


สารบัญ   
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๐  
วันจันทรที่  ๒๕  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
-------------- 

                   หนา 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม   

- คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐  วันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ 

- คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 

- คร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๐  วันจันทรที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๐ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

  -  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว   ๒ 
 

  ผูอภิปราย 
 - นายวิทยา คชเขื่อน   ๓, ๑๒๔, ๒๒๓, ๒๒๔ 

 - นายอัชพร จารุจินดา ๔, ๑๑, ๑๒, ๓๕, ๔๑, ๔๔, 

  ๗๔, ๑๕๓, ๑๕๕, ๑๕๖, 

  ๑๖๘, ๑๙๔, ๒๐๐, ๒๘๐, 

  ๒๘๗, ๒๙๑ 

 

 

 

 

 



        - ๒ - 
                         หนา 
    

 - นายการุณ ใสงาม   ๕, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๙, ๒๐, 

  ๒๑, ๒๕, ๓๒, ๓๔, ๓๕, 

  ๓๗, ๓๘, ๔๔, ๔๖, ๔๗, 

  ๔๙, ๕๔, ๕๖, ๕๗, ๕๘, 

  ๕๙, ๖๐, ๖๒, ๖๓, ๖๗, 

  ๖๘, ๑๑๓, ๑๒๑, ๑๒๒, 

  ๑๔๔, ๑๕๐, ๑๕๒, ๑๖๔, 

  ๑๖๘, ๑๗๐, ๑๘๑, ๑๘๕, 

  ๑๙๔, ๑๙๖, ๒๐๖, ๒๑๕, 

  ๒๒๐, ๒๒๙, ๒๕๐, ๒๖๓, 

  ๒๖๔, ๒๗๗, ๒๗๘, ๒๗๙, 

  ๒๘๓, ๒๘๘ 

 - นายสมชัย ฤชุพันธุ  ๗, ๑๕, ๒๓๕, ๒๓๖,  

  ๒๓๗ 

 - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์   ๗, ๙ 

 - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร   ๑๒, ๑๕ 

 - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ๑๔ 

 - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  ๑๖, ๒๘, ๓๐, ๓๒, ๑๓๔, 

  ๒๐๘, ๒๒๐, ๒๖๑, ๒๖๒, 

  ๒๖๔ 

 - นายจรัญ ภักดีธนากุล   ๑๘, ๒๐, ๓๐, ๕๑, ๕๕,  

  ๕๖, ๖๖, ๘๑, ๒๑๒, ๒๕๙, 

  ๒๖๐, ๒๖๓, ๒๖๔ 

 

  
 



       - ๓ - 
                         หนา 
    

 - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   ๒๑, ๒๓, ๔๒, ๔๓, ๕๖, 

  ๕๗, ๖๓, ๖๔, ๑๑๐, ๑๑๑, 

  ๑๑๘, ๑๓๓, ๑๓๖, ๑๔๓, 

  ๑๔๕, ๑๔๘, ๑๕๑, ๑๕๙, 

  ๑๖๐, ๑๖๓, ๑๖๖, ๑๗๐, 

  ๑๗๑, ๑๗๒, ๑๗๗, ๑๗๙, 

  ๑๘๒, ๑๘๓, ๑๙๐, ๑๙๕, 

  ๒๕๒, ๒๕๖, ๒๕๘ 

 - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๒๔, ๕๐, ๘๒, ๑๒๐, ๑๒๑, 

  ๑๒๗, ๑๓๒, ๑๓๕, ๑๔๐, 

  ๑๔๒, ๑๕๖, ๑๖๓, ๑๗๖, 

  ๑๘๐, ๒๐๒, ๒๒๕, ๒๓๕, 

  ๒๓๖, ๒๓๗, ๒๔๕ 

 - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย   ๒๖, ๔๓, ๔๔, ๔๗, ๕๙, 

  ๖๔, ๑๐๗, ๑๑๖, ๑๔๔,  

  ๑๔๘, ๑๘๘, ๑๙๓, ๑๙๗, 

  ๑๙๙, ๒๐๐, ๒๐๔, ๒๐๗, 

  ๒๙๐ 

 - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร   ๔๐, ๖๒ 

 - นายไพโรจน พรหมสาสน   ๔๐, ๒๙๖ 

 - นายสุพจน ไขมุกด ๗๐, ๗๓, ๗๖ 

 - นายคมสัน โพธิ์คง   ๗๐, ๗๑, ๗๔, ๗๖, ๗๘, 

  ๘๔, ๒๗๐, ๒๗๒, ๒๗๔, 

  ๒๘๔, ๒๘๖ 

  
 



- ๔ - 
                         หนา  
 

  - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา   ๗๑, ๘๙, ๙๐ 

  - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ      ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๙๔, ๙๕  

 - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ   ๗๗, ๙๒ 

 - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล   ๘๐, ๘๒, ๘๓ 

 - พลตํารวจเอก มีชัย นุกลูกิจ  ๘๒ 

 - นายวัชรา หงสประภัศร   ๘๙, ๑๒๖, ๑๒๘, ๑๓๐, 

  ๑๓๙, ๑๔๓, ๑๕๑, ๑๖๒, 

  ๑๖๘, ๑๗๘, ๑๘๖, ๑๙๐, 

  ๑๙๖, ๑๙๙, ๒๐๐, ๒๐๒, 

  ๒๐๔, ๒๑๑, ๒๓๐, ๒๓๑, 

  ๒๔๓, ๒๕๘, ๒๖๑, ๒๗๙, 

  ๒๘๙, ๒๙๐, ๒๙๑ 

 - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย   ๙๒ 

 - นายชูชัย ศภุวงศ   ๙๙ 

 - ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม   ๑๐๑, ๑๐๔ 

 - นายอัครวิทย สุมาวงศ  ๑๐๕, ๑๒๙, ๑๗๑, ๒๖๕, 

  ๒๖๗, ๒๙๓, ๒๙๔ 

 - นายสวิง ตนัอุด   ๑๐๕, ๑๒๑, ๑๒๒ 

 - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  ๑๐๗, ๑๓๑ 

 - นายหลักชยั กิตติพล   ๑๐๘ 

 - นายสุนทร จันทรรังสี   ๑๐๘, ๑๒๕ 

 - นายเศวต ทินกูล   ๑๑๒ 

 - นายศิวะ แสงมณี   ๑๒๓, ๑๖๑ 

  - นายปริญญา ศิริสารการ   ๑๒๘ 

 
 



- ๕ - 
                         หนา  

 

 - นายวิชัย รูปขําดี   ๑๓๓ 

 - นายวิทยา งานทวี   ๑๓๔ 

 - นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  ๑๓๕ 

 - พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบตุร   ๑๔๐, ๑๔๕, ๒๔๓, ๒๕๒    

 - นายนุรักษ มาประณีต  ๑๔๓ 

 - พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล   ๑๕๐, ๑๕๑ 

 - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล   ๑๕๒, ๑๖๑ 

 - นายกลานรงค จันทิก   ๑๕๕, ๑๕๖, ๑๙๑ 

 - นายจุตินันท ภิรมยภักดี  ๑๖๐ 

 - ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบญุชัย  ๑๗๑ 

 - นายอรรครัตน รัตนจันทร  ๑๘๔, ๒๙๕ 

 - นายสวาง ภูพัฒน วิบูลย  ๑๗๓, ๑๗๕ 

 - นายปกรณ ปรียากร   ๑๗๙ 

 - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๑๘๓, ๑๘๕ 

 - ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร   ๑๘๘ 

 - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  ๒๐๙, ๒๒๑, ๒๒๘ 

 - นายมานิจ สุขสมจิตร   ๒๒๙ 

 - นายอุทิศ ชชูวย  ๒๓๑, ๒๓๙ 

 - นายสวัสดิ์ โชติพานิช  ๒๓๒, ๒๓๗, ๒๓๙, ๒๔๒, 

  ๒๕๐, ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๖๒, 

  ๒๖๓ 

 - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  ๒๖๕, ๒๖๖, ๒๖๙ 

 - นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน ๒๗๒ 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๐  

วันจันทรที ่๒๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐  

ณ ตึกรัฐสภา 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๘  คน 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกที่

เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปดการ

ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม

สภารางรัฐธรรมนูญ  

   ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐  

   ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐  

   ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐          

   และ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐  

   รายงานการประชุมเหลานี้ไดวางใหทานสมาชิกตรวจดูแลวกอนที่จะเสนอ

ใหสภารับรอง ปรากฏวาไมมีสมาชิกขอแกไขเพิ่มเติมแตประการใด ทานสมาชิกครับ      

ถาไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น ผมถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง 

ดังที่กลาวนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีนะครับ      

ถือวาที่ประชุมรับรอง  

   



 ๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       สายชล ๑/๒ 

    

   ระ เบี ยบวาระที่  ๓  เ ร่ื อ งที่ คณะกรรมาธิการพิ จารณาเสร็ จแล ว                

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

   ผมขออนุญาตเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ    

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่เคารพครับ ระหวางที่คณะกรรมาธิการเขาประจําที่ ผมขออนุญาตหารือทานอีกนิดหนึ่ง

นะครับ เนื่องจากวาในการประชุมนี่นะครับ วันนี้เขาเปนสัปดาหที่ ๓ และสัปดาหสุดทาย 

เรามีเวลาประชุม ถาเสร็จไดในวันศุกรนี่เราจะมีเวลา ๕ วัน แตวาในวันพุธนี่นะครับ       

เราจะใชชวงเชา แลวชวงบายจะมีการประชุมสภานิติบัญญัตินะครับ ก็เชานี่เราใชไดแน 

ภาคค่ําเราจะใชไดไหม ก็ตองรอดูกอน แลวก็เราเตรียมหองสํารองของเราไว แตเรียนทาน

สมาชิกวาเราคงจะตองเรงรัด เพราะเวลาถาทานดูไปนึกถึงวันที่ ๖ ทานอาจจะนึกวาเรามี       

เวลามาก ที่จริงคณะกรรมาธิการยกรางตองการเวลา ๓ วัน ไปขัดเกลาอะไรใหเรียบรอย 

แลวถามีประเด็นที่ตองเสนอเราจะตองประชุมกัน ซึ่งอาจจะใชเวลาอีกประมาณ ๒ วัน 

แลวเราก็มีวันที่จะตองตัดสินใจนะครับ รับในวาระสาม ซึ่งเวลาก็ตองไมนอยกวา ๖ วัน --- 

 

                                   - ๒/๑ 

 



 ๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                      วีรุทัย ๒/๑ 

 

เพราะฉะนั้นอยากจะใหจบเร็ว ก็เรียนทานสมาชิกนิดเดียววา ที่เคยใหเวลาไว เวลาทาน

อภิปรายใหเวลาไว ๑๐ นาที นะครับ แลวก็ ๕ นาที จะมีเสียงออดดังขึ้น แลวทานก็จะพูด

ไปอีกประมาณ ๕ นาที อยากจะขอรองวา ถาเรื่องที่ทั่ว ๆ ไปก็อยากจะใหใชเวลาประมาณ

๕ นาที สวนเรื่องใดที่สําคัญก็จะขอตอบเปนพิเศษเปนกรณีบางมาตราไป ไมอยางนั้น   

เราจะมีปญหานะครับ ก็จะขอเรงรัด ตอนเชานี่ทานก็สดชื่นนะครับ ทานอาจจะพูดกัน 

ยาวหนอย ก็ตองขอความกรุณาจะตัด เพราะพอถึงตอนเย็นทานก็เหนื่อยนะครับ แลวทีนี้

ทานเหนื่อยเราก็ทําอะไรไมคอยได แลวเราอาจจะเลิกเร็ว เวลาที่เรากําหนดไววันละ     

๑๐ ชั่วโมง ก็อาจจะไมครบนะครับ ก็ขอความรวมมือนะครับทานครับ ก็ขอความรวมมือนี้ 

ทานคงไมมีความเห็นเปนอยางอื่น เชิญทานวิทยาครับ 

   นายวิทยา คชเขื่อน  :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ระยะที่รอทาน

กรรมาธิการยกรางอยู ก็ขออนุญาตหารือทานประธานนิดหนึ่งนะครับ เร่ืองแรก นั่นเปน

เร่ืองของการถายทอดนะครับ เนื่องจากเมื่อวานซืนนี้มีทางตางจังหวัดโทรเขามาบอกวา 

การถายทอดนี่ไมสมํ่าเสมอนะครับ ก็อยากจะขอเรียนทานวา ถาเปนไปไดก็อยากจะให

สลับกัน อาจจะเปนชอง ๑๑ หรือ อสมท. หรือชองอื่นนะครับ ขอใหเปนการสลับกัน  ก็เขา

ยังไหวนะครับ แตวาขอใหเปนการถายทอดตลอดนะครับ เร่ืองที่ ๒ การพิจารณาตอจาก 

นี้ไปจะเปนหมวดที่วากันดวยศาลนะครับ คนที่เสนอแปรญัตติก็นอย เพราะฉะนั้นก็จะ

ผานไปเร็วนะครับ ผมขอกราบเรียนวา อยากจะใหทางกรรมาธิการยกรางไดอธิบาย      

ในสวนที่อาจจะไมเขาใจ หรืออาจจะมีคําถามขึ้นมานะครับ อยางเมื่อวานนี้ก็ขอกราบ

ขอบพระคุณฝายยกรางที่ใหคําตอบชัดเจนนะครับ วาบางมาตรานี่มันจะเกี่ยวของกับ

มาตราอื่น ซึ่งจะตองขอความกรุณาชัดเจนนะครับ แลวเรื่องที่ ๓ เร่ืองที่ ๓ นี่เปนเรื่องการ

ทํางานของสื่อนะครับ หนังสือพิมพฉบับหนึ่งลงเมื่อเชานี้วา หนาหนึ่งลงเรื่องของการ

สนับสนุนรางรัฐธรรมนูญ การลงมติ แตเปดไปอีกหนาหนึ่งปรากฏวาเห็นคานนะครับ 

ตอตานรัฐธรรมนูญ ก็ไมทราบจะเอาอยางไรกันแนนะครับ ก็อยากจะใหที่ประชุมพิจารณา

เร่ืองของสื่อดวยวา การไปลง การไปรับเงิน หนาหนึ่งมาลงอีกอยางหนึ่ง หนาหนึ่งมาลงอีก

อยางหนึ่ง มันก็เปนความขัดแยง พี่นองประชาชนก็จะเกิดความไมเขาใจครับ กราบ

ขอบพระคุณทานประธานครับ 



 ๔ 
 สสร ๓๓/๒๕๕๐                      วีรุทัย ๒/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมยังไมเห็นสื่อ 

ที่เขาลงก็คงเขาใจวาเปนหนาโฆษณาอะไรมังครับ เดี๋ยวก็ดู นะครับทาน ขอเขาวาระ      

นะครับ ทานกรรมาธิการพรอมแลวนะครับ กอนที่จะขอประชุมตอจากเมื่อวาน ทีนี้            

กอนจะประชุมมาตราตอจากเมื่อวาน ทางกรรมาธิการอยากใหดูมาตรา ๙๗ ที่แขวนไว   

ใชไหมครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๙๗ นั้น เดิมนั้นมีคางอยู           

คือรางเดิมของคณะกรรมาธิการนั้นใชวา การสงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง         

ในเขตเลือกตั้งใด จะสงผูสมัครรับเลือกตั้งไดไมเกินจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร         

ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งหมายความวา ถึงแมจะกําหนดเปน ๓ คน ตอ ๑ เขต      

แตการสมัครรับเลือกตั้งก็อาจจะสงสมัครคนเดียวได ก็ไดรับการทักทวงจากทานสมาชิก

หลายทานวา ควรจะใชขอความลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔ ซึ่งใชระบบ     

เขตใหญเหมือนกันนะครับวา การสงสมาชิกนั้นตองบังคับใหสงครบตามจํานวนที่จะพึงมี

ในเขตนั้น เขตใดมี ๓ คน พรรคการเมืองนั้นก็ตองสง ๓ คน เขตใดมี ๒ คน ก็ตองสงครบ

ทั้ง ๒ คน   ก็เลยปรับถอยคําในมาตรา ๙๗ ซึ่งเขาใจวาทางเจาหนาที่ไดนําเสนอ         

ทานสมาชิกแลวครับ โดยใชขอความวา พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัคร        

รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบ

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวน

ดังกลาวมิได คือสงไดแค ๓ คน สงเกินเปน ๔ คน ก็ไมไดนะครับ อันนั้นคือขอความ        

ที่ขออนุญาตปรับปรุงใหม ---------------------------------------------------------------------------- 

  

                             - ๓/๑ 



 ๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ปทิตตา ๓/๑ 

 

เสร็จแลวมีสมาชิกเสนอใหนํามาตรา ๙๘ มารวมกับมาตรา ๙๗ ดวย คณะกรรมาธิการ    

ก็เลยนําขอความในมาตรา  ๙๘ เดิม มารวมกับมาตรา  ๙๗ รวมทั้งเพิ่มขอความ            

ในวรรคสุดทายเพื่อรองรับวา เมื่อมีการสงสมาชิกครบจํานวนแลว ถาหลังจากนั้นมีจํานวน

ขาดลง สง ๓ คน แตกอนวันเลือกตั้งเหลือ ๒ คน ก็ถือวาสงสมาชิกครบนะครับ ไมถือวา

ขัดตอวรรคหนึ่ง ทีนี้เมื่อแกไข ๙๗ เปนลักษณะการสงสมาชิกในระบบเขตเลือกตั้งแลว    

ในวรรคสองเดิมที่มีรอยขีดฆานั้น ซึ่งเปนการสงสมาชิกแบบสัดสวน จึงบัญญัติไมรับกัน

กับมาตรานี้ จึงขออนุญาตยายขอความในวรรคสองเดิมทั้งขอความนั้นไปอยูใน       

มาตรา ๙๒/๑ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วาดวยการสงสมาชิกแบบสัดสวนนะครับ จะไดอยูใน   

ที่ทางเดียวกันครับ จึงขออนุญาตกราบเรียนมา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่เกี่ยวของเขาใจวา ๙๗ ๙๘ นี่ทานการุณเขาแกแลว ถาใชไดก็รับเลยนะครับ ไมตอง

อภิปรายแลว ไดไหมครับทาน เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร.       

นะครับ ผมยังไมเห็นวา ๙๒/๑ ที่แกใหมจะเปนอยางไรนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ๙๘ ทานรับนะ 

เหลือแต ๙๒ ที่จะยายไปใชไหมครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ดูกอนนะครับ มาตรา ๙๗ ที่ผมเสนอไปใหแกไข    

นะครับ วาตอนนั้นกรรมาธิการใชถอยคําเดิมที่เปนถอยคําของการเลือกตั้งแบบเขตละ    

๑ คน ซึ่งมันผิด และผมเสนอใหใชคํานี้ เพราะวาปองกันการฮั้วกันในการเลือกตั้ง สําหรับ 

๙๗ วรรคหนึ่งนั้นไดครับ ตรงตามวัตถุประสงค แตวรรคสองนั้นทางกรรมาธิการไดยาย  

ไปอยู ๙๒/๑ จะไปอยางไรครับ อันที่ ๑ นะครับ ขอความเดิมเขาใจครับ แตวาไปแลวมัน

จะสอดคลองกับเนื้อหาของขอความที่ยายไปหรือไม นี่ขอที่ ๑ นะครับ 

  ประการที่ ๒ ครับ ผมเสนอวาใหมาตรา ๙๘ นะครับ ใหตัดมาตรา ๙๘ 

ออก  แตใชขอความของมาตรา  ๙๘  นี้  เปนวรรควรรคหนึ่งของมาตรา  ๙๗  เสีย                   

ซึ่ งทางกรรมาธิการได เห็นชอบแลวก็ ได เพิ่มเติมถอยคํามาอีก  ก็ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 



 ๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          ปทิตตา ๓/๒ 

 

แลวกรรมาธิการไดเพิ่มเติมวรรคสามขึ้นมาอีกหนึ่งวรรคนะครับ ผมคิดวาวรรคสามนี้        

ถาใหสอดคลองกับเนื้อความของมาตรา ๙๗ แลว ควรจะเอาวรรคสามขึ้นไปเปนวรรคสอง

นาจะดีกวา เหตุผลครับ เพราะวาวรรคสามที่วานี้นะครับ ควรจะไปเปนวรรคสองตอเนื่อง

จากวรรคหนึ่งดวยเหตุที่วรรคหนึ่งนั้นบอกใหสงครบจํานวน  เพราะฉะนั้นวรรคสอง       

มาตอเนื่องวา เมื่อพรรคการเมืองใดไดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวน        

เห็นไหมครับ ครบจํานวนตามวรรคหนึ่งอยางไรครับ แมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจน     

ไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้ง

ครบจํานวนแลว เอาวรรคนี้ขึ้นไปเปนวรรคสองเสีย จะไดรับกับถอยคําของวรรคหนึ่ง       

ที่ทานปรับปรุงแกไขเสีย แลวมาตรา ๙๘ ที่ทานแกไขเปนวรรคของมาตรา ๙๗ ก็กลายเปน

วรรคสาม เพราะวาเมื่อกลายเปนวรรคสามก็คือวาเมื่อครบจํานวน ครบจํานวนแลว      

นะครับ วรรคสามที่วาก็จะกลายเปนวา เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัคร           

รับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือผูสมัครรับเลือกตั้งนั้น ของพรรคการเมืองนั้น       

จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้งมิได เหมือนกับเปนบท

วรรคสุดทายของมาตรานี้ ปดหัวปดหาง สรุปความตอนทาย ผมคิดวาถาทําอยางนี้       

จะสอดคลองมากกวา นี่คือขอที่ ๒ นะครับ แตขอที่ ๑ ที่ผมถามตอนเบื้องตนก็คือวา    

วรรคสองที่ตัดออกนี้ พอเอาไปเขาอยูที่มาตรา วงเล็บนี่นะครับ บอกวาเอาไปเขาอยูที่

มาตรา ๙๒/๑ นี่ --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            - ๔/๑ 

 

 

 



 ๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                             ศิริวรรณ ๔/๑ 

 

พอเอาไปดูแลว มาตรา ๙๒/๑ นะครับ ทานจะไปแทรกอยูตรงสวนไหนของวรรค เพราะ

ตอนนี้ที่ผม ๙๒/๑ ก็ยังเปนเหมือนเดิมอยู ยังไมไดใสใชไหมครับ ถาใส ทานจะไปใส

อยางไร ไปอยูในชองไหน ไปอยูตอจากวามาตรา ๙๒/๑ ตอนทาย ซึ่งจะกลายเปน      

วรรคที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ กลายเปนวรรคที่ ๗ ใชไหม หรือทานจะแทรกตรงวรรคที่ ๕ กับ

วรรคที่ ๖ วรรคนี้กลายเปนวรรคที่ ๖ แลววรรคที่ ๖ ที่เดิมกลายเปนวรรคที่ ๗ เปนปดทาย 

แลวปดทายผมก็ดูไมทันทานประธาน ตองยอมรับจริง ๆ วา ผมเชื่อวาที่ประชุมนี้ไมมีใคร 

ดูทันเหมือนผมนั่นแหละ ไมเกงเกินผมหรอกนา ผมวาขนาดผมดูไมทัน ทานก็ดูไมทัน

เหมือนกันแหละ แมแตกรรมาธิการบางทานก็ยังดูไมทัน ตามไมทันเหมือนกันแหละนา  

ถาเอาวรรคสองนี้ไปแทรก จะแทรกตรงไหน แทรกแลวจะไดความอยางไร สอดคลองกัน

หรือไม หรือควรจะตั้งมาตราใหม หรือควรจะตั้งเปนมาตราใหม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมนิดหนึ่งครับ 

ยกรางครับ แลวมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ทานอาจารยสมชัยทานคางเอาไว ทานยัง

ไมไดยอมนะ คือเร่ืองสัดสวนชาย หญิง นะครับ ทานไมใส ทานไมใสมา ไปตัดทานออก 

ทานจะยอมหรือ ทานสมชัยครับ เชิญครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม สมชัย 

ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตติมาตรา ๙๗ ซึ่งยังคางอยูนะครับ ประเด็นที่ยังคางอยูของผม

คือเร่ืองของการสงสมัครรับเลือกตั้งของ สส. ทั้งที่เปนการเลือกตั้งแบบเขตและแบบ

สัดสวนในเรื่องที่ตองใหคํานึงถึงชาย หญิงนะครับ อยากจะขอใหคุณอลิสาไดอภิปราย

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกราง ที่อาจารย

สมชัยทานตั้งประเด็นนี่เห็นดวยหรือเปลา ถาเห็นดวยเขาจะไดไมตองอภิปรายนาน        

ถาไมเห็นดวย หรือจะแกไขอยางไรก็ตองบอก เขาจะไดอภิปรายถูก เชิญครับ  

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  คะ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน     

อลิสา พันธุศักดิ์ สสร. คะ คือในคราวที่แลวที่ไดแปรญัตติไวนะคะ ใน ๙๒/๑ นะคะ        

ในเรื่องของขอใหมีบัญชีรายชื่อ ขอใหมีสัดสวนชาย หญิงใกลเคียงกันนะคะ ตรงนั้นนี่       

ไดแปรไว แตวาตอนแรกนี่ใน ๙๗ ที่ครั้งแรกที่มีรางออกมา  ไดมีเ ร่ืองของพรรคการเมือง 



 ๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                             ศิริวรรณ ๔/๒ 

 

จะตองสงสัดสวนหรือบัญชีรายชื่อนะคะ  บัญชีสัดสวนนี่อยูใน ๙๗ ตอนนี้ใน ๙๗          

รางสุดทายนี่ไมมีแลวนะคะ ฉะนั้นขอรีเฟอร (Refer) กลับไปถึง ๙๒/๑ นะคะ ในเรื่องของ

โอกาสของความเทาเทียมทางเพศที่มีอยูใน ข นะคะ ตรงนี้นะคะ ก็คือวาทางกลุมเรา

ขอใหเติมเปน เปลี่ยนตรง ข เปนเรื่องของการที่บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองไดจัดทําขึ้น

ตองมีสัดสวนชาย หญิง หรือหญิง ชาย ก็ไดนะคะ ใกลเคียงกันนะคะ เพราะวาอยางที่เคย

กลาวมาแลวนะคะ ในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองในครั้งนี้ที่เราอยากจะใหมีในเรื่องของ

บัญชีรายชื่อที่มีแค ๘๐ ทานเทานั้นนะคะ อยากจะใหมีการปฏิรูปตรงนี้ แลวก็อาจจะเปน

เร่ืองใหมสําหรับทุกทาน แตจริง ๆ แลวในประเทศหลาย ๆ ประเทศในโลกนี้นะคะ 

ประมาณรอยประเทศ ก็เห็นถึงความที่ไมเทาเทียมกันในทางโอกาสของหญิงและชาย    

นะคะ แลวก็จําเปนที่จะตองมีการเสริม มาตรการเสริมนะคะ ในการรับรองปฏิญญาปกกิ่ง

และแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี ๒๕๓๘ ที่ประเทศไทยก็รับรอง ก็ไดขอให

ประเทศตาง ๆ ในที่มีการรับรองนี่นะคะ ไดใชมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหผูหญิง        

มีสวนรวมทางการเมืองอยางเต็มที่นะคะ จริง ๆ แลวทุกทานก็อาจจะถามวา จริง ๆ 

บทบาทของผูหญิงไดถูกกําหนดในทางบาน ทางเอกชนคอนขางเยอะ แตจริง ๆ แลว      

ในเรื่องของการเมืองนี่ก็อยากจะใหทุกทานมองวาผูหญิงยังมีโอกาสตรงนี้นอยมาก แลวก็  

ในระดับการตัดสินใจนะคะ ทุกทานก็บอกวา เมื่อมีลูกก็จะใหผูหญิงสอนการบาน แตถา

เมื่อลูกจะเขาโรงเรียนก็จะบอกวาใหผูชายตัดสินใจ แตวาทําไมไมใหผูหญิงรวมในการ

ตัดสินใจ เพราะวาลูกนี่จริง ๆ แลวผูหญิงไดเลี้ยงดูมาและไดสั่งสอนมา ก็อยากจะบอก

ดวยวาลูกควรจะไปทางไหน ------------------------------------------------------------------------- 

 

                           - ๕/๑ 



 ๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    นงลักษณ ๕/๑ 

 

เพราะฉะนั้นนี่มันเปนตัวอยางหนึ่งที่สังคมไทยยังเห็นวาผูหญิงมีบทบาทหนาที่เปน     

อยางใดอยางหนึ่งที่ไมควรจะเขามาอยูในการเมือง หรือวาทางการเมืองไมรูสึกวาจะชินใน

การที่จะใหผูหญิงเขามาอยูตรงนี้นะคะ ก็เลยอยากจะใหลองดูวาถามีผูหญิงในการเมือง 

แลวจะมีการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปอยางไรนะคะ มาตรการพิเศษของพรรคการเมืองใน

ประเทศฝรั่งเศสก็เปนตัวอยางหนึ่งที่พรรคการเมืองก็สงเสริมใหผูหญิงสามารถเขามาได 

๕๐ เปอรเซ็นต (Percent) นะคะ ในป ๒๐๐๐ นะคะ แลวก็ในสภาทองถิ่นก็ขอใหหนึ่งใน

สามนะคะ ไมนอยกวาหนึ่งในสาม ในประเทศเกาหลีก็ตามนะคะ มีการสงเสริมมาตรการ

พิเศษใหผูหญิงมีการถูกฝกอบรมใหอยูในการเมือง จนตอนนี้เกาหลีก็เปนประเทศหนึ่งที่มี

ผูหญิงอยูในสภาสามสิบกวาเปอรเซ็นตนะคะ ฉะนั้นอยากจะใหทุกทานลองพิจารณาดูวา 

ประเทศตาง ๆ ทําไมถึงตองสนับสนุน เนื่องจากวาความเสมอภาคของผูหญิง ผูชาย      

ในการกําหนดบทบาทตั้งแตประวัติศาสตรตาง ๆ นะคะ ก็คือยังมีนอยในเรื่องของ

การเมืองหรือในเรื่องของการตัดสินใจ แตวาไมไดสงผลวาผูหญิงไมมีความสามารถ

หรือไมมีคุณภาพในการที่จะอยูในระดับตัดสินใจนะคะ เพราะฉะนั้นนี่อยากจะแจงให   

ทุก ๆ ทานทราบวา ในรอยประเทศ  ทั่วโลกนี่ มีประเทศที่กําหนดสัดสวนหญิง ชาย        

ในรัฐสภาไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๑๔ ประเทศนะคะ โดยที่มีหลายประเทศ และใน

เอเชียและในยุโรปนะคะ โดยมีผูหญิงในรัฐสภาโดยเฉลี่ยก็ยี่สิบกวาเปอรเซ็นตขึ้นไปนะคะ 

ประเทศที่กําหนดสัดสวนหญิง ชาย ในรัฐสภาไวในกฎหมายเลือกตั้งก็มี ๓๘ ประเทศ    

นะคะ ที่ยกตัวอยางไป อยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือเกาหลีใตนะคะ แลวก็ฝร่ังเศส เบลเยียม 

แลวก็ไดผูหญิงที่อยูในรัฐสภารอยละ ๒๐ นะคะ ประเทศที่กําหนดสัดสวนหญิง ชาย      

ในรัฐสภา 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ชวยสรุปแลว  

นะครับ เชิญครับ 

   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ : คะ ในกฎระเบียบของพรรคการเมืองก็มี

มากกวารอยพรรค แลวก็มีเจ็ดสิบกวาประเทศที่ใชแลวไดผลนะคะ ก็อยากจะบอกวาขอดี

เมื่อมีผูหญิงในประเทศสวีเดนและนอรเวย ก็เปนประเทศที่เห็นไดชัดวามีการบริการ     

ดูแลเด็ก การศึกษาสุขภาพ และการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ  



 ๑๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   นงลักษณ ๕/๒ 

 

แลวก็ผูหญิงมีสถานภาพดีขึ้น ลดปญหาการรุนแรงในครอบครัวและสังคมนะคะ อันนี้ 

เปนสิ่งที่สําคัญและก็อยากใหทุกคนหันมาลองพิจารณาดูอีกครั้งวาอาจจะเปนทางออก

หรือทางเลือกที่ดี แลวก็เปนการทาทายที่ทุกคนอาจจะเห็นวาเปนของใหม แตวานาจะเปน

ทางออกแลวก็เปนทางเลือกใหมใหสําหรับการเมืองดวยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ทานการุณ

อันที่ยายนี่เดี๋ยวใหเขาไปเขียนแลวดูไดไหม ๙๒/๑ ทานจะพูดอันนี้ใชไหมครับ เชิญครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

ผมจะลองชวยกรรมาธิการดูนะครับ เมื่อกี้ไดไปเสนอทานกรรมาธิการดูแลวไมทราบวา

ทานจะเห็นดวยอยางครบถวนหรือไมนะครับ ทานประธานครับ ทานดู เอาละ มาตรา ๙๗  

ขอเสนอของผมเปนยุติอยางที่วานะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : สําหรับขอที่ตัดออก ทานประธานเห็นวรรคสอง        

ที่ขอเสนอใหมไหมครับ ใหเอาไปอยูอยางนี้ครับทานประธานครับ วรรคสองที่ตัดออกนั้น

ในวงเล็บขางทายบอกวาใหไปอยูที่มาตรา ๙๒/๑ ทานประธานดูไหมครับ ถาเอาวรรคนี้

ขึ้นไปนะครับ ใหไปอยูที่มาตรา ๙๒/๑ เปนวรรคที่ ๓ ใหเอาไปอยูที่มาตรา ๙๒/๑ เปน

วรรคที่ ๓ เพื่อนสมาชิกครับ ชวยดูนะครับ ทําไมจึงไปอยูที่วรรคที่ ๓ ของ ๙๒/๑ เพราะ 

๙๒/๑ วรรคแรก วาดวยเรื่องการเลือกตั้งสมาชิก สส. แบบสัดสวนนะครับเร่ือยมา            

พอวรรคที่ ๒ พรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน แบบเขตเลือกตั้ง 

หรือจะสงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได ถาเอาวรรคนี้มานะครับ เอาวรรคนี้มา มาอยูเปนวรรค

ที่ ๓ จะเปนการปดทาย ๙๒/๑ ไดสวยงามพอดี -------------------------------------------------  

    

                                                                                                                         - ๖/๑ 



 ๑๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                           ดรุณี ๖/๑ 

 

ตอจากนั้นครับ ทานประธานที่เคารพครับ ตอจากนั้นครับ วรรคที่ ๓ ของ ๙๒/๑ เดิม ก็คือ 

วาดวยเรื่องการกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการดังตอไปนี้ มี (๑) (๒) แลวก็การจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใหดําเนินการดังตอไปนี้ มี (๑) (๒)      

ขอ (ก) ขอ (ข) ทานเห็นไหมครับ ในสวนนี้นี่นะครับ เปนกลุมเดียวกัน เนื้อหาอยาง

เดียวกัน ควรแยกเปนมาตราใหมอีกมาตราหนึ่ง โดยใหเปนมาตรา ๙๒/๒ ตอจากนั้นครับ 

ทานประธานครับ วรรคเดิมนะครับ เนื้อความวาดวยเรื่องการคํานวณ ทีนี้วาดวยเร่ืองการ

คํานวณแลว การคํานวณสัดสวนที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามบัญชีที่วานี้นะครับ ยาวเฟอย

ไปนะครับ จนไปถึงวรรคทาย ใหสรางเปนมาตราใหม ใหเปนมาตรา ๙๒/๓ ทานประธาน

ครับ ดูตอครับ วรรคทาย วรรคทายอางอิงนั้น ถาเปลี่ยนปรับปรุงอยางนี้แลว วรรคทาย

อางอิงก็จะตองไปปรุงแตงใหมใหสอดคลองดวยกับการแยกมาตรา ใหนําความใน        

ตดัคําวา วรรคสามของ ออก ใหนําความในมาตรา ๙๒/๒ ซึ่งมีขอ (๑) (๒) แลวก็วรรคสอง 

(๑) (๒) (ก) (ข) อะไรนี่นะครับ รวมเสียตรงนี้ มาใชในการคิดคํานวณสัดสวนโดยอนุโลม

ดวย ถาอยางนี้จะครบถวนสมบูรณ จะทําใหเขาใจงาย ทานประธานเขาใจแลวนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คือเอาอยางนี้ 

หมายความวา ๙๗ ๙๘ ไมมีปญหาแลวนะครับ ตัดไป สวน ๙๒ วรรคหนึ่ง ที่ทานการุณ   

วานี่ ถายกรางเขาเห็นดวยอยางไร ผมวาตองไปทํามา ไมอยางนั้นสมาชิกเขาตาม           

ไมทันหรอก  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานจะใหทางกรรมาธิการไปทํามาดู     

กอนไหม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตองถามยกราง  

จะใหถามยกรางวาเอาไปทําขางนอกดีกวาไหม  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คณะกรรมาธิการเห็นดวยกับทานการุณ

นะครับวา ที่เสนอเปนการแยกมาตรา แลวก็การยายจากวรรคสองของมาตรา ๙๗ นั้น    

ไปไวอยูใน ๙๒/๑ ซึ่งจะแยกใหม สวนรายละเอียดนั้นก็คงจะจัดทําไปในชั้นที่นํามา      

เสนอรางเพื่อขอความเห็นชอบ แตแนวทางจะเปนอยางที่ทานการุณเสนอครับ 



 ๑๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                    ดรุณี ๖/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อันนี้แขวนไว     

ใหเขาไปทําขางนอก แลวเอามาดู 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ไมไดแขวนนะครับ ก็รับทานไป 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานไมตองหรอกครับ ผมวาถาเราเขาใจ

รวมกันอยางนี้แลว ก็รับแลว ทางกรรมาธิการก็ไปทําเสียใหครบตามขอมติของเราอยางนี้ 

ก็ถือวาผานเลย เทานั้นเอง ไมเห็นมียุงยาก เพราะถอยคํามันไมยากแลวทานประธาน 

เนื่องจากเปนถอยคําที่สอดคลองกันและงายแลว 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ทีนี้ยกราง    

ก็ตองถามวา เวลานี้จะเหลืออีกวรรคหนึ่งนะครับ ทานสมชัยยังไมยอม แลวกลุมทาน

อภิปรายไปแลว แตทีนี้กลุมอันนี้มีของทานอาจารยเจิมศักดิ์ เพราะฉะนั้นขอเชิญทาน

กรรณิการ ใชไหมครับ ใชไหม อยูในกลุมอาจารยเจิมศักดิ์นะ และขอความกรุณาสั้น ๆ 

หนอยนะครับ รักษาเวลา ทานที่ไมไดแปรขอความกรุณานะครับ ไมเกี่ยวของกับอันนี้ 

ขอใหทานผูที่เขาแปรพูด เวลาเราไมมี 

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  :  กราบขอบพระคุณทานประธานคะ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ สสร. ขออนุญาตแปรญัตติในสวนของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์        

วาดวยเรื่องของมาตรา ๙๗ นะคะ ซึ่งมาตรา ๙๗ ในสวนนี้ เนื่องจากวามีการเปลี่ยนแปลง

ระหวาง ๙๗ กับ ๙๒/๑ เดิมนี่นะคะ ซึ่งมีการโยกกันไป โยกกันมา สรุปก็คือวา ในสวน

ประเด็นในมาตรา ๙๗ นะคะ ในรัฐธรรมนูญถึงแมวาจะพูดถึงเรื่องของศักดิ์ศรีของความ        

เปนมนุษย เร่ืองของสัดสวนหญิง ชายที่ใกลเคียงกันแลวก็ตามนะคะ ตั้งแตในมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๘๖ แลวก็กําลังจะพูดถึงในมาตรา ๙๒/๑ หรือ ๙๗ ก็แลวแต เหลานี้จะเห็นวา 

เจตนารมณก็คือจะพยายามใหความเทาเทียมกันของหญิง ชายในรัฐธรรมนูญฉบับนี้      

ใหมากที่สุด แลวก็ใหเปนจริง โดยหลักการก็คือวา จะเปนการสงเสริม สนับสนุนผูหญิง    

ใหเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้เราพบวา โครงสรางทางสังคม

ในปจจุบันความไดเปรียบของผูชายตอสังคมทางการเมืองมีมากกวาผูหญิง อันนี้เราตอง

ยอมรับ แลวก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เปดโอกาสอยางสูงใหกับผูหญิงในการที่จะเขามามี   

สวนรวมมากขึ้น -------------------------------------------------------------------------------  - ๗/๑ 



 ๑๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             สมร ๗/๑ 

 

แตจะทําอยางไรใหเปนจริง ถึงแมจะบัญญัติเขาไปในรัฐธรรมนูญ แตวิธีปฏิบัติหรือการ

แปรไปสูการปฏิบัติจริงนั้น ยังคิดวาจะตองมีมาตรการเสริมหรือมาตรการพิเศษนะคะ    

ซึ่งเมื่อกี้ทานอลิสาไดนําเสนอแลวสวนหนึ่ง ดิฉันก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้วา จะมีมาตรการหรือ

เรงรัดเรื่องของการศึกษาหรือเร่ืองของการพัฒนาศักยภาพของผูหญิง เขามาสูทาง

การเมือง ก็ตองมีแตมตอหรือมีการกระตุนนะคะ โดยเฉพาะในมาตรา ๙๗ หรือจะเปน

มาตรา ๙๒ ถาพอสรุปขณะนี้ก็คือวา มาตรา ๙๒/๑ นี่ วาดวยเร่ืองสัดสวนของ สส.      

สส. แบบสัดสวน สวน ๙๗ เปนเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ ซึ่งการเลือกตั้งนั้นเราก็คงเสนอ

ใหพรรคการเมืองนี่มีการสงผูหญิง ผูชายเขาเลือกตั้ง ก็แลวแตวาพรรคการเมือง แตให

คํานงึถึง สวนในมาตรา ๙๒ ซึ่งตองขออนุญาตกลับไปกลับมาตรงนี้นิดหนึ่ง เนื่องจากวามี

ความเกี่ยวของกัน ในมาตรา ๙๒/๑ นั้น วาดวยเรื่องของ สส. แบบระบบสัดสวน 

เพราะฉะนั้นระบบสัดสวนนั้นเปนเรื่องของการกระตุนเรงรัดใหพรรคการเมืองให

ความสําคัญในเรื่องนี้ พัฒนานโยบายของพรรคการเมืองโดยใหความสําคัญกับผูหญิง 

ตรงนี้ถาหากวาเราบรรจุในเรื่องของสัดสวนของหญิงชาย ที่พรรคการเมืองควรจะ

สนับสนุนใหผูหญิงนี่เขามามีสวนรวมในเรื่องของระบบสัดสวนมากขึ้นนี่ จะทําใหเปด

โอกาสใหผูหญิงนี่เขามามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ตัวผูหญิงเอง  

ก็ตองเรงรัด แลวก็รณรงคในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น เนื่องจากวามีชองทางไดเห็นแสง

รําไรที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ทําใหเห็นผูหญิงจะตองเรงรัดในการพัฒนาตัวเอง   

มากขึ้น ขณะเดียวกันสังคมภายนอกก็ตางก็ยอมรับ โดยเฉพาะทานผูชายทั้งหลายก็เปด

โอกาสแลวก็ยินดีที่จะสนับสนุนผูหญิงในเรื่องของการเขามามีสวนรวมทางการเมืองมาก

ยิ่งขึ้น ตรงนั้นก็เปนการสะทอนใหเห็นวาสังคมเราเริ่มจะปรับอยางสมดุลมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอของดิฉันก็คือวา ถาในหลักการสําคัญก็คือ การที่พรรคการเมืองในมาตรา ๙๒/๑ 

นะคะ ตองขออนุญาตกลับตรงนั้น ๙๒/๑ ก็คือ ระบบ สส. แบบสัดสวน การสงสมาชิกเปน

ผูสมัคร สส. แบบสัดสวนนั้น ขอใหพรรคการเมืองนี่สงผูสมัครที่มีผูหญิง แลวก็ชายใน

สัดสวนที่ใกลเคียงกัน ตรงนี้อยากจะใหระบุ แตจะใชถอยคําอยางไร เทาที่ เห็นใน    

มาตรา ๙๒ ก็เพียงแตเขียนแตวา ใหคํานึงถึงโอกาสและความเทาเทียมกันทางเพศ       

ซึ่งดิฉันมองวาอาจจะยังไมเพียงพอ เนื่องจากวาเปนการคํานึงถึงเฉย ๆ แตวาที่ไดนําเรียน 



 ๑๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             สมร ๗/๒ 

 
ไปเบื้องตนวา เราจะมีมาตรการพิเศษอยางไร ในเม่ือโครงสรางทางสังคม โครงสรางทาง

การเมือง โครงสรางเชิงอํานาจ ผูหญิงยังดอยโอกาสอยู เพราะฉะนั้นตรงนี้นาจะเปน

โอกาสสําคัญที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไดเปดทางใหกับผูหญิง โดยเฉพาะในระบบสัดสวน

นะคะ ในระบบสัดสวนนะคะ ก็ขอนําเสนอตรงนี้คะวา ในเบื้องตนอยากจะขอนําเสนอให

ทานกรรมาธิการไดกรุณาใหโอกาสกับผูหญิงในเรื่องตรงนี้มากยิ่งขึ้นคะ  กราบ

ขอบพระคุณคะ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : กรรมาธิการ      

วาอยางไรครับ เชิญทานอาจารยวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย ครับ เนื่องจากยังเชานะครับ กรรมาธิการก็เห็นวาพอมีอะไร    

จะปรับไดก็ปรับนะครับ แตวาผมเรียนอยางนี้ครับ ประเด็นที่มีการแปรญัตตินั้นมี ๒ สวน

นะครับ สวนแรก คือ การขอใหคํานึงถึงสัดสวนหญิง ชาย ในระบบบัญชีรายชื่อนะครับ 

หรือสัดสวนนะครับ ซึ่งจริง ๆ กรรมาธิการไดเขียนเอาไวแลว กับสวนที่ ๒ คือมีการ      

แปรญัตติที่จะขอใหไปเขียนในการคํานึงถึงในระบบเขตเลือกตั้งนะครับ ผมขออนุญาต

กราบเรียนวา ในสวนความเห็นของคณะกรรมาธิการนั้นเห็นวา ในสวนที่เปนการผูสมัคร

ของเขตเลือกตั้งนี่ จริง ๆ แลวเปนอิสระ แลวก็เปนเสรีภาพของพรรคการเมือง ในการ

พิจารณาถึงความเปนไปไดทั้งหมดนะครับ ในการดําเนินการ ดังนั้นการไปเขียนอยางหนึ่ง

อยางใดที่สงสัญญาณในเชิงการไปจํากัดสิทธิพรรคการเมือง ก็อาจจะเปนปญหาในทาง

การเมือง ซึ่งจริง ๆ แลวการไมเขียนก็ไมไดหมายความวาตัดโอกาสนะครับ การไมเขียน   

ก็คือเปดโอกาสอยูแลว ซึ่งอันนั้นขึ้นอยูกับตัวผูสมัครเอง หรือตัวแคนดิเดต (Candidate) 

เองของหญิง ชาย วาจะมีความสามารถอยางไร รวมทั้งนโยบายของพรรคการเมืองเอง      

ที่พรรคการเมืองนั้นจะมีนโยบายสนับสนุนผูหญิง ซึ่งจะทําใหมีผูสนับสนุนในภาค          

คนออกเสียงเลือกตั้ งมากขึ้นหรือเปลานะครับ  ผมคิดวาในพัฒนาการอยางนี้               

เปนพัฒนาการทางการเมืองที่เปนสากลนะครับวา พรรคการเมืองตาง ๆ ก็ตองไปจับกลุม

ที่เปนกลุมผู มีสวนไดเสียในแตละกลุมอยูแลว ไมวาจะเปนผูหญิง คนชรา คนพิการ ---            

                         - ๘/๑ 



 ๑๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐            รัตนา ๘/๑ 

 

ดังนั้นกรรมาธิการจึงเห็นวา การไปกําหนดเอาไวในระบบเขตดวยนี่อาจจะมีปญหา       

นะครับ แตอยางไรก็ตามครับ กรรมาธิการก็ยังเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับ แลวก็    

ถือวาเปนความกาวหนา กรรมาธิการก็ไดกําหนดเอาไวในมาตรา ๙๒/๑ นี่นะครับ          

ในขอ ๒ แลวก็ (ข) นี่นะครับ ผมเรียนวาการกําหนดเรื่องโอกาสความเทาเทียมกันทางเพศ

ในระบบสัดสวนหรือบัญชีรายชื่ออันนี้ตองถือวากาวหนากวารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐          

ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ กําหนดเรื่องบัญชีรายชื่อนี่คํานึงเรื่องเดียวครับคือ การกระจายตัว

กันของภาคนะครับ แตคราวนี้มีการกําหนดนะครับ ถึงเรื่องของความแตกตางกันระหวาง

หญิงและชายคือ การเปดโอกาสสูงขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขตบัญชีเล็กลงนี่  

นะครับ ตัวแทนที่อยูในระดับพื้นที่โอกาสของกลุมสนับสนุนที่เปนสุภาพสตรีทั้งหลายนี่ก็มี

โอกาสสูงขึ้น อันนี้ถามองในทิศทางการเมืองและบรรยากาศทางการเมืองจะเปนอยางนั้น             

แตอยางไรก็ตามครับ เพื่อใหการหารือไดกระชับนะครับ คณะกรรมาธิการก็มีความเห็น

อยางนี้ครับวา ๑. คือในเรื่องเขตนี่ยังขอสงวนไววาไมขอเติมนะครับ เนื่องจากเหตุผลที่ผม

กราบเรียน ในสวนที่ ๒ ในเรื่องของสัดสวน ใน (ข) นี่นะครับ คณะกรรมาธิการขอแกไข

ถอยคํานะครับ เพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับ โดยถอยคําใหมจะเปนอยางนี้ครับวา 

คํานึงถึงโอกาส สัดสวนที่เหมาะสม และความเทาเทียมกันระหวางหญิง ชาย นะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไดไหมครับ      

ทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ   :  ไดหารือผูมีอํานาจที่แทจริง เจาของผูแปรญัตติ   

แลวนะครับ วารับไดครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย

กรรณิการครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  คะ รับไดคะ ขอบพระคุณคะ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มติก็เปนอันวา     

รับไดแลวนะครับ มาตรา ๙๗ ที่เขาเสนอมาก็เปนอันวาตกลงกันไดทั้งมาตรานะครับ       

เปนมตินะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเหน็เปนอยางอื่น) 



 ๑๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐            รัตนา ๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีความเห็น

เปนอยางอื่น ทานเลขาครับ กลับมาตอมาตราที่คางไว เมื่อคืนนี้ครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๑๖๘ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มีผูสงวนคําแปร

แตวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐสภา ผานไดนะครับ มาตรา ๑๖๘ นะครับ เห็นดวยตามที่

คณะกรรมาธิการนะครับ ไมมีการแกไข เปนมติผานนะครับ เชิญครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๖๙ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชนเดียวกัน       

นะครับ มาตรา ๑๖๙ นะครับ มีผูสงวน แตวาเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสภา ไมมีความเห็นเปน

อยางอื่น ขอผานตามที่กรรมาธิการเสนอ ไมมีการแกไขนะครับ ผานครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๐ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๑๗๐       

ก็เหมือนกันนะครับ เสนอผานตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ทานพิเชียร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ ในมาตรา ๑๗๐ นี้นะครับ กระผมไดแปร

ญัตตินะครับ ตัดขอความใน (๖) ออกทั้งหมดนะครับ ตรงนี้กระผมคิดวามีสาระสําคัญที่

พึงพิจารณาครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวนิดหนึ่ง ถาม

ตกลง (๖) นี่เขาขอตัด กรรมาธิการไมไดใหตัดใชไหมครับในรางนี้ โอ.เค. (O.K.) เชิญ

อภิปรายตอ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ คือใน (๖) ของมาตรา ๑๗๐ นี้      

นะครับ เปนเรื่องของรัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี       

นะครับ ก็ไลเลียงมาตั้งแตวา รัฐมนตรีตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด นะครับ แลวก็ มีอายุ 



 ๑๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐            รัตนา ๘/๓ 

 

ไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมมี

ลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๖ วงเล็บตาง ๆ นะครับ แลวก็ (๕) ไมเคยตองคําพิพากษา

ใหจําคุก โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปนะครับ อันนี้เราก็ไมติดใจ แตเรามาติดใจใน (๖) 

ครับทานประธานครับ (๖) นี้เขียนไววา ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิก

วุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลวยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปน

รัฐมนตรี นะครับ ตรงนี้นี่ คือหมายถึงวา ผูที่เคยเปนสมาชิกวุฒิสภา แลวสมาชิกภาพเพิ่ง

สิ้นสุดลง ถาไมเกิน ๑ ปนี่ก็คือมาเปนรัฐมนตรีไมไดใชไหมครับทานประธาน -------------- 

 

             - ๙/๑ 



 ๑๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               เกศราภรณ ๙/๑ 

 

เราเห็นวาตรงนี้จะเปนการจํากัดสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาเหลานั้นหรือไมนะครับ                          

เพราะวามีนัยสําคัญพอสมควร  เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภานั้นนี่ก็จะมีในสวนของ                 

ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ นะครับทานประธาน ซึ่งป ๒๕๔๙ นี้ก็มีสมาชิกวุฒิสภาอยู                          

๒๐๐  ทาน  ก็จะถูกตัดสิทธินี้ ไปทั้งหมดเลย  ซึ่งกระผมเองก็ได มีโอกาสไปรับฟง                          

ความคิดเห็นในจังหวัดตาง ๆ ครับทานประธาน หลายจังหวัดดวยกันนะครับ ก็ไดมีโอกาส

พบปะกับทางทานสมาชิกวุฒิสภาตาง ๆ เหลานั้นนะครับ เขาก็ไดมาใหขอคิดเห็นนะครับ

วา เขายังไมทันที่จะไดเปดประชุมครั้งแรกดวยซ้ําครับทานประธานครับ แลวก็ยังไมทัน                

ที่จะไดทํางานอะไรเลยนะครับ ก็ปรากฏวาเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นเมื่อวันที่ 

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เมื่อปที่แลวนะครับ ในขณะที่เขาไปประชุมปฐมนิเทศกันครั้งแรก               

ที่พัทยานะครับ ก็เลยมองวาตรงนี้นี่จะเปนความชอบธรรมมากนอยแคไหนครับ                          

ทานประธาน นี่เปนประเด็นที่กระผมคิดวา นาที่จะเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกทั้งหลาย                  

ไดมีโอกาสอภิปรายแลวก็พูดคุย เพราะวาถือเปนประเด็นที่สําคัญมากประเด็นหนึ่ง                         

นะครับทานประธาน แลวก็ทานสมาชิกวุฒิสภาตาง ๆ เหลานั้นก็ไดมาเรียนใหกระผม

ทราบวา ไมนาจะตัดสิทธิของเขาในสวนนี้นะครับทานประธาน เพราะฉะนั้นกระผม                         

ในฐานะผูแปรญัตติของกลุม ๑ นะครับ จึงขอเสนอวา ใหตัดวรรคหกนี้ออกไปจาก                          

มาตรา ๑๗๐ ครับทานประธาน แลวก็ไดทราบวา ทานการุณ ใสงาม ซึ่งเราไดมีการ

ประชุมกันในเรื่องนี้ดวย ก็มีขอคิดเห็นในเรื่องนี้ที่นารับฟงครับ ขอขอบพระคุณทาน

ประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ คือตองเอา

เฉพาะผูที่แปรญัตติ ยังไมมีเวลาเลยครับ ทานพิเชียรไมตองเสนอใหคนอื่น ขอทางยกราง

ตอบกอนครับ และเดี๋ยวคอยนั่น 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา                   

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เหตุผลที่มีการ

กําหนดลักษณะตองหามของรัฐมนตรีวา จะตองไมใชวุฒิสมาชิกที่พนจากตําแหนงมา                    

ยังไมครบ ๑ ปนี่ ก็เนื่องจากตองการที่จะทําใหสมาชิกวุฒิสภาใหเปนองคกรที่เปนกลาง 

 



 ๑๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              เกศราภรณ ๙/๒ 

 

ทางการเมืองใหไดมากที่สุด ใหมีชองทางอะไรที่จะถูกแทรกแซง ถูกชักนําดวยความ

มุงหวังในตําแหนงทางการเมือง หลังจากที่พนสมาชิกภาพไปแลวนี่ใหไดนอยที่สุด 

เพราะฉะนั้นก็จึงเปนที่มาของลักษณะตองหามตาม (๖) นี้ สวนปญหาวา หามไวนานถึง      

๑ ปนี่เหมาะไหม กระผมอยากจะเรียนเปรียบเทียบกับลักษณะตองหามไมใหไปเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เราหามไว ๒ ปนะครับ แตทางตําแหนงรัฐมนตรีนี่หามไว ๑ ป                   

ก็เนื่องจากมองวา การที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งควรจะเปนผูหลักผูใหญ ผูทรงคุณวุฒิ                          

ในบานเมือง ก็ควรจะใหโอกาสทานขึ้นไปบริหารประเทศชาติไดดวย แตขอเวนวรรคไว                  

๑ ป เพื่อไมใหมีการคลาย ๆ เชื่อมสะพานตอเนื่องกันเขามา ทําใหการทํางานของทาน

อาจจะไมเปนกลางที่แทจริง สวนขอกังวลวาสมาชิกวุฒิสภาในป ๒๕๔๙ นั้น ทานครับ 

พอตั้งรัฐบาลใหมก็พน ๑ ปแลวครับ เพราะทานพนจากตําแหนงมาตั้งแต ๑๙ กันยา 

๒๕๔๙ รัฐบาลใหมนี้กวาจะตั้งไดก็ตองเกินแนครับ เพราะฉะนั้นไมนาจะกระทบครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทานการุณ

ครับ ไหวไหมครับ กรรมาธิการยกรางเขาวา  

   นายการุณ ใสงาม  :  ผมก็ฟง พอฟงไดอยูครับ  

 

           - ๑๐/๑ 



 ๒๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๑๐/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาบอกวาที่ทาน

พิเชียรอางนะ กวาจะรัฐบาลใหม พวกนี้พน เลยเวลา ๑ ปแลว เปนไดแลว ทานวาไง เชิญ 

สั้น ๆ หนอย ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานรูไดไงวาผมสั้น ผมยาว ทานประธานที่

เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ ทานประธานครับ ของผมนี้นะครับ จะใช

ถอยคํากระชับที่สุด เพราะเชื่อวาทุกคนฟงแลวงาย ตอไปนี้นะครับ สมาชิกวุฒิสภา ตอง

พูดเรื่องตอไปนี้เลยนะครับ จะมาทั้งจากการเลือกตั้งและมาทั้งจากการสรรหา  ๒ อยาง

นะครับ ทานพูดแลวพูดอีก คําวา ทานนี้ คือพวกเราทุกคนนะครับ พูดแลวพูดอีก

เหมือนกัน ใชคําอยางเดียวกันคือ วุฒิสภาไมวาจะเลือกตั้งก็ตาม สรรหาก็ตาม ตองเปน

อิสระ เปนกลาง และไมสังกัดพรรคการเมือง  ๓ ขอนะตอนนี้ เทียบเคียงทีนี้ เทียบเคียง 

องคกรอิสระนี่ ทาน ปปช. ครับ องคกรอิสระดูเหมือนไมมีขอหามอะไรมั้งในการที่จะไป

เปนรัฐมนตรี ทําไมไปอยางนั้นละครับ ถาอยางนั้น สะพานเชื่อมที่หนักที่สุดนะครับ ถาจะ

ทําสะพานเชื่อมนะครับ องคกรอิสระนะครับ เชน ปปช. โอ ถารัฐบาลทําผิด ชี้มูลพัวะ      

ไมเขาอะไรตาง ๆ เหลานี้นะครับ ชวยรัฐบาลเต็ม ๆ เลย ทําสะพานเชื่อมเอาไว รุงขึ้นปบ 

ไปเปนรัฐมนตรี ผมวาถาเปนอยางนี้ก็ไมใหความเปนธรรมกับ สว. เหมือนกันนะ 

เพราะฉะนั้นผมวากรณีที่เราขอเสนอใหตัดออกนั้นนะครับ กรณีเร่ือง สว. นั้นก็นาจะชอบ

แลว ผมอยากใหพวกเราดูเร่ืองการจํากัดสิทธิ มันก็ไมควรจะไปจํากัดสิทธิเขามากนัก     

ถาพอเปนไปไดนะครับ ก็ตัดออกเสียเถอะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางครับ      

ถาตัดออกไมไดก็ตองนั่น ทานอื่นไมไดแปรไวนะครับ เอาแตกลุมที่เขาแปร เชิญครับ      

ยกรางวาอยางไรครับ เชิญครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม

กราบเรียนวา ในการพิจารณาเรื่องนี้ในคณะกรรมาธิการก็เคยมีการเสนอใหตัดถึง ๕ ป    

ทีแรก แลวก็รนลงมาเหลือ ๒ ป แลวในที่สุดก็คิดกันวาเอาใหมันพอเหมาะพอควร 

เพราะวาเราก็อยากไดคนดีจากวุฒิสภาไปเปนรัฐมนตรีดวย เพราะฉะนั้นก็เลยลดลงมา 

 



 ๒๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     รัศมี ๑๐/๒ 

 

เหลือปเดียวนะครับ ก็นาจะเปนหลักการที่เหมาะสม และทานผูแปรญัตติก็ไมไดคัดคาน

ประเด็นนี้ เพียงแตทานเสนอเพิ่มวา ควรจะตองไปตัดสิทธิของคณะกรรมการในองคกร

อิสระตาง ๆ ดวย ซึ่งอันนั้นไมไดอยูในวาระที่จะพิจารณาครับผม ขอบคุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ ผม การุณ ใสงาม ครับ ไมใช

วาจะใหไปตัดสิทธิอันนั้นดวย ไมใชครับ ผมเทียบเคียงใหดู แตขอเสนอของเรานี้ขอใหตัด

ครับ ทานดูคําแปรญัตติสิครับ ทานดูคาํแปรญัตตินี่นะครับ เราขอใหตัดออกครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาไมตัด ตกลง

นะครับ ตองตัดสินดวยลงคะแนนนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เดี๋ยวกอน ทานอาจารย

ไมไดแปรไว หา ๑ นาทีหรือ อาจารยพูดไดนะ เพราะไมอยางนั้นไมลงมติแลวมันยาว เชิญ

อาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง ครับ ผมคิดวากรรมาธิการมีเหตุผลนะครับ ถาปลอยใหวุฒินี่มุงหวังจะไปเปน

รัฐมนตรีไดนี่ พรรคการเมืองหรือผูที่ไปอยูในรัฐบาลขณะนั้นจะติดสินบนไดครับ คือมา

ขอใหวุฒิบอกไว เลยวา ถายอมเรื่องนี้แลวจะไดไปเปนรัฐมนตรี  จะติดสินบนได 

เพราะฉะนั้นผมคิดวากรรมาธิการพูดถูกแลวครับ แลวก็ที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ          

ป ๒๕๔๐ ที่พวกผมเปนวุฒิก็โดนเงื่อนไขเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ไมใชเปน

เงื่อนไขมากีดกันอะไรทั้งสิ้น เปนเงื่อนไขที่สมควรแลวครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ

ถาทานผูเสนอ ถายืนยัน ผมตองขอออกเสียง เพราะถาเราไมออกเสียงเราพูดกันไป      

เราไมมีเวลาครับ อยางนั้นออกเสียงนะครับวา  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   

                                                                                                                      - ๑๑/๑ 



 ๒๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๑๑/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

เชิญเขามาออกเสียงนะครับ เราจะตองออกเสียงวาถาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ         

ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับการแปรญัตติที่ใหตัดออกที่กลุมทานพิเชียรเสนอใหกด     

ไมเห็นดวย ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ คือคงเอาไวนะครับ (๖) นี้ใหกดวา เห็นดวย       

แตถาเห็นดวยกับผูแปรใหกดวา ไมเห็นดวย นะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานผูใดยังไมกด

แสดงตนยกมือขึ้น เราจะรอครับ ครบหรือยังครับ มีใครยังลงมติไมไดครับทานครับ       

อีก ๒ ทานนะครับ ทานเศวต ทานสมยศครับ เจาหนาที่ การลงคะแนนชวยประสานเร็ว ๆ   

ทานเศวตลงไดแลว ทานสมยศไดหรือยังครับ เหลือใครอีกไหมครับ ไดหรือยังครับ       

ทานสมยศ ไดไหม ทานสมยศ ไดแลวใชไหมครับ ไมมีใครแลวนะครับ ผมจะใหเขารวม  

นะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ มีผูเห็นดวยกับกรรมาธิการ ๕๖ นะครับ ไมเห็นดวย    

๘ นะครับ เปนไปตามที่กรรมาธิการนะครับ เพราะฉะนั้นมาตรา ๑๗๐ ผานไดนะครับ      

มีมติเห็นตามที่กรรมาธิการเสนอ โดยไมมีการแกไขทุกขอนะครับ เปนมตินะครับทานที่

ประชุมครับ ผานมาตรา ๑๗๐  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 ๒๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๑๑/๒ 

 

   เชิญทานเลขาครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๑๗๑ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มีผูสงวนใชไหม

ครับ แตทานไมอยู เขาใจวาเรื่องนี้เคยพูดไปและตกลงไปแลวในมาตราตน ๆ นะครับ     

ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ผานมาตรา ๑๗๑  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมมีใครเห็น      

เปนอยางอื่นนะครับ เปนมติครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๑๗๒ มีการแกไข 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอถามนิดเดียว 

ผมเองนี่สงสัยมาตลอด ขอถามเพื่อความรูนะครับ คือมาตรา ๑๗๑ เปนเรื่องของการ

ถวายสัตยปฏิญาณซึ่ งสําคัญ  แตทําไมตองใสในรัฐธรรมนูญ  มีลักษณะอยางนี้          

เยอะเหลือเกิน ผมก็ดูมาวารัฐธรรมนูญ ทานก็จะตอบวารัฐธรรมนูญเกาก็ใสอยางนี้มา  

โดยลําดับ ขอเหตุผลมากกวานั้นไดไหมครับ คือถวายสัตยปฏิญาณใสในขอบังคับก็ได   

ใสในกฎหมายอื่นก็ได หรืออยางไรก็ได แตวาใสรัฐธรรมนูญถวายสัตยนี่นะครับ แลวทาน  

รูไหมครับ พวกที่มันโกงกินทั้งหลายมันก็ถวายสัตยแบบนี้ ตกลงมันก็เลยไมไดผลอะไร

ขึ้นมาเลย ผมเองนี่ผานมาก็ยืนถวายสัตยอยางนี้ แลวก็เห็นนะครับ อายคนที่ มัน       

ตระบัดสัตย มันก็มี ตกลงทานจะแกไขปญหานี้อยางไร หรือวายังจะใสไวแบบเดิม      

ทานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยถาม       

สักนิดหนึ่งครับ ทีนี้ทานที่ไมแปรตองสงวนไมพูดบางนะครับ เพราะไมอยางนั้นเราไม     

ไปไหน ใหทางยกรางตอบทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

 

 



 ๒๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๑๑/๓ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงเรื่องของการถวายสัตยปฏิญาณมีมาเริ่มตั้งแต

รัฐธรรมนูญ ป ๒๔๙๒  ๒๔๙๒ นี่เปนรัฐธรรมนูญที่เร่ิมตนใหคณะรัฐมนตรีถวายสัตย

ปฏิญาณตอองคพระมหากษัตริย สวนองคกรอื่น ๆ ก็คือศาลนี่ไดเร่ิมตนตามรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๑๗ นะครับ ผมเองนี่เปนคนที่ไดเร่ิมตนในการปฏิญาณตนเมื่อเขารับตําแหนงตาม

รัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ นะครับ แลวเราเริ่มตนชีวิตนี่แบบภาคภูมิใจจริง ๆ มีความรูสึกเปน

เกียรติ เปนศักดิ์ศรี รูสึกวาเราเขามาในวงการตุลาการอยางสงางามจริง ๆ นะครับ --------- 

 

                     - ๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๑๒/๑ 

 

แตนั่นเราถือวาเปนหลักนะครับ  สวนคนที่ทานอาจารย เจิมศักดิ์ ไดกรุณาพูดวา     

ปฏิญาณตนแลวตระบัดสัตยนั้นเราถือวาเปนขอยกเวนครับ แลวเราก็เห็นแลววาคนที่

ตระบัดสัตยนั้นชีวิตบั้นปลายเปนอยางไรครับ กรรมเปนเครื่องชี้เจตนาแลวก็ชี้วิถีชีวิตของ

พวกเขาเหลานั้น แลวก็แสดงใหประชาชนเห็นวา เห็นไหมวาผูที่ถวายสัตยปฏิญาณตอ

องคพระมหากษัตริยนั้น ความไมซื่อของมันเหลานั้นปรากฏอยางไรนะครับ เพราะฉะนั้น       

ในสิ่งเหลานี้ผมเห็นวาเปนความงดงาม เปนความสงางามของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได          

มีเฉพาะรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับ รัฐธรรมนูญประเทศที่มีราชอาณาจักร       

นะครับ ซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เชน เนเธอรแลนดก็ใหคณะรัฐมนตรีตอง     

ถวายสัตยปฏิญาณและก็เขียนไวในรัฐธรรมนูญดวยเหมือนกันครับผม เพราะฉะนั้น     

เราสงางามเทากับเนเธอรแลนดครับผม ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานไมไดแปร

เอาไวนะทาน ขอมติไดแลวครับทาน 

  นายการุณ ใสงาม  :  ขอปรับปรุงครับ เพราะวาถาปรับปรุงแกไขแลว      

จะเปนประโยชนมากกวาครับ กระทบกระเทือน ทานดูนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีการแกไข  

นะทาน 

  นายการุณ ใสงาม  : แตถาปรับปรุงไดจะกระทบกระเทือน ทานฟง        

ผมนิดเดียว 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอา 

  นายการุณ  ใสงาม  : ท านดูนะครับ  กรณีของคณะรั ฐมนต รีนั้ น                

คําปฏิญาณตัวมีคําวา ขาพระพุทธเจา อันหนึ่งนะครับ ดวยเหตุที่เปนการถวายสัตย

ปฏิญาณตอหนาพระพักตร มีคําแตกตางจากการปฏิญาณตัวของผูแทนราษฎรของ สว. 

ของตําแหนงอื่น ๆ อยูตรงถอยคําที่วามีคําวา จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย เห็นไหม

ครับที่คณะรัฐมนตรีนะครับ แตที่ของ สส. สว. ไมมีคํานี้ ไมมีคํานี้นะ เพราะฉะนั้นผมคิดวา

ควรใชถอยคําเสียใหเหมือนกันครบถวน และเมื่อใชถอยคําเสียให เหมือนกันครบถวน 

 



 ๒๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๑๒/๒ 

 

ทานจะประหยัดเลขมาตราอีกหลายเลขมาตรา รวมเลยครับ บุคคลผูจะมีตําแหนง

ดังตอไปนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะรัฐมนตรีตาง ๆ วาไปที่ตอง

สาบานตัวนะครับ กอนเขารับหนาที่นะครับตองปฏิญาณตนดังนี้ ก็ใชถอยคําเหมือนกัน

หมดเลยครับจะไดครบถวน ผูแทนราษฎรก็นี่ครับ เวลาปฏิญาณตัวปฏิบัติหนาที่ก็ตอหนา

พระพักตร พระบรมสาทิสลักษณใชไหมครับ เสียทีเดียวพรอมกันหมดเลยจะไดถอยคํา

เหมือนกันครับ จะไดทุกคนจะไดภูมิใจเหมือนทานวิชาวาอยางไรครับ จะจงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริย เหมือนกันครบถวนครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสรุปยกราง

เขาจะตอบอยางไรครับ เชิญ เมื่อไมไดมีแปรก็ตองเร็ว ๆ ครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ในมาตรานี้นะครับเมื่อครั้ง

พิจารณาในมาตรา ๑๕ มันมีเร่ืองของที่พิจารณาเปนกลุมมาตราไปแลวและลงมติไปแลว

ในตอนพิจารณาของกลุมที่แปรญัตตินะครับในมาตรา ๑๕ แลวเราบอกวาพิจารณา

รวมกันรวมไปถึงในลักษณะเดียวกันในมาตรา ๒๑ ๑๗๑ ๑๙๗  ทีนี้สาระสําคัญที่แตกตาง

ก็คือในเรื่ องของการปฏิญาณตนกับการถวายสัตยปฏิญาณมันไม เหมือนกัน                  

ถาถวายสัตยปฏิญาณตองตอหนาพระพักตร ปฏิญาณตนก็คือเร่ืองของสมาชิกสภาที่

ปฏิญาณในที่ประชุมแหงนี้ ทีนี้มติที่ลงวันนั้นนะครับ สมาชิกมาประชุมบอกพิจารณา

รวมกันเปนกลุมแลวจะไมพูดอีกแลว มาประชุม ๘๒ เห็นดวยกับกรรมาธิการก็คือตาม  

รางเดิมทั้ง ๔ กลุม ๕๐ ไมเห็นดวย ๓๑ งดออกเสียง ๑ นะครับ ตรงจุดนี้ก็นาจะเปนไป

ตามมติที่ไดมีการพิจารณาในมาตรา ๑๕ ไปแลวครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น

มาตรา ๑๗๑ มีมติไปลวงหนาแลวนะครับ ขอยืนยันวาผานตามที่กรรมาธิการไมไดแกไข

นะครับ ตอไปครับทานเลขาครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๒ มีการแกไข 

                - ๑๓/๑ 



 ๒๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                รสรินทร ๑๓/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการชี้แจง

มาตรา ๑๗๒ เลยครับ มีใครจะถามมาตรา ๑๗๒ ไหมครับ ถาไมมีขอเสนอตามที่        

ทานกรรมาธิการแกไขนะครับ ผานนะครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๓ ไมมีการแกไข  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๗๓       

มีการแกไข  มีผูสงวนในเรื่องรัฐสภา ผานไดนะครับ  ผูสงวนนะครับ ผานนะครับ            

ทานสมาชิกใหผานและรับรองตามที่คณะกรรมาธิการ ไมมีการแกไขนะครับ ครับ       

ผานครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๔ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มีทานใดสงวน     

แลวก็เร่ืองรัฐสภา  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เร่ืองเดียวกันครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เร่ืองเดียวกัน     

นะครับ ผานนะครับ มาตรา ๑๗๔ เปนมตินะครับ ผานครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๑๗๕ ไมมีการแกไข 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๗๕        

ก็เชนเดียวกันนะครับ ไมมีการแกไข ผานนะครับ มีมติผานรับมาตรา ๑๗๕ ครับ     

 นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ 

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๖ ไมมีการแกไข 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชนเดียวกัน      

นะครับ มาตรา ๑๗๖ ผานนะครับ มีมติผานครับ เชิญครับ  

 



 ๒๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๑๓/๒ 

 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๗ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ ผูแปร  

เอาใหกระชับ ๆ เลยครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ   

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ผูขอสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๑๗๗ 

นี้นะครับ มาตรา  ๑๗๗ นี่ ความสําคัญเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่คณะรัฐมนตรีจะรักษาการ

นะครับ ในกรณีที่ครบวาระนะครับ ๔ ป หรือในกรณีที่มีการยุบสภาครับทานประธาน     

สิ่งที่กระผมไดขอแปรญัตติไวนะครับ  ก็คือกระผมขอแปรญัตติแกขอความตาม       

มาตรา ๑๗๗ นะครับ ใหเปนดังนี้นะครับ มาตรา ๑๗๗ คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง

ตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับ

หนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๗๖ วรรคสองครับทานประธาน ๑๗๖ 

วรรคสองนี่นะครับ ก็ไดพูดถึงเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีนี่พนจากตําแหนงนะครับ     

โดยอายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรครับทานประธาน

ครับ ๒ กรณีครับ เมื่ออายุของสภาสิ้นสุดลงนะครับ ก็ตองมีการเลือกตั้งใหม แลวก็

รัฐมนตรีชุดเดิมก็ตองรักษาการตอไป หรือในกรณีการยุบสภาผูแทนราษฎร  เชน          

การยุบสภาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธปที่แลวนะครับ ครม. ก็ตองรักษาการตอไป กระผม

ไดขอแปรญัตติดั งนี้ครับ  คือใหปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงหรือหัวหนา            

หนวยราชการ รักษาการแทนรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม

จะเขารับหนาที่ แลวผมเขียนเหตุผลลงไปชัดเจนเลยนะครับทานประธาน เพื่อปองกัน   

การใชตําแหนงรัฐมนตรีไปหาเสียง ครับ เพราะกรณีนี้เปนกรณีสําคัญครับทานประธาน 

เมื่อสภาครบวาระหรือเมื่อมีการยุบสภา และ ครม. รักษาการ ในชวงของ ครม. รักษาการ

นี่ มีทั้งการโยกยายตําแหนงขาราชการประจําบางตําแหนงนะครับ ซึ่งไมเหมาะสมแลวก็    

ไมยุติธรรม รวมทั้งมีการเสนอโครงการบางโครงการชนิดที่ชาวบานเขาเรียกกันวา 

โครงการแบบทิ้งทวนนะครับทานประธาน  ทิ้งทวนก็คือวา กอนจะออกจากตําแหนง        

 



 ๒๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๑๓/๓ 

 

นะครับ ก็ทิ้งทวนไวนะครับ เพื่ออะไรก็ไมรูละ ก็คงเพื่อผลประโยชนของทั้งตนเองและ   

กลุมตน รวมทั้งครับทานประธาน ที่สําคัญที่สุด คือใชตําแหนงหนาที่ที่ รักษาการอยู       

นั้นแหละ  ออกไปเดินสายครับทานประธาน  เดินสายในตางจังหวัด  เดินสายไป               

ในจังหวัดของตนเองและพรรคพวก เพื่อที่จะชวยพรรคพวกหาเสียงเลือกตั้งในครั้งตอไป 

แลวก็ตนเองยังมีตําแหนงรักษาการรัฐมนตรีอยู ขาราชการก็จะตองมาพินอบพิเทานะครับ  

 

                   - ๑๔/๑ 

   

 

 

 



 ๓๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๑๔/๑ 

 

แลวก็รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบานนะครับ แมกระทั่งชาวบาน 

ตาง  ๆ  ก็แหแหนกันไปครับทานประธาน  เคยมีตัวอยางในอดีตนะครับ  มีถึงขั้น

ปลัดกระทรวงบางกระทรวงครับ เดินตามรัฐมนตรีที่รักษาการออกไปหาเสียงเลือกตั้งตาม

ตลาดนะครับ ตามชุมชนตาง ๆ เดินตามตอย ตอย ตอย ตอยเลย ขนาดหนังสือพิมพแลวก็

ทีวี (TV) วิทยุนี่ ถายภาพออกมาใหเห็นจะจะเลยนะครับทานประธาน ก็ยังไมมีความ

ละอายแกใจ ก็ยังคงเดินตามรัฐมนตรีตอย ตอย ตอย ตอยอยูอยางนั้นแหละครับ        

ทานประธาน อันนี้คือปญหาที่เกิดขึ้น และกระผมเห็นวา สมควรแกเวลาแลวนะครับที่

จะตองเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ แลวก็เปนการตัดทอนการใชอํานาจหนาที่ รักษาการ

รัฐมนตรี ไปทําในสิ่ งที่ ไมถูกตองแลวก็ ไมชอบธรรมนะครับ  กระผมจึง เสนอให

ปลัดกระทรวงหรือหัวหนาหนวยราชการ มีการใชหัวหนาหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ     

บางแหง ทั้งทางดานสื่อสารมวลชน ทั้งทางดานของโทรศัพท ทั้งทางดานของการสื่อสาร      

นะครับ มาหาเสียง  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สรุปครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เพราะฉะนั้นกระผมก็คิดวาประเด็นนี้

เปนประเด็นใหญที่สําคัญนะครับ แลวก็อยากจะใหทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณา

พิจารณาในเรื่องนี้อยางเต็มที่ครับ ขอกราบขอบพระคุณทานประธานอยางสูงครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ เชิญทาน

กรรมาธิการยกรางตอไปเลยครับ เชิญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ประเด็นนี้นี่ ทางคณะกรรมาธิการยกราง

ไดพิจารณากันอยางพิถีพิถันจริง ๆ นะครับ แลวเบื้องตนนี่ก็เคยคิดวาคําแปรญัตตินี้

อาจจะใหอะไรใหมแกระบบการเมืองของไทย แตวาพอไปตรวจสอบดูแลวนี่ มีนอยมาก

ครับที่เปนตัวอยางจากมีประเทศใดจะทํานี่นะครับ คงจะมี เราไดทราบวาบังกลาเทศ 

อาจจะทํา แตวาไมไดเปนหลักการที่ใชกันเปนปกตินะครับ แลวก็ไปดูวา ถาสมมุติเราจะ

ทําอยางนี้ก็จะเกิดปญหาตามมาเยอะเลยครับ เราจะไปหานายกรัฐมนตรีจากที่ไหน     

 



 ๓๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๑๔/๒ 

 

แลวปลัดกระทรวงเองนี่ทานก็เปนเพียงขาราชการประจํา ไมไดทํางานในระดับนโยบาย 

ความเขาใจสันทัดจัดเจนในทางการเมืองก็ไมไดอยูในฐานะที่จะทํานะครับ ทางดานการที่

เวลากระชั้นที่เราจะตองจัดเลือกตั้งตรงนั้น เราจะตองมาหาทานนายกที่เหมาะสม        

เราจะตองมาหาคณะรัฐมนตรีที่เหมาะสมอะไรอยางนี้ ยากมากครับ เพราะฉะนั้น

คณะกรรมาธิการยกรางก็เลยเลือกวิถีทางที่ไดนําเสนอมาเปนรางมาตรา ๑๗๗ นี้ครับ 

ออกตรงกลางครับ ยอมรับปญหาที่ทานสมาชิกแปรญัตตินําเสนอนี่ครับวา มีจริง แตวา

เรามาแกปญหาตรงนี้ครับวา คณะรัฐมนตรีที่รักษาการนี้จะตองไมกระทําการอยางใด

อยางหนึ่งใน ๔ กรณีในรางมาตรา ๑๗๗ (๑) (๒) (๓) (๔) นี่นะครับ แลวขยายกวางมาก

เลยครับ จนกระทั่งถูกตําหนิจากองคกร ๑๒ องคกร บางองคกรทานตําหนิมาเลยบอกวา 

เอะ อยางนี้คณะรัฐมนตรีรักษาการเลยเปนอัมพาตทําอะไรไมได เดี๋ยวเกิดเรื่องจําเปน

อยางไร เราก็เปดชองไววา อธิบายชี้แจงวา ก็ทําได ถาไดรับอนุมัติจาก กกต. อะไรนี่      

นะครับ ไมถึงกับวาทําอะไรไมไดเลย ทานดู (๑) นะครับ เร่ืองการไปแทรกแซงขาราชการนี่ 

แกปญหาไวแลวครับวา นอกจากจะเลื่อน ลด ปลด ยายไมไดแลว ยังหามไมใหสั่งใหผูอ่ืน

มาปฏิบัติหนาที่แทนดวยนะครับ อันนี้ก็ตัดปญหาการกระทําที่เคยเกิดขึ้นมา แลวก็หาม 

ไมใชหามเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะครับ หามรัฐมนตรีแตละคนดวย เพราะฉะนั้นจะเลี่ยงไป

ใชวิธี ใชอํานาจรัฐมนตรีคนนั้นสั่ง คนนั้นทํา แลวไมผานคณะรัฐมนตรีแบบที่รัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ ก็ทําไมไดครับ (๒) ก็ไปหามถึงขนาดวา การอนุมัติจายงบประมาณสํารองจาย

นี่ ไมใหทําครับ แมวาจะเปนกรณีฉุกเฉินจําเปน ก็ไมใหทําครับ เวนแตจะไดรับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนนะครับ -------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๕/๑ 



 ๓๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๑๕/๑ 

 

(๓) นี่ก็ผูกมัดวาจะไปอนุมัติโครงการใหญ ๆ สรางความผูกพัน ครม. ตัวใหมไมไดครับ    

ก็ตัดเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมานะครับ และ (๔) ก็หามไปไกลถึงขนาดวา ตองไม

กระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

เพราะฉะนั้นมีอะไรที่เราคิดวายังหวงนี่ คณะกรรมการการเลือกตั้งทานกําหนดหามไดครับ 

การเขียนอยางนี้จะยืดหยุนกวา แลวก็ใชปฏิบัติงานแกปญหาที่เกิดขึ้นไดดีกวาครับผม 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยอมรับไดไหม

ครับ ถาไมได ก็คงตองตัดสิน ทานพิเชียร ไดไหมครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ฟงดูแลวก็เปนเหตุผลที่นารับฟงครับ

ทานประธานครับ ครับ ผมขออนุญาตยอมครับ ขอขอบคุณมากครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณนะครับ 

เพราะฉะนั้นมาตรา ๑๗๗ ขอมติวาผานตามที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขนะครับ      

ผานนะครับ เปนมติไปครับ  

  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๘ มีการแกไข 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เชิญครับ           

ทานการุณ อยูในกลุมแปรญัตติใชไหมครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

บังเอิญแปรญัตตินั้นในเรื่องสภาเดียว  แตทีนี้ ไม เกี่ยวกับสวนที่ประเด็นนี้นะครับ            

แตประเด็นนี้อยากตั้งคําถามทานครับ ทานกรรมาธิการครับ ถามสักหนอยหนึ่งเถอะ มัน

เปนประเด็นที่มีปญหามาแลวนะครับ และปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเปนการเกิดขึ้นเมื่อปที่

แลว ๑๗๘ ทานดู (๒) ครับ (๒) คือคําวา ลาออก อันนี้เกิดปญหาเมื่อปที่แลว ทานประธาน

ที่ เคารพครับ  ทานประธานจําไดไหมเรื่องลาออกของคุณทักษิณที่ มีปญหาครับ            

คุณทักษิณใชคําวา จึงขอลาพักจากการปฏิบัติหนาที่นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๑๕ 

วรรคสองของรัฐธรรมนูญตลอดไปจนกวาคณะรัฐมนตรีชุดใหมจะเขารับหนาที่               

 



 ๓๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๑๕/๒ 

 

นั่นก็คือ ๒๑๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญเดิมก็คือการยุบสภา คําวา ลาพักตลอดไป        

นี่ถือวาลาออกแลวหรือไม เกิดขอปญหาขึ้นมาขนาดใหญเหมือนกันตอนนั้น  และเปน

ปญหาเยอะเลย ผมเองในฐานะประชาชนผูรักความเปนธรรม แลวก็แสดงสถานะของ

ความเปนประชาชนพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ ก็ไดถือโอกาสนั้นไปยื่นคํารองนะครับ 

ไปยื่นคํารองเปนคําฟองที่ศาลปกครองกลาง ปรากฏศาลปกครองกลางนะครับ มีคําสั่ง  

ไมรับคําฟองของผูฟองไวพิจารณา และใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ เมื่อศาล   

ไมอาจรับคําฟองนี้ไวพิจารณาได จึงไมจําตองพิจารณาคําขอ ใหกําหนดมาตรการ

คุมครองชั่วคราว โดยใหระงับการปฏิบัติหนาที่บริหารราชการแผนดินของผูถูกฟองคดี     

ก็คือ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตอมาทายที่สุด ศาลปกครองสูงสุดก็มี       

คําพิพากษายืน ไปไมเปนเลยครับทีนี้ เพราะไมรูจะไปที่ไหน เนื่องจากศาลปกครองสูงสุด

ก็บอกวา การพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือไม ดวยเหตุขอลาพักตลอดไปเปนการ

ลาออกแลวหรือไม ไมไดวินิจฉัยในสวนนี้ การที่จะพนจากตําแหนงหรือไม นายกรัฐมนตรี

จะตองไปศาลรัฐธรรมนูญ เราก็รู แตเราทําไปพรอมกัน ๒ ทางเลย ทําไมทําไป ๒ ทาง 

เพราะทางที่จะขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญเราทําไมได วิธีการจะทําไดคือ สงไปที่ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา เราก็สงไปครับ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ในฐานะประชาชน      

ผูเสียภาษีและขยันขันแข็ง ก็ทําเรื่องไปผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา นี่ครับ ลงนามโดย    

นายการุณ ใสงาม เรียบรอย ขอความ เนื้อหาอยางเดียวกันกับฟองไปที่ศาลปกครองกลาง 

และทานศาลปกครองสูงสุดก็อยูที่นี่แลว  วินิจฉัยมาไมรับฟอง ขอความเดียวกันเลย  --   

 

                                                                                                                      - ๑๖/๑ 

 



 ๓๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        นิวรา ๑๖/๑ 

 

ขอใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสงเรื่องนี้ตามรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ความพนจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี พนหรือยัง วาดวยเรื่องลาพักตลอดไป ลาพัก

ตลอดไปจนกวาโลกดับสลาย ทานประธานครับ ผูตรวจการแผนดินรัฐสภาตอบมาวา

อยางไรครับ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตอบมาวา นี่คือปญหาผูตรวจการจริง ๆ เลย

ครับ แยจริง ๆ ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา บอกวาอยางนี้ครับ เอาตอนสรุปเลยนะ 

ตอนทาย การที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี และมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

รักษาการแทนกัน เปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีใชอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ

แผนดิน ๒๕๓๔ ในกรณีที่ ผูดํารงตําแหนงดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได ไปไหนมา 

สามวาสองศอกเลย ตอบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน ไมใชการ

แตงตั้งหรือยายขาราชการการเมืองตามมาตรา ๒๑๕  ของรัฐธรรมนูญ เร่ืองรองเรียนของ

ทานจึงเปนเรื่องที่ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภาจึงวินิจฉัยใหยุติการพิจารณาตามมาตรา ๑๗ แหง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ     

วาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จบเร่ืองไมไปถึงไหนเลย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สรุปเลยทานการุณ 

  นายการุณ ใสงาม : สรุปเลย ปรากฏวาถูกผิดไมรูเร่ือง นายกรัฐมนตรี       

ที่บอกวาลาพักตลอดไปนั้นถือวาลาออกแลวหรือไม ไมทราบ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทีนี้มาตรานี้ทาน

จะสรุปกับกรรมาธิการยกรางเขาอยางไรละ  

  นายการุณ ใสงาม : ถาม ทานจะแกปญหานี้อยางไรถามีเจาเลหเพทุบาย

แบบนั้นอีก ไมเขียนคําวา เร่ืองขอลาออก ไมเขียน ไมใชคําเลยวา ลาออก ขาพเจา         

ขอลาพักตลอดไป ปรากฏไปวินิจฉัยที่ไหนไมได ทานประธานก็ไมกลาวินิจฉัยใชไหม 

เพราะบอก ไมมีอํานาจหนาที่ดีครับ สงไปอีกทางหนึ่งทานประธาน กรรมาธิการก็เลยตอง

ปรึกษากัน 

 

 



 ๓๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        นิวรา ๑๖/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ก็คําถามคุณการุณ 

ทีไรเขาตองปรึกษากันเกิน ๕ คนทุกที  

  นายการุณ ใสงาม : เห็นไหม ทานประธานเห็นไหม ไปอีกครับ ผมทํา     

ทุกทางเลย พากันเซ็นชื่อทําหนังสือไปถึงประธานวุฒิสภา เพราะดวยเหตุตอนนั้นยุบสภา

ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎรจะสงใชไหม ก็เลยสงเรื่องนี้ใหประธานวุฒิสภา นี่ ๆ ทาน

ประธานครับ ทานเสรี สุวรรณภานนท อาว อยูไหนละ ทานเสรีอยูไหน ก็เซ็นชื่อกับผมนะ 

นี่ ๆ ทานประธานลายมือชื่อทานเสรี เซ็นชื่อดวยกันอยูนี่  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงทานการุณ

ถามแลวจะใหเขาตอบไหมนี่ ใหยกรางเขาตอบไหม ยกรางพรอมที่จะตอบแลวนี่ 

  นายการุณ ใสงาม : ทานประธานจะไมอางเหตุผลใหครบเลยกอนหรือครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยกรางเขาพรอมจะ

ตอบแลวทาน รายละเอียดไมเปนไรแลว เดี๋ยวใหดูขางนอกได 

  นายการุณ ใสงาม : ทานเสรี นี่ ๆ ลายเซ็นทานเสรี ผมอวดหนอย นี่ ๆ เห็น

ไหมลายเซ็นทานเสรี สุวรรณภานนท รวมกับผม รองไปที่ประธานวุฒิสภา สุชน ชาลีเครือ 

ตั้ งแตบัดนั้ น  ร องไปจนบัดนี้  จนนายกทักษิณไปอยู ลอนดอน  (London)  แล ว           

ประธานวุฒิสภายังไมตอบพวกผมเลย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวทาน           

ใหยกรางชุดนี้ตอบนะ ใหยกรางชุดนี้ตอบทานการุณ เชิญครับยกราง  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ตองกราบเรียนอยางนี้ครับวา สําหรับผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนั้นเขาไมมีระเบียบเหมือนอยางขาราชการประจํา ที่การลาออกนั้น

จะตองทําเปนหนังสือยื่นใบลาออกตอผูบังคับบัญชา แลวผูบังคับบัญชาอนุมัติถึงจะ

ลาออกได  แตความเปนผู ดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง  ไม ว าจะรัฐมนตรีหรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภานั้น ถือเจตนาเปนหลักใหญ วาบุคคลเหลานั้น     

ถามีเจตนาลาออกจริง การลาออกมีผลทันที สําหรับกรณีที่มีเหตุสงสัยวาบุคคลนั้น       

เขาแสดงเจตนาลาออกแลวหรือยัง   โดยระบบของในรัฐธรรมนูญที่วางไวนั้นใชระบบ 



 ๓๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        นิวรา ๑๖/๓ 

 

เดียวกับกรณีที่มีขอสงสัยวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาลาออก ก็คือ

ในวรรคสองของมาตรา ๑๗๘ นั้น ไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ 

มาใชบังคับกับการสิ้นสุดความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗)  (๒) ก็คือลาออก 

นั่นก็หมายความวาการเอามาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ มาใชนั้น ก็คือการเขาชื่อกันของ

สมาชิกของแตละสภาหนึ่งในสิบ โดยระบบมันจะเปนอยางนั้นที่กรณีขอสงสัย--------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๗/๑  

 

 

 

 

 



 ๓๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๑๗/๑ 

 

สําหรับกรณีที่ผานมานั้น กระผมเขาใจวานาจะเปนเหตุเดียวในโลกที่จะเกิดลักษณะนั้นได 

คือสภาไมมี หรือสภามีแตสภาดําเนินการในลักษณะที่คอนขางไมถูกตองอะไรบางสิ่ง

บางอยาง แตถาจะเขียนลงไปในรายละเอียดนั้นคอนขางลําบากในเรื่องนี้ครับ เพราะวา

การลาออก อยางที่กราบเรียนวา การลาออกของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นมี   

หลายลักษณะ ถาทานสมาชิกเคยจําได เมื่อหลายสิบปกอนมีทานสมาชิกสภา ไมใชทาน

สมาชิก ทานผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ประกาศลาออกตอหนาสื่อมวลชน ตอหนาใคร

ตอใคร  ก็มีคําถามวา เขาลาออกแลวหรือไม ในที่สุดก็มีการตีความวาการแสดง           

การกลาวคําวา ขอลาออก ตอหนาสื่อหรือหนาสาธารณชนนั้นถือวามีผลทางการลาออก

แลว โดยไมตองไปยื่นหนังสือลาออกเปนลายลักษณอักษรอีก เพราะฉะนั้นกรณี

ขอเท็จจริงเหลานี้จะมีคอนขางมาก ในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรองรับไวมาหลายฉบับ             

จึงบัญญัติรองรับวา ถาสงสัยก็ตองเขาชื่อแลวก็ไปถามศาลรัฐธรรมนูญเอาวา สิ่งที่ทําใน

ขอเท็จจริงแตละเรื่อง แตละเรื่อง แตละเรื่องนั้น มีผลในการลาออกแลวหรือไม นั่นคือโดย

ระบบของกฎหมายที่เขียนไวนะครับ ขออนุญาตครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานไดไหม              

ทานการุณ ขอยกเวนพิเศษนะ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ทานจะปลอยเรื่องนี้ใหเกิดปญหา

ในวันขางหนาอีกเหรอ เร่ืองใหญนะ ทานประธาน มันเกิดเหตุจนกระทั่งเกิดเรื่องแลว           

ทานประธานไมเห็นคนเปนแสน ๆ คนเดินอยูสนามหลวงเหรอ ถาตอนนั้นถาแกปญหา         

อันนี้ได ถามีคนมาวินิจฉัยเสีย คนก็คือองคกรนั่นแหละ ไมใชคน ตัวคน คน คน คนนะ 

เปนตัวองคกร สถาบันนั่นแหละ เชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลรัฐธรรมนูญ           

ในวันนั้น ทําการวินิจฉัยเสียใหจบตอนนั้นวาคืออะไรกันแน ปานนี้ทานอาจจะไมมีคน           

เปนแสน ๆ  เดินขบวน  อาจจะไมมีการยึดอํานาจ  อาจจะไมมีพวกเรามาตองราง

รัฐธรรมนูญใหม  ทานเห็นปญหาหรือยัง  ทานประธาน  ทีนี้ที่ทานอานนั้นนะครับ                  

ใหใชรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๐ ๙๖ เกาอะไรที่ทานวานั่นแหละครับ ทํา ทําไมไดเพราะอะไร       

 

 



 ๓๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๑๗/๒ 

 

ตอนนั้น  ผูแทนราษฎรไมมีจะเซ็นชื่อ  ขอที่  ๑  ขอ  ๒  พวกผมเปน  สว .  รักษาการ               

ศาลรัฐธรรมนูญไปสั่งอีก วินิจฉัยอีก พวกรักษาการลงนามอะไรไมไดอีก มันซวยจริง ๆ 

ตอนนั้นบานเมือง ทานประธานจะยอมใหเกิดเหตุอยางนี้อีกเหรอ เอาใหชัดเลยทาน            

จะเอาอยางไร พวกผมนี่นะครับ ทําทุกทาง ทานเห็นไหม สงไปศาลปกครองกลาง               

ศาลปกครองสูงสุด จนวินิจฉัยชี้ขาดเปนบรรทัดฐานวา สงมาตรงนี้ไมไดนะ ชึ่บ ตัด 

ทามกลางการสง ไมใชสงไปที่ทานแหงเดียว หาชองทางสงไปศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละ

ดวย ชองทางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญเปดจนหมด ใหยื่นได เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวา พวกผมลงนามไมได สส. ไมมี จึงใชชองทางไปผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา        

รู รูหมดเหมือนทานรูนั่นแหละ เพียงแตพวกผมรูแลวทํา แตพวกทานสวนใหญรูแลววา

ทักษิณลาพักตลอดกาล มีใครบางไมรู แตไมไดทํากัน พวกผมทํา ก็สงลูทางไปผูตรวจการ

แผนดินรัฐสภา ผูตรวจการก็มีคําวินิจฉัยมา นี่แนะ เต็มมือผมนี่ ไปไหนมา สามวา        

สองศอก ไมสงใหตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งโดยอํานาจหนาที่ ถาผูตรวจการแผนดิน

สงไปใหตุลาการรัฐธรรมนูญ ในวันนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และถาศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยเสีย ชึ่บ ใหมันจบวาคํานี้ ที่วา ลาพักตลอดไป เปนบรรทัดฐาน หรือคําใกลเคียงกัน

ใหไดความหมายวาเปนการลาออกแลว ใหถือวาเปนการลาออก จบ ทานประธาน       

คุณทักษิณก็ลาออกตอนนั้น หมดสภาพตอนนั้น ทุกอยางก็ป ๒๕๔๘ ตนป ๒๕๔๙ จําได

หรือเปลาเหตุการณ ปานนี้ไดแกไขปญหาโดยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

เรียบรอยครบถวน แตนี่มันเกิดเหตุทาน ทําทุกทาง สงไปประธานวุฒิสภา อํานาจประธาน

วุฒิสภาตอนนั้นคือรักษาการประธานรัฐสภา เพราะไมมีผูแทน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเสนอใหเขา

อยางไร 

  นายการุณ ใสงาม  : และรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็บอกวา เมื่อไมมี

ประธานสภาผูแทนราษฎรใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ประธานรัฐสภา

สามารถสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดอีก ประธานวุฒิสภาตอนนั้นนะครับ             

คุณสุชน ชาลีเครือ ผมบอกแลวไงครับ ไมตอบมาตั้งแตวันโนน จนมาวันนี้ ไปไมรอดเลย           

 



 ๓๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๑๗/๓ 

 

ทีนี้ทาน ทานจะปลอยใหเร่ืองแบบนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศนี้หรือเปลา หรือทานจะแก ถาแก

แกอยางไร จนปญญาดวยเกลาแลวครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารยรุจิรา 

ทานอาจารยครับ 

 

- ๑๘/๑  
   



 ๔๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๑๘/๑ 

 

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  : ไมทราบวามีสิทธิพูดหรือเปลาคะ 

เพราะไมไดขอแปรญัตติ แตมันเกี่ยวเนื่องกับที่ทานการุณพูดคะ มีสิทธิพูดไหมคะ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สั้นนิดเดียวนะครับ

อาจารย เพราะเมื่อกี้เรียนเชิญใหทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร : นิดเดียวก็คือเคยเห็นในความดีที่ทาน

การุณทําในฐานะผูแทนคนไทย แตทานกรรมาธิการไดตอบแลววาเคส (Case) นี้เปนเคส

เดียวในโลก ซึ่งอีกรอยปถึงอาจจะเกิดได ทีนี้ถาแกไปตามที่ความปรารถนาดีของ         

ทานการุณ เกรงวารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปนการเขียนโดยใชสถานการณมากกวาหลักการ 

คะ ขอบคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คณะกรรมาธิการ

ครับ ตอบแลวถามีปญหาก็ตองโหวต (Vote) นะครับ กรณีที่จริงถาบานเมืองเขาปกติยุบ

สภาแลวเขาก็หวังจะไดนายกหลังยุบสภาในการเลือกตั้ง ทานยกรางจะตอบอยางไร เอา

ยกรางที่ตอบกระชับที่สุดตอบนะครับทาน  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาต

แสดงความเห็นสวนตัวในฐานะสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตองขออภัยครับอยูขางบน 

คือผมคิดวาที่เพิ่มตอนทายนี่คอนขางจะมีเหตุมีผล แลวอยากจะเติมเขาไปนิดหนึ่งอยางที่

ทานการุณวานะครับ นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะ ผม ไพโรจน 

พรหมสาสน นะครับ นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม   

วรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบ

กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ ซึ่งทานก็เขียนไวแลว ผมเพิ่มวา หรือไดแสดง

เจตนารมณอยางชัดเจนวาไมอาจอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปตามมาตรา ๑๗๗ 

ก็เขาบอกเขาไมอยูแลว เขารอชุดใหม กวาชุดใหมจะมาใชไหม ก็แสดงวานั่นละคือ

เจตนารมณที่ลาออก แตไมเขียนวาลาออก เปนศรีธนญชัย มีคนเขียนใหนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมวาเติมตรงนี้ดักเอาไวจะดีไหมครับ ความเห็นสวนตัวนะครับ แลวแต

กรรมาธิการและที่ประชุมครับ  

 



 ๔๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๑๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ดีกวาครับ 

กรรมาธิการสรุปเอาอยางไร แลวเดี๋ยวจะตองถามครับ เพราะวาประเด็นก็พูดกัน 

ไปแลว แตประเด็นนี้ไมไดอยูที่กรรมาธิการแกไขในวรรคสุดทาย เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ อยางที่ผมกราบเรียนเบื้องตนแลววา คือการ

ลาออกของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นตองขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่มีการแสดงออกเปน

หลักสําคัญ การเขียนรายละเอียดลงไปในรัฐธรรมนูญอยางไรก็ไมครบถวน ปญหา

เพียงแตวาชองทางที่จะมาหาคนชี้วาตรงนั้นลาออกแลวหรือไมตางหากที่เปนประเด็น

สําคัญ ซึ่งในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นนอกจากจะเดินตามแนวทางของระบบที่

รัฐธรรมนูญวางไวก็คือ ตัวสมาชิกดวยกันนั้นเอง ไมวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

วุฒิสภา ก็สามารถเขาชื่อเพียงแคหนึ่งในสิบเพื่อเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญใหสงเรื่องไปอีก 

เพื่อใหประธานสภานั้นสงเรื่องนั้นไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในการรางรัฐธรรมนูญ

คราวนี้นั้นคณะกรรมาธิการก็เห็นอยูเหมือนกันวา ในกรณีที่ฝากความหวังไวกับสมาชิก

สภาเพียงประการเดียวนั้น ถาเกิดเหตุบางประการที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสมาชิกนั้นไมยอม

เสนอ สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในมาตรา ๘๙ ก็คือมาตรา ๘๙ วรรคสุดทายนะครับวา นอกจากที่

สมาชิกสภาจะเขาชื่อเสนอเพื่อจะดูวาใครพนจากตําแหนงแลวหรือไมนั้น ไดกําหนดให

คณะกรรมการการเลอืกตั้งเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติดวย แลวคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นั้นจะมีสิทธิเสนอเรื่องไปยังประธานสภาเพื่อสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด  

ก็จะเพิ่มชองทางไปอีกชองทางหนึ่ง หมายความวาตอจากนี้ไป กกต. ก็ตองมีหนาที่

ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมถึงทาน

นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในตัวนั้นไปพรอมไปตลอดเวลา ถาเห็น

วากรณีใดกรณีหนึ่ง หรือ ณ วันใดวันหนึ่งนั้นมีเหตุที่จะทําใหถือวาขาดคุณสมบัติลง

เมื่อใด กรรมการการเลือกตั้งก็จะมีหนาที่ดําเนินการตามสิ่งที่เพิ่มใหม ก็คือสงเรื่องให

ประธานสภาเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด อันนั้นคือชองทางที่เพิ่ม

ขึ้นมาในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ  

 



 ๔๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๑๘/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ขอมตินะครับวาทานจะเห็นอยางไร เพราะวาผูที่แปรไมไดแปรตรงประเด็นนี้นะครับ     

ทานอาจารยเจิมศักดิ์วาอยางไรครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผมขอสั้น ๆ  

นิดเดียว ผม เจิมศักดิ์ ที่ทานกรรมาธิการอัชพรพูดนี่ เราก็ไปหวังที่ประธานรัฐสภา  

ในขอเท็จจริงนะครับ ผมเคยสงหลายตอหลายครั้งผานประธานรัฐสภา ทานบางครั้ง 

ทานก็สง บางครั้งทานก็ไมสง ทานบอกวาเขาไมใชบุรุษไปรษณีย แลวหลายตอหลายที 

นะครับ ประธานไมสง  ผมขนาดอางอิงวาคราวที่แลวทานสงดวยเหตุเหมือนกัน 

ทุกประการ เขาก็ไมสง นี่เปนขอเท็จจริง ผมไมอยากจะหยิบใหมันยืดยาวนะครับ นี่คือ

ขอเท็จจริง ทางนั้นก็ไปไมไดครับ เพราะประธานรัฐสภาบางสมัยมันเปนพวกเดียวกันเลย 

แลวก็ไมเคารพ ไมนึกถึงวาตัวเองเปนประธานรัฐสภา บัดนี้ก็เวนวรรคการเมืองไปแลวนะ 

นะครับ แลวจะทําอยางไร----------------------------------------------------------------------------- 

 

             - ๑๙/๑ 



 ๔๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           ศิริลักษณ ๑๙/๑ 

 

เพราะฉะนั้นที่คุณการุณพูดนี่ ผมคิดวาเราตองหาทางแกนะครับ ทานอาจารยรุจิรา         

ที่พูดวา อาจจะเปนหนึ่ง ไมมีอีกแลว แตเมื่อเห็นทางรั่ว ผมคิดวานักการเมืองนี่เซียนพอ ๆ 

กันนะครับ เขาจะอางอิงเลยวาสมัยนั้นทํา และเขาก็จะทําเหมือนสมัยนั้น แลวก็จะมีคน

เมื่อเดินทะลุไปแลว ๑ คน พวกนี้ก็จะกรูกันตามเขาไป ทานตองปดครับประเด็นนี้ 

ไมอยางนั้นมันจะไปไดอยางไรละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ หารือยกราง

ครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน    

สภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ตามประเด็นขอสอบ

ถามวา ถาเขียนอยางนี้จําเปนตองสงหรือไมนี่ ถาทานสังเกตดูนะครับ มันจะมีอยู ๒ นัย  

ที่สําคัญ นัยแรกถาบอกวาใหประธานที่ไดรับเลือกสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ตรงจุดนี้

ตองสงเสมอครับ แตในกรณีที่ทานยกตัวอยางคงจะเปนเรื่องของ ๒๖๖ ในอดีต ที่วา      

สงเรื่องพรอมความเห็นนะครับ ตรงความเห็นนั่นละครับที่ทานจะมีสิทธิที่จะใชดุลยพินิจ  

ที่จะไมสง เพราะฉะนั้นในมาตรา ๘๙ วรรคสุดทาย ตรงจุดนี้ผมเขาใจวา ตรงจุดนี้ถาทาน

ประธานไมสงก็เปนการละเวนเชนกันนะครับ ก็คือถอยคําไมมีที่จะใหสงเรื่องพรอม

ความเห็นในจุดนั้นนะครับ ผมเขาใจวาอยางนี้ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ตรงนี้สําคัญที่สุด

เลย ถาเปนเชนเดียวกับกรรมาธิการผมเบาใจ ตรงนี้ละครับคือตองบันทึกเจตนารมณ  

ตรงอยางนี้ละครับคือไมสงไมได เจตนารมณคือเมื่อประธานรับเร่ืองตามมาตราที่ทานพูด

เมื่อกี้นี้ ตองสง เราตกลงตรงกันตรงนี้ไหมครับ ขอทานยืนยันอีกสิวาเจตนารมณ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวยกรางเขา

จะยืนยันครับทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไหนนะครับ ขอยืนยันเจตนารมณ

ตรงนี้ใหชัด ๆ ไปเลยไดไหมครับ เพราะผมโดนมาหลายทีแลวเรื่องนี้ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานอัชพรยืนยัน

ครับ  



 ๔๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๑๙/๒ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภาที่

เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตกราบเรียนวาในมาตรา ๘๙ วรรคสาม    

ที่เติมใหม ที่คณะกรรมการเลือกตั้งสงเรื่องไปใหประธานสภานั้นไดใชขอความวา และให

ประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย การใชคําวา และให

ประธานสภาสงเรื่องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นั้นเปนการบังคับหนาที่วาประธานสภาแหง

สภานั้นจะตองมีหนาที่สงเพียงอยางเดียว ไมมีหนาที่ที่จะพิจารณาหรือวินิจฉัยวาจะสง

หรือไมสงครับ มาตรา ๘๙ วรรคสุดทายครับ ที่เพิ่มเขามา เร่ืองกรณีคณะกรรมการ

เลือกตั้งเห็นวาใครขาดคุณสมบัติ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานยืนยันแลว

นะครับ คงรับไดนะครับทานสมาชิกครับ มาตรา ๑๗๘ ตามที่กรรมาธิการเสนอ ผาน      

นะครับ เปนมต ิตอไปครับทานเลขาครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยวครับทานประธาน ผมก็ยังดูไมทัน ผมเชื่อวา

เพื่อนสมาชิกคงดูไมทันทานประธานเหมือนกันครับ ในกรณีที่คณะกรรมการเลือกตั้ง    

เห็นวาสมาชิกภาพของสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง

ตามวรรรคหนึ่ง ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธานแหง

สภานั้นสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตางกันกับ

มาตรา ๙๖ เดิมอยางไรครับ แตกอนเปนมาตรา ๙๖ ใชไหมครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ แตเดิมนั้นนะครับในมาตรา ๙๖ ก็จะ

เปนเรื่องของ สส. กับ สว. ที่จะเปนผูเขาชื่อแลวก็ยื่นแหงประธานแหงสภาตน เชน สว. 

เขาชื่อก็ยื่นประธานวุฒิ สส. เขาชื่อก็ยื่นทานประธานสภาผูแทนราษฎร แตไมมีในเรื่อง

ของ กกต. ในอดีตที่ผานมานะครับ ถาสมมุติวาทาง สส. เห็นวาสมาชิกขาดคุณสมบัติ  

คือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน ในเรื่องของวุฒิการศึกษา ก็ปรากฏวาไมมีการเขาชื่อ      

เมื่อไมมีการเขาชื่อนะครับ เร่ืองที่จะเขาไปสูศาลมันก็ไมเกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้นะครับ

ขอเท็จจริงทาง กกต. ก็เคยพิจารณา แลวก็เห็นวา สส. ทานนั้นขาดคุณสมบัติจริง แจงมา

ทางสภา แตสภาไมไดเขาชื่อนะครับ ทางกรรมาธิการก็เห็นวาในการรางครั้งนี้ก็นาจะเปด 



 ๔๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐            ศิริลักษณ ๑๙/๓ 

 

ชองทางใหถึงศาลไดนะครับ โดยเพิ่มในมาตรานี้นะครับในวรรคสุดทายขึ้นมาในเรื่องของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อไดรับเร่ืองจาก กกต. แลวนะครับ ทานประธานสภาก็ตอง

สงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ตรงจุดนี้ก็จะเปนการแกไขปญหาที่มันเกิดขึ้นวา 

เร่ืองมันไปไมถึงไหนนะครับ ขอบพระคุณครับ 

       - ๒๐/๑  



 ๔๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                  เสาวลักษณ ๒๐/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานครับ ถอยคําใชเหมือนเดิมกับ                    

๙๖ เดิมเลย แลวทําไมทานวันนี้อภิปรายเปนคนละเรื่องกันกับเหตุการณที่ผาน ผมเรียน

ทานประธานแลว ทานประธานที่เคารพครับ ผมเรียนทานประธานแลววา ไมใชพวกผม  

ไมทํานะครับชองทางที่ทานวา แลวเขาใชคําวินิจฉัยอยางนี้นะครับ เหมือนเดิมคือ ในกรณี    

ที่ยื่นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พลเอก ศิรินทร ธูปกล่ํา ขาดคุณสมบัติ แลวก็การสรรหา

ไมชอบ เราไปทุกทางเหมือนกัน สงไปใหกับผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ผูตรวจการแผนดิน

รัฐสภาตอบมาตําราเดียวนี่แหละ ไปไหนมาสามวาสองศอก ไมสง เราจนกระทั่งไมมีทาง

ครับ ตองไปใชรัฐธรรมนูญเรื่องกรณีสงใหกับประธานรัฐสภา ตองขอบพระคุณนะครับ 

ทานอุทัย พิมพใจชน ครั้งนั้น ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้เลย ทานประธานอุทัย 

พิมพใจชน สงครับ สงไป โดยเราเขียนนี่แหละครับ เราบอกวากรรมการสรรหาเปนองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ เพราะกรรมการสรรหาเกิดจากรัฐธรรมนูญ ตั้งโดยรัฐธรรมนูญ จึงเปน

องคกรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญเทียบเคียงกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวา 

กรรมาธิการวิสามัญ พระราชบัญญัติงบประมาณแผนดินเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

เพราะตั้งตามรัฐธรรมนูญ ทานประธานอุทัยสงเลยครับ ผลการวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญ คือ พลเอก ศิรินทร ธูปกล่ํา ตึ้ก หลุดเลย การสรรหาไมชอบ ตอจากนั้นเรื่อง

ทํานองเดียวกัน ทานประธาน สงอีก  เปลี่ยนประธานแลวตอนนี้รัฐสภา เปลี่ยนเปนนาย

อะไรนะ ที่ที่ดินอยูที่ฉะเชิงเทรา ที่มีล้ําแมน้ําบางปะกงนะ ชื่ออะไร ไมใชประธานรัฐสภา  

ที่มีที่ดิน มีบานอยู รุกแมน้ําบางปะกงนะ ประธานรัฐสภา เคยเปนรัฐมนตรีวาการ

มหาดไทยนะ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองอนุมัติเร่ืองเครื่องฉีดน้ําดับเพลิงนะ ทุจริตเรื่องอะไร      

ตั้งเยอะแยะหลายอยางนั่นนะ ชื่ออะไรนะ ออ คุณโภคิน พลกุล ที่จริง ผมก็รู แตทําใหทาน

เขาใจเฉย ๆ ไดยินตั้งนานแลว  เอาละ ประธานโภคิน ทําไม ทานรูหรือเปลา เร่ืองเดียวกัน 

ทํานองเดียวกัน อธิบายอยางเดียวกันเลย อธิบายอยางเดียวกันเลย วาเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ ใหทานประธานโภคิน ทานประธานโภคิน เปนอยางไรทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไม ประเด็นของ

ทานอยูที่วาตางกันอยางไร ใหยกรางชี้ใหชัด ๆ วา มันตางกันอยางไร  

 



 ๔๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                  เสาวลักษณ ๒๐/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  แกไมได สุดทายประธานโภคิน ไมสง หงายหลังอีก  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม แตเมื่อกี้เขา

อธิบายวาตองสงนี่  

  นายการุณ ใสงาม  :  นี่ทานประธานวุฒิก็ไมสง ไหนตรงไหนที่ทานบอกวา

แกใหเขาสงนะ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เขาอธิบายได 

ทานอาจารยจรัญจะอธิบายแลว และขอใหทานอาจารยจรัญ อธิบาย 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม ไพบูลย  วราหะไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงสิ่งที่

ทานยกมันคนละเรื่องกันครับ ที่ทานยกมันมาตรา ๒๖๖ เปนเรื่องของปญหาเกี่ยวกับ

อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมันเปนคนละเรื่องกับเรื่องนี้นะครับ ในมาตรา

ที่กลาวถึงนะครับ ในมาตรา ๘๙ ที่ผมเรียนนะครับ ที่มันเพิ่มขึ้นมาใหมนี่ แตเดิมนะครับ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับ สว. กับสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีสิทธิเขาชื่อ วาสมาชิกทานใด

ทานหนึ่งมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามรัฐธรรมนูญนะครับ แลวก็ยื่นตอประธาน

แหงสภาที่ตนเปนสมาชิกเทานั้น มันเขาไดชองทางเดียว ซึ่งเราเห็นวาตรงจุดนี้นะครับ 

ชองทางเดียว ทั้ง ๆ ที่ความมันปรากฏครับ แตไมมีใครเขาชื่อ เร่ืองมันก็ไปไมถึงศาล ที่เติม

ในวรรคทายขึ้นมาวา ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง 

ใหสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกและใหประธานแหงสภานั้นสงเรื่องไป

ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ------------------------------------ 

 

                - ๒๑/๑  

 

 



 ๔๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       พรเทพ ๒๑/๑ 

 

อันนี้เปนประดิษฐกรรมใหมครับที่วา ถาสมาชิกไมเขาชื่อสง ถา กกต. เห็นนะครับ ก็สงไป

ยังประธานเอง แลวประธานก็จะสงใหศาลรัฐธรรมนูญ เร่ืองก็ถึงศาล ก็เพิ่มชองทางตรงนี้

นะครับ ที่นี้เหตุที่มันสําคัญที่วามันไปพันกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีอยางไร ถาทานดู 

๑๗๘ ความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อนะครับ ในวรรคสองครับ ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) 

(๕) หรือ (๗) เ รียนวาในจุดความเปนรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนี่  อํานาจศาล

รัฐธรรมนูญก็มีอยู แตการที่จะสงเรื่องใหกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ก็คือใชบทบัญญัติ   

ในมาตรา ๘๙ นี้เอง ในอดีตนะครับ ก็คือ สส. สว. เขาชื่อครับ จํานวนเทานี้นะครับ และ

เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็คือเอามาตรานี้ไปใชเปนชองทางเขาของรัฐมนตรีที่จะ

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวทานใดทานหนึ่งนะครับ แลวเราก็เพิ่มวาถาเอามาตรา ๘๙ ไปใช 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถามันมีปญหาทางสภา คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะสง   

ถารัฐมนตรีคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามนะครับ ถาสมาชิกไมเขาชื่อ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถที่จะยื่นตอประธานสภาใดสภาหนึ่ง แลวสงไปยังศาล

รัฐธรรมนูญได ที่ผมเห็นวาชองทางรัฐมนตรีในชองเขานะครับ สูศาลรัฐธรรมนูญก็จะ

เพิ่มขึ้นในเรื่องของ กกต. เชนกัน เพราะในมาตรา ๑๗๘ วรรคสองใหเอาบทบัญญัติ

มาตรา ๘๙ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒) ก็คือลาออก 

ประกาศลาออกแลวมีผลหรือยังนะครับ ตรงจุดนี้ถาสงสัย ก็สงให ถาสมาชิกไมเขาชื่อ     

ก็ให กกต. เปนคนยื่นตอประธานสภาแลวมาสูศาลนะครับ และความตอเนื่องของสภา   

ผมเรียนตออีกนิดเดียวนะครับ เพื่อความเขาใจ ในขณะนั้นนะครับสภามันไมมีอยู แตใน

เร่ืองนี้นะครับ เราแกไขปญหาระบบของวุฒิสภาที่มีความตอเนื่อง เปนเรื่องของเลือกตั้ง

สวนหนึ่ง สรรหาสวนหนึ่งนะครับ ความตอเนื่องตรงนั้นมันจะเกิดนะครับ แลวผมคิดวา  

ในเรื่องของสิ้นสุดลงแลวยังไมไดเลือกตั้งนี่ครับ มันมีสรรหาอยูดวย ตรงจุดนั้นก็คงจะ  

เบาใจวา ปญหามันคงไมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอยางแนนอนครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ  

ที่ทานหารือ  ทานเสนอแนะนี่ กรรมาธิการยกรางเขาไมยอมเปลี่ยนแปลงนี่ครับ              

 



 ๔๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       พรเทพ ๒๑/๒ 

 

นั่นประการแรก ประการที่ ๒ ที่แปรญัตติไวตรงนี้ไมมีนะทาน นะครับ เพราะฉะนั้นตองยุติ       

ทานพูดครั้งนี้แลวตองยุตินะทานครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตทานประธานที่เคารพครับ ทานจะยุติ    

โดยทิ้งปญหาไวใหบานเมืองตลอดไปนี่ไมไดครับ ทานตองนาจะชวยกันคิดหาทางออก 

แมใครแปรญัตติ และไมแปรญัตติก็ตาม ๒ วันที่ผานมา ๓ วันที่ผานมา ผมไดเปนสิบ ๆ 

มาตรา  ประมาณเกือบ ๓๐  มาตราแลว ลวนแตเปนมาตราที่ไมไดแปรญัตติเลย              

ตกไปหมดแลว คือสภาเดียวทาน อันนี้ผมพบปญหาและเปนเรื่องจริง มีอยูจริงไหม จริง    

นี่ไง พยานหลักฐานนี่ ทานศาลปกครองก็อยูที่นี่ ปปช. ก็อยูที่นี่ ใคร ๆ ที่เกี่ยวของอยูนี่  

หมดเลยนี่ นี่ทาน ใชมาตราอยางที่ทานวาคือตามรัฐธรรมนูญ ยื่นตาม ๙๖ เดิม เปยะเลย 

เขาชื่อ สว. ตอประธานของตน ใหประธานรัฐสภารักษาการ คือ คุณสุชน ชาลีเครือ ย้ํา

แลวย้ําอีก ไมสง ทานจะใหทําอยางไร ทานดูมาตราเดิมนี่ มาตรา ๙๐ ของทาน ๘๗ ของ

ทานเดี๋ยวนี้ก็ตาม เหมือนเดิมเปยะกับของเกาเลย สุดทายประธานเขาจะไปวินิจฉัย

ตรงไหน ทานประธานไปดูตรงนี้ ที่ทานวาทั้งหมด สุดทายประธานรัฐสภาก็ตาม อะไรก็

ตามนะครับ ไปเอาตรงนี้มาวินิจฉัยทั้งนั้น คุณโภคินเลยนี่แหละ ไมใชเร่ืองที่เปนนาย

ไปรษณีย สงอะไรมาแลวจะสงใหศาลรัฐธรรมนูญเลย ไมใช ตองวินิจฉัยกอน นี่ เอาตรงนี้ 

มาตรานี้มา  เอามาตรา ๒๑๐ ของทานในวันนี้ แตกอนเปน ๒๖๖ บัดนี้เปน ๒๑๐ นะ      

ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา เห็นไหม เห็นไหม ระหวาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแต ๒ องคกรขึ้นไป ให

ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้น เสนอเรื่อง ประธานดูใหดี พรอมความเห็น 

พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย เขาบอกวา เขาพิจารณาแลว             

มีความเห็นไมตองสง น็อก (Knock) เลย ขอที่ ๑ แบบงาย ๆ   ---------------------------------            

 

                - ๒๒/๑ 



 ๕๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                            นัชชา ๒๒/๑ 

 

ขอที่ ๒ น็อกแบบงาย ๆ คือ ไมมีความขัดแยงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนความเห็น

ของคุณเฉย ๆ วาเขาขาดคุณสมบัติ น็อคอีก เพราะไมใชความขัดแยงระหวาง กกต. กับ 

ปปช. วาอํานาจตรงนี้เปนของ ปปช. หรือของ กกต. ไมใชความขัดแยงระหวาง สว. กับ

นายกรัฐมนตรี ไมใช ปดทางอีกทาน ก็เราทํามาแลว มันปดทาง ทานเอย มันครบทุกอยาง 

ทําจนหมดแลว มันหมดทาง ทานตองแกใหผม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวยกรางเขา

จะตอบ เชิญครับ ยกรางทานใดครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานสภา           

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตองขอขอบพระคุณทานการุณ  

ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญเปนกรดอยางหาตัวจับยาก ในกรณีของ

รัฐสภา แลวก็ทานไดใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นี่คุมคาจริง ๆ จนเกิดวิกฤติขึ้นในบานเมือง 

หรือวาเปนการแกปญหาวิกฤตินะครับ คือชวยใหเกิดกรณีที่มีการคนหากระบวนการ

แกปญหาวิกฤติ ซึ่งตอนแรกเราก็พยายามที่จะแกไข ก็คือเขียนไวในรางรัฐธรรมนูญ        

ป ๒๕๕๐ นี่นะครับ องคกรแกวิกฤตินี่ครับทานครับ เห็นไหมครับ ที่ยุงเหยิงเหมือน        

วัวพันหลักนี่นะครับวา เสร็จแลวใหมาประชุมปรึกษาหารือกันเอาไหม ในที่สุดเราก็ไมได

เอานะครับ อันนั้นนี่ เพราะฉะนั้นก็ตองมาลงล็อก (Lock) ที่เราไดแกไขแลวนะครับวา    

ในกรณีที่มีประธานรัฐสภาทานไมทําหนาที่หรือวาทานไมทํางาน ก็ให กกต. อยางไรครับ 

เพิ่มเติมจากมาตรา ๙๖ ป ๒๕๔๐ อันนี้นี่ เราไดพยายามแกอยางถึงที่สุดแลวครับ       

ทานครับ ใหแกอยูในระบบ ใหแกเปนวิถีทางที่อยางไมเปนทางการทานก็ไมรับนี่ครับ       

ก็ตองรับในกระบวนการแกอยางเปนทางการครับ กระผมขอใหเรามองไปขางหนาเหมือน

อยางที่กระผมเคยพูดอยูเสมอนะครับวา อยาไดย้ําจําย้ําคิดครับ เพราะมิเชนนั้นแลว       

นี่นะครับ รางรัฐธรรมนูญของเราจะไปไมไดครับทานครับ กรณีที่ทานไดนําเสนอนี่ เราได

พิจารณาโดยตระหนักครับ เราไดนํามาพูดกันแลวครับ แตกระนั้นก็ดีนี่นะครับ ก็ตอง   

เรียนวา ไมมีปญหาใดที่มันไมสามารถที่จะแกปญหาได ถาเรารวมมือ รวมใจ รวมแรงกัน

แกปญหากันอยางจริงจัง เพราะที่แลวมาที่กระบวนการมันล็อกตัวเอง มันไมสามารถที่จะ

แกตัวไดนี่นะครับ มันเปนเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลจริง ๆ เราตองยอมรับ 



 ๕๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                            นัชชา ๒๒/๒ 

 

นะครับ เหตุทั้งหมดนี่มันขึ้นอยูกับตัวบุคคลจริง ๆ แตรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราพยายาม  

ที่จะแกไขปญหาทั้งตัวบุคคล ทั้งระบบ แลวก็เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม จนมีคน

ลอเลียนวา เปนรางรัฐธรรมนูญฉบับคุณธรรม จรัญธรรม คือทานอาจารยจรัญนี่ละ       

นะครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานพยายามที่จะสรางรัฐธรรมนูญ บางคนบอกวา เปนฉบับ

วัดพระแกว ดวยเหตุนี้เองนะครับ กระผมขอใหมองในรอบดานนะครับวา เราจะไมราง

รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นนะครับ โดยการแกไขเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเราจะแกไขปญหา

อยางเปนระบบครับ ผมคิดวาปญหานี้นาจะยุติครับผม เพื่อการเดินหนานะครับ แตเราจะ

บันทึกไวในเจตนารมณ แลวบันทึกทุกถอยคําของทานอาจารยการุณ ทานอาจารย      

เจิมศักดิ์นะครับ ซึ่งมีคุณคาอยางยิ่งในวันนี้ครบัผม ขอบพระคุณครับผม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ทานจรัญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนขอบพระคุณทานเพื่อนสมาชิกที่มี

ความเสียสละ ตรวจสอบรางกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางพิถีพิถันนะครับ แลวก็ไดนําเสนอ

ประเด็นสําคัญ ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๒๓/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๕๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๒๓/๑ 

 

ผมไดเตรียมอยางนี้ไวครับ แตวาหาโผไมเจอ ทานประธานครับ คือประเด็นปญหานี้      

ถาเราแก ๒ ทางไดไหมครับ ทางที่ ๑ นี่ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดเสนอไวแลว และทาง

คณะกรรมาธิการยกรางก็ รับไวแลววา ประเด็นที่อภิปรายกันมานี่ใหบันทึกไวใน

เจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ๒ เร่ือง 

  เร่ืองที่ ๑ ก็คือ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัย

การขาดสิทธิจากตําแหนงความเปนสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของรัฐมนตรีไปที่ประธานสภาแลว    

ประธานสภาก็ตองสงตอไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ไมใหเปนดุลยพินิจของประธานสภา  

  ๒. นะครับ ก็อยากจะขอบันทึกไวในเจตนารมณอีกนิดหนึ่งวา ในกรณีของ 

(๒) ในมาตรา ๑๗๘ เร่ืองการลาออกของรัฐมนตรีหรือทานนายกรัฐมนตรีนี่ ตองถือวา    

เปนนิติกรรมทางการเมือง ซึ่งจะตองถือเอาเจตนาเปนสําคัญยิ่งกวาถอยคําตามที่       

หรือตามที่ทานจะใชวาทะนะครับ แลวในการวิเคราะหเจตนาของทานนี่ก็จะตองประมวล

พฤติกรรมทั้งหมดเปนเครื่องบงชี้เจตนานั้น อันนี้ก็จะทําใหชวยลดปญหาของการยึดติด 

ในวาทะถอยคําลงไปได อีกระดับหนึ่ ง  แตวาก็ ไมสามารถแกปญหาได เด็ดขาด         

เหมือนอยางที่ทานการุณไดเสนอไวนะครับ ผมเรียนหารือครับ ไดขออนุญาตจากทางทาน

อาจารยอัครวิทยแลวนะครับ วาอยากจะขอหารือทั้งทางคณะกรรมาธิการยกราง        

และเพื่อนสมาชิกวา ในมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ที่บัญญัติวา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๙ 

และมาตรา ๙๐ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรี ตาม (๒) (๓) (๕) หรือ 

(๗) ขอเติมขอความตอไปอีกนิดหนึ่งวา โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูสงเรื่อง  

ใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อยางนี้จะแกปญหาไดเยอะเลยครับ เพราะวาเวลาเราอนุโลม  

เอา ๘๙ วรรคทายมาใชนี่ ๘๙ บอกใหสง ให กกต. สงไปที่ประธานสภาแตละสภา              

ก็ เกิดปญหาวาพออนุโลมมาใชกับทานนายก  ทานรัฐมนตรีนี่  เลยไม รูจะสงไป

ประธานสภาไหน ประธานใน ๒ สภานะครับ แลวก็ไมเกี่ยวกัน ยิ่งถารัฐมนตรีทานนั้นไมได

เปนสมาชิกสภาใดดวยนี่ ยิ่งไมมีเหตุผลที่จะสงไปใหประธานสภาเปนผูเสนอเรื่องตอศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะฉะนั้นเติมไวตรงนี้ก็ชัดเจน แลวก็แกปญหาที่ขอขัดของที่เคย

เกิดในอดีตแตแมกระนั้นก็ตามนะครับ ก็ยังจําเปนตองบันทึกในเจตนารมณดวย อยางที่

ผมไดกราบเรียนไป เพราะวาเราก็ไมแนใจหรอกครับวา กระบวนการแทรกแซงองคกร  



 ๕๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๒๓/๒ 

 

อิส ร ะ ในชวงสมัยที่ผานมา ก็ปรากฏวามีรองรอยของการแทรกแซงเขาไปที่ระบบ                  

ของศาลรัฐธรรมนูญอยูบาง แมวาจะไมชัดเจน เพราะฉะนั้นผมก็ยังอยากจะใหบันทึกไว

ในเจตนารมณดวยวา เร่ืองของการวิเคราะหเร่ืองการลาออกทางการเมืองนี่ ใหถือเปน      

นิติกรรมทางการเมือง แลวก็มีหลักใหถือเอาเจตนาเปนสําคัญยิ่งกวาตัวอักษรที่เขาใช 

แลวก็วิเคราะหเจตนาดวยการดูประมวลพฤติกรรม พฤติการณทั้งหมดในบริบทนั้นนี่              

เปนเครื่องบงชี้เจตนา ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ        

ทานการุณครับ  

     

                                                                                                                      - ๒๔/๑ 



 ๕๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          วีรุทัย ๒๔/๑ 

 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร.       

นะครับ ผมคิดวา ถาเขียนเหมือนทานกรรมาธิการจรัญไดเสนอมานะครับ จะมีปญหา   

อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้น ก็คือวา ในวรรคนี้ของมาตรา ๘๙ นั้น วรรคที่ ๓ ของมาตรา ๘๙ นั้น 

บอกวา ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมใชประธานนะครับ ไมใชกรรมการ        

คนใดคนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องใดก็ตามจําเปนตองมีมติของคณะกรรมการ      

เสียแลว เจอปญหาอีก แลวถากรรมการคนใดคนหนึ่งโตหรือแยงหรือขัดหรืออะไรตาง ๆ  

ก็ เกิดปญหาการวินิจฉัยสกัดไวแต เบื้ องตนอีก  วาไม ให เ ร่ืองนั้นสามารถขึ้นสู                

ศาลรัฐธรรมนูญได เห็นไหมครับ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตองมีคําวา        

เห็นวา อีก เสร็จแลวตองมีมติอีก บังคับอีกตรงนี้นะครับ และที่สําคัญอยากฝาก          

ทานประธานนะครับ สวนนี้นะครับที่เกิดปญหานี้จะโยงไปหลายมาตรา และปญหา        

ที่ผมนําเสนอกรณีเร่ืองลาออกหรือไม ขาดคุณสมบัติหรือไม พนจากตําแหนงหรือไม       

มีอีกหลายตําแหนงครับทานประธาน และอาจเกิดปญหาอีกหลายตําแหนง อยากฝาก

ทานกรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ขอใหทานกรรมาธิการลองไปทบทวนคิดดูนะครับ 

วาดวยเรื่องมาตรา ๘๙  มาตรา ๙๐ ในการที่จะนําขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย บวกกับ

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และรูปธรรมที่เกิดขึ้นมีอยูจริง ไปบวกกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ 

ที่อยูลวงหนาเรายังไมทันพิจารณาไปถึง ใหทบทวนเปนระบบเลยในสวนนี้ วาถาปรับปรุง

แกไขในกรณี ๒๑๐ เปนไปไดไหม ให ๒๑๐ นั้นสอดคลองกันกับ ๘๙ และ ๙๐ ใหสามารถ

กระบวนการขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญอยางเปนระบบได ไมใชไปไดแบบลวก ๆ ไปไดแบบ  

งาย ๆ ตองมีระบบสกัดเหมือนกัน ไมใชใครสงปบ ประธานตองสงปบ ไมใชครับ ตองมีกฎ 

มีเกณฑ มีเงื่อน มีไขพอดี พอเหมาะ ไปดูที่ ๒๑๐ ประกอบกันดวยเสียเลยทีเดียว        

แลวจัดระบบตรงนี้ ใหสามารถขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญไดอยางมี เหตุ  อยางมีผล             

อยางพอเหมาะ แลวมาตรานี้ใหทานไปดูทบทวนอีกทีนะครับ ก็จะยินดีเปนอยางสูง      

นะครับ เพื่อจะแกปญหาเสียทีเดียว ทานครับ ทานกรรมาธิการที่เคารพครับ ทานประธาน

ครับ ทานสมาชิกครับ เร่ืองที่ผมนําเสนอนั้นเปนรูปธรรม เปนขอเท็จจริงที่มีอยูจริง   

เกิดขึ้นจริง ตองเรียนทานวิชาดวยนะครับวา ผมไมไดเอาเรื่องไรสาระและเหลวไหล       

มาพูด ขอเท็จจริงทั้งหมดนี้นะครับ พยานเอกสารตาง ๆ ยืนยันตอทาน ปปช. ทาน กกต.  



 ๕๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          วีรุทัย ๒๔/๒ 

 

ทานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดก็อยูที่นี่ หลายทานครับ เอกสาร

หลักฐานนี้ครบถวนครับ ที่ใชในการเปนขอมูลเบิกพยานในวันนี้ครับ นี่คือการนําสืบครับ 

คือ การนําเบิกพยานครับ เอาขอเท็จจริงมาใหทาน แลวทานพิจารณาวินิจฉัยครับ     

เขียนคําพิพากษาใหผมหนอยคือ บัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อแกปญหาทั้งหมดใหดวยครับ 

เปนของประชาชนครับ ไมไดพูดเพื่อผมคนเดียว 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ยกราง      

วาอยางไรครับ เชิญครับ 

    นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่ เคารพครับ   

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ก็ทางกรรมาธิการยกรางก็เห็นวา อยากจะขอเพิ่มถอยคํา       

ในมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ดังตอไปนี้นะครับ สวนมาตราอื่นนะ เดี๋ยวเมื่อถึงวาระตรงนั้น           

แลวทางยกรางจะไปเตรียมไวครับใหสอดคลองกับตรงนี้ แตเราตองมีจุดหลักเสียกอน   

นะครับ  ขอเติมอยางนี้ครับ  โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เปนผูสง เรื่องให             

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย เพิ่มชองทางทางนี้ เขาไปนะครับ ๑๗๘ วรรคสอง           

ผมอานทั้งวรรคเลยนะครับ ๑๗๘ วรรคสอง เดิมเขียนวา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๙ 

และมาตรา ๙๐ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความเปนรัฐมนตรีตาม (๒)  (๓)  (๕) หรือ 

(๗ )  แลวก็ เติมขอความวา  โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เปนผูส ง เรื่ องให               

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย จะไดไมตัดอํานาจทางดานโนนนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 

           - ๒๕/๑ 



 ๕๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๒๕/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไดนะครับ      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ตองขอบคุณครับ ถาเปน

อยางนี้พอเปนทางไปได ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รับใชไหมครับ  

เดี๋ยวกอน จะใหอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดบาง 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมเห็นดวย       

นะครับ ที่เติมดังกลาว ทีนี้ใน (๒) นี่ มาตรา ๑๗๘ (๒) นี่ เพื่อที่จะแกปญหาที่มีบุคคล

แปลกประหลาดและมีคนชวยเตรียมงานให อยางที่เราพูดกัน วาขอลาพักไปโดยไมมี

กําหนดนะครับ ผมคิดวา ปรึกษาทานนะครับ จะเติมขอความอยางนี้ดีไหม หรือวา         

ไมตองเติม แตวาตองใสในเจตนารมณนะครับ ขอความดังตอไปนี้นะครับ (๒) ลาออก 

หรือแสดงโดยพฤติการณใหเปนที่ปรากฏโดยทั่วไป  วาตนเองตองการหยุด หรือ             

ไมปฏิบัติงานในหนาที่ โดยไมมีการกําหนดระยะเวลาใหถือวาลาออก ทานจะใสไวเลย

ไหม หรือขอความดังกลาวใสเพียงแคเจตนารมณ ซึ่งชัดเจนเลยครับวา แสดงโดย

พฤติการณใหเปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวาตนเองตองการหยุด หรือไมปฏิงานในหนาที่     

โดยไมมีการกําหนดระยะเวลา ใหถือวาลาออก  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ที่อาจารยเจิมศักดิ์ 

วาอยางไรครับทาน ทานจรัญหรือครับ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการ ขอรับวาบันทึกอยูในเจตนารมณเถอะครับ เพราะวา

ไมอยางนั้นนี่เราจะตองแกเร่ืองลาออกกันไปทุกเรื่องเลยครับ ขอบันทึกไวในเจตนารมณ  

แลวใหใชกับทุกกรณีที่มีการลาออกจากตําแหนงทางการเมือง ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานมาตรา ๑๗๘ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ใครเปนคนบันทึก

เจตนารมณครับ ขอถามนิดเดียว เพราะวาผมเรียนแลวนะครับ มันมีบันทึกอยู ๒ ประเภท  

 



 ๕๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๒๕/๒ 

 

ความเห็นของสมาชิกคนเดียวก็บอกบันทึกเจตนารมณ ตองบันทึก นั่นเปนเจตนารมณ

ของสมาชิกคนเดียว แตอยางผมพูดเมื่อกี้นี้เปนเจตนารมณของสภารวมกัน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เปนเจตนารมณ

ของความในมาตรานั้น กับบันทึกเจตนารมณของสมาชิก ก็ตางกันนี่อาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เปลา ผมถามวาใครเปนคนบันทึก

ครับอันนี้ เขาฟงเราอยูหรือเปลา  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คณะกรรมาธิการ

ที่ตั้งขึ้นอยางไร  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เขาฟงเราอยูหรือเปลาครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ฟงครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เขาบันทึกอยูนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานไปครับ    

ทานเลขาครับ มีมติมาตรา ๑๗๘ ตามที่แกไขแลว  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๗๙ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๘๐ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานนะครับ 

มาตรา ๑๘๐ ครับ เปนมติ ผาน ตอไปครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๘๑ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานนะครับ        

เชิญทานการุณ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

อันนี้ก็ตําราเดิมอีกครับ เหมือนกับมาตราที่ผานมา คือก็ไมไดแปรญัตติไวเหมือนเดิมครับ 

แตวาก็ไดแกไขเพิ่มเติมกันมาเรื่อยมา แตมาตรานี้อยากใหทานกรรมาธิการครับ ทานลอง 



 ๕๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๒๕/๓ 

 

ทบทวนดูหนอยสิครับ ผมก็ไมไดแปรญัตติอีกแลวเหมือนกันนะครับ สภาเดียวไมไดแปร

ญัตติไวหรอก แพมาหมดแลวละ มาตรา ๑๘๑ ทานประธานครับ ดูนะครับ กอนที่      

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๐ วรรคสาม 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา  ตรงนี้สําคัญ            

ทานประธาน ตรงนี้ ตรงนี้ หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

อันนี้ใช หนึ่งในหา นะทานประธานนะ ทานประธานลองพลิกไปดูมาตรา ๑๕๐ (๑) สิ   

๑๕๐ (๑)  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานพลิกเร็วกวา   

บอกเลย 

  นายการุณ ใสงาม  : โอย ทานประธานเอย ผมก็โนต (Note) โนตเอาไว           

เทานั้นเองทานประธานครับ ดูไมทันแลว นี่เห็นแลวทานประธาน  

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เทาไหร 

   นายการุณ ใสงาม  :  ๑๕๐ (๑) เขาบอกกรณีนี้นะครับ เกี่ยวกับเร่ือง

พระราชบัญญัติอะไรตาง ๆ นะครับ ที่อางอิงมานี่ เขาใช จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา แตอันนี้แมจะบอกวา ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จะอยางไรก็ตามมันก็เปนสัดสวน เวลาสัดสวนสภานี้  

มันนอย ก็หนึ่งในสิบ แตพอเวลารวมกัน ๒ สภา จํานวนมันมาก ก็หนึ่งในสิบ เพราะฉะนั้น

สัดสวนนี้นาจะใชอยางเดียวกัน  

 

 - ๒๖/๑ 



 ๕๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                ศิริวรรณ ๒๖/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานตองการให

แกตรงนี้ใชไหม 

  นายการุณ ใสงาม  :  ใชครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จะไดถามเขาเลย 

เขายอมทานไหม 

  นายการุณ ใสงาม  :  เปนหนึ่งในสิบ เปนไปไดไหมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  หรือถาไมใชหนึ่งในสิบ เหตุใดจึงตองเปนหนึ่งในหา 

มีเหตุผลประการใดก็ขอความกรุณาอธิบายใหสภาทราบหนอยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานตอบแลว 

เชิญ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ เหตุที่จํานวนการเขาชื่อ

มันตางกัน ถาทานสังเกตดูในมาตรา ๑๕๐ นี่ เปนเพียงรางพระราชบัญญัติเทานั้น ก็คือวา

กรณีที่ รัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติใด แลวมีสมาชิกทานสงสัยวา          

รางพระราชบัญญัติที่สภาใหความเห็นชอบไปนั้น กอนที่จะนําความขึ้นกราบบังคมทูล  

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ถาทานสงสัย ทานก็เขาชื่อในจํานวนที่กําหนดหนึ่งในสิบ      

อันนั้นยังไมไดเปนกฎหมายครับ แตในกรณีของมาตรา ๑๘๑ มันหมายถึง เปนอํานาจของ

คณะรัฐมนตรีที่จะตราพระราชกําหนดใชบังคับกอน แลวมีการลงพระปรมาภิไธยใชบังคับ

ทันทีแลวนะครับ เพราะฉะนั้นการที่จะเขาชื่อโตแยงนะครับวา พระราชกําหนดนั้น      

ออกโดยที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ก็คือ ไมไดเปนเพื่อประโยชน   

ในการที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ตรงจุดนั้นนี่นะครับ สมาชิก 

ก็เขาชื่อครับ เสนอตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย จํานวนมันคงตองตางกัน ผมเทียบ    

ใหดู ว า  ๑๕๐  มัน เปนร างพระราชบัญญัตินะครับ  ยั ง ไม ไดประกาศใชบั งคับ                 

และในมาตรา ๑๘๑ เปนพระราชกําหนดอยูแลวนะครับ  จํานวนตรงจุดนี้ผมคิดวา             



 ๖๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                ศิริวรรณ ๒๖/๒ 

 

หนึ่งในหา ก็นาจะดําเนินการไดตามสมควร คราวนี้ในคําวินิจฉัยนะครับ มตินะครับ      

มติตรงนี้จะเปนเรื่องเดียวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมา ในมติของศาลครับ วา        

พระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองใชคะแนนเสียง

ของตุลาการไมนอยกวาสองในสามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด เนื่องจากวา  

พระราชกําหนดนะครับ ใชบังคับไปแลว แลวมาขออนุมัติตอสภา แลวสภาเห็นวามันออก

ไมไดเปนไปตามเงื่อนไข ก็เขาชื่อไปศาลนะครับ ก็เรียนในสิ่งที่แตกตาง แลวเราดําเนินการ

กันมา แตสิ่งที่เปนผลดีนะครับ ในมาตรา ๑๘๑ นะครับ ก็คือวา ในอดีตครับเราดูเฉพาะ

เงื่อนไขในการตรา ๔ กรณี ตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง เทานั้นครับ ในคราวนี้นะครับ     

ก็ใหอํานาจศาลครับที่จะดูในเร่ืองของวรรคสองไดดวย ก็คือการตราพระราชกําหนดตาม

วรรคหนึ่งใหกระทําได เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน

รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม ซึ่งก็หมายความวา ในอดีตเราดูแตเพียงวา                  

พระราชกําหนดนั้นมันเปนประโยชนในความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือเปลา แตไมมีอํานาจ

ที่จะไปดูวา  แลวคณะรัฐมนตรีทําไมไม เสนอเปนรางพระราชบัญญัติ  มีเหตุผล          

ความจําเปนแคไหน เพียงใดนะครับ ตอไปนี้ก็เปนเรื่องของคณะกรรมาธิการที่ไดให    

หยิบยกนะครับ ในกรณีถามันไมจําเปนจริง ก็ควรจะออกเปนรางพระราชบัญญัตินะครับ          

ตรงจุดนั้นก็มันประกอบกันครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณ     

ทานไมไดแปรไว แลวทานเสนอ แลวเขาไมรับนะ ทานวาไง 

  นายการุณ ใสงาม  :  ก็เหมือนเมื่อกี้ครับ รับ ตอนแรกรับที่ไหนละ ตอมา   

ก็แกจนได ทานประธานที่เคารพครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนญู)  :  ไม 

   นายการุณ ใสงาม  :  เอา ทานฟงเหตุผลผมนะ ทานประธานนะ ผมจะลอง

เอาเหตุผลหักลางดูอยางงาย ๆ ทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการทุกทานครับ    

ทานสมาชิกครับ ทานกรรมาธิการทานบอกวา ทานกรรมาธิการเมื่อกี้ทานบอกวา     

มาตรานี้ เปนพระราชกําหนดซึ่ ง เปนกฎหมายอยูแลว  มาตรา  ๑๕๐  เปนเพียง

พระราชบัญญัติ เปนเพียงรางพระราชบัญญัติ เปนเพียงรางพระราชบัญญัติ เทานั้น    



 ๖๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                ศิริวรรณ ๒๖/๓ 

 

กอนที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯ นะ รางพระราชบัญญัติตองกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ชองตรงนี้        

ทานประธานที่เคารพครับ รางพระราชบัญญัติกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ นั้นผานอะไร ผาน

ผูแทน ๓ วาระ ผาน สว. ๓ วาระ จนกระทั่งเรียกชื่อวา ผานรัฐสภา ละเอียดรอบคอบไหม        

ทานประธาน ละเอียดรอบคอบยิ่ง แตกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ ถามีผูเห็นนะครับ ก็นําเสนอ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  ทานเห็นไหมครับ  เปนพระราชกําหนด  เปนกฎหมายอยูแลว              

ทานประธาน พระราชกําหนดคือกฎหมายของใคร ออกโดยรัฐบาล ฝายบริหาร ความ

รอบคอบนอยกวา ทานเห็นหรือยังครับ ------------------------------------------------------------ 

 

                  - ๒๗/๑ 



 ๖๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๒๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้น แลวพระราชกําหนดเปนกฎหมายอยูแลว ในกรณีนี้ ในกรณีนี้เปนกฎหมาย

อยูแลวก็ไมไดวาอะไร ก็เปนกฎหมายอยูจนกวาจะถูกคว่ํา แตระหวางพิจารณานี้ กอนจะ

อนุมัตินี่ กอนจะอนุมัติ เพราะเปนกฎหมายอยูแลว กอนรัฐสภาจะอนุมัตินี่ เห็นวามันขัด

ตอรัฐธรรมนูญ ก็เลยสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกอน ทานเห็นไหมครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ 

   นายการุณ  ใสงาม :  วาความในพระราชกําหนดนี้ขัดหรือแยงไหมกับ

รัฐธรรมนูญ แลวพระราชกําหนดนั้นยังเปนกฎหมายอยูไหม เปนอยู ใชอยู อยูจนกระทั่ง

กวาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวา มันขัดตอรัฐธรรมนูญแลว ใชไมได นั่นจึงจะถูกคว่ํา 

หรือรัฐสภา โดยผูแทนราษฎร และ สว. คว่ําทิ้ง เพราะเห็นวาไมชอบหรือไมควรผาน      

พระราชกําหนดนั้นก็ถูกคว่ําไป  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ 

   นายการุณ  ใสงาม :  ตรงนี้ทานประธาน นี่คือการเสนอเรื่องขึ้นสูศาล

รัฐธรรมนูญเทานั้น ผมจึงขออนุญาตใชมาตรฐานเดียวกัน ไมไดเรียกรองมาตรฐาน      

ตางแปลกปลอมเลย  ขอเปนมาตรฐานเดียวกันคือ  หนึ่ ง ในสิบ  เหมือนกรณี                    

รางพระราชบัญญัติกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ อันนี้ก็เหมือนกันครับ หนึ่งในหา มันโหดไป 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ 

   นายการุณ  ใสงาม :  ใหมาตรฐานเดียวกันคือ หนึ่งในสิบ ก็พอไดความ

แลว เพราะเพียงแคนําขึ้นศาลรัฐธรรมนูญเทานั้น ความเปนพระราชกําหนดก็ยังใชไดอยู 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาจารยรุจิรา     

วาอยางไรครับ  

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร : เอาอยางนี้ดีไหมคะ จริง ๆ ก็ชื่นชม   

ทานการุณมากเลย ทําการบานมากกวาทุกคน และดวยความเชี่ยวชาญ เนื่องจาก        

อยู ในสภามานาน  ความคิดของทานทุกเรื่องเปนเรื่องดี  แตวาเนื่องจากวาไมได               

ขอแปรญัตติไว ถาทานทําได เดี๋ยวสมาชิกทานอื่นก็เอาบางนะคะ รัฐธรรมนูญก็จะไมจบ

ทางออกที่เสนอให ก็คือ ตอนชวงพักอาหาร ชวงเวลาอะไรก็ได ทานไปคุยกับยกราง        

๓๕ ทาน ในสิ่งที่ทานอยากใหปรับปรุง แกไข ขอเสนอเปนทางออกอยางนี้นะคะ 



 ๖๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๒๗/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ  ใสงาม นะครับ  

ที่จริงทานประธานสงสารผมไหม นี่สองสามวัน สี่หาวันติดตอกันมา ทานประธานคิดวา

ผมเหนื่อยไหม มันเปนปญหาอยูจริงไหมละ และเห็นเจออยูจริงใชไหมละ แลวขอเสนอ

ของผมละครับ มีขอมูล มีพยานเอกสาร พยานหลักฐาน เร่ืองราวตาง ๆ ทานคิดวา                

ผมขนมาแตละวัน แตละวัน คอยทยอยมา ทานคิดวาผมไมไดเหนื่อยหรือ นึกวาผมสนุก 

อยากนักหรือครับที่จะมาพูดนี้ ผมพูดมาจนเหนื่อยแลว วันวันหนึ่งนะครับทาน แตวา              

เห็นอยูจริง ตําตาอยูอยางนี้ มันปลอยไปไมไดเทานั้นเองครับ ทานที่เคารพครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ อยางนี้                 

นะครับ เพราะวาเดี๋ยวเสนอเรื่องไว และเดี๋ยวไปคุยกับกรรมาธิการยกราง เนื่องจากเวลาก็

ลวงเลยเกินเที่ยงมาแลวนะครับ ขอพักการประชุม รับประทานอาหารครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ฉะนั้นขอฝากเรื่องเดียวกอนพัก     

ขอฝากทานกรรมาธิการตรงนี้ เลยครับ  ตรงนี้ เลยนะครับ  จะได ไปคุยกัน เสีย                 

ทานกรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ฝากไปหากรรมาธิการวา ที่ทานเขียนในมาตรานี้

นะครับ ที่บอกวา ใหมีสิทธิเขาชื่อเสนอความเห็นตอประธานแหงสภาของตนที่เปนสมาชิก 

วาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ถามทานวา     

วรรคสองนี้นี่ทานใชขอความเดียวกันเลยกับเมื่อป ๔๐ ผมตรวจสอบมาแลว คําถามคือ  

เร่ืองพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิตที่ไปเอาโทรคมนาคมไปออก แลวก็กระทําโดย        

ไมชอบ ไปออกเปนพระราชกําหนด รัฐบาลที่แลว รัฐบาลทักษิณ จําไดไหม ขณะนี้เปน    

คดีความกันอยู คตส. ตรวจสอบอยู พวกผมนี่พากันสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ บอกวา ภาษี

สรรพสามิตไมใชความจําเปนอันเรงดวนและฉุกเฉิน ไมควรกระทําได ------------------------ 

 

                                                                                                       - ๒๘/๑ 

 



 ๖๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          ดรุณี ๒๘/๑ 

 

แตศาลรัฐธรรมนูญทานวินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานแลววา ใหความจําเปนและฉุกเฉิน      

ใหเปนดุลยพินิจของฝายรัฐบาล เราจะแกไขปญหานี้อยางไร ในเม่ือเขาวินิจฉัยเปน

บรรทัดฐานแลว ถาทานไมแกถอยคําตรงนี้ กลายเปนบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญชุดที่

ถูกปลดออกไป ไปลงมติหรือเปนคําวินิจฉัย เปนบรรทัดฐานเรียบรอย ทานประธาน    

กรุณาดูตรงนี้ใหดวยนะครับ เพราะเหตุการณเพิ่งเกิด ภาษีสรรพสามิต โทรคมนาคม   

ทานจําไดใชไหมครับ กรุณานะครับ ตรงนี้ดูดวย ไมอยางนั้นแลวจะเปนบรรทัดฐาน 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารย               

ก็ฝากเขาไป เดี๋ยวฝากไป 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตนิดเดียวครับ    

ทานประธานครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย 

กรรมาธิการครับ สิ่งที่ทานไดอภิปรายมานะครับ วามันบัญญัติเหมือนกันนี้ ผมเรียนยืนยัน

วา  ในรัฐธรรมนูญ  ๒๕๔๐  ในมาตรา  ๒๑๙  ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเฉพาะ          

มาตรา  ๒๑๘ วรรคหนึ่ง  ไมมีอํานาจตามวรรคสอง  ก็คือการตราพระราชกําหนด           

ที่วาจะเปน เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวา ฉุกเฉิน จําเปน รีบดวน อันมิอาจหลีกเลี่ยงไดหรือไม 

นะครับ ครั้งนี้เรามาใสครับ เอาทั้งวรรคหนึ่ง วรรคสองครับ เพราะฉะนั้นตอไปนี้นะครับ 

ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีอํานาจดูวา ถามันเขาเงื่อนไขนี่ แลวคณะรัฐมนตรีมีความจําเปน

รีบดวน ทําไมถึงตองทําเปนพระราชกําหนด ทําไมไมเสนอเปนรางพระราชบัญญัตินะครับ 

ตรงจุดนั้นก็จะอยูในอํานาจศาล คร้ังนี้ไดเติมชัดเจนในมาตรา ๑๘๑ นะครับ ในเรื่องนี้   

นะครับ ถาทานอานดูจะมีมาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองนะครับ ตรงจุดนั้นก็จะ

แกปญหาที่มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นขอเท็จจริงไมตรงกันครับ ๒๕๔๐ บัญญัติไวเฉพาะ

วรรคหนึ่ง แตครั้งนี้วรรคหนึ่งหรือวรรคสองครับ ขอบพระคุณครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อยางนี้ทานประธานครับ ผม  

เจิมศักดิ์ นะครับ เมื่อคราวที่แลวนี่ศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยเผื่อวรรคสองใหดวยไปแลว 

เพราะวาผมไดเห็นตัวเลยนะครับ บอกวาคําวา ฉุกเฉิน หรือรีบดวน ใหอยูในดุลยพินิจของ 

 



 ๖๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          ดรุณี ๒๘/๒ 

 

ฝายบริหารเอง ตกลงพอเปนอยางนั้น อันนั้นจะเปนบรรทัดฐานไหม ถาไมควรเปน   

บรรทัดฐาน ผมก็เห็นวาไมควรเปนบรรทัดฐาน แตผมเกรงเหลือเกิน คนไปหยิบขึ้นมาเปน 

บรรทัดฐาน บอกขอความเหมือนกันเปะเลย ทานฝากคิดตอนกินขาวแลวกันนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ขอพักการประชุมนะครับ ๑ ชั่วโมงครับ ขอบคุณมากครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  นาฬิกา 

 

                  - ๒๙/๑ 



 ๖๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           สมร ๒๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ขอประชุมตอจากชวงกอนเที่ยงนะครับ  

   เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่เลยครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่)   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กอนที่จะไปพักรับประทานอาหารนะครับ เขาใจวาไดคางอยูที่มาตรา ๑๘๑ นะครับ    

๑๘๑ นี่ไมมีการแกไข มีสมาชิกขอแกถอยคํานะครับ แกขอความจาก สองสภา เปน     

สภาเดียว นะครับ ทานกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่

เลยครับ เดี๋ยวรอกรรมาธิการสักครูนะครับ ไมแนใจวากรรมาธิการไปประชุม ออ กําลัง 

เขามาแลวนะครับ กรรมาธิการมา ๒ ทานเองหรือครับ ครับ ติดอยูที่มาตรา ๑๘๑ นะครับ 

เพื่อความตอเนื่อง ทานกรรมาธิการจะอธิบายอะไรสักเล็กนอยไหมครับ เพราะวามาตรานี้

กรรมาธิการไมมีการแกไขนะครับ เชิญครับ อาจารยจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ จะเรียนชี้แจงนิดหนึ่งครับ แลวก็จะขอผานมาตรานี้

กอนนะครับ โดยเหตุผลก็อยูตรงนี้ครับ ที่ เราใชใหเสนอเร่ืองอะไรไดยากกวาของ           

รางพระราชบัญญัติ ก็เพราะวาพระราชกําหนดนี่สวนใหญก็เปนเรื่องของความมั่นคง        

เปนเรื่องภาษีอากร การเงิน การคลังอะไรอยางนี้นะครับ คอนขางสําคัญ ถามีกระบวนการ

ที่ทําใหความชัดเจนแนนอนมันเกิดขึ้นไดงายนี่ มันก็จะเปนผลเสียตอบรรยากาศอะไร            

ของประเทศไดดวย แลวเรื่องนี้สภาเองก็ลงมติไดเองอยูแลว สําหรับวาจะเห็นชอบหรือไม

เห็นชอบกับพระราชกําหนดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถาเราไปใชลดจํานวนสมาชิก           

ที่จะขอใหสงเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่ ก็จะเปดชองทางอะไรที่ทําใหหวง 



 ๖๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           สมร ๒๙/๒ 

 

กระบวนการไดงายจนเกินไป เพราะฉะนั้นอยากจะขอยืนยันตามรางเดิมครับผม    

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
ครับ ผานมาตรา ๑๘๑ นะครับ  
  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอใหเหตุผลตออีกนิดหนึ่ง 

ตอเนื่องครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานการุณครับ ทานกรรมาธิการเขายืนยันแลวครับ ขอความกรุณาครับ ผมขออนุญาต

ดําเนินการตอ  
  นายการุณ ใสงาม  :  ขอใหเหตุผลประกอบไวครับ นิดเดียวครับ เพราะ

เร่ืองนี้ไดตอเนื่องกันมาตั้งแตตอนตน กอนที่จะไปพักกินขาวครับ   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ครับ สั้น ๆ นะครับ  

 
          - ๓๐/๑ 

  

  



 ๖๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  รัตนา ๓๐/๑ 

 

    นายการุณ ใสงาม  :  ไมยาวหรอกครับ เนื้อความมันจะมีอยูแคนี้  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    
ครับ ผมใหมาตรานี้มาตราเดียวแลวนะครับ เชิญครับ  
   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ  จะหลายมาตราก็ไมเคยมีแปร

ญัตติ ของผมก็ผานมาเรื่อย ๆ มานั่นแหละ เอาละ คืออยางนี้ครับทานประธานครับ      

พระราชกําหนดนั้นนะครับ  เปนกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร  ความรอบคอบ                 

สูรางพระราชบัญญัติไมได  เพราะรางพระราชบัญญัตินั้นผานโดย  ๓  วาระ  ของ            

สภาผูแทนราษฎร และ ๓ วาระของวุฒิสภา นี่เร่ืองที่ ๑ นะครับ  
   เร่ืองที่ ๒ ตามรัฐธรรมนูญที่รางนี้นะครับ มาตรา ๑๕๐ เกี่ยวกับเร่ืองนํา

เร่ืองเสนอขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญนั้น กรณีรางพระราชบัญญัติกอนนําขึ้นทูลเกลาฯ             

ใชเสียงเพียงหนึ่งในสิบ ก็เลยอยากใหเปนมาตรฐานเดียวกันในมาตรา ๑๘๑ นะครับ 

อยากใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับมาตรา ๑๕๐ คือ หนึ่งในสิบ นะครับ เพราะการนําเรื่อง          

รางพระราชกําหนดขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นเอง และโอกาสที่จะนําพระราชกําหนดขึ้น

สูศาลรัฐธรรมนูญก็ไมใชงาย ดวยเหตุที่พระราชกําหนดนั้นนะครับ ในแตละวาระ ในแต 

ละป ในแตละสมัยนั้น ก็ไมใชจะออกเรื่องเรื่อย ๆ เปนเรื่องสําคัญ ๆ เร่ืองเฉพาะ ๆ        

เทานั้นนะ เปนกฎหมายฝายบริหารเขามา เพราะฉะนั้นแมเราจะยื่นเรื่องเพื่อขึ้นสู       

ศาลรัฐธรรมนูญก็ตาม พระราชกําหนดนั้นก็ยังบังคับใชอยูตลอดไป จนกวาที่จะมี        

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัดรัฐธรรมนูญหรือรัฐสภาคว่ําทิ้ง อยาใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับ รางพระราชกําหนดอยางนี้นะครับ จะไปให    

เสียงมากและยุงยากหนักเทากันกับการขอเปดอภิปรายทั่วไปไมไววางใจนายกรัฐมนตรี    

ที่เราผานมาแลว ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีนะครับ ถือเปนเรื่องใหญ เร่ืองยุงยากมาก    

เร่ืองสําคัญมาก ๆ เลยนะครับ และใหทําปละครั้งนะครับ นั่นใชเสียงคือ หนึ่งในหาของ

จํานวน ทานเห็นไหมครับ แตอันนี้นี่นะครับ เพียงแคนําเรื่องขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญในกรณี

พระราชกําหนดเทานั้นเอง ก็อยูที่ศาลรัฐธรรมนูญดวยนะครับ ในการจะพิจารณาวินิจฉัย     

แลวก็ไมเกิดผลเสียหายอะไร ผมคิดวามันควรจะอยูที่มาตรฐานเดียวกันครับ ขอบพระคุณ

ครับ 



 ๖๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  รัตนา ๓๐/๒ 

 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ ตอไปนี้ผมจะไมยอมใหมาแปรญัตติกลางสภา

แลวนะครับ ทานสมาชิกทานใดที่เห็นวารางดังกลาวมีขอบกพรองนะครับ ขอใหกรุณา  

ทําเปนหนังสือแจงกรรมาธิการยกรางนะครับ ถาหากเห็นอะไรบกพรองนะครับ เผื่อจะได

พิจารณาใหถูกตองไดนะครับ ผมขอดําเนินการตอนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  
   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๘๒ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ เชิญผานนะครับ  
   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๘๓ 

ไมมีการแกไข   มาตรา ๑๘๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๘๕ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ    

ขอสงวนคําแปรญัตติ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
ผานครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๑๘๖ 

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

     นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
มาตรานี้ มีกรรมาธิการสงวนความเห็นกอนนะครับ มีกรรมาธิการทานใดที่สงวน   

ความเห็นไวติดใจมีไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)     

  
- ๓๑/๑ 

 



 ๗๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         เกศราภรณ ๓๑/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ผานนะครับ กลุมที่แปรญัตติไวนะครับ มีสวนของกลุมอาจารยพิเชียรนะครับ        

ขอแปรญัตติแกความในวรรคสาม ของอาจารยวิชัย รูปขําดี นะครับ มีวรรคสอง วรรคสาม 

วรรคสี่ นะครับ กลุมอาจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง มีอยูวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ 

นะครับ กลุมทานสุรชัยมีอยูในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา นะครับ กลุมอาจารย

วัชรา วรรคหนึ่ง  วรรคสอง วรรคสาม  วรรคสี่ วรรคหา ในมาตรา  ๑๘๖ ดังกลาว 

กรรมาธิการแกไขนะครับ ผมเชิญกรรมาธิการอธิบายสวนที่แกไขกอนนะครับ เชิญครับ  

   นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  : ขอบคุณครับทานประธานครับ        

ผม สุพจน  ไขมุกด กรรมาธิการยกรางครับ ในมาตรา ๑๘๖ นะครับ กรรมาธิการขอแกไข

จากคําวา หนังสือสนธิสัญญา เปน หนังสือสัญญา หมดเลยครับ ในมาตราทั้งหมดเลย

ครับ มาตรา ๑๘๖ ทั้ง ๕ วรรคนะครับ แลวก็เหตุผลที่ขอแกก็คือวา คําวา สนธิสัญญา กับ 

หนังสือสัญญา นี่มีความหมายเหมือนกัน ในกรณีที่มีขอผูกพันตอกฎหมายเหมือนกัน                   

นะครับ แลวก็คําวา หนังสือสัญญา เปนคํากลาง ๆ เปนคํากวาง ๆ นะครับ ที่ใชกับหนังสือ

สัญญาทุกประเภท รวมทั้งสนธิสัญญา รวมทั้งความตกลง รวมทั้งความตกลงอื่น ๆ                       

ทางกฎหมายระหวางประเทศทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นเราขอใชคําวา หนังสือสัญญา 

อยางที่เราไดใชมาในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการชี้แจงนะครับ ผมขอพิจารณาเปนรายวรรคไปนะครับ วรรคที่ ๑ กอนนะครับ 

ทานสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว วรรคที่ ๑ นะครับ วรรคที่ ๑ มีของกรรมาธิการกอนนะครับ 

ของกรรมาธิการมีคุณหมอชูชัย  อาจารย เกริกเกียรติ  ของอาจารย มีอะไรครับ          

อาจารยคมสัน มีอะไรครับ  

   นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ )   :   ผมสงวนเรื่องนี้ ไวดวยครับ            

วรรคที่ ๑ ครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

มีไหมครับ กรรมาธิการครับ เชิญอาจารยคมสันครับ ขอกรรมาธิการเสียงขางนอยกอน                 

นะครับ เชิญครับ 



 ๗๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         เกศราภรณ ๓๑/๒ 

 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการเสียงขางนอยครับ   

ในประเด็นมาตรา  ๑๘๖  วรรคหนึ่งนี่นะครับ  ผมขอแกไขถอยคํานะครับ  ซึ่ง เมื่อ

สักครูทานกรรมาธิการไดชี้แจงไปแลววาจะขอใชถอยคําเดิมนี่นะครับ แตในถอยคําของ          

ในมาตรา ๑๘๖ ตามรางนี่มีขอความวา หนังสือสัญญา นี่นะครับไปไวดานหนา โดยใช

ขอความวา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ 

สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศโดยกับองคการระหวางประเทศ            

ผมเห็นวา คําวา สนธิสัญญา เรามีความหมายในตัวพอสมควร แตสัญญาอื่น ๆ นั้น

อาจจะมีปญหาในเรื่องของเชิงถอยคําไดนะครับ จึงขอใชถอยคําวา พระมหากษัตริยทรง

ไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําสนธิสัญญาสันติภาพ สนธิสัญญาสงบศึก และหนังสือ

สัญญาอื่นกับนานาประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ ผมคิดวาขอความคําวา 

หนังสือ ตรงนั้นนะครับ ที่ใชคําวา หนังสือสัญญาสันติภาพ นี่อาจจะมาไวที่ขอความ    

ตรงหลัง หรือหนังสือสัญญาอื่น ขอบพระคุณครับทานประธานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยคมสันเสร็จนะครับ ตอไปเปนวรรคที่ ๑ ของอาจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง

ครับ มีทานใดติดใจไหมครับ มาตรา ๑๘๖ วรรคที่ ๑ ครับ อาจารยจรัสครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยจ รัส  สุวรรณมาลา   :   ทานประธานครับ  ผม  จรัส                          

สุวรรณมาลา ครับ ความจริงขอความที่ขอแปรญัตติจะไปอยูในวรรคสองครับ เผอิญวาไป

พิมพติดกันเลยกลายเปนวรรคหนึ่งไปหมดครับ  ผมขออนุญาตที่จะไปอภิปราย                          

ในวรรคสองครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ไดครับ ของอาจารยสุรชัย ไมมีนะครับ อาจารยวัชรา ทานศักดิ์ชัยนะครับ  

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กลุมอาจารยวัชราครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

 



 ๗๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         เกศราภรณ ๓๑/๓ 

 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย                  

นะครับ ในวรรคที่ ๑ นะครับ ทางกลุมผมเองไดขอแปรญัตติวา เปนหนังสือสนธิสัญญา 

ผมขออนุญาตอานเลยนะครับวา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งอํานาจในการทําสนธิสัญญา

สันติภาพ สนธิสัญญาสงบศึก และหนังสือสนธิสัญญาอื่นกับนานาประเทศ จะตางกันอยู

ตรง หนังสือ นี่แหละครับ ซึ่งกรรมาธิการเปลี่ยนเปน หนังสือ ทั้งหมดนะครับ  

                                                            

- ๓๒/๑ 

            

 



 ๗๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๓๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตของทานยังมีคําวา สนธิสัญญา อยูใชไหมครับ ยังมีไหมครับ    

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ถูกตองครับ ของผมยังมีคําวา สนธิสัญญา    

แตเพิ่ม หนังสือ ไวดานหนาครับ หนังสือสนธิสัญญา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม   

สุพจน ไขมุกด กรรมาธิการครับ อยางที่ผมเรียนทานสมาชิกในที่นี้แลววา คําวา หนังสือ

สัญญา กับคําวา สนธิสัญญา มีความหมายอยางเดียวกันเลย แตวาเราใชคําวา หนังสือ

สัญญา ในความหมายทั่ว ๆ ไป เปนกลาง ๆ นะครับ เพราะวาถาเราใชคําวา สนธิสัญญา

กับหนังสือสัญญาปนกันในวรรคเดียวกัน จะทําใหรูสึกวามีความตางกัน ทั้ง ๆ ที่

ความหมายในทางกฎหมายระหวางประเทศแลวมีความหมายเชนเดียวกัน แลวก็ใน

รัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ เราก็ใชคําวา หนังสือสัญญา ตลอดมาครับ เพราะฉะนั้น

คณะกรรมาธิการขอยืนคํานี้นะครับ เพราะวาความหมาย ถาเราไปใชคํา ๒ คําทั้ง ๆ ที่มี

ความหมายเดียวกัน จะทําใหเกิดความสับสนขึ้นนะครับ เพราะวาทั้ง ๒ คํานี้โดยเนื้อแท

ทางกฎหมายแลวมีความหมายเชนเดียวกันโดยตลอดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมขออนุญาตที่ปรึกษาที่ประชุมนะครับ วาในวรรคหนึ่งนี่ ผมดูแลวมันไปมีถอยคําซ้ํากับ

วรรคอื่น ถาเราลงมติวรรคหนึ่งวาจะเอาตามกรรมาธิการกอนหรือผูแปรญัตติกอน          

นี่นะครับ วรรคอื่นนี่มันก็อาจจะแกตามกันไปนะครับ ขอหารือวา ลงมติในวรรคหนึ่งกอนนี่

ขัดของไหมครับ ไมขัดของนะครับ ผมขออนุญาตถามในวรรคหนึ่งกอนไดไหมครับ         

ในวรรคหนึ่งครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  : วรรคหนึ่งครับทานประธานครับ ทานประธาน

ครับ ในวรรคหนึ่ง ผมเรียนเบื้องตนนะครับวาผมไมขัดของ เพียงแตวาในวรรคหนึ่ง      

ของมาตรา ๑๘๖ เขียนไววา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งอํานาจในการทําหนังสือสัญญา 

 



 ๗๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๓๒/๒ 

 

สันติภาพ แลวทานก็วรรค ตองใชคําวา หนังสือสัญญาสงบศึกและหนังสือสัญญาอื่น    

ตองไหมครับ หรือวาวรรคไวอยางนี้เลย 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการตอบหนอยครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานกรรมาธิการ          

ที่ เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ เหตุที่ เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะวา           

รางแรกเลย คณะกรรมาธิการนั้นใชคําวา สนธิสัญญา ไป แตหลังจากที่ไดไปหารือกับทาง

กระทรวงตางประเทศแลวก็ทางอาจารย คณาจารยที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายระหวาง

ประเทศทั้งหลายแลว ก็เห็นวาควรจะใชถอยคําเดียวกับของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐     

เพราะกรณีนี้พอรัฐธรรมนูญ ความจริงมีมากอนรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ดวย และรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ ก็ยังใชถอยคํายืนยันลักษณะนี้วา หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก      

และสัญญาอื่น มันก็เปนแนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาทั้งในประเทศและตางประเทศ วากรณีนี้

จะมี กรณีหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น คณะกรรมาธิการจึงได

แกกลับไปใชถอยคําเดิม ซึ่งเปนถอยคําเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  เพื่อใหมี         

ความเขาใจที่ตอ เนื่ องตลอดมาเปนลักษณะเดียวกันหมดครับ  อันนั้นคือสิ่ งที่

คณะกรรมาธิการไดแกไขไปครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ก็หมายความวากรรมาธิการก็ยังคงรางของกรรมาธิการอยูนะครับ ถาอยางนั้น      

ผมขออนุญาตถามวรรคหนึ่งกอนนะครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนุญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยคมสันครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขอหารือกอนที่จะ

ลงมติครับ เนื่องจากมีคําถาม ๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นของมาตรา ๑๘๖ วรรคหนึ่งนี่ 

วางหลักการเรื่องของการที่ประมุขของรัฐมีอํานาจในการที่จะทําสนธิสัญญานะครับ       

 



 ๗๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๓๒/๓ 

 

ในรัฐธรรมนูญบางประเทศนี่เขาเขียนในหลักการลักษณะเชนนี้ก็คือ ใหประมุขของรัฐนี่

เปนผูเจรจาหรือใหสัตยาบันในสนธิสัญญาทั้งหลาย กระผมเรียนตรงนี้ครับทานประธาน

ครับ ในประเด็นนี้มีความสําคัญนะครับ เพราะคําวา หนังสือสัญญาหรือไมใชหนังสือ

สัญญานี่ มีผลอยูเหมือนกัน เพราะคําวา สนธิสัญญา นี่นะครับ สนธิสัญญานี่มันหมายถึง

กระบวนการในการเจรจาขอตกลงสองฝายระหวางประเทศ ซึ่งวางหลักการลักษณะ

เชนนั้นไมวาเรื่องใด  ๆ  หลักการตามมาตรา  ๑๘๖  นี่นะครับ  ซึ่งวางหลักการวา 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําสนธิสัญญา ในทางปฏิบัตินี่ ------------- 

 

                                                                                                                      - ๓๓/๑ 

 



 ๗๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๓๓/๑ 

 

ผมไมทราบวาไดมีการนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ บางหรือเปลา 

เพราะในทางปฏิบัติที่ผมเห็นนี่นะครับ มักจะเปนกรณีภายหลังเสมอ ผมอยากเรียนถาม

ครับวา เพราะวาถอยคํานี่ครับ ในบางประเทศนี่ใชคําวา เจรจา ดวยนะครับ และให

สัตยาบัน เพราะฉะนั้นในกรณีอยางนี้นี่ในทางปฏิบัตินี่เคยดําเนินการบางหรือไมครับ  

ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการตอบ ตอบไหมครับ เห็นทานสุพจนยืนขึ้นแลว 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม สุพจน ไขมุกด

กรรมาธิการครับ เรายังไมเคยมีในกรณีนั้นนะครับ ที่วาทําหนังสือสัญญาสันติภาพนะครับ 

แลวก็ยังไมเคยมีการทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะครับ แลวก็อยากจะ

ขอยืนยันนะครับ คําวา สนธิสัญญา  กับ หนังสือสัญญา นั้นความหมายเดียวกัน 

เพราะฉะนั้นถาเราใชตางกันครับ จะเกิดความสับสนเกิดขึ้นไดนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานคมสันยังติดพันอยูครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ    

ผมคิดวาประเด็นหลักการตามมาตรา ๑๘๖ นี้เปนปญหาในสภาพของความเปนจริง 

เพราะวาในมาตรา ๑๘๖ นี้ไมไดจํากัดอยูเพียงแคสนธิสัญญาสงบศึก หรือ สนธิสัญญา

สันติภาพ แตรวมถึงหนังสือสัญญาอื่น ๆ ดวยนะครับ ในทางปฏิบัตินี่ หนังสือสัญญาอื่น ๆ 

ที่ไมใชเรื่องสันติภาพและเรื่องของสงบศึกนี่นะครับ ผมมีขอสงสัยครับวาปจจุบันไมไดทํา

เลยนะครับ เพราะฉะนั้นหลักการตามมาตรา ๑๘๖ นี่ซึ่งเปนหลักการเชนเดียวกับ

รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ และฉบับอ่ืนนี่ ในทางปฏิบัติไมเคยมีการดําเนินการ ซึ่งแตกตาง

จากเรื่องอื่นครับ ทานประธานครับ อยางเชน กรณีมาตรา ๑๘๓ นี่ พระมหากษัตริยทรงไว

ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย ขอความตรงนี้นี่    

ใชขอความอยางเดียวนะครับ ใชขอความอยางเดียวกันกับวรรคแรกเชนนี้ แตมีการ       

นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายนะครับ กรณีของหนังสือสัญญาอื่นละครับ  นอกจากหนังสือ

สัญญาสันติภาพ  หนังสือสัญญาสงบศึกนี่ทําอยางไรครับ เพราะวากรณีนี้เปนปญหา 



 ๗๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๓๓/๒ 

 

สําคัญนะครับ ทานประธานครับ วาหนังสือสัญญาอื่นในที่นี้มีความหมายไปถึงเรื่องอื่น 

หรือวาตีความในเชิงวา หนังสือสัญญาอื่นนั้นผูกโยงกับถอยคํา ๒ คําแรกเทานั้น คือ 

สัญญาสันติภาพกับสัญญาสงบศึก ผมคิดวาประเด็นตรงนี้ตองมีความชัดนะครับ 

เพราะวาแนวปฏิบัติที่ทําอยูในปจจุบัน ผมคิดวาเปนปญหาอยางยิ่งในกระบวนการทํา

หนังสือสัญญาทั้งหลายที่เปนขอตกลงระหวางประเทศนะครับ นอกจากนี้นะครับ ผมยังมี

ความเห็น อยางนี้ทานประธานครับ ความจริงคําวา สนธิสัญญา นี่มีความหมายในตัว  

นะครับ เปนที่รูทั่วกันวาสนธิสัญญาก็ดี อนุสัญญาก็ดีนี่  มีความหมายในตัว แตคําวา 

หนังสือสัญญาอื่นนี่ ผมคิดวาหนังสือสัญญาอื่นหรือความตกลงอยางอื่น มีปญหาที่

ตีความไดหลายแบบ เชน ขอตกลงในเรื่องของการคา หรือความตกลงฝายเดียวที่รัฐไดทํา

ขึ้นนะครับ ผมคิดวาประเด็นตรงนี้ตองมีความชัดครับ ทานประธานครับวา อยางไรนะครับ 

จึงเปนกรณีที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๖ และอยางไรเปนกรณีที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๖     

วรรคหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมเกียรติมีอะไรครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  กราบขอบคุณครับทานประธานครับ ผม 

สมเกียรติ รอดเจริญ ประเด็นของผมก็คือ การแปรตามวรรคที่ ๒ นะครับ แตวรรคหนึ่งนี่

ผมเห็นวาผูอ่ืนไดใชคําวา หนังสือสัญญา มาทดแทนแลว ผมถึงไมแปร ผมขออนุญาต

ขยายความของระเบียบสํานักนายกวาดวยการทําสนธิสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๑ เกี่ยวกับ    

คําจํากัดความคําวา สนธิสัญญา ครับ สนธิสัญญา หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ    

๒ ฝายหรือหลายฝายที่เปนลายลักษณอักษร ที่รัฐบาลไทยหรือสวนราชการไทยทําในนาม

ประเทศไทย หรือรัฐบาลไทยกับรัฐตางประเทศ หรือกับรัฐบาลตางประเทศ หรือกับสวน

ราชการของตางประเทศในนามของรัฐบาลตางประเทศ หรือกับองคกร องคการระหวาง

ประเทศภายใตกฎหมายระหวางประเทศ ไมวาจะเปนเอกสารฉบับเดียวหรือหลายฉบับ 

ประกอบกับการเรียกชื่อเอกสารอยางใดก็ตาม เขามีหมายเหตุไวนิดนะครับ ----------------- 

 

                                       - ๓๔/๑ 



 ๗๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๓๔/๑ 

 

ในทางปฏิบัติระหวางประเทศสนธิสัญญามีชื่อดังเชน สนธิสัญญาความตกลง อนุสัญญา    

กฎบัตร ปฏิญญา กติกา พิธีศาล กรรมการ ขออภัยนะครับ กรรมสาร ขอตกลง หนังสือ

แลกเปลี่ยน บันทึกความเขาใจ บันทึกการประชุมที่เห็นชอบ บันทึกชวยจํา ธรรมนูญ 

ความตกลงชั่วคราว ก็แสดงวาที่ผมอานมาทั้งหมดนี้มันก็คือสนธิสัญญาทั้งนั้นนะครับ 

อานใหดีนะครับตรงนี้ เดี๋ยวพอตราไปในวรรคแรกลงไปอยางนี้แลวมันจะกลายเปน

ควบคุมไปทั้งหมดนะครับทานประธานครับ เพราะบังเอิญผมไปแปรอยูที่วรรคที่ ๒      

เปนตนไปครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตถึงคิววรรคที่ ๒ เร่ิมใหมครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมเปนไรครับ เพราะวาวรรคหนึ่งนี่กรรมาธิการเขาแกไขถอยคําที่ทานอภิปรายอยู  

นะครับ อาจารยคมสันครับ มันถอยคํานี่นะครับ ทานอภปิรายวน ๒ ทีแลว 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ประเด็นอยางนี้ครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอยาพูดของเกานะครับ เชิญ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ไมพูดของเกาละครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เพราะวามาตรา ๑๘๖ นี่มันเปน

หลักการนะครับ คําวา หนังสือ หมายถึงเฉพาะการทําหนังสือ แตสนธิสัญญาผมคิดวา 

มันเปนเรื่องของกระบวนการทั้งหมดนะครับ ผมคิดวาตรงนี้ตองใหมีความชัดนะครับ     

ถาใชแตคาํวา หนังสือ นี่แลวไมรูวาคืออะไร ผมคิดวาเปนปญหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ กรรมาธิการยืนอยูใชไหมครับ จะตอบไหมครับ ไมตอบแลวนะครับ 

ชัดเจนแลวก็ไมตองตอบแลวครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

 



 ๗๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๓๔/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :       

ครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๑๘๖ วรรคแรกนะครับ กรรมาธิการมีการแกไข มีผูสงวน

ความเห็นไวนะครับ มีทานใดติดใจรางเดิมไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ วรรคที่ ๑ ของมาตรา ๑๘๖ กรรมาธิการมีการแกไข มีสมาชิกสงวนความเห็น

หรือสงวนคําแปรญัตติไว หากทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวย

กับผูสงวนความเห็นหรือคําแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ 

เห็นดวย ๒๖ ไมเห็นดวย ๒๔  งดออกเสียง ๓ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๓๔/๓ 

 

   วรรคที่ ๒ นะครับ ทานกฤษฎามีอะไรครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ ผม 

กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ผมขออนุญาตทานนับใหมอีกครั้งหนึ่ง เพราะวาเมื่อกี้มีหลายทาน

ยังสับสนในเนื้อหาสาระอยูครับทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีหลายทานสับสน นี่ใครสับสนนะครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ผมดวยครับ กับอีกหลาย ๆ คน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวทานลงคะแนนหรือเปลาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ลงคะแนนครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวสับสน ทานลงทําไมครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  คือประเด็นที่ลงคะแนนก็คือวา ตรงถอยคํา

นะครับ ก็คือยังสับสนวาตกลงถอยคําที่ใชนี่อยางไรครับ พอดีไล ๆ หาอยู เพราะเนื่องจาก

มีการแปลภาษากันอยูครับ เพราะวาทานตองรีบใหกด ก็เลยก็กดนะครับทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผมไมไดรีบเลยครับ ผมถามวามีทานใดติดใจไหม  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  คือฟงงง ๆ อยูครับทาน ขอบพระคุณครับ

ทานอยูที่ดุลพินจิทาน ทานจะวินิจฉัย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมใชดุลพินิจผมครับ ทานขอนับใหมใชไหมครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขออนุญาตทานนับใหมอีกครั้งหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานอาจารยจรัญครับ 

 

 



 ๘๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๓๔/๔ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ทานประธานครับกระผมกราบขอความกรุณาผาน

ทานประธานไปที่เพื่อนสมาชิกนะครับ กลวิธีขอนับใหม ถาไมจําเปนจริง ๆ นี่ผมไมอยาก 

จะใหมีการเกิดขึ้นในสภานี้ครับ อันนี้เปนแทคติค (Tactics) หรือกระบวนวิธีของทางฝาย

การเมืองที่แยกเปนฝกเปนฝาย ตอสูกัน เอาชนะคะคานกันจริง ๆ แตของเรานี่เราทํางาน

รวมกัน งานนี้เปนงานของพวกเราทั้งสภา แลวเราก็ไมไดเปนฝกเปนฝาย แลวประเด็นใน

วรรคหนึ่งนี่ประเด็นเรื่องถอยคําจริง ๆ ไมไดมีหลักการที่ถึงขนาดที่จะตองใชวิธีการอยางนี้ 

ผมขอเรียนวาขอความในวรรคหนึ่งก็ใชขอความเหมือนกันกับในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ 

ที่ผานมาทุกประการ เนื้อหาหลักการไมไดมีเพิ่มใหม เปลี่ยนใหม เพราะฉะนั้นนี่ขอคง

ถอยคําอยางที่คณะกรรมาธิการนําเสนอดวยครับ ทานประธานครับ 

   

      - ๓๕/๑ 

   



 ๘๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๓๕/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกฤษฎาเอาไวเร่ืองสําคัญ ๆ คอขาดบาดตายไมดีกวาหรือครับ คืออยางนี้ครับ 

ในสภาเรานี่ เดี๋ยวทานอยาเพิ่ง ผมเรียกทานกอน ในสภาเรานี่นะครับ มีจํานวนสมาชิก

จํากัด ดังนั้นนี่นะครับ จํานวนแตกตางกันระหวาง ๒ ฝายนี่ มีโอกาสที่จะไมถึง ๑๐ คนนี่

สูงนะครับ แตการนับใหมเปนสิทธิของสมาชิกนะครับ ถาเปนเรื่องสําคัญคอขาดบาดตาย

ดูแลวนี่นะครับ  ผมอยากจะขอความรวมมืออยางนั้นนะครับ แตเร่ืองนี้ถอยคํานี่นะครับ 

แตถาจะลงอีกก็แลวแตทานนะครับ สิทธิของทานครับ เชิญครับ ทานกฤษฎาครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ        

ทานประธานที่เคารพครับ  ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ คือจริง ๆ เมื่อกี้สักครูที่ผม

ขอใหนับใหมดวยความบริสุทธิ์ใจนะครับ ขอกราบเรียนผานทานประธานไปยังทาง

คณะกรรมาธิการยกรางนะครับ เพราะดวยความเห็นสวนตัวผมก็อยากใหเปนลักษณะ

อยางนั้นนะครับ แตเนื่องจากผมเห็นมีเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ทานยังสับสนและงุนงงกันอยู

ผมไมอยากใหการลงคะแนนนั้นนะครับ เปนการลงคะแนนแบบลักษณะเหมือนวา      

ชี้นําหรือตามกันในขณะที่ยังงง ๆ และสับสนกันอยูเทานั้นเองครับ ดวยความบริสุทธิ์ใจ

ครับ ทานจะเห็นได ทานอยูบนบัลลังก วันนี้ผมก็นั่งอยูตรงนี้ตลอดครับ ไมไดไปไหน      

แตผมเห็นหลายคนวา เอะ อยางไร อยางไรกันอยู ผมก็เลยมีความรูสึกวาเหมือนหลายคน

ยังสับสนมึนงงในถอยคํา ก็เลย งง ๆ กันไป ผมไมอยากใหคะแนนที่ออกมานั้นเปนสิ่งที่   

ไมชัดเจนและสวยงามที่ถูกตอง ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
คือจริง ๆ ผมก็ไมอยากพูดละครับ วาผมเห็นอะไร นะครับ ทานมีชัยครับ เชิญครับ  

  พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

พลตํารวจเอก มีชัย ผมคิดวาที่ทานพูดเมื่อสักครูนี้ไมเกี่ยวกับเร่ืองที่กระผมไดนับคะแนน

เมื่อวานนะครับ ถูกตองไหมครับ เพราะประเด็นของผมสําคัญไมเกี่ยวกับถอยคํา ถูกตอง

ไหมครับ ขอบคุณครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ถูกอยางที่ทานมีชัย นะครับ ขออนุญาตเอยนาม ไดกรุณาพดู 



 ๘๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๓๕/๒ 

 

เมื่อสักครูนี้ ประเด็นที่ทานขอนับใหมเมื่อวันกอนนี้เปนประเด็นที่เปนสาระสําคัญจริง ๆ 

แลวกระผมก็เห็นดวย กระผมก็ไมไดคัดคานอะไรเลย แตวาในวันนี้นี่เปนเรื่องของถอยคํา 

เพราะผมเปนไปตามเดิม ตามที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และกอนหนานั้นนี่ทุกฉบับนะครับ

ไดพูดถึง เพราะฉะนั้นที่อาจารยจรัญไดกรุณาทักทวงนะครับวา ก็ไมเชิงทักทวงนะครับ    

ก็ใหขอคิดกับสภาแหงนี้วา ถาเผื่อไมใชประเด็นสาระสําคัญแลวนี่ เราควรจะเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน คือหมายความวา อยาถือเขาถือเรา อยาไดจองจะเปนฝายตรงขาม            

ถามิฉะนั้นแลวจะเกิดกรณีนี้ขึ้นครับ  คือกรณีที่เสียบบัตรไว แลวก็ตองมาเช็คกันอีก       

วาใครเปนคนกดกันแน อยูในสภาหรือเปลา นี่ละครับ คือทางการเมืองโดยแทเลยครับ   

ถาจะตองตรวจสอบกันก็ตองแบบนั้นครับ หรือแบบที่วิ่งเขามาแลวก็จะมาถามวา เอะ 

อะไรกันแน อะไรในทํานองนั้นนะครับ แลวก็มากด ใครกดใหก็ยังสงสัยอยู อะไรในทํานอง

นั้น ผมยกบรรยากาศของทางการเมืองใหฟงนะครับ ไมใชบรรยากาศของความรวมมือ

รวมแรงรวมใจกันครับ ขอไวสําหรับกรณีที่มันมีกรณีรุนแรงจริง ๆ มันคอขาดบาดตาย  

จริง ๆ เถอะครับ ขอบพระคุณครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานสมาชิกครับ คะแนนลงแลวนะครับ ถาตามขอบังคับ ทานที่จะขอนับใหมนี่     

นะครับก็ตองมีผูรับรองนะครับ ทานก็ยังไมไดขอใหมีใครรับรองนะครับ ถาทานไมติดใจ

ผมก็จะผานไปมาตราอื่น  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ขออนุญาตครับ ผมไมติดใจครับ                

เพื่อประโยชนของสภาแหงนี้ และเพื่อความเหมาะสมกลมกลืนครับ ขอบพระคุณครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ขอบพระคุณนะครับ ไปวรรคสองนะครับ วรรคที่ ๒ นี่มีทานที่แปรญัตติไวนะครับ      

มาตรานี้เนื้อหาสาระจะเยอะมากเลยนะครับ วรรคที่ ๒ ผูแปรญัตติไว กรรมาธิการ      

เสียงขางนอยมีทานใดติดใจไหมครับ วรรคที่ ๒ นะครับ เดี๋ยวผมขอเอกสารทานอาจารย     

คมสันดวยนะครับ ที่ขอแปรญัตติไว ที่ผมตอนนี้ไมมีนะครับ ผมก็เลยตามไมคอยทันของ

อาจารยคมสัน เชิญทานอาจารยคมสันครับ วรรคที่ ๒ นะครับ  

 



 ๘๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๓๕/๓ 

 

 นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ    

คมสัน โพธิ์คง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการเสียงขางนอยนะครับ

ความจริงผมใหเอกสารทานไป ๒ ครั้งแลวนะครับ บนบัลลังกนี่นะครับ เขาใจวา ไมทราบ

เจาหนาที่ไปใหทานไวที่ไหนนะครับ --------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๓๖/๑   

  

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๓๖/๑ 

 

ในประเด็นของวรรคสองนี่นะครับ ผมกราบเรียนอยางนี้ครับทานประธานครับ ประเด็น

ของวรรคสองนี่ เปนประเด็นสําคัญสําหรับกรณีของมาตรา ๑๘๖ นะครับ นอกเหนือจาก

กรณีของวรรคหนึ่งนะครับ กรณีของวรรคสองนี่มีการตีความกันอยูตลอดวา ในเรื่องของ

การทําสนธิสัญญาตาง ๆ หรือหนังสือสัญญาตาง ๆ นั้นนี่นะครับ โดยหลักการตองผาน          

ความเห็นชอบของรัฐสภานะครับ ไดปรากฏวาการดําเนินการในขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การคานะครับ ที่ผานมานี่มีผลของการดําเนินการและปญหาที่เกิดขึ้น ก็อยูตรงที่วรรคสอง

นี่แหละครับวา มีการตีความในวรรคสองนั้นอยางไรนะครับ การตีความในวรรคสองเดิม

นั้นมีปญหานะครับ ในมาตรา ๑๘๖ ที่มีอยูปจจุบันคือ มาตราเดิมคือมาตรา ๒๒๔  

มาตรา ๒๒๔ เดิมนี่ เขียนไววา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขต

อํานาจแหงรัฐหรือตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาตองไดรับความ

เห็นชอบของรัฐสภา ในขอความตรงนี้ครับทานประธานครับ ขอความนี่มีปญหาตรงที่วา 

มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ คําวา เขตอํานาจแหงรัฐ นี่นะครับ 

ถูกตีความวาเปนเรื่องของอาณาเขตหรือดินแดนเทานั้นที่จะตองไดรับความเห็นชอบของ

รัฐสภา กระผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา ในโลกยุคใหมนะครับ การเปลี่ยนแปลงไปใน

สังคมโลกาภิวัตนนะครับ การตอสูกันในเชิงของการใชกําลังนั้นมีแนวโนมที่จะลดลง     

แตการตอสูและแขงขันกันในเชิงการคาและเศรษฐกิจ โดยใชอํานาจทางเศรษฐกิจ

ครอบงําประเทศอื่นนั้นนะ เกิดขึ้นมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น  

ในประเด็นตรงนี้ครับทานประธานครับ ในขอความในวรรคสองที่กรรมาธิการไดแกไข     

ใชขอความวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย แลวก็ไปตัดขอความวา 

หรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมี

เขตอํานาจตามหนังสือสัญญา  หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  จะตองออก

พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางรายแรง ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา กระผม

มีความเห็นวา ในวรรคสองนี้เปนหลักการสําคัญนะครับ ในทางปฏิบัติที่ผานมานะครับ  

ในการทําสัญญาทางการคาทั้งหลาย ซึ่งสงผลตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยาง

มหาศาล เชน การทําเขตคาเสรีระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือการ 



 ๘๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๓๖/๒ 

 

ทําขอตกลงการคาระหวางประเทศไทยกับออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด สงผลกระทบตอ

ประชาชนซึ่งเปนเกษตรกรอยางรายแรง นอกจากสงผลกระทบตอเกษตรกรอยางรายแรง

แลวนี่ การทําขอตกลงนั้นยังสงผลกระทบตอผูประกอบการหลายรายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

ภาคเกษตรกรรมอยางมาก ทําใหกิจการบางประเภทถึงขนาดตองปดตัวลง นอกจากนี้ 

การทําขอตกลงลักษณะดังกลาวนี่ยังสงผลตอประชาชนนะครับ ซึ่งไดรับผลกระทบจาก

การทําขอตกลงทางการคาดังกลาว เชน เกษตรกรซึ่งเลี้ยงโคนม หรือเกษตรกรซึ่งเลี้ยง    

โคเนื้อ ไดรับผลกระทบมหาศาลจากการทําขอตกลงการคาระหวางไทยกับออสเตรเลีย 

และไทยกับนิวซีแลนดนะครับ ในสภาพปจจุบันนี้ถูกการเขามาของสินคาภายใตขอตกลง

ดังกลาว จนกระทั่งเกษตรกรนั้นแทบจะไมสามารถอยูรอดได หรือสินคาเกษตรที่เปนเรื่อง

ของพืช ผัก ผลไมนะครับ ก็โดนสินคาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามานะครับ จนทําให

เกษตรกรซึ่งเลี้ยงหอม กระเทียม รวมทั้งผัก ผลไมตาง ๆ ไดรับผลกระทบอยางมหาศาล 

เพียงเพื่อแลกกับอุตสาหกรรมบางตัว ซึ่งมีผูไดรับประโยชนเปนกลุมธุรกิจหลักบางราย

เทานั้น ถึงแมจะมีการจางงานจํานวนมากก็ตาม แตวากลับสงผลกระทบตอประชาชน   

ในวงกวางขวางมากกวานั้นหลายเทา --------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                      - ๓๗/๑ 

 



 ๘๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๓๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นกระผมจึงมีความเห็นวา ในการดําเนินการของการทําขอตกลงการคา

ทั้งหลายนะครับ ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ หรือ

สงผลกระทบทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนอยางรายแรง หรือมี

ผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประชาชนอยางกวางขวางนะครับ ขอความเหลานี้นี่ 

ควรจะตองอยูในวรรคสองดวย นอกจากนี้ผมยังไมเห็นดวยครับ ทานประธานครับ           

ที่จะตัดคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ ออก เพราะการตีความคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ นี่        

ผมคิดวาไมไดอยูในเรื่องของการที่จะบอกวา อาณาเขตไปถึงไหน แตยังรวมถึงเรื่องของ

การที่มีอํานาจในเรื่องอื่น ๆ เชน ทางการศาลนะครับ เขาไปถึงเขตตาง ๆ ที่เราไดมี       

พื้นที่นอกอาณาเขต หรือรวมถึงเขตอํานาจตาง ๆ ที่อยูนอกอาณาเขตดวย ผมคิดวา       

ในประเด็นนี้ เปนประเด็นสําคัญ ซึ่งกระทบตอผลประโยชนไดเสียของประชาชน ในทาง

ปฏิบัติที่ผานมานะครับ ทานประธานครับ นอกจากจะไมมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

แลว การตีความวรรคสองนี่ก็ไมไดมีการดําเนินการ วรรคหนึ่งเปนหลักการที่มากอน     

วรรคสองเปนหลักการที่ เปนขอยกเวนวา ถาเปนเรื่องของเรื่องเฉพาะเหลานี้แลว           

ตองนําไปสูการรับฟงความเห็นชอบของรัฐสภาเสมอ ในบางประเทศครับ ทานประธาน

ครับ การทําสนธิสัญญาหลายประเภทนะครับ ไดถูกกําหนดวา จะมีผลใชบังคับได           

ก็ตอเมื่อไดรับการใหสัตยาบัน หรือการเห็นชอบของรัฐสภา รวมทั้งองคประมุขของ         

รัฐดวย แตประเทศไทยที่ผานมาครับ การดําเนินการในเรื่องของความตกลงตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องทางการคา และในเรื่องที่กระทบตอประชาชนอยางกวางขวาง

นั้น ฝายบริหารใชอํานาจตามอําเภอใจดําเนินการแตเพียงฝายเดียว โดยไมใหผูแทนของ

ประชาชนก็คือรัฐสภา ไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ รวมทั้งไมเคยนําขึ้นเสนอหรือ

ทูลเกลาฯ ถวายองคพระประมุขแหงรัฐใหทรงพระราชวินิจฉัยเลย ผมคิดวาประเด็นนี้นี่

เปนประเด็นสําคัญ ซึ่งประชาชนไดรับผลกระทบจากการกระทําของฝายบริหารเปนอยาง

ยิ่งในชวงที่ผานมา ผมคิดวาควรจะตองมีหลักเกณฑสําคัญในการวางกรอบกติกาของการ

ดําเนินการ ในการทําหนังสือสัญญา สนธิสัญญา แลวก็ความตกลงระหวางประเทศ      

นะครับ ที่ มีผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวาง  ไวในรัฐธรรมนูญ ในมาตรา             

ในวรรคสองนี้ดวย กระผมจึงขอเติมขอความใน ๓ สวนนะครับ คือ คําวา สนธิสัญญา  



 ๘๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๓๗/๒ 

 

หนังสือสัญญาหรือความตกลงใด ดานหนานะครับ แทนคําวา หนังสือสัญญาใด แลวก็   

ขอเติมคําวา มีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอํานาจอธิปไตย นะครับ เชน  การที่บังคับใหศาลนี่

ไมสามารถยึดทรัพยของผูลงทุนบางอยางได ในกรณีที่มีคดีขึ้นในประเทศไทย อยางเชน 

ขอตกลงระหวางไทยกับออสเตรเลีย ซึ่งวางหลักการวาไมสามารถที่จะบังคับหรือยึดทรัพย

นักลงทุนในประเทศไทยได ผมคิดวาบทบัญญัตินี้เปนการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาล 

โดยการทําสนธิสัญญาของฝายบริหาร จึงขอเพิ่มเติมขอความนี้ แลวก็ขอเพิ่มเติมขอความ

ในบรรทัดที่ ๓ สงผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และสงผล

กระทบทําใหเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนอยางรายแรง หรือมีผลกระทบ

ตอประโยชนไดเสียของประชาชนอยางกวางขวาง รวมเขาไปดวย แลวก็หลักการนี้ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพันดวย ขอบพระคุณครับ       

ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอดีเดี๋ยวนะครับ ประเด็นที่ใกลเคียงกันนี่นะครับ ที่อภิปรายของอาจารยคมสันไปแลว     

นะครับ มีประเด็นที่ใกลเคียงกัน คลาย ๆ กันก็คือกลุมของอาจารยวัชรานะครับ แตกลุม

ของอาจารยวัชรานี่ไปขยับวรรคสองเปนวรรคสาม ถูกไหมครับ ทานศักดิ์ชัยครับ ออ เดี๋ยว

ของทานสุรชัยสิ เดี๋ยวนะครับ ของทานสุรชัย วรรคสอง อยางนั้นผมตามลําดับตามนี้แลว

กันนะครับ  ของอาจารยวิชัย  รูปขําดี  ครับ  มีทานใดติดใจไหมครับ  ถอยคําครับ                 

เร่ืองถอยคําเฉย ๆ   

 

                                                                                                                      - ๓๘/๑ 

 

 

 



 ๘๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          นิวรา ๓๘/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร : ไมติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมติดใจนะครับ ก็จะมีกลุมของวรรคสองอาจารยจรัส อาจารยจรัสจะอภิปรายตรงนี้เลย

ไหมครับ อยูวรรคสองแลวครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : ทานประธานครับ ผม จรัส สุวรรณมาลา           

ครับ ในวรรคสองนี้กลุมของกระผมไดขอแปรญัตติไว ความจริงสาระสําคัญในหลายสวน

คลายกับทานสมาชิกที่ไดอภิปรายเมื่อตะกี้แลวนะครับ คือในวรรคสองนี้ตองการที่จะ

กําหนดหลักการวาดวยเรื่องการใหรัฐบาลเวลาจะทําสัญญา ทําหนังสือขอตกลงกับ

ตางประเทศจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา แลวก็จะตองทําเปนพระราชบัญญัติ

ในเรื่องที่จะตองใหอนุวัตตามขอตกลงนั้นดวยนะครับ ทีนี้ประเด็นมันมีอยู ๒ อยางครับ         

ทานประธานครับ  

  ประการที่ ๑ ก็คือทางกลุมกระผมไดแปรญัตติเพื่อที่จะใหเพิ่มเงื่อนไข     

อีกประการหนึ่งเขาไปในวรรคสองนี้วา ในกรณีที่การทําสัญญานั้นมีผลกระทบตอ

ประชาชนอยางกวางขวางนี่นะครับ ควรจะใหรัฐบาลเวลาจะทําสัญญาอะไรตองขอความ

เห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอนนะครับ นั่นคือประการที่ ๑  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

อาจารยจรัสครับ ของอาจารยจรัสนี่ ผมเห็นดูแลวตัดออกหมดไมใชหรือครับ วรรคที่ ๒   

นะครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  : ทานประธานครับ คือมีขอผิดพลาดใน

เร่ืองการพิมพเขาไปในนี้ ผมขอประทานโทษครับ เขาใจวาผิดพลาดตั้งแตชวงที่พวก

กระผมเสนอเรื่องเขาไปครับ คือขอความในวรรคสองของผมไปอยูขางบนครับ คือหนังสือ

สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตนะครับ  เผอิญไปพิมพตอกับวรรคหนึ่ ง             

ทานประธานครับ ผมก็เลยบอกวาเมื่อกี้มันตอกันอยู ความจริงเปนขอความในวรรคสอง 

ไมไดตั้งใจที่จะไปยกเลิกวรรคนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

วรรคหนึ่งที่ขีดเสนนี่ จริง ๆ แลวอยูวรรคสองของอาจารยถูกไหมครับ  



 ๙๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          นิวรา ๓๘/๒ 

 

ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  : ใชครับ ซึ่งเผอิญเขาใจผิดครับ ขอความ 

ในวรรคสองนี่มันไปติดอยูกับวรรคหนึ่งครับ ฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะอภิปรายตามที่เขียน

ไวในตอนตนนะครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

แตอยูในวรรคสองนะครับ  

ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : อยูในวรรคสองครับ ผมยังยืนยันที่จะให

เปนวรรคสองเหมือนเดิมตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ อันนั้นคือหลักการที่ ๑ ครับ  

ประการที่ ๒ ก็คือ ขอความที่ตอทายที่กรรมาธิการเขียนไววา หรือมี

ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนอยางรายแรงนะครับ 

เผอิญขอความ อยางรายแรง นี่กลุมกระผมก็ขอแปรญัตติขอตัดคํานี้ออก แตเผอิญแทนที่

จะขีดฆาออกนะครับ กลายเปนวาลบออกไปเลยนะครับ คํานี้ก็เลยไมอยูตรงนั้นนะครับ         

ขอประทานอภัยจริง ๆ ครับ เขาใจวาคงจะผิดตั้งแตสมัยเสนอเขาไปนะครับ ทีนี้คําวา 

อยางรายแรง นี้เปนคําที่จะขออภิปรายครับทานประธาน คือกรรมาธิการนี่ผมตระหนักดี

วาทานคงจะคิดถึงวาเวลารัฐบาลจะตองไปเจรจาทําขอตกลงกับตางประเทศ โดยทั่วไป      

ก็จําเปนตองใหอํานาจกับรัฐบาลในการทํา ในการเจรจาอยูมากทีเดียว ก็เหมือนกับเรามี

ผูจัดการบริษัทนะครับ เวลาไปทําการเจรจาการคากับบริษัทใด ๆ ก็ตองใหอํานาจกับ

ผูจัดการไปเจรจา ไมใชวาทุกเรื่องเจรจาเสร็จก็ตองมาถามบอรด (Board) วา ตกลง

สัญญาจะใหเซ็นหรือไมใหเซ็นนะครับ เพราะฉะนั้นผมตระหนักดีวาเราจะตองใหอํานาจ

กับรัฐบาลในการไปเจรจาทําสัญญากับตางประเทศมากพอสมควร ไมจําเปนวาทุกเรื่อง

จะตองมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ทานจึงเขียนคําวา อยางรายแรง เอาไวเหมือนกับ

เสมือนหนึ่งตั้งใจจะใหหมายความวาเฉพาะกรณีที่รายแรงเทานั้นที่จะตองขอความเห็น

จากรัฐสภา เฉพาะถาเปนกรณีทั่ว ๆ ไปก็อาจจะไมจําเปนนะครับ กระผมอยากจะเรียนวา

ตรงนี้การเขียนตรงนี้นะครับ ความนี้จะมีปญหาในทางปฏิบัติอยูมาก เพราะวาถาจะถาม

วาใครจะเปนคนตีความวา เร่ืองไหนเปนเรื่องที่รายแรงหรือไมรายแรง ถาจะใหรัฐบาล

ตีความแลวก็ใชดุลยพินิจวาเรื่องนี้รายแรงจึงจะตองไปขอความเห็นจากรัฐสภาแลวนี่      

ก็จะกลายเปนวาในบางครั้งรัฐบาลอาจจะตีความเขาขางตัวเอง คือทั้งที่เปนเรื่องรายแรง 



 ๙๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          นิวรา ๓๘/๓ 

 

กระทบตอประชาชน รัฐบาลก็อาจจะเอาสีขางเขาถูวาเรื่องนี้ไมใชเร่ืองรายแรงก็ได 

เพราะฉะนั้นการเขียนคํานี้ลงไปจะมีผลทําใหเวลาเอาไปปฏิบัติแลวนี่รัฐบาลจะไมนําเรื่อง

ซึ่งจะมีผลกระทบรายแรงเขามารายงานตอสภาได กระผมคิดวาเรื่องนี้นาจะตองปรับ

ถอยคํา หรือไมก็ตองพิจารณากันอยางรอบคอบครับ ขอบพระคุณครับ  

 

                  - ๓๙/๑ 



 ๙๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๓๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ กลุมของทานสุรชัยนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ ของทานสุรชัยครับ 

ทานสมเกียรติ หรือทานเกียรติชัยครับ ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ ครับ ตรงกลุมเราไดแปรในวรรคที่ ๒ ไวคอนขางที่จะหลายจุดนะครับ            

แตบังเอิญวาในวรรคที่ ๒ ของเรานี่ไปคลองหรือไปลักษณะคลายคลึงกับที่อาจารยคมสัน     

ไดดําเนินการอภิปรายไปแลวเกือบทุกจุดนะครับ แลวก็ไปคลายคลึงกับของทานอาจารย

จรัสอีกนะครับ ก็เลยเห็นวาในชวงนี้ถาเผื่อพูดไปนี่ ตัวหนังสือหรือคําอภิปรายมันจะ

ใกลเคียงกันครับ ผมขออนุญาตที่จะผานไปสําหรับในวรรคนี้ เพราะวามันมีสวนที่เรา

อยากไดอยูแลวก็คือ มีผลผูกพันทางการคาหรือการลงทุน หรือตอรายจายงบประมาณ

ของประเทศอยางสําคัญ หรือมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประชาชนอยาง

กวางขวาง ตามที่ทานจรัสทานดําเนินการไปแลว และอีกคําหนึ่งที่ทานจรัสไดดําเนินการ

ไปแลวก็คือคําวา อยางรายแรง ซึ่งทางเราก็มองเห็นวา คําวา อยางรายแรง นี่มันหาเกณฑ

ในการวัดไมได แลวก็อีกหนอยทุกเรื่องนี่ถาเผื่อรัฐบาลตีวาไมรายแรงก็ไมตองดําเนินการ

อะไร เอฟทีเอ (FTA – Free Trade Agreement) นี่รัฐบาลคงจะตีวาไมรายแรงครับ คงไป

ดําเนินการ เพราะไมรายแรงนะครับ ไปเจรจาทางดานฟรีเทรด (Free trade) ทางดาน

อะไรทั้งหลายแหลนี่ก็คงไมรายแรงหมดนะครับ จึงไมตองดําเนินการ อันนี้อันตรายนะครับ 

ถาเผื่อเอาคํานี้ปรากฏนาจะตัดทิ้งอยางที่ทานอาจารยจรัสวานะครับ และสวนวรรค      

ตอ ๆ ไปที่เราแปรก็คงจะขออนุญาต วรรคตอ ๆ ไปในชวงนี้ผมใชเวลาไปประมาณ ๑ นาที 

๔๑ วินาที ก็ขออนุญาตนะครับ เพราะวาวันนี้มาทําหนาที่แทนทานสุรชัย ขออนุญาตมอบ

ตรงนี้นะครับ สําหรับอภิปรายใหอาจารยผมครับ อาจารยเกียรติชัยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานเกียรติชัยครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม เกียรติชัย 

พงษพาณิชย ครับ กอนที่จะแปรในสวนซึ่งทางกลุมเราขอเสนอแปรไวนี่ ผมอยากจะทํา

ความเขาใจสิ่ งที่ทานคณะกรรมาธิการยกรางไดตราไวตรงนี้ เสียนิดหนึ่ งกอน 



 ๙๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๓๙/๒ 

 

นะครับ คืออยางนี้ ตามรางของทานคณะกรรมาธิการยกรางพูดไวอยางนี้วา หนังสือ

สัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสอืสัญญา ตรงนี้ผมเขาใจวาเฉพาะ

ในสวนซึ่งจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา ก็หมายถึง

เฉพาะในเรื่องหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับเขตพื้นที่นอกอาณาเขตหรือที่ประเทศไทยมีสิทธิ

อธิปไตยหรือเขตอํานาจตามสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศเทานั้น ทีนี้ถาเขียน

ทิ้งไวอยางนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับ หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม

ของประเทศอยางรายแรง แตวาตรงนี้ไมตองออกพระราชบัญญัติก็ได แตจะตองใหไดรับ

ความเห็นชอบของรัฐสภาอยางเดียวเทานั้น อันนี้ถาอานตามนี้ผมก็เขาใจอยางนี้นะครับ 

ทีนี้ถาจะอยางนี้แลวนี่ ผมคิดวาทําไมไมทํารวมอยูไปเสียเลยทีเดียวนะครับ ถาสมมุติวา

หนังสือสัญญาเปลี่ยนแปลงอาณาเขตอะไรตออะไรทั้งหมดที่เขียนมาไวนี้จนถึงสัญญา

หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ แลวตอดวย หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางรายแรงจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการ

เปนไปตามหนังสือสัญญาและตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ก็จะคลุมไดทั้งหมด

เสียทีเดียว ไมขยักขยอน ไมอยางนั้นมันแยกออกมาอยางนี้ อันนั้นคือสวนซึ่งเดี๋ยวคงจะ

ไดรับคําอธิบายจากทานกรรมาธิการยกรางวาผมเขาใจถูกไหมถาเปนอยางนี้ และหากจะ

แกเพื่อใหรวมอยูในที่เดียวกันเสีย ออกทั้งพระราชบัญญัติคลุมเขาไปและตองไดรับความ

เห็นชอบของรัฐสภาดวยจะดีกวาไหม -------------------------------------------------------------- 

 

- ๔๐/๑ 



 ๙๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๔๐/๑ 

 

ทีนี้ในสวนซึ่งกลุมเราแปรไวก็เพราะเห็นวา ในความหมายที่เขียนไวถึงความมั่นคง         

ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง อยางรายแรงอะไรนี่ มันกวางเกินไป 

เพราะเหตุวาหนังสือตาง ๆ ที่เราพูดถึงไมเพียงแตเร่ืองเขตพื้นที่นอกอาณาเขตหรือสัญญา

ตามกฎหมาย แตมันมีสัญญา ซึ่งเราอยากจะเติมใหมีความชัดเจนลงไป จึงไดแปรเสนอ

เขามาถึงหนังสือสัญญาหรือที่มีผลผูกพันทางการคา การลงทุน หรือตอรายจาย หรือ

งบประมาณของประเทศอยางสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประชาชน

อยางกวางขวาง เหลานี้ใหเติมเขาไป แลวขอสําคัญก็คือวานอกจากตองไดรับความ

เห็นชอบของรัฐสภานี่ จะตองเปนการรับความเห็นชอบกอนการแสดงเจตนาผูกพันนี่ คือ

สิ่งที่กลุมเราขอแปรปรับตรงวรรคนี้ไว ก็คงอยากจะฟงคําอธิบายใหชัด ใหมีความเขาใจที่

ชัดเจนตรงกันดวยในประเด็นที่แปรไว แลวก็ที่ตั้งเปนขอสังเกตไววามันครอบคลุมไมพอ

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวนะครับ มีกลุมของทานอาจารยวัชรา มีทานใดเปนตัวแทนไหมครับ ทานศักดิ์ชัยครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ของทานศักดิ์ชัยนี่ ผมขอความอยางนี้ไดไหมครับ กลุมของทานวัชรามีวรรคสองที่กําลัง

อภิปรายนี่ ของทานมีวรรคสองเขามาแทรก และของทานวัชรานี่วรรคสองก็กลายเปน

วรรคสามไป เห็นไหมครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ครับ เนื้อหาเดียวกันครับ ทานประธาน           

ผมเขาใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

นั่นสิครับ ผมกําลังจะบอกวาใหทานอภิปรายทั้งสองวรรคนี้ไปเลยไดไหมครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ไดครับ ไดครับ ทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เชิญครับ 

 



 ๙๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๔๐/๒ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้

ครับวา ในวรรคสองตรงนี้นะครับ เนื่องจากวาเนื้อหาหลักการของวรรคสองตรงนี้ก็คือวา

ผมไมเอาเรื่องสนธิสัญญาสงบศึกนะครับ ผมจะพูดในประเด็นการลงทุนการคา เพราะวา

ในนี้ระบุชัดเจนนะครับวา ถาเปนหนังสือสัญญาที่จะตองตราเปนพระราชบัญญัติถึง

จะตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้     

ครับวา ในชวงสี่หาปที่ผานมานี้นะครับ มีการเจรจาการคาที่เราเรียกวา เอฟทีเอ เกิดขึ้น    

ขออนุญาตนําเรียนอยางนี้ครับวา กอนที่จะเกิดเอฟทีเอนี่นะครับ เราเกิดองคการคาโลกที่

ประเทศไทยเขาไปเปนสมาชิกซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกอยู ๑๓๐ กวาประเทศ องคการคา

ระหวางประเทศที่เราเรียกวา ดับเบิ้ลยูทีโอ (WTO – World Trade Organization) นี้    

เกิดขึ้นมาทําหนาที่เพื่อเปนหลักในการที่จะเจรจาและใหเกิดความเสรีและเปนธรรม      

ในการคาระหวางประเทศทั่วโลก แตผลปรากฏวาการรวมตัวของกลุมทั่วประเทศทั้งหมด 

๑๓๐ กวาประเทศนั้น เปนการเจรจาที่ยากมาก เพราะวาเปนการรวมตัวของประเทศ      

ซึ่งตางคนตางรักษาผลประโยชนของตัวเอง ในการเจรจาในรอบโดฮา (Doha) ที่เกิดขึ้น 

นะครับ ผลการเจรจาไมสามารถที่จะเจรจากันไดลงตัว ก็เลยทําใหประเทศที่มีการคา

ระหวางกันและมีการคาที่จําเปนจะตองเจรจากัน ก็หันหนากลับเขามาเปนการเจรจา

ระหวางประเทศซึ่งเรียกวา ทวิภาคี หรือในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกวา เอฟทีเอ ที่เกิดขึ้น 

ทานประธานครับ เมื่อการเจรจาเอฟทีเอที่เกิดขึ้นนี่นะครับ ผลปรากฏวาเกิดขึ้นในชวง     

สี่หาปที่ผานมานี้เทานั้นเอง แลวก็เปนชวงที่รัฐบาลชุดที่แลวทานไดเดินทางแวะเวียนไป

ทั่วประเทศ ปญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับ ปญหาเกิดขึ้นก็คือวา โดยปกติแลวในการเจรจา

การคาเอฟทีเอ หรือการเจรจาการคาในระบบทวิภาคีตรงนี้ เขามีการตั้งคณะกรรมการชุด

หนึ่งขึ้นวาคณะกรรมการนโยบายเจรจาการคาระหวางประเทศ การที่จะไปเจรจาการคา

กับประเทศใดในลักษณะคูคาระหวางประเทศ ประเทศตอประเทศนี่นะครับ จะตองผาน

คณะกรรมการชุดนี้ แตผลปรากฏวารัฐบาลชุดที่แลวดําเนินการก็คือเมื่อบินไปประเทศใด

แลวก็บอกวา เอาละนะ ผมจะเจรจาการคาดวย พอกลับมาถึงประเทศ ก็กลับไปบอก

เจาหนาที่กรมเจรจาการคาระหวางประเทศแลวขีดเสนไว เลยครับวา -------------------         

                 - ๔๑/๑ 



 ๙๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              ศิริลักษณ ๔๑/๑ 

 

ผมเจรจากับประเทศนี้ ที่รายกวานั้นก็คือขีดเสนตายหรือเดดไลน (Deadline) เลย          

นะครับ วาวันที่จะไปตกลงเจรจา ผมจะเอาวันนี้ คําถามก็คือวา ถาสมมุติวาขาราชการ   

ในกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไมปฏิบัติตาม ผลก็คือวา ขาราชการพวกนั้นก็ตองถูก

โยกยายไปตามกรณี ทีนี้การเจรจาการคาตรงนี้บางครั้งเหมือนเรงรีบ ทานประธานครับ 

การเจรจาการคาที่เรียกวา เอฟทีเอ ในปจจุบันของประเทศไทยเจรจากันอยู ๘ ประเทศ 

กับอีก ๒ กลุม ผลการเจรจาก็เกิดขึ้นอยางที่เราเห็น นั่นก็คือการเจรจาการคาที่เปน       

ครั้งแรกที่มีการลงนามก็คือประเทศจีน ซึ่งเปนการลงนามในเรื่องของสินคาเกษตรและผัก

ผลไม สุดทายนะครับ เราก็จะเห็นผลไมจากประเทศจีนมาเต็มทั่วประเทศไทย แมแตใน

หมูบาน แอปเปล (Apple) ที่เคยเปนลูกหนึ่ง สิบ ยี่สิบบาทในอดีตก็เหลือลูกละ ๒ บาท   

๓ บาท ทานไดทั่วประเทศ ทานประธานตอนเปนเด็ก กับผมตอนเปนเด็ก ทานจะเห็นวา

แอปเปลลูกหนึ่งนั่นมีมูลคามาก สุดทายครับ สิ่งที่เราสงไปขายประเทศจีน เราก็พบวา   

เราสงมากที่สุด นั่นก็คือแคมันสําปะหลัง ทานเชื่อไหมครับวาผลไมของจีนก็เร่ิมทะลัก    

เขามา นั่นคือตัวอยางหนึ่งที่ผมยกใหเห็นวา การเจรจาการคาใดก็ตาม ถากรอบการเจรจา

ไมมีความชัดเจน แลวใหอํานาจฝายบริหารกระทําการนั้น โดยไมผานกระบวนการรัฐสภา

นั้น ยอมมีผลกระทบตอเกษตรกร การเจรจาการคาระหวางไทย – จีนที่ลงนามไป        

การเจรจาการคาไทย - ออสเตรเลีย ในขณะที่รัฐบาลสงเสริมใหเกษตรกรของประเทศไทย

เลี้ยงโค แตในขณะเดียวกันก็ไปเจรจากับประเทศที่เขามีความชํานาญในเรื่องโคนม       

โคเนื้อ ทานคิดดูสิครับวา วันนี้วัว ๒ ลานตัวที่เลี้ยงอยู กับอีก ๖ ปขางหนาที่วัวโตขึ้นมา 

แลวผลการเจรจาตรงนี้ที่เขาเปด ทานประธานครับ การเจรจาเอฟทีเอ เขามีสินคาขั้นตอน

ก็คือวาสินคาใดที่มีความออนไหว เขาจะยกมีเงื่อนระยะเวลา การเจรจาการคานี้ภายใต

กรอบก็คือวา เราจะไมเก็บภาษีตอกันนะ เราจะลดภาษีตอกัน สุดทายประเทศที่สามารถ

ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ประเทศที่มีตนทุนที่ต่ําที่สุด ประเทศที่อยูภายใตกรอบการประกัน

สินคาจากมาตรฐานโลกตาง ๆ ที่สามารถทําได ก็มีโอกาสไดขายมากวา คําถามก็คือวา 

เมื่อมีการเจรจาการคา ผมยอมรับครับวา การเจรจาการคาตองมีได แลวก็มีเสีย     

แนนอนครับ ประเทศไทยก็ตองมีได ประเทศไทยก็ตองมีเสีย แตถาเสียนั้นอยูบนพื้นฐาน   

ที่ มีผลกระทบตอประชาชน  อยูบนพื้นฐานที่มีผลกระทบตอผูประกอบการ รัฐบาลเคย 



 ๙๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              ศิริลักษณ ๔๑/๒ 

 

วางแผนไหมครับวา วันนี้สินคาเกษตรตัวใดที่ไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได ถาไม

สามารถแขงขันในตลาดโลกได รัฐบาลไดมีการเตรียมตัวไหมครับใหกับเกษตรกรที่จะมี 

วิธีถอย ในวรรคสุดทายเขียนวา มีการเยียวยา แตเยียวยานั้นยัง ไมทันครับ จําเปน

อยางยิ่งที่ผูประกอบการจะตองรูวา วันนี้อุตสาหกรรมหรือสินคาใดที่ผลิตออกไปแลวสูเขา

ไมได รัฐบาลตองเตรียมถอยใหครับ ตองมีมาตรการที่จะรองรับ แลวก็ที่สําคัญก็คือวา             

มีกรอบเจรจาอีกกรอบหนึ่งที่เราลืมไปก็คือ กรอบที่เปนความรวมมือทางเศรษฐกิจ         

จะเกิดขึ้นหลายกรอบครับทานประธานครับ ไมวาในกรอบของแอกเมกส (ACMECS – 

Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) หรือที่เรา

เรียกวา กลุมยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี เจาพระยา แมโขง หรือ     

กรอบที่เรียกวา จีเอ็มเอส (GMS) หรือ เกรตเตอร แมโขง ซับรีเจียน (Greater Mekong 

Subregion) ก็คือกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง กลุมเหลานี้มีการเจรจากันอยูตลอดเวลา      

ที่สําคัญก็คือวาจะเปนการเจรจาที่จะมีความรวมมือกันในการพัฒนาอนุภูมิภาคตาง ๆ 

เหลานี้ สิ่งเหลานี้ก็คือจะเกิดงบประมาณเกิดขึ้น เหลานี้จะไมผานรัฐสภาที่ผานมา       

การเจรจาก็กลายเปนวา เมื่อรัฐบาลไปเห็นชอบเสร็จก็จะใสงบประมาณเขาไป รัฐบาล 

เห็นวาการเจรจานั้นนะครับ ที่ผมยังไมไดพูดไปในเรื่องเอฟทีเอก็คือวา ทานลองสังเกต  

นะครับ วา ๘ ประเทศที่ไปเจรจานี่นะครับ มันมีเร่ืองของผลประโยชนทับซอนเขาไปดวย 

มันมีการแฝงในเรื่องธุรกิจของกลุมทุนที่จะไปเจรจา ทานลองดูสิครับวา เอฟทีเอ         

ไทย - ออสเตรเลีย สินคาที่เราสงไปขายมากที่สุดตอนนี้คืออะไรครับ คือรถยนต รถยนต

กลุมไหนครับ ทานก็ลองศึกษาดู ทีนี้ประเด็นอยูตรงนี้ครับ เมื่อสักครูผมบอกวามีกลุม

ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น มีการใชจายงบประมาณที่จะตองไปรวมมือ

กับกลุมประเทศเหลานี้ มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศที่จะลงไปในสวนนั้น         

ผลปรากฏวาตรงนี้ก็ไมไดผานความเห็นชอบของรัฐบาล ---------------------------------------- 

 

          - ๔๒/๑ 



 ๙๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          เสาวลักษณ ๔๒/๑ 

 

สุดทายสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนทานกรรมาธิการยกรางก็คือวา โดยความเห็นของผม   

โดยความเห็นของกลุมที่แปรญัตติก็คือวา เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลจะไปเจรจา เราเห็นวา

ฝายบริหารหรือรัฐบาลนี่จะกระทําการโดยลําพังไมได เราเห็นวาฝายบริหารหรือรัฐบาลนัน้

ควรที่จะกอนไปเจรจา ก็ไปวางกรอบประเด็นที่จะเจรจากับคูคากอน วาจะเจรจาอะไร       

ก็คือแจงใหรัฐสภาทราบวา เอาละนะ รัฐบาลจะไปเจรจากับประเทศนิวซีแลนดนี่นะครับ 

ทานจะไปเจรจาเรื่องอะไร ก็แจงใหรัฐสภาทราบ หลังจากนั้นฝายบริหารหรือรัฐบาลก็จะ

ไปทําหนาที่ในการเจรจา ตรงนี้เราใหเอกสิทธิ์ของรัฐบาล เนื่องจากการเจรจาบางอยาง

ตองเปนความลับ  เราไมสามารถที่จะเขาไปลวงละเมิดได  เพราะวาการเจรจา              

ยอมมีการไดเปรียบและเสียเปรียบ ผมก็เลยคิดวาเมื่อแจงใหรัฐสภาทราบ รูแนวทางหรือ

กรอบที่จะไปเจรจา ก็ไปเจรจาใหจบ นั่นคือในสวนวรรคสองที่เรียนใหทราบ เมื่อหลัง 

จากนั้นเจรจากลับมาเราก็บอกวา เมื่อกลับมาแลวนี่นะครับ ก็ตองมาใหผานความ

เห็นชอบของรัฐสภา ที่ผมพูดอยางนี้ ผมไมไดบอกวาประเทศอื่นในโลกไมไดทํา ประเทศ

อ่ืนในโลกไมวาจะเปนอเมริกา ไมวาจะเปนฝร่ังเศส ไมวาจะเปนญี่ปุนนะครับ ประเทศ

เหลานี้ลวนแลวแตเมื่อเจรจาแลวตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภานะครับทานประธาน 

ทีนี้ผมก็เลยมองวาถาเปนอยางนี้แลว การเจรจาที่ผานมาของรัฐบาลชุดที่แลวนั้น            

มีผลกระทบตอผูประกอบการ มีผลกระทบตอเกษตรกรผูยากไรอยางมหาศาล อาชีพ

หลายอาชีพหายไปเลย และอนาคตขางหนาที่กําลังคืบคลานมา อาชีพเกษตรกรอีกหลาย

อาชีพก็จะหายไปเลย ผูประกอบการที่อุตสาหตอสูสรางประเทศ ทําใหเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมั่นคงขึ้นมา กําลังจะปดโรงงาน นี่คือประเด็นครับ ถาทานมองวาถาสิ่งเหลานี้

เปนการเจรจาแลว แลวบอกวาถาตองตราเปนพระราชบัญญัติ แตการเจรจาเอฟทีเอนั้น 

เปนวาดวยมาตรการทางดานภาษีในการที่จะลดภาษีอากรเพื่อแขงขันกันเพื่อแลกเปลี่ยน

สินคากันเทานั้นเอง โอกาสที่จะไปตราเปนพระราชบัญญัติก็ไมมี ก็จะทําใหเอฟทีเอนั้นไป

เจรจาแลวกลายเปนวา จะตองมีพระราชบัญญัติรองรับเทานั้น สุดทายเอฟทีเอก็ไมมี

พระราชบัญญัติ ก็กลายเปนวาฝายบริหารใชอํานาจเพียงสามสิบกวาคนไปตัดสินใจ    

ผมยังไมอยากจะใชเวลาสภามากเกินกวานี้ เพราะวาขั้นตอนการไปเจรจาที่ผานมา     

ทานรูไหมครับวา สวนราชการเทานั้นเปนผูเจรจา เอกชนที่มีผลกระทบโดยตรงนั้นไมไดมี 



 ๙๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          เสาวลักษณ ๔๒/๒ 

 

สวนรวม มีเพียงแตใหคําปรึกษาเทานั้นเอง นี่คือผลที่มันเกิดขึ้นทานประธาน สุดทาย      

ก็คือวา เรามองวาในเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ แลวอยากจะเห็นในวรรคที่ ๒ นี้ก็คือวา ไมวา

ถอยคําจะเอามารวมกันอยางไร แตหลักการก็คือวา ขอใหการเจรจานั้นตองแจงใหรัฐสภา

ทราบกอน กอนไปเจรจา เมื่อเจรจากลับมาแลวก็ตองผานความเห็นชอบจากรัฐสภา       

ที่ตองผานความเห็นชอบตรงนี้เนื่องจากวา ถามวาฝายบริหารกับนิติบัญญัติเกิดเปนเสียง

ขางมากจะทําอยางไร ความหมายก็คือวา เมื่อเขารัฐสภามีการอภิปรายกัน สื่อตาง ๆ ก็จะ

ทําใหประชาชนไดเขาใจ วาใครยืนอยูขางใคร ใครเปนคนที่รักษาผลประโยชนของประเทศ 

นี่ละครับคือเนื้อหาหรือหลักการในวรรคสองตรงนี้  เทานั้นเองครับทานประธาน     

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ สมาชิกที่สงวนความเห็นไวนะครับ กรรมาธิการเสียงขางนอย คุณหมอชูชัยครับ  

เชิญครับ 

  นายชูชัย  ศุภวงศ  (กรรมาธิการ )   :  ขอบพระคุณครับ  กราบเรียน           

ทานประธานสภา ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ ประเด็นมาตรา ๑๘๖ ที่เรากําลัง

อภิปรายกันอยูนี้นะครับ เปนประเด็นที่สําคัญนะครับ ผมคิดวาเพื่อนสมาชิกอยูในหองนี้

อาจจะจํานวนไมมากเทาไร แตวาคงรับฟงกันอยูในหองรับประทานกาแฟบางนะครับ    

อันนี้เปนหลักประชาธิปไตยในการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งในอดีตที่ผานมา     

มีปญหาโดยตลอด ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                 - ๔๓/๑ 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                     พรเทพ ๔๓/๑ 

 

แลวก็ในฐานะที่เปนคนไทย ไดยินไดฟงเรื่องเหลานี้แลวก็รูสึกอึดอัด แลวก็อยากจะรู 

อยากจะเห็นวาสิ่งที่ฝายบริหารหรือรัฐบาลไปทํานั้น เหตุใดมีกระบวนการเชนนั้นนะครับ            

ทานประธานครับ ในอดีตที่ผานมานี่มีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภากับรัฐบาลที่ผานมาในอดีตนี่

ตีความที่เห็นแยงกันวา สนธิสัญญาใดเปนสนธิสัญญาที่ตองมีพระราชบัญญัติมารองรับ 

ประเด็นอยูตรงนี้นี่ครับ ประเด็นก็คือวาทําอยางไรไมตองใหรัฐบาลตีความวาเปน

สนธิสัญญาที่จะตองมีการออกพระราชบัญญัติ เพื่อใหการเปนไปตามสัญญา หรือเพื่อให

ผานรัฐสภา ผมขอเสนออยางนี้ครับ ในวรรคที่ ๒  ขอเพิ่ม ๔ ประเด็นดวยกันนะครับ       

แทที่จริงแลว ๔ ประเด็นนี้ เปนประเด็นที่เพื่อนสมาชิกที่แปรญัตติ หรือสงวนความเห็น   

ไมวา ทานอาจารยคมสัน ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา ทาน สสร. เกียรติชัย หรือ   

ทานศักดิ์ชัยนี่นะครับ ก็ไดอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น ผมขอเพิ่มอยางนี้ครับ 

สนธิสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอํานาจแหงรัฐ อันนี้ใหคงไวนะครบั 

หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตาม

สนธิสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ ผมขอเติมดังนี้ครับ หรือเปนสนธิสัญญา

ทางการคา อันนี้เปนประเด็นที่ ๑ นะครับ หรือเปนสนธิสัญญาทางการคาหรือการลงทุน 

อันนี้ประเด็นที่ ๒ ครับ หรือสนธิสัญญาซึ่งมีผลผูกพันรายจาย อันนี้เปนประเด็นที่ ๓ ครับ 

หรืองบประมาณ คือมีผลผูกพันงบประมาณของประเทศอยางสําคัญ ที่เหลือก็เหมือนเดิม

ครับ อยางนี้นี่นะครับจะตองออกพระราชบัญญัติ เพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญา          

และจะตองผานรัฐสภาแหงนี้ครับ ผมนึกถึงเมื่อสองสามวันที่แลว ที่เราอภิปรายกัน        

ในมาตรา ๘๓ (๑๑) เร่ืองสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่ครับ ดวยความที่ไมรู ไมเขาใจ และ    

ไมช่ําชองในเทคนิคของวิธีการในรัฐสภา ทําใหประเด็นที่เสนอวา ตองผานรัฐสภานี่ก็ตกไป

อยางนาเสียดาย แตอยางไรก็ตามทราบวามีทาน สสร. บางทานไดเสนอขอหยิบประเด็น

เหลานี้มาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง  ผมคิดวาในวรรคสอง  สาระสําคัญที่ผมเสนอ              

ใน ๔ ประเด็นนี่ครับ ถาเพิ่มเขาไปแลวก็จะแกปญหาในอดีตที่ผานมาในการตีความ

ระหวางเพื่อนสมาชิก วุฒิสมาชิก กับรัฐบาลครับ ขอบคุณครับ  

 

 



 ๑๐๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                          พรเทพ ๔๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ในมาตรา ๑๘๖ ดังกลาวนี่ มี ๖ วรรคนะครับ แลวก็ยังมีสมาชิกขอแปร

เพิ่มวรรคอีกนะครับ ผมใหทานสมาชิกเจาของญัตตินะครับ อภิปรายแสดงจุดยืนไป

ครบถวนนะครับ แตผมจะขอหารือครับ ทานอาจารยเกริกเกียรติอีกทานหรือครับ        

ทานอาจารยเกริกเกียรตินะครับ อาจารยเกริกเกียรติสงวนไวใชไหมครับ  

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ครับ ผมสงวน

ไวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญครับ  

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน

ทานประธานสภาที่เคารพ ผม เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม สสร. นะครับ แลวก็เปน

กรรมาธิการเสียงขางนอย ซึ่งขอสงวนนะครับ ในประเด็นของมาตรานี้ ผมวาเปนเรื่องที่    

มีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศไทยเรา ยอมรับวาประเทศไทยเรานี่      

ก็คงตองใชระบบเศรษฐกิจแบบเปดกวาง การติดตอคาขายกับตางประเทศนี่ก็เปน     

ความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ            

แตในขณะเดียวกันเราก็พบวา ประเทศของเรานี่ไดมีการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่รวดเร็ว   

ก็ตาม แตมันก็มีปญหาวาคนสวนใหญนี่กลับยากจน ความร่ํารวยนี่ไปตกอยูกับคน      

บางกลุมเทานั้น เพราะฉะนั้นในการที่จะทําสัญญาการคาหรือขอตกลงกับตางประเทศนี่ 

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการใครครวญ มีการพิจารณาอยางรอบครอบวา มันเปน

ผลประโยชนของประเทศอยางแทจริง ------------------------------------------------------------- 

 

               - ๔๔/๑ 



 ๑๐๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    นัชชา ๔๔/๑ 

 

ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การทํางานของรัฐบาลตองโปรงใส ตองตรวจสอบได และตอง

เปนผลประโยชนตอสวนรวมของประเทศ ผมจะใคร นอกจากเพื่อน ๆ สสร. ที่ไดอภิปราย

มาแลวนี่ ผมเห็นดวย ผมอยากจะชี้ใหดูวา ในประเด็นของการทําสนธิสัญญาหรือการคา

กับตางประเทศที่ผานมานี่ ถามองในแงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

แลว เราประสบความสําเร็จในการพัฒนาในเรื่องนี้ ถาจะดูในแงของการเจริญเติบโตนี้        

โดยเฉลี่ยเราเติบโตปละประมาณเจ็ดเปอรเซ็นตกวา หรือ ๗.๕ เปอรเซ็นต ซึ่งก็เปนเรื่อง   

ที่ดี อาจจะถือวาเปนประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา แตในชวงของการ

พัฒนานี้ก็เปนที่ยอมรับวา การเจริญเติบโตนั้นดี แตสังคมมีปญหา อันนี้ละเรื่องใหญ     

ในปญหา  ผมอยากจะชี้ ใหทานประธานเห็นวา  ถึงแมวา เราจะได เจริญเติบโต            

อยางตอเนื่องก็จริง แตวาปรากฏวาคนสวนใหญของประเทศไทยก็อยูในฐานะที่ยากจน          

ที่เสียเปรียบ ชองวางการกระจายรายไดของประเทศก็กวางมากขึ้นทุกที ขออนุญาต      

ยกตัวเลขบางตัวที่มา อยากจะชี้ใหเห็นวา ในชวง ป ๒๕๑๘  ๒๕๑๙ เขาวัดการกระจาย

รายไดโดยพิจารณาวา สัดสวนของประชากรในกลุมที่ รํ่ารวย กลุมที่ยากจน กลุม        

ปานกลางนี่ถือครองรายไดเทาไร ก็พบวา กลุมที่รํ่ารวย ๒๐ เปอรเซ็นตของคนทั้งประเทศ

ถือครองรายไดของประเทศประมาณ ๔๕ เปอรเซ็นต และแนวนี้ไดพัฒนามาในลักษณะ

ที่ ว า  ในป  ๒๕๔๕   ๒๕๔๖  นี่  คนที่ รํ่ ารวยจะถือครองสัดสวนรายไดประมาณ                

๔๕ เปอรเซ็นต เพิ่มมาเปน ๕๘ เปอรเซ็นต แลวถาไปดูกลุมตาง ๆ อีก ๔ กลุมนี่ ทุกกลุม   

มีรายไดสัดสวนที่ลดลงโดยตลอด คนสวนใหญก็ยากจนลงนะครับ ถาจะพูดไปแลวอาจจะ

กลาวไดวา  คนชั้นกลาง  คนยากจน  สวนใหญติดกับความยากจน  คือถึงแมจะ

ขยันหมั่นเพียรปานใดก็ตาม ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ทํางานอยางขยันหมั่นเพียร 

อยางไร ๆ มันก็ยังยากจนอยู หรือรวมทั้งขาราชการนี่นะครับ ในปจจุบันนี้ขาราชการนี่     

ก็ถือวาเปนคนยากจนรุนใหม ที่มันเปนอยางนี้ก็เนื่องจากวา ผลของการพัฒนาในเรื่องของ

นโยบายตาง ๆ รวมตลอดจนถึงนโยบายซึ่งในชวง สิบ ยี่สิบปหลังนี่ ประเทศเราเปด

คาขายกับตางประเทศมาก อิทธิพลการคาเขามาครอบงําในเศรษฐกิจของเราเกือบ      

ทุกแขนง ในเรื่องนี้ก็ถามองในแงของความจําเปนทางเศรษฐกิจการพัฒนามันก็อาจ       

จะมีความจําเปนอยูบาง  แตในขณะเดียวกันเราจําเปนตองดูวา   คนสวนใหญที่ยากจนนี่       



 ๑๐๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    นัชชา ๔๔/๒ 

 

เขาไดรับการปกปองอยางไร ผมคิดวาเพื่อนสมาชิก สสร. ทานศักดิ์ชัยนี้ไดอภิปราย       

ใหเห็นวา ผลกระทบที่มีตอธุรกิจ ตอประชาชนตาง ๆ นี่เปนอยางไร หรือทานคมสันก็ได

พูดถึงวา การทําสัญญาเอฟทีเอกับออสเตรเลีย นิวซีแลนด มันมีผลกระทบตอเกษตรกร

อยางหนึ่ง เกษตรกรไมไดรับการคุมครองเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ในเร่ืองนี้

นอกจากเราจะตองพิจารณาในประเด็นของการทําสนธิสัญญาอยางรอบคอบ และให

ประชาชนมีสวนรับรูโดยผานกลไกของรัฐสภานี้เปนสิ่งจําเปนนะครับ ในขณะเดียวกันนี้

การเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบก็จะตองทําอยางรวดเร็ว และเกิดผลอยางจริงจัง ผมขอ

เสนออยูในประมาณวรรคที่ ๔ วรรคที่ ๕ ที่พูดถึงวา การแกไขหรือเยียวยาประชาชน         

ผูไดรับผลกระทบจากการทําพันธกรณีกับตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ      

ตองกระทําโดยรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม อันนี้ผมคิดวาเปนเรื่องจําเปนนะครับ 

เพราะวาในเมื่อสนธิสัญญาตาง ๆ ทําไป แลวถาจะพูดแลวมันก็ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจดี 

แตวาคนที่ออนแอนี่เปนผูรับเคราะหโดยตลอดนะครับ อยางที่ผมขออนุญาตยกตัวอยาง 

เมื่อกี้นี้บอกวาคนสวนใหญยากจนลง แตมันก็มีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นในบานเรา เพราะอาศัย

ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ  อาศัยความไดเปรียบในการเขาถึงกลไกรัฐตาง  ๆ             

ขอประทานอนุญาตจะยกตัวอยางคน ๆ หนึ่ง ซึ่งวาเริ่มตนธุรกิจนั้นก็ลมลุกคลุกคลาน    

แตวาเขาประสบความสําเร็จในธุรกิจตั้ งแต  ป  ๒๕๒๖  ลงทุนจดทะเบียนเพียง              

๑๐ ลานบาท หลังจากไดธุรกิจผูกขาดแลวก็เขาไปมีอํานาจรัฐนี่ ------------------------------- 

 

          - ๔๕/๑ 



 ๑๐๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๔๕/๑ 

 

ในป ๒๕๔๖ ผมดูจากตัวเลข จากเงินลงทุนประมาณ  ๑๐  ลานนี่ เพิ่มขึ้นมาเปน             

แสนกวาลาน ซึ่งอันนี้เปนขอมูลทางตัวเลข ซึ่งเก็บจากสถิติขอมูลบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแลวก็ที่จดทะเบียนทั้งหลาย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเกริกเกียรติครับ ขออนุญาต ทานสมาชิกครับ รบกวนถาทานปรึกษานี่นะครับ 

อาจารยคมสันครับ สมาชิกเขาอภิปรายอยู โทรทัศนก็ถายมาอยูตรงนี้นะครับ รบกวน   

นิดหนึ่งครับทานครับ ขอความกรุณา  

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  ครับ           

ขออนุญาตตอทานประธาน คือคนที่รํ่ารวยแลวก็จากความไดเปรียบในการทําสนธิสัญญา

ตาง ๆ นี่ เราจะเห็นวาผลประโยชนมันไปตกแกกลุมคนร่ํารวยทั้งนั้น แลวกลุมพวกนี้ก็มี

อํานาจรัฐในการที่จะทําสนธิสัญญาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตัวเอง ผมยอมรับวาการ 

คาขายหรือการรวมมือกับตางประเทศนี่เปนสิ่งจําเปน แตจําเปนตองไดรับการตรวจสอบ 

และในขณะเดียวกันนี่ คนที่ไดรับผลกระทบเราจําเปนตองใหความสนใจและชวยเหลือเขา

อยางจริงจัง มิฉะนั้นแลวคนสวนใหญก็ตกเปนทาสของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ 

ตกเปนทาสของการทําสนธิสัญญาการคากับตางประเทศ ผมคิดวาเปนสิ่งที่พวกเรา สสร. 

ที่มีโอกาสไดมารางรัฐธรรมนูญนี่ ผมคิดวาเปนสิ่งที่เราควรจะพิจารณาในประเด็นปญหา

ตาง ๆ แลวหาทางที่จะคุมครองคนที่เสียเปรียบในสังคม ผมขออนุญาตจบเพียงแคนี้ครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ สักครูนี้ที่ผมกราบเรียนทานสมาชิกไปนี่นะครับ วามาตรา ๑๘๖ มี หา 

หกวรรคนี่นะครับ นี่ผานไปแควรรคที่ ๒ นี่นะครับก็ยังไปไมถึงไหน ผมใหทานสมาชิก  

เจาของญัตติไดอภิปรายแสดงจุดยืนของทานไปแลวนะครับ ผมจึงขออนุญาตปรึกษา  

ทานสมาชิกกับกรรมาธิการนะครับ คืออยาเพิ่งตอบตอนนี้ละครับ อยาเพิ่งตอบนะครับ  

วาสิ่งที่ทานอภิปรายแสดงจุดยืนไปทั้งหมดนี้ กรรมาธิการนาจะรับไปพิจารณา แลวลองไป

ดูสิครับวาหาขอยุติลงเอยอยางไร เพราะสมาชิกอภิปรายกันเยอะ แลวก็ไปในแนวทาง 

 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๔๕/๒ 

 

เดียวกัน ผมปรึกษากรรมาธิการขอแขวนมาตรานี้ไวนะครับ แลวใหทานไปปรึกษากัน  

เพื่อไดประหยัดเวลานะครับ ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ เชิญครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่ เคารพ         

ผม อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการ มาตรา ๑๘๖ เราผานวรรคหนึ่งไปแลวนะครับ คงมี

ปญหาในวรรคอื่น ๆ ตอมา ซึ่งขณะนี้ เรากําลังพูดถึงวรรคสอง  คณะกรรมาธิการ              

ก็พิจารณาเห็นวา ขอแปรญัตติของทานสมาชิกนั้นก็มีเหตุผลนารับฟง แตโดยที่มีขอ     

แปรญัตติของหลายกลุมเหลือเกิน และขอความมันก็ไมไดตรงกันทั้งหมด ความจริง

อยากจะรับทั้งมาตรานะครับ ไมใชเฉพาะวรรคสอง อยากจะรับทั้งมาตรานี่มาพิจารณา

รวมกัน แตวาอยากจะขอใหมีจากกลุมนี่นะครับ มีตัวแทนกลุมที่มีอํานาจตัดสินใจมารวม

พิจารณากับคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการก็จะมีบุคคลที่มีอํานาจตัดสินใจไปรวม

เจรจาดวย ไมทราบทานประธานจะเห็นอยางไรครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  

จะเปนเย็นนี้ หรือวันพุธที่มีเวลานะครับ ทานไปตกลงกันได 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ก็แลวแต 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
สวนสมาชิกที่ขออภิปรายนะครับ ไมตัดสิทธิ ถากรรมาธิการเขาทํามาแลว ดูแลววาไมดี 

ไมเหมาะ ไมควรนี่นะครับ ทานก็ยังคงอภิปรายไดอยู ทานอาจารยสวิงครับ อยาเพิ่งเลย

ครับ ไมตองแสดงจุดยืนแลวครับ แสดงไปคณะละคนก็พอแลวนะครับ แลวขอใหแตละ

คณะชวยไปปรึกษาหารือกันดวยนะครับ ผมขอแขวนมาตรานี้ไวกอนนะครับ  
  นายสวิง ตันอุด : ขออนุญาตทานประธานสักครูครับ ผมสอบถามนิดเดียว

ครับทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมตองสอบถามละครับ เดี๋ยวไปสอบถามขางนอกเอาครับ  

  นายสวิง ตันอุด  : จํานวนคนครับ จะไดเปนที่ทราบกันในสภา 

 

 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๔๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็ตัวแทนแตละคณะจัดกันเองครับ ผมขออนุญาตแขวนมาตรา ๑๘๖ ไปกอนนะครับ      

แลวไปตกลงกันอีกที เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๑๘๗  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๘๘ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๘๙ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙๐ 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙๑ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙๒ มีการแกไข มีผูแปรญัตติ         

ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๑๙๒ มีการแกไขนะครับ ทานกรรมาธิการเชิญชี้แจงสิ่งที่กรรมาธิการแกไขดวยครับ  

 

                          - ๔๖/๑ 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                     วีรุทัย ๔๖/๑ 

 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา             

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย 

กรรมาธิการ ในมาตรา ๑๙๒ ในหลักการที่คณะกรรมาธิการไดพิจารณา ในเรื่องของเงิน

ตําแหนง  ประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี  ประธานและรองประธาน            

สภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

สส. สว. ที่ใหกําหนดในพระราชกฤษฎีกา แลวนอกจากนั้นในวรรคสองที่กําหนด           

ในเรื่องของบําเหน็จ บํานาญ หรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นของกลุมคณะบุคคล

ดังกลาวนะครับ ซึ่งพนจากตําแหนงและกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ในประเด็นนี้       

นะครับ จากการที่คณะกรรมาธิการไดรับฟงความคิดเห็นจากขอมูลที่มีมาในทุกเวที      

นะครับ ในการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน จากองคกรตาง ๆ ก็เห็นวา ในเรื่องของ

บํา เหน็จ  บํานาญ  ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธานและรองประธาน                

สภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา รวมถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูนํา

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สส. สว. ในทุกเวทีตองการที่จะตัดในสวนนี้ออกนะครับ 

ทางคณะกรรมาธิการไดเห็นวา ในหลักการนี้ก็เห็นดวยกับทางคณะกรรมาธิการในชุด     

ตาง ๆ ที่ไปฟงความคิดเห็นของประชาชนและองคกรตาง ๆ มานะครับ ในเบื้องตน          

ก็ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงเพียงเทานี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกที่แปรไวนะครับ มีกลุมของทานอาจารยพิเชียรนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ กลุมของทานอาจารยวิชัย รูปขําดี วรรคที่ ๒ มีทานใดติดใจ อาจารยกิตติ 

เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

ผม กิตติ ตีรเศรษฐ ผูอภิปรายญัตติของกลุมอาจารยวิชัย รูปขําดี เมื่อกรรมาธิการ         

ไดแกไขในวรรคสองแลว ไมติดใจแลวครับ ขอบพระคุณครับ 

 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                     วีรุทัย ๔๖/๒ 

 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ กลุมของทานอุทิศ ชูชวย กับทานอาจารยสมชัย มีทานใดติดใจไหมครับ 

ออ ตรงกันแลวครับ แกไขแลวครับ ไมเปนไรครับ ขอบคุณทานหลักชัยครับ กรรมาธิการ

เขาแกตรงกันแลวครับ 

   นายหลักชัย กิตติพล  :  ก็ไมแกไข ก็ขอบคุณกรรมาธิการครับ ขอบคุณ

ครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทีนี้สวนที่กรรมาธิการแกไขนี่มีทานใดติดใจไหมครับ ทานสุนทรยกมือกอนครับ    

เชิญครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

นม. ขอบคุณมากครับ แลวเปนครั้งแรกที่ยกมือพรอมกับอาจารยเจิมศักดิ์ แตทานกรุณา

ใหพูดกอน 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ เสียหายครับ ของทานยกกอนครับ ผมดูแลว ทานอยาพูดอยางนี้ครับ 

เสียหาย เสียหาย 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ขอถอนครับ ผมขอถอน 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  มาตรานี้นะครับ ครั้งแรกที่นําเสนอเขามา           

มีผูแปรญัตติ เพียง  ๒  คน  แตวาหลังจากการไปรับฟงความคิดเห็นแลว  ก็ดังที่                

ทานกรรมาธิการยกรางไดทราบนะครับวา มีผูไมเห็นดวยมากมาย กระผมเองซึ่งไดรับ

มอบหมายจากกลุมใหเปนผูดูแลในเรื่องนี้ก็หนักใจครับ เพราะการที่แปรญัตติตัดออกนี่ 

ผมมาจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนจังหวัดที่มี สส. สว. ทั้งชุดเกา ชุดใหม ซึ่งคาดวา   

อยูในขายที่จะตองไดรับบําเหน็จ บํานาญ ผมวาประมาณ ๓๐ คน ธรรมดาก็สิบหกกับ  

สิบเจ็ดคนอยูแลวสําหรับ สส.  สว. ก็เจ็ด แปดคน รวมทั้งชุดนั้นชุดนี้ก็ประมาณ ๓๐ คน   

ที่คิดไว แตวาเสียงจากประชาชนที่เรียกรองมาก็เปนเรื่องสําคัญที่ผมจะตองยอมเสียหาย 



 ๑๐๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                      วีรุทัย ๔๖/๓ 

 

ยอมถูกทาน สส.  สว. ทั้งหลายตําหนิติติง  จึงตองนําเสนอเขามาในที่นี้ ทีแรกผมก็ดีใจ

ที่ทางทานกรรมาธิการยกรางมีทีทาวาจะตัดออก แตแลวก็มีทีทาใหมวาจะไมตัด ลาสุด

เมื่อกี้ทานกรรมาธิการยกรางผูทรงเกียรติก็ไดยืนยันแลววาจะตัดออกตามนี้ ผมก็

ขอขอบคุณแทนประชาชนทั้งหลายดวย เพราะคิดวางบประมาณที่จะตองสูญเสียไปกับ

บําเหน็จ บํานาญในดานนี้ เปนเงินอีกปละนับรอยลานบาท ขอขอบพระคุณแทน

ประชาชนดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

           - ๔๗/๑ 



 ๑๑๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๔๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีสมาชิกอภิปรายสนับสนุนกรรมาธิการยกรางนะครับ ที่ตัดขอความดังกลาวนี้ออก      

นะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ไมเห็นดวยนะครับ      

เชิญครับ  
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เจิมศักดิ์ 

ปนทอง ทานประธานครับ ผมมีทั้งสวนที่เห็นดวยแลวก็มีทั้งสวนที่ไมเห็นดวย เพราะวา  

ทานตัดนี่ทานตัดเยอะ แลวก็ทานก็ไมไดตัดทั้งหมด ทานประธานครับ ผมไปรับฟง

ความเห็นมานี่ เขาเห็นวา พวก สส. สว. ไมควรจะมีบําเหน็จ บํานาญ ผมเองก็เห็นดวย 

แลวก็ทานก็ตัดในสวนนั้น  เพราะวาอะไรถึงเห็นดวย  เพราะวาอยางตัวผมเองนี่                    

มีบําเหน็จ บํานาญอยูแลว ผมหมดจาก สว. แมเมื่อป ๒๕๔๐ จะเขียนวา ใหบําเหน็จ 

บํานาญ แตวาเขายังไมไดออกพระราชกฤษฎีกาให ในที่สุดก็ไมได ก็ไมไดเดือดรอนอะไร 

เพราะวาผมเองนั้นมีบําเหน็จ บํานาญอยูแลว เพราะวาผมเปนอาจารยมหาวิทยาลัยอยู 

๒๘ ป แลวก็ไดเหรียญดื้อมาแลวคือเกิน ๒๕ ป แลวก็มีบําเหน็จ บํานาญเรียบรอย แตผม

อยากจะกราบเรียนวา สส. และ สว. จํานวนมากก็มีพฤติกรรมที่ประชาชนไมอยากจะให 

เพราะบางคนมาทํางานเพียงแค  ๔  ป  บางคนมาทํางานเพียงแค  ๖  ป  แลวมี           

บําเหน็จ บํานาญ ประชาชนก็ไมอยากจะให นั่นคือเหตุผลของประชาชน แตอยากจะ       

กราบเรียนทานประธานนะครับ ทานประธานก็รูเหมือนกับผมรู ใน สว. รุนพวกผมนี่        

มีบุคคลที่ เปนคนดีที่ เปน  สส . มานาน  แลวก็เปน  สว. คือ คุณแคลว นรปติ บัดนี้          

ทานเสียชีวิตไปแลว ทานทราบไหมครับวา พอแคลวนี่เปน สส. มาไมรูจักกี่สมัย แลวก็

ทํางานเพื่อชาติบานเมืองมาตลอดเวลา มาเปน สว. ก็ทํางาน แมกระทั่งอายุ ๘๘  ๘๙ 

ทานอยูในกรรมาธิการเดียวกับผม ผมรูดีวาทานเปนคนดี ทานประธานครับ ตอนที่       

พอแคลวนั่งอยูตรงนี้ เรายังจํากันได หกลม ผาตัดหัวเขา ไมมีคารักษาพยาบาล ตกลง    

ทําอยางไรครับ พวกผมก็ตองคนละหมื่นสองหมื่นใสขัน เพราะการเปน สส. และ สว. ไมมี

คารักษาพยาบาลเหมือนขาราชการนะครับ แลวในที่สุดสภาก็ไปประกันให ไปประกัน

เหมือนกับประกันบริษัทประกันในภายหลัง อาจารยจอน  อ๊ึงภากรณ อีกคนหนึ่ง                  

เปนมะเร็งที่กลองเสียง ไปผาตัด ไมมีสตางคพอ พวกเราก็ตองควักกันคนละหมื่นสองหมื่น   



 ๑๑๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๔๗/๒ 

 
ก็ตองชวยกันไปตามอัตภาพ นี่คือเรื่องจริงทั้งหมด อาจารยจอนมาบอกผม บอกวา     

คราวที่แลวไมไดออกพระราชกฤษฎีกา เขาไมได อาจารยจอนมาพูดกับผมเลยครับ      

พูดกับผมตรง ๆ เลย บอก อาจารยเจิมศักดิ์ผมอยากได เพราะผมไมมี ถาทานไปดูบัญชี

ของจอน อ๊ึงภากรณ นะครับ ที่เขาดีแคลร (Declare) บัญชีทรัพยสินทานจะรู เขาไมใช    

ชินวัตร พอไมไดใหไวเยอะเหมือนกับพวกชินวัตร  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยครับ อยาพาดพิงขางนอกเลยครับ  
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็นี่คือเร่ืองจริง 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ยกตัวอยางอื่นนะครับ เชิญครับ 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลงอาจายจอนนี่ก็ไมมีนะครับ 

คําถามที่ผมจะถามนี่วา ผมเองก็เห็นดวยกับการไมให สส. สว. แตเราจะมีระบบอะไร      

ที่ชวยเขาตรงนี้ไดบางไหม  ๑. จะเปนสวัสดิการหรือจะเปนระบบที่จะคัดเลือกคนที่ดี       

ที่พอจะไดประโยชนจากตรงนี้บาง ------------------------------------------------------------------ 

  
                                - ๔๘/๑ 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                          ศิริวรรณ ๔๘/๑ 

 

แนนอนประชาชนตอนนี้เรามองภาพรวมสวนใหญ เราก็บอกภาพรวมสวนใหญมันมี

ปญหา แลวมันมาทํางานสั้น แลวก็ไมอยากจะให นี่ผมยกเพียงแค ๒ ตัวอยางนะครับ      

พันเอก สมคิด ศรีสังคม อีกคนหนึ่งขณะนี้ ๙๐ ทํางานมาเทาไร ไมมีบําเหน็จ บํานาญ 

ทุมเทกับงานในสภามาตั้งแตหนุมจนแก บางทีสอบตกไมมีสตางค เราดูแตคนไมดีเราก็

พูดกันตลอด ที่ผมพูดอยางนี้นี่เพื่อใหทานเห็นภาพความเปนธรรมนิดเดียว ทานจะลองคิด

อะไรไดบางไหม ผมคิดไมออกจริง ๆ วาจะชวยเขาเหลานี้อยางไร อยางผมไมมีปญหา     

ผมมีบํานาญ ทานประธานครับ คราวนี้มีตําแหนงอีกตําแหนงหนึ่งที่มีบํานาญแลว        

สวนใหญคือองคมนตรี ผูที่เปนองคมนตรีสวนใหญมีเงินบํานาญแลว คุณพอภรรยาผม     

ก็เปนองคมนตรี ก็เคยเปนอยูในศาลฎีกา ผมก็พอจะเขาใจ แตสวนใหญองคมนตรี            

มีบํานาญแลวทั้งสิ้นทานไมตัด อยูในวรรคเดียวกัน ในหมวดเดียวกัน อยูในบรรทัด

เดียวกันที่ผมถามนี่ ทานชวยอธิบายผมหนอย ทีนี้มันจะทํากันอยางไรกับตัวอยางที่ผมยก

ใหฟง เราควรจะเอาบรรทัดฐานอะไรเปนหลัก เราจะชวยคนที่ทําประโยชนกับสังคม        

ผมเห็นดวย แลวเราจะชวยคนพวก สว. สส. ที่ดี จะทําอยางไรบางไหม หรือวาจะตัดทิ้ง

เพราะสวนใหญมันไมดี แลวขณะเดียวกันองคมนตรีมีบําเหน็จ บํานาญทานไมตัด ผมนี่มี

บํานาญ ทานตัด ผมไมวาอะไร ทานดูเถอะครับ ผมอยากดูความเสมอภาคตรงนี้  

อยาพอบอกวาเปนองคมนตรีเราก็ไมตัด เที่ยวนี้ให ไปตัดคนอื่นเฉย ๆ ทานจะยกตรงนี้

อยางไร ผมฝากทานคิดก็แลวกัน ผมคิดไมออก ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวตยกมือกอนนะครับ แลวก็ทานการุณครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต      

ทินกูล นะครับ สสร. ครับ ทานประธานครับ เร่ืองนี้สะทอนหัวใจที่ทานอาจารยเจิมศกัดิพ์ดู

นะครับ ไว ๆ นี้เมื่อเดือนที่แลวผมเห็นคุณพอสมคิด ศรีสังคม มา น้ําตาผมไหลนะครับ    

ผมเขาใจดีวา สส. สว. มีอยูหลายอยาง หลายประเภท หลายประการ แลวผมเห็นดวย        

นะครับที่จะตองมีสวัสดิการอยางใดอยางหนึ่งตอบแทนผูมีคุณูปการแกชาติบานเมือง 

ไมใชปลอยใหเขามีปญหากับบานกับเมือง และผมเห็นหลายทานนะครับผานมาแลว  

แลวผมก็เห็นดวยวามันมี สส. ประเภทนายทุนก็เยอะครับ อยางสะเทือนใจผม อยางเชน 



 ๑๑๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                        ศิริวรรณ ๔๘/๒ 

 

คุณพอสมคิด ศรีสังคม ทานไมมีสตางค ไมมีเงินครับ แตศรัทธาที่ทานไดรับนี่ทวมทน       

นะครับ เปนน้ําดีในหมูฝาวิกฤติของเรื่องจาก สส. ซื้อสิทธิขายเสียงเลยครับ เปนตัวอยาง 

ที่ดีเลยครับ เพราะฉะนั้นผมสะทอนหัวใจ เดือนที่แลวผมพบไดกราบเทาทานนะครับ        

มีโอกาส คราวนี้เราจะมีมาตรการใดไหมวา คนที่ทุมเทชีวิตอยาง ๒ สมัย  ๓ สมัยขึ้นไปนี่    

๑๒ ป ๑๕ ปขึ้นไปหรือวากําหนดอะไรนี่ เขาไดเสียเวลาเศษหนึ่งสวนสี่ เศษหนึ่งสวนหา

ของชีวิตมาเอาความรูความสามารถมาใชในตรงนี้ เรามีมาตรการใดไหมครับ ไอ ๑ สมัย         

ไมเปนไรหรอกครับ ผมไมติดใจนะครับ แตถาหลายสมัยขึ้นมานี่เราตองมีไหมครับ ดูแล

เขาเหลานี้ แลวก็อาจจะมีมาตรการหนึ่งมาตรการใดตามพระราชกฤษฎีกา เชน ประเมิน

รายไดของ สว. สส. ผูนั้นนะครับ วาสมควรที่จะไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือหรือไม 

นะครับ อันนั้นเปนประเด็นที่นาจะฝากกรรมาธิการยกราง เพราะวาความยุติธรรมนาจะ

สถิตในประเทศไทยนะครับ ไมใชเหมาเขงนะครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้นเราตอง

แยกแยะเรื่องปจเจกบุคคลออกกับระบบนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ฝากทานประธานถึง

กรรมาธิการยกรางแตเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญคุณการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ ที่พูดนี้เปนผลประโยชนทับซอนดวยกับตัวผมเอง แตก็จะไมละอาย ขออนุญาต    

ไมละลายที่จะพูด เ ร่ืองที่เปนผลประโยชนทับซอนของตัวเองดวย กอนอื่นนะครับ           

ขอสารภาพอันนี้กอน --------------------------------------------------------------------------------- 

 

            - ๔๙/๑ 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๔๙/๑ 

 

ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดยินมามาก บอกวา คุณก็รูอยูแลวนี่งานผูแทนราษฎร    

งาน สว. งานนักการเมือง มันเปนงานที่อาสาเขาไปนี่ ก็คุณตัดสินใจอาสาเอง แลวคุณก็

เขาไป เขาไปโดยที่คุณก็รูอยูแลวอีกวามันมีผลประโยชนอยูเพียงเทานี้ จบไปก็ไมตองไป

เอาอะไรอีก ผมไดยินนี้ซ้ําแลวซ้ําอีกมาเยอะ ทานประธานที่เคารพครับ ผมจะยกรูปธรรม  

ที่ เกิดขึ้นและมีอยูจ ริง  ทั้ ง  ๒  ทานนี้ ได เสียชีวิตไปแลวทั้ งคู  แตจะเอยชื่อเฉพาะ             

ทานผูเสียชีวิตที่ทําคุณงามความดีในเรื่องนี้ แตทานที่กระทบแลวก็เปนผูที่ตกระกําลําบาก 

ผมจะไมเอยชื่อใหกระทบกับดวงวิญญาณของทาน ผมไมไดเห็นเอง ขอสารภาพเรื่องนี้วา

เปนเรื่องบอกเลา ไมไดเห็นเอง แตมีผูมาพบปะและพูดคุยกันในหมู สส. ในขณะนั้นหลาย

คน ทานบุญชง วีสมหมาย เปนผูแทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ ทานเปนรองประธานสภา

ที่นี่ ทานเปนผูมาเลาใหฟงเองวา ตอนนั้นทานยังมีชีวิตอยูนะครับ ทานมาเลาใหพวกเรา

ฟงที่เปนผูแทนราษฎรหลายคนวา เมื่อสัปดาหที่แลว ทานใชคําอยางนี้นะครับ เมื่อสปัดาห      

ที่แลว ไดมีโอกาสไปเยี่ยมญาติที่ปวยอยูที่โรงพยาบาลยโสธร ทานเดินไปเพื่อจะไป      

เยี่ยมญาติของทาน ปรากฏวามีเสื่ออยูผืนหนึ่งกับหมอนอยูใบหนึ่ง นอนอยูทางเดินของ

อาคารผูปวยอนาถา ผูปวยสามัญ ปูนอนอยู ทานเดินผานไปแลวแตเอะใจจึงถอยกลับ   

มาดู จําไดเพราะรูปลักษณผิดรูปมาก ปวยดวยเบาหวานและมะเร็งและหลายอยาง     

ผอมโซมาก นอนหอตัวอยูขางทางเดินครับทาน ทานมากมดูจึงยืนยัน ก็ใช สภาพทาน 

ทานผูนี้เปนครูประชาบาลเกา ลาออกจากราชการเพื่อมาสมัครผูแทนราษฎร ไมได

บําเหน็จ ไมไดบํานาญ ดวยเงื่อนไขไมครบที่จะรับ เทาที่ทราบ เมื่อพนจากตําแหนง

ผูแทนราษฎรไปแลว ทานก็เปนคนโสด ไมมีบาน ไมมีที่อยู ก็เลยไปอาศัยตอชายคายุงฉาง

ขาวเล็ก ๆ ของพี่สาว ตอชายคาเล็ก ๆ ของพี่สาวอยู ไมมีรายไดยังชีพ ประกอบดวยความ

เจ็บปวย มีแตพี่สาวเทานั้นที่ชวยดูแลขาวปลาอาหารบาง และเปนคนยากจนเปนชาวนา 

ทานไมมีเงินรักษาตัวเลย แลวตองรักษากระเสาะกระแสะมาเปนเวลาติดตอกัน ๖ ป ๗ ป 

๘  ป กวาทานจะเสียชีวิต ทานบุญชง กมลงกอด กราบเลย ทานไมรูจะชวยไดอยางไร 

เพราะมีอยูเพียงเทานั้น ทานควักเงิน  ทานบอก  ทานควักเงินมาอยางนี้ครับ ทานมี

อยูประมาณเจ็ดแปดพันหรือหมื่นกวาบาท ทานดึงให และกราบน้ําตารวงเลยวา ขอให

รักษาตัว ทานประธานครับ เปนนักการเมืองเขามีความผิดอะไรที่ทานจะไปตัดสิทธิอยางนี้ 



 ๑๑๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                             นงลักษณ ๔๙/๒ 

 

แลวนักการเมืองเหลานี้มีอยูกี่คนครับ มีเหลืออยูกี่คน บางคนเขายินดีครับที่จะสละไมรับ

สิ่งเหลานี้ เพราะเขามีมากเกินกวาที่จะรับ แตบางคนที่มีสภาพอยางนี้ทานจะไมมี

สวัสดิการอะไรใหกับเขาเลยหรือ--------------------------------------------------------------- 

  

                                                                                                                      - ๕๐/๑ 

 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        ดรุณี ๕๐/๑ 

 

คนดีก็มีครับ คนไมดีก็มีครับ ก็ไมตางอะไรกับขาราชการ ไมตางอะไรกับคนในสังคม       

นี้หรอก มีทั้งดี ทั้งไมดี ขาราชการกี่คนครับ สอง สามลานคนที่ยังรับบําเหน็จ บํานาญกัน

อยูตอนนี้ก็ไมรู เทาไร แตนักการเมืองมีไมถึง ๒,๐๐๐ คน หรอกครับ ทั้งประเทศมี             

ไมถึง ๒,๐๐๐ คน ที่ยังเหลือชีวิตอยูตอนนี้ที่เราจะหัก จะดูแลเขาไดบาง ทานประธานครับ 

ทานคิดเถอะ ทานจะชวยอะไรเขาไดบาง ในเรื่องสวัสดิการ ในเรื่องความเจ็บไขไดปวย     

ในเรื่องหยูกยารักษาโรค ใหเพียงพอที่เขาจะพอยังชีพไดไมเกิดเหตุการณอยางที่ผมเลา 

ใหทานฟงนี้ ถาทานไมคิดแสดงวาหัวใจทานทําดวยอะไรพากันนั่งอยูที่นี่ ใจดํามากใชไหม

พวกทานนี่ ทานคิดไมออกหรือเรื่องแคนี้ที่จะชวยเยียวยานี่นะ สภาทั้งสภานี้มีแต             

ผูทรงเกียรติไมใชหรือ ความทรงเกียรติของทานคือความเปนธรรมนะครับ ถาทานไมมี

ความเปนธรรมใหกับคนแลวนี่นะครับ ความทรงเกียรติของทานหมดเลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ ทานใดครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ อยาก

กราบเรียนในหลักการกอนนะครับวา ตรงจุดนี้ที่กรรมาธิการตัดไปดวยเหตุใดนี่             

ขออนุญาตกราบเรียนในสิ่งนี้นะครับวา ถาหันกลับไปดูกอนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔         

ในเรื่องของเงินประจําตําแหนงประโยชนตอบแทนอื่นจะตองจัดทําเปนพระราชบัญญัติ    

ทีนี้การจัดทําเปนพระราชบัญญัตินี่ ในคราวนั้นในชั้นยกรางของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๓๔     

ก็เห็นวาการทําเปนพระราชบัญญัติอาจจะไมเหมาะสม เนื่องจากมาพิจารณาในสิ่งที่

สําหรับสภานะครับทําของตัวเอง ก็จึงออกหลักการใหทําเปนพระราชกฤษฎีกาตั้งแต       

ป ๒๕๓๔ เปนตนมา ในป ๒๕๓๔ ก็ไมมีเร่ืองบําเหน็จ บํานาญ เพิ่งมาปรากฏชัดใน        

ป ๒๕๔๐ แลวก็ใชรัฐธรรมนูญมา ๘ ปเศษ ก็ยังไมไดออกพระราชกฤษฎีกา ทีนี้ทาง

กรรมาธิการในรอบแรกก็ไดยืนยันในสิ่งที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คิดครับ ไมใชไมเปนหวง 

เปนใยในจุดนั้น เพราะวาการทํางานในทุกระดับ ถาทําความดีมีเกียรติภูมิใหกับประเทศ

นะครับ ในจุดนั้นก็ตองตอบแทน ในสิ่งที่คณะกรรมาธิการหลังจากรับฟงความคิดเห็น   

เหตุที่ตัดออกไปก็ไมใชละเลยในจุดนี้นะครับ ตองกราบเรียนดวยความจริงวา ในเรื่องของ 



 ๑๑๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        ดรุณี ๕๐/๒ 

 

บําเหน็จ บํานาญตอบแทน ประโยชนอยางอื่นตอบแทนนะครับ ก็สามารถจะจัดทําเปน

พระราชบัญญัติอยูแลว ไมไดหามครับในจุดนี้ ก็ออกเปนพระราชบัญญัติได เพียงแต      

ไมควรมากําหนดในรัฐธรรมนูญนะครับ แลวในวรรคหนึ่งที่บอกวาเงินประจําตําแหนง 

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นนะครับ ตรงนั้นครับ ประโยชนตอบแทนอยางอื่นใน

พระราชบัญญัติขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปน กกต. ปปช. ตรงนั้นก็กําหนด    

ไดครับ วาประโยชนตอบแทนอยางอื่นคืออะไร ก็คือบําเหน็จปคูณเดือนนะครับ เชน       

รับราชการอยูตรงนั้น  ๙ ป ก็เอาปคูณเงินเดือน  แลวก็ตอบแทนไปเปนกอนเดียว             

ในลักษณะอยางนั้น ก็สามารถไปกําหนดในพระราชกฤษฎีกาไดอยูแลวนะครับในสวนนี้    

ทีนี้ในตัวที่วาจําเปนตองเขียนตรงจุดนี้หรือไม ที่ผมเรียนไปนะครับก็คือวา ไมจําเปนตอง

เขียนไวในรัฐธรรมนูญ ทางสภาเองก็สามารถจะตราพระราชบัญญัติขึ้นมา อยางเชน     

เราเห็นวาสวัสดิการในเรื่องนี้สําคัญก็เปนกองทุนยามชราภาพ และในระบบนี้ครับ         

ผมอยากกราบเรียนลึกไปถึงวาถาตรงนี้ใหนี่ คําถามตอมาก็คือแลวทองถิ่นละมันเปน

อยางไรนะครับ ก็คงตองพันกันทั้งระบบ เมื่อเปนทั้งระบบนะครับ ก็คงตองไปดูในรูปของ

พระราชบัญญัติแลวมาเทียบกับสถานะขาราชการทั้งระบบ ไมใชฝายใดฝายหนึ่งนะครับ 

ทางคณะกรรมาธิการก็ยืนยันวาในสิ่งนี้นะครับ ที่ตัดออกไปก็เปนรูปของทําการเมือง 

อาสาสมัครรับใชประชาชนเขามานะครับ เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนรวมกัน 

แล วการที่ ตั ดออกไปก็ ไม ไดหมายความว าจะทํา ไม ไดนะครับ  ก็คือออกเปน

พระราชบัญญัติไดอยูแลว ---------------------------------------------------------------------------- 

 

        - ๕๑/๑ 
 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    สมร ๕๑/๑ 

 

เพียงแตคณะกรรมาธิการเปนหวงวา การจะใสไวตรงนี้นี่ ที่ออกเปนราชกฤษฎีกาก็ตองไป

เทียบกับระบบอื่นดวยนะครับ การที่จะออกเปนพระราชบัญญัติเพื่อใหเกิดการเทียบเคียง

ในระดับขาราชการในฝายการเมือง ทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่น ตรงนั้นตองอยูในอัตราที่

เหมาะสม แลวทําเปนพระราชบัญญัตินาจะเหมาะสมกวา แลวถาจะไมมีบําเหน็จ 

บํานาญ จะมีประโยชนตอบแทนอยางอื่น การมีกองทุนในยามชราภาพที่ทานอภิปรายมา 

ทางคณะกรรมาธิการก็ไดพูดคุยในสิ่งเหลานี้หมดแลวครับ จึงฝากกราบเรียนมาดวยความ

เคารพครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานใดกอนครับ เมื่อกี้ทานการุณพูดแลวนะครับ มีทานเจิมศักดิ์ ทานสุนทร        

อยางนั้นสลับกันแลวกันนะครับ 
        รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :   ทานประธานที่ เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ครับ คือถาดูในวรรคที่ทานตัดออก ทานตัดบําเหน็จ บํานาญหรือประโยชน

ตอบแทนอยางอื่น เหลือขององคมนตรีตําแหนงเดียว ประธาน รองประธานสภา

ผูแทนราษฎร ทานก็ตัดออก ประธาน รองประธานวุฒิสภา ทานก็ตัดออก นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ทานก็ตัดออก ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ทานก็ตัดออก สส. สว.          

ทานก็ตัดออก เอาละ  ถาจะตัดออกนี่ อันนี้ตางกับเมื่อป ๒๕๔๐ นะครับ ๒๕๔๐               

มีหมดเลยที่พูดเมื่อกี้นี้ แตถาเลือกตัดออกแตบางตําแหนงเหลือตําแหนงเดียว ตําแหนง   

ที่ทานตัดออกนี่  ๑. ผมถามไดไหมวา ถาทานไปใหแตกําหนดจํานวนสมัยเสียไดไหม      

คนที่เปน สส. และ สว. ถาเคยทํางานในตําแหนงรวมกันแลวกี่ปก็ได หรือจํานวนสมัยก็ได 

ก็จะพอเห็นอะไรบางอยางอันที่ ๑  หรือจะใหเปนบําเหน็จ ไมตองบํานาญก็ได เขายังพอ

ไดรับอะไรบาง อยางคนอยางที่ผมกลาวถึงเมื่อสักครูนี้ หรือคารักษาพยาบาล ซึ่งถาม    

จริง ๆ ครับไมกี่สตางคเลย จริง ๆ แลวคนนี่หมั่นไส สส. สว. ประเภทไมดี แตคุณการุณ     

ก็บอกแลววารวมกันทั้งหมดนี่มีไมกี่พันคนหรอกครับ สองสามพันคนเทานั้นที่ยังมีชีวิต   

อยูนี่ ผมวาอยางมากก็สองพัน แลวถาเทียบทั้งประเทศนี่เหลืออีกนิดเดียว เพราะฉะนั้น        

ถาทานดูตรงนี้ ไดไหม  แนนอนครับพวกนี้อาสามา  แตเราไมตองการคนดีแตฐานะไมดี

อาสามาบางเลยหรือครับ มันมีนะครับ คนดีแลวก็ยากจนนี่ที่เขาอยากจะอาสา แตอาสานี่ 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    สมร ๕๑/๒ 

 
เขาตองทิ้งงานเกาเขา อยางที่คุณการุณเลาเรื่องครู หลายคนตองทิ้งงานเกาเขา แลวเขา

เกิดมาเจ็บปวย  อยางผมยกตัวอยางเมื่อกี้นี้สั้น  ๆ  นิดเดียว  ทานก็พอมองเห็น                      

อยางอาจารยจอนนี่ ทานเคยฟงเสียงอาจารยจอนเมื่อกอนนี้ก็เสียงเหมือนทานเหมือนผม 

แตพอมาอยูใน สว. ได ๒ ป เสียงพูดออกมาทานก็ไดยิน อยางนี้นี่เราจะทําอยางไร หรือ

ทานบอกวาใหไปดูในกฎหมายธรรมดาก็ได สภาก็ไดไปออกกฎหมาย แตผมวาแปลกที่สุด

นะครับ ผมอยูในสถาบันนิติบัญญัติที่ออกกฎหมาย แตผมไมเคยเห็นกฎหมายของ        

นิติบัญญัติที่มีเกี่ยวของกับสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เขามาเลย มันแปลกที่สุด ตั้งแต      

ทํามายังไมเคยเห็นเลย ผมอยูมา ๖ ป ไมเคยเห็นเลย หรือทานประธานเห็น ทานประธาน

อยูพรอมกับผม เทากับผมทุกอยาง เชนอันนี้ อันนี้จะทํากันอยางไร แลวรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ บางทีทานก็อางวา ๒๕๔๐ มีอยูแลว ก็ไมไดเปลี่ยนอะไร แตเที่ยวนี้ อะทานจะ

เปลี่ยน ผมก็ไมวาเพราะประชาชนอยากใหเปลี่ยน แตวาทานจะมีอะไรที่จะดูแลคนพวกนี้

ไดไหม ไมตองดูแลคนพวกผมหรอกครับ แตดูแลคนพวกนี้ ทานชวยคิดหนอยไดไหมครับ  

   
          - ๕๒/๑ 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๕๒/๑ 

 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
คืออยางนี้ทานกรรมาธิการครับ ทั้ง ๒ ฝายมีเหตุผลหมดนะครับ เดี๋ยวนี้มันมียื่นบัญชี

ทรัพยสิน หนี้สิน ใชไหมครับ ผมวาที่มีปญหาที่ผานมานี่ก็คือเหมารวมหมดไดทุกคน มันก็

เลยเปนปญหาวาคนรวยมันเยอะ ทีนี้คนจนมันก็กระทบ พอไปตัดหมดนี่นะครับมันก็

เสียหายหมด ทานก็เอาบัญชีทรัพยสินเปนเกณฑไดไหมครับ ยื่นมาแลวไมมีอะไรเลย

อยางนี้ ยื่นมาตั้งหลายปนะครับ พอเขาออกไปแลวนี่จะไดเปนมูลเหตุแหงการนํามา

พิจารณาอะไรอยางนี้นะครับ ผมวามันก็จะสมเหตุสมผลนะครับ เชิญครับ ลองดูนะครับ

จะไดเร็วขึ้นครับ ตอนนี้เราเขาใจแลวละนะครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานสภา        

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ กรรมาธิการยกราง คือไมอยากจะรบกวนเวลา 

เนื่องจากวาเรายังมีมาตราที่จะตองพิจารณาอีกมาก อยางที่ทานอาจารยไพบูลยไดกรุณา

ชี้แจงไปแลวนะครับวา วรรคที่เราตัดออกนี่ที่จริงก็ในสวนที่ตัดออกก็ยังสามารถที่จะไป

ออกเปนกฎหมายได หรือมิฉะนั้นก็ยังรวมอยูในวรรคแรกนะครับ เงินประจําตําแหนงและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นนี่ก็ออกเปนพระราชกฤษฎีกาไดครับ ไมไดจําเปนวาจะตอง 

ไปออกพระราชบัญญัติเต็มรูปแบบเสมอไป สําหรับพระราชบัญญัตินั้นก็พิจารณาในเรื่อง

ของบําเหน็จ บํานาญ แตวาในเรื่องของประโยชนตอบแทนอยางอื่นก็อยูในวรรคแรกอยู

แลวนะครับ ถาฟงทานอาจารยการุณ ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานพร่ําพรรณนาดวยความ   

เศราสลดถึงกรณีบางกรณีนี่ แลวก็ไดแถลงวาพวกเรานี่ใจราย โหดรายเหลือเกินนี่นะครับ 

ผมอยากจะสงวนไวสําหรับคณะกรรมาธิการก็ดี หรือวาทางทานที่ขอแปรญัตตินะครับ   

ซึ่งก็มีสุภาพสตรีอยูดวยนะครับ ซึ่งมีน้ําใจงดงาม นอกจากรูปรางงดงามแลวน้ําใจทานยัง

งดงามดวยนะครับ ไมใชโหดรายนะครับ ขอใหไดพิจารณาถึงระบบทั้งระบบครับ          

คืออยางนี้ครับ เทาที่ผมตรวจสอบบัญชีทรัพยสินนี่ ทานเอยมาก็ดีแลวครับ ผมตรวจสอบ

บัญชีทรัพยสินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายังไมพบคนจนเลยครับ        

ยังไมพบคนจน มีแตคนที่สะสมรํ่ารวยทั้งที่ดินไมรูจักเทาไรครับ ถาเอาที่ดินทั้งหมด       

มารวมกันทั่วประเทศนี้จะใหผมเอามาไหมครับพรุงนี้นี่  ผมไมอยากจะแฉครับ              

ทานที่เคารพครับ เพราะอยางนี้เองประชาชนเขาถึงเรียกรองมา ทานที่เคารพครับ เขาเห็น   



 ๑๒๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๕๒/๒ 

 

อยูวาใครนี่ตักตวงเทาไร ใครทําอะไร ใครมีบานใหญขนาดไหน ใครสะสมเงินทองเอาไว

เทาไร ทานพูดแตในแงของคนจน แตคนรวยร่ํารวยมหาศาลที่อาศัยตําแหนงในหนาที่นี่ 

นะครับ ที่จะตองชี้แจงนี่นะครับ  ผมตองเรียกใหทานทั้งหลายมาชี้แจง ชี้แจงวาทาน

ไดมาอยางไร หุนไดมาอยางไร อะไรไดมาอยางไรนี่นะครับ ผมถึงพูดกับเพื่อนบอกวา 

ตําแหนงของกระผมนี่มันเปนตําแหนงนรกโดยแท  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
อาจารยครับ ดวยความเคารพนะครับ คือเมื่อกี้กําลังจะพูดถึงคนรวยไมใหอยูแลวไงครับ  
   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ถูกครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตอนนี้ปญหาก็คือวามันไปกระทบกับคนที่เขาไมมีเงินนี่ อาจารยกรุณาอภิปรายประเด็นนี้

ไดไหมครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ก็จะอภิปรายประเด็นนี้

ไงครับวา ทานที่เคารพครับ เราก็มีระบบที่เราสามารถจะใหโดยที่ออกพระราชบัญญัติให 

ก็ได หรือวาพระราชกฤษฎีกาก็ไดในวรรคแรกนี่ครับ ประโยชนตอบแทนอยางอื่นนี่นะครับ

เราเปดชองอยูแลวครับผม ไมไดตัดสิทธิอะไรแตอยางใดเลยนะครับ  ถาหากวา            

ทานเห็นสมควร เพราะอํานาจอยูในมือของทานอยูแลวนะ สภานิติบัญญัติแหงชาตินี่    

นะครับผม แตวาถาทานที่เคารพยังไมเห็นสมควรจะโหวตก็ไมเปนไรครับ ก็ขอโหวตก็ได

ครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
คงเขาใจกันแลวมังครับ ทานการุณครับ  
   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ สสร.  
   (นายสวิง ตันอุด ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานครับ ผมขอประทวงทานประธานครับ  
    

                                                                                                                        - ๕๓/๑ 

 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๕๓/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวผมกําลังจะใหทานพูดนะครับ 

   นายสวิง ตันอุด  : ไม ๆ ผมไมขอพูดครับทานประธาน แตวาทานประธาน        

นาจะกระจายเรื่องนี้ใหกับสมาชิกทานอื่น ๆ ดวยครับทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดครับ  

   นายสวิง ตันอุด  :  เพราะวาบางคนพูดซ้ําแลวหลายครั้งครับทานประธาน

ครับ ทางบานรองมาครับวาเปดทีวีหรือเปดวิทยุทีไรนี่ เห็นคนพูดอยูไมกี่คน สภาหายไป

ไหนหมด ซึ่งผมคิดวาทานประธานตองยุติธรรมเร่ืองนี้นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมก็เห็นอยางทานละครับ พอดีเขาติดพันกันอยูนะครับ พอดีผมเรียกทานการุณไปแลว

นะครับ แลวเดี๋ยวถาทานจะพูด เดี๋ยวผมจะเชิญทานนะครับ เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ  ใสงาม นะครับ 

สสร. ผมเห็นกรรมาธิการชี้แจงนะครับ ผมก็นึกไปก็พยายามอยากจะทําความเขาใจ                   

กับทาน แตวานึกไปก็ ทานดูสิครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอกระชับ กระชับครับ ทานการุณครับ เชิญครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  วรรคสองนี้นี่นะครับ พระราชกฤษฎีกานี้นะครับ                     

ยังเหลือไวเฉพาะขององคมนตรี นอกนั้นทานตัดออก แลวทานอธิบายบอกวาไปออกเปน

พระราชบัญญัติก็ได ถาออกเปนพระราชบัญญัติก็ได แลวขององคมนตรี ถาจะออกเปน

พระราชบัญญัติไดไหม คือคําอธิบายชี้แจงของทานนี่นะครับ มัน ๒ มาตรฐาน ขอที่ ๑                

ขอที่  ๒  กฎหมายนี้ เปนกฎหมายการเงิน  และกฎหมายการเงินนี้ เปนกฎหมาย                          

ใหผลประโยชนตอบแทนแกฝายนิติบัญญัติเปนหลักที่เขียนนี้ นิติบัญญัติจะเสนอ

กฎหมายเองทางการเงินไดไหม ทานชวยตอบหนอยเถอะ ก็ตองขออนุญาตไปสง          

ไปรัฐบาลก็ตองรับไปดูแล เพราะคนที่จะหาเงินมาเพื่อจะจายเงินคือรัฐบาล นี่มันระบบ

ออกกฎหมายชนิดหนึ่งที่ เราเขียนอยูนี่  เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือกฎหมายการเงิน                          



 ๑๒๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๕๓/๒ 

 

ที่ตองรัฐบาลเปนผูดูให จะจัดสรรให ฝายนิติบัญญัติเขียนกฎหมายที่ใหผลประโยชน                   

กับตนเอง มันทําไมได เพราะคนหาเงินคือฝายบริหารเขา ไมอยางนั้นก็เหมือน ปปช.                     

ไปเขียนระเบียบเพื่อจะออกกฎเกณฑใหเงินเดือนกับตัวเอง ผลประโยชนตอบแทน                          

กับตัวเอง ที่เขาคุกไปนั่นนะ ไมตางอะไรกัน แลวการที่กระทําอยางนี้ เปนกฎหมายของ                     

ฝายบริหารอยางนี้ ทางการเงินอยางนี้ เพื่อใหผลประโยชนตอบแทนอยางนี้ เขาลงมา    

อยูตรงที่ใหออกพระราชกฤษฎีกาแลว ผมก็พูดไปที่วานี้ ก็ไมไดบอกวาจะเอาไปให                          

มหาเศรษฐีหรือไมมหาเศรษฐี นักการเมืองมีแตทรัพยสิน ไปเปดบัญชีดูไหมละครับ ไมใช 

ที่ผมพูดนี่จะมีอะไรเยียวยาชวยเหลือกับคนทุกขไดไหมที่ เกิดปญหาอยางที่ผมวา          

ผมนึกวาทานฟงเขาใจ โอย ผมนึกวาทานพอจะเขาใจไดงาย ๆ กลับเขาใจไดไมงาย      

เวรกรรมจริง ๆ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ เชิญทานศิวะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

ครับ คือกระผมคิดวามาตรานี้ เราจะตองแยกเรื่องขององคมนตรีกับนักการเมือง                          

ออกจากกันนะครับ เพราะวาองคมนตรีนั้นเปนตําแหนงที่พระมหากษัตริยโปรดเกลาฯ

แตงตั้งตามพระราชอัชฌาสัยนะครับ แลวก็สวนตําแหนงอื่นเปนตําแหนงทางการเมือง คือ

ที่ผมเปนหวงก็คือวา ที่เราเสนอนะครับ กลุมผมก็เสนอใหตัดออกเหมือนกัน เพราะวา

ตําแหนงเหลานี้นี่ ก็อยางที่ทานการุณพูดไวตั้งแตตนครับ ก็เปนเรื่องที่อาสาสมัครมา      

นะครับ พวกเรานี่มีใจเมตตาธรรมสูงมาก เราเห็นใจ สส. สว. เพราะฉะนั้นคนที่ไมสามารถ                          

จะชวยเหลือตัวเองไดนี่ก็ไมควรจะมาสมัครครับ เพราะวาเรามีความเมตตาเปนหวงใยเขา

นะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เขามาสมัครก็ควรคิดวานาจะชวยตัวเองไดบาง แตอยางไร       

ก็ตามเราก็ไมไดวาไรความเมตตานะครับ สมมุติวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา

นั้น ทานไมสบายหรือวาตอนออกจากตําแหนงไปแลวนี่ ผมคิดวารัฐเองก็มีสวัสดิการดูแล

อยูแลวนะครับ แตถาเราจะมาใหอยางนี้ ตอไปเราตองนึกถึงองคกรอื่น ๆ ที่มาจากการ

เลือกตั้งนะครับ อยางเชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบล ------ 

           - ๕๔/๑ 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๕๔/๑ 

 

สภาจังหวัด ตาง ๆ เหลานี้เราจะตองมีหมดนะครับ แลวประเทศจะตองเสียเงินมหาศาล 

และที่บอกวาถาไปออกกฎหมายนี่ นิติบัญญัติเราออกไมได ฝายบริหารเปนคนออก แตวา

ฝายบริหารกับนิติบัญญัติในระบบรัฐสภาเรานี่คือระบบเดียวกัน มีความเกี่ยวเนื่องกัน 

เพราะวาฝายบริหารก็มาจากสภา ถาจะออกก็ตองออกไดงายครับ เพราะวาสภาเองก็มี

สวนควบคุมฝายบริหารอยูแลว เพราะฉะนั้นผมคิดวาไมนามีปญหา ถาหากวาสภา       

นิติบัญญัติหรือสภาผูแทนราษฎรนั้นจะใหทางฝายบริหารออกกฎหมายก็ไมใชเร่ืองยาก 

เพราะวาเปนกลุมคนเดียวกันที่ขึ้นไปดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก็ตาม 

เพราะฉะนั้นผมคิดวาในเรื่องนี้ผมอยากจะใหแยกแยะเรื่องของ ฯพณฯ องคมนตรี         

ซึ่งตําแหนงของทานนั้นอยูจนกวาที่จะโปรดเกลาฯ จะใหออก หรือวาตาย หรืออะไร        

หรือลาออกนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาตางกับตําแหนงนักการเมือง ผมเกรงวาเดี๋ยว

ผูคนที่รับฟงอยูจะเขาใจผิดนะครับ ซึ่งที่จริงตองแยกออกจากกันนะครับ อันนี้ขอกราบ

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานวิทยา คชเขื่อน ครับ เชิญครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา คชเขื่อน      

ขอนิดเดียวนะครับวา ในสวนนี้กรรมาธิการอาจจะมองวา คนที่เปนนักการเมืองนี่คือคนที่

รํ่ารวยนะครับ แตก็ขออนุญาตคิดในมุมกลับบางวา ถาหากเปนคนที่ไมรํ่ารวย ไมโกง     

ไมกินมานี่ คาตอบแทนเหลานี้ สิ่งตอบแทนเหลานี้มันก็นิดเดียวนะครับ และที่สําคัญ    

นะครับ เมื่อพนวาระ พนตําแหนงไปแลวนี่นะครับ ก็ไมมีอะไร เพราะฉะนั้นขอใหคํานึง   

ในมุมกลับกันดวยนะครับ แลวก็ในการเสนอกฎหมายนี้ ถาหากไปเสนอเพื่อตัวเอง มันก็

จะเปนเหมือนอยางกับที่ผานมาแลวนะครับวา มันทําไมไดนะครับ ถาหากเราวางกฎ   

วางเกณฑเอาไวที่ที่แนวทางที่จะเดินไปได  มันก็จะเปนประโยชนตอเขาพวกนั้น 

ขอบพระคุณทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุนทรยังมีติดคางไหมครับ ทานสุดทายแลวนะครับ  

 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๕๔/๒ 

 

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร .  นม .  ความจริงที่ทั้ งทาน  ขออนุญาตเอยนะครับ  ทั้งทานอาจารย เจิมศักดิ์  

ปนทอง ทานการุณ ใสงาม  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานไมตองไปเอยชื่อหรอกครับ เดี๋ยวพาดพิงครับ  

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ไม ๆ ผมไมไดพูดใหเสียหาย ผมกําลังจะยกยอง

ครับ ทั้ง ๒ ทานนี่ถือวาเปนเกจิอาจารยดานการเมือง ผมนับถือเปนอาจารยผม แมวาผม

จะแกกวาก็ตาม แตทานครับ ในประเด็นที่ทานของใจวาทําไมถึงใหมาตรฐานองคมนตรี

แตกตางกับนักการเมือง ผมก็จะกราบเรียนเหมือนกับทานพี่ศิวะซึ่งทานประธานอนุญาต

ใหพูดกอนผมนั่นแหละ เพราะวาทานองคมนตรีนั้นถือวาทานรับใชเบื้องยุคลบาทนะครับ 

มีความสําคัญ เพราะฉะนั้นตองเปนคนละมาตรฐานกัน อันนี้ผมเชื่อวาคนไทยสวนใหญ 

ไมติดใจนะครับ แลวก็คน สส. สว. นักการเมืองตาง ๆ ที่ทานยกตัวอยางมาแตละคน     

ผมไมเถียงเลยครับ ทานเปนคนดีงามจริง ๆ ครับ ผมก็เคารพนับถือทานเหลานั้นครับ    

แตนั่นแหละครับ เรามี สส. มานับพันคนแลวนะครับ แตวา สส. ที่คนที่ดีมีนับสิบครับ      

ที่จะประสบกับเคราะหกรรมเชนนั้น เพราะฉะนั้นมันเปนสวนนอยนะครับ ทางที่จะ

ชวยเหลือผมวา ก็สามารถที่จะ อาจจะมาแปลงเปนวา ในดานการรักษาพยาบาลนี่       

รัฐจะตองดูแลให อันนี้ผมวาคงจะไมมีใครติดใจนะครับ และนอกจากนั้นแลวถาเผื่อสภา

รางรัฐธรรมนูญแหงนี้ ซึ่งเผอิญที่มี ซึ่งทานอาจารยการุณ ผมขอเรียกอยางนี้แลวกัน      

นะครับ ไดกลาวนําแลววา ทานพูดเปนผลประโยชนทับซอน มันก็จะไมงดงาม ไมสวยงาม 

ทานจําไดไหมวา หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งวันนี้เราไดขาววาไดรับการยกยองเปน

บุคคลระดับโลกไปแลวนี่ ทานก็ลาออกจาก สส. ในสาเหตุอะไร สาเหตุจากการที่สภา    

ลงมติขึ้นเงินเดือนใหตัวเอง ทานคึกฤทธิ์ ปราโมช ก็ลาออกจากตําแหนง สส. และผมจึง 

ไมเห็นดวยวาสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้ที่จะตองรางรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะใหประโยชน    

ซึ่งเผอิญเขามาโดยไมไดตั้งใจนะครับ แตเปนสวนนอย ----------------------------------------- 

 

          - ๕๕/๑ 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๕๕/๑ 

 

แตวาพูดถึงแลวการที่ทั้ง ๒ ทานกลาวมา เปนตัวอยางสวนนอยที่ไมนาจะนํามากลาวอาง 

กระผมขอกราบเรียนวา ในประเทศที่เจริญแลว ผูที่เขาสูการเมืองนะครับ ตองชวยเหลือ

ตัวเองไดกอน แลวก็เมื่อทํางานการเมืองไปก็จะไมมีรํ่ารวยขึ้นนะครับ มีก็เสมอตัวหรือ

ยากจนลง แตในประเทศที่ดอยพัฒนา ผูที่เขาสูวงการเมืองมีแตยังชวยตัวเองไมไดหรือ

รวยยังไมรูจักพอ เมื่อเลนการเมืองแลวก็จะรวยขึ้น ๆ จนตองถูกยึดทรัพยไปตาม ๆ กัน 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๑๙๒ กรรมาธิการแกไขนะครับ สมาชิกทานใดติดใจรางเดิม      

มีไหมครับ ทานที่สงวนคําแปรญัตติไว มีทานใดติดใจมีไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ อยางนั้นผานมาตรา ๑๙๒ นะครับ ถือวาเปนมติสภาครับ เชิญทานเลขาธกิาร

ครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

หมวด ๑๐ ศาล ไมมีการแกไข  สวนที่ ๑ บททั่วไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙๓ ไมมีการ

แกไข  มาตรา ๑๙๔ ไมมีการแกไข มาตรา ๑๙๕ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙๖ ไมมีการ

แกไข มีกลุมทานอาจารยวัชรา หงสประภัศร ขอเพิ่มมาตรา ๑๙๑ วรรคหนึ่ง ขอสงวน      

คําแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยวัชราติดใจอยูไหมครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ในมาตรานี้คณะของกระผมไดขอแปรญัตติเอาไวครับ แปรญัตติ    

โดยเพิ่มเปนมาตรา ๑๙๖/๑ และยังติดใจอยู เนื่องจากวาอํานาจอธิปไตยไดแบงเปน      

๓ สวน คืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ อํานาจทั้ง ๒ อํานาจ  

แรกนั้น มีผู ใช อํานาจได รับการยก  ไดมีประมุขของอํานาจนิติบัญญัติ คือ ประธานสภา 



 ๑๒๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             บุศยรินทร ๕๕/๒ 

 

ผูแทนราษฎร และประมุขของผูใชอํานาจบริหาร คือนายกรัฐมนตรี แตผูใชอํานาจตุลาการ 

ซึ่งเปนอีกอํานาจหนึ่ง ซึ่งเปนอํานาจอธิปไตยอีกอํานาจหนึ่งนั้น ไมมีการกําหนดไววาผูใด

เปนประมุขของฝายตุลาการ เนื่องจากศาลยุติธรรมเปนศาลแรกและเปนศาลหลักที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงจัดตั้งขึ้นในการปรับระบบศาลและเปนผูใช

อํานาจตุลาการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งเปนหนึ่งในอํานาจอธิปไตยมาตั้งแต

ในโบราณกาล และตามนิติราชประเพณี ประกอบกับในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมไดกําหนด

ลําดับของศาลฎีกาอยูในลําดับที่สูงที่สุด เพราะฉะนั้นกระผมจึงขอเสนอใหไดกําหนดไววา 

ประธานศาลฎีกาเปนประธานของผูพิพากษาตุลาการในศาลทั้งหลายครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานกรรมาธิการครับ เชิญชี้แจงครับ อาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ความจริงตองขอขอบพระคุณทานอาจารย

วัชรา ขออนุญาตเอยนาม และกลุมที่ไดใหความกรุณาตอศาลยุติธรรม และยกยองทาน

ประธานศาลฎีกาใหเปนประธานของตุลาการในศาลทั้งหลายซึ่งคงจะรวมถึงศาลทหาร 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุดดวยใชหรือไมครับ กระผมขอกราบเรียนวา ในระบบ

ของศาลในขณะนี้นี่เรามิไดเปนระบบศาลเดี่ยวตอไปแลวนะครับ มันเปนระบบศาลคู  

ศาลคูก็คือวา แตละศาลนี่ ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ศาลปกครองสูงสุดก็ดี ศาลทหารก็ดี         

ก็มีระบบในการบริหารงานเปนอิสระตางหางจากกันครับ แตละศาลนี่ก็มีอํานาจหนาที่    

ที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ดี ในกระบวนการนี้นี่นะครับ หากวามีปญหาขอขัดแยงนี่ ก็มี

คณะกรรมการชุดหนึ่งอยูแลวนะครับ ที่แสดงถึงการรวมกันทํางาน การแกปญหาความ

ขัดแยง ซึ่งมอบหมายตามรัฐธรรมนูญก็ทานประธานศาลฎีกาจะเปนประธานของ

คณะกรรมการชุดนี้นะครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

                           - ๕๖/๑       

 

 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    วัฒนี ๕๖/๑ 

 

เพราะฉะนั้น โดยศักดิ์ ศรีหรือในระบบนี่  ก็ขอเ รียนวาทางประธานศาลฎีกานี่                   

โดยขนบธรรมเนียมประเพณี ถาเผื่อเปนศาลเดี่ยวนะครับ ตั้งแตสมัยโบราณกาลมานี่      

ก็คงเปนอยางที่ทานอาจารย และกลุม และคณะตองการ ก็คือวาเปนประธานของศาล 

ของผูพิพากษาทั้งหลายทุกศาล แตอยูในศาลยุติธรรมครับ และในเรื่องของศาลยุติธรรม

เองนี่มันก็มีพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการศาล          

มีพระราชบัญญัติศาลยุติธรรมที่วางระบบ วางกฎ วางระเบียบอะไรไวซึ่งใหทานประธาน

ทําหนาที่เปนประธานหรือเปนประมุขที่ไมมีใครจะขัดแยงไดนะครับ ก็คือทานเปนผูคุมกฎ

ทั้งหมด แลวก็ทานก็ออกขอบังคับของศาลทั้งหลายไดดวยนะครับ แตวาอยูในระบบของ

ศาลยุติธรรมครับ เพราะฉะนั้นกระผมก็ขอกราบเรียนวา เพื่อใหมันเปนไปตามครรลองของ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีมาตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งเปนการแยกองคกรศาลนี่ตางหาก 

จากกัน แลวก็เปนอิสระ แตวารวมกันทํางานครับ แลวก็ไมไดมีความขัดแยงอะไรกัน 

ระบบนี้เทาที่ทํางานมานี่ ทานรองประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งนั่งขาง ๆ ผมนี่ ทานก็มี

ความพึงพอใจในการทํางานอยูแลวครับผม ก็ขอกราบเรียนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับทานอาจารย เดี๋ยวนะครับ ยอมกันไหมครับ ตกลงเห็นดวยไหมครับ ถาเห็นดวย    

แลวก็ผานนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ยังติดใจครับทานครับ ขอเชิญทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยปริญญาติดใจครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานที่เคารพและทานผูมีเกียรติ ผม 

ปริญญา ศิริสารการ สสร. นะครับ คือที่ทานวิชากลาวมานี้เปนที่ทราบกันอยูทั้งประเทศ

แลว แตในหลักสากลที่ผมเคยเจอคนตางประเทศนี่นะครับ เขาก็ศึกษาเรื่องกฎหมายไทย

เขาถามผมวา ประมุขที่แทจริงสามฝายของเมืองไทยนี่ เทาที่ทราบวามีนายกรัฐมนตรี     

นะครับ มีประธานศาล มีประธานรัฐสภา แลวประธานศาลคนไหนกันแนชวยระบุหนอย 

ระบบสากลนี่ ไมแน ใจวาประมุขของอํานาจอธิปไตยอีกอํานาจหนึ่ งนี่ เปนใคร                

แตที่ทานพูดถึงทานวิชากลาว ขอเอยนามนะครับวา มันเปนภาคปฏิบัติซึ่งรูกันทั้งประเทศ  



 ๑๒๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          วัฒนี ๕๖/๒ 

 

อาจจะใช หรือวาคนเฉพาะในวงการศาล แตถาเราสามารถระบุเปนชัดเจนวาเราขอให

ทานผูนี้เปนประมุขสูงสุดของอํานาจตุลาการนี้นะครับ หรือเปนประมุขของตุลาการ

ทั้งหลายที่มีอยูหลายศาลนี่นะครับ มันเปนความชี้ชัดของประเทศนะครับวา เรามี           

๓ อํานาจอธิปไตยที่แทจริง ในขณะที่ทานบอกวาโดยสวนใหญเปนอยางนั้น ไมทราบวา

ทานพูดดวยความเกรงใจศาลอื่น ๆ หรือเปลา แตในความเปนจริงนี่เราตองระบุใหชัดเจน

เลยวา เรามี ๓ อํานาจอธิปไตย และแตละอํานาจอธิปไตยนี้มีใครเปนประมุขนะครับ     

ทุกวันนี้ถาทานพูดอยางนี้นี่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะเปนประมุขได ประธานศาล

ปกครองสูงสุดก็อาจเปนประมุขได ในความรูสึกของประชาชนทั่วไป หรือในความรูสึกของ

นักศึกษา หรือผูศึกษา หรือชาวตางชาติ ฉะนั้นอธิปไตยที่ชัดเจนนี้ตองระบุประมุข       

ฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรี ฝายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภา ฝายตุลาการใครครับ   

มันไมชัดนะครับ ฉะนั้นประเทศเรามีรัฐธรรมนูญ มีเอกราช มีทุกอยาง ฉะนั้นเราตองแสดง

ความเปนตัวของตัวเองคือระบุประธานหรือประมุขอํานาจตุลาการใหชัดเจน เมื่อกี้ที่ทาน

อภิปรายมาผมก็ยังไมชัดเจน ผมวาสมาชิกทั้งหองก็ไมชัดเจน ประชาชนที่อยูที่บานก็ไม

ชัดเจนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยืนยันอีกทีครับกรรมาธิการครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการ ครับเราคงจะเคยชินอยูกับระบบศาลเดี่ยว ซึ่งเปนมา

เชนนั้น จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีศาลอยูระบบเดียว คือศาลยุติธรรม    

เปนศาลที่มีอํานาจในกรณีทั้งปวง แตวาในโลกเรานั้นเองจะมีระบบอยู ๒ ระบบใหญ คือ

ระบบที่ใชระบบศาลเดี่ยวอยางที่เราคุนเคยกัน กับระบบที่เราเรียกวาระบบศาลคู หรือ

หลายระบบ แตถาเปนระบบศาลคูหรือศาลหลายระบบนั้น แตละระบบจะมีศาลชั้นตน

ของตนเอง แลวก็จะมีศาลสูงสุดของตนเอง ซึ่งเปนอิสระจากกันและกัน --------------------- 

 

- ๕๗/๑ 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๕๗/๑ 

 

ในประเทศที่เปนตนหลักอันนี้คือประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งมีศาลปกครองมาสองรอย

กวาป จะมีประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลฎีกา รัฐธรรมนูญเปนประมุขของ

แตละศาล แตละระบบ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส ก็ไมเคยระบุวา ประธานของศาลคนไหนเปนประธานของตุลาการทั้งหมด เพราะ 

รูวามันไมสามารถจะทําเชนนั้นได เปนประมุขของแตละระบบ นอกจากนั้นเยอรมนีไมได 

มีแค ๒ ระบบนะครับ เยอรมันมีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษี      

ศาลสังคม ๕ ระบบ ก็จะมีศาลชั้นตน และศาลสูงสุดของแตละระบบ มีประธานศาลของ

แตละระบบ แลวก็ไมไดมีการที่จะประธานของศาลใดจะเปนประธานของทุกศาล          

ในรัฐธรรมนูญของเยอรมันก็ไมมีการระบุเชนนั้น ถาจะมีการ อยางที่ทานกรรมาธิการวิชา

ไดพูดถึง คือวาในกรณีที่มีปญหาในเรื่องของอํานาจหนาที่ของศาล ที่มีขอขัดของ อาจจะมี

ขอสงสัยวา เอะ คดีหนึ่งอยูในอํานาจของศาลไหนนี่ ก็มีวิธีการที่จะระงับความสงสัยนั้น 

โดยระบบของเราเองก็ใชคณะกรรมาธิการวินิจฉัยครบ คณะกรรมาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

อํานาจหนาที่ระหวางศาล ซึ่งอยางที่ทานอาจารยวิชาวา ในกรณีของเราก็กําหนดให

ประธานศาลฎีกานั้นเปนประธาน และกรรมการนั้นก็จะมีประธานศาลปกครองสูงสุดกับ

ประธานศาลอื่น แลวก็ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตละศาลสงมา อันนี้เปนวิธีการที่จะทํา แตไมได

ระบุเลยวาใครเปนประธานของตุลาการ แลวไมมีรัฐธรรมนูญไหน ในกรณีที่ประเทศมีศาล

หลายระบบกระทําเชนนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการชี้แจงแลว ทานยังยืนยันไหมครับ ไมตองอธิบายแลวครับ ถายืนยันผมจะถาม

แลวครับ  
  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๑๙๖/๑ 
  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานประธานครับ ผมขอถอนครับ ขอถอนครับ 

 



 ๑๓๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๕๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานวัชราครับ ทานเลขาธิการตอครับ  
  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๙๗ ไมมีการแกไข มีกลุมทานสุรชัยขอแปรญัตติไวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ คงผานไดนะครับ ทานสุรชัยครับ ถอยคําอันนี้เคยผานมาแลวครับ ผานนะครับ 

ขอบพระคุณครับ เชิญทานเลขาครับ  

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๙๘ ไมมีการแกไข มาตรา ๑๙๙  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวครับ ๑๙๘ นี่ที่ผานแวบ ๆ นะครับ มันมีกรรมการสิทธิ มีสภาอะไรทั้งหลาย เกี่ยวกับ    

อันนี้ไหมครับ ที่เคยผานไป ผมติงไวแลวกันนะครับ ทานไปดูเอาเองแลวกันนะครับ        

ผมไมแนใจวามี ไมมี ไมมีนะครับ ทานโทษครับ เชิญทานเลขา เทาไรครับ ๑๙๐ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

๑๙๘ ไมมีการแกไข ตอไปมาตรา ๑๙๙ ไมมีการแกไข สวนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ ไมมี             

การแกไข มาตรา ๒๐๐ ไมมีการแกไข มีสงวนคําแปรญัตติครับ เปนสภาเดียว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

สภาเดียวครับ คงผานนะครับ ไมมีใครติดใจนะครับ เชิญทานเลขาครับ สวนอื่นมีไหมครับ 

สวนอื่น มีกลุมทานอาจารยวิชัยนะครับ แลวก็กลุมอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไมนาจะมีปญหา    

แตไมเปนไร ถามทานดูนะครับ กลุมทานอาจารยวิชัยมีติดใจไหมครับ แกขอความ (๔)                 

อาจารยกิตติครับ เชิญครับ   

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. ครับ ใน (๔) นี้ เปนเรื่องของคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               รสรินทร ๕๗/๓ 

 

นะครับ ซึ่งวัตถุประสงคตองการใหไดผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดาน

การบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงนะครับ มาเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ ทาน       

นะครับ แตวาไดมีการกําหนดผูทรงคุณวุฒิไววา ใหมาจากสาขารัฐศาสตร หรือ             

รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอ่ืน ซึ่งทางกลุมผูแปรญัตติของอาจารยวิชัย รูปขําดี

นั้น มีความเห็นวา อาจจะเปนการกําหนดที่กวางเกินไป และอาจจะไดผูที่มีความรู

ทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงไมเปนไปตามที่ตองการครับ จึงเสนอ

ขอใหพิจารณาทบทวนในคําที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอ่ืนครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :              

ใน (๔) นะครับ ทานกรรมาธิการจะชี้แจงไหมครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา              

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ก็เปนความปรารถนาดีของกลุม

ทานอาจารยวิชัย ทานอาจารยกิตติ ที่ไดชี้แจงวาขอตัดคําวา รัฐประศาสนศาสตร               

หรือสังคมศาสตรอ่ืน ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       - ๕๘/๑ 



 ๑๓๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๕๘/๑ 

 

ความจริงคณะกรรมาธิการยกรางนี่ไดตระหนักถึงกระบวนการที่ไดมาซึ่งตุลาการ        

ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ แลวก็เราไดพิจารณาในรอบแรกนี่เรามีเฉพาะสาขารัฐศาสตร 

แลวก็ปรากฏวาถูกทักทวงมาอยางมากจากสังคมศาสตรอ่ืนนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เขาไมเห็นดวยวา จํากัดครัดเครงเฉพาะรัฐศาสตรนี่ มันเปนการตัดสิทธิของผูที่ไดมาซึ่ง

ปริญญาในทางดานรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งก็เปนการศึกษาถึงการบริหารราชการแผนดิน

เหมือนกันนะครับ สวนสังคมศาสตรอ่ืนนี่ก็เปดกวางสําหรับการสรรหาที่จะไดคนที่มี

ความรู อยางเราจะเห็นไดวาขณะนี้ทานผูวาราชการจังหวัดก็มีที่มาจากสังคมศาสตรอ่ืน

อีกมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นกระผมก็อยากจะใหโอกาสกับพวกทานเหลานั้นดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ ง  ไดลงจากบัลลังก  โดยมอบให  นายเดโช  สวนานนท              

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบคุณครับ ทานวิชัยยังติดใจอยูไหมครับ ไมติดใจใชไหมครับ 

  นายวิชัย  รูปขําดี  :  ไมติดใจแลวครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ ก็ทั้ง ๒ ทานไมมีอะไรติดใจนะครับ มาตรานี้ก็คงผานไดใชไหมครับ ไมมี

สมาชิกผูใด ขอเชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครบั 

ที่ผมแปรไวนี่ผมไมติดใจ แตเรียนถามทานอาจารยวิชา คือความจริงผมมีสิทธิพูดเพราะ

ผมแปรไวนะครับ ถามทานอาจารยวิชา คําวา สังคมศาสตรอ่ืน ๆ นี่ หมายความ กินความ

แคไหน ผมเขาใจวาสังคมศาสตรไมใชสังคมวิทยา แตเปนสังคมศาสตรที่กินความกวาง

กวานั้น จะเปนเศรษฐศาสตร จะเปนอะไรตออะไร อันนี้ได ถูกตองใชไหมครับ ถูกตอง 

นะครับ ผมถามจะไดชัดในการ เขาเรียกอะไรละ บันทึกเจตนารมณ เพราะวาคําวา 

สังคมศาสตร มีหลายคนมาถามผม แลวเรียนวาผมเห็นดวย เพราะวาศาลรัฐธรรมนูญนี่ 

 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๕๘/๒ 

 

จะตองดูแลหลายเรื่อง เดี๋ยวนี้มันเรื่องมีระบบการเงินการทองที่มันโอนไปโอนมาอะไร 

พวกนี้นะครับ ซึ่งจําเปนที่จะตองดูอะไรที่กวางขวางพอสมควร ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : 

ขอบคุณอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ก็ไมติดใจแนนอนแลวนะครับ ขออนุญาตผานไป มาตรา

ตอไปครับ เชิญทานเลขาครับ  

  นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๐๑ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและสมาชิกเสนอคําแปรญัตติ

ครับ   

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้ไมมีการแกไขนะครับ ไดมีสมาชิกขอสงวนความเห็นไวหลายกลุมนะครับ      

กลุมทานวิทยา กลุมทานพิเชียร ในแตละวงเล็บเราเอาวงเล็บแรก (๓) กอนนะครับ       

(๓) ทั้งหมดนะครับ ก็ขอเชิญทานวิทยา  

  นายวิทยา  งานทวี (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม วิทยา งานทวี 

ไมติดใจครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ไมติดใจนะครับ ขอบคุณมากครับ ทานพิเชียรครับ เชิญครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือในตอนแรกกระผมก็ไดแปรไววาจะใหเพิ่ม

ขอความใน (๓) และ (๕) นะครับ โดยเพิ่มในสวนของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขาไป 

แตมาบัดนี้กระผมไดพิจารณาดูอยางรอบคอบอีกครั้งหนึ่งแลว กระผมขออนุญาต 

ถอนคําแปรญัตติของกระผมครับ ไมติดใจแลวครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมากครับ ทานวิชัยครับ กลุมอาจารยวิชัย เชิญครับ  

 

 



 ๑๓๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๕๘/๓ 

 

  นางสาวอาภา  อรรถบูรณวงศ  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในกลุม

ของอาจารยวิชัยนะคะ ในขอความใน (๓) นั้น ขอตัด รัฐมนตรี ออกไปนะคะ สวนอื่น ๆ  

คงเดิม เนื่องจากเหตุผลที่วาผูที่เคยเปนรัฐมนตรีมากอนนั้นยอมมีความเกี่ยวของในทาง

การเมือง ซึ่งอาจทําใหขาดความเปนกลางในการวินิจฉัยหรือพิจารณาคดีไดคะ ก็ขอให

ทางกรรมาธิการยกรางพิจารณาตรงนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานกรรมาธิการจะตอบเลย เชิญนะครับทาน 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ความจริงเรื่องนี้กรรมาธิการยกราง

ไดพิจารณาหลายรอบในคําวา รัฐมนตรี นี่นะครับวา เคยเปนรัฐมนตรีแลวจะตัดออกไป

หรือไม เพราะวามีบางทานก็เห็นอยางที่คณะของทานอาจารยวิชัยนะครับ ไดเห็นวา  

ไมนาจะใหเขามาเกี่ยวของดวยนะครับ ------------------------------------------------------------ 

 

                  - ๕๙/๑ 



 ๑๓๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๕๙/๑ 

 

แตเมื่อเราไดพิจารณาโดยตระหนักโดยกวางขวางแลวนี่ เราก็เห็นกันวาตําแหนงรัฐมนตรีนี่

ก็มีหลายทาน แลวก็มีความรูความสามารถจริง ๆ เราตองยอมรับถึงความรูความสามารถ

ของทานในเรื่องของการบริหารราชการแผนดินแลวก็เปนประโยชน ซึ่งในตางประเทศนี่  

เมื่อเราตรวจสอบดูรัฐธรรมนูญของตางประเทศก็พบวา คณะกรรมการตุลาการ

รัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญนี่นะครับ เขาก็ใหโอกาสกับพวกที่เคยเปนรัฐมนตรี 

เพราะวามีความรู ความชํานาญ มีความเชี่ยวชาญ เหมือนอยางทานอาจารยหลาย ๆ 

ทานนะครับ เชน ทานอาจารยการุณอยางนี้นะครับ ขออนุญาตที่เอยนาม ที่มีความรู 

ความเชี่ยวชาญอยางยิ่ง ถาทานเปนรัฐมนตรีทานก็จะเขามาไดครับ แตวาไมได

หมายความวาเมื่อเปนรัฐมนตรีแลวจะไดเปนนะครับ คือหมายความวามีสิทธิที่จะไดรับ

การเลือกสรรนะครับ ก็คือเปนการเปดกวางไวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ยังมีติดใจ หรือไมติดใจแลวครับ พยักหนา ขอบคุณมากครับ เชิญทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม      

เจิมศักดิ์  ปนทอง  ผมไดแปรญัตติในมาตรานี้ ไวนะครับ  กอนอื่นนี่ผมเห็นดวยที่            

ทานอาจารยวิชาไดอธิบายเรื่องรัฐมนตรีวา เราเปดตัวกวางไว แตวาไดมีสิทธิสมัคร        

แตถาไมดีจริงนี่ก็ไมไดรับการคัดเลือก อันนี้ก็เห็นดวย ทีนี้อยากจะเชิญชวนทานดู     

มาตรา ๒๐๑ เทียบกับมาตรา ๒๓๙ เปนการเทียบเคียงที่เราคงตองดูภาพรวมตรงนี้      

นะครับ ผมตองกราบเรียนตรงนี้ในฐานะที่ผมนี่ทํางานดานนี้โดยเฉพาะเมื่อตอนสมัยอยู

วุฒิสภา ผมเปนประธานกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติ แลวก็เคยมีอะไรทวงติง

ผูคนมากมาย เร่ืองคุณสมบัติ โดยเฉพาะเรื่องอธิบดีหรือเทียบเทา ทานคงยังจํากันไดดี   

นะครับ ผมทําเรื่องซะวุนไปหมด แตผมคิดวาผมถูก และบัดนี้ทานก็เติมเหมือนกับที่ผม

เขาใจทุกประการ ผมก็ขอบคุณ คราวนี้ตรงนี้ที่จะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกใหเทียบเคียงดู 

ทานเทียบเคียงดูแลวนี่ทานใหตําแหนงในมาตรา ๒๓๙ คือเร่ือง ปปช. นี่ บุคคลที่จะไดรับ

การสรรหาเขามานี่ กวางกวาศาลรัฐธรรมนูญ ก็คือทานลงไปรองอธิบดีหรือเทียบเทา    

ผมเรียกงาย ๆ วาเทียบเทา แตทานเขยีนไวดีแลว ทานเขียนไวอะไรชัดเจนกวาสมัยกอน  



 ๑๓๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๕๙/๒ 

 

เทียบเทา คนไปเอาซีเทียบลูกเดียวเลย ถาทานจะตองการซีเทียบก็เขียนลงไปเลย ผมวา 

ดีแลวอยางนี้นะครับ คราวนี้ทานก็ลดต่ําลง ทั้งรองอธิบดี ทั้งรองศาสตราจารย อะไรตอ   

มิอะไร ทีนี้พอมาถึงศาลรัฐธรรมนูญทานยืนตามเดิม ตรงนี้แหละครับที่ผมยืนแบบ

ศาสตราจารย ยืนแบบอธิบดีหรือเทียบเทา เทียบเที่ยวนี้ทานก็เขียนดี ปญหามีอยูนิดเดียว

ก็คือวา  ความรูสึกของผมนี่ ผมรูสึกวา ปปช. กับศาลรัฐธรรมนูญนี่ ผมพูดอยาง

ตรงไปตรงมานะ ไมตองเกรงใจ ผมวา ปปช. นี่สําคัญมาก ไมไดบอกวามากกวาศาล

รัฐธรรมนูญ แต ปปช. นี่สําคัญมาก ถาเทียบกันนี่ ถาใหผมใหน้ําหนักนะครับ กับบทบาท

นี่ ผมวา ปปช. อาจจะมากกวาศาลรัฐธรรมนูญ นี่พูดกันตรง ๆ ในแงบทบาท ในแง

คุณสมบัติผมก็คิดวา ปปช. ก็ควรจะตองมีคุณสมบัติไมต่ํากวาศาลรัฐธรรมนูญ ตรงนี้

แหละครับทานจะตองตัดสินใจแลว คือถาทานดูรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวปนี้ก็ลอกันมา 

แทบทุกเรื่องเราจะเอาความผิดนักการเมือง ไมวาทุจริต ประพฤติไมชอบ โกงกินบานเมือง 

ขาราชการชั้นสูงโกงกินบานเมือง ทุจริต ประพฤติไมชอบ ไปศาลยังไมไดเลย ทุกคนตอง

พุงไปหา ปปช. หมด ปปช. คือเซนเตอร (Center) ที่สําคัญที่สุดเลย เมื่อ ปปช. สอบแลว

จึงจัดการ เดี๋ยวนี้ผมไปทางตํารวจ ตํารวจบอกวาไมรับ สง ปปช. ลูกเดียว ทานจําไดไหม

ที่ดินรัชดา วันนี้มีบทความผมอยูในหนังสือพิมพแนวหนานั่นแหละครับ เปนความเจบ็ปวด

มาก พอผมได ปปช. ที่ไมดี ผมสง ปปช. เขาบอกเขาไมรับ ------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๖๐/๑ 

 

 



 ๑๓๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        นิวรา ๖๐/๑ 

 

ผมไปสงทางตํารวจ ตํารวจบอกคุณไมไป ปปช. ตกลงผมไปไหนละครับ ผมตายเลย   

ที่ดินรัชดานั่นละครับ บังเอิญมี คตส. เขาก็เลยเอาที่ผมสงนี่เอาไปจัดการ เดี๋ยวนี้กําลังไป

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทีนี้ละครับ ผมดูแลวเทาที่ผมมี

ประสบการณตรงนี้มานี่นะครับ ปปช. กับศาลรัฐธรรมนูญ ผมคิดวา ปปช. กับศาล

รัฐธรรมนูญควรจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน และผมไดรับคํากลาวขานจากผูหลักผูใหญ

เยอะในครั้งที่ผมตรวจสอบคุณสมบัติ ทานก็บอกวาไมอยากที่จะเห็นใหมีคุณสมบัติสูง

เกินไป ตัวเลือกทานจะนอย เพราะวาอยากที่จะใหมีตัวเลือกเยอะขึ้น แลวเมื่อมีตัวเลือก

เยอะขึ้นแลวนี่จะไดคนดีมากขึ้น ไมไดหมายความวาคุณสมบัติสูงแลวนี่คนจะดีตาม   

แลวทานทราบไหมครับ เวลาเขาสรรหาคนที่เปนศาสตราจารย อธิบดีหรือเทียบเทาระดับ

ศาลรัฐธรรมนูญของทานนะครับ เขาสรรหาบางที ๑๑ รอบ ๑๒ รอบ ไมได หยุด          

แลวเปดรับสมัครใหม สรรหาตอไปอีก ๘ รอบ ไมได หยุด เปดรับสมัครใหม ก็ผมเปนคน

ทําเรื่องนี้เองกับมือ ทานประธานครับ ตรงนี้นี่เปนปญหาหนัก คือเขาไมมีตัวเลือกพอ      

แลวก็ตองเปดรับใหม เปดรับใหม แลวตรงนี้ในที่สุดเขาก็เลยตอนหลัง ๆ เอาวะ เหนื่อย  

เต็มที่แลว เอามันใหไดก็แลวกัน อัดกันเขาไป อัดกันเขาไป เลือกซ้ํา เลือกไปเลือกมา เลอืก

จนได แลวก็สงมาใหวุฒิ ผมก็ตรวจสอบ แลวผมก็ โอย กลุมใจวาจะทํายังไง ตรงนี้ฝาก

กรรมาธิการดูตรงนี้นะครับ  ผมแปรไวนี่ ตอนนั้นมันรีบรอน  เขียนแต เพียงแค                 

รองศาสตราจารยในมาตรานี้นะครับ ใจผมนี่อยากจะใหเหมือนกันกับ ปปช. อยากจะให

ศาลรัฐธรรมนูญมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น แลวเขาจะไดหรือไมไดไมเปนไรครับ เหมือน

รัฐมนตรีอยางที่ทานพูด ใหเขามีสิทธิสมัคร เราจะไดตัวเลือก เราไดคนดีเพิ่มมากขึ้น      

แตแนนอนพอดูคุณสมบัติแลวคนที่ เปนตําแหนงสูงกวา มีประสบการณมากกวา         

แลวดีดวย เขาไดกอน เขาไดรับการคัดเลือก โอกาสสูงกวา ผมกลัวไมมีตัวเลือก นี่พูดจาก

ประสบการณนะครับ ในการที่ผมเปนฝายตรวจสอบกระบวนการสรรหาทั้งหลาย แลวก็ได

สะทอนมา ถามวาผมไดรับคําสะทอนจากใคร ก็สะทอนจากผูใหญในวงการที่มีการสรรหา

นั่นละครับ คนหนึ่งคืออาจารยเสนห จามริก แลวก็บรรดาศาลทั้งหลายที่มาทําหนาที่    

เปนประธานสรรหานั่นละครับ บนกับผม ผมไมตองเอยดีกวา เพราะวาศาลนี่ผมเกรงใจ    

เดี๋ยวจะไปเอยชื่อ ทานมาเปนกรรมการสรรหาแลวทานก็บอกวาตัวเลือกนี่มีปญหา  



 ๑๓๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        นิวรา ๖๐/๒ 

         

แลวทานจะทําอยางไรละครับ มันก็มีเวลาที่ทานจะตองเลือก เพราะฉะนั้นทานพิจารณา

ตรงนี้เถอะครับวา ถาเอาศาลรัฐธรรมนูญ ทานแกมาตรานี้ไปเหมือนกับ ปปช. เสียใหมี

ตัวเลือกมากขึ้น แลว ปปช. ก็สําคัญไมยิ่งหยอนกวาศาลรัฐธรรมนูญ ผมวาเราอธิบายได                

แลวรัฐธรรมนูญเกาก็ใกลเคียงกันใน ๒ มาตรานี้นะครับ ใน ๒ ตําแหนงนี้ ขอบพระคุณ

ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : เดี๋ยว

ของทานอาจารยวัชราคนละประเด็นใชไหมครับ ขอ ๓ เชิญครับ เชิญกอน  

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมขอแปรญัตติไวในมาตรา ๒๐๑ (๓) โดยกระผมเห็นวา 

ขอความที่วา คุณสมบัติที่จะเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขอที่วา เคยเปนทนายความที่

ประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการ 

เสนอชื่อนั้น ขอความที่วา เคยเปน และขอความที่วา นับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ ดูจะ

ขัดแยงกันอยูในตัวครับ เพราะคําวา เคยเปน นั้นแสดงถึงความเปนตําแหนงนี้ในอดีต 

สวนนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น แสดงถึงวาตองเปนอยูในปจจุบัน ซึ่งเมื่อขัดแยงกัน

ดังนี้ กระผมไดลองตรวจดูตอไปในมาตรา ๒๐๓ ปรากฏวาผูที่ประกอบอาชีพอิสระนั้น

สามารถไดรับการคัดเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได แตจะตองเลิกหรือลาออก

จากการประกอบอาชีพนั้นกอนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือก หรือไดรับความ

เห็นชอบครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                  

          - ๖๑/๑ 



 ๑๔๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                ณัฐชนก ๖๑/๑ 

 

เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นั้น กระผมจึงขอเสนอแปรญัตติที่จะตัดคําวา เคย ออก เพื่อใหเห็น

วาบุคคลที่ประกอบอาชีพทนายความนั้นจนถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อก็ยังเปนผูที่มี

คุณสมบัติที่จะไดรับการคัดสรรครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ทาน พลตํารวจโท ธรรมนิตย เชิญครับ 

  พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร สมาชิกสภารางครับ ตามมาตรา ๒๐๑ 

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๐ (๓) และ (๔) นั้น ผมขอเพิ่มนะครับ ผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) 

นะครับ ขอเพิ่มเปน ผูบัญชาการทหารบก ขออนุญาตครับ เปน พลเอก ครับ เปน          

พลเรือเอก ครับ เปน พลอากาศเอก ครับ และเปน พลตํารวจเอก ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ไมไดแปรญัตติไวใชไหมครับ ถาเปนขอแปรญัตติใหมก็ตองรวบรวมรายชื่อใหได ๖๐ ชื่อ

ถึงจะไดนะครับ นอกจากกรรมาธิการจะพิจารณา จะเสนอใหกรรมาธิการพิจารณา       

ใชไหมครับ 

   พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

แตวากฎเกณฑเปนอยางไรครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ เชิญชี้แจงครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา       

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ขอเสนอของทานอาจารยเจิมศักดิ์    

นะครับ ที่ไดกรุณาแปรญัตติโดยพูดถึงการดํารงตําแหนงวา หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวา           

รองศาสตราจารย โดยทานบอกวาเพื่อใหสอดคลองกับการเขาสูตําแหนงการคัดสรร     

ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ผมขอกราบเรียน          

อยางนี้ครับ คณะกรรมาธิการยกรางไดพิจารณาโดยตระหนักถึงตําแหนงทั้ง ๒ ตําแหนง   

นี้นะครบั ก็คือกรรมการ ปปช. กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาการเขาสูตําแหนง

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่เราไดวางตําแหนงไวคอนขางจะสูง แลวก็ยังตองประกอบ    

 



 ๑๔๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                ณัฐชนก ๖๑/๒ 

 

ไปดวยการเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานนิติศาสตร แลวก็รัฐศาสตรอยางแทจริง

ดวยนะครับผม แลวนอกจากนี้บุคลากรที่จะเขามาสูตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ยัง           

ตองอยูในระดับของผูพิพากษาศาลฎีกา หรือมิฉะนั้นก็ผูพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครับ 

เหตุที่เปนดังนี้เพราะอะไรครับ ถึงแมวาศาลรัฐธรรมนูญอํานาจดูเหมือนกับวาภารกิจ    

จะลดลง หรือวาภารกิจไมหนักเทากับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ แตวาเปนผูที่มีอํานาจตรวจสอบหรือทบทวนกฎหมายของฝายนิติบัญญัติ อันนี้

เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับ ในระบบของตางประเทศ จูดิเชียล รีวิว (Judicial 

review) ถือวาเปนอํานาจสูงสุดครับ สูงสุดที่สุดในแผนดิน สูงสุดกวาฝายนิติบัญญัติ  เสีย

อีกนะครับ เหมือนอยางศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการตุลาการของฝรั่งเศส 

หรือศาลฎีกาของประเทศญี่ปุน กลาวคือวาเปนอํานาจที่ชี้ตนตายปลายเปนของการออก

กฎหมายของฝายนิติบัญญัติ แมงานไมหนักครับ แตวาเปนงานที่จะตองใชสมอง ใช

ความรู ใชความคิด ใชประสบการณอยางยอดเยี่ยม แตเทาที่ผานมากระผมขอกราบเรียน

วา เรามองศาลรัฐธรรมนูญเหมือนศาลทั่วไป กระผมขอกราบเรียนอยางนั้นนะครับ 

เพราะฉะนั้นจึงมีผูที่ไมไดมีความรูความเชี่ยวชาญ หรือความรูความชํานาญในดาน

กฎหมาย หรือในดานรัฐศาสตรอยางแทจริงนี่ ---------------------------------------------------- 

 

      - ๖๒/๑ 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๖๒/๑ 

 

หรือการปกครองการบริหารราชการอยางแทจริงเขามาอาศัยตําแหนงนี้ครับผม ในการ

ออกแนววินิจฉัยหรือวางกฎเกณฑอะไรในทางที่ทําใหเห็นไดวาศักดิ์ศรีหรือกระบวนการ 

ในการวินิจฉัยนั้นมันลดต่ําลงเหมือนกับรานคาแบกะดิน เพราะฉะนั้นเราจําเปนอยางยิ่ง

ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองยกระดับสถานะของศาลรัฐธรรมนูญใหกลับสูสถานะเดิม    

สูสถานะเดิมไมไดหมายความวาสูสถานะเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตสูสถานะเดิม

ของศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกครับ ไมตองศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไหนหรอกครับ ของ

ประเทศที่เพิ่งเกิดใหมนี่ เราจะเห็นไดเลยวาสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับ นักกฎหมาย         

นักรัฐศาสตรนี่ที่นั่งอยูในศาลรัฐธรรมนูญไปดูเขาแลวก็มาดูของเราเศราใจครับผม 

เพราะฉะนั้นไมควรจะใหเกิดเหตุการณนี้ขึ้น ดังนั้นเราจึงตองเปรียบเทียบสถานะวา แมมา

จากสาขาอื่น ฝายอื่นก็ไมควรจะลดต่ําลงกวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผูพิพากษาศาล

ปกครองสูงสุดครับ เพราะอะไรครับ เพราะจะตองนั่งพิจารณาคดีรวมกันในการวินิจฉัย    

ชี้ขาด ถาทานเปนลักษณะของขาราชการที่ต่ํากวาหรือดอยกวานี่มันดูแลวไมสงางาม   

อยางที่กระผมเคยพูดนะครับ เพราะฉะนั้นอยางนี้เราจึงพยายามดํารงไวซึ่งอธิบดีหรือ

ระดับศาสตราจารยครับผม แตวา ปปช. ก็คงจะตองพูดกันตอไปครับ วาทําไมเราถึงให

ลดลงได เหตุที่ลดลงกระผมขอพูดไวเสียเลยวา เราตองการคนหนุมหรือที่กําลังมีไฟที่จะ

ทํางานที่มากกวาที่ปรากฏ เราถึงขยายลงนะครับผม อันนั้นคงจะตองพูดในรายละเอียด      

ตอไปครับเมื่อถึงเวลา ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ของทานอาจารยวัชรายังไมไดตอบเลยครับ เคยเปน 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ) : สําหรับกรณีเคยเปน 

กระผมขอกราบเรียนวา ไมมีขออะไรที่จะไปตัดสิทธิเลยนะครับ ถึงแมจะใชคําวา เคย       

ก็ตามนะครับ ก็หมายความวาทานเปนอยูอยางทานวัชรานี่ไดนะครับ คือหมายความวา  

คําวา  เคย  นี่นะครับ  ไม ไดหมายความวาอดีตที่ลวงมาแลว เมื่อกอนที่ทานจะ                 

มาเปนถึงขณะนี้ ขณะที่ทานนั่งอยูนี่ทานเคยตลอดเวลาเลยครับผม เพราะวาอยางที่             

พระพุทธองคทรงตรัสวา  สิ่งที่ลวงมาแลวก็คือขณะที่นั่งอยูนี่นะครับทั้งเปนและลวง   

 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๖๒/๒ 

 

มาแลวครับ ตลอดเวลาครับผม เพราะฉะนั้นเรื่องถอยคําไมมีปญหา ถาทานยังติดใจก็ยัง

บันทึกไวในเจตนารมณไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : เชิญ

อาจารยวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร ครับ เมื่อทานกรรมาธิการไดใหความหมายที่ชัดเจนวา คําวา เคยเปน 

นี่ไมแสดงถึงอดีตเปนนะครับ กระผมก็พอใจและขอบันทึกในเจตนารมณไวดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ พอใจไหมครับ คําชี้แจง เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมฟงดูมีเหตุผลครับ ผมรับได แลวก็เห็นดวยวา ปปช. อาจจะตองการคนหนุมมากกวา

อยางที่พูดนะครับ เลยเห็นดวย ๒ ที่เลย ถามนิดเดียววาที่ของคุณวัชราที่วาเคยเปนนี่      

ผมเคยดูกฎหมายเกาพอดีจะหยิบไมทัน รูสึกจะเขียนวา เปน หรือ เคยเปน ใชหรือเปลา 

อันนี้ถอยคําเทานั้นแหละครับ เจตนารมณในทีนี้ที่ทานอธิบายนี่ผมก็เห็นดวยครับ คําวา 

เคยเปน แมปจจุบันเปน มันเคยเปนมาตั้ง ๓๐ ปแลว ปจจุบันเปนนี่จะไปบอกวา ปจจุบัน

ตองลาออกเสียกอนหรือหยุดไวกอนนี่ มันดูแลวมันตลก เจตนารมณไมนาจะขัด แตวา

รูสึกกฎหมายเกาจะเขียนวา เปน หรือ เคยเปน เทานั้นเองนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เชิญทานนุรักษครับ 

  นายนุรักษ มาประณีต (กรรมาธิการ)  : ผม นุรักษ มาประณีต ครับ     

เรียนตอบทานวัชราวา คําวา เคยเปน นี่นะครับจะกวางกวานะครับทาน ถา เปน และ  

เคยเปน นี่จะแคบกวานะครับ ----------------------------------------------------------------------- 

      

                 - ๖๓/๑ 



 ๑๔๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๖๓/๑ 

 

ถาตามความหมายของทานวา เปน นี่ ตองเปนติดตอจนมาถึงวันสมัครนะครับ แตถา  

เคยเปน นี่ เคยเปนมาแลว ๓๐ ป แมจะหยุดเวนวรรคไปจนถึงวันสมัครก็ยังเขาคุณสมบัติ 

เพราะฉะนั้นคํานี้จะกวางกวาครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ตกลงวามาตรานี้ผูแปรญัตติพอใจ เหลือแต (๕) ทานอาจารยเจิมศักดิ์ แตวาเกี่ยวของกับ

เร่ืองสมาชิกวุฒิสภา ทานการุณครับ เชิญครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ สสร. นะครับ 

ขออนุญาตถามครับ และคําถามนี้มันเปนคําถามที่เปนปญหานะครับ อยากใหตอบไว   

ซึ่งเคยหาชองทางนําขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญอยูเร่ือย คืออธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงบริหาร  

ในสวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดีอะไรอยางนี้นะครับ ผูตรวจราชการ

กระทรวง ซี ๑๐ พลตํารวจเอก หรือ พลเอก พลโท พลตรี อะไรที่ไมใชบริหารนี่ จะได

หรือไม อะไรตาง ๆ เหลานี้ ทานตองบันทึกเอาไว ถาไมอยางนั้นแลวก็จะมีปญหาใหกับ    

ดอกเตอรเจิมศักดิ์เอาไวถามอีกอยูเร่ือยนะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ใครจะยืนยันครับ ทานไพบูลยครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ในประเด็นของ

คุณสมบัติในสวนที่เกี่ยวกับอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหาร ในสวนราชการที่มี

อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี ในเรื่องนี้นะครับ ไดมีการปรับปรุงจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

ซึ่งเขียนไวสั้น ๆ คือ อธิบดีหรือเทียบเทา แลวก็นําไปสูความสับสนในการยื่นตีความ      

ในการสรรหา ถาตรงนี้นะครับ ในเจตนารมณจริง ๆ คงตองดูคูไปกับมาตรา ๒๐๐ ที่วา 

ตองมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินนี่ ความรูในการบริหาร

ราชการแผนดิน ก็คือหัวหนาสวนราชการครับ เพราะฉะนั้นในคําถามที่วามันจะรวมไปถึง

ผูตรวจราชการหรือไม ตรงนั้นนะครับ ไมรวมครับ เนื่องจากวาไมสอดคลองกับใน    

มาตรา ๒๐๐ อยูดวย เพราะฉะนั้นอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการ   

ที่ มี อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดีนี่  ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  



 ๑๔๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๖๓/๒ 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินก็เขียนไวแลวครับ ถาสวนราชการเรียกชื่อ

อยางอื่น อาจจะมีตําแหนงผูอํานวยการ เลขาธิการ ลักษณะอยางนั้นนะครับ แลวสวนนั้น

เปนกรมเทียบเทาอธิบดีนี่ ตรงจุดนั้นก็อยูในความหมายนะครับ ในเรื่องของอธิบดีหรือผู

ดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี ซึ่งตรงจุดนี้

เรียนยืนยันวา ทางคณะกรรมาธิการที่ไดยกรางในสวนนี้นะครับ ก็ไดคํานึงถึงปญหาใน

อดีตที่ผานมานะครับ แลวก็พยายามที่จะแกไขใหมันตรงตามที่เจตนารมณที่ประสงคครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)   :  

คราวนี้ก็ชัด ชัดกวาป ๒๕๔๐ มาก แลวก็แกปญหาไดเยอะนะครับ ขอบพระคุณมาก 

ขณะนี้ก็ครบทุกวรรคแลวนะครับ เชิญทานธรรมนิตย เมื่อกี้ยังไมไดตอบ 

   พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  ยังไมไดตอบครับ พลตํารวจเอก 

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

คืออยางนี้ครับ ผมเรียนวาเนื่องจากไมไดขอแปรญัตติเอาไวนะครับ เพราะฉะนั้นจริง ๆ 

แลวก็คงเสนอตรงนี้ไมไดนะครับ ตามกฎที่เราวางไว มาตรา ๒๘ วรรคสองนะครับ 

  พลตํารวจโท  ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร   :  ผมอยูในคณะ  ลงชื่อกับ    

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ใชครับ แตวาตองแปรมาเปนญัตติลงมา แลวตรงนี้เขาหามไมแปรเพิ่มเติมอีกแลวครับ 

ยกเวนแตวาทานกรรมาธิการจะเห็นชอบ ถูกไหมครับ ทีนี้ผมก็ถามทานกรรมาธิการแลว       

ทานกรรมาธิการก็ไมตอบ เมื่อทานกรรมาธิการไมตอบก็แสดงวาทานก็ไมเห็นชอบที่จะให

เปลี่ยนแปลง ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ     

ผม เจิมศักดิ์ ครับ ผมคิดวาที่คุณการุณถามไวนี่ จะไดบันทึกไวใหชัด ๆ เพราะเรื่องนี้นี่     

มีปญหามาโดยตลอด คือคําวา อธิบดีหรือเทียบเทาแตเดิมนี้ ---------------------------  

           - ๖๔ /๑  



 ๑๔๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          เสาวลักษณ ๖๔/๑ 

 
อยา งที ่ท านกร รมาธิก า รที่กรุณาตอบนะครับ ผมเสียเวลากับเร่ืองนี้หลายเดือน        

เปนปเลย แลวก็มันมาหลายรุนเหลือเกินที่จะตองจัดการกับอธิบดีหรือเทียบเทา           

ผมอยากจะใหบันทึกไวนะครับ วาแตเดิมนี่ปญหามันมีอยูวา พอเขียนวา อธิบดีหรือ

เทียบเทา พลตรี พลโท บอกวา เขาซี ๑๐ เขามาเทียบ เขาเอาอธิบดีหรือเทียบเทา คือเอา

อธิบดีไปเทียบกับซี ๑๐ กอน แลวอะไรที่เทียบกับซี ๑๐ เอาหมด ซึ่งเราบอกวา เอะ  ถาดู

ทั้งหลายเขารอยเรียงในรัฐธรรมนูญนี่มันพูดถึงตําแหนงบริหาร มันไมไดเอาซีเทียบ         

ก็ไปเอา กพ. มา  กพ. ก็บอกวา ที่เทียบนี่ ไปเอาซี ๑๐ มาเทียบนี่ กพ. กฎของ กพ.       

เขาเทียบเพื่อที่จะใหนั่งเครื่องบินไดชั้นไหน หรือพักโรงแรมไดเทาไร คุณเอาอันนั้น         

มาเทียบ กพ. บอกวา เขาไมมีเจตนาจะเทียบในทางบริหาร เสร็จแลวคนก็ไมยอมจะเอา 

ใหได พลตรี พลโท พลตํารวจตรี พลตํารวจโท ก็จะเทียบ ตกลงผูวาราชการจังหวัดก็เทียบ 

เอาสิ ผูวาราชการจังหวัดนี่ใชไหมอธิบดีหรือเทียบเทา บางคนก็บอกวา ใช บางคนก็บอก

ไมใช มันก็ตีกันมั่วไปหมดเลยตรงนี้ เอกอัครราชทูตใชไหม และตําแหนงมันยังมีอ่ืน ๆ อีก

มากมายเลย ทีนี้เขาก็จะเอาอะไรที่เทียบไดก็เทียบหมดนะครับ ซี ผมเคยแซวในที่ประชุม

เลยนะครับ คนที่มาเทียบนี่นะครับ ผมบอกวา ถาคุณเทียบโดยอยางนี้ ถาเขาบอกวา  

ตองเปนชายหรือเทียบเทา คุณบอกผูชายเปนคน ผูหญิงก็เปนคน เพราะฉะนั้นผูหญิง      

ก็เทียบกับผูชายได เขียนวา ผูชายหรือเทียบเทา เพราะฉะนั้นเพศอะไรก็มาไดหมด ถาคุณ

ใชวิธีนี้ เพราะวาคุณบอกวาผูชายเปนมนุษย ผูชายเปนคน ผูหญิงก็เปนคน คนก็เลย 

เทียบกับคน เพราะฉะนั้นผูชาย ผูหญิง ก็ใสดวยกันได ผมก็ เออ วิธีเทียบของคุณนี่    

แปลกดี แตเขาก็เทียบกันไปอยางนี้ละครับ แลวก็มีปญหา ผมก็สงศาลรัฐธรรมนูญ ดิ้นกัน

อยูอยางนั้นนะครับหลายตลบ ไมตองพูดซ้ํา เชื่อวาทานไพบูลยนี่ทานก็รูดี เพราะฉะนั้น

เที่ยวนี้นี่เอาใหมันชัด พลตํารวจโท ธรรมนิตย ทานถามนี่ ทานอยูในกลุมผมนะครับ    

ทานประธานตองกรุณาใหทานตอบ จะไดบันทึกเจตนารมณไวชัด ๆ เลยวา ทานถามวา 

พลตํารวจเอกใชไหมครับ พลตํารวจโท ธรรมนิตย ถาตํารวจนี่จะเทียบอยางไร จะเอา

เฉพาะอธิบดีตํารวจ ทานฟงนะครับ ตํารวจนี่จะยุงหนอย ตํารวจนี่ทานมา ทานบอกทาน

กรมใหญ มันมีกรมใหญที่เรียกวา อธิบดีกรมใหญกับอธิบดีกรมเล็กอีก แลวทานก็บอกวา 

เฮย เราเปนรองอธิบดีกรมใหญนี่ มันตองเทียบเทากับอธิบดีกรมเล็ก  ทานตองใส 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          เสาวลักษณ ๖๔/๒ 

 

เจตนารมณตรงนี้นะครับ ทานพูดมีความหมายนะครับ ผมทํามากับมือ ผมโดนมาแลว  

นะครับ อยาใหบอกเลยวาใครบาง แลวก็อางตัวนี้ไปเปนศาลรัฐธรรมนูญเรียบรอย แลวก็

ถูกปลดไปแลว ตํารวจนั่นแหละครับที่เปนรอง และตํารวจ คุณไมตองไปเอยชื่อหรอก   

คุณการุณ ตํารวจที่ต่ํากวาอธิบดี แลวก็บอกวาตัวเองนี่เทียบเทาอธิบดี เปนรองอธิบดี     

แตเขาบอกวาเขาเปนอธิบดีหรือเทียบเทา ถามวาทําไมละ เขาก็บอกวาเขากรมใหญนะ 

เขาเทียบเทาอธิบดี คนอื่นนะไมเทียบเทาอธิบดีในกรมตัวเองนะ อยางนี้เปนตน อันนี้ทาน

ประธานครับ ผมตรวจสอบเรื่องนี้ผมปวดหัวมาก และผมไมยอม เขาก็จะฆาผม ทานนึก

ออกไหม คนมันจะไดตําแหนงอยูแลว ผมก็จะร้ือทาเดียว บอกคุณไมมีคุณสมบัติ ผมก็สง

ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ที่ไปทางคุณอุทัยทีหนึ่ง ไปทางคุณอะไร ที่คุณการุณเลนงานไปเมื่อเชา

นี้นะครับ ที่บอกวารุกที่ฉะเชิงเทราอะไรตออะไร ผมไมอยากเอยชื่อนะครับ แบบนี้ แลวเขา

ก็ไมสง เร่ืองนี้เปนเรื่องที่วนเวียนปวดหัว ไมใชวาทานฟงแคนี้ทานบอกวาปวดหัวแลว    

ผมทํากับมือนี่มันจะปวดหัวขนาดไหน  ผมวาประธานตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ        

แลวหลายตอหลายรุน เพราะฉะนั้นทานตอบเถอะครับ จะไดบันทึกไววาถาตํารวจจะ

เทียบอยางไร เอาแตอธิบดีเลยนะ จะไดบันทึกเจตนารมณเลย ผมเห็นดวยนะถาจะเอาแต

อธิบดีก็เอา แตเขาก็ยังมาบอกเขากรมใหญ คนอื่นมันกรมเล็กนะครับ จะเอาอยางไรครับ

ตรงนี้ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ชัดเจนไหมครับ ถาชัดเจนก็ชวยตอบยันอีกทีหนึ่งนะครับวา พลเอก ถาไมเทียบเปนอธิบดี 

ก็ไมใช ใชไหมครับ เปนอยางนั้นไหม กรมเล็ก กรมใหญ ไมเกี่ยวกัยใชไหมครับ ทานเลขา 

เมื่อสักครูผมก็ เขาใจผิด  นึกวาเปนเสนอญัตติขึ้นมาใหม  แตถาถามวา  พลเอก              

พลตํารวจเอก นั้นเทียบอธิบดีหรือไม นั่นอีกประเด็นหนึ่ง ทานก็ถามได มีสิทธิถาม          

เพราะฉะนั้นกรุณาตองตอบนะครับทาน 

          - ๖๕/๑ 

 

 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                  พรเทพ ๖๕/๑ 

 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ กระผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ในความหมายที่ดูกันตรงนี้นะครับ อธิบดีไมมี

เปนอยางอื่น ก็คือ อธิบดีกรม ปลัดกระทรวง นะครับ ก็อยูในฐานะที่ปกครองกระทรวง 

อธิบดีนี่ สวนมากก็จะผานจากอธิบดีไปแลว ตรงนั้นไมมีปญหา ทีนี้คําวา ผูดํารงตําแหนง

ทางบริหาร ในสวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดีนี่ ก็ตองดูประกอบกัน ก็คือ 

ดํารงตําแหนงบริหารดวย อยางผูตรวจราชการ ที่ปรึกษา ไมอยูในความหมายนะครับ 

ตําแหนงที่ทางบริหารในสวนราชการนี่มันก็มีอยูหลายอยาง อยางขออนุญาตเอยนาม 

ทานกลานรงค ทานเคยเปนเลขาธิการ ปปช. นี่ อันนั้นก็คืออยูในความหมายนะครับ ก็คือ 

เคยเปนขาราชการที่บริหารในสวนราชการแลวก็เทียบเทาอธิบดี ซึ่งสูงกวาดวยซ้ําครับ 

เปนระดับ ๑๑ ทีนี้ในผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการนะครับ นอกจาก

ปลัดกระทรวงแลวนะครับ ก็มีรองปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวงก็ใชตําแหนงบริหาร 

แลวก็ระดับ ๑๐ เทียบเทาอธิบดีนะครับ ตรงนั้นนะครับ ทีนี้ในเรื่องของนายทหาร 

นายตํารวจ ก็ตองดูวาตรงนั้นนะครับอยูในลักษณะที่มีตําแหนงทางบริหารหรือไมนะครับ 

ก็คงเอาประเด็นหลัก ๆ มาจับนะครับ ไมใชวาเปนตําแหนงในระดับ พลเอก พลเรือเอก 

พลอากาศเอก แลวจะไดทุกทานนะครับ ก็คือตองเอาตําแหนงในเชิงของบริหารเขามาจับ 

ซึ่งคงตองไปดูในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ครั้นจะเขียนไปตรงนี้   

มันสาธยายไดไมหมดครับ แลวมันก็จะผิดเจตนารมณไปนะครับ ตรงนั้นผมก็กราบเรียน 

อยางสวนราชการอื่น ที่เรียกชื่ออยางอื่นนะครับ แตอยูในฐานะเทียบเทากรม ก็คงจะอยูใน

ความหมายนี้นะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

    รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมชวยทานอยางนี้ ทานจะเห็นดวย

ไหม ทานตองการผูที่มีประสบการณในการบริหาร ไมใชซี เทียบซีไมได ตองบันทึกใน

เจตนารมณใหชัดเจนวา ตองการผูที่มีประสบการณในการบริหารเทียบเทาตําแหนงอธิบดี 

คือหัวหนาสูงสุดของกรม ถูกไหมครับ ถาพยักหนา ผมพูดแทน จดดวยนะ วาทาน      

พยักหนานะ  ไมอยางนั้นแลวเดี๋ยวกลายเปนเจตนารมณ กลายเปนฝายผม เจตนารมณ 



 ๑๔๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                  พรเทพ ๖๕/๒ 

 

ของเจิมศักดิ์คนเดียว มันตองเจตนารมณของเราทั้งหมด ถามีใครคานก็ตองพูดกันนะครับ 

เจตนาของเรานี่ตองการผูที่มีประสบการณในการบริหารระดับกรม หัวหนาของระดับกรม 

ถาทานไมเห็นดวยกับผมก็คานกันไปเลยนะครับ ทีนี้  มันจะงายขึ้น ตอนกอนคนแทบตาย 

เจตนารมณไมพูดกันเลย เขียน อธิบดีหรือเทียบเทา คราวนี้ก็มีนิดเดียว จะตองเอาใหชัด 

ทีนี้ไหน ๆ พูดกันขึ้นมาแลว เจากรมเลยครับ ผมเจอปญหามากเลย เขาบอก เจากรมนี่

ไมใช กรม เขาเรียก เจากรมเฉย ๆ แตทหารเขาเรียก เจากรม แตไมใชกรมหรอก 

เพราะฉะนั้นเขามาหลอกอาจารยนี่ เขาบอกวาเขาเปนเจากรม เราก็บอกวา เอย เจากรม

คืออธิบดี ปวดหัวอีกเหมือนกันวาเจากรมใชไหม เจากรมบริหารระดับกรมไหม มีคนบอก

ไมใชนะครับ เลขาสภาพัฒน ใชแน สภาพัฒนรวย งานใหญระดับกรม มีคนบอกวามัน

เหมือนกรมใหญ มันเหมือนใหญกวานั้นอีก คือ ซี ๑๑ เพราะฉะนั้นรองเลขาสภาพัฒนเลย

นาจะเทียบเทากับกรมเล็ก ไปโนนอีก ทานนึกออกไหม  เพราะเลขาสภาพัฒนนี่             

ไปเทียบเทากับอธิบดี อธิบดีไมได เพราะเขาซี ๑๑ เขาใหญกวา รองอธิบดีมาเลย         

ผมซี ๑๐  ดิฉันซี ๑๐ กระทรวงศึกษาก็มีมานะครับประเภทนี้ สํานักงานอะไรนั่นผมจํา

ไมไดแลว สส. อะไรไมรูนะครับ มาเลย ดิฉันกรมใหญนะ ดิฉันเปนรองอธิบดี ดิฉันตองได 

นี่ผูหญิง แลวผมก็ปวดหัวนะครับ แลวก็วัน ๆ หนึ่งจะมีคนมาล็อบบี้ (Lobby) อยางนี้    

มันเยอะ แลวผมเปนโรคไมชอบใหใครล็อบบี้ดวยนะครับ --------------------------------------- 

 

                 - ๖๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           เสาวลักษณ ๖๖/๑ 

 

นี่พูดจริง ๆ ผมเปนคนตรวจ และเขาก็วิ่งล็อบบี ขออาจารยผานเถอะนะ ขอผานเถอะนะ 

อยาไปเอาเรื่องเลย และผมก็เอาหมดละทุกคน ผมไมสนใจนะ แลวก็มีศัตรูเต็มบาน      

เต็มเมือง ทานเขียน ตอไปนี้ผมไมไดเปน สว. แลว ผมไมไปยุงดวยนะครับ แตวาคนที่มา  

ทีหลังเขาจะไดใหมันชัด ๆ ถาทานบอกยังเขียนไมได เราพูดกันเสีย บันทึกในเจตนารมณ 

ตรงนี้ทานประธาน คําวา บันทึกเจตนารมณ จะมีความหมายอยางยิ่ง ถาเราตกลงกันเปน

เจตนารมณอยางไร ไปเขียนละเอียดเลย จะเอาระดับไหน เจากรมพระธรรมนูญใชไหม 

เจากรมอื่น  ๆ  มีคนบอกเจากรมของทหารก็ ไม เทากันอีก  ผมก็ เลยปวดหัว  วา                 

ตกลงเจากรมมันเปนอยางไร เทาหรือไมเทา ในนี้ก็มีทหารอยูใชไหมครับ ทานชวยหนอย

ไดไหมครับ ทหารเรือก็คงมีเจากรมเหมือนกันนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

พอจะชวยไหม ทานพีรศักดิ์  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ตอเนื่องเลยครับ จะไดเอาใหหมด 

ทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานพีรศักดิ์กอนครับ  

  พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม พลเรือเอก

พีรศักด วัชรมูล นะครับ เจากรมนี่มีหลายระดับ ใชครับ อยางเชน กรมอูทหารเรือ             

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

กรมอูทหารเรือ ใช  

   พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  : ในกรมอูทหารเรือก็ยังมีกรมพัฒนาแผนการ

ชาง มีกรมอะไรอีก มีทั้งหมด ๓ กรม อยูในกรม กรมซอนกรมอยู เปนกรมหมด  
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

แยสิครับทาน  

  พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  : กรมอูเปนกรมใหญ ระดับพลเรือโท 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

กรมหนึ่งก็ตองมีอธิบดี มีเจากรมไดคนเดียวเทานั้นแหละครับ  



 ๑๕๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           เสาวลักษณ ๖๖/๒ 

 

  พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  :  ก็กรมอูระดับพลเรือโท และแบงเปน ๓ กรม 

กรมระดับพลเรือตรี    

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

กรมในที่นี้ไมไดมีความหมายเทากับ กรม กอง ตาง ๆ ไมใชหรือครับ 

พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  :  อันนี้เปนกรมบริหารในกรมอูทหารเรือ 

เจากรมหนึ่ง 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ก็เปน

ปญหาละครับถาอยางนั้น กรมซอนกรมนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ขออนุญาตซักทาน

นิดเดียวนะครับ เพราะวาผมทราบประเด็น กรมไหนเปนกรมที่บริหารงานเทียบเทาบริหาร

นะครับ เอาตัวบริหารเปนหลัก เทียบเทากับกรมอื่น ๆ ในขาราชการพลเรือน ทานลองบอก

หนอยไดไหมครับ กรม ๓ กรมของทานที่แตกอะไรนี่ กรมไหนคือใชครับ  

  พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  :  กรมอูคือกรมที่บริหารกรมอีก ๓ กรม        

ในสวนของกรมอูทหารเรือนะครับ ในสวนของสายชาง แตเอาทหารนี่มาเทียบกับ   

พลเรือนนี่ จริง ๆ แลวมันไมเหมือนกัน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : ครับ    

ก็เปนขอมูลที่จะตองประกอบ แลวตอนนี้มีชื่อ ทานการุณทีหลังครับ ทานวัชราครับ แลว

ทานการุณครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผมขอนิดเดียวครับ กระผม วัชรา หงสประภัศร กระผมขอคําอธิบาย หรือเปน

เจตนารมณของผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทา

อธิบดีนี้ เชน ผูวาราชการจังหวัดนี้ถือวาเปนหรือเปลาครับ แลวรองผูวาราชการจังหวัดนี้

เทียบเทารองอธิบดีหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

๒ ตําแหนงนะที่ถามนะครับ รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ที่เปนเรื่องสงสัย 

ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด เชิญทานการุณครับ  



 ๑๕๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           เสาวลักษณ ๖๖/๓ 

 
  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ การุณ สสร. นะครับ         

ผูวาราชการจังหวัด ทานเสนอมาเมื่อกี้นะครับ ผูวาราชการจังหวัดเทียบเทาอธิบดีไหม          

เปนบริหารไหม เปนกรมไหม ตอไปครับ พลตํารวจเอก แตไมใชผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาตินะ ระดับพลตํารวจเอก ระดับรองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรืออะไรนะ    

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาตินี่ ถือเปนอธิบดีไดไหม มาเยอะเลยครับ อันนี้              

มาสมัครเยอะ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อันนี้เยอะเลยอีกเหมือนกัน ซึ่งไมรู       

กรมอะไรตอกรมอะไรหรอกทีนี้นะครับ ถือไหม เสธ. เสธ. เสธ. ทัพบก เสธ. ทัพเรือ             

เสธ. ทัพอากาศ ซึ่งเปน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก เหมือนกันเปนเสนาธิการนะ  

แลวก็ตําแหนงอะไร เจากรมอะไรของเขาอีก ตําแหนง พลเอก ทั้งนั้นเลยนะครับ ถือวา    

เปนไหม มาสมัครเยอะเหมือนกันครับ ทานตองวากันเสียใหละเอียดตรงนี้สักหนอยหนึ่ง

ครับ จะไดเปนบันทึกเอาไว ตอไปนี้มันจะไดเถียงกันนอยหนอยในวันขางหนา  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับผม ทานสุรพล ไมพูดแลวใชไหมครับ  เชิญครับ  

  นายสุ รพล  พงษ ทั ดศิ ริ กุ ล   :  กราบเ รียนท านประธานที่ เ คารพ                   

ทานกรรมาธิการ ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผมเกี่ยวนิดเดียวละครับ และความจริง      

ก็ ไม ไดคิดว าจะได มี โอกาสเปนอะไรหรอกครับ  แตว าจะเกี่ ยวตรงความเปน                    

ผูวาราชการจังหวัดนี่ครับ เพราะวาบางทานก็วาเปน บางทานก็ไมไดเปนนะครับ ---------- 

 

                - ๖๗/๑ 

 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 พรเทพ ๖๗/๑ 

 

ตรงนี้ตองขออนุญาตกราบเรียนวา ถามองในแงการบริหารงานนี่นะครับ จังหวัดนั้นเปน

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนนะครับ ถาผมจําไมผิดก็รูสึกจะมีคําพิพากษาฎีกา        

เมื่อป ๒๔๙๕ นะครับ แลวก็ถามองในแงของการบริหารงานนี่นะครับ จังหวัดก็มีอํานาจ

ในเรื่องของการบริหารงาน ทั้งในเรื่องการบริหารราชการทั่วไป การบริหารงานบุคคล 

รวมทั้งการบริหารงบประมาณ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ นี่ไดนําไปรวมไวที่จังหวัด 

เพราะฉะนั้นนี่ก็มีปญหาในเรื่องนี้อยูตลอดมา แตโดยเจตนารมณ โดยการบริหารงาน   

นะครับ โดยลักษณะงานแลวนี่ จังหวัดก็ควรจะเทียบเทากับอธิบดีครับ ขอกราบเรียนครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :    

ความจริง กพ. มีหนาที่ เ ร่ืองนี้โดยตรงนะครับ เพราะวามีกฎเกณฑระเบียบตาง ๆ          

ทางกรรมาธิการ อาจารยอัชพรดูแลวครับ ทานกรุณา เผื่อวาชัด ๆ จะไดบันทึกเจตนารมณ

อยางวามีปญหามาก ๆ ทีเดียวครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สิ่งที่ไดเพิ่มเติมเขาไปวา อธิบดีหรือ         

ผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี นั้นก็เพื่อจะให

เห็นวามี ๒ เงื่อนไข ๑. ก็คือ เปนผูดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการ ตรงนี้ในสวน

ราชการตาง ๆ ก็จะกําหนดวา ตําแหนงใดเปนตําแหนงสายงานบริหาร ตําแหนงใดเปน

ตําแหนงสายงานวิชาการ หรือเปนตําแหนงสายงานดานปฏิบัติการ ตรงนี้ในสายของ

ขาราชการพลเรือนนั้นคอนขางไมมีปญหา เพราะชัดเจน เพราะตําแหนงบริหารเขาจะ

บอกวา ตําแหนงนี้คือตําแหนงบริหาร ๑ ๒ ๓ ๔ ตําแหนงผูตรวจราชการไมใชตําแหนง

บริหาร เปนตําแหนงสายปฏิบัติการ สายวิชาการไป เพราะฉะนั้นทานตรงนี้มันแยกกันชัด

นะครับ เสร็จแลวดูอันที่ ๒ คือ นอกจากตําแหนงทางบริหารแลว ตองดูวา บุคคลนั้นใช

อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดีไดหรือไม อํานาจบริหารนั้นก็จะดูจากอํานาจการบังคับ

บัญชา วาสามารถใชอํานาจบังคับบัญชาในระดับใดไดบาง สามารถอนุมัติหรือรับมอบ

อํานาจจากอธิบดีไป หรือปลัดกระทรวงไปอนุมัติในลักษณะเดียวกับการใชอํานาจ      

ของอธิบดีหรือไม  ก็จะไปเทียบตรงนั้นนะครับ  เพราะฉะนั้นในสายของพลเรือนนั้น  

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 พรเทพ ๖๗/๒ 

 

สิ่งที่เขาใจกันหรือตั้งใจกันก็คือตัวอธิบดีเองนะครับ ตัวรองปลัดกระทรวง เดี๋ยวนี้ยิ่งมีรอง

ปลัดกระทรวงที่เปนหัวหนากลุมภารกิจอยูดวย ซึ่งเขาใชอํานาจบริหาร ความจริงแลวสูง

กวาอธิบดีดวยซ้ําไป เพราะฉะนั้นตําแหนงรองปลัดกระทรวง และตําแหนงอธิบดีนั้น คือ

ตําแหนงทางบริหารในสวนราชการที่ใชอํานาจทางบริหารเทียบเทาอธิบดี แลวในอนาคต 

เขาใจวาอนาคตอันใกล กฎหมาย ระเบียบบริหารขาราชการพลเรือนกําลังแกไขใหม    

โดยจะแยกลักษณะ หรือประเภทของขาราชการที่ชัดเจนขึ้น เปนเขาใจวา ๔ แทง        

แทงบริหารจะกําหนดวาคือตําแหนงอะไรบาง  แทงสายวิชาการคืออะไรบาง               

สายปฏิบัติการคือ อะไรบาง ตรงนั้นผมเขาใจวายิ่งสามารถที่จะเอามาใชในการ

ประกอบการตีความนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นวา ตําแหนงใดที่ทางสายพลเรือนเรียกวาตําแหนง

บริหารก็จะเขาสูตําแหนงนั้น ก็ไดแกตําแหนงที่ผมกราบเรียน ก็คือพวกปลัดกระทรวง    

รองปลัดกระทรวง อธิบดีนะครับ กรณีนี้ก็จะเขาสูตําแหนงนี้ สวนสายงานอื่นอาจจะมี

ปญหานะครับ เพราะจะตองไปดูถึงขอเท็จจริงในแตละเรื่อง แตโดยภาพรวมหรือโดย

หลักการก็หมายความวา อยางทหาร ก็หมายถึง ทหารซึ่งดํารงยศ ดํารงตําแหนง           

ในลักษณะที่ตองตําแหนงทางบริหาร ทานนายพลทั้งหลายที่ทํางานดานอื่นที่ไมใชเปน 

ผูบริหารงานของหนวยงาน หรือหัวหนาหนวยงานนั้นก็จะไมเขาตรงนี้ เสร็จแลวก็ตองมา 

ดูดวย หนวยงานที่ทานบริหารนั้นนะ การใชอํานาจของทานนะสามารถใชอํานาจเทา

อธิบดีหรือไม ไมวาจะเปนการอนุมัติงบประมาณ ไมวาการบังคับบัญชาขาราชการภายใน

นะครับ ซึ่งอันนั้นอาจจะตองดูขอเท็จจริงเปนราย ๆ เพราะวาอันนี้คอนขางลําบาก เพราะ

ทั้งกองทัพและของตํารวจนั้น การแบงสวน สวนงานภายในนั้นสามารถแบงไดเอง พอแบง

ไดเอง การตั้งชื่อก็ลําบาก อยางเชน ผูบัญชาการกองทัพบก ก็ใชกองเฉย ๆ แตความจริง

แลวมันไมใชกอง อันนี้ก็เขาใจกัน แตวาเวลาเทียบตําแหนง ก็ตองเทียบกับตําแหนงตรงนี้ 

วาเขาจะใชอํานาจแบบเดียว หรือวาอํานาจเทากับอธิบดีหรือไม ซึ่งก็ตองดูองคประกอบ

หลาย ๆ เร่ือง ------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

                 - ๖๘/๑ 



 ๑๕๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    นัชชา ๖๘/๑ 

 

แตวามันก็จะแคบลงมาครับวา ไมใชตําแหนงทานนายพลทุกคนที่จะเขามาสูอันนี้ได    

ตองดู ๑. เขาเปนหัวหนางาน หัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจบริหาร แลวก็ไปดูอํานาจ

บริหารตรงนั้นวา เขาใชอํานาจบรหิารเทากับอธิบดีของพลเรือนหรือไมครับ หลักกวาง ๆ  เลย 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

แลวผูวาราชการจังหวัดตอบคําถามที่คาใจ ผูวาราชการจังหวัดใชไหมครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ผูวาราชการจังหวัดก็ถือวาเปน

หัวหนาสวนราชการของจังหวัด ซึ่งเปนขาราชการสวนภูมิภาคนะครับ การใชอํานาจของ

ผูวาราชการจังหวัดนั้นมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการตั้งแต ระดับ ๗ นะครับ แลวก็

ตอนนี้มีเพิ่มเขาไปอีกวา เมื่อไดรับการมอบหมาย มอบอํานาจเขาไปจากสวนราชการ      

ก็สามารถบริหารราชการไดเชนเดียวกับอธิบดี เพราะวาอธิบดีนั้นในกฎหมายระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน อธิบดีนั้นสามารถมอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดได 

เพราะฉะนั้นอํานาจบริหารของผูวาราชการจังหวัดจึงเทียบเทาอธิบดีอยูในขณะนี้ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : โอ.เค. 

เชิญนะครับ ทานกลานรงค เชิญครับผม 

   นายกลานรงค จันทิก  :  ทานประธานครับ ผม กลานรงค จันทิก สสร.     

ผมอยากทําความเขาใจนิดเดียวครับ  ทานกรรมาธิการ  ถาทานประสงคที่จะให                 

ผูดํารงตําแหนงในทางบริหารเทียบเทากับอธิบดี ถาทานเขียนอยางนี้ ตําแหนงทางบริหาร

ในสวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี มันจะเกิดปญหาอยางที่ทานตอบบอกวา      

รองปลัดกระทรวงก็เทียบเทาอธิบดี มันจะมีปญหาวา รองเลขาธิการ ระดับ ๑๑               

จะเทียบเทาอธิบดีอีกหรือไม ถาทานตองการจุดตรงนั้น คือผูบริหารระดับสูงเทียบเทา

อธิบดี ทําไมทานไมเขียนตรงเลยวา ผูดํารงตําแหนงสูงสุดทางบริหารในสวนราชการ        

ที่มีฐานะเทียบเทากรม ผูดํารงตําแหนงสูงสุดทางบริหารในสวนราชการที่มีฐานะ    

เทียบเทากรม เทานั้นก็จบ สวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากรม คนที่มีอํานาจในทาง

บริหารสูงสุด ก็เขาตรงนี้ได ถึงแมวาจะไมมีตําแหนง เปนอธิบดี  ผมกราบเรียนเสนอ 

ทานกรรมาธิการ มิเชนนั้นแลวมันจะตีความกันมากมาย รองปลัดกระทรวง รองอธิบดี 

รองเลขาธิการ จะมีปญหามากมายครับผม ขอบคุณครับ 



 ๑๕๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    นัชชา ๖๘/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณมากครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานอัชพร เชิญครับ ผมวาคราวนี้ชัดนะครับ   

ถาเขียนอยางนี้ เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กราบเรียนวา ในเจตนารมณของคณะกรรมาธิการนั้น 

นอกจากตัวผูบริหารสูงสุดแลว ตําแหนงรองปลัดกระทรวงนั้นเห็นวาควรจะเขาอยู         

ในตําแหนงนี้ได เขามาเปนระดับนี้ได เพราะรองปลัดกระทรวงก็เปนสายงานบริหาร และก็

ใชอํานาจทางบริหาร เมื่อได รับมอบจากปลัดกระทรวงมาครับ ทีนี้ถาเขียนอยาง          

ทานอาจารยมันจะจํากัดแคบลงครับ 

   นายกลานรงค จันทิก  :  ขอประทานโทษ นิดเดียวทานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)   :  เชิญครับ 

   นายกลานรงค จันทิก  :  คือถารองปลัดกระทรวง มันตองไปตีความนะครับ

วา อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดีคืออะไร เพราะคนที่เปนอธิบดีนั้นคือคนที่มีอํานาจ       

ทางบริหารสูงสุด ฉะนั้นรองปลัดกระทรวงเขาเปนรองปลัด ตัวปลัดกระทรวงคือผูบริหาร

สูงสุด  เพราะฉะนั้นรองปลัดกระทรวงเขาไม มีอํานาจบริหารสูงสุดเทียบเทากับ

ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี นี่นะครับทาน ถาทานตีความอยางนี้ มันก็จะเกิดปญหาวา         

รองเลขาธิการทั้งหลายแหล ระดับ ๑๐ นี่ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ถาหากวาทานตั้งใจ

เจตนารมณจริง ๆ ที่จะใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนคนที่ผานการบริหารในระดับอธิบดี 

แตเผอิญประเทศไทยเรามีตําแหนงที่มันเรียกชื่ออยางอื่น ไมเปนอธิบดี อยางเชน 

เลขาธิการ กพ. อะไรตาง ๆ เหลานั้น ทานก็เขียนใหชัดเจนตรงนี้ มันก็จะไดไมมีปญหา    

ที่จะตีความครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ถามี

เจตนาจะเอารองปลัดกระทรวงก็ระบุลงไปเลย ใหเหมือนกับอัยการสูงสุด แลวก็ระบุ     

รองอัยการสูงสุดลงไปอีกตําแหนงหนึ่ง ใชครับ จะใชเวลาครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ครับผม ทานประธาน 

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ที่จริงเราพยายามแกไขปญหาที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ 



 ๑๕๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    นัชชา ๖๘/๓ 

 

ป ๒๕๔๐ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูนะครับ ที่ใชถอยคําวา อธิบดีหรือเทียบเทา เพราะฉะนัน้ก็

เลยมีการใช ระดับซี ๑๐ เทียบเทามากมายนะครับวา นี่เทียบเทาอธิบดีแลวนะครับ     

แลวก็เกิดกรณีที่ ไมพึงปรารถนาเกิดขึ้นนะครับ เราก็เลยตองระบุไวใหชัดเจนวา            

เปนตําแหนงทางดานบริหารนะครับ ในระดับอธิบดีนะครับ หรือเทียบเทา ------------------- 

 

           - ๖๙/๑ 



 ๑๕๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๖๙/๑ 

 

คือเร่ืองอยางนี้ผมวาเปนเรื่องของขอเท็จจริง ซึ่งกระบวนการที่เราจะบันทึกไวไดนี่ก็คือ

หมายความวา ในสวนที่จะตองการคนเขาสูตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญนั้น เราตองการ

ในระดับอธิบดี หรือบริหารราชการแผนดินนี่นะครับในลักษณะเดียวกับอธิบดีนะครับ    

ตรงนี้ที่ เราตองการ ก็คือความชํานิชํานาญของเขาที่มองภาพอะไรที่สามารถจะใช

ประโยชนได เทียบเทากับที่เราบอกวา ตองมีความรูในดานรัฐศาสตรใชไหมครับ หรือ     

รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตร ซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ ในดานการบริหาร

ราชการแผนดิน ตรงนี้นี่ แลวก็เอามาประกอบกับการที่มีตําแหนงตาง ๆ ก็จะทําใหมันมี

ความหลากหลาย แลวก็สามารถที่จะหาคนที่มีความรู พอที่จะมีความชํานาญ เชี่ยวชาญ

พอที่จะตีความกฎหมายในลักษณะที่วาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมในแงตาง ๆ    

แตวายิ่งถาทานพูดกันมาก  แลวก็จํากัดมากวาตองอยางนี้ อยางนี้นะครับ ผมวา           

จะกลายเปนวา จะทําใหกฎหมายของเราแคบลงไปอีกนะครับ อยางที่ทานอาจารย  

กลานรงคไดเสนอนั้นกระผมขอกราบเรียนวา เปนความคิดเห็นที่ถือไดวาเปนประโยชน  

นะครับ แตผมกลัววาในระยะเวลาอันสั้น มันจะทําใหสั้นหรือแคบไปหรือเปลานะครับ 

สําหรับในตําแหนงนี่วาระดับสูง พอเรามาพูดถึงวาตําแหนงรองปลัดไมใชระดับสูง อยางที่

เราพูดกันนะครับ แตไมใชความหมายของคณะกรรมาธิการยกราง คณะกรรมาธิการ    

ยกรางตองการใหคนในระดับรองปลัดเขามาอยูในการสรรหาดวยครับ เพราะอะไร เพราะ

เขาคุมในระดับคลัสเตอร (Cluster) ที่เราเรียกวา กรมตาง ๆ นี่ครับ คุมสายงานตาง ๆ   

ของกรม กรมขึ้นตรงตอเขา แบงสวนราชการแบบใหม เทากับวาเขาสูงกวาอธิบดีเสียอีก

นะครับ ในระบบการบริหารราชการแผนดินแบบใหม แลวมันจะมีการบริหารราชการ

แผนดินแบบใหมขึ้นมาเรื่อย ๆ ครับ ในระดับที่เทียบเทาอธิบดี หรือมิฉะนั้นก็ตําแหนง      

ที่เรียกชื่ออยางอื่น อยางที่วาเลขาธิการก็ดีนะครับ ผูอํานวยการ บางทีก็เปนระดับเทา

อธิบดีนะครับ เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนวา ใหเราบันทึกไวก็แลวกันนะครับ ในสวนที่เรา

ไดพูดกันนี่นะครับวา เวลาเลือกสรร เวลาคัดสรร ทานจะไดมีขอที่จะมองวา ออ นี่นะ

ตําแหนงอธิบดี หรือตําแหนงที่บริหาร ในระดับอธิบดีนั้นควรจะเปนอยางไรบาง แตวา   

ผมวาไมควรจะไปจํากัด ครัดเครง แลวก็ไปเขียนรายละเอียดมากเกินไปในรัฐธรรมนูญ   

ถาเผื่อเปนอยางนั้นนี่ก็จะทําใหทํางานดวยความยากลําบากครับ ขอบพระคุณครับ  



 ๑๕๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     สายชล ๖๙/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

ก็บันทึก ๒ ขอนะครับ ตําแหนงหนึ่งตองเปนสายบริหาร คือ นักบริหาร ๑๐ แลวก็ ๒                 

ก็ตองใชอํานาจบริหารเทียบเทากรมนะครับ ใชอํานาจบริหารเทียบเทากรมนะครับ                      

ก็ชัดเจน แลวจะยกตัวอยาง เชน ผูวาราชการจังหวัดนี่เปนได ยกตัวอยางพวกเหลานั้น           

ลงไปนะครับ ถูกตองไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ก็คอย ๆ ชัดขึ้น  

นะครับ ทีนี้เร่ืองทหารยังหนักใจ ทหารกับตํารวจนะครับ เพราะวาผมฟงดูแลวนี่ คือ

เพราะวามันถาเทียบระหวางทหารกับพลเรือนจะเทียบลําบาก ขณะเดียวกันจะใสใน

เจตนารมณใหชัดเจนดวยไหมวา นอกจากวาเปนนักบริหาร ระดับ ๑๐ และเปน                     

สวนราชการที่มีงบประมาณบริหาร คือบางทีมันไมมีงบประมาณในการบริหาร จริง ๆ 

ไมใชบริหารนะครับ หรือวาระดับกรมนี่จะตองเอาวาเปนนิติบุคคล จะไดชัดขึ้น เพราะกรม

เปนนิติบุคคลนะครับ ทีนี้ถาทานไปเอารองอธิบดีนี่ เอย รองปลัดกระทรวงนี่ ผมก็เคย

ไดรับการบอกเลาวา มีบางคนนี่เขาไมใหเปนอธิบดี แตเขาเกรงใจ เขาเลยจับใสเปนรอง

ปลัดกระทรวง มือไมถึงอธิบดีเขาเลยไปเปนรองปลัด เตะโดงไป นี่หิ้วมาเลยตําแหนง                

รองปลัดมาสมัครเลย อยางนี้เปนตน อันนี้คือขอเท็จจริงที่ผมไดรับ ทุกคนก็หัวเราะวา            

มันเปนเรื่องจริงทั้งสิ้นเลย 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขอประทานโทษนิดเดียว ไมไดจะขัดนะครับ ในขณะนี้มีกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวน

และศึกษาสถานการณเลขาธิการสันนิบาตมุสลิมโลกมาเยี่ยมสภาครับ สภาขอตอนรับ  

นะครับ เชิญตอครับ  

 

          - ๗๐/๑ 



 ๑๖๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          วีรุทัย ๗๐/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ฉะนั้นตรงนี้นะครับทาน ผมวา  

อยางนี้นะ ผมวานะครับ ผมเห็นตรงกับอาจารยวิชาอันหนึ่งก็คือ ถาเราเครงครัดมาก    

เราจะไดคนนอย แตถาเราใสสุมเสียงอะไร แตเขียนใหมันชัดขึ้น ผมยังนึกไมออก ถาชัด 

สมมุติวาทานรับ เรารับกันไดเจตนารมณเอาแคซี ๑๐ จบปญหาไปเลย ซี ๑๐ ทุกประเภท  

เอ็งจะบริหารไมบริหารเขามา แลวมีเจตนาบอก ซี ๑๐ ถาอยางนั้นนะครับ ทานใสอยางนี้       

ไดไหมวา ซี ๑๐ เปนนักบริหารระดับ ๑๐ และเปนสวนราชการที่มีงบประมาณในการ

บริหารหรือเปนนิติบุคคล พอบอกวา อธิบดีหรือเทียบเทา หรือวาเทียบ เทียบกรมเฉย ๆ นี่

มันตีความกันแหลกลาญอยางที่ผมพูด อาจารยวิชาครับ เพราะวาผมเองก็อยากจะ     

เอากวาง ๆ  ไว แตพอในทางปฏิบัติคนไทยนี่นะครับ เขาจะมาอางของเขาตลอด               

และคราวที่แลวกรรมการรับสมัครนี่นะครับ ครั้งแรกไมเอา พลโท มาประทวงเลย โอโฮ 

บอกจะยกคนมาประทวงวา คุณตัดสิทธิเขา เอา รับก็รับ อีกวันหนึ่งไมเอา อะไรอยางนี้   

นะครับ เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คือกลายเปนชักเขาชักออกอยูนั่นนะ อันนี้เร่ืองจริง  

ทานเขียนใหมันกวางขึ้น แลวก็ใหกรรมาธิการสรรหาเขาไปคัดเอาคนที่มีประสบการณ    

ดีไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ผมวาคําถามคงชัดแลวนะครับ ใชไหม เชิญทานจุตินันทมีชื่อขอยอนกลับนะครับ  

ทานอื่นพูดแลว เชิญทานจุตินันทครับ 

  นายจุตินันท ภิรมยภักดี  :  นิดเดียวครับทานประธาน จุตินันท ภิรมยภักดี  

ครับ อยากขอความชัดเจนนะครับเรื่อง ซี ๑๐ นี่อยางระดับรองเลขาสภาพัฒนก็ดี  

รองเลขา กพ. นะครับ แลวรองเลขาสํานักงบประมาณนี่ครับ ไมทราบวาจะตีความอยางไร

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

เมื่อกี้ไดพูดกันแลวในประเด็นนี้นะครับ แตวาจะพูดซ้ําอีกทีก็ได มีทานกลานรงคอีกครั้ง 

หรือเปลาครับ หรือไมมีแลว พูดแลวนะครับ เสร็จเรียบรอยหมด ถาอยางนั้นก็เชิญ

กรรมาธิการจะ 

 



 ๑๖๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         วีรุทัย ๗๐/๒ 

 

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ กระผม  

ยกมือนานแลวครับ ขออนุญาตเสริมนิดเดียวครับ ทานประธานครับ  

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ  

   นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

สุรพล  พงษทัดศิ ริกุล  นะครับ  ตองกราบขออภัยที่ประชุมนะครับ  กราบขออภัย            

ทานประธาน และขอขอบพระคุณทางทานกรรมาธิการ ขออนุญาตเอยชื่อ ทานอัชพร 

ที่ไดกรุณาพูดถึงจังหวัดเมื่อสักครูนี้ ก็นิดเดียวครับ ผมเพิ่มนิดเดียววา ถาตามระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน ตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

นี่นะครับ กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจปกครองบังคับบัญชาตั้งแตรองผูวา

ราชการจังหวัดลงมาครับ ไมใชเฉพาะระดับ ๗ นะครับ แลวก็หัวหนาสวนราชการ  

ปลัดจังหวัดอะไรตาง ๆ สวนงบประมาณอะไรตาง ๆ นี่ก็บางคนก็มอบใหเทียบเทากรม 

บางกรมก็อาจจะเทียบเทานอย แตโดยลักษณะการบริหารงานนี่ นอกจากจะบริหารงาน

ในสํานักงานแลวนี่ยังมีการบริหารงานเกี่ยวกับเร่ืองทองที่อีกดวย ผมอยากจะใหบันทึก

เอาไวครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ชัดเจนครับ ทานสุรพลครับชัดเจน ทานศิวะครับ เชิญครับ  

   นายศิวะ แสงมณี  : ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. มีนิดเดียว

ครับ คือทานอาจารยเจิมศักดิ์เมื่อกี้พูดพาดพิงไปนิดหนึ่ง ตองขออภัยทานอาจารย       

เจิมศักดิ์ คือทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดถึงรองปลัดกระทรวงวา เปนพวกที่เขาไมเอาแลว 

เลยมาเปนรองปลัด ผมรูสึกสะทอนใจมากครับ เพราะวาผมนี่กวาจะไดมาเปนรองปลัดนี่ 

โอโห เลือดตาแทบกระเดน็นะครับ และเพราะความดีที่ทํา เปนรองปลัดดีเขาเลยใหไปเปน

อธิบดีครับ แลวก็ขออนุญาตแกไขความเขาใจผิด เพราะรองไพโรจนเองก็อยูในขาย

เดียวกันครับ 

 

 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         วีรุทัย ๗๐/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมาก ผมก็อยูในขายเดียวกับทานนะครับ เคยเปนรองปลัดเหมือนกันนะครับ       

ทานกรรมาธิการตอนนี้รวบรวมคําตอบ ขอเปนครั้งสุดทายเลยนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ทานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญทานวัชรากอนครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กอนที่ทานกรรมาธิการจะตอบครับ กราบเรียน

ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม วัชรา หงสประภัศร คือกระผมไดรับเมสเสจ

(Message) มาจากขางนอกนะครับ  บอกวา  อยากถาม  อยากกราบเรียนถามวา             

ในตําแหนงบริหารที่ไมใชสวนราชการคือองคกรอิสระ เชน เลขาธิการนะครับ เลขาธิการ

กรรมการการเลือกตั้งนี่นะครับ จะมีฐานะเทียบเทาอธิบดีหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ก็คําถามนี้ก็ตองการความชัดเจนอีกเชนกันครับ กราบเรียนครับ 

                  - ๗๑/๑ 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๗๑/๑ 

 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ อีกครั้งครับ ผมคิดวาคงจะเปนครั้งสุดทายนะครับผม เพื่อไมให

เสียเวลาพวกทานทั้งหลายนะครับ สําหรับการบันทึกในเจตนารมณเพื่อใหชัดเจนขึ้น      

นะครับ ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอคือนักบริหาร ระดับ ๑๐ นี่ชัดเจน เพื่อที่จะประกอบ

นะครับ สวนตําแหนงอื่น ๆ เทียบเทาอยางเลขาธิการทั้งหลาย เชน ทานอาจารยกลานรงค

ที่รักของกระผมนี่ ทานก็อยูในขายอยูแลว ทานอาจารยไพบูลยที่รักยิ่งดวย ก็อยูในขาย   

ครับผม เทียบเทาหมดครับผม ขอบพระคุณครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานครับ แสดงวารองเลขาไมได    

ใชไหมครับ รองเลขา ปปช. รองเลขา กกต. อะไรนี่ไมไดใชไหมครับ เฉพาะตัวเลขา         

ใชไหมครับ จะไดบันทึกเจตนารมณ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)   : ทานประธานที่เคารพ

อีกครั้งหนึ่งครับผม คืออยางนี้ครับ เปนตําแหนงนักบริหารดวยหรือเปลา ตรงนี้ตองตอบ

นะครับ ระดับเทียบเทา ๑๐ ไหมนะครับ แลวก็อยูในขายของการสามารถที่จะบริหาร

งบประมาณ บริหารอะไรแทน อยางระดับของรองเลขาธิการนะครับ เลขาธิการระดับ ๑๑ 

ใชไหมครับ ก็สามารถที่จะมอบหมายงานใหระดับ ๑๐ ทําหนาที่บริหารในระดับเทียบเทา  

ระดับ ๑๐ ซึ่งเปนระดับอธิบดีไดหรือไม ตรงนี้ก็คือ คําตอบชัดเจนวาเวลาที่สามารถที่จะ

เอามาแสดงใหเห็นวาตัวเองนี่มีตําแหนงอยางนี้ ๆ ไดหรือไมนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : คือทานประธานครับ อันนี้ปญหาจริง

ก็คือ มีรองเลขาองคกรอิสระนี่เคยมาสมัคร แลวก็อางวาตัวเองนี่เทียบเทาอธิบดี รองเลขา 

ปปช. รองเลขา กกต. รองเลขา คตง. นี่นะครับ แลวในที่สุดไดรับการคัดเลือกดวย และผม

ก็ไมยอมวาเปนรองเลขาแลวไปเทียบเทาอธิบดีไดอยางไร อยางนี้เกิดมาแลว  ผมยังนึก 

ชื่อเธอออกเลยนะครับ เปนผูหญิงดวย แลวตรงนี้ไดไมได เอาใหมันชัดไปเลย รองเลขา

อยางนี้ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ผมวา  

ก็ความชัดเจนอยู ถารองปลัดกระทรวงชัดเจน เพราะอํานาจบังคับบัญชากรม แตวา     

ถารองเลขาธิการสภาพัฒนามันมีกรมเดียว เพราะฉะนั้นตองเขานิยามที่ทานกลานรงคพูด 



 ๑๖๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                        ปทิตตา  ๗๑ /๒ 

 
คือสู งสุดนั่ นแหละครับ  ถึ งจะมอบอํ านาจอย าง ไรก็ มันในระดับกรมด วยกัน                    

มันไมเหมือนกับปลัดกระทรวง ซึ่งมีหลายกรมอยูขางลาง  เขามอบคุมระดับกรม 

เพราะฉะนั้นระดับรองปลัดกระทรวงนี่ชัดเจน แตรองเลขาธิการไมชัดครับ ไมไดบริหาร

ระดับกรมครับ ชัดเจน ผมชัดเจนนะครับ ถาบันทึกอยางนี้เราคงพอแลวนะครับ ผมวา

มาตรานี้ทุกทานไมติดใจแลวนะครับ นอกจากเราจะบันทึกเจตนารมณใหชัดเจนอยางเมื่อ

สักครู  ในเรื่องตําแหนงตาง ๆ ๒๐๑ ถามสมาชิกอีกทีหนึ่งนะครับ  
(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมมี
ใครติดใจอะไร ขออนุญาตผานนะครับ  ไป ๓๐๐ ตอเลยนะครับทานเลขาครับ 
  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๐๒ ไมมีการแกไข มีกลุมสงวนคําแปรญัตติอยู ๓ กลุม คือกลุมทานพิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ กลุมอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และกลุมอาจารยวัชรา หงสประภัศร  

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   
มาตรา ๒๐๒ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติแกความ เร่ิมตนตองทานพิเชียรนะครับ      

๒๐๐ (๓) อยูไหมครับ ทานการุณแทนครับ เชิญครับ ออ จบไปแลวนี่ใชไหม 
  นายการุณ  ใสงาม   :  ไหนครับ  ยังครับ  ทานประธานที่ เคารพครับ           

ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ แมมาตรานี้จะลอมาจากของสภาเดียวก็ตามนะครับ   

แลวก็มาแก  แลวก็ปรับไอมาตรานี้นี่นะครับ  เนื่องจากสภาเดียวนั้นไปแกอยูที่          

มาตรา ๑๓๐/๑ ที่ผมไปแปรไวนะครับ อยูที่มาตรา ๑๓๐/๑ เนื่องจากวา ตอนแรก       

แปรสภาเดียว จึงตัดมาตรานี้ทิ้งทั้งหมด แลวก็ไปทําไวอยูที่มาตรา ๑๓๐/๑ ขึ้นมานะครับ 

อยูนี่ครับ แตเอาละครับทานประธานครับ ผมในสวนนั้นก็ไมติดใจที่จะไปแปรตออีก      

แตขอตั้งคําถามและอยากใหทานปรับปรุงตัวเลข เนื่องจากมาตรา ๒๐๒ ของทาน (๑) 

ทานดูนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
          - ๗๒/๑ 



 ๑๖๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                         ศิริวรรณ ๗๒/๑ 

 

คณะกรรมการสรรหาของทานมี ๕ ทานใชไหมครับ คือประธานศาลฎีกา ประธาน       

ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และ

ประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เลือกกันเองนะครับ อะไรวาไป กรรมการสรรหาของ

ทาน ๕ คน ๕ ทานนี้ ทานบอกวาในการสรรหาจะตองมีคะแนนไมนอยกวา ทานดูนะครับ 

ของทานบอกวามีคะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู    

ขอย้ําครับ สามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู แลวทานตอมาบอกวา

ถาขาดไป เหลืออยูเทาใดก็ตาม ถาเหลือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ ๕ คน 

ก็คือเหลือไมนอยกวา ๓ คน ใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบดวย

กรรมการที่เหลืออยู คําถามของผมนะครับ ทานจะหนักใจนิดหนึ่งตรงนี้ครับ เกรงวาจะ

เกิดปญหาแลวทํางานไมได ถาเสียงของทานสามในสี่นะครับ สามในสี่ของ ๕ คน           

ก็เทากับ ๔ สามในสี่ของ ๔ คน เทากับ ๓  สามในสี่ของ ๓ คน ถาเกิดเหลืออยู ๓ คน เชน 

เกิดยุบสภา  เกิดอะไรตาง  ๆ  ใชไหมครับ  ประธานสภาก็ไม มี  ประธานฝายคาน             

ผูนําฝายคานก็ไมมี เหลือ ๓ ทาน พวกทานละทีนี้ สามในสี่ของ ๓ คน คือตอง ๓ นะครับ 

เอกฉันทนะครับ ตรงนี้ละครับ ผมไมอยากเห็นมันล็อกตรงที่วาเอกฉันทโดยที่เพียงเสียง

เดียวเปนผูชี้ขาดไมใหอะไรเดินทางตอไปไดขางหนา เรียกวา เสียงเดียวหยุดยั้งการกระทํา

ทุกอยาง ถาเสียงเดียวนั้นคานหรือไมเห็นดวย เทานั้นแหละครับการเสนอก็จะลําบากมาก 

ผมขอเสนอตัวเลขแก และทานไมกระทบกระเทือนมาก และไมตองการให ๑ เสียงชี้ขาด 

ทานครับ ทานลองใชสองในสามสิครับ ทานลองใชสองในสามสิครับ ถาสองในสาม       

ถา ๕ คนเต็ม ก็เทาเดิม คือสี่ในหา ตําราของทาน ถาเหลือ ๔ คนละ ก็ตําราเดิมของทาน

คือสามในสี่ สามตอสี่   แตถาเหลืออยู ๓ คนละทาน สองในสาม ถาเหลือ ๓ คน กรรมการ

ก็สามารถทํางานได   คือสองตอสาม ๒ นั้นมากกวา เหนือกวาอยูแลว ก็พอที่จะทําไดวา 

๑ คน ไมหยุดทุกอยาง แตถาตําราของทานนะครับ สามในสี่นี้นะครับ ๑ คนนี่หยุด         

ทุกอยางเลย คือตองเอกฉันท ตองเอกฉันท ทานเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้น ๑ คนนี้       

มันจะหยุดทุกอยาง มันชี้ขาดทุกอยาง ทานใหเสียงขางนอยเพียง ๑ คน หยุดงานของทาน

ไดอยางไร ตอไปตองไมทําอยางนี้ครับ ๑ คน จะหยุดเบรก (Break) ทุกอยางไมได      

แตอยาลืม  ทานประธานครับ  มาตรานี้ ในสวนนี้  ผมก็ไมไดแปรญัตติไวนะ  ผมไมได     



 ๑๖๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                         ศิริวรรณ ๗๒/๒ 

 

แปรญัตติเอาไวนะทานประธาน ทานกรรมาธิการครับ นี่ผมก็ไมไดแปรญัตติไวนะ        

ผมแปรญัตติคือตัดทิ้งเกลี้ยงเลย แลวแตทานจะเอาไปทํานะครับ ถาไมเอาไปทํา         

ทานจะเจอปญหา เลือกเอาครับ นี่ไมไดแปรญัตติครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ตอไปก็ทานเจิมศักดิ์นะครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง กอนที่ผมจะพูดถึงประเด็นที่ผมแปรนี่ อยากจะกราบเรียนวาที่คุณการุณหยิบยก 

ขึ้นมา อยากจะขอใหทานกรรมาธิการชวยพิจารณาอยางหนักหนวงนะครับ ผมเอง         

นี่เปน พูดหลายทีแลววาผมเปนประธานกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องนี้ แลวผมมีตัวอยาง  

จริงครับ ที่บอกวาตองสามในสี่นี่ แลวมีปญหาคือล็อก คุณกลานรงค จันทิก เปนผูสมัคร

เปนกรรมการ ปปช. คะแนนของทานจะถูกล็อกไมถึงตลอดเวลา ผมเอยชื่อไดเลย               

ผมเปนคนเอา------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๗๓/๑ 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๗๓/๑ 

 

ทานประธานรูไหมวาเวลาผมตรวจ ผมตรวจอยางไร ผมเอาบัตรลงคะแนนของกรรมการ

สรรหาทุกใบมาดูหมด แลวเอามาดูเลย มาวางวารอบที่ ๑ เขาเลือกใคร อยางไร รอบที่ ๒ 

เขาเลือกใคร อยางไร ครั้งที่เรามีกรรมการสรรหา ๑๕ คน จะตองไดคะแนน สามในสี่ 

จะตองได ๑๑ คะแนนขึ้นไป คุณกลานรงคจะขึ้นมาถึง ๑๐ แลวไมมีวันถึง ๑๑ มีหลายคน

ที่รัฐบาลที่แลวไมชอบ แลวก็ไปล็อบบีผาน สงคนมาเปนกรรมการสรรหา แลวเมื่อมี

กรรมการสรรหา ๑๒ คน จะตองได ๙ ถา ๘ ตก คนดี ๆ นี่ไปถึง ๘ แลวหยุดตลอดเวลา   

ไมมีวันถึง ๙ พอกฎเกณฑชุดนี้ตอง ๑๑ ถึงจะได ก็จะไปชนแค ๑๐ ไปไมถึงดวงดาว ๑๑  

ผมกลาเอยชื่อตรงนี้ เพราะคุณกลานรงค จันทิก นั่งอยูตรงนี้ คนอื่นนะเขาไมเกี่ยว         

ในสภาแหงนี้ คุณกลานรงค จันทิก ถูกแกลง ถูกบล็อก (Block) ถูกกลั่นแกลงตลอดเวลา 

ไมถึงเกณฑตลอดเวลาเพราะคนสวนนอยไปบล็อก ทานประธาน ทานเคยไดยินใชไหม    

ที่ผมบอกวาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ๔ คน อายนั่นละบล็อกเขาหมดเลย 

เพราะคนอยางคุณกลานรงค จันทิก นี่ ผมไปสอบมาไดยินดวยวา ทานผูนํารัฐบาล      

สมัยนั้นบอกวา คนคนนี้อยางไรก็ใหเปน ปปช. ไมได ตกลงคนคนนี้สมัครใหตายก็ไมมีวัน

ไดเปน แตบัดนี้เขาเปนอยูนี่ แตวาตอนมาจากการสรรหาไมไดเปนเพราะกฎเกณฑ     

สามในสี่ เลยหนึ่งในสี่มันชนะ เพราะหนึ่งในสี่มันไมใหใครเปน มันไมมีวัน มันจับมือกัน

ไมใหคะแนนเขานะ ตรงนี้ชัดเจนที่สุด ทานไมแกตรงนี้ผมจะเอาหนาซุกไวที่ไหน เพราะ 

สสร. แหงนี้มีคนที่ตรวจสอบอยูตรงนี้ แลวทานชี้แลวทานไมแก นี่คือปญหาครับ แลวที่เรา

บอกวาองคกรอิสระมีปญหามาทั้งหมดก็อีตรงนี้แหละ อีตัวหัวใจเลย ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ 

ทั้ง ปปช. ทั้ง กกต. แลวเราก็ไดสามหนาหาหวง ได ๑๕ อรหันต ทานประธานครับ           

ที่ผมแปรอีกนิดหนึ่งตรงนี้นี่ ใน (๑) นี่ผมแปรวา ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการ      

ศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบไปดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ ผมคิดวานาจะเติมวา ตัวแทนขององคกรภาคเอกชนดวย ซึ่งเลือกกันเอง

ใหเหลือหนึ่งคนเปนกรรมการทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๐ 

(๓) และ (๔)  ทานพิจารณาก็แลวกันครับ ตรงนี้ ผมพูดสั้น ๆ แคนี้แหละครับ ขอบพระคุณ

ครับ 



 ๑๖๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๗๓/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :
ขอบคุณครับ ทานวัชราครับ แกไข (๑) นะครับ 
   นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม

ไดขอแปรญัตติใน (๑) ของมาตรานี้ไวนะครับ เหตุผลก็เพราะวาเนื่องจากภารกิจหลักของ

ทานผูพิพากษา และประธานศาลฎีกามุงเนนเกี่ยวกับการพิจารณาผูพิพากษาอรรถคดี  

ซึ่งเปนการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน จึงไมควรที่จะมีภารกิจในดานอื่นมาก

เกินไป ซึ่งจะทําใหกระทบตอภารกิจหลัก ทั้งอาจเสียความเปนกลางและความเปนอิสระ

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีครับ คือเหตุผลที่กระผมไดขอแปรญัตติเปนเชนนี้ครับ 

ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
เจาของญัตติหมดแลวนะครับ เนื่องจากมาตรานี้ไมมีการแกไข เพราะฉะนั้นก็คงไมมี     

เชิญทานการุณอีกทีครับ 
   นายการุณ ใสงาม :  ทานประธานที่เคารพครับ ไมทราบวากรรมาธิการ   

จะยอมผมไหม ผมอยากไมใหยอมนะ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        
เขากําลังจะยอมอยู 
   นายการุณ  ใสงาม :  แลวทานจะเจอปญหาชั่วฟาดินสลาย ผมจะบอกให

อยายอมนะ ผมบอกอยายอม แลวคุณจะเจอปญหาชั่วฟาดินสลาย ผมจะบอกให 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ  

    นายการุณ  ใสงาม :  และผมไมไดแปรญัตตินะ อยารับนะถาอยางนั้นนะ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

เอาละครับ กรรมาธิการพรอมไหมครับที่จะชี้แจง ทานอัชพร 

    นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือเดิมที่กรรมาธิการคิดคํานวณโดยใชสูตร 

สามในสี่นั้นนะ ก็หวังวานึกวาเขาจะไดพูดคุยแลวก็เห็นดวยพรอมกันเพราะเราบริสุทธิ์ใจ  

 



 ๑๖๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๗๓/๓ 

 
แตหลังจากที่ เพราะวากรรมาธิการเปนคนบริสุทธิ์ใจอยูเสมอก็เลยคิดวาคนทุกคนจะ

บริสุทธิ์ใจแบบนั้น  แตไดฟงจากทานอาจารยการุณ อาจารยเจิมศักดิ์  แลวก็เปนไปได

ที่มีคนไมบริสุทธิ์ใจแบบนี้ และเกิดการบล็อกขึ้นมาจาก ๑ เสียง แลวจะทําใหงานเดิน

ตอไปไมไดเลย คณะกรรมาธิการก็เห็นชอบที่จะใหแกไขเปน สองในสาม ครับ ขออนุญาต

เสนอเปน สองในสาม ครับทานประธานครับ ตามที่เสนอใชไหมครับ 

 
                   - ๗๔/๑ 

                      
 

    

 



 ๑๗๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                          ดรุณี ๗๔/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ของทานการุณกับทานเจิมศักดิ์คง 

  นายการุณ ใสงาม  :  ตกลงยอมผมแลวใชไหมครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ

ก็เหลือแตของทานวัชรา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ คิดใหดีนะครับ     

ทานสองในสามใชไหมครับ ทานแกจากสามในสี่ใชไหมครับ เหลือสองในสามใชไหมที่พูด 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

ใชครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถูกตองใชไหมครับ คิดใหดีนะครับ 

เพราะถาสองในสามนี่ หนึ่งในสามก็บล็อก เดอะ โหวต (Block the vote) ไดนะครับ     

ทานคิดใหดีนะครับ ผมยังคิดวาเกินกึ่งหนึ่งจะดีไหม เพราะวาถาสองในสาม เสียง       

ขางนอยชนะอีก มันเขาเรื่องเดียวกันเลยนะครับ เมื่อกอนนี้ผมดีใจมากตอนรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ นี่นะครับ อยาง กกต. บอกวาตองมีเอกฉันท แหม นึกวาเขาจะดีมาก ๆ คุยกัน    

๕ คน เอกฉันทถึงจะได ในที่สุดเลยกลายเปนคนเดียวมันบล็อกหมด พอมา ปปช. กกต. 

พวกนี้สรรหาสามในสี่ใชไหมครับ ก็เลยกลายเปนหนึ่งในสี่บล็อก เที่ยวนี้ลดสัดสวนมา

เหลือสองในสาม  หนึ่งในสามก็บล็อกไดอีก แตถาเกินกึ่งหนึ่งซะเลยนี่ เออมันดูกันแลว

บล็อกกันไมได เพราะคุณจะบล็อกเขาไดนี่ คุณจะตองมีเสียงกึ่งหนึ่งนะถึงจะบล็อกเขาได 

มันแฟรเกม (Fair game) นะครับ ถาคิดใหดีนะครับ สองในสาม  ไอขางนอย หนึ่งในสาม 

ก็บล็อกได ผมจะไมใหคุณกลานรงค จันทิก เปน ผมไดหนึ่งในสาม คุณกลานรงค จันทิก 

ไมมีวันไดเปน อยางไรก็ไมเกินสองในสาม จริงหรือเปลาครับ มีกรรมการสรรหา ๓ คน  

คนเดียวใน ๓ คนจะบล็อกไดตลอด อีก ๒ คนก็ไดแค ๒ คน ถูกไหมครับ ทั้งหมดมีอยู      

๓ คน ถาสองในสาม ตองเกินสองในสามจึงได แสดงวาคนเดียวไมใหนี่ กลานรงคอดเปน

ตลอดชีวิต ถามีหก ก็ ๒ คนบล็อก ผมหาคน ๒ คนฮั้วกันเสร็จเลย  ๔ นั้นใหคะแนนเต็ม      

ก็คือ ๔ ไอ ๒ คนไมใหตลอด ตกลงกลานรงคก็จะไมมีปญญาไดเกิน ๔ จะติดอยูที่ ๔ ๔ ๔  

 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                          ดรุณี ๗๔/๒ 

 

ตลอด เพราะมันตองเกิน ๔ นี่ถาทานพูดอยางนั้น เสียงขางนอยเลยกลายเปนโดมิเนต 

(Dominate) เสียงขางมาก ทานคิดใหดีนะครับประเด็นนี้ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

เอาละครับ ทานกําลังจะคิดใหดีแลวครับ เชิญครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่ เคารพ        

ผม อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการครับ คือกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญ ยอดเต็ม

คือ ๕ ฉะนั้นถาหากวาเราใชสองในสาม ในกรณี ๕ คนนั้น  สองในสามก็คือ ๔  ๕ คูณ ๒ 

เทากับ ๑๐ หารดวย ๓ เทากับ ๓.๗ ก็ตองถือเปน ๔  ถามีกรรมการ ๔ คน สองในสาม    

ก็คือ ๔ คูณ ๒ หารดวย ๓ เทากับ ๒ เศษก็คือ ๓ นะครับ สวนถามีกรรมการเหลือ ๓ 

เพราะวากรรมการจะมาทําอยางนี้ไดตองมีกรรมการเกินกวากึ่งหนึ่ง ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

หมายความวาตอง ๓ คน ถาสองในสามของ ๓ ก็คือ ๒ เพราะฉะนั้นถาคนหนึ่งไมให      

๒ คนเขาใหก็มาไดแลวครับ ก็มาไดแลวครับ นี่คือยอดของกรรมการ ๕ คนนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

คมชัดไหมอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ถากรรมการ       

๕ คน ถาสองในสามตองไดเทาไรนะครับ ตองได ๔ ถูกไหมครับ ตองได ๔ เสียงถึงจะได

จาก ๕ เสียงตองได ๔ นะครับ ผมไปหาพวก ๒ คนมา ไมยากเลย แลวมันเคยเกิดมาแลว

อยางไรครับ กลายเปน ๒ จะชนะตลอด ก็ ๒ ไมให นี่คือปญหาไหม  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ลองฟงกรรมาธิการอีกที่นะครับ เชิญครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย จริง ๆ ผมเปนหนึ่งในตัวละครของการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญ

มาโดยตลอดนะครับ ผมเขาใจวาจะรวม ๑๐ คนที่ผมไดมีโอกาสสรรหาในตรงสวนนั้น ---- 

 

                  - ๗๕/๑ 



 ๑๗๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         สมร ๗๕/๑ 

 

ผมเองยอมรับถึงเรื่องของการที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึงการบล็อกโหวตอยูบาง   

แลวก็บล็อกโหวตจนกระทั่งถึงครั้งสุดทายที่ตองมีการคลายการบล็อกโหวต เนื่องจากมี

การรวมพรรคกัน จึงมีการคลายบล็อกโหวตในครั้งนั้น อยางไรก็ตามสิ่งที่ผมคิดวา        

เราพิจารณาถึงประเด็นในเรื่องของโอกาส ในการที่จะหา ๒ คนมาบล็อกโหวตไดนั้นนี่ 

บางทีเราอาจจะตองมองดูถึง ถาสมมุติไปใชกึ่งหนึ่งนั้นนี่ ก็จะมีโอกาสในการที่ไปหา       

๒ คนนี่ มาเพื่อที่จะสนับสนุนใครบางคนอีกไดเชนกัน เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นั้นนี่           

ผมเห็นวามันเปนไปไดทั้ง ๒ ดาน คือ เราคลายดานหนึ่งนั้นนี่ เรากําลังหมายความวา อีก

ดานหนึ่งนั้นนี่เขาไปหาใครสัก ๒ คนมาดําเนินการได ยกตัวอยางเชน ๔ คน คือถา ๔ คน

นี่เกินกวากึ่งหนึ่งนั้นนี่ กึ่งหนึ่งนั้นก็คือ ๒ คน ๒ คนไดนั้นนี่คือไปหา ๒ คนไหนที่มานี่       

ก็สามารถที่จะผลักดันใหผานไดเชนกัน เพราะฉะนั้นตรงสวนนี้นั้นนี่ สิ่งที่ทานการุณ      

ขออนุญาตเอยนามนั้นนี่ นาจะเปนวิธีในการที่ไดดีที่สุด ประเด็นของผมนี่ ในแงของทาน

การุณพูดนั้นนี่ ซึ่งผมเองนี่อาจจะไมคอยเห็นดวยกับกรรมาธิการ แตวาผมไมเปนไรนะ

ครับ ประเด็นจะอยูนิดเดียวเทานั้นเองวา เวลาถาเรามองดูถึง ๕ คนนั้นนี่ ครึ่งหนึ่งนั้นนี่เรา

กําลังมองดูถึง ๓ คน ในขณะใดขณะหนึ่งนั้นนี่ หายไป ๒ ทาน เหลือ ๓ คนนั้นนี่ การที่

สองในสามนั้นนี่ เรากําลังพูดถึงวา องคประกอบของกรรมการสรรหา ๒ คนนี่ จากคนที่อยู

ในตําแหนงทั้งหมด ๕ คนนั้นนี่ สามารถเสนอคนเขาสูองคการได สามารถเสนอเขาสูใน

ตําแหนงได ซึ่งสวนตัวผมนั้นนี่ ผมไมเห็นพอง แตวากรรมาธิการสวนใหญนั้นเห็นวา นาจะ

เปนทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้ เทานั้นเองครับ ซึ่งผมขอเรียนครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

นะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขออาจารยสวาง ยกมือนานเหลือเกินแลวนะครับ ขอโทษ       

เถอะครับ เชิญอาจารยสวางกอนครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อาจารยสวางเปนกรรมการสรรหา

เหมือนกันนะครับ  

  



 ๑๗๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         สมร ๗๕/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

เชิญอาจารยสวางครับ  

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ทานประธาน ทานกรรมาธิการ ทาน สสร.       

ที่เคารพ กระผม สวาง ภูพัฒนวิบูลย อยูในกลุมของทานอาจารยวิชัย จริง ๆ แลวไมได  

แปรญัตติมาตรานี้ แตวาอยากจะขออนุญาตวามันเรื่องเทียบเคียงขออภิปรายไดไหม คือ

อยางนี้ครับ ในการสรรหาองคกรอิสระมันมีอยูมาตรา ๒๐๒ เร่ืองศาลรัฐธรรมนูญ แลวใน

มาตรา ๒๒๖ การสรรหา กกต. และขณะเดียวกันมาตราที่ ๒๓๖ สรรหาผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา แลวก็มาตรา ๒๓๙ สรรหา ปปช. ครับทาน ทีนี้จากจํานวนเดิม จาก

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จํานวนไมเทากัน แตวาเวลานี้กรรมาธิการยกรางคราวนี้ มาเหลือ

เทากันทั้งหมด ทั้ง ๔ กลุม ในองคกรอิสระ เหลือเพียง ๕ ทาน ตรงนี้ผมอยากใหขอมูลครับ

ทาน กอนที่ทานจะลงมติเสียกอน เพราะวาบังเอิญกระผมไดมีประสบการณโดยตรง เปน

กรรมการสรรหา ปปช. อยู ๒ ครั้งครับทาน อยางนั้นจะขออนุญาตวาจะขอพูดตรงนี้       

ไดไหม เร่ืองจํานวนครับทานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ขอสั้น ๆ เทานั้น เนื่องจากไมไดแปรไวนะครับ ขอสั้น ๆ ครับ เชิญ 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  : ก็กราบขอบพระคุณครับ คืออยางนี้ครับ        

ในกรรมการสรรหารัฐธรรมนูญเกามีอยูดวยกัน ๑๓ ทาน ขณะนี้กรรมาธิการยกรางแปร

เหลืออยูเพียง ๕ ทาน แลวขณะเดียวกันใน กกต. มีอยู ๑๐ ทาน ขณะนี้แปรอยูเหลือเพียง 

๕ ทาน ในขณะเดียวกันของ ปปช. จากเดิมสรรหามี ๑๕ ทาน เดี๋ยวนี้แปรอยู ๕ แลวให

เหตุผลวาเพื่อเปนอิสระและเปนกลางมากขึ้น ดวยเหตุผลสวนตัว และดวยเหตุผลของ

กลุมเราเห็นวา เหตุผลคําวา อิสระเปนกลางมากขึ้นนี่ไมนาจะถูกตองครับทาน เพราะจาก

เดิม ๑๓ มาเหลือเพียง ๕ ทีนี้ถาหากวา ๕ นี่ อยูตรงสัดสวนที่ทานจะพูดพอดี ถาล็อบบี

เพียง ๓ คน ใน ๕ มันไดทันที แมแตที่ทานวา สามในสี่ ก็คือเพียง ๔ คน ก็จะไดทันที      

ใน ๕ ตรงนี้ เพราะฉะนั้นจึงเห็นวาจํานวนนี้นาจะนอยไปครับทาน ขออนุญาตอีกนิดหนึ่ง 

บังเอิญตอนที่ ไปเปนสรรหา  ปปช .  ยังมีอยู  ๑๕  ทานดวยกัน  กระผมจะไม เอย                 

ใหเสียเวลานะ ๑๕ ทาน มีอะไรบาง ใน ๑๕ ทาน นั้นมีองคกรอิสระและมีอยางอื่นทั้งหมด   



 ๑๗๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐         สมร ๗๕/๓ 

 

โดยตําแหนง ๙ ทาน และมีผูแทนอธิการบดีเขาไป ๖ ผมบังเอิญไดไปเปน ทีนี้เมื่อไปเปน

เสร็จนี่ ก็อยากจะใหเหตุผลวา ตามจํานวน ๕ นี่ ประการที่ ๑ เห็นวามันนอยไปครับทาน 

ไมนาจะเปนอิสระ ไมนาจะเปนกลาง เพราะล็อบบีเพียง ๓ จะไดเปน ------------------------- 

 

    - ๗๖/๑ 

 

 



 ๑๗๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๗๖/๑ 

 

และเหตุผลประการที่ ๒ ครับ จากไปที่รับฟงความคิดเห็นมาทั้งหมดรวมทั้งศาลเอง เขาก็

ตอบมาวาฉบับรางที่เราสงใหเขานี่ ๕ คนนี่ศาลเขาไมอยากเปนครับทาน เขาไมตองการ 

เพราะศาลเขาบอกวาเขาตองการไปทําหนาที่ภารกิจมากกวา และบางมาตราเดี๋ยวนี้     

เราแก คือ ๒๒๖ กับ ๒๓๖ นี่ แกเพิ่มศาลไปอีก ๒ คน เปน ๗ คน ในเรื่องอื่นนะครับ ก็ยิ่ง

จะมากไปอีกใหญ เพราะฉะนั้นจึงมองเห็นวา จํานวนนี้ผมเห็นวานาจะนอยไปครับทาน 

อยางตรงนั้น อีกนิดหนึ่งตรงที่วา  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         
อยากจะเสนอเพิ่มอยางนั้นนะครับ ฝากใชไหมครับ เขาไปตัด อธิการบดี ออกนะสิครับ 

   นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ถาอยากจะเสนอเพิ่มคืออยูตรงนี้ เพราะวาตัด
จากอธิบการออกใน ปปช. นะ ขออนุญาตใชขอมูลจากที่ไปทํา มันเปนจริงในธรรมเนียม         

ของ ไทย  ๆ  เ ร า  มัน เหมื อนกับ มี ใบบอกมาแต แ รก  บอกว า  เ อ า  อธิ กา รบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ขออนุญาตเอยชื่อนะครับ วาเปนคนที่รัฐบาลคราวที่แลวนี่

เหมือนกับคอนโทรล (Control) ไมได ใหอธิการบดีของเราทั้ง ๗๘ คนไมเลือก แตทานครับ 

ที่ผานมา ๒ ครั้งหลังสุดนี่ ทานอธิการบดีธรรมศาสตรไดที่ ๑ ทั้ง ๒ ครั้ง แสดงวา 

อธิการบดีเราในประเทศไทยนี่ก็ยังเชื่อถือได เปนที่พึ่งของประเทศไทยได ไมมีการ

คอนโทรลไดจากรัฐบาล แลวเราก็ไมเลือกตาม และขณะเดียวกันในผูสมัครหกสิบกวาคน 

ในนี้มีคนสมัครหลายทาน ผมเองก็เลือกมา นั่งอยูในที่นี้นะ มีทั้งที่ไดและไมได ปรากฏวา 

ก็บอกเราอีกวาใหเลือกคนนั้นคนนี้ ก็ไมเลือกครับทาน มีคนสมัครหกสิบกวาคน เลือก

ไมได ตองถึงกับขั้นใหรับสมัครใหม รับสมัครใหมเราถึงจะเลือก ก็ยังไมไดครบ บังเอิญวา

มีปฏิรูปการปกครองเสียกอนในครั้งหลังสุดนะครับ ในจํานวนนี้เราจึงอยากเห็นวา ๕ คนนี่

นาจะนอยไปครับทานครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        
ควรจะเพิ่มจํานวนนะครับ ก็เรียนถามทานกรรมาธิการหลาย ๆ ประเด็นดวยนะครับ ที่ยัง

ไมไดตอบคางหลายประเด็น เชิญเลยครับ เชิญทานวิชาครับ 

  
 



 ๑๗๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๗๖/๒ 

 
  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ เพื่อไมใหประเด็นมันหยุดชะงักแลวทําใหมาตราอื่น ๆ นี่ไป

ไมไดนะครับ เราวนเวียนกันอยูนี่ เหมือนคิดพายเรือในอาง ผมขออยางนี้นะครับ 

เนื่องจากวาทานอาจารยการุณไดเสนอเรื่องจํานวนขึ้นมา ซึ่งไมไดแปรญัตติไว กระผมขอ

กราบเรียนวา ไมไดชักเขา ชักออกหรอกครับ แตวาเนื่องจากวาทานอาจารยสวางไดกรุณา

ใหสติวายังมีอยูอีกหลายมาตราที่เกี่ยวกับเร่ืองจํานวน เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการยก

รางก็ขอรับตรงนี้ไปพิจารณาใหรอบคอบนะครับ เพื่อที่จะดูทุกมาตรานะครับ แลวรวมทั้ง

เร่ืองคะแนนดวย ใหมันชัดเจนขึ้นวาสามในสี่ สองในสาม หรือกึ่งหนึ่งอะไรก็สุดแลวแตที่

ทานนําเสนอมา ซึ่งลวนแลวแตเปนประโยชนทั้งสิ้นนะครับ ก็เอาตอไปนี้ก็เขาประเด็นที่

แปรญัตติก็แลวกันครับผม เฉพาะที่แปรญัตติไวนะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        
เร่ืองจํานวนนั้นจะเอาไปแขวนรอ 
    ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  สําหรับจํานวนที่วามี

เทาไรนี่เรายังยืนยันอยู ๕ ครับ  ๕ นี่ยังยืนยันอยู ไมมีการเปลี่ยนแปลงครับ กระผมก็แถลง

เลยก็แลวกันวา จํานวนทําไมถึง ๕ ทาน แลวก็ยังยืนยันอยูอยางนี้นี่นะครับ กลาวคือวา 

เราไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนี่ ปรากฏวาประชาชนนี่ไมมีใครคัดคานเลย

สําหรับ ๕ ทานนี่ เห็นดวยตลอด ถึงแมวาจะมีองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตัวศาล

เองนี่ ที่คัดคานมาก็ตามนี่ แตปรากฏวาเมื่อประชาชนเขาเรียกรองอยางนี้ กระผมก็ไมรูวา

จะทําอยางไร เพราะเราตองถือวารัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญเปนของประชาชน แลวเรา

จะตอบประชาชนไมไดเลยเวลาที่เราเอากลับไปวาเรามีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ  

อยางยิ่งเรื่องความเชื่อม่ันหรือเชื่อถือในศาลยุติธรรม ศาลฎีกา แลวก็ศาลปกครองสูงสุด 

สวนศาลรัฐธรรมนูญนั่นเราตัดออกไป เนื่องจากวาจะตองสรรหาศาลรัฐธรรมนูญ        

ดวยกันเอง เดี๋ยวเหมือนกับวามาเลือกตัวพวกเดียวกันเอง เราก็เลยใหเปลี่ยนใหเปน

ประธานองคกรอิสระมาเลือกกันเองใหเหลือ ๑ ทาน และเราจะเห็นไดวาเมื่อคร้ังที่ลงมติ

ไปแลวนี่ การสรรหาวุฒิสภานี่ ----------------------------------------------------------------------- 
          - ๗๗/๑ 



 ๑๗๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๗/๑ 

 

เรารางรัฐธรรมนูญมานะครับ เปลี่ยนจากที่ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาเลือกผูพิพากษามา

ใหมาทําหนาที่คัดเลือกนี่ หรือที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดนี่ เลือกผูพิพากษามา

คัดเลือก แลวเราก็เปลี่ยนกลับไปอีกนะครับในรางสุดทายนี่วาใหเลือกบุคคลอื่นที่ไมใช

ศาลนะครับ ไมใชผูพิพากษา ปรากฏวามาถูกตีตกในสภานี่เอง เพราะวาทานอาจารย   

การุณทานบอกวาคนอื่นไมนาไววางใจเลย ศาลเปนผูที่นาไววางใจที่สุด กระผมก็เลยตอง

ยอมโดนพวกศาลดวยกันเองนี่ครับคงจะดา คงจะวาตาง ๆ นานา บอกวา ฉันไมยอม

ทํางาน แลวทําไมถึงมาตั้งฉันนะครับ ทานการุณก็กรุณาแถลงวา ก็ทําอยางไรไดละ ก็ฉัน

ไวใจนะ เพราะฉะนั้นก็ตองทํางาน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเปนเครื่องสะทอนใหเห็น

เหมือนกันวา สภาเราก็ไววางใจในบุคลากรของศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งศาลฎีกากับศาล

ปกครองสูงสุด แลวก็ในกระบวนการเหลานี้ เราก็เห็นกันมาอยูแลวนะครับวา มีองคกรอื่น

เขามารวมผสมดวย แลวก็เกิดปญหาขึ้น พวกเราเองก็รูกันอยูนะครับวากระบวนการ    

สรรหามันเปนอยางไร มันมีการแทรกซอนอยางไร แทรกแซงอยางไร เพราะวาองคกร

เหลานี้นี่นะครับ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญลวนแลวแตจะตองไปพิจารณาในเรื่องที่มี

ความสําคัญ ๆ ทั้งสิ้นนะครับ รวมทั้งองคกรอิสระอื่น ๆ ดวย เพราะฉะนั้นกระผมก็ขอ

กราบเรียนวานอยเทาไรยิ่งดี แลวก็เปนจํานวนที่นอกจากนอยนี่ แตไมนอยเกินไป 

กลาวคือวา ผูแทนของทางดานศาลและองคกรอิสระจํานวน ๓ ทานแลวนี่ เรายังมีตัวแทน

ของราษฎร ก็คือ ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานรัฐสภานี่นะครับ แลวก็ผูนําฝาย

คาน ซึ่งก็เปนของทางฝายคาน เพราะฉะนั้นก็ถวงน้ําหนักกันอยูแลวนะครับ ฉะนั้นก็ขอ

เรียนยืนยันวาเราคิดรอบคอบที่สุดแลวครับ คิดวนไปเวียนมานะครับ คิดกับประชาชน 

ประชาชนก็ใหคําตอบมานะครับ ก็ตองยืนยันครับผม  
   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

ถายืนยนัจริง ๆ ก็คงจะตองสอบถามเจาของ เรียนอีกทีหนึ่งครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมเปนเจาของ

ญัตติตรงนี้นะครับ ผม เจิมศักดิ์ นะครับ คือผมคิดวาที่ทานอาจารยวิชาพูดถูกนะครับ                        

ผมเองก็ไปฟงประชาชนมา พอบอก ๕ นี้นี่ เขาพอใจ แตวาประชาชนมีบอกมาหลายสวน

ในอีสานบอกวา ๕ นี่นาจะนอยไป  แลวผมก็ถามวาแลวจะเอาใครละ เขาก็อ้ึงอยูนาน 



 ๑๗๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๗/๒ 

 

เหมือนกันนะครับ แลวในที่สุดก็มีหลายแหงบอกมาวา นาจะมีองคกรพัฒนาเอกชน                    

หรือตัวแทนภาคประชาชนสัก  ๑  หรือ  ๒  ไดไหม  ถาอยากจะใหเปน  ๗  ก็เพิ่ม  ๒                          

แตเขาก็คิดไมคอยออกนัก นี่ผมพูดตรงไปตรงมานะครับ วาเขานี่ก็ยัง หลายแหงอยากจะ

เพิ่มวา ๕ นี่เขากลัวมากเลย วาถาล็อบบีไดนี่มันจะงาย เพราะวามีแค ๕ ทานนึกออก    

นะครับ ล็อบบี ๒ หรือ ๓ นี่สําเร็จเลย ๒ ไปบล็อกคนอื่น ถาเราล็อบบี ๓ ไดนี่ ไดเลย    

จาก ๕ เพราะฉะนั้นเขาก็บอกวามีทางไหมที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ นี่สะทอนมาอยางตรง ๆ   

ผมก็เลยลองใสดูวา ตัวแทนองคกรภาคเอกชน ภาคประชาชน แตถามผมวามาอยางไร 

ผมก็ยังตอบไมได นี่ผมเรียนปรึกษาหารือกันตรง ๆ อยางนี้ แตถามวาที่ทานอาจารยสวาง

พูดนี่ ก็เปนสิ่งที่ไดยินมาจริง ๆ วานอยไป ตรงนี้ทานจะทําอยางไรครับ ทานยืน ผมก็      

ไมถึงกับขัดของนะ นี่พูดตรง ๆ นะ แตถาทานชวยผมคิดออกนี่ ผมวาก็จะสนองคุณ

ประชาชนที่ผมไปฟงมา ผมวา ๕ นี่ดีสําหรับทาน ผมไมติเลยสักคนหนึ่ง ๕ นี่องคประกอบ

ก็พอใชได แตมันนอยไปนิดเดียว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ชัดแลวนะครับ เหลือแตวายืนยันแนชัดนะครับ ถาอยางนั้นก็คงถามอาจารยวัชรา                        

อีกทีหนึ่งนะครับ ของสําหรับอาจารยเจิมศักดิ์ ทานยืนยัน ของอาจารยวัชราละครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผมก็ฟงแลว ทานไดใครครวญดีแลว ก็ไมติดใจครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

อยางนั้นของทานพอใจนะครับ ก็เหลือแตตองถามของ ถามนะครับ 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)                       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

    

                            - ๗๘/๑ 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๗๘/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมตองออกมติหรอกครับ เพราะวา

ผมก็บอกวา ๕ นี้ผมเองก็พอใจ ผมแปรญัตติใหประชาชน และผมเองก็ยังคิดไมออกวา 

อีก ๑ จะเอามายังไงตามที่ประชาชนตองการ เผื่ออาจารยปกรณจะชวยผมได ก็กรุณา

ดวยครับ ทานอาจารยปกรณ กรรมาธิการอยากจะ 

 นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ ขอความกรุณา

ทานประธานนิดเดียว  

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  คือเรียนวาเวลาเราปรึกษากันเรื่องนี้ 

เสร็จแลวอาจารยเจิมศักดิ์เสนอเขามาดวยความตั้งใจที่จะรับฟงจากพี่นองประชาชน และ

เกรงวาพอเราตัดออก เอะ จะไมรับฟงประชาชนหรืออยางไร มันก็มีประเด็นอยางนี้ครับ

ทานสมาชิกครับ เวลาเราใชคําวา องคกรภาคประชาชน นี่ ความหมายมันอยูที่ขอบเขต

แคไหน เสร็จแลวพอเราไปกําหนดเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนเองนีก่็

มีความหมายที่ก้ํากึ่งมาก ไมวาจะเปน เราจะเอาแคไหน สมาคม มูลนิธิ องคกรสาธารณ

กุศล องคกรสาธารณประโยชนที่ตั้งขึ้นมากันเอง องคกรพัฒนาเอกชนที่ลงทะเบียนใน

ประเทศ ลงทะเบียนในตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศนี่ก็ยังไมมีการลงทะเบียนที่

ชัดเจน  ทีนี้ เราใชคําวา องคกรภาคประชาชน  ในภาษาราชการบางแหงใชคําวา       

ประชาสังคม ประชาคม สารพัดอยางเลยนะครับ ทีนี้เมื่อเรามองในแงนี้ ถาเรายอมรับ

ความจริงวาสภาผูแทนราษฎรเปนองคกรที่เปนทางการในลักษณะที่เปนตัวแทนของ

ประชาชน และประชาชนเองก็คอนขางจะมีความหวังกับคนกลุมนี้ แลวเราก็เชื่อวาใน

อนาคตขางหนานี่คนกลุมนี้เปนคนที่จะทําหนาที่ในทางการเมือง ภายใตกรอบกติกา 

ยกเวนคําวา มารยาท อันนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็อาจจะทําให

อาจารยเจิมศักดิ์อาจจะเบาใจไปได แลวก็การชี้แจงในกรรมาธิการอยางนี้ก็ทําให

ประชาชนเขาใจ เพราะไมอยางนั้นแลวก็จะมีคําถามมาอีก แลวองคกรภาคเอกชน         

ซึ่งภาคเอกชนมันหมายถึงภาคธุรกิจนะครับ ที่เราเขาใจโดยทั่วไป แตเวลาเราไปใชคําวา   

มันก็มีองคกรวิชาชีพของภาคเอกชนมากมายที่กรรมาธิการไดใครครวญในเรื่องนี้ แลวก ็



 ๑๘๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๗๘/๒ 

 

พยายามจะหาวาจุดลงตัวมันอยูตรงไหน แลวอยากจะเรียนทานอาจารยสวางวา คือ

จํานวนนี่เทาไรจึงจะเหมาะสมนี่ ในการเขียนรัฐธรรมนูญนี่นะครับ ตัวเลขเปนการที่

กําหนดไดยากมาก แตวาเมื่อเรามองจากองคกรทั้ง ๕ องคกรนี่ ที่เราลองไปถามประชาชน 

โทษที ตัวบุคคลทั้งหา ที่คณะนี้ ที่เราดูแลวนี่ มันก็แทบจะเรียกวา เปนการยอมรับกันอยาง

ชนิดที่เรียกวาลงตัวพอดี แตแนนอนที่สุด เวลาประชุมมันมีความรูสึกวา ๕ คนมันจะตกลง

กันยากหรืองายนี่เปนเรื่องที่บอกไมไดนะครับ แตวา ๑๕ นี่ผมวามหาศาล มันมากเกินไป 

ก็เลยทําใหเกิดภาวะของการที่กลุมหนึ่งมันจะไปกดดันอีกกลุมหนึ่งไดคอนขางมาก 

เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมคิดวาถาไมติดขัดอะไรนี่ก็อยากจะยืนตามที่กรรมาธิการได

กําหนดนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ สุดทายจริง ๆ ตองถามทาน กรรมาธิการอีกที ที่วาแขวนนี่ คือพูดใหชัด 

สัดสวน นอกนั้นไวกอน เฉพาะสัดสวนนะครับ  

  ศาตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  คือเฉพาะ สามในสี่ หรือ

สองในสาม หรือ กึ่งหนึ่ง นี่นะครับ ที่ในที่ประชุมเสนอนี่นะครับ ในการโหวตเสียงนี่ วิธีนับ

คะแนนเราเรียกวาวิธีนับคะแนนก็แลวกันนะครับ ทางกรรมาธิการยกรางจะไปคุยกันดู  

นะครับ เพื่อความรอบคอบ เพราะวามันอยูในอีกหลายมาตราครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ชัดเจนนะครับ สมาชิกไมมีทานผูใดขัดของนะครับ สําหรับมาตรานี้  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาอยางนั้น ผานหมดนะครับ ขออนุญาตผานไปเลยครับ ทานเลขาครับ 

  นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

ตอไปมาตรา ๒๐๓ ครับ ไมมีการแกไข มีสงวนคําแปรญัตติอยู ๒ กลุม กลุมทานพิเชียร

กับกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

 



 ๑๘๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๗๘/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้ ๒๐๓ ไมมีการแกไข ทานพิเชียรขอแปรญัตติ วรรคสองใชไหมครับ ทานพิเชียร    

ก็ไมอยูในที่ประชุม ก็ผานไปนะครับ ตอไปก็ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขอแปรญัตติ

ความในวรรคสอง ของอาจารยเจิมศักดิ์ก็เร่ืองสภาเดียว คงไมมีปญหาใชไหมครับ 

เพราะฉะนั้นทั้ง ๒ ทานก็ไมมีปญหา เพราะฉะนั้นก็ถามทานสมาชิก มีขอสงสัยอะไรไหม

ครับ เนื่องจากวามาตรานี้ก็ไมมีการแกไข  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ผานนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    

มาตรา ๒๐๔ ไมมีการแกไข มาตรา ๒๐๕ ไมมีการแกไข มีแปรญัตติครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรา ๒๐๕ ไมมีการแกไข แปรญัตติ ทานพิเชียร 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ทางนี้ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับผม เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ขอตั้งคําถามนิดเดียวครับ ทานประธานครับ การุณ 

ใสงาม สสร. นะครับ มาตรา ๒๐๔ เร่ืองการดํารงตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   

ที่ยืนไวที่ ๙ ป เหมือนเดิมนี่นะครับ ทานพอจะปรับเปน ๗ ป ไดบางไหม อะไรอยางนี้       

นะครับ  
   

                                                                                                                               - ๗๙/๑ 
 

   

 



 ๑๘๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       บศุยรินทร ๗๙/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมได

แปรญัตติไวใชไหมครับ เพียงแตขอถาม ทานยืนนะครับ ยืน ทานยืนครับ เชิญครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาถึงมาตรา ๒๐๕ ไมมีการแกไข มีสงวนคําแปรญัตติอยู ๒ กลุมครับ เร่ืองสภาเดียวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                 

เปนเรื่องสภาเดียว ก็ผานไดนะครับ ไมมีทานผูใดขัดของ ของทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็

เหมือนกันใชไหมครับ ครับผม ขอผานครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

ตอไปมาตรา ๒๐๖ ไมมีการแกไข มาตรา ๒๐๗ ไมมีการแกไข  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

มีปญหาอะไรครับ เอาอยางนี้ไดไหมครับ ทานสมาชิกครับ ขณะนี้ เชิญทานอาจารยสมคิด

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ระหวางที่ทาน

กําลังหาอะไรอยูนะครับ ผมขออนุญาตพูดตรงนี้คั่นเวลานิดเดียวไดไหมครับ เร่ืองนี้เร่ืองที่

กําลังคุยกันนี่ เร่ืองมาตราพวกนี้นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                  

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คืออยากจะเรียนกรรมาธิการนะครับ 

ตําแหนงอะไรก็ตามที่มีอํานาจ ทานอยู ๙ ปนี่ ทานใครครวญนิดหนึ่งเถอะครับ ผมเอง

หนักใจมากคราว ปปช. ผมอภิปรายในหองนี้วา มี ๙ คน อยู ๙ ป ถาเราเลือกไปแลวนี่             

จะมีปญหา ๙ ป ถามีปญหา แลวรากมันงอกดวย มีอํานาจสูงนะครับ ทานพิจารณา     

นิดเถอะครับ ศาลรัฐธรรมนูญก็ดี ปปช. ก็ดี ๙ ปนะครับ สว. พวกผม ๖ ปนี่ ผมยัง          

ใจจะขาดเพราะมันยาวเหลือเกิน พอเวลามีปญหาแลวอยากใหมันจบไว ผมวา ๙ นี่มาก        

 



 ๑๘๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       บศุยรินทร ๗๙/๒ 

 

ทานพิจารณาเถอะครับ ผมไมไดแปรญัตติไวนะครับ เพราะพวกผมเปนพวกสภาเดียว 

ตรงนี้ก็เลยไมไดดูนะครับ ลองนึกนะครับ ๙ ปนะครับ สส. ๒ สมัยไปแลวยังไมถึงเลย               

นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                  

คืออยางนี้ฝากไวพิจารณานะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ๖๐ ชื่อ ชวยคิดดวยนะครับ ๙ ปนี่

มันหนักมาก 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

ฝากไวพิจารณานะครับ ก็ขณะนี้เรามาถึง ๒๐๗ นะครับ ที่ผานไปดวยดี หาโมงครึ่งพอดี 

โทษที ทานสมคิดครับ เมื่อกี้ติดคางอยูหนอย เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๐๗ เปนเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับวา   

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ    

นะครับ ก็มาตรา ๒๐๗ นี่อนุญาตใหประชาชนสามารถสงเรื่องไปยังศาลปกติธรรมดา

ทั่วไปได แลวศาลธรรมดานี่ก็สามารถสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหวินิจฉัยชี้ขาดได 

ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นครับ ทานประธานครับ ก็คือวา หลายเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ไปแลวนี่นะครับ ก็มีคูความคนใหมมารองในประเด็นเดิม เร่ืองเดิม แลวก็เปนที่รกโรงรก

ศาลจํานวนมากนะครับ คดีทั้งหลายขึ้นสูโรงศาลจํานวนมาก กรรมาธิการไดพิจารณาแลว

ครับ เพื่อใหการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีอํานาจเพิ่มขึ้นในหลายเรื่องนี่ไดมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะขออนุญาตเติมในวรรคที่ ๓ ครับ แตวายังไมไดแจกทาน

สมาชิกทั้งหลายนี่นะครับ แตจะขออนุญาตอานไวกอน แลวขออนุญาตวาเดี๋ยวคงจะแจก

ทีหลัง แลวพิจารณาทีหลังก็ได แตขออนุญาตพูดไวกอนนะครับ ทานประธานครับวา เพิ่ม

ประโยควรรคสามครับวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ได      

มีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคย

พิจารณาวินิจฉัยแลว ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณา       

ก็ได เนื้อหาเปนอยางนี้นะครับ ก็คือวา ถาเปนเรื่องที่ เคยเสนอมาแลว  วินิจฉัยไปแลว       



 ๑๘๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       บศุยรินทร ๗๙/๓ 

 

แมคูความจะเปลี่ยนไปแตเปนเรื่องมาตราเดียวกันนี่นะครับ หรือเร่ืองเดียวกันนี่ ก็ขอ

อนุญาตวาศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ ความจริงเรื่องนี้เปนเรื่องที่เร่ืองเดิมนะครับ เพราะใน

วรรคสองก็เขียนอยูแลวนะครับวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความ

ตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระอันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาว

ไวพิจารณาก็ได ความจริงเปนหลักการเดียวกันครับ จะขออนุญาตที่ประชุมวา เดี๋ยวฝาย

เลขาจะแจกอีกทีหนึ่ง แลวมาดูกันอีกทีก็ไดครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ทานสมคิดครับ ชวยกรุณาอานวรรคที่ทาน

เพิ่มเติมอีกครั้งครับ 

  

  - ๘๐/๑ 

 

 

  

 

 

 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          วัฒนี ๘๐/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เขียนอยางนี้ครับวา    

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเรื่องใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาเปนเรื่ องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได เคยพิจารณาวินิจฉัยแลว              

ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได นะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ทานอาจารยสมคิดครับ

ขออนุญาตนะครับ ถาทานเติมตรงสวนวรรคสองเสียเลยนะครับ ปรับปรุงที่วรรคสองเลย

นะครับ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่ง ก็คือเร่ืองใด 

แลวทานจะเติมตรงนี้ปรุงแตงตรงนี้นะครับ สุดทายก็มาตอความเรื่องไมเปนสาระสําคัญ

อะไรนี่ ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเร่ืองดังกลาวไวพิจารณาก็ได ทําเปนวรรคสองเลยครับ 

รวมกันทําเปนวรรคสองเลยจะดีกวาไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ       

ถาทานการุณเห็นดวย ผมเห็นสมาชิกหลายทานก็เห็นดวยนะครับ เดี๋ยวกรรมาธิการรับ   

ไปดูไดไหมครับวาจะรวมสองวรรคเขาดวยกันไดหรือไม แตเขาใจวาหลักการทานเห็นดวย

แลวนะครับ ศาลรัฐธรรมนูญจะไดไปทําเรื่องที่สําคัญ ๆ นะครับ เร่ืองรกโรงรกศาลไมนาทาํ

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมาก ผมเห็นวาขณะนี้เมื่อเห็นดวยอยางนี้ ไปพักรับประทานอาหารกัน แลว

ระหวางนี้ก็จะไดรับแจกเอกสารกลับมาก็คอยทบทวนอีกทีตอเรื่องนี้นะครับ ขออนุญาต

พักการประชุมครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๓๑ นาฬิกา 

 

          - ๘๑/๑ 

 

 

 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           ปทิตตา ๘๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๓๕ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภา     

รางรัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

     นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พรอมแลวนะครับ 

หลังจากพัก ขออนุญาตเปดประชุมตอนะครับ จากที่พักไวกอนรับประทานนะครับ เชิญ 

เขาใจวาถึงมาตรา ๒๐๗ แลวนะครับ เชิญทานเลขาครับ  

  นายทวี พวงทะวาย  (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๐๘ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานผูแปร    

สงวนคําแปร เชิญครับทานวัชรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคาพครับ  

กระผม วัชรา หงสประภัศร กระผมไดขอแปรญัตติมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง โดยตัด

ขอความออกทั้งหมด อันนี้มีความหมายอยางนี้ครับวา ในมาตรา ๒๐๘ นั้นไดระบุ

เกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญได ซึ่งตามรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น      

ไดใหสิทธิแกประชาชนในการที่เสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ซึ่งเปนเรื่องใหม 

ซึ่งเปนเรื่องที่ดีอยางยิ่งนะครับ แตในวรรคสองไดระบุไววา การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง    

ตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิไดโดยวิธีการอื่น อันนี้หมายความวาถามีชองทางอื่นแลว    

ก็ไมอาจจะใชสิทธิตามมาตรานี้ได นั่นคือบุคคลที่ประชาชนที่จะเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยนั้นจะไมมีโอกาสไดใชมาตรานี้ เลยครับ  เนื่องจากวาเมื่อพิ เคราะหตาม        

มาตรา ๒๓๘ ซึ่งยังไมถึงนะครับ แตจะถึงตอไป ระบุวา ผูตรวจราชการแผนดินของรัฐสภา

อาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญไดในกรณีตอไปนี้  ๑. บทบัญญัติแหงกฎหมายใด         

มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ให เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็น              

ตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ซึ่งเมื่อดูอํานาจ

หนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแลว  จะเห็นวามีอํานาจในการนี้อยู และอีก 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           ปทิตตา ๘๑/๒ 

 

ชองทางหนึ่งก็คือทางศาลจะเปนผูเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญได เมื่อเปนดังนี้ประชาชน

ก็ยอมถูกถือวามีวิธีการอื่นที่จะเสนอเรื่องใหพิจารณาได ซึ่งเมื่อเปนดังนี้ประชาชนก็ไมมี

สิทธิที่จะเสนอเรื่องโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมีชองทางอื่นอยูแลวครับ ------------ 

 

          - ๘๒/๑ 

  



 ๑๘๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                         ศิริวรรณ ๘๒/๑ 

 

กระผมก็ใครขอคําอธิบายจากคณะกรรมาธิการยกรางวา ที่บัญญัติไวเชนนี้นั้นสมควร    

ตัดออกดีหรือไม ซึ่งผมขอเสนอใหตัดออกเพื่อที่จะประชาชนไดมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องตอ

ศาลรัฐธรรมนูญได  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ สําหรับทาน

อ่ืนละครับ ของกลุมอ่ืน กลุมทานอาจารยวิชัย เชิญครับซะทีเดียว 

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร : เรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

ดิฉัน พรรณราย แสงวิเชียร สสร. สําหรับในมาตรานี้ทางกลุมขอถอนคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

ครับ ที่ทานวัชรา เชิญครับ ทานไพบูลยครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ ในหลักการของ

มาตรา ๒๐๘ ที่คณะกรรมาธิการไดยกรางขึ้นนี้ ก็ดวยเหตุผลที่วา หลักการในการใชสิทธิ

ของประชาชนที่จะฟองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงนั้น กรณีที่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งในเมื่อดูจากบทบาทอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญนี้ ก็จะมี

บทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติ           

แหงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ

พระราชกําหนด ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ออกโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ 

ก็หมายถึงรัฐสภานะครับ ซึ่งจะไมรวมไปถึงพระราชกฤษฎีกา กฎ ขอบังคับ ในลักษณะนั้น 

ถากฎ ขอบังคับ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เร่ืองก็จะไปที่ศาลปกครอง ทีนี้ในเจตนารมณ    

ในการเยียวยาแกไขใหประชาชนสามารถที่จะใชสิทธิเสรีภาพ โดยเขาไปใชสิทธิ                      

ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง การที่จะเปดกวางเชนนั้น ก็อาจจะมีปญหาเล็กนอย จึงได

บัญญัติหลักการในวรรคหนึ่งวา บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้

รับรองไว มีสิทธิที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวา บทบัญญัติ              

แหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแหงกฎหมาย ผมเรียนอธิบายชี้แจง

ไปแลวนะครับวา ในระดับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                    

พระราชกําหนด ทีนี้ในวรรคสองครับ การใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ตองเปนกรณีที่ไมอาจใช 



 ๑๘๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                         ศิริวรรณ ๘๒/๒ 

 

สิทธิโดยวิธีการอื่นได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ความหมายตรงจุดนี้ก็หมายความวา กรณีที่เร่ืองจะเขาสู

ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องของบทบัญญัติแหงกฎหมายนะครับ กราบเรียนวามีชองทางอื่น ๆ 

ก็คือถาทานพลิกไปดูในมาตรา ๒๐๗ กรณีที่ศาลเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น            

ที่จะใชบังคับแกคดี ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ อันนั้นศาลเห็นเอง หรือกรณี ๒๐๗                  

ถาเปนคูความเห็น และโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีนะครับ 

นาจะขัดหรือแย งตอ รัฐธรรมนูญ  ก็ โตแย งตอศาลนั้น  และศาลนั้ นก็ส งมาให                         

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได อันนั้นผานมาตาม ๒๐๗ กรณีที่ผานผูตรวจการแผนดิน      

ของรัฐสภา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็อาจจะเห็นไดเอง หรือวาประชาชนเขาชื่อ     

ไปรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตามมาตรา  ๒๓๘  วาบทบัญญัติ                     

แหงกฎหมายที่ มีอยู มันนาจะขัดหรือแยงตอ รัฐธรรมนูญ  ถาผู ตรวจการสงมา                       

ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยได หรือมาทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา 

๒๔๘ ก็เหมือนกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ             

เปนเรื่องของบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  บทบัญญัตินั้นก็คือบทบัญญัติ                      

แหงกฎหมาย  ทีนี้ถามวาเมื่อผาน ๓ ชองทางนี่นะครับ คือประชาชนตองไปผาน                      

สอง สามชองทางนี้กอนในวรรคสอง ถาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมสงเขาจึงจะมาใช

สิทธิตามวรรคสอง  ถากรรมการสิทธิมนุษยชนไมสง ก็จะมาใชสิทธิตามวรรคสอง                          

ซึ่งหลักเกณฑการใชสิทธิดังกลาวนี้ ในเร่ืองนี้ถามวาในระบบสากลมีที่ใดบาง เทาที่ศึกษา

มาก็จะพบวาในการเยียวยาแกไขของศาลรัฐธรรมนูญในตางประเทศจะมีในเยอรมัน     

ในเบลเยี่ยม โปรตุเกส สเปน สวนมากภาคพื้นยุโรปก็จะมีการใชสิทธิของประชาชน

โดยตรงในสวนนี้นะครับ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๘๓/๑  

 



 ๑๙๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๘๓/๑ 

 

เพราะฉะนั้นตามความในมาตรา ๒๐๘ ที่วาไมมีที่ใช ยังมีนะครับ แลวในมาตรานี้เราได

สงไปรับฟงความคิดเห็นตอประชาชน และประชาชนสวนใหญก็จะเห็นชอบดวยในสวนนี้

เ ท าที่ ผม รับฟ งมาจากทาง เ วทีต า ง  ๆ  นะครับ  แล วก็ ทางคณะกรรมาธิ กา ร 

คณะกรรมาธิการก็ยืนยันวาตรงจุดการใชสิทธินี่ครับ ตองไปออกเปนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งวา เขาตองไป    

ใชสิทธิในชองทางไหนกอน ถาไมสําเร็จถึงกลับมานะครับ ตรงนี้มีที่ใชครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : รับไดไหมครับ

ทานวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม    

วัชรา หงสประภัศร ถาเปนดังที่ทานกรรมาธิการไดชี้แจงคือวา มีกฎหมายวิธีพิจารณาของ

ศาลรัฐธรรมนูญวาไว เชนนั้นคือวา เปนกรณีที่ ไปดําเนินการทางชองทางอื่นแลว            

แตชองทางอื่นนั้นไมดําเนินการให ก็อาจจะมาใชทางชองทางศาลรัฐธรรมนูญก็เปนได 

กระผมก็ขอใหบันทึกอันนี้เปนเจตนารมณไว แลวก็กระผมไมติดใจครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ตกลง

มาตรา  ๒๐๘  ผ านตามที่ คณะกรรมาธิ การ เสนอโดยไม มีการแก ไ ขนะครั บ                   

ทานอาจารยเจิมศักดิ์แปรอยูในกลุมไหนครับอาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ไมไดแปรครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมไดแปร 

อาจารยตองนั่นหนอยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ขอประเด็นนี้ใหชัดเทานั้นเองครับ 

      นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : คือผมเขาใจวาอยางนี้ถูกไหมครับ 

อยางเชน กรณีที่ผมจะยื่นตอศาลรัฐธรรมนูญ ตัวอยางจริงที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อสมัยผมเปน 

สว . ผมมีชองทางผานประธานรัฐสภา  เขาไมสงให  ผานทางผูตรวจการแผนดิน              

ผมก็ไป เขาไมสงให  ผมไปเองไดทีนี้  เพราะมีชองอื่นแลวแตตันหมด แตขณะเดียวกัน      



 ๑๙๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๘๓/๒ 

 

ถาผมยังไมไปนี่ ผมตรงไมได อยางนี้หรือเปลา ถูกตองนะครับ ถึงแมวามีทางไป แตผม   

ไมไปในชองที่ผมไปได ผมอยูดี ๆ ผมสงพัวะไปศาลรัฐธรรมนูญเลยนี่ ศาลรัฐธรรมนูญ

ปฏิเสธได แตถาผมเขียนในคํารองหรือคําฟอง ผมเรียกไมคอยถูกนะครับ เรียบรอยเลยวา

ผมไปแลว ไปประธานรัฐสภาแลว ประธานรัฐสภาตอบมาวาอยางนี้ ไปทางนี้เขาก็ตอบ  

มาวาอยางนี้ ผมไมมีทางไป ผมขอยื่น อยางนี้ได ถูกตองไหมครับ ขอบพระคุณ ตองใส   

นิดหนึ่งนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ถูกตองแลว

นะครับ ขอผานนะครับ มาตรา ๒๐๘ นะครับ ทานเลขาครับ 

   นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๒๐๙ ไมมีการแกไข  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอน ๒๐๙ 

เชิญครับ 

   นายกลานรงค จันทิก : กราบเรียนทานประธานครับ กระผม กลานรงค 

สสร. กระผมไมไดขอแปรญัตติเอาไวนะครับ แตอยากจะกราบเรียนถามกรรมาธิการ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตราไหน 

๒๐๙ หรือเปลา 

   นายกลานรงค  จันทิก  : มาตรา  ๒๐๙  ครับ  เพื่อความเขาใจครับ              

ในมาตรา ๒๐๙ นี่ เปนเรื่องที่ใหอํานาจศาลในการที่เรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลมาให

ถอยคํา กระผมมีประเด็นอยากจะกราบเรียนทานกรรมาธิการ ถามทานกรรมาธิการ 

เพราะมันเคยมีเร่ือง ในสมัยที่กระผมไดทําคดีที่สําคัญคดีหนึ่ง กระผมไดขอศาล ขอให

ออกหมายเรียกบุคคลที่ผูถูกรองอางเปนพยานมาใหกระผมซักถาม ศาลไดสั่งให         

ทางทนายของผูถูกรองนําบุคคลดังกลาวมาใหกระผมซักถาม ครั้นถึงวันนัดบุคคลนั้น    

ไมมา ทนายไดแจงกับศาลวา บุคคลผูนั้นขอใหกระผมซักถามเปนหนังสือแลวก็จะตอบ

เปนหนังสือ ซึ่งกระผมทําไมไดเพราะมันไมใชหลักของพยาน กรณีนี้นี่เราไดใหอํานาจตาม

มาตรา ๒๐๙ ไว และถาเขาไมปฏิบัติตามมันจะมีอัตราโทษตรงไหนหรือไม เพราะมิฉะนั้น 



 ๑๙๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๘๓/๓ 

 

ก็กําหนดเอาไว แลวในที่สุดมันก็บังคับไมได แตศาลยุติธรรมนั้นจะมีการอัตราโทษเอาไว

ไหมครับ กระผมขอกราบเรียนถามประเด็นนี้ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถามแคนั้นนะครับ 

มีตอบหรือเปลาครับ เชิญครับ สั้น ๆ ครับ 

                                                                                                                         

          - ๘๔/๑ 

 

    



 ๑๙๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ดรุณี ๘๔/๑ 

 

   นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ตามประเด็นคําถามนี้นะครับ เนื่องจากวา       

ในระบบของศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของวิธีพิจารณานี่ ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ได

กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญออกขอกําหนดเอง  แทนที่จะเปนรัฐสภาในฐานะฝาย            

นิติบัญญัติตราวิธีพิจารณาใหกับศาลอื่น ๆ ทั้งหมด แตของศาลรัฐธรรมนูญออกเปน

ขอกําหนดนะครับ ในจุดนี้นะครับ ในวิธีพิจารณาของศาลก็จะกําหนดวิธีพิจารณาเปน

ระบบไตสวนนะครับ แลวการเรียกพยาน เอกสารตาง ๆ ตรงจุดนี้นะครับ มันจะตางจาก

ศาลอื่นครับ เราไมเรียกหมายเรียกครับ แตเปนหนังสือเรียกนะครับ เอกสาร หลักฐาน     

ที่เกี่ยวของจากบุคคลใด แตอยางไรก็ดี ในรัฐธรรมนูญเองก็ไดกําหนดใหประธานตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมายนะครับ เพราะฉะนั้นใน   

จุดนี้นะครับ ถามีการขัดหนังสือเรียกหรืออยางไร ก็อาจจะไปดําเนินการในสวนนั้นได     

แตในรางป ๒๕๕๐ นี้ วิธีพิจารณาปรับเปลี่ยนไปแลวครับ แทนที่ศาลจะออกขอกําหนด

เอง แลวไปกําหนดอัตราโทษ ก็ยังมีการถกเถียงวาขอกําหนดนั้น แลวไปกําหนดโทษ

บุคคลมันจะไดหรือไม เพราะไมไดออกโดยองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น   

ในจุดนี้นะครับ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อรางฉบับนี้ไดใหกําหนดเปน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตรงจุดเหลานั้นครับ ก็จะบัญญัติไวไดตามที่ทานให

ขอสังเกต ผมคิดวาไมนาจะมีปญหาอะไร ก็อยูที่รัฐสภาจะตราพระราชบัญญัติฉบับนี้

ตอไปครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานนะครับ 

มาตรา ๒๐๙ ทานเลขาครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๑๐ ไมมีการแกไข  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมมีแกไข        

ทานการุณ เชิญครับ สั้น ๆ นะครับ 

 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ดรุณี ๘๔/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม : ทานประธานที่เคารพครับ ดูเหมือน ๒๑๐ นี้ เมื่อเชานี้

จะเกี่ยวของกับที่คุยกันเอาไวบางอยูบางสวนใชไหมครับ ทานประธานครับ ที่เกี่ยวของ 

กับเรื่องการสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มีเกี่ยวของกับสวนนี้ดวยไหมครับ ที่เมื่อเชา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เมื่อเชา        

มาตรา ๒๐๗ หรือเปลาครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ๒๐๗ แลวก็ดูเหมือนจะมาดูกันสวนนี้ดวย เกี่ยวของ

ตอเนื่องกันมีไหมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ใชมาตรา ๒๐๗ 

หรือเปลา 

  นายการุณ ใสงาม  :  เฉพาะ ๒๐๗ ไมมีสวนเกี่ยวของที่นี่เลยหรือครับ     

ที่วาใหขึ้นไปเลย ใหประธานรัฐสภา ผมยังเขียน ๆ เอาไวอยูวา สงเรื่องไปยังอะไรนี่         

ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกร

ตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี       

หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัย         

ดูเหมือนเมื่อเชานี้จะพูดกันถึงวา ใหสงเรื่องไปเลย โดยไมตองมีความเห็น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เมื่อเชานี้อยูใน

มาตราไหนนะครับ ใชมาตรา ๒๐๗ ที่พิมพแจก ใชหรือเปลา ไมใช เชิญครับ ทานอัชพร 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เมื่อเชานั้นพูดถึงกรณีการขาดคุณสมบัติ

ของนายกรัฐมนตรี ของ สส. ของ สว. ซึ่งมีการพูดกันวา ที่รัฐธรรมนูญเขียนวา ใหประธาน

เมื่อไดรับเรื่องแลวใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญนั้น แลวที่ผานมาไมคอยสง และทั้งที่ใน

ตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นบอกวา ใหประธานนั้นสง ตรงนั้นก็พูดกันวาความเขาใจ 

ไปเขาใจสับสนกับมาตรา ๒๑๐ เพราะตอนขาดคุณสมบัตินะ รัฐธรรมนูญความจริงแลว

ไมไดบอกวาใหเสนอความเห็นอะไร ก็ควรจะสงไปไดเลย ซึ่งแตกตางกัน ตอนนั้นพูดกัน        

ในลักษณะเชิงเปรียบเทียบนะครับวาเอามาใชผิดที่ ทานประธานที่ผานมาก็สุดแลวแต     

แตสวนมาตรา ๒๑๐ นั่นนะ เปนเรื่องที่เกิดขอขัดแยงระหวางตัว ๒ องคกร เพราะฉะนั้น 



 ๑๙๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ดรุณี ๘๔/๓ 

 

การเสนอศาลรัฐธรรมนูญมันก็จะตองสงเรื่อง แลวก็ความเห็นจากองคกรนั้นวา องคกรใด

องคกรหนึ่งนั้น ทําหนาที่ถูกหรือไมถูกอยางไร ตรงนี้มันจะตางกันครับ เมื่อเชาพูดกัน

ลักษณะเชิงเปรียบเทียบมากกวาครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานนะครับ 

มาตรา ๒๑๐ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :  ทานประธานครับ มาตรานี้          

คือมาตรา ๒๖๖ เดิมใชไหมครับ กรณีที่มีความขัดแยง ไมใชหรือครับ ๒๖๖ เดิมใชครับ 

ผมจําได เพราะวาสงประจํา ๒๖๖ นี่ --------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๘๕/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                        สมร ๘๕/๑ 

 

ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวาง ๒ องคกรนี่นะครับ แลวก็ตอนเม่ือเชานี้เราก็พูดกัน ทานก็

บอกวา  ตอนที่ผมสงใหประธานรัฐสภานี่  บางที เขาก็สง  บางที เขาก็ไมสง  เ ร่ือง

เหมือนกันเปะเลย เขาก็เลือกปฏิบัติ แลวทานก็บอกวา เพราะวาไปเขียนวา ใหประธาน

รัฐสภาเสนอเรื่องพรอมความเห็น เขาก็เลยมีคําวินิจฉัย เขาก็บอก เขาไมใชบุรุษไปรษณีย 

แลวทานก็บอกวา ทานแกแลว วาจะใหสงเรื่องเฉย ๆ ไมมีพรอมความเห็นนี่ ตอนนี้ อันนี้

ถูกตองไหมครับ ที่ควรจะมีความเห็นดวย อยางนี้ควรจะตองมีความเห็นดวยนะครับ     

ถาอยางนั้นก็หมายความวา ถาผมเปนวุฒิก็ยังตองขลุกขลักเหมือนเดิมนะครับ สงไป   

เขาก็ ประธานรัฐสภาสงบาง ไมสงบาง อะไรก็ไปตามเรื่อง ผมก็เลยตองสงเอง เพราะเขา

ไมสง ทีนี้ก็ไปอาศัยอีกมาตราหนึ่งที่ทานวามาเมื่อกี้นี้ อยางนี้ถูกไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานนะครับ 

มาตรา ๒๑๐ ทานเลขาครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๒๑๑ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวัชราครับ 

เชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ครับ กระผมมี 

   (นายการุณ ใสงาม ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ เดี๋ยวขออนุญาตครับ ทานประธาน 

ทานวัชราครับ ดอกเตอรเจิมศักดิ์ถามเมื่อกี้ ยังไมไดคําตอบเลยนะทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เขาตอบ              

ไปแลวครับ เขาตอบไปแลวครับทาน เชิญทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา  หงสประภัศร  สสร .  ในมาตรา  ๒๑๑  ซึ่ ง เดิมมีขอความวา  คําวินิจฉัยของ               

ศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่น ๆ      



 ๑๙๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       สมร ๘๕/๒ 

 

ของรัฐ คณะของกระผมขอเพิ่มเติมถอยคําวา แตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมมีผล

เปลี่ยนแปลงมติ ขอวินิจฉัย หรือคําตัดสินที่ไดยุติไปแลว เวนแตรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากวามติหรือคําวินิจฉัยที่ไดเสร็จเด็ดขาดไปแลวนั้น

ได มีการปฏิบัติ  ถามีผลยอนหลังไปตอสิ่ งที่ ไดปฏิบัติ ไปแลวนั้น  ก็จะกอให เกิด            

ความเสียหายเปนอยางมากครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการครับ 

เชิญครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ในเร่ืองของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ         

ที่บัญญัติใหเปนเด็ดขาดนี่ มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 

อันนี้ก็เปนหลักในการที่ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่ใชอํานาจนี้ ตรงจุดนี้นะครับวา เปน

ระบบศาลชั้นเดียวนะครับ ไมมีที่อ่ืนนะครับ ก็เปนศาลรัฐธรรมนูญอยางเดียว เมื่อตัดสิน

แลวเปนเด็ดขาด จะไมมีอุทธรณฎีกานะครับ แลวที่ทานสมาชิกไดขอแปรญัตตินะครับ    

ที่ขอเพิ่มวา แตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมมีผลเปลี่ยนแปลงมติ ขอวินิจฉัย หรือ      

คําตัดสินที่ไดยุติไปแลว เวนแตรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น        

ในจุดนี้ผมเขาใจวาคงจะกังวลวาจะไปกระทบคําพิพากษาของศาลฎีกาหรือเปลา ซึ่งเปน

คําวินิจฉัยที่เสร็จเด็ดขาดเชนกันครับ ในระบบของศาลครับ กระทบตอศาลปกครองสูงสุด

หรือเปลานะครับ ถาทานดูในมาตรา ๒๐๗ ก็จะเห็นวา ในวรรคทาย ๒๐๗ คําวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษาของศาลอันถึง

ที่สุดแลวนะครับ เพราะฉะนั้นผลของความที่คําวินิจฉัยเปนเด็ดขาดนี่ มันจะเกิดผูกพัน

องคกรในการที่จะเดินหนานะครับ จะใชบังคับตอไปก็คือในการตรากฎหมายก็ตองไมขัด

หรือแยงตอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ใชบังคับกฎหมายครับ ก็ตองเปนไปตาม      

คําวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายทั้งปวง ก็ตองเปนไปตามคําวินิจฉัยที่ใหแนวทางไว 

นะครับ เหตุที่ผมเรียนอยางนี้นะครับ เนื่องจากวาในมาตรา ๒๗ เองนี่นะครับ ที่พิจารณา

ผานไปแลวนะครับ ในมาตรา ๒๗ ไดบัญญัติวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว  

 



 ๑๙๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       สมร ๘๕/๓ 

 

โดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตองไดรับความคุมครอง

และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของ

รัฐโดยตรง ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 

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

 

                                                                                                                     - ๘๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    รัตนา ๘๖/๑ 

 

แลวก็จะไปดูในมาตรา ๒๐๗ นะครับวา ตรงจุดนี้มันไมกระทบกระเทือนถึงคําพิพากษา

ของศาลอื่นที่ถึงที่สุดแลวนะครับ  ไมทราบวาเจตนาเปนอยางนั้นหรือเปลาครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวัชราครับ                    

รับไดไหมครับ คําอธิบาย  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผมยังติดใจอยูในแงที่วา ที่แลวมา เชน มติเร่ืองแตงตั้งคุณหญิงจารุวรรณนะครับ                          

ทานคงจะจําไดวามีผลอยางไรครับ เกี่ยวกับมาตรานี้ครับ ถาถือตามมาตรานี้ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ                         

ทานไพบูลยครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน                          

ที่เคารพครับ ไพบูลย  วราหะไพฑูรย ครับ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๒๖๘                          

ก็บัญญัติไว อยางเชน วรรคหาในมาตรานี้ เหมือนกันทุกคํา ทีนี้ในเชิงที่ผานมา ถามวา                    

คําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไดหรือไม การที่จะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยนะครับ ก็ทําไดครับ 

ก็เหมือนกับศาลฎีกาพิจารณาแลวนะครับ กลับแกนะครับ แตวาในการที่จะกลับแกนี่ครับ                          

ก็ตองมีองคประกอบเปลี่ยนแปลงพอสมควรในเชิงปฏิบัติ ถาเปนองคคณะเดิมแลวมันเกิด

ขอเท็จริงขอกฎหมายเดียวกันนี่ สวนมากทานก็จะผูกพันไปแลวไมวินิจฉัยซ้ําครับ                          

แตถาเปนประเด็นขอเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แลวองคคณะมีการเปลี่ยนแปลง                          

กา ร วิ นิ จ ฉั ยต ร งนั้ น อ าจจะกลั บคํ า วิ นิ จ ฉั ย ไ ด น ะค รั บ  ซึ่ ง ใ น เ รื่ อ งที่ บ อกว า                          

ไมมีผลเปลี่ยนแปลงเลย ถาสถานการณ องคคณะก็เห็นไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ตรงจุดนั้น

น ะ ค รั บ  มั น ก็ จ ะ ผู ก พั น ใ น ก า ร ที่ วิ นิ จ ฉั ย  ซึ่ ง ใ น เ รื่ อ ง ที่ วิ นิ จ ฉั ย ส ว น ใ หญ                          

ถาเปนปญหาขอกฎหมายก็จะไมมีขอยุงยากเทาไร เนื่องจากศาลวินิจฉัยไปแลวนะครับ 

ศาลอื่นเขาก็ไมสงมาอีก เนื่องจากไดวินิจฉัยแลว แลวสวนใหญถาสงมานะครับ                         

ศาลรัฐธรรมนูญก็ไมวินิจฉัยซ้ําใหอีก เนื่องจากวินิจฉัยไปแลวนะครับ ตรงจุดนั้น                         

คงอยู ในความหมายตรงนี้  อยูที่ขอเท็จจริงมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ที่จะผูกพัน  

 



 ๒๐๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    รัตนา ๘๖/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผม วัชรา  

หงสประภัศร  ทานยังไม ไดตอบถึงกรณีคุณหญิงที่ผมได เอยถึง เมื่อกี้นี้ครับ  วา                          

มติของวุฒิสภาใชไหมครับ  ไดมีมติไปแลว  มีโปรดเกลาฯ  แลวดวย  แลวก็ตอมา                          

มีคําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเปนอยางอื่นนี่มีผลอยางไรครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ                          

ทานไพบูลย 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  คือในจุดกรณีของขอเท็จจริง                          

ในจุดนั้นนะครับ ศาลรัฐธรรมนูญเพียงแตวินิจฉัยวา กระบวนการไดมาไมชอบดวย

รัฐธรรมนูญ ไมไดไปบอกอยางอื่นนะครับ ก็อยูที่องคกรที่ปฏิบัติตามนะครับวา ตองทําให

มันชอบดวยรัฐธรรมนูญเสียกอน คงวินิจฉัยกวาง ๆ ในลักษณะนั้น เพราะเปนเรื่องการ

ถามมา เปนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับองคกรตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไมไดไปวินิจฉัย                   

ใหเปนที่ระบุชัดเจนแนนอนครับ ก็จะวินิจฉัยกวาง  ๆ  วาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ                          

เพราะเหตุใดนะครับ ตรงจุดนี้คงไมมีขอเท็จจริงที่จะเหมือนกันในแตละคดีครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวัชรา 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา  

หงสประภัศร อันนี้ละครับคือขอที่กระผมใครขอเพิ่มเติมลงในมาตรานี้ วรรคหา วา                        

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมมีผลเปลี่ยนแปลงมติ มติคือมติของรัฐสภา หรืออะไร                     

นี่นะครับ และขอวินิจฉัยหรือคําตัดสินนี้คือของศาลที่ไดยุติไปแลวครับ ขอความกรุณา

คณะกรรมาธิการชวยพิจารณาที่จะเพิ่มเติมหนอยไดไหมครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวกรรมาธิการ                      

วาอยางไร ถาวาอยางไรแลวก็คงตองตัดสินใจนะครับ ถาตกลงไมไดก็ตองตัดสินใจ                       

ตองใหสมาชิกออกเสียง เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานวาอยางไรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร  จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือความจริงแลวศาลรัฐธรรมนูญหรือ 

การจะวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคงจะขึ้นอยูกับประเด็นแหงคดีที่ เสนอเขาไป  



 ๒๐๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                    รัตนา ๘๖/๓ 

 

แตถาเขียนขอความดังที่ไดมีการเสนอขอแปรญัตตินั้น อาจจะมีปญหาในทางการตัดสิน

ของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถาเกิดเปนประเด็นแหงคดีวา มติหรือการดําเนินการที่ทํา     

ไปนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งถามันขัดรัฐธรรมนูญอยู ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองชี้วาสิ่งที่

ทําลงไปนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ ----------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๘๗/๑ 



 ๒๐๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๘๗/๑ 

 

สวนอยางที่ทานเลขาศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้วาสิ่งที่ทําไปนั้น      

ขัดตอรัฐธรรมนูญ องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะตองไปดําเนินการแกไข เพื่อให

ถูกตองตามรัฐธรรมนูญตอไป เพราะศาลรัฐธรรมนูญจะไมชี้ลงไปถึงวาจะตองทําอยางไร 

หนึ่ง สอง สาม แตศาลจะชี้เพียงแตวา สิ่งที่ทํามาหรือกําลังจะทํานั้นขัดตอรัฐธรรมนูญ

หรือไม ทีนี้ถามีขอความอยางนี้ขึ้นมานี่ จะทําใหศาลรัฐธรรมนูญไมสามารถจะวินิจฉัยคดี

หรือเร่ืองที่ทํามาแลวไดเลย เพราะวามันเปนสิ่งที่ลวงมาแลวทั้งนั้น แลวบอกวาไมมีผล 

เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ลวงมาแลวนี่ ศาลรัฐธรรมนูญก็จะไมมีอํานาจที่จะวินิจฉัยเรื่อง

ใดไดอีก  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวัชราครับ 

ตองออกเสียงไหมครับ วาอยางไรครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมยังติดใจอยูครับ เพราะเหตุวาเรามาพูด

ถึงผลครับ ผลของคําวินิจฉัย ไมใชอํานาจในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อันนี้ผลของ                     

คําวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนูญครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานวิชาครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภา                      

ที่เคารพ กระผม วิชา  มหาคุณ ครับ กรรมาธิการยกราง กระผมขอกราบเรียนอยางนี้                   

นะครับวา โดยปกติแลวนี่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่วา ใหเปนเด็ดขาด ผูกพันอะไร

นี่ มันจะไมมีผลยอนหลังอยูแลวครับ คือมันมีผลสําหรับในขณะนั้นและในอนาคต                       

อยางในกรณีที่กฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญนี่ เราจะเห็นไดวา พอทานวินิจฉัยไวแลวนี่ 

กฎหมายนั้นก็จะใชไมไดนะครับ สําหรับในการบังคบัใชตอไป เพราะฉะนั้นอันนี้ที่ทานแปร

มานี่ มันเปนกรณีของคําวินิจฉัย  ซึ่งเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเลย                          

หากไปเขียนไวอยางนี้เทากับล็อกอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเลย เทากับวาถูกใส

โซตรวนเลยครับผม จะไมสามารถที่จะวินิจฉัยกรณีอะไรได เพราะเรื่องทุกเรื่องมันมีมติ   

มีคําวินิจฉัย มีขอวินิจฉัย มีอะไรกันมาแลวทั้งนั้นละครับ ที่จะมาสูกระบวนการในการ

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นก็จะเปนการที่ทําให เราไมมีโอกาสที่จะทําให 

 



 ๒๐๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๘๗/๒ 

 

ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยอยางกวางไกลนะครับ สวนวาในผลที่ทานอาจารย             

วัชรา ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานเปนกังวลเรื่องคุณหญิงจารุวรรณนะครับ ขออนุญาต           

เอยนามทานนี่นะครับ กรณีนั้นผมเห็นวาเปนกรณีที่ไมสามารถจะเขาสูกระบวนการได 

เนื่องจากวาทางฝายผูที่จะตองดําเนินการแกไขนี่ ไมไดดําเนินการแกไขตามระบบของมัน

เทาที่ควรจะเปนครับ เพราะอะไรครับ เพราะวาสมมุติวาตองมี ผมขออนุญาตเอยไปถึง          

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม        

ไปแลวอยางนี้นะครับ อยางนั้นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา กระบวนการสรรหานี่มันไมชอบ 

มันไมมีผลยอนหลังไปลบลางที่พระองคทานทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา              

โปรดกระหมอม จนกวาจะทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพนจาก

ตําแหนงครับ ตรงนี้ที่มันคาอยูครับ แลวกลับทําซ้ํา ทําผิดซ้ํากันอีก โดยเสนอบุคคลอื่นให

ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมเขาไปอีกครับ อยางนี้นี่ทําไมไดครับ              

คือเปนกระบวนการที่กระผมขอกราบเรียนวา มีผูรูอยูในสภา แตวาไมทําหนาที่ของผูรู

อยางแทจ ริง  กรณีก็ เกิดเดดล็อก  (Deadlock) ขึ้นนะครับ  กรณีนั้นนี่ เปนปญหา                         

ในกระบวนการ เปนปญหาในการทํางานนะครับ เรียกไดวาผูใหญทําเหมือนเด็กครับ 

เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกรณีอยางนี้ขึ้น ก็อาจจะเปนเพราะวารัฐบาลในขณะนั้นนี่ เปน

รัฐบาลที่ดื้อร้ันนะครับ แลวก็ประกอบกับทางรัฐสภา ทางวุฒิสภาเองนี่ก็ผสมโรงไปดวย 

กระผมขออนุญาต ขออนุญาตเวนทานการุณกับทานเจิมศักดิ์ไวนะครับ แลวก็บุคคลอ่ืน

ดวยก็แลวกันครับ ที่ไมไดรวมมือกันนะครับ ก็คงจะทานเสรีดวยหรือเปลาครับ ทานรอง               

เสรีดวย กรณีเดดล็อกอยางนี้เกิดขึ้นยากครับ ถาไมมีรัฐบาลที่กุมอํานาจเด็ดขาด ขนาดที่

เรียกไดวาสั่นสะเทือนแผนดินแบบที่แลวมาครับผม ขอกราบเรียนนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวัชราครับ          

อีกทีแลวตองออกเสียงนะครับ ถาไมจบ  

    

           - ๘๘/๑ 

 



 ๒๐๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           รัศมี ๘๘/๑ 

 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทีเดียวครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่

เคารพครับ กระผม วัชรา หงสประภัศร กระผมยังคาใจอยูเพราะวาในขอแปรญัตติของ

กระผมนั้นไดมี เวนแตรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ติ่งทายไวดวย

ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไมมีผลนั้นคือ ไมมีผล

เปลี่ยนแปลงมติ หรือขอวินิจฉัย หรือคําตัดสินที่ไดยุติไปแลว ยุติไปเรียบรอยแลว เวนแต

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไดบัญญัติไว เปนอยางอื่นครับ  เพราะฉะนั้นใครขอให

คณะกรรมาธิการยกรางไดโปรดพิจารณาในเรื่องนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานที่เคารพครับ ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ดวยความเคารพนะครับ ถาเขียน

ไวในลักษณะเชนนี้ ผมก็เกรงวาทุกสิ่งทุกอยางมันผานมติมาหมด กอนที่จะถึงศาล ผม

ยกตัวอยางวา บทบัญญัติแหงกฎหมายก็ผานรัฐสภานี้ ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

บทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับไมได 

ถาบอกวา ไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง มตินั้นก็ผานสภามา เพราะฉะนั้นการวินิจฉัย  

ตรงนั้นมันก็ไมเกิดขึ้น ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชราครับ 

พอใจ ไมพอใจ คงตองออกเสียงนะครับ วาไงครับ ใหออกเสียงใชไหม ใชไหมครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานสมาชิก

ที่อยูขางนอกดวยนะครับ จะไดเปนจํานวนที่แนนอนนะครับ ทานสมาชิกครับ จะออกเสียง

ในมาตรา ๒๑๑ นะครับ มาตรา ๒๑๑ คณะกรรมาธิการเสนอ ไมมีการแกไขนะครับ ไมมี

การแกไข ทีนี้ทานวัชราขอแปรญัตติไวครับ พรอมแลวนะครับ ใหออกเสียงนะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

 

 

 



 ๒๐๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          รัศมี ๘๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใครที่ยังใชเครื่อง  

ไมไดชวย ทานที่อยูขางนอกครับ เชิญครับ นะครับ ยังมีใชไหมครับ มีใครไหมครับ มีใคร

ยังไมไดออกเสียงไหมครับ ทานไพโรจนวาไงครับ นับคะแนนครับ เห็นดวย ๔๒ นะครับ

ทานครับ ไมเห็นดวย ๖ นะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          รัศมี ๘๘/๓ 

 

  ตอไปครับทานครับ ทานสมาชิกครับ ที่อยูขางนอกนะครับ เชิญเขามาดวย

นะครับทานครับ ทานการุณ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอหารือนิดเดียวครับ ทางทาน

กรรมาธิการครับ เกี่ยวกับเรื่องอํานาจหนาที่สวนของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ  

  กรณีที่ ๑ ครับ กรณีกรรมการสรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ 

นะครับ ที่ทําไป แมแตกรรมการสรรหา กทช. กสช. หรือ กสทช. อะไรที่จะมีในวันขางหนา

นะครับ ถาเกิดทําไมชอบนี่จะสงไปใหใครวินิจฉัย   

   ขอที่ ๒ ครับ กรณีกรรมาธิการของสภานี้นะครับ จะเปนกรรมาธิการ 

ทั้งสามัญ ทั้งวิสามัญ ที่ทําของสภาผูแทนราษฎรก็ตาม หรือวุฒิสภาก็ตาม หรือของ

รัฐสภาก็ตาม ถาเกิดทําไมชอบ อยางกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องกรรมาธิการวิสามัญ

งบประมาณแผนดินตอนที่สงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะ ทานจําไดไหมครับเร่ือง     

ตอนนั้น ถาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานี่จะสงไปใหทานที่ไหนวินิจฉัย เพราะดูตาม ๒๑๐ แลวนี่

จะไปไมไดนะครับ  

 

                  - ๘๙/๑ 



 ๒๐๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                        บุศยรินทร ๘๙/๑ 

 

  เร่ืองที่ ๓ ครับ คลายกันครับ กรณีกระบวนการไดมาที่ไมชอบ อยางการ

ไดมาอยางกรณีของผูวาการตรวจเงินแผนดินก็ตามนะครับที่ไดมา ถาเกิดไมชอบหรือ     

มีปญหาอีกนี่ กอนจะนําขึ้นทูลเกลาฯ หรืออะไรตาง ๆ ในระหวางนั้นจะสงไปใหที่ใด

วินิจฉัยครับ ชี้วาชอบแลว ยังไมชอบใหทําใหม 

  นายนรนิต ิเศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญตอบครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   กราบเรี ยนท านประธาน      

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ตอบที่ตรง ๆ กอนนะครับ กรรมการสรรหา 

กทช. กสช.นะครับ ไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญที่อยูในความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อไมใชนะครับ ตรงจุด ถามันไมชอบนะครับ ก็คงไปที่ศาลที่มีเขต

อํานาจ ซึ่งก็คือทางศาลปกครองนะครับ เพราะวาคําวา องคกรตามรัฐ คืออยางนี้นะครับ 

ในมาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา ซึ่งมันรวม

ไปถึงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ คณะรัฐมนตรี อันนี้ชัดเจน องคกรตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไวชัดเจนแลว วามีองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

กับมีองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอยูหลายองคกรดวยกันนะครับ ก็อยูในความหมาย

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมใชศาล ตั้งแต ๒ องคกรขึ้นไปถามีปญหาขัดแยงนะครับ ก็ให

เสนอไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คราวนี้ในเรื่องงบประมาณครับ งบประมาณนี้จัดวาใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติไวชัดเจนแลว ในมาตรา ๑๖๔ ถาเปนเรื่องที่ในการพิจารณา

ของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอการแปรญัตติ การกระทํา

ดวยประการใด ๆ ที่มีผลให สส. สว. นะครับ หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยตรงหรือ   

โดยออมในการใชงบประมาณรายจายนั้นครับ เร่ืองนี้นะครับถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

วาเปนไปตามนั้น บทบัญญัติตรงนั้นมันก็จะใชบังคับไมไดนะครับ ทั้งนี้เปนไปตาม ๑๖๔ 

ครับ เปนชองทางที่ชัดเจนอยูแลวนะครับวา ในการยื่นเรื่องตอศาลตาม ๑๖๔ นะครับ      

ก็บอกวา สส. หรือ สว. จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ เห็นวามีการฝาฝนหรือการแปรญัตติ

งบประมาณในสวนนั้นที่จะลงพื้นที่โดยตรง แลว สส. ทานนั้นไดรับประโยชนโดยตรง ก็ยื่น

ตอศาลรัฐธรรมนูญไดนะครับ ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๑๖๔ โดยตรงแลว ไมตองมาใช ๒๖๖ 

นะครับ ขอบพระคุณครับ ไมตองมาใช ๒๑๐ ครับ ประทานโทษครับ 



 ๒๐๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       บศุยรินทร ๘๙/๒ 

  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานนะครับ     

เชิญครับ ทานเลขาครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๑๒ ไมมีการแกไข สวนที่ ๓ ศาลยุติธรรม ไมมีการแกไข มาตรา ๒๑๓ ไมมีการ

แกไข มาตรา ๒๑๔ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานผูสงวนคําแปร 

ทานพิเชียรเกี่ยวกับสภา ไมมีอะไรนี่ใชไหมครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ทานประธานครับ กระผม พิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือในมาตรา ๒๑๔ นี้ วาดวยเรื่องของศาลยุติธรรมมีสามชั้น  

นะครับ คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่น      

ในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น กระผมมีการแกไขถอยคําเปนบางคํา แตที่สําคัญ   

ที่สุดอยูในวรรคสุดทายครับทานประธาน วรรคสุดทายซึ่งทางเรากลุมของเราไดตัดออก 

นะครับ คือวาดวยเร่ืองของอํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตรงนี้กระผมใหตัดออกครับ ก็ขออนุญาตวา

ทางผูรับรองคําแปรญัตติของกระผม ทานการุณ ใสงาม ทานจะมีอะไรที่เสนอเพิ่มเติม    

ในรายละเอียด ขออนุญาตใหทานการุณไดเปนผูชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมครับ 

 

                             - ๙๐/๑ 
 

 

 

 

 



 ๒๐๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 วัฒนี ๙๐/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณมี   

หรือเปลา ไมมี ก็ไปคนอื่นกอน ยังนึกไมออก ไปทานสุรชัยกอนครับ ไมตองพูด หรือวา  

คุณพิเชียรไมตองสงไปใหพูด เดี๋ยวทานมีเร่ืองอื่นพูดแลว ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา ๒๑๔       

กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการและเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ มาตรา ๒๑๔ 

เปนบทบัญญัติที่วาดวยชั้นศาลของประเทศไทยนะครับ โดยวรรคแรกไดกําหนดวา            

ศาลยุติธรรมมีสามชั้นคือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกานะครับ ตรงนี้ตอง    

กราบเรียนวา คือหลักเกณฑเกี่ยวกับการวางระบบชั้นศาลของกระบวนการยุติธรรมใน

บานเรานะครับ วรรคที่ ๒ ครับ คือวรรคที่กลุมของกระผมขอแปรญัตติ โดยคําขอแปร

ญัตติของผมนั้นไดขอแปรญัตติโดยตัดวรรคสองออกทั้งหมดครับ เหตุผลที่กลุมของ

กระผมไดขอแปรญัตติตัดวรรคสองออกทั้งหมดนั้น มีเหตุผลดังนี้ครับ เนื่องจากศาลฎีกา

ซึ่งถือวาเปนศาลชั้นสูงสุดในระบบศาลยุติธรรมของบานเรานั้นนะครับ มีอํานาจหนาที่

ตามที่ไดมีบัญญัติไวอยูในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมอยูแลวนะครับ ดังนั้นขอความใน

วรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๑๔ ที่กําหนดวา ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง กระผมจึงเห็นวาไมมี

ความจําเปนที่จะตองมาระบุซ้ําอีกไวในรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะวาในคดีอ่ืนใดที่มี

บทบัญญัติของกฎหมายใหเสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง อาทิเชน การดําเนินคดีอาญากับ

นักการเมือง ซึ่งมีบทบัญญัติของกฎหมายใหฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง

นั้น ก็มีบทบัญญัติของกฎหมายระบุไวชัดเจน นั่นเปนประเด็นที่ ๑ นะครับ  

  ประเด็นที่ ๒  ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาคดีที่มีการยื่นฎีกาหรือยื่นอุทธรณ

มาจากศาลอุทธรณหรือศาลชั้นตน  กระผมก็เห็นดวยความเคารพอีกครับวา ก็เปนไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายอยูแลวนะครับ  

  สุดทาย  ประเด็นสุดทายที่อยู ในวรรคสองของมาตรา  ๒๑๔  ก็คือ           

การยกเวนเรื่องของอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฎีกา ตั้งแตขอความ   

ที่วา เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานั้น  



 ๒๑๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        วัฒนี ๙๐/๒ 

 

จะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด ตรงนี้ผมตองขออนุญาตกราบเรียน

อยางนี้ครับวา หลักเกณฑในการที่ประชาชนจะมีสิทธิในการที่จะยื่นฎีกาคดีของตัวเอง  

ไมวาจะเปนคดีแพงก็ดี ไมวาจะเปนคดีอาญาก็ดี ลวนแตมีการกําหนดหลักเกณฑไวใน

กฎหมาย หรือที่เรียกวาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หรือในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นวา ตรงนี้คือ

รายละเอียดที่มีระบุอยูแลวในกฎหมายวิธีพิจารณาความ จึงไมนาที่จําเปนที่จะตองมา

ระบุซ้ําอีกในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ  

  อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมถือวาเปนประเด็นสําคัญก็คือ เร่ืองของการอุทธรณ

คดีของคูความหรือของประชาชนนั้น ผมตองกราบเรียนทานประธานครับวา สิทธิในการที่

ประชาชนจะยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกานั้นนี่ โดยหลักกฎหมายแลวเปนสิทธิของประชาชนที่

เขาจะใชสิทธิในการที่จะยื่นอุทธรณหรือยื่นฎีกาเพื่อใหศาลสูงพิจารณาทบทวน             

คําพิพากษาของศาลลาง ทีนี้ถาเราไปเขียนในลักษณะเชนนี้ ก็คือในลักษณะที่ปรากฏอยู

ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา กติกาในการยื่นฎีกาตอศาลฎีกานั้นนี่ ใหศาลฎีกาเปนผู

พิจารณาวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่ยื่นมานั้นถาไมเปนสาระแกการพิจารณาแลวนี่

ศาลฎีกาจะไมรับคดีไวก็ได ก็จะมีปญหาวาเรากําลังจะเปลี่ยนเรื่องหลักเกณฑในการยื่น

ฎีกา ซึ่งหลักคือเปนสิทธิของคูความ กลายเปนการใหเปนดุลยพินิจของศาลนะครับ         

อันถือวาเปนการจํากัดสิทธิของคูความ ------------------------------------------------------------ 

 

 

        - ๙๑/๑ 



 ๒๑๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                รสรินทร ๙๑/๑ 

 

ทานประธานคงทราบดีวาศาลฎีกาคือศาลสุดทาย ถาเราเขียนอยางนี้แลวคูความ           

ไมเห็นดวยวา สิ่งที่เขายื่นฎีกานั้นเปนสาระสําคัญในคดี แตศาลฎีกากลับเห็นวาไมใช

สาระสําคัญของคดี ก็จะปฏิเสธไมรับฎีกาเขาเลยนะครับ เนื้อหาที่เขายื่นฎีกาไปก็จะไมได

รับการพิจารณาเลย เราคงทราบขอเท็จจริงกันดีอยูนะครับวา ในวงการการเรียนการสอน

นิติศาสตรของบานเรานั้น เราสอนใหนักศึกษาทองจําหลักกฎหมายจากฎีกานะครับ     

การที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาออกมานั้นนี่ไดสรางบรรทัดฐานทางกฎหมายเยอะแยะเต็ม

ไปหมดครับ ทีนี้ที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาออกมาได ก็เพราะเหตุที่คูความเขาใชสิทธิโตแยง  

ขอวินิจฉัย ทั้งปญหาขอเท็จจริง ทั้งปญหาขอกฎหมายของศาลลาง เราถึงมีคําพิพากษา

ออกมาเปนบรรทัดฐานใหนักศึกษากฎหมายไดเรียนกัน ดังนั้นผมจึงเห็นวาการที่เราไป

เขียนจํากัดสิทธิในการที่จะใหคูความเขาไดมีโอกาสตอสูคดีอยางเต็มที่ โดยถือเอา       

ศาลฎีกาเปนศาลสุดทาย ซึ่งจะเปนที่พึ่งของประชาชนนั้น จึงจําเปนที่จะตองเขียนอยาง

ระมัดระวัง และผมเห็นตอไปทานประธานครับวา กติกาที่เราเขียนอยูใน วิแพง วิอาญา 

ขณะนี้นี่ เราไดวางกรอบวางกติกาในการที่จะใหสิทธิคูความที่จะยื่นฎีกาไวรัดกุมเพียงพอ

แลวครับ จึงไมมีเหตุที่จะตองมาเขียนซ้ําอีกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะฉะนั้นตามที่      

ผมกราบเรียนมาดวยความเคารพ  จึงเห็นวาไมจําเปนที่จะตองมีวรรคสองของ         

มาตรา ๒๑๔ อยูในรัฐธรรมนูญครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญใหคุณวัชรา

อีกทีหนึ่งครับ คุณวัชราตอเลย  

  นายวัชรา หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมไดขอแปรญัตติในมาตรานี้วรรคเดียวกับที่      

ทานสุรชัยไดแปรญัตติไว แตกตางกันอยูเล็กนอยครับ โดยที่กระผมไดขอตัดเพียงตอนตน

ของวรรคสอง ก็เพียงตอนทายของวรรคสอง ตั้งแตคําวา เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวา

ขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกานี้จะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา 

ศาลฎีกามีอํานาจไมรับไวพิจารณาพิพากษาได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกา

กําหนด ทานประธานสภาที่เคารพครับ โดยปกติศาลยุติธรรมไมมีการตรวจสอบหรือคาน

อํานาจ แตใชองคกรของศาลเองในการตรวจสอบ นั่นคือศาลฎีกาเปนศาลที่จะกลั่นกรอง 



 ๒๑๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                รสรินทร ๙๑/๒ 

 

เพราะระบบศาลไทยไมเหมือนศาลประเทศอื่น เชน สหรัฐอเมริกาที่มีลูกขุนเปนผูพิจารณา

ขอเท็จจริง ซึ่งถือวามีองคกรภายนอกมาชวยกลั่นกรอง แตศาลไทยไมมีการกลั่นกรอง

เชนนั้น จึงตองอาศัยศาลฎีกาเปดกวางในการตรวจสอบการพิจารณาของศาลอุทธรณ

และศาลชั้นตน เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาไดบัญญัติจํากัด

สิทธิฎีกาไวแลว ทั้งในทางแพงและทางอาญา นอกจากนั้นมีการจํากัดการฎีกานาจะ

ขัดแยงตอมาตรา ๔๐ (๑) ที่วา บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพราะฉะนั้นกระผมจึงใคร   

ขอไดโปรดเสนอใหตัดขอความตอนทายของวรรคสองออกครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทาน

กรรมาธิการครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ประเด็นของมาตรา ๒๑๔ วรรคสอง 

ความสําคัญก็จะอยูตรงการพยายามที่จะแกปญหาคดีความลนทวมศาลฎีกาอยู          

แลวก็เปนมาโดยตลอด ------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๙๒/๑ 

 



 ๒๑๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๙๒/๑ 

 

ปริมาณคดีที่คางอยูในศาลฎีกาเวลานี้นี่ คางขามปนี่ก็ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คดี รับใหม     

อีกประมาณ ๒๐,๐๐๐ คดีตอป แลวมีผูพิพากษาศาลฎีกาอยู ๘๕ คนนะครับ ๘๖ คน      

ใน ๘๖ คนนี้ทําคดีไดอยางเต็มที่เรงกันตลอดปก็คนละ สมมุติวาไดคนละสักรอยคดี ก็ได

แปดพันกวาคดีเทานั้นเองตอป ก็จะมีคดีคางขามปไป สมทบพอกหางหมูมากขึ้นเรื่อย ๆ 

จาก ๒๐,๐๐๐ เปน ๓๐,๐๐๐ สามหมื่น สี่หมื่น หาหมื่น เราก็มองกันวาถาไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลงเลยนี่ คดีที่ยื่นฎีกากันวันนี้นี่แลวทําไปตามลําดับเลข ไมมีการคดีดวน ขบวน

พิเศษขามหัวกันนี่ ก็ตองใชเวลาอีกสัก ๔ ปถึงจะไดเร่ิมตนพิจารณาในศาลฎีกา แลวก็

ความลาชาอยางนี้มันหมายถึงความสูญเสียอยางยิ่งใหญตอระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจการคา

ของประเทศ แลวโดยเฉพาะจําเลยในคดีอาญาซึ่งรอผลสุดทายของคดีอยางนี้ เขาจะตอง

คางเติ่งอยูนานนับ ๕ ป บางครั้งเราอาจจะเจอคดีที่ ๑๐ ป เกิน ๑๐ ปแลวถึงไดเสร็จจาก        

ศาลฎีกา แลวผลนะครับ ทําใหคดีที่เกี่ยวเนื่องคาอยูในศาลอื่นอาจจะขาดอายุความ      

ไปแลว  เหมือนคดีที่ปรากฏที่ศาลอาญากรุงเทพใต  ที่ชาวตางประเทศฟองอดีต

นายกรัฐมนตรีของไทยนี่ แลวเกี่ยวพันกับคดีแพง ศาลอนุญาตใหรอการไตสวนมูลฟองไว

ตามคําขอของทนายความทั้ง ๒ ฝาย เพื่อรอผลคดีแพง กวาคดีแพงจะจบสําเร็จนี่        

สิบกวาป ศาลในคดีอาญาจําหนายคดีเลยครับ ขาดอายุความแลว เพราะไมไดตัวจําเลย

มาพิจารณาภายในอายุความ ๑๐ ป นี่ก็เปนเหตุใหเสื่อมเสียแกกระบวนการยุติธรรมของ

ประเทศ ระบบงานศาลยุติธรรมของประเทศ แลวก็ภาพลักษณของประเทศไทยในระดับ

สากลโลกที่เขาเอาไปโพนทะนาวา ทําไมระบบกฎหมาย ระบบการศาลของไทยเปน  

อยางนี้ อันนั้นเปนกรณีเฉพาะเรื่องนะครับ คดีความคั่งคางอยางนี้จะยิ่งหนักหนาสาหัส

ยิ่งขึ้นเมื่อเราผันเอาคดีเลือกตั้ง ทั้งในเลือกตั้ง สส. สว. ตอไปนี้ก็จะตองหลุดจากการไมยุติ

ที่ กกต. ก็จะตองขึ้นไปที่ศาลฎีกา เพราะฉะนั้นปริมาณคดีก็จะมากขึ้น คดีอาญา

นักการเมืองก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น กระบวนการอยางนี้ครับทําใหจําเปนที่จะตองมา

หาทางแกปญหานี้ เราอาจจะมองวาเราอยากจะใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชน คูความที่จะ

สูคดีกันไดสามชั้นศาลเต็มที่ทุกคดีเหมือนกัน ไมวาคดีเล็ก คดีใหญ สําคัญอยางไร แตวา

ทานประธานที่เคารพครับ เราตองการคุณภาพของงานคดีในศาลฎีกาหรือเราตองการ

ปริมาณ ถาเราไมคํานึงถึงคุณภาพนะครับ เราก็จะตองไปเรงหรือเพิ่มปริมาณหรือจํานวน 



 ๒๑๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  กมลมาศ ๙๒/๒ 

 

ของผูพิพากษาในศาลฎีกา จากแปดสิบกวาคนขึ้นไปถึงสองรอย สามรอย แลวทุกคนก็

จะตองเรงทําคดีใหเสร็จ แลวการเรงทําคดีใหเสร็จ ทานประธานที่เคารพครับ คุณภาพ

อาจจะไมตรง คดีจํานวนมากอาจจะตองตกอยูในสภาวะที่กวาถั่วจะสุก งาก็ไหม หลักการ

ที่ทําในตางประเทศ ตองเรียกวาในแทบทุกประเทศเวลานี้ก็ถือหลักวา จะตองจํากัดสิทธิ

ในการอุทธรณฎีกาเปนสามชั้นศาลใหนอยลง เฉพาะคดีที่สําคัญจริง ๆ เทานั้น ------------- 

 

                                                                                                                     - ๙๓/๑ 



 ๒๑๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๙๓/๑ 

 

สวนคดีปกติทั่วไปนี่ ขอใหมีการกลั่นกรองกันในระบบสองชั้นศาล ซึ่งเราก็พยายามทํากัน

มาหลายระดับแลวนะครับ ครั้งนี้นี่ การนําเสนอรางมาตรา ๒๑๔ วรรคสองนี่ ก็ไมไดเปน

การนําเอาระบบสองชั้นศาลมาใชนะครับ ยังคงใหสิทธิคูความที่จะอุทธรณ ฎีกา ขึ้นมายัง

ศาลฎีกาได ตามสิทธิที่มีอยูทุกประการ เพียงแตวาใหอํานาจศาลฎีกาหลังจากที่คดีเขาสู

ศาลฎีกาแลวนะครับ ศาลชั้นตนไมมีอํานาจไปตัดสิทธิอุทธรณฎีกาของคูความนะครับ 

เพียงแตใหอํานาจศาลฎีกาวา ดูวาคดีไหนจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา        

ศาลฎีกาก็มีอํานาจสั่งไมรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตามระบบปกติได มาตรการอยางนี้

เปนมาตรการที่คดีที่ฎีกาขึ้นไปยังศาลฎีกา ไดรับการพิจารณาจากระบบงานของศาลฎีกา

แลว แตเห็นวาไมเปนสาระที่จะตองมานั่งทําคําพิพากษารอยหนา ๕๐ หนา แลวก็ตอง

ผานกระบวนการตรวจ กลั่นกรองระบบเดียวกันเหมือนกับระบบการตรวจกลั่นกรอง            

คําพิพากษาในคดีที่สําคัญ ๆ แลวระบบงานพิมพ ระบบงานจัดสง จัดอาน ทุกอยาง      

นะครับ เขาระบบเดียวกันหมดนี่ มันทําใหงานของศาลฎีกานี่ตองทําเหมือนกันหมดทุกคดี 

ไมวาคดีเล็ก คดีใหญ คดีสําคัญ ไมสําคัญ โดยวิธีนี้ก็จะทําใหคดีที่สมควรจะไดรับการ

พิจารณาอยางพิถีพิถันจากศาลฎีกานี่ ก็อาจจะถูกมองขามละเลยไป เพราะมัวแตไปหวง

อยูแตการที่จะลดปริมาณคดี ทานประธานที่เคารพครับ ถาเรามองตรงนี้วา รางกฎหมาย

นี้เพียงแตใหอํานาจศาลฎีกาที่จะไมพิจารณาพิพากษาคดี เฉพาะที่จะไมเปนสาระอันควร

แกการพิจารณาเทานั้นนี่นะครับ ก็ไมไดเปนการไปลมลางระบบสามชั้นศาล ไมไดเปนการ

ไปตัดสิทธิฎีกาของคูกรณีแตอยางใด ผมคิดวาอันนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่นอยที่สุดแลว 

ที่จะแกปญหาคดีความลนศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ถาไมแกตรงนี้นี่เราจะไดคําพิพากษา

ศาลฎีกาที่หมดคุณภาพลงไปทุกที ๆ ครับผม ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

เชิญทานการณุ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

สสร. ตองขออนุญาตทานประธานจริง ๆ ครับ จะไมใชเวลามากนัก แตถาไมไดพูดเรื่องนี้นี่ 

กระผมคงจะกลับบานไมเปนสุขแน ในกรณีมาตรานี้นะครับ  บังเอิญวาคณะของเราไป 

 



 ๒๑๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    ศันสนีย ๙๓/๒ 

 

แปรญัตติคือตัดวรรคทาย คือตัดที่วรรคที่ ๕ ซึ่งก็ไมถูกตองนะครับอันนั้น เอาละ ก็ตัดที่

วรรคที่ ๕ ซึ่งผมตอนนี้ก็วรรคที่ ๕ นี่ ผมกลายเปนไมติดใจ แตจะมาขออภิปรายในสวนที่    

วรรคที่ ๒ ที่วานี้ครับ เล็กนอยเทานั้นละทานประธาน  

   ประการที่ ๑ ครับ การที่มีสํานวนคดีขึ้นสูศาลฎีกามากจนกระทั่งทําไมทัน

หรือทําตองใชเวลาลาชามาก ๓ ป ๔ ป อยูที่ศาลฎีกา ยังไมไดกลับไป แลวเปนเหตุแหง

การไมรับ เปนหนึ่งในเหตุ คือหลายเหตุนะครับ แตเปนหนึ่งในเหตุแหงการไมรับไว

พิจารณาในชั้นศาลฎีกา ผมรูสึกวาไมเห็นดวยอยางมาก การแกวิธีแกปญหาโดยวิธีการ  

ไมรับหรือปฏิเสธการพิจารณาหรือปฏิเสธการตัดสินนี้เปนเงื่อนไขที่ผมรับไมได งานมาก

ไมใชแกปญหาโดยไมทํา ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๔/๑ 



 ๒๑๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                     นิวรา ๙๔/๑ 

 

หลักการแกปญหางานมาก ขั้นที่ ๑ คือเอาคนที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น มาแบกรับงาน 

ที่หนักและมาก ขั้นที่ ๒ คือ หาคนเพิ่มใหมากเพียงพอที่จะแบกรับงานมาก เครื่องมือที่

มากเพียงพอที่แบกรับงานมาก ขั้นที่ ๓ คือ หากระบวนการหรือวิธีการในการแกไขปญหา

งานที่มากหรือที่หนักนั้นใหเราสามารถทําได อยางนี้เปนตนนะครับ เปนลําดับ ลําดับไป     

ท านประธานครั บ  ทางแก ต ร งนี้ นี่ น ะครั บ เ ร าทํ า ได หลายอย า งอย า งที่ ว านี้                     

เพิ่มประสิทธิภาพผูคน แนนอนศาลฎีกามี ๘๐ ทาน ๘๗ ทานก็ตาม กําลังไมไหว ทานตอง

แสวงหาผูคนเพิ่มครับ ตองสรางคนเพิ่ม สรางคนเพิ่มทานตองสรางตั้งแตศาลชั้นตนให

มากเพียงพอ เพื่อจะรองรับการขึ้นมาสูตําแหนงของศาลอุทธรณ และมากเพียงพอที่จะ

สรางผูคนในศาลอุทธรณขึ้นไปอยูศาลฎีกา ใหมีกําลังคนที่มากพอที่จะแบกรับงานที่มาก 

อยางที่ทานวา ประสิทธิภาพของผูคนคือของทานศาล ตั้งแตทานชั้นตน ทานชั้นอุทธรณ 

และทานชั้นฎีกาก็ตาม ผมคิดวาเราเพิ่มกันได เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ

ของงานได เราตองเชื่อครับ ถาเราไมเชื่อวาคนสามารถพัฒนาได เราไมเชื่อทาน              

ผูพิพากษาสามารถพัฒนาคุณภาพที่เขมแข็งที่ม่ันคงไดนี่นะครับ เราก็จะละเลยความเชื่อ

สิ่งเหลานี้นะครับ ซึ่งจะทําใหเราบกพรองเอง อันที่ ๒ ครับ วิธีการ ผมเคยไดรับคําแนะนํา

จากทานผูพิพากษาอาวุโสหลายทาน หลายทานบอกวา เปนไปไดไหม ศาลอุทธรณก็ตาม         

ศาลฎีกาก็ตามนี้นะครับ ทานอาจจะไมจําเปนตองเขียนคําพิพากษาอยางครบถวน       

ทุกรูปแบบตามรูปแบบที่เคยทํา เพราะรูปแบบที่เคยทํา ก็ โจทกฟองวา จําเลยใหการวา       

วาไปเรื่อย ทางพิจารณาวา ศาลชั้นตนวา ศาลอุทธรณวา พิพากษาวา ศาลฎีกาพิจารณา

วาพยานโจทก จําเลยแลว จึงคําพิพากษาวา กลับ ยืนตามคําพิพากษาอะไรอยางนี้     

เปนตน ทานบอกวา ถาเราลดขั้นตอนตรงนี้นะครับ เชน เมื่อตรวจสํานวนดูแลวนี่นะครับ

เห็นวา ไมมีอะไรรายละเอียดสลับซับซอน และศาลชั้นตนก็ตาม ศาลอุทธรณก็ตามไดมี 

คําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาที่ เขียนสมบูรณ ครบถวน เพียงพอ และไมใชเ ร่ืองมาก

สลักสําคัญที่จนกระทั่งตองเขียนมากขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้น ทานผูพิพากษาหลายทานอาวุโส

แนะนําผม ปรึกษากับผมนะครับ แลกเปลี่ยนกันนะครับ ทานบอกวา เปนไปไดไหม       

ทําคําสั่งหรือคําพิพากษาตอทายไปเลย  เพราะเราจะประหยัดเรื่องรายละเอียด           

สวนนี้ได เยอะมาก  ทําคําสั่งหรือคําพิพากษา หรือคําวินิจฉัยตอทายตรงนั้นไปเลย   



 ๒๑๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                     นิวรา ๙๔/๒ 

 

โดยกระดาษ  ๑  แผน  ๒ แผน หรือตอทายดานหลังอะไรตาง ๆ เหลานี้นะครับ เขียนตรง

นั้นเลย เพราะบางเรื่องบางอยางผมเชื่อวา ศาลทานเห็นขึ้นไปศาลฎีกาแลวก็ตาม       

ศาลอุทธรณก็ตาม ทานสามารถแทบจะเรียกไดวา ไมไดใชเวลานานมากนัก แตถาใช

กระบวนการและระบบเดิมนั้นจะใชเวลาเพิ่มมากขึ้น นี่ก็เปนวิธีการหนึ่ง เปนหนึ่งในวธิกีาร

เทานั้นนะครับทานครับ ที่จะสามารถทําวิธีนี้ ใชวิธีนี้ และยนยอระยะเวลาตาง ๆ ได    

ถามวา อาจจะขัดเคืองตอกฎหมายวิธีพิจารณาความตาง ๆ ผมคิดวาทานนําเสนอแกไข

ปรับปรุงวิธีพิจารณาความอาญา วิธีพิจารณาความแพง หรืออ่ืน ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของ 

รวมทั้งระเบียบของศาลตาง ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของ ใหสอดรับกับงานที่ทําในสิ่งเหลานี้ นี่เปน

แบบที่ ๑ เทานั้นเองนะครับ ยังมีอยางที่ ๒ อยางที่ ๓ อยางที่ ๔ อยางที่ ๕ ที่จะชวยใหงาน

ของศาลสามารถเดินไปไดเร็วกวานี้ขึ้น อยางที่ ๓  ครับ สิ่งที่ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งเลย  

นะครับ ตรงนี้นะครับ ในตอนทายที่บอกวา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา

กําหนด ตรงนี้ทานประธานครับ ทานประธานครับ ตรงนี้นะครับ โดยหลักแลวนะครับ  

การบัญญัติกฎหมายนั้นเปนอํานาจของนิติบัญญัติทาน ตุลาการคือผูพิพากษาตัดสิน 

ตามกฎหมาย เอาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีนั้นมาตัดสินโดยเอากฎหมายไปตัดสิน        

ไปวินิจฉัย ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๕/๑ 



 ๒๑๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๙๕/๑ 

 

แตการที่ตุลาการมาใชเงื่อนไขเขียนตอทายบทบัญญัติตรงนี้นี่นะครับ บอกวา ทั้งนี้      

ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด เสมือนหนึ่งวารัฐธรรมนูญไดหอยทาย 

เอาไววา ใหอํานาจตุลาการที่เรียกชื่อวา ที่ประชุมใหญศาลฎีกา เปนผูไปบัญญัติระเบียบ

หรือกฎเกณฑตาง ๆ เสมือนหนึ่งเปนการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาชนิดหนึ่ง ทานจะถูก

ตําหนิครับ ถูกตําหนิอะไรครับ ถูกตําหนิวา เอา นี่มันเปนระเบียบของศาล นี่มันเปน

กฎเกณฑที่ศาลที่ประชุมใหญตั้งไวเพื่อใชในการวินิจฉัยเรื่องนี้ นี่แสดงวาศาลหรือยุติธรรม

นะครับ ตุลาการไดออกบทบัญญัติขึ้นมาเพื่อประกอบเปนวิธีพิจารณาชนิดหนึ่งของ

กระบวนพิจารณา อยางนี้เปนตนครับ ทานจะถูกตําหนิสวนนี้วาตุลาการใชอํานาจ       

นิติบัญญัติ  เอาอํานาจนิติบัญญัติไปทํา  แมทานจะบอกวาไมใช  แต  ณ  วันหนึ่ ง            

ทานที่เคารพครับ ทําไปทํามาแลวสุดทายนะครับ คูความทั้งหลาย ถาไดประโยชนจาก  

สิ่งเหลานี้ก็เอาประโยชนไปเงียบ ๆ แตถาเสียประโยชนจากสิ่งเหลานี้ ก็ตําหนิติฉินนินทา 

กลาวหาใหราย จนกระทั่งวิพากษวิจารณ นานเขา นานเขา โยกไปโยกมา กัดกรอน     

ตุลาการวา นี่ไง ตุลาการทําอยางนี้แลว ตอไปนี้ตุลาการจะเขียนระเบียบวิธีพิจารณาไป

เร่ือย ๆ มากเขา มากเขา แทนกระบวนการที่จะตราบทบัญญัติเรียกวา พระราชบัญญัติ

หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรื่องนั้น วิธีพิจารณาความเรื่องนี้ คํากลาวหา   

อันนี้ไมเปนผลดีเลยตอตุลาการที่สถิตยุติธรรมและเราเลื่อมใส ทานจะเห็นวาผมพูดนี้เปน

ความสัตยนะครับ เพราะผมมองทุกอยางที่ตุลาการ ทานเห็นไหมครับวา ผมมอบอะไร

หลายเรื่องใหกับตุลาการ แมแตทานบอกวาตุลาการ   ไมเอา ตุลาการไมเอา ผมก็ยังหา

ชองทางจะยัดเยียดใหทาน เพราะเชื่อสถาบันที่มีอยูในขณะนี้ เราคอนขางจะเชื่อและหนัก

ไปทางตุลาการ เพราะอาจจะดวยประสบการณหรืออาจจะดวยชีวิตที่ผานมาคุนกับสวน

ตรงนี้ เชื่อตรงนั้นจริง ๆ ดวยเหตุที่เห็นความเปนมาของอํานาจนิติบัญญัติ ดวยเหตุที่เห็น

อํานาจความเปนมาของบริหาร และไดคุนอยูกับอํานาจตุลาการ จึงเชื่ออยางนั้น หนักไป

ทางที ่ เ ชื ่อ ไ ววางใจที่ตุลาการ เพ ราะฉะนั ้นคําพูดของผมนี ้จ ึง เปนความเชื่อโดย     

สุจริตใจอยางจริง ตรงนี้ละจะถูกตําหนิทาน จะถูกตําหนิตรงนี้นะครับ และถาถูกตําหนิ

มาก ๆ จะเสียหาย จะกระทบกระเทือน ทานประธานครับ สวนนี้ผมก็ไมไดแปรญัตติ     

นะทานนะ  



 ๒๒๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               ณัฐชนก ๙๕/๒ 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภา     

รางรัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ   

   นายการุณ ใสงาม  : แตขออนุญาตพูด ก็เทานี้ ผมเชื่อวาถูกใจ            

ทานประธาน เพราะทานประธานก็เขาใจเหมือนผม ฝากนิดเดียวทาน  

                       นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

   นายการุณ  ใสงาม   :  ส วนนี้ นี่ น ะครั บ  ผมดู เหมื อนจะ เคย เห็ น                  

รางพระราชบัญญัติ ขออนุญาตทานจรัญครับ ดูเหมือนจะมีพระราชบัญญัติอยูฉบับหนึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องนี้และเขียนเขามาเมื่อตอนทาย ๆ ตอน สว. พวกเรานะ ทานประธานเสรีครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ครับ ถูกใจมากเลยครับ มีสมาชิกทานอื่นคางในวรรคไหนไหมครับ ทานสมาชิกครับ    

ตองเรียนทานนิดหนึ่งครับวา ผมขอบคุณทุกทานนะครับ ที่ทานใชเวลาในการประชุม

อยางเต็มที่นะครับ เพราะวาระยะเวลาหลายวันที่ผานมานี่ ทานที่ประชุมประจําก็จะ

ประจําอยูจริง ๆ นะครับ จํานวนเราก็อยู ๕๐ เศษ ๆ นี่ เมื่อกี้หารือกับทานประธาน        

ทานอาจารยนรนิตินะครับ ทานบอกวาจะทําอยางไรใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่     

ไมคอยไดประชุมนี่นะครับ ใหทานไดทราบ ผมก็บอก คงจะวาอะไรทานไมไดหรอกนะครับ   

ก็คงมีอยูอยางเดียว วาขอขอบคุณทานสมาชิกที่อยูประจํานะนะครับ อยางไรก็ตาม            

ก็คงเหลืออีกไมกี่วันแลวครับ ทานก็อดทนหนอยนะครับ อดทนหนอยนะครับ เพราะวา

ตอนเราจะมาเปน เราก็อยากเปนกันนะครับ ก็เลยตองทนเพื่อชาติบานเมืองนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ทานไมมอบโลหใหหนอยเหรอครับ 

สําหรับพวกที่มาบอย ๆ                                                                                  

 

                  - ๙๖/๑  



 ๒๒๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๙๖/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ก็อยาถึงกับมอบโลหเลยครับ ถาพูดนอยหนอยก็เปนรางวัลแลวครับ สําหรับทานอื่น      

ทานอื่น ทานอื่น ทานอื่นนะครับ คือพูดนอยหนอยในที่ไมมีประเด็นนะครับ ทานสมาชิก

ครับ ที่คั่งคางอยูนะครับ เดี๋ยวชี้แจงพรอมกันดีไหมครับ ทานสุรชัยครับ อาจารยสุรชัย 

เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา ๒๑๔  

ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา ประเด็นปญหาเรื่องของการใชสิทธิยื่นฎีกาคดี       

เพื่อขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกานั้นนี่ ผมตองกราบเรียนวามีปญหาที่ตองพิจารณา          

๒ ปญหา ที่มองแลววาทําใหมีคดีขึ้นสูศาลฎีกาจํานวนมาก ปญหาขอที่ ๑ ก็คือ แสดงวา

คูความเขายังไมเห็นดวยหรือไมพอใจกับคําพิพากษาของศาลอุทธรณเปนจํานวนมาก 

ปญหาขอที่ ๒ ก็คือ เนื่องดวยหลักเกณฑทางกฎหมายเขียนไวอยางนั้น วาระบบศาล

ยุติธรรมของประเทศไทยคือระบบ ๓ ชั้นศาล  อันประกอบดวย ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ 

ศาลฎีกา แลวกติกาในการที่คูความจะมีสิทธิยื่นฎีกาไดนั้น ก็ไมไดหมายความวาคูความ

จะมีสิทธิยื่นฎีกาไดทุกคดีครับ กติกาก็เปนไปตามบทบัญญัติที่อยูในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง แลวก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เร่ืองของ วิ.แพง 

หรือคดีแพงก็ตองไปดูเร่ืองทุนทรัพยครับวา ถึงเกณฑที่กฎหมายอนุญาตใหยื่นฎีกาได 

หรือเปลา คดีอาญาก็ตองไปดูวาโทษที่ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณพิพากษาลงโทษนั้น       

ถึงเกณฑที่เขาจะมีสิทธิที่จะฎีกาไดหรือเปลา เพราะฉะนั้นระบบงานศาลฎีกาของ  

ประเทศไทยจึงไมไดหมายความวาคูความเอาคดีขึ้นสูศาลฎีกาไดทุกคดี ทั้งคดีเล็ก ทั้งคดี

ใหญ ทั้งคดีที่ไมสําคัญ และคดีที่สําคัญ ภายใตหลักเกณฑของกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงและวิธีพิจารณาความอาญาที่ใชอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งผานการพิจารณาจากรัฐสภา    

ผมเชื่อวาตองถือวาคดีที่ขึ้นสูศาลฎีกาภายใตกติกาที่กฎหมายเขียนไว เปนคดีที่               

มีความสําคัญแลว ผานการกลั่นกรองแลวครับวาสมควรขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกา

ได และทานเชื่อไหมครับ คดีที่ศาลฎีกาพิพากษาเปลี่ยนแปลง กลับ หรือแกคําพิพากษา

ของศาลอุทธรณในแตละปมีจํานวนมาก นั่นหมายความวาคําพิพากษาของศาลฎีกา        



 ๒๒๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐        สาริศา ๙๖/๒ 

 

ที่เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลลางนั้น ไดชวยอํานวยความยุติธรรมใหกับพี่นอง

ประชาชนไดถูกตองตรงตามขอเท็จจริง ถูกตองตามขอกฎหมายมากขึ้น ทานลองมอง   

ในมุมกลับกันวา ถาไมมีศาลฎีกาเปนที่พึ่งสุดทายใหกับประชาชนเหลานั้น ประชาชน

กลุมไหนครับ กลุมที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา กลับคําพิพากษาของศาลลาง หรือแกไข    

คําพิพากษาของศาลลาง เขาเหลานั้นจะไปแสวงหาความยุติธรรมที่ไหน เพราะฉะนั้น         

จึงกลาวไดอยางเต็มที่ครับวา ศาลฎีกาคือที่พึ่งสุดทายของประชาชนจริง ๆ ครับทาน นี่คือ

ประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะกราบเรียน  ผมเห็นใจครับวา ศาลฎีกามีคดีลนศาล 

ขณะเดียวกันอัตรากําลังผูพิพากษามีจํานวนนอย ก็กราบเรียนดวยความเห็นใจจริง ๆ 

ครับ แตประเด็นนี้นี่คงใชเปนประเด็นมาเปนสาเหตุในการที่เราจะตองมาออกรัฐธรรมนูญ       

มาตรา ๒๑๔ วรรคที่ ๒ ไมได ไมเชนนั้นแลวดูเหมือนประหนึ่งวา บทบัญญัติในวรรคสอง

ของมาตรา ๒๑๔ นั้น ถูกขีดเขียนขึ้นมาเพื่อสกัดกั้นไมใหคดีขึ้นสูศาลฎีกา แลวเราอธิบาย

ความกับสังคมยากครับ โดยเฉพาะผมเองซึ่งมีอาชีพเปนทนายความ แลวก็สอนวิชา

กฎหมายอยูดวย ตองกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับวา ปญหาที่คดีขึ้นสูศาลฎีกาเปน   

จํานวนมากนั้น ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราก็มองเห็นกันอยู แลวก็ไดพยายามที่จะ

ปรับปรุงแกไขดวยวิธีการเสริมอัตรากําลังผูพิพากษาในชั้นฎีกาใหแลว ดังที่ปรากฏอยูใน

มาตรา ๒๙๖ ครับ  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๙๗/๑ 



 ๒๒๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๙๗/๑ 

 

ก็คือเรากําลังจะแกไขใหผูพิพากษาอาวุโส ที่ทานเกษียณอายุในศาลฎีกา ไมตองลงมา

ปฏิบัติหนาที่เปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลลาง ก็จะเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเสริมอัตรากําลัง

ของผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาได ผมเชื่อวาตรงนั้นจะเปนวิธีการหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี

วิธีการอีกหลาย ๆ วิธี ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่ศาลฎีกา ผมเชื่อวาทานคงมีความรู 

ความเขาใจในเรื่องนี้ มิบังอาจที่จะไปชี้แนะทานได แตเชื่อวาดวยวิธีการบริหารจัดการคดี

ที่ดี จะสามารถทําใหลดปริมาณคดีที่ขึ้นสูศาลฎีกา หรือปริมาณคดีที่คั่งคาง ๆ อยูในศาล

ฎีกาได ตัวอยางเชน การนําระบบเอดีอาร (ADR – Alternative Dispute Resolution)     

มาใชทุกชั้นศาลครับ อยาปลอยใหคดีเขาตั้งแตศาลชั้นตน แลวไปสะสมศาลอุทธรณ และ

ไปสะสมศาลฎีกา ศาลยุติธรรมคงจะตองวางระบบบริหารจัดการคดีนะครับ หรือจัดการ

ขอพิพาทเสียตั้งแตศาลชั้นตน แลวนั่นจะทําใหปริมาณที่ขึ้นสูศาลอุทธรณ ศาลฎีกา ลดลง

ไดเองครับ แมวาเราจะตองใชเวลาอีกสักระยะหนึ่ง ผมวาดีกวาการที่เราจะแกปญหาดวย

การออกกฎหมายมาสกัดกั้นไมใหคดีขึ้นสูศาล นั่นไมไดหมายความวาเรากําลังทําความ

ยุติธรรมใหกับสังคมครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :               

ครับ มีทานใดคางอยูอีกไหมครับ ทานวิทยานะครับ ทานวิทยานี่ญัตติของใครครับ ของ

ทานอาจารยพิเชียรหรือเปลา 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ขอใชสิทธิที่มีการแกไขครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคไหนครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  วรรคสองครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสอง เขาไมไดแกไขนะครับ ขออภัยนะครบั เขาไมไดแกวรรคสองครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  อยางนั้นขอนิดเดียวไดไหมครับ ขอนิดเดียวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

เขาไมไดแกครับ   

 



 ๒๒๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๙๗/๒ 

 

   นายวิทยา คชเขื่อน  :  ก็ขออนุญาตนิดเดียวครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิทยา คชเขื่อน ในสวนของทานการุณ ในสวนของทานสุรชัย ก็เห็นใจทานนะครับ 

เพราะทานอยูในภาคของประชาชน แตขณะเดียวกันทางศาลก็ตองขอความกรุณาดวย 

นะครับวา เห็นใจทานเหมือนกันนะครับวา ทานก็ตองลําบากใจในการขยายงาน ในการ

จะทําใหผูพิพากษานะครับ เพราะวาคนที่มีคุณภาพที่จะไปสูศาลฎีกานี่มันไมใชเร่ืองงาย   

นะครับ ที่จะเขาไปสูตรงนั้น แตขณะเดียวกันนะครับ เราในสวนของกํานัน ผูใหญบาน              

ก็พยายามชวยเหลือทานอยูในขางลางนะครับ พยายามจะไมใหคดีขึ้นสูศาล โดยที่เรา

พยายามที่จะไกลเกลี่ยขอพิพาทตาง ๆ ที่จะไมใหขึ้นสูศาล โดยที่ทางกระทรวงยุติธรรม            

ก็ใหการสนับสนุนในเรื่องของการอบรมใหกํานัน ผูใหญบานมีสวนในสวนนี้ดวย                    

เราพยายามจะแกไขในเบื้องลาง  ขณะเดียวกันทานก็ตองปรับปรุงในสวนของ                    

ศาลอุทธรณ แลวก็ศาลฎีกา เพื่อใหตอบสนองตอขอเรียกรองเหลานี้ได ขอกราบขอบคุณ

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ทานทางบานนะครับ ประชาชนนี่ เขามีขอความสงมานะครับ บอกวา 

คือผมไมใชถอยคําเขานะครับ เอาถอยคําใหเปนที่เขาใจวา เขาอยากใหสมาชิกเรานี่     

นะครับอภิปรายในสวนที่ไดแปรญัตติไวนะครับ แลวก็ขอใหปฏิบัติโดยเครงครัดดวย      

นะครับ เพราะถายทอดหลายชองนะครับ ชอง ๑๑ ไมไดถายนะครับ ยูบีซี (UBC) พีทีวี 

(PTV) ของรัฐสภาเขาถายทอด และมีชาวบานเขาดูอยูนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอ

อนุญาตเครงครัดแลวะครับ มีทานใดยังไมไดอภิปรายในสวนที่แปรญัตติไว มีไหมครับ 

มาตรา ๒๑๔ นะครับ มีกรรมาธิการแกไขนะครับ ในวรรคสามกับวรรคสี่ มีสมาชิกทานใด

เห็นดวยกับรางเดิมกอนมีการแกไข มีไหมครับ ไมมีนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

 

- ๙๘/๑ 

   

 

 



 ๒๒๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐          เสาวลักษณ ๙๘/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา        

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตองขอขอบคุณทางทานผูแปร

ญัตตินะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานสุรชัย ขออนุญาตเอยนาม แลวก็ทานวัชรา            

ซึ่งเปนทนายความทั้งคูนะครับ ทานพิทักษ ปกปอง เพื่อสิทธิประโยชนของประชาชน    

ทานการุณถึงไมไดแปรญัตติ แตวาทานก็เปนทนายความ ทานก็เปนหวงเปนใยกลัวจะ

ไมไดขึ้นสูศาลฎีกา กระผมขอกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ทําไมเราถึงไดสรางระบบใหม

ขึ้นมา ความจริงไมใชระบบใหมเลยครับ แตเปนระบบที่ทั่วโลกเขาใชกันอยูในขณะนี้ 

กลาวคือวาอะไรครับ ระบบที่เราใชอยูนี่เปนระบบโบรํ่าโบราณ ซึ่งเราจะเห็นไดวา เดิมนี่ 

มีแคระบบศาลอุทธรณ แตศาลฎีกานี่แปลงสภาพมาจากคณะกรรมการฎีกาของ              

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเมื่อกอนนี้เราเรียกวา ฎีแก ครับ คือหมายความวา 

พอศาลอุทธรณพิจารณาอะไรแลวนี่ ไมพอใจครับ ราษฎรบอกวาตองไปถึงในหลวง        

ทุกเรื่องตองไปถึงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหมด  องคพระบาทสมเด็จ              

พระเจาอยูหัว เมื่อทรงวินิจฉัยมาก ๆ เขา ก็เลยทรงมอบใหทางคณะกรรมการชุดหนึ่ง     

นะครับ เปนผูดูแล คณะกรรมการชุดนี้ก็เลยแปรสภาพมาเปนคณะกรรมการฎีกา แลวก็

กลายมาเปนศาลฎีกา เพราะฉะนั้นในระบบของศาลฎีกาเราก็คือหมายความวายังไง

หมายความวา พิจารณาคดีทั้งสามชั้น ขณะนี้ทั่วโลกนี่ ไมมีที่ไหนครับ พิจารณาคดี    

สามชั้น แตจะเห็นไดเลยวา เรายังคงไวซึ่งการพิจารณาคดีสามชั้น ตามมาตรานี้ชัดเจน

มากใชไหมครับ เรายังรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของเรา เราไมเปลี่ยนแปลงครับ คือ

มีศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา คงไวตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว พระพุทธเจาหลวงผูทรงประเสริฐของเรานี่นะครับ วาทรงพระราชทานศาลฎีกา

ไวใหเรา เราก็รักษาไวครับ แตกระนั้นก็ดี ระบบมันตองมีการเปลี่ยนแปลงครับ ระบบ

เปลี่ยนแปลงอยางไร เราจะเห็นไดวาในยุโรปนี่ เขาไมไดเรียกศาลฎีกาวาเปนศาลสูงสุด 

แตเขาเรียกวา เปนศาลลบลางครับ ศาลลบลาง หมายความวาอยางไร หมายความวา 

เปนศาลที่สามารถจะปฏิเสธคดีที่ขางลางขึ้นมา ซึ่งเปนคดีไรสาระ ทานจะเห็นไดเลยวา 

คดีทุกคดีขึ้นไดหมด ที่ทานกลัววาสกัดกั้นคดีนี่ ไมมีการสกัดกั้นครับ ทุกคดีขึ้นไดหมด 

เฉพาะที่ไมมีสาระเทานั้นเอง แลวระบบนี้เราไดทดลองใชแลวนะครับ ก็คือพระราชบัญญัติ 



 ๒๒๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                             เสาวลักษณ ๙๘/๒ 

 

จัดตั้งศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย ฉบับที่ ๓ ป ๒๕๔๘ ครับ แลวก็วาง

ระบบอยางนี้ครับ ใหศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาออกระเบียบได รัฐสภาแหงนี้ได

ใหอํานาจ  ศาลฎีกาในการออกระเบียบ  ซึ่งก็ไมใช เปนกรณีที่ออกระเบียบแบบนี้           

เปนประเทศเดียวในโลก ไมใชครับ ทั่วโลกเขาใหศาลเปนผูออกระเบียบกันหมดแลว       

มีประเทศเราประเทศเดียวที่ยังยึดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วิธีพิจารณา

ความอาญาอยูครับ ขณะนี้นี่เราจะเห็นไดเลยวา ศาลชํานาญพิเศษ อธิบดีมีอํานาจในการ

ออกขอกําหนดไดทั้งหมดเลย ถาเผื่อทานไปวาคดีในศาลชํานาญพิเศษนี่ ไมไดติดยึดกับ

วิธีพิจารณาความอีกตอไปแลวครับ ทานไปดูไดเลย ถาทานไปวาความในศาลลมละลาย 

ศาลแรงงานนะครับ ศาลแรงงานกลางนะครับ ศาลอื่น ๆ ศาลภาษีอากรนะครับ ศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศนี่ เขาออกระเบียบของเขาไดเองทั้งนั้น 

กรณีของศาลฎีกานี่ก็ออกระเบียบ อยางกรณีของวิธีพิจารณาคดีอาญาสําหรับผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนี่ ศาลฎีกานี่ออกระเบียบเพิ่มเติมมา ใหศาลฎีกามีอํานาจในการ

พิจารณาคดีในการจะรับ หรือไมรับอะไรนี่ ที่โตเถียงกันอยูทุกวันนี้นะครับ วารับตอนที่สง

เร่ืองขึ้นมาที่ศาลฎีการับไวไดไหม โดยไมมีจําเลยอยูนี่ กระผมนี่นะครับ เคยอยูศาลฎีกา

นะครับ คร่ําหวอดอยูกับศาลฎีกา กระผมมองเห็นภาพหมดนะครับวา ใครบางที่ยังกอด

อยูกับตําราเดิม ใครบางที่ มีการเปลี่ยนแปลง กระผมขอกราบเรียนเลยนะครับวา        

ทานที่เคารพครับ ที่ทานอาจารยการุณไดกรุณาชี้แจงมาวา ใหศาลทําอยางโนนทําอยางนี้

ใหบริหารงาน ใหเพิ่มคน ศาลทําหมดแลวครับ ทําทุกสิ่ง ทุกอยางแลว แลวกระผม        

ขอกราบเรียนวา ถาเพิ่มคนหรือครับ ก็จะเปนอยางอินเดีย คือมีผูพิพากษาศาลฎีกา    

สองรอยกวาคน แลวก็จะเพิ่มไปเรื่อย ๆ ขณะนี้มีผูบอกวาถึง ๕๐๐ แลว ทานจะเอาอยาง

นั้นหรือครับ  

            - ๙๙/๑ 



 ๒๒๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              พรเทพ ๙๙/๑ 

 

ประเทศที่เจริญแลวนี่มีศาลฎีกาเพียงแค ๙ คน เทานั้น ทานที่เคารพครับ ไมมีที่ไหน      

ในโลกที่มีผูพิพากษาศาลฎีกาถึงแปดสิบหา แปดสิบหกคนนี่ แลวก็ถึงสองรอยสามรอย 

แลวก็ตอไปจะ ๕๐๐ คน แบบอินเดียนี่นะครับทานที่เคารพ แลวกระผมขอกราบเรียนวา   

ที่เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ รัฐธรรมนูญของยุโรปเกือบทุกประเทศก็เขียนแบบนี้ทั้งนั้นครับ 

ที่ใหศาลฎีกาเปน กูร เดอ กาซาซียง (Cour de cassation) หรือ คอรท ออฟ แคชเซชั่น 

(Court of Cassation) คือศาลลบลางครับ แตวาเรานี่ไมไดแตะในระบบดั้งเดิมเลย เรานี่

พยายามประคับประคองทุกอยาง สิ่งที่ไมเปนสาระนี่นะครับ ที่ศาลฎีกาเคยออกก็คือ

หมายความวาอยางไร ที่เคยมีแนวบรรทัดฐานอยูแลวอยาทูซี้ขึ้นมาเลย ปรากฏวาอยางไร

รูไหมครับ มีแนวบรรทัดฐานอยูแลว แตคูความก็บอกวา ขอถวงเวลาก็แลวกัน เตะถวงกัน 

ทานทราบไหมครับวา เจาหนี้นี่นะ โจทกนี่ กวาจะไดบังคับคดีนี่ ชนะคดีในศาลชั้นตน  

แลวนี่ กวาจะไดบังคับคดีเทาไรครับ ๑๐ ป ๒๐ ป โจทกตายไปแลวก็มีมากมายนะครับ 

นาสงสารที่สุดครับ ทานที่เคารพครับ ขออยูในบานนะ ผูเชานี่ขออยูในบานตลอดชีวิตเลย 

เพราะวาอะไร ฎีกา ฎีกา ทานที่เคารพทราบไหมครับ ฎีกาไปแลวศาลฎีกาสั่งไมรับ 

อุทธรณคําสั่งไมรับ กลายเปนศาล ๔ ชั้น ๔ ชั้นกลับมาขางลางอีก กลายเปนศาล ๘ ชั้น

ครับทานที่เคารพครับ ขณะนี้นี่ศาลฎีกานี่  ดวยความเปนหวงเปนใยนะ ศาลฎีกา ศาล

อุทธรณ ศาลชั้นตนก็อยากจะรับคดีไวนี่นะครับ แตวากระบวนการมันตองมีการจัดการ 

แลวถาเราไมวางระบบ วางหลักไวนี่นะครับ มันไมมีทางเปลี่ยนแปลงได อยางนี้นี่

ประชาชนจะเขาใจ ทานที่เคารพ ประชาชนที่ฟงอยูทางบานทานก็จะเขาใจแลว วาระบบ

ของเรานี่ เราไมไดแตะตองกับโครงสรางหลักเลย เราแตะตองแตเพียงกระบวนการในการ

บริหารจัดการนะครับ เฉพาะไมเปนสาระนะครับ ถาเรามอบอํานาจ มอบสิทธิขาดใหกับ

ทานผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเปนที่เคารพของเรานี่นะครับ ใหทานมองวาอะไรคือสาระ    

ไมเปนสาระนี่ เราจะสบายใจนะครับ แลวคดีความของทานนี่ก็จะไดรับการพิจารณา   

แลวก็จะจัดวางระบบไดอยางดี  เราจะมี เวลาไปสรางศาลอุทธรณให เขมแข็ ง              

สรางศาลชั้นตนใหเขมแข็ง ทุกวันนี้เรามัวแตสาละวนทําคดีไมเปนสาระนี่นะจนไมเปน   

อันทําอะไรครับ ทานที่เคารพ ขอใหมีการแกไขเถอะครับ บานเมืองจะไดเจริญขึ้นครับ 

ขอบพระคุณครับ  



 ๒๒๘ 
 

สสร ๓๓/๒๕๕๐              พรเทพ ๙๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ก็เขาใจกรรมาธิการนะครับ พอสมาชิกอภิปรายไปในประเด็น แมวาไมมี

การแปรญัตติ กรรมาธิการก็เพื่อความเขาใจก็ตองมาอธิบายในสิ่งที่สมาชิกอภิปราย     

นะครับ ชาวบานเขาก็เลยมีจดหมายมานี่นะครับ เพราะฉะนั้นเราชวยกระชับกันหนอย   

นะครับ เอาเฉพาะในประเด็นนะนะครับ ผมฝากทานกรรมาธิการวรรคที่ ๓ ที่กรรมาธิการ

แกไขครับ อาจารยจรัญครับ ผมขอฝากนะครับ ที่ทานเติมวา และสมาชิกวุฒิสภา           

นี่นะครับ เฉพาะในสวนมาจากการเลือกตั้ง แตถาสรรหานี่นะครับ ผมก็ยังไมเห็นวา ถามี

ปญหาแลวจะอยูตรงไหนนะครับ ฝากไวดวยกอนแลวกันนะครับ คงไมตองการคําตอบ   

นะครับ ในมาตรา ๒๑๔ นะครับ  ๒๑๔ มีกรรมาธิการแกไข เมื่อกี้ผมถามไปแลวนะครับ  

มีทานติดใจขอความกอนจะมีการแกไขบาง ก็ไมมีสมาชิกติดใจนะครับ ผมจะขออนุญาต

ถามทีละวรรคนะครับ วรรคที่ ๑ นะครับ มีทานใดไมเห็นดวยกับกรรมาธิการมีไหมครับ 

กรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   : 

ไมมีนะครับ วรรคที่ ๒ กรรมาธิการไมไดแกไข มีสมาชิก ผมก็ไมทราบ วาแปรไวเยอะ     

นะครับ ทานดูกันเองนะครับ วรรคที่ ๒ มีทานใดติดใจไหมครับ ไมมีนะครับ วรรคที่ ๓   

นะครับ ทานสุรชัยใชไหมครับ ทานสุรชัยขอตัดทั้งหมด ใชไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ใชครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานยังติดใจนะครับ ขอตัดวรรคสองทั้งหมดนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับ 

              นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนั้นผมขอถามทานกอนแลวกันนะครับ 

 

          - ๑๐๐/๑



 ๒๒๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                            นัชชา ๑๐๐/๑ 

    

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมขอถามทานสมาชิกนะครับ ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๑๔ ที่กรรมาธิการไมไดแกไข 

หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานสุรชัย ใหกด 

ไมเห็นดวย นะครับ ทานสุรชัยขอตัดออกทั้งหมดนะครับ กรุณาลงคะแนนดวยครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ทานวัชราดูเหมือนจะตัดดวยไมใชหรือ

ครับ ทานประธานนาจะถามเห็นดวยกับกรรมาธิการ เห็นดวยกับผูแปรญัตติ สอง สาม 

ทานนี่ มีของทานสุรชัยกับทานวัชรา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

มันไมเหมือนกันครับ มันคนละประเด็นกัน นี่เขาขอตัดหมดครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ถามฝงกรรมาธิการกับฝงผูแปรญัตติรวมกนั 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมครับ ผมจะถามวามีใครขอตัดหมดไหม ถาขอตัดหมดก็ไมตองถาม แตถาบอกวา       

ยังไมตัดหมด เดี๋ยวผมจะถามวา คนที่แปรญัตติแตกตางจากกรรมาธิการนี่นะครับ        

จะเลือกอะไรนะครับ เดี๋ยวผมถามครับ ใจเย็น ๆ ครับ  มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหม

ครับ ไมมีนะครับ ทานอาจารยมานิจนะครับ ไมเปนไรครับ เดี๋ยวทานบอกขานเอาแลวกัน

ครับ ลงครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ ทานมานิจ เห็นดวย หรือ ไมเห็น

ดวย ครับ  

   นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ) :  เห็นดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เดี๋ยวรวมทานมานิจอีก ๑ คะแนนนะครับ เจาหนาที่รวม

คะแนนคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๔๕ นะครับ  ไมเห็นดวย ๒๐  งดออกเสียง ๔              

ไมลงคะแนน ๑ นะครับ มีผูเขารวมประชุม ๗๐ ทานนะครับ  เปนไปตามกรรมาธิการ

นะครับ      



 ๒๓๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                            นัชชา ๑๐๐/๒ 

 

  ในวรรคที่ ๒ ดังกลาวนี้นะครับ อาจารยวัชรามีแกขอความนะครับ       

ทานอาจารยวัชรายังติดใจไหมครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม ยังติดใจ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ งั้นผมขอโหวตนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ในวรรคที่ ๒ นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ หากทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ     

ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับสมาชิก คือทานวัชราที่ขอแกไขขอความนะครับ ใหกด      

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนไดครับ        

มีผูเขารวมประชุม ๗๑ ทานนะครับ  เห็นดวย ๔๕  ไมเห็นดวย ๑๙  งดออกเสียง ๖         

ไมลงคะแนน ๑ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                            นัชชา ๑๐๐/๓ 

 

   วรรคที่ ๓ นะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
วรรคที่ ๔ นะครับ วรรคที่ ๔ ทานอาจารยวัชรายังติดใจอยูหรือเปลาครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร เนื่องจากตรวจดูแลวปรากฏวา กรรมาธิการไดแกไขใหตามที่กระผม

ขอแปรญัตติแลว เพราะฉะนั้นไมติดใจครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ วรรคที่ ๕ นะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผานหมดนะครับ ไมมีทานใดติดใจ ถือวามาตรา ๒๑๔ ผานการพิจารณาโดยมติที่ประชุม

เห็นชอบนะครับ เชิญทานเลขาธิการดําเนินการตอครับ 

   นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๒๑๕ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ เชิญทานอุทิศครับ ของทานวรรคที่ ๓ ม้ังครับ ขอเพิ่ม

ขอความ เชิญครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม อุทิศ ชูชวย ครับ 

มาตรานี้ทานสวัสดิ์ โชติพานิช จะเปนผูแปรในรายละเอียดครับ 

 

           - ๑๐๑/๑ 

 

 

 



 ๒๓๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  สายชล ๑๐๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยสวัสดิ์ยังติดใจไหมครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ติดใจครับ ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ อาจารยครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการและ     

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพทุกทาน ปญหาที่ทานการุณก็ดี ที่ทานสุรชัย    

เปนหวงเรื่องของมาตรา ๒๑๔ เร่ืองเกี่ยวกับคดีความที่คั่งคาง รวมตลอดจนทานก็เปน  

หวงวาคดีจะไดไมขึ้นสู ไมมีโอกาสขึ้นสูการพิจารณาถึง ๓ ศาลนั้น กระผมคิดวาที่กระผม

ไดขอแปรญัตติก็ดี ที่คณะกรรมาธิการยกรางไดปรับปรุงแกไขในเรื่ององคประกอบตาม

มาตรา ๒๑๖ ก็ดี ก็จะทําใหเหตุการณตาง ๆ จะคลี่คลายไปในทางที่ดี กระผมเชื่อม่ันอยาง

นั้นนะครับ  เพราะปจจัยตาง  ๆ  ที่คดีคั่ งคางมากมันหลายปจจัย  ซึ่งถาจะพูดกัน                

ก็เสียเวลานะครับ เอาไวเมื่อมีโอกาสแลวคอยพูด เนื่องจากกระผมไดอยูทางฝายบริหาร

ของศาลมา รวมทั้งฝายตุลาการมาก็เปนเวลาหลายป ถึงรูปจจัยวาสาเหตุอะไรที่ทําใหคดี

มันคั่งคางมากมายนะครับ เมื่อไดมีการปรับปรุงเรื่ององคประกอบ กต. ก็ดี เร่ืองของ

มาตรา ๒๑๕ ที่กระผมขอแกไขเพิ่มเติม กระผมเชื่อม่ันวาตอไปน้ีการทํางานของศาลก็จะ

กาวหนา แลวก็จะเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชนไดอยางดียิ่งครับ 

  เร่ืองของมาตรา ๒๑๕ นี่นะครับ เนื่องจากตามที่ทางกรรมาธิการยกราง  

มานั้น ก็ไดบัญญัติถึงเรื่องการแตงตั้ง และการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจาก

ตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือนนะครับก็ตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตุลาการ กระผมก็ไดขอเพิ่มเติมขึ้นมาในวรรคทายซึ่งดูแลวจะไมสําคัญ    

แตความจริงกระผมเห็นวาสําคัญมาก โดยใหเติมเปนขอความวาในการใหความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองคํานึงถึงความรู 

ความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวเปนสําคัญ คําวา พฤติกรรม

ทางจริยธรรมนี่เปนเรื่องที่สําคัญอยางที่สุดสําหรับผูพิพากษา หลายทานอาจจะไมทราบ

ความเปนมาเปนไป   กระผมขออนุญาตที่จะกลาวสักเล็กนอยวา  ศาลยุติธรรมนั้น          



 ๒๓๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  สายชล ๑๐๑/๒ 

 

โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงใหปฏิรูป

ระบบราชการ รวมทั้งศาลยุติธรรมดวย แลวก็ไดสงพระราชโอรสคือเสด็จในกรมหลวง

ราชบุ รีไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศอังกฤษ  กลับมาก็ทรงปฏิ รูประบบศาล        

พระองคทานไดทรงเสียสละในการสั่งสอนอบรมผูพิพากษา สอนวิชากฎหมาย และที่

พระองคทานเนนมากที่สุดก็เร่ืองจริยธรรมของผูพิพากษา ผูพิพากษาตลอดมาเขาไดถือ

ปฏิบัติมา ถายทอดกันมามาตลอด ดวยเหตุนี้กระผมจึงเห็นวาควรจะไดบัญญัติเอาไว    

ในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนและชัดแจงวา ในการเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหนง แตงตั้งโยกยาย

อะไรก็สุดแลวแตนะครับ  ก็ตองคํานึ งถึ งความรู  ความสามารถและจริยธรรม                

ของผูพิพากษานี้ เปนสําคัญ จริยธรรมของผูพิพากษานั้นคือความเชื่อถือ ศรัทธา         

ของประชาชนเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ถาผูพิพากษาขาดจริยธรรมเสียแลว --------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๒/๑ 



 ๒๓๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๑๐๒/๑ 

 

ยอมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติงานอยางแนนอน  กระผมอยากจะยกตัวอยางสัก      

๒ เร่ืองวา ทําไมเรื่องจริยธรรมนี้ทางศาลเหลานี้ถึงปฏิบัติกันมาอยางเขมขน เร่ืองหนึ่งใน

ศาลจังหวัดหนึ่งในสมัยกอนนะครับ งบประมาณไดมาจํากัดมีการสรางบานพักขึ้นมาใหม 

ก็ไมมีงบประมาณที่จะตอเติมหรือเดินทอประปา เดินน้ําประปา ขอแลวก็ไมได เกิดมี     

คดีความกันในศาลเรื่องหนึ่ง คูความเขาก็ตกลงกันตามปกติ และในการทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความกันในศาลนั้น ศาลก็ยอมคืนคาธรรมเนียมใหเปนบางสวน 

คูความสวนที่ไดรับคาธรรมเนียมคืนนี้ก็เอาเงินนี้ไปตอทอน้ําประปาใหศาล ทานหัวหนา

ศาลถูกลงโทษเสียแยเลยครับ ไมเปนผูเปนคนไปเลย อีกเรื่องหนึ่ง หลังป ๒๔๙๐ ทานคง

จําไดวา มีเกิดการรัฐประหาร และชวงนั้นก็มีการกบฏกันหลายครั้งหลายหน ก็ตองมีการ

สืบพยาน ก็คือ ตัวนายกรัฐมนตรีเปนพยานโจทก ทานก็ไมยอมไปศาล พยายามประวิง

ตาง ๆ นานาจะใหศาลเดินเผชิญสืบทานที่ทําเนียบ ทางศาลก็ไมยอม ทานก็ตองไปศาล

ตามหมายของศาล เมื่อทานไปถึงที่จอดรถที่บันไดศาลอาญา มีผูพิพากษาทานหนึ่งก็ลง

ไปโคงเปดประตูรถใหทาน ผูพิพากษาคนนี้ถาทางศาลเราเรียกวาไมไดผุดไดเกิดเลย     

นะครับ นี่ทานเห็นไดวาจริยธรรมของผูพิพากษาการวางตนเปนเรื่องที่สําคัญ กระผม

ยกตัวอยางใหเห็นถึงเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เพียงแคนี้ ยังมีเร่ืองอื่นอีกเยอะแยะ ดวยเหตุนี้

กระผมถึงเห็นวา ควรจะตองบัญญัติเอาไวในเรื่องจริยธรรมของผูพิพากษานี่เปนเรื่อง

สําคัญที่สุด จริงอยู รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับหมวดจริยธรรมของ

นักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเอาไวอันนั้น แลวก็ไมทราบวาเมื่อไรจะออกมาประมวล

จริยธรรมอันนี้ เพราะในบทบัญญัตินี้เขียนเอาไว แตอันนี้ผมเห็นวามันเปนเรื่องเรงดวนที่

เราจะตองออกมาทันทีเลย เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ในวงการศาล ประกอบกับเร่ือง

องคประกอบที่คณะกรรมการยกรางไดยกรางเรื่องมาตรา ๒๑๖ มาประกอบดวย ก็จะทํา

ใหเหตุการณตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทั้ง ๒ ทานอภิปรายเปนหวงเปนใยเรื่องคดีความ

ตาง ๆ  นี่ กระผมคิดวาก็จะทําใหเหตุการณมันดีขึ้นครับ ผมขอเรียนแคนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานที่แปรญัตติไวนี่นะครับ ก็มีของทานอาจารยวัชรา ซึ่งเปนญัตติ 

 



 ๒๓๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๑๐๒/๒ 

 

เดียวกับทานอาจารยสวัสดิ์ที่อภิปรายไปแลวนะครับ แลวก็ยังมีกลุมอาจารยสมชัยนะครับ 

แปรในทํานองเดียวกันคลาย ๆ กันนะครับ กลุมทานอาจารยสมชัยมีทานใดติดใจอภิปราย

ไหมครับ มีไหมครับ  

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ไมมีครับ ไดนําเรียน

ทานสวัสดิ์ อภิปรายแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ไมมีทานอื่นอภิปรายแลวนะครับ ทานกรรมาธิการชวยชี้แจงครับ 

   ศาสตราจารยพิ เศษวิชา  มหาคุณ  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียน            

ทานประธาน กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตามที่คณะทานอุทิศและ  

ทานวัชรา รวมทั้งทานอาจารยสมชัยไดกรุณาแปรญัตติดวยความเปนหวงเปนใยนะครับ 

ซึ่งที่มาก็คือฐานจากทานอาจารยสวัสดิ์ที่เคารพของกระผมนะครับ และของสภาแหงนี้  

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

 

                - ๑๐๓/๑   



 ๒๓๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  ปทิตตา ๑๐๓/๑ 

 

ทานก็มองเห็นจุดดีจุดดอยตาง ๆ ของศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานเปนหวงเรื่องความรู

ความสามารถและพฤติกรรมทางดานจริยธรรมของตุลาการทั้งหลายวา ในการแตงตั้ง

ตําแหนงตาง ๆ  ซึ่งทานแปรญัตติมานี่ก็จะแตกตางกันตรงที่วา ของทานอาจารยสวัสดิ์   

ซึ่งอยูในชุดทานอุทิศและทานวัชรานั้นนี่ พูดถึงการพนตําแหนงและการลงโทษผูพิพากษา              

นะครับวา นอกจากการพนจากตําแหนงและการลงโทษผูพิพากษาตองคํานึงถึงความรู

ความสามารถ สวนของทานอาจารยสมชัยไมมีขอความนี้ แตวาความหมายก็ตรงกัน    

นะครับ เพียงแตวาของทานอาจารยสวัสดิ์จะกรุณาเขียนใหชัดเจนขึ้น วานอกจากการพน

จากตําแหนงและการลงโทษผูพิพากษา เพราะฉะนั้นกระผมและคณะเห็นชอบดวย      

กับคําแปรญัตติของทานอาจารยสวัสดิ์ครับผม ก็จะไดครอบคลุมมากขึ้นครับ ไดชัดเจน

ขึ้นครับผม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานกรรมาธิการเห็นดวยกับทานอาจารยสวัสดิ์ในถอยคําทั้งหมดหรือเปลาครับ  มีปรับ    

มีอะไรไหมครับ หรือทั้งหมดเลยครับ สวนของทานอาจายสมชัยแตกตางกับทาน    

อาจารยสวัสดิ์  ขอเปนรางของอาจารยสวัสดิ์ ได ไหมครับ  เพราะอาจารยสวัสดิ์                

จะครอบคลุมมากกวา  

นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ไมขัดของครับ ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ขอบพระคุณนะครับ  
  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ     

ผม วิชา มหาคุณ ครับ พูดผิดไปครับเมื่อสักครูนี้ ของทานอาจารยสมชัยจะคลุมกวา ก็คือ

ที่คลุมกวานี่ก็คือหมายความวา ไมยกเวนการพนจากตําแหนงและการลงโทษ ซึ่งควรจะดู

ถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลคนนั้นดวย เพราะวาเวลา

ที่เราจะพิจารณาไมวาจะเรื่องการแตงตั้ง เร่ืองการพนจากตําแหนง เร่ืองการลงโทษนี่      

ก็ดูถึงความรูความสามารถของเขาดวย ดูถึงจริยธรรมของเขาดวย ทานอาจารยสวัสดิ์    

ไมทราบจะเห็นชอบไหมครับผม  

 



 ๒๓๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                         ปทิตตา ๑๐๓/๒ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ   

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :   ผมมอบใหทานกรรมาธิการไปปรับปรุงก็แลวกัน   

นะครับ เห็นถอยคําเหมาะสมอยางไรก็เชิญเลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  
ครับ อยากใหยุติเลยครับ เอาใหยุติเลย จะไดผานอันนี้ไปไมตองแขวนนะครับ นอกจาก

การพนจากตําแหนงและการลงโทษ ก็เขาพนไปแลว ลงโทษไปแลว จะไปเลื่อนชั้นอะไรกัน

อีกครับ  
  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ก็เขียนใหชัดเจนนะครับ 

วา การพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ดังกลาวเปนสําคัญ ครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  : พวกผมตองขอเรียนนิดหนึ่งนะครับ คือเนื่องจาก  

ที่กระผมบอกวา  นอกจากการพนจากตําแหนงและการลงโทษผูพิพากษานั้น                

คือในวรรคหนึ่งนี่มาบอกวา การพนจากตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจาก กต. นะครับ 

ทีนี้การลงโทษก็ตองไดรับความเห็นชอบจาก กต. จากคณะกรรมการ ทีนี้คนที่พนจาก

ตําแหนงไป หรือการลงโทษนี่ ผมวาไมตองไปพิจารณาเรื่องความรูความสามารถอะไร

แลวนะครับ ควรจะถูกลงโทษหรือเร่ืองจริยธรรมก็ควรจะถูกลงโทษก็ไมมีอะไรจริยธรรม

แลว ผมถึงใหเติมตรงนี้ออกไป แตถากรรมการเห็นวามันแคบไปนะครับ จะแกไขปรับปรุง      

ผมไมขัดของครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
ครับ เอาของกรรมาธิการแลวกันครับ ทานเสนออยางไรครับ เพราะอาจารยสวัสดิ์คง      

ไมขัดของแลวครับ เอาขอรางสุดทายครับ ขอคํายืนยัน ทานจะเอาตรงไหนก็สุดแลวแต       

เชิญเลยครับ   
   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ถอยคําเปนอยางนี้     

นะครับผม  การพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม            



 ๒๓๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                           ปทติตา ๑๐๓/๓ 

 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลดังกลาวเปนสําคัญครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ทานอาจารยสวัสดิ์ ถูกตองไหมครับ ไดนะครับ ขอบพระคุณนะครับ มีสมาชิกทานใด    

เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ไมเห็นชอบมีไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 
                 - ๑๐๔/๑ 

          
  

  



 ๒๓๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       ศิริวรรณ ๑๐๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ผูแปรญัตติเสนอ กับที่กรรมาธิการไดสรุป

แกไขสักครูนี้นะครับ ถือวาผานมติที่ประชุมนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๑๖ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                   

ครับ ผูสงวนคําแปรญัตติก็มีสภาเดียวนะครับ ของกลุมทานพิเชียรนะครับ อันนี้ก็ชัดเจน

ไปแลวนะครับ กลุมทานอุทิศยังติดใจไหมครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม อุทิศ ชูชวย ครับ 

สําหรับมาตรา ๒๑๖ นี้ ทานสวัสดิ์ โชติพานิช จะนําเรียนรายละเอียดในการแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยสวัสดิ์เชิญครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการ และ                 

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผม สวัสดิ์ โชติพานิช นะครับ ในมาตรา ๒๑๖ นั้น 

เปนมาตราที่สําคัญ เปนหัวใจที่สําคัญของการบริหารงานของผูพิพากษานะครับ เพราะ

มาตรานี้ไดพูดถึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรมนั้น ก็เปนองคกรสูงสุดในการบริหารงานของผูพิพากษา เพราะฉะนั้นการเลื่อนชั้น 

เลื่อนตําแหนงการโยกยายอะไร ในมาตรา ๒๑๕ ที่เราไดพิจารณากันเมื่อสักครูนี้ ก็อยูใน

อํานาจของบุคคลตามมาตรา ๒๑๖ ตามมาตรา ๒๑๖ นี้ บุคคลที่เปนองคประกอบ ที่เปน

คณะกรรมการตุลาการ ก็คือประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ และก็มีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิแตละชั้นศาล ไดแกศาลฎีกา ๖ คน ศาลอุทธรณ ๔ คน ศาลชั้นตน ๒ คน             

ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล ไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในแตละ             

ชั้นศาล  แลวก็ (๓) ก็กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คน  ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ                

และได รับเลือกจากวุฒิสภา  นอกจาก  (๓) แลว  ผมก็ขอชื่นชมและก็ขอขอบคุณ                   

ทานกรรมาธิการยกราง ไดปรับปรุงเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการตุลาการ เพราะ 



 ๒๔๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐            ศิริวรรณ ๑๐๔/๒ 

 

ผมเห็นวา ในความเห็นดวยความสุจริตใจจริง ๆ วา เปนความผิดพลาดที่สําคัญอยางยิ่ง 

ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ที่เปลี่ยนองคประกอบของคณะกรรมการตุลาการ โดยให          

มีบุคคล หรือใหผูพิพากษาศาลชั้นตนมาเปนคณะกรรมการตุลาการ และมีอํานาจที่จะ

เลือกผูพิพากษาในชั้นศาลอุทธรณและชั้นศาลฎีกาเปนกรรมการตุลาการดวย อันนี้ละ

ครับมันก็ เปนจุดที่กระผมไดกราบเรียนในตอนตนแลววา  เมื่อไดแกไขปรับปรุง         

มาตรา ๒๑๕  ๒๑๖ แลว ก็จะทําใหความเปนหวงใยของทานการุณและทานสุรชัย      

รวมทั้งหลายทานที่นั่งอยูในที่นี้ อาจจะไมไดพูดออกมาวาจะไดดีขึ้น ดีขึ้นอยางมาก ๆ เลย 

ทานลองคิดเถอะครับ วาถาเอาผูพิพากษาศาลชั้นตนมาเปนคณะกรรมการตุลาการ และ

ใหคุณ ใหโทษผูพิพากษานี่นะครับ ใครจะเปนประธานศาลฎีกา ก็ทานเหลานี้จะตองมาลง

เปนมติ ผมวามันไมมีที่ไหนในระบบที่เอาเด็กนี่มาปกครองผูใหญ ไมมีครับ นี่แหละ       

ผมเรียนวา เปนความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ และผลตาง ๆ มันก็อาจจะ     

ตกทอดมา มีการสะสมกันมาจนกระทั่งมีเร่ืองที่นาหวงใยเปนอยางยิ่ง ที่จริงนี่ผมเองก็    

ถาพูดวาพอใจรอยเปอรเซ็นต ------------------------------------------------------------------------                           

 

- ๑๐๕/๑ 



 ๒๔๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                              นงลักษณ ๑๐๕/๑ 

 

ก็ยังไมพอใจรอยเปอรเซ็นต เพราะทานยังใหผูพิพากษาศาลชั้นตนเปน กต. อยูอีก ๒ คน    

นะครับ  ความเห็นผมนี่ ไมควรให เปน เลย  ในระบบเดิมนะครับที่ เ รามี  กต .  นี่                   

คือคณะกรรมการตุลาการ ซึ่งเปนองคกรบริหารงานบุคคลสูงสุด อยางที่ผมไดเรียนแลวนี่       

ผูพิพากษาเรามีอยูทั้งหมด ๙ ชั้น ประธานศาลฎีกานี่ชั้น ๙ รองประธานศาลฎีกาชั้น ๘    

ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้น ๗  คนที่จะเปนคณะกรรมการตุลาการไดตองชั้น ๗ นะครับ 

มันตองเปนชั้น ๗ มันตองไดชั้น ๗  ไมใชเปนชั้น ๒ ชั้น ๓ นะถึงจะมาเปน และมาบังคับ     

ใหเอาชั้น ๒ ชั้น ๓ นี่ไปเลือกตั้งเปนผูใหญดวย แลวพวกผูพิพากษาชั้น ๒ ชั้น ๓ แมกระทั่ง  

หัวหนาศาลก็ยังไมไดเปน มีจํานวนมากตั้งสองพันกวาคน ทานลองคิดดูเถอะ ถาเขาแพ็ก 

(Pack) กันนี่สัก ๒ รุนหรือ ๓ รุน ก็เสร็จหมดนะครับ วาเขาจะเอาใครเปนผูพิพากษา    

ศาลฎีกา เอาใครเปนหัวหนาคณะ เอาใครเปนประธานศาลอุทธรณ เขาก็ทําได นี่ละครับ

ความเห็นผมวาสรางปญหาใหแกวงการศาล แตเมื่อทานจะยังจะเอาไวอีก ๒ คน           

เอาครับ ผมก็คิดวาเราไมไดรอยเปอรเซ็นต ก็เอา ๘๐ เปอรเซ็นต ก็ยอม นะครับ ยอม     

แตถึงอยางไรก็ตามผมก็ตองขอแกใน (๓) เกี่ยวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คน 

ซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ อันนี้ผมจะขอแกเปนวา ซึ่งไมเปนขาราชการ

ตุลาการ คือตัดคําวา หรือเคยเปน นี่ออกเสีย เพราะอยางนี้ครับ ผมเขาใจในการเขียน  

(๓) นี่ คือคงจะตองการในขณะนั้น นี่ลอกของเกามานะครับ ลอกในรัฐธรรมนูญ             

ป ๒๕๔๐ มา ในขอนี้ ผมเขาใจวาคงเจตนาที่จะเอาบุคคลภายนอกเขามา แต ๒ คนนี้ตอง

ไดรับเลือกจากวุฒิสภานะครับ เอาบุคคลภายนอก ตรงนั้นก็กันไมใหขาราชการตุลาการ 

คนที่เคยเปนขาราชการตุลาการนี่ออก แตถาเรามาพิจารณาดูเถอะครับวา คนที่เราจะเขา

ไปทํางานอยูหนวยใดนี่ ถาเราไมรูในระบบงานของเขาวามันเปนอยางไร การทํางานนี่         

ไมประสบความสําเร็จครับ ก็ตั้งสี่หาทานที่นั่งอยูที่นี่ก็เปนผูพิพากษาผูใหญในชั้นศาล แลว

ก็เคยเปน กต. มาแลวทั้งนั้น เคยเปนคณะกรรมการตุลาการมาแลวทั้งนั้น  ทานจะตอบได

เลยวา การที่เอาบุคคลภายนอกซึ่งไมรูเร่ืองระบบศาลเขาไปเปนกรรมการตุลาการนี่       

มันไดประโยชนมากนอยแคไหน เพราะฉะนั้นผมก็จะขอแกเปนเพียงวา ซึ ่ง ไม เปน

ขาราชการตุลาการนะครับ กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ 

 



 ๒๔๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                              นงลักษณ ๑๐๕/๒ 

 

และไดรับเลือกจากวุฒิสภา ขอแกตรงนี้ เปดกวางแลวแตวุฒิทานจะเลือกใครนะครับ 

แลวแตทานจะเลือกใคร ขอใหเปดกวางนะครับ ขอแกแตเพียงแคนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ วรรคทายทานไมติดใจใชไหมครับ 
   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  : วรรคทายยังติดใจครับ วรรคทาย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   
ติดใจไหมครับ 
   นายสวัสดิ์ โชติพานิช : ครับ ก็ตองขอเพิ่มวรรคทายอีกวา ในกรณีที่

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) นี่นะครับ ซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภานี่ ไมมีหรือไมครบ    

๒ คน คือมันอาจจะเกิดเปนปญหาไดวา ปดสมัยประชุมหรือวาสภายุบไป หมดวาระ     

แลวก็เกิด ๒ คนนี่ไมมีเลย หรือเกิดลมหายตายจากอะไร หรือทานเกิดลาออกไปอยางนี้  

นะครับ  แลวก็มันมีเร่ือง อาจจะมีเร่ืองปจจุบันทันดวนตองประชุม ผมก็เลยตองเขียนไปวา 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ไมมีหรือไมครบ ๒ คน และคณะกรรมการ     

ตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวา ๗ คน เห็นวามีเร่ืองเรงดวนที่ตองใหความ

เห็นชอบใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวพิจารณาได คือ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนี่ มีหนาที่อยูอยางเดียวคือใหความเห็นชอบครับ คือ

ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ จะเลื่อนคนนี้ จะแตงตั้งบุคคลคนนี้เปนประธานศาลนั้น 

หรือเปนอธิบดีศาลนี้อะไรนี่ คือใหความเห็นชอบ หรือจะลงโทษตามที่เสนอมาก็อยูตรงนี้                      

ความเห็นชอบนี่ ก็ใหทํางานไปได  คือแกปญหาใหไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยวัชราครับ 

                                                                                                                    - ๑๐๖/๑ 



 ๒๔๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                      ดรุณี ๑๐๖/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร กระผมขอเพิ่มเติมจากที่ทานอาจารยสวัสดิ์ไดกลาวไปแลว

เล็กนอยครับวา สําหรับในศาลอุทธรณและศาลชั้นตนนั้นนะครับ ใหเลือกจากขาราชการ   

ตุลาการผูมีอาวุโสสูงสุด ๑๐๐ คนแรกครับ ขอเพิ่มเติมเทานี้ครับ เพื่อเกี่ยวกับจะได          

ผูอาวุโสในแตละชั้นศาลนั้นนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานกรรมาธิการครับ ทานวัชราอภิปรายแลวครับ ของทาน ทานพลตํารวจโท     

ธรรมนิตยนะครับ ของทานอยูในกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์หรือครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์

นี่เขาสภาเดียวนะครับ ออ ไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎร ครับ เชิญครับ ครับ เชิญครับ 

  พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม

ไดรับฟงความคิดเห็นจากทานผูพิพากษาหลายทาน และทานผูพิพากษาจํานวนหนึ่ง       

ก็ไดเดินทางมายื่นหนังสือใหกับทานประธานเกี่ยวกับมาตรา ๒๑๖ นะครับ ในจํานวน

สัดสวนของผูพิพากษาในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม วงเล็บ กต. นะครับ แลวก็

ไดมายื่นคํารองในเรื่องนี้ตอทานอาจารยเจิมศักดิ์ดวยครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน           

ทานประธานอยางนี้ครับ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนั้น มีอํานาจหนาที่แตงตั้ง 

โยกยาย เลื่อนตําแหนง ลงโทษตุลาการ ครับ ยอนกลับไปดูรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐     

มาตรา ๒๗๔ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา       

เปนประธานกรรมการ ๑ ทาน ศาลฎีกา ๔ ทาน ศาลอุทธรณ ๔ ทาน ศาลชั้นตน ๔ ทาน 

บุคคลภายนอก ๒ ทาน รวมเปน ๑๕ ทาน รับเลือกจากขาราชการตุลาการในทุกชั้นศาล 

หมายถึงวา ผูพิพากษาทั้ง ๓ ศาล คือศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลชั้นตนนั้น เลือกสลับกัน

ไปไดครับผม แตมาดูรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๖ ซึ่งปรับเปลี่ยนแกในสัดสวน

ดังนี้ครับ ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ ๑ ทาน เหมือนเดิมครับ ศาลฎีกา              

ผูพิพากษาศาลฎีกา ๖ ทานครับ ศาลอุทธรณ ๔ ทานครับ ศาลชั้นตนลดลงมาเหลือ        

๒ ทานครับ บุคคลภายนอก ๒ ทาน รวม ๑๕ ทาน การเลือก ไดรับเลือกจากขาราชการ

ตุลาการแตละชั้นศาล หมายถึงวา ผูพิพากษาแตละชั้นศาลเลือกกันเองครับ ก็เปนที่ไปที่มา  



 ๒๔๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                     ดรุณี ๑๐๖/๒ 

 

ที่ผูพิพากษาไดยื่นหนังสือนะครับตอประธาน ขอแกไข ขอแกไขครับ ขอแกไขสัดสวนดังนี้

ครับผม คือประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ ยังคงไวกอน ยังคงไวในฐานะ

ตําแหนงนะครับ ศาลฎีกาก็ขอเปน ๔ ทาน ศาลอุทธรณนั้นก็เปน ๔ ทาน เหมือนเดิมครับ 

แลวขอศาลชั้นตนนั้นจาก ๒ เปน ๔ ครับ บุคคลภายนอกเปน ๒ รวมเปน ๑๕ ทานครับ 

เหตุผลที่ยื่นคํารองขอแกไขในสัดสวนตรงนี้ จะเห็นไดวาผูพิพากษาศาลชั้นตนนั้น            

มีจํานวนประมาณ ๓๐๐ ทาน ๓,๐๐๐ ทานครับ ขออนุญาต ขอโทษครับ มาศาลอุทธรณ

มีประมาณ ๓๘๔ ทาน -------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๗/๑  

 

   

 

   

 



 ๒๔๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                       สมร ๑๐๗/๑ 

 

ศาลฎี กามีประมาณ  ๙๗  ท านครั บ  ก็ จะ ได เ ห็ นว า  ตั ว เลขจากศาลฎี กาก็ ดี                    

ศาลอุทธรณก็ดี ศาลชั้นตนมีความแตกตางในตัวเลขอยางนี้ ผูพิพากษาจึงไดขอปรับ   

ศาลชั้นตนเปน ๔ ทานครับ แลวก็ใหเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้นะครับ ใหเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้วา 

ผูที่ไดรับเลือกในศาลชั้นตนจํากัดเฉพาะผูพิพากษาที่อาวุโสสูงสุด จํานวนรอยทาน และ

เทานั้น  ไมใชผูพิพากษาศาลชั้นตนทุกคนครับ  ผูพิพากษาในศาลชั้นตนจํานวน            

รอยทานแรกมีตําแหนงเปนผูบริหารในศาลชั้นตนรวม ๕๗ ตําแหนงครับ ผูพิพากษาใน

ศาลชั้นตนจํานวนรอยทานแรกนั้น ผานการเปนผูพิพากษาไมต่ํากวา ๒๐ ป ผูพิพากษา     

สวนใหญสอบเขาเปนผูชวยผูพิพากษาอายุประมาณ ๒๕ ถึง ๓๐ ป เมื่อดํารงตําแหนง     

ผูพิพากษาจํานวนรอยทานแรกนั้น มีอายุประมาณถึง ๒๕ ถึง ๕๐ ป ซึ่งนับวาเปน           

ผูพิพากษาที่มีประสบการณไมแตกตางจากผูพิพากษาในศาลสูงครับผม ครับ ก็เปนเรื่องที่

ศาลไดยื่นคํารองขอปรับแกศาลชั้นตนจากศาลฎีกา ๖ เหลือ ๔ จากศาลชั้นตนเพิ่มจาก   

๒ เปน ๔ ครับ ในกลุมของกระผมมีความเห็นวา กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล 

ไดแก ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลชั้นตน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการแตละชั้นศาล และ

ไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาลครับ ขอแกกลับไปวา อันนี้เปนเรื่อง 

ของศาล ก็ขอยอนกลับไปใหคณะกรรมการตุลาการในชั้นศาลพิจารณาจํานวนสัดสวน

ตาง ๆ เองครับผม สวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ ทานนั้น ซึ่งไมเปนหรือเคยเปน

ขาราชการตุลาการ และไดรับเลือกจากสภาผูแทนราษฎรครับ ผมกราบเรียนที่ประชุม  

แหงนี้ครับ ขอขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานกรรมาธิการครับ  
   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานสภา         

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตามที่มีผูแปรญัตติ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทานอาจารยสวัสดิ์ โชติพานิช ขออนุญาตเอยนาม ทานไดอภิปรายสนับสนุน             

ในแงที่วา เราไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม       

ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุดในการปกครอง การเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหนง การใหพนจาก

ตําแหนง และการดําเนินการทางดานวินัยกับขาราชการตุลาการทั้งหลาย จากที่ให 



 ๒๔๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                      สมร ๑๐๗/๒ 

 
ผูใหญเปนผูปกครอง ก็คือ เดิมนี่ใหคัดเลือกจากหัวหนาคณะในศาลฎีกาขึ้นไปทั้งหมด 

เลยครับ ซึ่งก็ตรงตามหลักสากล กลาวคือ เปนเรื่องของทางศาลฎีกานี่จะเปนผูดูแล แลวก็

อาศัยความมีประสบการณ อาศัยความรู ความสามารถ แลวก็เคยผานงานมามากนี่ 

ไดรับเลือกจากตุลาการทั้งหลายนะครับ ก็ดวยความรู ความสามารถของตุลาการทานนั้น 

โดยไมตองมีการหาเสียงเลย ตั้งแตกระผมเปนตุลาการเด็ก ๆ ครับ ที่หนาไมยนขนาดนี้  

นะครับ เราไมเคยไดมีการวิ่งหาเสียงจากพวกตุลาการชั้นผูใหญเลย คือเราเลือก          

ทานทั้งหลายเหลานั้นก็ดวยความเคารพในศักดิ์ศรี เคารพในประสบการณ เคารพใน

ความรูความสามารถของทานอยางจริงจังนะครับ เพราะวาแตละทานนี่ก็แสดงถึงวาทาน

มีความรู ความสามารถจริง ๆ ซึ่งในระบบของตางประเทศเขาก็อยางนี้ครับ เขาเขียนไว

ดวยซ้ําไปวา ใหบริหารโดยศาลฎีกา ใหศาลสูงสุดนะครับ ที่ประชุมใหญของศาลสูงสุด

เปนผูบริหารนะครับ ในหลาย ๆ ประเทศก็เขียนอยางนั้น แตปรากฏวารัฐธรรมนูญ          

ป ๒๕๔๐ นี่ เปนรัฐธรรมนูญที่ทําลายระบบของการบริหารบุคคลของศาลโดยสิ้นเชิงครับ 

กลาวคือวา ใหมาจากศาลชั้นตน และศาลอุทธรณ และศาลฎีกา ๔ ทานเทากัน ตอนนี้   

ละครับเปนเรื่องเลยครับ เพราะอะไรครับ ---------------------------------------------------------- 

 
                                                                                                                    - ๑๐๘/๑ 
 

 

 

    



 ๒๔๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 รัตนา ๑๐๘/๑ 

 

เพราะวาการคัดเลือกตุลาการนี่บอกวาใหตุลาการทั้งหลายเปนผูคัดเลือก ตุลาการ     

สวนใหญนี่ก็คือศาลชั้นตนนะครับ ศาลอุทธรณก็นอยลงมา ศาลฎีกายิ่งนอยลงใหญเลย

นะครับ ๘๐ กวาทาน เพราะฉะนั้นมันเกิดระบบกลับหัวกลับหาง คืออยางไรครับ คือ    

ตุลาการศาลชั้นตนนั้นเองก็ไมมีความรูความสามารถเพียงพอ เพราะอะไรครับ เพราะทาน

อยูในระบบมายังนอย ทานไมไดแสดงถึงวาทานมีประสบการณอะไรเลยนะครับ เขียนคํา

พิพากษาก็ยังไมมากพอ ยังไมเปนที่รูจัก ดังนั้นวิธีที่ทานจะทําไดก็คือทานหาเสียงครับ 

ทานก็ตองลงมาพบปะ แลวก็รับฝากไววาจะใหดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ จะเหมือนระบบ

การเมืองโดยแทเลยครับ กระผมเขาสูระบบการเปน กต. ครั้งแรกเมื่อกระผมอยูศาลฎีกา

ได รับการคัด เลือก  กระผมไมต องหา เสียงอะไร เลย  เขา เลือกกระผมเข ามา                   

ทานอาจารยจรัญก็เหมือนกันเปนตัวแทนของศาลอุทธรณ แตวาตุลาการเด็กเริ่มแลว    

นะครับในกระบวนการหาเสียง หาเสียงนี่มันลามไปถึงตุลาการชั้นผูใหญดวย ตุลาการ

ศาลฎีกา เพราะถาไมหาเสียงนี่เพราะอะไรครับ พอไมหาเสียงขึ้นมานี่ ไมสัญญาวาจะให

อะไร เขาบอกวาทานนั้นหาเสียงกับเขา ทานนี้บอกวาจะใหตําแหนง ทานนี้จะเลือกเขา จะ

เลือกก็เพราะอยางนี้อยางนั้นนะครับ มีการใหสัญญาไว นี่กระผมเปดเผยอยางนี้นะครับ 

กระผมเจ็บปวดมาก ทานที่เคารพครับ ที่นั่งอยูขางบนนี่พวกเราเจ็บปวดทุกคนนะครับ     

ที่เปนตุลาการ โศกสลดจริง ๆ แตเราจําเปนตองพูดเพื่อใหปรากฏในแผนดิน เพราะอะไร

ครับ เพราะวาขณะนี้ผมทราบดีวามีการล็อบบี้จากตุลาการที่ประสงคจะเปนกรรมการ  

ตุลาการ หรือ กต. โดยเฉพาะผูบริหารศาลชั้นตนนี่มากมาย แลวก็ไปดาวาพวกกระผมนี่

วาเปนพวกทําลายระบบของเขา เพราะอะไรครับ เพราะเขาจะเปนแลวนี่เขาจะไมไดเปน 

คือเอาชิ้นเนื้อออกจากปากเขาเสียแลว กระผมไมเคยไมหวังดีตอวงการตุลาการเลย 

ตลอดทั้งชีวิตของกระผมนี่ สามสิบกวาป เกือบสี่สิบปนี่ จนถึงปจจุบันนี้แมออกมาจาก

วงการตุลาการแลว กระผมก็รักวงการตุลาการที่สุดนะครับ ถึงที่สุดก็คือสละทั้งชีวิตได 

กระผมไมมีความไมปรารถนาดีตอวงการตุลาการเลย สิ่งที่กําลังกระทําอยูนี้นี่ความจริง

ทานอาจารยสวัสดิ์บอกวาไมใหเปนเลย ตุลาการศาลชั้นตนนี่นะครับ ควรจะตัดออกไป

ดวยซ้ําไป ขออนุญาตทานนะครับ กระผมบอกวาก็ใหเขาเปนแลวก็ควรจะยังคงอยู แตวา

ขอตัดลงเหลือ ๒ คน กระนั้นเองก็ยังไมพึงพอใจนะครับ จากผูบริหารศาลชั้นตนนะครับ 



 ๒๔๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 รัตนา ๑๐๘/๒ 

 

ซึ่งขอ เปนแคปเดียวนะ เพราะอะไร เพราะตําแหนงมันเลื่อนจากศาลชั้นตนเร็วมาก      

นะครับ พอทานขึ้นศาลอุทธรณทานก็พนแลว ปรากฏวาอะไรครับ ขณะนี้เปนสมบัติผลัด

กันชมครับ ตําแหนงตุลาการ กับตําแหนงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพราะเปน

แคปเดียวครับ พอทานขึ้นศาลอุทธรณทานก็พนแลว เพราะวามันขึ้นศาลอุทธรณไดเร็ว

มากนะครับ ขณะนี้นี่นะครับอยูศาลชั้นตนนี่นอยมากครับ สิ่งนี้เองขอใหนําระบบที่ดี       

ที่ถูกตองกลับคืนสูวงการตุลาการเถอะครับ ศาลฎีกาจะเปนศาลที่ดูแล ศาลอุทธรณก็เขา

มารับชวงนะครับชวยกันดูแล แลวก็สามารถที่จะวินิจฉัย แลวดูนอง ๆ ไดวา เร่ืองนี้มันถูก 

เร่ืองนี้มันผิด ตอนที่กระผมนั่งอยูในศาล ตอนที่กระผมดูแลศาลฎีกาอยู ปรากฏวาอะไร

ครับ คดีขึ้นมาสูศาลฎีกามันมีขอผิดพลาดจากศาลชั้นตนมาโดยตลอด แตวาในระบบของ

ศาลนั้นเอง เรายังไมสามารถที่จะโยกยายได มันตองผานคณะกรรมการตุลาการถูกไหม

ครับ พอเขาสูคณะกรรมการตุลาการคนนั้นล็อบบีไวแลว --------------------------------------- 

 

          - ๑๐๙/๑ 



 ๒๔๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                  เกศราภรณ ๑๐๙/๑ 

 

หาเสียงไวแลว โยกยายไมได ถึงทําผิดก็ยังโยกยายอะไรไมได ตรงนี้มันติดล็อกครับ                         

ทานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพิจารณา เราไมควรจะมีผลประโยชน ไมควรจะมี

อะไรเกี่ยวของเลย กระผมเองสามารถจะทําตรงนี้ได เพราะกระผมพนมาแลว ไมได อยูใน

วงการตุลาการแลว แตทําดวยความรักและศรัทธานะครับ และตองการใหศาลเปนหลักใน

แผนดินจริง ๆ ไมตองการใหมีการวิ่งเตนอะไร ทานที่เคารพครับ เห็นไหมครับ คดีตุลาการ

รัฐธรรมนูญนี่ ทานที่เคารพ ขนาดทานเปนระดับนั้นแลว ยังมีการวิ่งเตนถูกไหมครับ แตวา

ทานอยูระดับศาลฎีกาแลว ทานมั่นคง ใครโยกคลอนไมได แตถาเผื่อคดีเหลานี้นี่นะครับ 

จะเห็นไดวามีหลายคดีที่จะตองมาสูศาลชั้นตน ทานที่เคารพครับ ถาหากวาศาลไมเปน

หลักเสียแลวนี่นะครับ ถามันโยกคลอนได มีการวิ่งเตน มีการหาเสียงไดนี่ ระบบเสียหาย

มากครับผม ตองมั่นคงครับ แลวตองใหศาลฎีกา ศาลสูงนะครับ ศาลอุทธรณและศาล

ฎีกาชวยกันดูแล และศาลชั้นตนนี่ตอไปก็จะเขาระบบเองครับผม เพราะฉะนั้นก็ในสวน

ของที่ทานอาจารยขอแปรญัตติที่วา ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ ทานขอแปรญัตติ     

ตรงนี้มาขอเพิ่มเติมและตรงวรรคทายนี่นะครับ ก็ยังมีกรรมาธิการยกรางบางทานนี่        

นะครับ ยังเห็นวานาจะมาจากคนนอก กระผมก็เลยขอเฉพาะตรงนี้นะครับ แตวาในวรรค

ทายนี่เห็นดวยครับ ที่บอกวา ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) ไมมี หรือ

มีไมครบ ๒ คน และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน      

เห็นวาเปนเรื่องเรงดวนที่ตองใหความเห็นชอบใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

จํานวนดังกลาวพิจารณาได อันนี้เห็นดวยครับ ขอเพิ่มครับ สวนใน (๓) นะครับ ที่บอกวา

กรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๒ คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ ไดรับเลือกจาก

วุฒิสภา อันนี้ยอมใหทานแกครับ แตวาขอใหมีการโหวตนะครับ เฉพาะประเด็นนี้เทานั้น

นะครับ คือยอมทานแลว ที่จริงยอมทานแลว แตวาเนื่องจากวากรรมาธิการมีบางทานยัง

อยากใหคงของเดิมอยู ก็เลยขอความกรุณาวา ขอโหวตเฉพาะอันนี้เทานั้นครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเรียนนิดหนึ่งนะครับ  (๓) นี่นะครับ จริง ๆ ถาตัดออกตามอาจารยสวัสดิ์เสนอนี่    

ไมจําเปนตองมนีะครับ เพราะเจตนาตาม ๒๕๔๐ ที่เขามี เขาตองการคนนอก เขาอยากให

คนนอกนี่นะครับที่ไมใชศาลไปอยูใน กต. เพราะสมัยกอน กต. มีแตศาลลวน เขาก็เลยใส 



 ๒๕๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                  เกศราภรณ ๑๐๙/๒ 

 

ตรงนี้ไว ถาตัดตรงนี้ออกก็ไมจําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิ (๓) เพราะ (๒) มีผูทรงคุณวุฒิของ

แตละศาลอยูแลวนะครับ เขาตองการความโปรงใสในศาล ที่ผานมานี่ผมไมไดอภิปราย 

นะครับ ผมใหขอมูลครับ วาที่ผานมาวุฒิสภาเลือกแลวไดอาจารยมหาวิทยาลัยนี่นะครับ 

ไปเปน กต. ผูทรงคุณวุฒิ ศาลก็ทํางานไดดี คนนอกเขาก็สามารถรูขอมูล รูเหตุการณใน

ศาลเปนอยางไร ถาทานไปตัดตรงนี้ออก มันไมจําเปนตองมี อาจารยสวัสดิ์ครับ 

เจตนารมณเดิมนี่นะครับ เขาอยากให กต. นี่โปรงใสครับ ใหมีคนนอกเขาไปดวยนะครับ 

อาจารยสวัสดิ์ครับ  

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาคณะกรรมาธิการยกรางเขาตัดนะครับ ผมใหทานอภิปราย เพราะถือวากรรมาธิการ              

เขาแก ผมก็เลยตกลงกับอาจารยสวัสดิ์กอนนะครับ วาเฉพาะ (๓) นี่เจตนารมณคืออะไร 

   นายการุณ ใสงาม  :  พอดีเห็นวาทานประธานดูเหมือนไมไดแปรญัตติ

เอาไว เห็นอภิปราย ถาทานประธานจะอภิปราย ใหผมอภิปรายแทนก็ได  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ทานนั่งลงไดครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ผมอภิปรายไดเหมือนประธาน บางทีอาจจะดีกวา

ดวยซ้ําไปนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณครับ ผมประธาน ผมพูดไดครับ อาจารยสวัสดิ์ครับ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพครับ ทานประธาน ผมยังฟง

ทานพูดอีกสักครั้งเถอะครับ 

             - ๑๑๐/๑ 

 

 

 

 



 ๒๕๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๑๑๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คืออยางนี้ เจตนารมณตอน ๒๕๔๐ ผมเปน สสร. นี่นะครับ เขามี (๓) นี่ เพราะเขา

ตองการใหเอาคนนอกที่ไมเปนศาล ไมเคยเปนตุลาการเขามาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นะครับ จะไดสรางความโปรงใสในการทําหนาที่ของ กต. นะครับ จะไดมีคนนอก ถาหาก

วาตัดตรงนี้ออกแลวมันก็ไมจําเปนตองมี (๓) นะครับ มันก็คือเทากับเขาก็สงคนผู

พิพากษา เคยเปนผูพิพากษามาหมด มันก็ไมมีประโยชน ก็เลยกราบเรียนวานาจะใชหลัก

เดิมนะครับ ก็เลยหารือทานอาจารย จะไดไมตองโหวต  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ไมใชครับ ทานประธาน คือองคประกอบของ กต. 

นี่ยังมีอีก ๒ คน ใชไหมครับ ตองเหลืออีก ๒ คน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไมเฉพาะ (๓) นะครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  : เฉพาะ (๓) ครับ ถาตัดออกหมดเทากับ

องคประกอบ ๒ คนนี้มันไมมี ใชไหมครับ ทีนี้ ๒ คนนี้มาจากการรับเลือกตั้งจากวุฒิสภา 

ปญหาวาถาเอาอยางทานประธานวานี่ ผมขอถามวา แลวคนที่เคยเปนขาราชการตุลาการ

มานี่ เขาเลวหรือเขาไมดียังไงหรือ ถาเขาพนมาแลวนะ เขาเปนคนเลวหรือเขาไมดีหรือ

อยางไรครับ ถึงตองมากีดกันเขา แลวอยางที่ผมเรียนแลววา ถาเอาคนที่รูงานเกง ๆ นี่  

เอาขาราชการตุลาการเขาไป ดีกวาที่จะเอาบุคคลนอกดวยซ้ําไป และคนนอกเขาไป     

อยูเพียง ๒ ป ทานมีเวลาศึกษางานไหมครับ มีการแตงตั้งโยกยายใหญปหนึ่งมี ๒ ครั้ง  

คือพวกที่แทนปลดเกษียณในเดือนตุลา กับเดือนเมษา ๒ ป ๔ ครั้งเทานั้นนะ ทานไมมี

เวลาหรอกครับ แลวระบบของศาลนี่ทานไมรูหรอกวาอะไรมันเปนอะไร ซึ่งผมไมขอพูด   

ในที่นี้ ทานวิชาก็พูดอะไรมาเยอะแยะแลว ผมก็ไมอยากจะพูดนะครับ แตผมก็เห็นวา    

จะเปนประโยชนมากกวา จะเปนประโยชนมากกวาถาเอาอยางผมวานี้ เปนประโยชน

มากกวา ซึ่งทานกรรมาธิการบางทานก็เห็นดวย แตวาบางทานก็อยากจะใหคงไว          

แตอยากจะใหโหวต อยางนั้นใชไหมครับ ที่พูดเมื่อตะกี้นี้ แตบางทานก็เห็นดวยกับผม   

แตวาก็บอกวาอยากใหโหวต ที่ผมเห็นวาถาแกอยางที่ผมวานี่ จะเปนประโยชนแกวงการ

ศาลมากกวา รักษาไวเถอะครับ 



 ๒๕๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๑๑๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  อํานาจอธิปไตยนี่นะครับ มันมี ๓ นิติบัญญัติ 

บริหาร ก็ลมลุกคลุกคลานกันอยูนี่แหละครับ กมี็ศาลนี่แหละ อํานาจตุลาการนี่ยังยืนยงอยู

ได เพราะฉะนั้นเราชวยกันรักษาตรงนี้เอาไวเถอะครับ นะครับ จะไดไวเปนที่พึ่งของ

ประชาชนได บริหารกับตุลาการนะทาน ประทานโทษเถอะครับ ทานประธานก็อยูใกลชิด 

ใหเขาลมลุกคลุกคลานกันมาตลอด ตรงนี้เก็บไวเถอะครับ ชวยกันรักษาเอาไวใหดีครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวจะเขาใจผิดครับ ทานอาจารยสวัสดิ์ครับ เดี๋ยวผมเสียหาย ผมไมไดเจตนาวา   

ที่กราบเรียนไปนี่เพราะศาลไมดี ไมใช ผมเพียงแตบอกเจตนาวาเขาตองการใหคนนอก   

นี่นะครับ ที่ไมไดเปนศาลมาเปน ทําหนาที่ตรงนี้นะครับ ผมชี้แจงเฉย ๆ เทานั้นครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ผมขอประทานอภัยดวยครับ ขอถอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ สมาชิก กรรมาธิการยืนรางเดิมอยูหรือเปลาครับ ยืนรางเดิมหรือเปลาครับ 

สมาชิกเขาขอแกไขนะครับ ผมเอา (๓) กอนนะครับ ของอาจารยเจิมศักดิ์นี่ยังมีญัตติของ

ทานในสวนที่แปรไว เมื่อกี้ทานพลตํารวจโท ธรรมนิตย อภิปรายแลว ทานจะเสริมหรือครับ  

  พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  (๓) ไมเสริมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม       

เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมไดแปรไวมี ๒ วงเล็บ (๒) กับ (๓) (๓) นี่ไมได     

ติดใจ เพราะวาอันนั้นเปนเรื่องสภาเดียว กลับมาถึง (๒) ที่แปรไว โดยตัด ๖ คน ๔ คน     

๒ คน ออก ผมเรียนอยางนี้นะครับ ผมเองมีความลําบากใจที่จะอภิปรายตรงนี้ ก็ตอง    

ขอความกรุณาทานตุลาการทั้งหลายที่อยูในหองนี้นี่ กรุณาเขาใจผมดวย ทานกรุณา

เขาใจผมดวยนะครับ ทานตุลาการทั้งหลาย อยาเพิ่งคุยกันตอนนี้ กรุณานิดหนึ่งเถอะครับ 



 ๒๕๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๑๑๐/๓ 

 

 คือไมอยางนั้นเดี๋ยวจะเขาใจกันผิด ผมเองนี่ ไดรับหนังสือในฐานะที่เปนประธาน

กรรมาธิการประสานการมีสวนรวมของประชาชน ผมจําเปนตองประสานความเห็นของ

หลาย ๆ ฝาย เพื่อที่จะเปดรับฟงความคิดเห็น แลวผมก็ไดรับหนังสือพรอมกับบรรดา  

ตุลาการศาลชั้นตนไดมาหาที่หองทํางาน ---------------------------------------------------------- 

 

- ๑๑๑/๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           บุศยรินทร ๑๑๑/๑ 

 

ผมก็ขอให พลตํารวจโท ธรรมนิตย ไดนั่งฟงอยูดวย เมื่อผมฟงแลวนี่ ผมเองอาจจะ      

เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็แลวแต แตก็เชนเดียวกันกับเร่ือง ทานจําไดไหม ผมเคยอภิปราย

เร่ืองมีองคกรหนึ่ง หรือองคกรเฉย ๆ ที่เร่ือง กสช. และ กทช. ทานจําไดใชไหมครับ นั่นผม

อยูในวงการสื่อ สมาคมสื่อทั้งหลายทําหนังสือแลวก็ยกขบวนมาหาผมเหมือนกันเลย    

กับศาล ผมก็รับมา แลววันนั้นผมก็อภิปรายทั้งความเห็นของเขา เพราะวาผมก็บอก

สัญญากับเขาไววา ผมจะนําความเห็นของเขามาใหเพื่อน สสร. และกรรมาธิการ       

ไดรับทราบอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได แลวผมก็อภิปรายโตตอบกันเองกับตัวผมเอง        

จําไดใชไหมครับวันนั้น วาตัวผมเองนี่ก็มีความเห็นอะไรที่ตาง อะไรที่เหมือน ผมก็ทะเลาะ

กัน มือซาย มือขวา ผมทะเลาะกันเองตลอด ผมคิดวาวันนี้ผมก็จําเปนที่จะตองทําอะไร   

คลาย ๆ อยางนั้น แตจะใชเวลาสั้น ๆ นิดเดียว เมื่อรับมาแลวผมก็จําเปนที่จะตองใหขอมูล

กับทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอยางตรงไปตรงมา  

  ประการที่ ๑ เทาที่ผมฟงดูนี่บรรดาตุลาการศาลชั้นตนนั้นอยากจะเห็นการ

ปกครองคลาย ๆ กับระบอบประชาธิปไตย ที่จะใหเสียงทุกคนมีสิทธิมีเสียงเทา ๆ กัน 

เพราะฉะนั้นศาลชั้นตนนี้บอกวามีอยูประมาณ ๓,๐๐๐ ศาลอุทธรณมีอยู ๓๘๔ และฎีกา 

มีอยู ๙๗ คน หรือ ๘๗ คน เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะเห็นวา จริง ๆ แลวอยากจะเห็นวา  

ทุกชั้นนี่ไดมีสวนรวม หรือวาไดมีโอกาสอยูในคณะกรรมการตุลาการ เขามองภาพเปน

คลาย ๆ สภา แตเขาก็บอกวาเขาก็ไมไดถึงกับเอาตามสัดสวนวา ๓,๐๐๐ จะตองไดมาก 

เหมือนกับวาเวลาพวกเราคํานวณสัดสวนวาจังหวัดหนึ่งนี่มีประชากรเทาไร สว. สส.        

ก็ตองมีมากกวา ถาหากวามีประชาการมากกวา แตเขาก็บอกวาเขาขอวาชั้นละ ๒ คน  

ชั้นละเทากันก็แลวกัน เขาวาอยางนั้นนะครับ เพราะเขาบอกวาชั้นตนแมมีมากกวา         

มี ๓,๐๐๐ เขาก็ขอจํานวนเทากับอุทธรณและเทากับฎีกา เทากับวาเขาก็ยอมรับระบบ

อาวุโสและระบบชั้นทั้งหลาย ในขณะเดียวกันเขาก็บอกผมดวย พยายามบอกวา อาจารย

อยาไดเปนหวงเลยวาในระดับชั้นตนนี่จะเลือกเอาเด็ก ๆ มา เพราะจะเอาแตคนประมาณ

รอยคนแรกที่อาวุโส แลวก็เปนระดับอธิบดีศาลซึ่งกําลังจะไปเปนศาลอุทธรณอยูแลว 

เพราะฉะนั้นพวกนี้ผูใหญ ขณะเดียวกันก็ผานงานผานการมา บางคนก็ประมาณถึง ๒๐ ป 

เพราะฉะนั้นนาจะพอรูเร่ืองพอสมควร เขาก็บอกวาระบบเดิมนี่  ที่ เปนระบบที่ศาล   



 ๒๕๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐           บุศยรินทร ๑๑๑/๒ 

 

ศาลฎีกาเปนหลักนี่มันเลยมีการระบบอุปถัมภวิ่ง เตน  เพื่อที่จะใหบรรดา กต. ที่มาจาก

ศาลฎีกานี่อุปถัมภค้ําชูเปนพรรคพวก เปนสาย เปนกลุม เพราะฉะนั้นเขาก็บอกวา อันนั้น

ก็มีขอเสียนะครับ สวนระบบนี้นี่ผมก็ถามเขาวา ระบบนี้มันเปนระบบที่เด็กปกครองผูใหญ

หรือเปลา เพราะวา กต. นี่มันเปนระบบ ไมใชระบบเลือกตั้งเหมือนประชาธิปไตย แตมัน

เปนระบบการบริหารงานซึ่งมันจะมีปญหาไหม เพราะการบริหารงานเราใชระบบเลือกตั้ง

ที่กลายเปนวาผูนอย ผูใหญเทากัน แลวเลือกกันนี่ ขึ้นไปนี่มันจะมีปญหาไหม แลวในที่สุด

ผมก็ถามวา กลายเปนผูพิพากษาผูใหญจะตองหาเสียงและเอาใจกับผูพิพากษาเด็กไหม 

เพราะวาทุกทานมีสิทธิในการไปเลือกหมด ไมใชศาลฎีกาเลือก ผูพิพากษาศาลฎีกาเลือก

ตัวแทนศาลฎีกา ผูพิพากษาศาลอุทธรณเลือก  ผูพิพากษาศาลอุทธรณ แตเขาใหทั้งหมด

นั้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเหมือน ๆ กัน ผมก็ถามวาอยางนี้จะมีปญหาไหมในเรื่องของการ

บริหารงาน ขณะเดียวกันผมก็ถามวา แลวการหาเสียงนี่จะสรางความแตกแยกไหม ผมก็

ใชวิธีซักคานไปตลอดเวลา ทานประธานครับ ผมคดิวาผมเองเคยผานงานในมหาวิทยาลัย 

แลวก็มีอยูสมัยหนึ่งที่การบริหารงานในมหาวิทยาลัยเรากลับไปนิยมในเรื่องของการ

เลือกตั้งอธิการบดี ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๑๒/๑ 

 



 ๒๕๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                วัฒน ี๑๑๒/๑ 

 

ผมวาคลายกันครับ ในมหาวิทยาลัยมีขาราชการอยู ๓ ประเภท มี ๒ ประเภทใหญ ๆ   

แลวก็มีนักศึกษาดวย ก็คือวามีอาจารยเปนขาราชการ สาย ก แลวก็มีขาราชการสาย ข 

คือขาราชการธุรการ แลวก็มีนักศึกษา เราเจอปญหาเหมือนกันวาเราจะเลือกอธิการบดี

กันอยางไร แลวสมัยหนึ่งนี่ระบอบประชาธิปไตยที่เราคิดกันวาประชาธิปไตยคือการ

เลือกตั้ง มันเขาเผยแพรไปในมหาวิทยาลัย ในที่สุดก็มีปญหาหนัก อาจารยมานิจเคยเปน 

ทานอาจารยมานิจที่นั่งเปนกรรมาธิการ กรรมาธิการนั่งอยูตรงนี้ผมนึกชื่อ นามสกุลทาน

ไมออก ทานเคยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมเปนประธานสภาอาจารย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยตองไปสรรหาผูที่จะมาเปนอิการบดี ทานยังจําไดใชไหม 

เราเคยทํางานรวมกันจําไดไหมครับ เราเจอปญหาเหมือนกันเลย เพราะวาเราเคย          

ไอระบอบทั้งหลายนี่มันมาแบบประเภทตองมาจากการเลือกตั้ง ตองสัดสวนใกลเคียงกัน 

เราก็มีปญหา แลวถาดูเพื่อนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ การเลือกตั้งมันเลยแตกเปน ๒ ฝายอีก   

ก็เลยมีปญหาอีก รามคําแหงหนักเลย พูดกันวามีการจายเงินจายทองกันหนักเขาไปอีก 

ไหนจะเสียงนักศึกษา คุณมานิจจําไดใชไหมครับ เสียงนักศึกษามาแบบหนึ่ง เสียง

อาจารยมาแบบหนึ่ง เสียงขาราชการมาอีกแบบหนึ่ง มันจะทํากันอยางไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับรบกวนขอเขามาที่ศาลไดไหมครับ นะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเรียนแลววาผมพูดดวยความ

ยากลําบาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจครับ เขาใจ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กรุณาฟงตรงนี้ ทานฟงผมออกนะ 

วาทําไมผมถึงตองไปพูดถึงมหาวิทยาลัย ทานกรุณาฟงเถอะครับ ผมเปลี่ยนคําวา

มหาวิทยาลัย คือ ศาล มันก็เหมือนกันใชไหม ผมเรียนแลววาทานนี่มอบหมายใหผมไป

เปนประธานประสานการมีสวนรวม ผมก็ตองทําหนาที่ผมอยางสมบูรณ แลวผมก็ตองให

ความเห็นหลายฝาย เอาละครับ ถาอยางนั้นผมเอาแคนี้ก็แลวกันพูดมากก็ไมคอยดี ตกลง 

 



 ๒๕๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                วัฒน ี๑๑๒/๒ 

 

การบริหารงานกับเร่ืองของประชาธิปไตยระบบตัวแทนมันจะผสมผสานกันอยางไร 

อยางไรจึงเหมาะสม เพราะฉะนั้นคุณธรรมนิตยกับผมก็เลยแปรญัตติวาอยาไปยุงกับ   

เขาเลย คือบอกแตวามีศาลฎีกา ศาลอุทธรณ แลวก็ศาลชั้นตน ขอใหทานทั้งหลายใน 

หองนี้ตัดสินใจเอาเองก็แลวกัน วาจะมีกี่คน หรือจะไมเอาเลย ญัตติของผมกับคุณ    

ธรรมนิตย หรือวาจะเอาดวยกับญัตติของผมกับคุณธรรมนิตย ก็ขอใหที่ประชุมนั้นเปน    

ผูตัดสินใจก็แลวกัน ทานประธานเบรกผม ผมก็หยุดแคนี้ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ครับทานกรรมาธิการจะตอบไหมครับ แปรญัตติแบบนี้ใหสภา     

มาเลือกไมไดนะครับ ก็เอาเทาที่มีละครับ อยางนั้นผมขออนุญาตโหวตนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ในมาตรา ๒๑๖ นะครับ กรรมาธิการมีการแกไข มีไหมครับ มีการแกไขนะครับ 

ตามที่กรรมาธิการยอมแกไขในวรรคที่ ๓ นะครับ ทานขอแกอยางไรครับ ขอเพิ่มวรรคสาม

จากอาจารยสวัสดิ์ไมใชหรือครับ ใชไหมครับ นะครับ กรรมาธิการเห็นดวยกับอาจารย

สวัสดิ์ที่ขอเพิ่มวรรคที่ ๓ นะครับ เปนวรรคทายนี่นะครับคือวรรคที่ ๓ นี่ ผมก็จะถามวา    

มีสมาชิกทานใดไม เห็นดวยมีไหมครับ  ก็คือเห็นไปตามรางเดิมทั้ งหมดนะครับ                

ที่กรรมาธิการเสนอนะ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ เห็นชอบใหมีการเพิ่มวรรคสามเขามานะครับ ตามที่อาจารยสวัสดิ์เสนอ      

นะครับ ดังนั้นนะครับในสวนที่มีสมาชิกขอแปรญัตติไวนะครับ ผมขอถาม (๒) กอน      

นะครับ (๒) ของอาจารยเจิมศักดิ์นี่เมื่อกี้เสนอไปแลวสมาชิกคงตัดสินใจไมไดนะครับ    

วาจะใหเพิ่มกี่คนนะครับ ขออนุญาตไมนํามาลงมตินะครับ ------------------------------------- 

 

     - ๑๑๓/๑ 



 ๒๕๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 รสรินทร ๑๑๓/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ทานกรุณาดู      

นะครับ สิ่งที่ผมเสนอนี่ สิ่งที่กลุมผมเสนอ เสนอใหตัดจํานวนออกทั้งหมด หมายความวา

รัฐธรรมนูญไมตองระบุจํานวน มันเคยมีรัฐธรรมนูญสมัยหนึ่งไมเคยกําหนดจํานวนนะครับ

แลว ๒๕๔๐ นี่ไปกําหนด ผมไดดูของเกาวาไมเคยมีการกําหนด แลวใหตุลาการเขาไป     

ตกลง เขาไปออกกฎระเบียบอะไร เขาเรียกวาอะไรก็แลวแต ไปออกกันเอาเอง จะมีกี่ชั้น     

ชั้นละกี่คน เ ร่ืองของทาน แตแลวบอกวามี ๓ โดยไมบอกจํานวน อันนั้นเปนสิ่งที่       

คุณธรรมนิตยกับผมไดปรึกษาหารือแลว ก็เลยเสนอนี่เขาไป ไมใชวาใหทานไปเติมเอาเอง

นะครับ ไมระบุเลย เปนกฎหมายที่ไมระบุจํานวนและให กต. ไปตกลงกันเอาเอง คราวนี้

เมื่อกี้ก็ถามคุณธรรมนิตยวา ของคุณวัชรานี่ไดแปรญัตติไวก็คือ ๔ อะ เขาถอนไปแลวหรือ    

๖๔๔ นั่น ถอนไปแลวหรือ อาว ผมกําลังจะถอนไปหาคุณธรรมนิตย คุณธรรมนิตยกําลัง

จะถอน บอกวาใหไปเอาของคุณวัชรา เลยตกลงตางคนตางถอนหรือไง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ยืนไวอันนี้ก็แลวกันนะ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมยังไมไดถอนนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ  เดี๋ยวตอบอาจารยเจิมศักดิ์กอนนะครับ  เดี๋ยวจะเขาใจผิด ที่ไมระบุจํานวนนี่นะครับ       

สวนใหญเขาก็จะไประบุในวรรคอื่น อยางเชน คุณสมบัติ ลักษณะ จํานวน วิธีการ            

นี่นะครับ เขาถึงจะไปกําหนดจํานวนทีหลังไดนะครับ ไมใชปลอยไปลอย ๆ แบบนี้นะครับ 

อยางนั้นผมขออนุญาตถามแลวกันนะครับ ในวรรคที่ ๒ นะครับ มีทานอาจารยเจิมศักดิ์

กับทานวัชราขอแปรญัตติไวนะครับ วรรคสองกรรมาธิการไมไดแกไข  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๑๖ นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข  หากสมาชิกเห็นดวยกับ 

 



 ๒๕๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 รสรินทร ๑๑๓/๒ 

 

กรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับผูขอคําแปรญัตตินะครับ ทั้งของอาจารย    

เจิมศักดิ์และทานวัชรา ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :   ทานประธานครับ วรรคหนึ่ง (๒) 

ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

วรรคหนึ่ง (๒)  เมื่อกี้ผมบอกวรรคสองหรือครับ อยางนั้นขออภัยนะครับ พอดีพูดผิดไป   

นะครับ  ในวรรคที่  ๑  (๒)  นะครับ  หากเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด  เห็นดวย              

หากเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติดังกลาว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ 

เห็นดวย ๖๐ ไมเห็นดวย ๖ งดออกเสียง ๕ ไมลงคะแนน  ๑ นะครับ เปนไปตาม

กรรมาธิการนะครับ วรรคที่ ๒                                                                                                                 

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 รสรินทร ๑๑๓/๓ 

 

      สวนวรรคที่ ๓ นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข มีทานอาจารยสวัสดิ์นะครับ 

ขอตัดคําวา ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการตุลาการ ออกนะครับ ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับ

ทานวัชรานะครับ ขอความเดียวกันนะครับ ผมขอถามทานสมาชิกครับ (๓) ครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  : ไมใชนะครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

วรรคที่ ๓ นะครับ  (๓) นะครับ  

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ          

ในวรรคหนึ่ง (๓) ของทานอาจารยสวัสดิ์ โชติพานิช นี่ ทานขอปรับถอยคํา และคณะ 

กรรมาธิการเห็นชอบดวยใหปรับถอยคําวา ตัดคําวา หรือเคยเปน นี่ออกจากของ

กรรมาธิการนะครับ ก็จะอานของทานไดความวา (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน       

๒ คน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ และไดรับเลือกจากวุฒิสภา นี่ของทานสวัสดิ์         

โชติพานิช แตของกรรมาธิการนั้นอยูอยางเดิมครับ หามทั้ง เคยเปนตุลาการก็ไดรับเลือก

ไมไดครับ    

   

          - ๑๑๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                กมลมาศ ๑๑๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของกรรมาธิการคือไมเปนหรือเคยเปนนี่หามหมดนะครับ แตของอาจารยสวัสดิ์นี่ หาม   

ไมเปนนี่นะครับ แตเคยเปนนี่ใหเปนได ใชไหมครับ และของอาจารยวัชราละครับ        

ทานยังคงรางเดิมของทานอยูหรือเปลาครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  เอาอยางอาจารยสวัสดิ์ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกเขาใจไหมครับ เขาใจนะครับ อยางนั้นผม ถาทานสมาชิกเขาใจแลว    

นะครับ ผมขอถามทานสมาชิกนะครับ มาตรา ๒๑๖ (๓) นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข 

หากสมาชิกเห็นดวย ใหกดคําวา เห็นดวย หากเห็นดวยกับผูขอคําแปรญัตติ ใหกด        

ไมเห็นดวย นะครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายวั ช รา  หงสประภัศ ร  : โทษครับ  ไม ต อ งลงมติ มิ ใช ห รือค รับ            

ประนีประนอมกัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงมติ กรรมาธิการเขายังยืนรางเดิมเขาอยูครับ เขาใจหรือยังครับ มีทานใดสงสัยไหมครับ 

ไมมีนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมยังงงนิดหนึ่งครับ ตกลงวาทาง

กรรมาธิการตอนนี้ รางลาสุดของกรรมาธิการเปนยังไงครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เหมือนในหนังสือครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เหมือนในหนังสือเลยนะครับ แลวของ  

ผูแปรญัตติเปนยังไงครับ    

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ผูแปรญัตตินี่นะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ใหตัดวรรคหลังหรือเปลาครับ  

 



 ๒๖๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               กมลมาศ ๑๑๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใหตัดคําวา เคยเปน ออกนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ตัดคําวา เคยเปน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หรือเคยเปน ออก 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  หรือเคยเปน ออก แคนั้นนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจหรือยังครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ เขาใจแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ลงคะแนนครบถวนแลวปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่

รวมคะแนนไดครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ผมเพียงสงสัยนิดหนึ่งวา  ถาเห็นดวยกับผมนี่   

นะครับ ลงวาเห็นดวยหรือไมเหน็ดวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมเปนไรครับ เห็นดวย ๒๙ ไมเห็นดวย ๔๑ งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนน ๑ ครับ      

ก็เปนไปตามอาจารยสวัสดิ์นะครับ หายงงหรือยังครับ  

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               กมลมาศ ๑๑๔/๓ 

 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ความจริงผมลงไวแลว ผมย้ําใหแนนอนเทานั้นนะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตกลงหายงงแลวนะครับ ครับ อาจารยจรัญครับ   

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ผมขออนุญาตปรับถอยคําในวรรคสามที่วรรคทายนะครับ ที่ทานสมาชิกไดขอ     

แปรญัตติเพิ่มเขามา และคณะกรรมาธิการเห็นชอบดวยนะครับ เพราะวาถอยคํานี่        

ยังไมชัดทีเดียวนะครับ ผมขออนุญาตปรับนิดหนึ่งนะครับ เปนอยางนี้ครับ ในกรณีที่

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) ไมมี หรือมีไมครบสองคน และคณะกรรมการ

ตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน เห็นวามีเร่ืองเรงดวนที่ตองใหความ

เห็นชอบใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาว เปนองคประกอบและ 

องคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได อยางนี้ก็จะครบ หลักการเหมือนเดิมครับ แตทํา

ใหชัดขึ้นวา จะไปพิจารณาเรื่องอื่นนี่ไมไดนะครับ ไดเฉพาะเรื่องเรงดวนนั้น แลวก็ตองเปน

องคประกอบครบ องคประชุมครบ ๗ คนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานสมาชิก ไมเห็นดวยมีไหมครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ถามครับ การุณ ใสงาม สสร. ขอถามครับ ถาอยางนี้

มันจะกลายเปนขาดองคประกอบหรือเปลา เชนสมมุติ สว. นี่นะครับ มีทั้งเลือกตั้งกับ  

สรรหา ถาเกิดสรรหายังไมมานี่  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คนละเรื่องกันครับ 

  นายการุณ ใสงาม  : เดี๋ยวมันจะไมครบองคประกอบ เกรงวาไมครบองค

นะ อันนี้มันจะขาดองคไปนะ ตรง (๓) นะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวใหอาจารยจรัญตอบครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                    - ๑๑๕/๑ 



 ๒๖๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 ศันสนีย ๑๑๕/๑ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ดวยเหตุผลที่ทานสมาชิกทวงนี่นะครับ ก็จึงจําเปน

จะตองปรับถอยคํา เปนวา ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปน

องคประกอบและองคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได เพราะวาอยางนี้เราจึงตองเขียน

ยกเวนไวครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไปไดไหมครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ระดับทานจรัญปรับอยางนี้ แลวไปไมไดก็ไมรูใครจะ

ปรับไดแลวละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมขัดของนะครับ เปลา กลัวทานแยงนี่ครับ เดี๋ยวไมจบครับ ในมาตรา ๒๑๖           

มีทานใดติดคางวรรคใด สวนใดไหมครับ ไมมีนะครับ มีอะไรติดคางครับอาจารยพิเชียร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตสั้น ๆ นิดเดียวครับ ตกลง  

ใน (๒) นี่ เปนไปตามที่กรรมาธิการไดเขียนไวใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

  นายพเิชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ตามนั้นเลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  หก สี่ สอง นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็ตามนั้นละครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  อย า งนั้ นถื อว า เป นมติที่ ป ระชุ ม ในมาตรา  ๒๑๖  นะครับ  ผ านนะครั บ                   

เชิญทานเลขาธิการครับ 



 ๒๖๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 ศันสนีย ๑๑๕/๒ 

 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๑๗ ไมมีการแกไข สวนที่ ๔  ศาลปกครอง ไมมีการแกไข มาตรา ๒๑๘ มีการ

แกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เชิญทานกรรมาธิการชี้แจงสวนที่เพิ่มเติมดวยครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธานครับ ผม นายสมยศ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ทานสมยศครับ ใหกรรมาธิการชี้แจงสวนที่เพิ่ม ทานจะไดเขาใจครับ เชิญทาน

กรรมาธิการครับ ๒๑๘ นะครับ ที่ทานเพิ่มมา อธิบายสวนที่เพิ่มกอนครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ในวรรคสองที่เพิ่มมานะครับ เปน

เร่ืองที่กําหนดใหชัดเจนวา อํานาจศาลปกครองที่กําหนดไวใหวินิจฉัยเรื่องคดีพิพาท

ระหวางหนวยราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐอะไรนี่ครับ กับเอกชน หรือระหวางหนวย

ราชการ เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งรวมไปถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจากการใชอํานาจ

ทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวย

ราชการหรือเจาหนาที่ หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้น ที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง

นั้น เขตอํานาจของศาลปกครองดังกลาวนั้น ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น 

อันนี้เปนการกําหนดวา ถาการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้น    

เปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น เชน เร่ืองของ 

กกต. นะครับ ซึ่งเปนการใชอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญระบุใหอํานาจไวชัดแจง แลวก็จะ

ไมใชเร่ืองที่ศาลปกครองจะมีอํานาจในคดีนั้นได เขียนไวใหชัดเจนครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  ทานสมาชิกที่ แปรญัตติ ไวนะครับ  มีกลุ มของท านอาจารย วิ ชั ยนะครับ                   

กับอาจารยวัชรา นะครับ อาจารยวัชราเพิ่มวรรคนะครับ เชิญกลุมอาจารยวิชัยกอนครับ  

 



 ๒๖๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 ศันสนีย ๑๑๕/๓ 

 

  นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม  นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย  สสร .  นะครับ  ผมได รับมอบหมายจากกลุมให              

มาแปรญัตติในมาตรานี้นะครับ ดวยเนื่องจากวา เราไดรับคําเสนอมาจาก ๒ หนวยงาน

ดวยกันนะครับ คือจาก สนช. สภานิติบัญญัติแหงชาติ และ ปปช. นะครับ คือในสวนที่เรา

เสนอมานี้นะครับ ก็ไดรับการเพิ่มเติมในวรรคสองนะครับ ก็ชวยทําใหความของใจของ 

ปปช. นี่ไดหมดไปนะครับ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๑๖/๑ 

 



๒๖๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                     นิวรา ๑๑๖/๑ 

 

แตในสวนของ สนช. นะครับ ก็อยากจะเพิ่มนะครับ คงเหลือแตในสวนที่วา ในบรรทัดที่ ๓ 

นะครับ คือเจาหนาที่ของรัฐ แลวก็เพิ่มเติมเขาไปวา ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแล

ของรัฐบาลนะครับ อันนี้คือสวนที่ขอเพิ่มนะครับ กับเอกชน อันนี้ผมอานตอไปเลยนะครับ 

หรือระหวางหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ อันนี้กลับเขามาเหมือนเดิมนะครับ ราชการหรือเจาหนาที่ของ

รัฐ อันนี้เติมเขาไปอีกนะครับ ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลดวยกัน       

ซึ่งเปนขอพิพาท อันนี้ขอเติมนะครับ อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตาม

กฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง ตรงนี้ที่ขอเอาออกนี่ขอเอาออก

นะครับ กระทําหรือละเวนการกระทําของหนวยงานราชการ เทานี้ครับ ขอเพิ่มเติมตรงนี้

ครับ สวนอื่น อันนั้นก็ขอเอาออกครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ของทานเฉพาะในวรรคหนึ่งนี่นะครับ ของทานกรรมาธิการจะชี้แจงไหมครับ       

เชิญครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม อัครวิทย 

สุมาวงศ กรรมาธิการ ขอความที่ทานกรรมาธิการสมยศไดขอแปรญัตตินั้นนะครับ        

เปนขอความเดิมของเรื่องศาลปกครอง อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง    

ซึ่งปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทุกประการ ในเรื่องที่พูดถึงวาหนวยงานหรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลนี่นะครับ เปนจุดใหญ   

ที่ทําใหเกิดปญหา ปญหาก็คือวา หนวยงานหลายอัน หลายหนวยงานนี่ไมไดอยูในกํากับ

ดูแลของรัฐบาล สิ่งที่จะอยูในอํานาจของศาลปกครองนี่คือเร่ืองไมใชทุกเรื่องอยูนะครับ      

ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการทางปกครองหรือคําสั่งทางปกครองอะไรตาง ๆ 

แตมีหนวยงาน ซึ่งจุดมุงหมายก็คือตองการใหศาลปกครองดูแลสิ่งเหลานั้นวาเปนไปโดย

ชอบหรือไม แตถอยคําที่ใชในกฎหมายรัฐธรรมนูญเดิมวา เจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับ

บัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐบาลนี่ ขอพิพาทระหวางหนวยงานนั้นกับเอกชน หรือ

ระหวางหนวยงานนั้นกับเจาหนาที่กันเองนี่ทําใหเกิดมีปญหามาก วาการกระทําทาง

ปกครอง  คําสั่งทางปกครองของหนวยงานบางหนวยงาน ซึ่งไมอยูในกํากับดูแลของ 



๒๖๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                     นิวรา ๑๑๖/๒ 

 

รัฐบาลนี่ ไปอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม ยกตัวอยางงาย ๆ 

นะครับ กกต. สํานักงาน กกต. สํานักงาน ปปช. นี่ลงโทษเจาหนาที่ของตนเอง ฐานผิด

วินัยหรืออะไรก็ตามทีนี่ แลวเจาหนาที่เห็นวาคําสั่งนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย จะฟองตอ

ศาลปกครองใหพิจารณาวาคําสั่งนั้นชอบหรือไมชอบ มีปญหาทันทีวาอยูในอํานาจของ

ศาลปกครองหรือเปลา ซึ่งเดิมในป ๒๕๔๓ มีเร่ืองเกี่ยวกับทํานองนี้ แตไมใชเร่ืองของ

คําสั่ งนะครับ  ไปสูศาลรัฐธรรมนูญ  แตศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยทํานองที่ ว า               

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไมอยูในบังคับบัญชาในกํากับดูแลของรัฐบาล ในเรื่องนั้น

เปนเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ  การพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมาอยูในอํานาจของศาลปกครอง แตวาศาลรัฐธรรมนูญเอง

ก็มาดูทีหลังวา ก็มามีคําวินิจฉัยในป ๒๕๔๙ วา การใชอํานาจของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง มีทั้งการใชอํานาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและการใชอํานาจทางปกครอง 

การใชอํานาจของ กกต. ในการแตงตั้ง กกต. ประจําจังหวัด และให กกต. ประจําจังหวัด

พนจากตําแหนง เปนการใชอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

กรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนเรื่องของการบริหารจัดการภายในองคกรของ 

กกต. ไมใชเร่ืองกรณีที่ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ --------------------------    

      

           - ๑๑๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐       ณัฐชนก ๑๑๗/๑ 

 

ถาหากเปนเรื่องของการใชอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ก็มีคําวินิจฉัยในป ๒๕๔๖ วา 

ถือเปนยุติ ไมเปนการใชอํานาจทางบริหารหรือทางปกครอง ฉะนั้นกรณีนั้นจะไมอยูใน

อํานาจของศาลปกครอง ฉะนั้นในเรื่องนี้ที่เรามาแก ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดแกไขให

ชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งก็เปนไปตามแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวา อํานาจของศาล

ปกครองนั้นจะเปนเรื่องที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็จะมี

ความหมายที่เราจะเห็นตอไปวาหมายถึงอะไรนะครับ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน 

หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน ซึ่งเนื่องมาจากการใชอํานาจทาง

ปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษา            

เร่ืองที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง และวรรคสอง          

ก็บัญญัติใหชัดเจนอยางที่เรียนแลววา เราบัญญัติตอไปวา เขตอํานาจศาลปกครอง            

ตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการใช

อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น เราไมไดขยายอํานาจ

ออกไป แตเปนเรื่องที่ทําใหชัดเจนวามีอํานาจในคดีอะไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ วรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑๘ กรรมาธิการชี้แจงแลว ทานสมยศยังติดใจไหมครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบพระคุณทานกรรมาธิการนะครับ คงจะ

เปนการชวยอธิบายแทนใหกับ ปปช. ไดฟงนะครับ เพราะวาในขอนี้ ปปช. เปนคนเสนอ

เขามา วาอํานาจการตรวจสอบ การใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาดของ

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ กับศาลปกครองนะครับ วามีอํานาจตรวจสอบหรือไม        

นะครับ เปนอันวาชัดเจนนะครับ ขอบคุณครับ  

 

 



๒๗๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐       ณัฐชนก ๑๑๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานติดใจไหมครับ ไมติดใจแลวนะครับ วรรคที่ ๒ นะครับ วรรคที่ ๒ มีของอาจารย              

คมสันนะครับ ขอสงวนความเห็นไวนะครับ เชิญอาจารยคมสันครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

ผม คมสัน โพธิ์คง ครับ กรรมาธิการเสียงขางนอย และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ     

ในประเด็นของวรรคสองที่ขอสงวนไว ไมใชประเด็นที่เห็นขัดแยงหรือแตกตางกับ

กรรมาธิการเสียงขางมากนะครับ แตผมเห็นวาในแงของถอยคําเปนกรณีที่มีปญหา               

นะครับ  เกรงวาจะเกิดปญหาในทางปฏิบัตินะครับ  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ครับ             

ทานประธานครับ ในวรรคสองที่กรรมาธิการไดเพิ่มเติมเขามานั้น วางหลักการวา         

เขตอํานาจศาลปกครองในการวินิจฉัยในเรื่องขององคกรตามรัฐธรรมนูญนี่ ไมรวมถึงการ

วินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น กระผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา คําวา       

การวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตาม

รัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึงเรื่องของการตัดสินในเรื่องตาง ๆ 

ปญหามันอยูตรงนี้ครับ ทานประธานครับวา การตัดสินในเรื่องตาง ๆ ซึ่งเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ ที่กําหนดใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ บางครั้งตองอาศัยกฎเกณฑซึ่งออกตาม

กฎหมายที่เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือเปนพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวของ           

ก็จะกลายเปนวาในเรื่องของการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นจะมีการถูกชี้ขาดในเรื่องของตัวกฎ   

ที่มาใชในการวินิจฉัยโดยองคกรหนึ่ง แลวก็ในเรื่องของการชี้ขาดนั้นเปนการวินิจฉัยโดย

อีกองคกรหนึ่ง ซึ่งไมใชศาลปกครอง ผมเกรงวาเรื่องนี้นี่จะกลายเปนเรื่องที่มีปญหา เร่ือง

ของความขัดแยงกันในเรื่องของการใชอํานาจหนาที่ แลวก็จะมาเกิดความสับสน ในเรื่อง

ของกระบวนการในการใชอํานาจของศาลปกครองที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้ โดยหลักการผมเห็น

ดวยครับที่ศาลปกครองจะเขามาชี้ขาดในบางกรณีที่เปนการใชอํานาจทางปกครองของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ อยางเชน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลภายในองคกร       

ตามรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการดําเนินการบางเรื่อง ซึ่งไมใชการดําเนินการในเรื่องของ 

 



๒๗๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐       ณัฐชนก ๑๑๗/๓ 

 

ตามรัฐธรรมนูญโดยตรง แตวาถาขอความดังเปนที่กลาวอยางนี้นะครับ ผมเกรงวาจะเกิด

ปญหาในทางปฏิบัติ ผมจึงไดเสนอถอยคําครับ ในมาตรา ๒๑๘ วรรคสอง โดยแกไข      

ใหเปน ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทอันเกิดจากการใชอํานาจของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญในคดีใดไดตามเขตอํานาจที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรือพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรอิสระบัญญัติ คือแทนที่จะกําหนดไวในลักษณะตายตัว

เชนนี้  ผมคิดวาการที่ศาลปกครองจะพิจารณาเรื่องใด  ผมคิดวาให ไปบัญญัติ                

ในพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ ----------------------------------------------------------- 

 

                        - ๑๑๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               สาริศา ๑๑๘/๑ 

 

หรือวาในกฎหมายที่จัดตั้งองคกรอิสระนั้น ผมคิดวาเรื่องนี้จะเปนความชัดเจนกวา    

เพราะมิเชนนั้นแลวผมคิดวา ตามวรรคสองที่เปนรางของกรรมาธิการนั้นอาจจะเกิด

ปญหาที่จะตองตีความกันในเรื่องเขตอํานาจพอสมควรเลยครับสําหรับในเรื่องนี้ 

ขอบพระคณุครับ ทานประธานครับ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ในวรรคสองนี่นะครับ ที่อาจารยคมสันสงวนความเห็นนี่นะครับ ขออนุญาตถาม     

นะครับ คือหลักการเดียวกับวรรคสองที่กรรมาธิการเพิ่มเขามาถูกไหมครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : หลักการเดียวกันครับ แตเพียงแต

ถอยคํานั้นเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ถอยคําที่ตางกัน เปลา เดี๋ยวผมจะไดใหลงมติเลือกนะครับ เชิญทานกรรมาธิการชี้แจง

ครับ  

  นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน  (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพ ดิฉัน กาญจนารัตน ลีวิโรจน กรรมาธิการนะคะ สําหรับบทบัญญัติในวรรคสอง

ของมาตรา ๒๑๘ นี้นี่นะคะ เหตุที่จําตองมีบัญญัติขึ้นไวนี่เนื่องจากวา ดิฉันจะขออนุญาต

สรุปใหทานฟงเพียงสั้นๆ นะคะวา การใชอํานาจของหนวยงานของรัฐหรือองคกรของรัฐ

ตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางหลักการเอาไวนี่ จะมีการใชอํานาจหรือการดําเนินการ

แบงเปน  ๓ ลักษณะใหญ ๆ ดวยกันนะคะ ลักษณะที่ ๑ คือการใชอํานาจโดยแทตาม

รัฐธรรมนูญ เชน อํานาจในการกําหนดการเลือกตั้ง หรือเพิกถอนการเลือกตั้งตาง ๆ 

อํานาจในกรณีที่สอง คือการใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครอง   

ซึ่งเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐ หรือองคกรของรัฐ หรือสวนงานตาง ๆ ที่ใชอํานาจของรัฐ

เปนผูดําเนินการ หรือดําเนินกิจการดังกลาว และในสวนที่ ๓ เปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐ    

หรือองคกรของรัฐกระทําการหรือใชอํานาจทํานองเดียวกับเอกชนหรือนิติบุคคลทั่วไป    

ซึ่งในทั้ง ๓ อํานาจนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดวางกลไกหรือหลักเกณฑไววา ถาเปนการใช 

อํานาจตามรัฐธรรมนูญมีปญหาเกิดขึ้นใหศาลรัฐธรรมนูญเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย ถาเปน

การใชอํานาจทางปกครองหรือการดําเนินกิจการทางปกครองมีปญหาในการใช อํานาจ  



๒๗๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐               สาริศา ๑๑๘/๒ 

 

ใหศาลปกครองเปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย และถาเปนการใชอํานาจดังเชนเอกชน

หรือนิติบุคคลทั่วไป เชน การทําสัญญาทางแพง เปนตน เกิดปญหาขึ้น ใหศาลยุติธรรม

เปนผูวินิจฉัย บทบัญญัตินี้เดิมในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดบัญญัติครอบคลุมเอาไว 

ไมครบถวน  คือยังตกหลนเรื่องการใช อํานาจขององคกรอื่น  หรือองคกรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญที่พวกเราคุนเคยกัน ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดครอบคลุมเอาไว

เฉพาะเพียง ๒ สวน คือการใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ และการใชอํานาจเหมือนเอกชน

ทั่วไป ยังขาดเรื่องการใชอํานาจทางปกครอง การดําเนินกิจการทางปกครอง เชน เร่ืองการ

บริหารงานบุคคลขององคกรเหลานี้ เปนตน ดังนั้นบทบัญญัติมาตรา ๒๑๘ ใหมนี้ 

จึงพยายามแกไขปญหาหรืออุดชองวางที่เกิดขึ้น ซึ่งปรากฏตามคําวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญที่ผานมาหลายฉบับดวยกัน แตเมื่อการพยายามจะอุดชองวาง หรือแกไข

ปญหาในสวนนี้นี่อาจจะทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือไมตรงตามหลัก 

หรือเจตนารมณที่แทจริงของการบัญญัติใหมีศาลใน ๓ สวนที่จะตองใชอํานาจในการ

วินิจฉัยชี้ขาด ดวยเหตุนี้จึงเพิ่มบทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา ๒๑๘ นี้ขึ้นมาเพื่อให

เห็นชัดเจนวา การใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ถาเปนการใชอํานาจวินิจฉัย      

ชี้ขาดโดยแทที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหอํานาจไว เร่ืองนั้นไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

จึงไดกําหนดไวใหชัดเจนในลักษณะนี้ แตถาหากวาเราใชขอความหรือถอยคําในลักษณะ

ที่วา  เขตอํานาจของศาลให เปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติทั่วไปก็ตาม ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอยางแนนอนก็คือ  

จะทําใหเขตอํานาจของศาลที่ถูกจัดตั้งขึ้นนี้มีความไมแนนอน เพราะจะตองไปออก

พระราชบัญญัติใหมในภายหลัง มีความไมชัดเจนในเรื่องเขตอํานาจของศาลคอนขาง   

สูงมากนะคะ เพราะวาจะทําใหกลายเปนวาเขตอํานาจของศาลที่เราวางหลักการเอาไว 

ทั้ง ๓ สวนนี้นี่ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

               - ๑๑๙/๑ 

 

 



๒๗๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                               ศริิลักษณ ๑๑๙/๑ 

 

จะมีหรือไมมี หรือจะมีแคไหนเพียงไรนี่ ตองไปขึ้นอยูกับ หรือตองเปนไปตามความผันแปร

ในทางการเมืองในแตละยุคแตละสมัย  เพราะวาถา เรามอบอํานาจนี้ ไปอยูที่

พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว ฝายการเมืองซึ่งเรา         

ไมทราบวายุคไหนสมัยไหนจะเปนอยางไร เปนผูมีอํานาจที่จะตรากฎหมายหรือออก

กฎหมายขึ้นมาวา ณ ยุคนี้ สมัยนี้ ศาลนี้ใหมีเขตอํานาจแคนี้พอ อีกยุคหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง

อาจจะขยายเขตอํานาจออกไปก็ได อีกยุคหนึ่ง อีกสมัยหนึ่ง อาจจะลดหรือตัดเขตอํานาจ

ของศาลลงไปก็ได หรือที่รายที่สุด อีกยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง ไมตราพระราชบัญญัติเร่ืองนี้

ขึ้นมาเลย ปลอยใหยังเปนชองวางของกฎหมายตอไปอีก ซึ่งเปนปญหาที่เราเคยประสบ

มาแลวในรอบ  ๑๐  ป  ที่ผ านมา  แลว เรากําลั งพยายามจะแกปญหาเชนนี้ อยู 

คณะกรรมาธิการจึงเห็นวา ในเมื่อเราเห็นแลววาเรื่องนี้มีปญหาเกิดขึ้น เรามองเห็นแลววา

เราสามารถที่จะหาชองทางแกไขหรืออุดชองวางของปญหาดังกลาวนี้ได ใหเกิดความ

แนนอนและชัดเจนขึ้นได เราไมควรจะใหเขตอํานาจของศาลอยูบนความวางเปลา อยูบน

ความไมชัดเจนไมแนนอน หรืออยูบนความตองการของทางการเมือง ดวยเหตุนี้

คณะกรรมาธิการจึงเห็นวา บทบัญญัติของมาตรา ๒๑๘ วรรคสองที่บัญญัตินี้ ไดเนนย้ํา

ให เห็นถึงความชัดเจนของเขตอํานาจศาลในทั้ง  ๓  กรณีที่กลาวขางตนแลวคะ 

ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยคมสันยังติดใจไหมครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม

ติดใจครับ คือถาเปนขอความนี่นะครับ ตามที่ทานกรรมาธิการไดชี้แจงนี่ ผมคิดวา        

ไมชัดเจนครับทานประธานครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนเปนรายเรื่องเลยครับ ถาเชนนั้น

นะครับ ใหดู ใหทานสมาชิกไดพิจารณาเปนรายเรื่องไปเลยนะครับ วาจะใหศาลปกครอง

พิจารณาหรือไมนะครับ ในการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับ ๒๕๔๐ นี่ ปรากฏปญหาในเรื่องของการ พูดงาย ๆ นะครับวา ไมรูวาศาลใดเปนศาล

ที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาในเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันแน ผมกราบเรียน

ตรงนี้ครับ เพราะวา เวลา กกต. วินิจฉัยเรื่องอะไรนี่นะครับ สั่งการเลือกตั้งแลวมีศาลแยง 



๒๗๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                              ศิริลักษณ ๑๑๙/๒ 

 

กันทําครับ วาตนมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องนั้นนะครับ ผมมีความเห็นอยางนี้

ทานประธานครับ ผมขอยกตัวอยาง เชน มาตรา ๒๓๑ อํานาจของคณะกรรมการ        

การเลือกตั้งนะครับ ที่มีอํานาจหนาที่ (๑) ออกประกาศ ระเบียบ กําหนดการทั้งหลาย

เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดําเนินการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อใหเปนไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาการวางหลักเกณฑการหาเสียง        

การเลือกตั้งนี่ ซึ่งจะสงผลตอการชี้ขาดวาการเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

หรือไมนั้น ถาวางหลักการอยางนี้อยูในเขตอํานาจศาลปกครองในเรื่องระเบียบ แตการ   

หาเสียงไมชอบธรรมซึ่งจะตองวินิจฉัยไปอยูเขตอํานาจของศาลฎีกา ประเด็นตอมา      

วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีขณะปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๗๗ กรณีนี้เปนการวางระเบียบโดยอาศัยกลไกล

ตามมาตรา๑๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แตไมอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แตมาอยู   

ในเขตอํานาจของศาลปกครอง  คําถามคือสมควรหรือไม คําถามหนึ่ง ตอมาครับ         

ทานประธานครับ กําหนดมาตรการควบคุมการบริจาคการเงินแกพรรคการเมือง 

สนับสนุนเรื่องการเงินของพรรคการเมือง ซึ่งโดยหลักการโดยทั่วไปในหลักการที่ผานมานี้

อยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ถาเขียนเชนนี้ก็มาอยูในเขตอํานาจของศาล

ปกครองใชหรือไม อันนี้คือคําถาม ตอมาครับ เร่ืองของกระบวนการในเรื่องของการ

ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง         

ใชหรือไมครับ หรือควรจะอยูในเขตอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ผลของการ

เลือกตั้งนั้นไมชอบดวยกฎหมาย ผมคิดวาประเด็นตรงนี้เปนประเด็นที่เปนปญหา       

ทานประธานครับ วาจะใหเร่ืองของการชี้ขาดของ กกต. ก็ดี หรือองคกรชี้ขาดตาม

รัฐธรรมนูญก็ดีนี้ ซึ่งจริง ๆ แลวมีอํานาจเฉพาะอยูตามองคกรตาง ๆ อยูแลวนี่นะครับ    

ถูกยกเวน ไมอยูในอํานาจของศาลปกครองนั้นถูกตองครับ แตมันมีอีกหลายประเด็น     

นะครับทานประธานครับ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                         - ๑๒๐/๑ 

 



๒๗๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                       เสาวลักษณ ๑๒๐/๑ 

 

ถาวางอยางนี้นี่ เร่ืองที่เคยอยูในเขตอํานาจศาลอื่นตองมาอยูศาลปกครองทั้งหมด รวมทั้ง

ถึงเรื่องของพรรคการเมืองดวย ผมคิดวาประเด็นนี้นี่ การชี้แจงเมื่อสักครูไมไดทําใหเกิด

ความแนชัดขึ้นมาเลยครับทานประธานครับ การกําหนดไวในรัฐธรรมนูญอยางนี้นี่          

มีขอความลอยครับ วรรคสองนี่ วินิจฉัยชี้ขาด แลวกวาดอํานาจทุกประเภทที่ใชตาม

รัฐธรรมนูญไปอยูที่ศาลปกครองทั้งหมดนี่ โดยที่บางเรื่องนั้นเชื่อมโยงกับการวินิจฉัยชี้ขาด 

ขององคกรอื่นอยูดวย เชน การออกกฎตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการชี้ขาดขององคกร

ตาง ๆ หรือศาลอื่นตามรัฐธรรมนูญนี่ กลับกลายมาอยูอํานาจศาลปกครอง กลายเปนวา

เร่ืองหนึ่งอยูที่ศาลหนึ่ง ทั้งที่เปนเรื่องเดียวกัน ชี้กฎอันหนึ่ง ชี้การกระทําอันหนึ่งไปอยูอีก

ศาลหนึ่ง ผมวามีความสับสนเกิดขึ้นแนในกระบวนวิธีพิจารณาของศาลทั้งหลายที่จะ      

ชี้ขาดในเรื่องนี้ การชี้ขาดการเลือกตั้งบางอยางตองอาศัยการวินิจฉัยเพิกถอนกฎบางเรื่อง 

ยกตัวอยางนะครับ ทานประธานครับ เชน กรณีของ กกต. นี่ ชุดที่แลวไดสั่งใหหันคูหาออก

นะครับ ซึ่งเปนการเลือกตั้งไมชอบ ถาเกิดจะตองชี้ขาดวาการเลือกตั้งไมชอบ ตองรอให

ศาลปกครองวินิจฉัยกฎนั้นกอนหรือเปลา ผมคิดวาประเด็นนี้กลายเปนวากระบวนการ

ตองไปถึง ๒ ศาล เพราะความไมชัดเจนของการเขียนลอยวา วินิจฉัยชี้ขาดอยางนี้ กระผม

จึงเห็นวาในแงของการกําหนดโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรรมาธิการได

วางกลไกไวแลวครับทานประธานครับ วากระบวนการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

นั้นไมใชวาจะทําไดโดยงาย แลวก็ไมใชอยูดี ๆ จะไมออกไมได แลวก็พระราชบัญญัติ       

ที่จัดตั้งองคกรตามที่ผมเสนอนี่ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตองเกิดครับ ภายใต         

บทเฉพาะกาล ไมมีการยกเวนวา ไมมีการเกิดหรือไมยอมออกกฎหมาย เพราะวาเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญอยูแลว เพียงแตมีพระราชบัญญัติจัดตั้งออกมารับรองใหชัดขึ้น 

กระผมจึงเสนอวางหลักการตรงนี้ใหทานประธานครับ ไมอยากใหมีการวินิจฉัยมาตรานี้

นะครับ ในวรรคสองนี้ จนตีความออกไปเกินเลยกวาหลักการที่สมควร และมีการปญหา

ในเร่ืองของการขัดแยงเรื่องเขตอํานาจศาล หรือเปน คอนฟลิกต (Conflict) กันอีก เหมือน

กรณีที่ศาลปกครองกับศาลรัฐธรรมนูญ  และก็ศาลยุติธรรมเคยชี้ขาดในเรื่ อง               

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแลว ผมจึงเห็นวาในเรื่องตรงนี้ควรจะไปอยูในกฎหมาย 

 



๒๗๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                       เสาวลักษณ ๑๒๐/๒ 

 

ประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการออกอยางแนนอน แลวพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรอิสระ

นั้น ซึ่งมีการออกอยางแนนอนนะครับ แลวก็มีการกําหนดไวดวยหลักการที่สําคัญเหลานี้    

ไวในพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรเหลานั้นไวอยางชัดแจงแลว ฝายบริหารไมสามารถไป

ยุงเกี่ยวกับการแกไขกฎหมายขององคกรอิสระในกรณีที่สําคัญเชนนี้ไดนะครับ นอกจาก

ปญหาที่เกี่ยวของนะครับ ที่จะทําใหการดําเนินการเปนไปไมไดเทานั้น ผมเห็นวาขอชี้แจง

ดังกลาวขางตนนี่ ผมไมเห็นพองดวยครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมเปนไรครับ เดี๋ยวครับ ทานสมาชิกจะอภิปรายมีไหมครับ ในวรรคสวนนี้นะครับ อันนี้

กรรมาธิการเขาเพิ่มวรรค เชิญทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ก็คงจะตอเนื่องจากที่    

เคยถามเอาไวนั่นแหละครับ แลวก็เคยไดรับคําตอบบางสวนแลว แตก็ยังสับสนอยูเชนเคย    

ในกรณีเ ร่ืองศาลรัฐธรรมนูญ รูปธรรมก็คือวา กรรมการสรรหาองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ อยางที่ผานมาคือกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อกี้นี้ก็ตาม      

ที่เปน ๕ คน ถือเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแลว

วากรรมการสรรหา กกต. ตอนที่พวกเรายื่น พลเอก ศิรินทร ธูปกล่ํา ศาลรัฐธรรมนูญเขียน

ไววาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ  กระบวนการสรรหาไมชอบ  แลวสุดทายก็คือ            

ทานพลเอก ศิรินทร ก็พนไป แตตอนนี้ผมกําลังจะถามใหม ถาเขียนกันอยางนี้นี่นะครับ 

ใหถือกรรมการสรรหาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม แมแตกรรมการสรรหา สว.     

๗๔ คนก็ตาม ถือเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะวากรรมการสรรหาที่วานี้       

ที่เรียกวา กรรมการสรรหา สว. นี่ ก็ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และก็ไมไดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

อะไรอื่นมาประกอบอีกเลย ตอจากนั้นไปก็จะไปมีกฎหมายประกอบวาดวยเรื่องของ พรบ. 

ประกอบวาดวยเรื่องการเลือกตั้ง สส. และการสรรหา การเลือกตั้ง สว. และการสรรหา 

สว. แตกรรมการสรรหาที่วานั้น เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญดวย 

ใชหรือไม ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                

          - ๑๒๑/๑ 



๒๗๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                พรเทพ ๑๒๑/๑ 

 

ถาใช สมมุติ ถาใชแลวนะ ถาหากกระบวนการสรรหาไมชอบ เหมือนกับกรณีที่เราเคยรอง 

กกต. พลเอก ศิรินทร ธูปกล่ํา ที่วานี่ ไปขึ้นศาลไหน เพราะตามอันนี้บอกวา ถาเปนการ

วินิจฉัยอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ถาเปนการวินิจฉัยตามอํานาจหนาที่ ฮั่นแน    

ก็คือตามรัฐธรรมนูญ ก็ไปที่ศาลปกครอง ก็ไมได ไมอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง       

แลวบอกวาทีนี้ไมไปศาลรัฐธรรมนูญ ใหไปศาลไหนทีนี้ ใหไปฟองความไมชอบของ

กระบวนการสรรหานั้นที่ศาลยุติธรรมใชหรือไม ถาอยางนั้น ถาถือวาไมใชองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ ถาถือวาไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ ถาเปลี่ยนแนวคําวินิจฉัยใหมนะ        

ถาอยางนั้นการกระทําของกรรมการสรรหาทั้งหลายทั้งปวงนั้นถาไมชอบใหไปที่ไหน 

แสดงวาถาไมใชก็ตองไปที่ศาลยุติธรรมสิถาอยางนั้น กลับแนวเดิมนะครับทานอยางนี้  

แตจากการกลับแนวเดิมก็ไมเห็นมีการเขียนอะไรชัดเจน ที่บอกวาจะตองใหไปที่          

ศาลยุติธรรมเร่ืองนี้ เพราะฉะนั้นการเขียนนี้จึงคอนขางจะลอย ๆ ไปหรือเปลา ถาจะใหชัด   

ควรจะเขียนอะไรเพิ่มเติมไปนี่ วรรคสองของทานที่เพิ่มเติมนี่ ควรจะเขียนอะไรลงไปอีก  

สักหนอยหรืออยางไรนี่ ใหมันไดความชัดเจนวา ถากรรมการสรรหาอยางนี้กระทําการ 

หรือกระบวนการไมชอบใหไปที่ไหน ใหมันรูไป คนจะไดไมสงสัย ไมใชขึ้นไปศาลนี้แลว       

สุดทางแลวปรากฏวา มีคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยบอกวาไมใช ผิดศาล แลวก็ไมบอก      

อีกนะ คําพิพากษาสวนใหญก็ไมเคยบอกเลยนะ ผิดศาล ใหไปศาลไหน ไมบอกอีก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทาน วน ๓ รอบแลวครับ  

  นายการุณ ใสงาม : เอา คํานี้ผมยังไมไดพูดนะ พอผิดศาลแลวนี่ นี่เพิ่งพูด

รอบ ๒ นี่ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ผิดศาลนี่วน ๓ รอบแลวครับ เขาใจแลว  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผิดศาล ผิดศาล  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

 



๒๗๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                พรเทพ ๑๒๑/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  และคําพิพากษาก็ไมเคยบอกนะวาใหไปศาลไหน 

เขียนลอย ๆ วา ผิดศาล แลวก็ใหแสวงหาเอง ไปอีก ผิดศาลอีก สมมุตินะ อยางกรณีไป

ศาลปกครองที่เราเคยทํา นี่ ๆ ที่เปนปกเมื่อกี้นี้ ไปศาลปกครอง สุดทายไปศาลปกครอง

สูงสุด  บอกวา  ผิดศาล  เราก็ยอนไปศาลรัฐธรรมนูญ  ผิดศาล  ไปศาลยุติธรรม              

ทานพอดีแหละครับ โนน แกกันหัวหงอกเลย ไปที่ไหนนะครับ เอาใหชัดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานการุณครับ ของอาจารยวัชราเดี๋ยวครับ อีกวรรคหนึ่งของทาน 

วรรคสองเหมือนกัน แตคนละประเด็นกัน  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ประเด็นนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ที่ทานแปรไวนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ประเด็นนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมเห็นทานเขียนคนละอยางเลย  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอประเด็นนี้กอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผมติดใจประเด็นที่ทานกรรมาธิการไดเพิ่มเติมขึ้นมาในวรรคสองนี้นะครับ ขอใชเวลา

เพียงเล็กนอยนะครับ คือเนื่องจากผมมีประสบการณในการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกร     

ตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ จะเปนการที่ทําใหเปนคําวินิจฉัยที่ทําใหเร่ืองนั้น ๆ นะยุติไป    

โดยองคกรนั้น ๆ ชี้ขาดหรือไมนะครับ ซึ่งถือวาเปนคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยทางปกครอง    

หรือเปนคําวินิจฉัยขององคกรที่มีอํานาจวินิจฉัย คือใชอํานาจในทางตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด 

แลวเปนอันยุติสิ้นสุดลงไป ซึ่งไมสามารถที่จะไปศาลใด ๆ ไดเลย เพราะในนี้ยกเวน    

เอาไววามาศาลปกครองไมได แลวอานตอไปก็หมายความวา ไปศาลอื่นก็ไมได เพราะยุติ        

 



๒๘๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                พรเทพ ๑๒๑/๓ 

 

ตามที่องคกรนั้น ๆ ไดวินิจฉัยชี้ขาด เทา ๆ กับองคกรนั้นไดใชอํานาจตุลาการ ใชหรือไม

ครับ และในประการที่ ๒ กระผมติดใจคําวา เขต เขตอํานาจศาล คือคําวา เขต นี้มันทําให

เขาใจถึงพื้นที่มากกวาที่จะเปนอํานาจ ถาจะไมมีคําวา เขต เพื่อความชัดเจนจะไดไหม

ครับ ขอขอสงสัยเพียงเทานี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เชิญทานกรรมาธิการตอบครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )  :  กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตชี้แจงในเรื่อง         

กรณีกรรมการสรรหาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม ผมกราบเรียนวาที่ผานมา      

ของการใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น มีปญหาจริงอยางที่มีการพูดกันที่อาจารยไดกรุณา

ยกขึ้น ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              - ๑๒๒/๑ 



๒๘๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 นัชชา ๑๒๒/๑ 

 

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นไดหาทางแกไข เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้น          

ไดบัญญัติถึงองคกรตาง ๆ กระจัดกระจายกันไวอยูในหลาย ๆ สวน ทําใหคอนขางยาก    

ที่จะชี้ลงไปวา กรณีไหนเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น  

ไดแกปญหาโดยการตั้งเปนหมวดขึ้นมาโดยเฉพาะ เรียกวา หมวดองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

แลวก็ระบุเจาะจงถึงวา องคกรใดที่จะเรียกวาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ นั่นก็หมายถึง

องคกรที่ใชอํานาจในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปน 

กกต.  ปปช.  ตรวจเงินแผนดิน เหลานั้นคือองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแยกเปน ๒ สวน  

สวนหนึ่งก็คือเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และอีกสวนหนึ่งคือองคกรตาม

รัฐธรรมนูญเฉย ๆ พวกอัยการ พวกอะไรพวกนั้นที่เพิ่มเขามาใหม ฉะนั้นความชัดเจนของ

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะชัดเจนขึ้นวา เมื่อใดก็ตามที่พูดถึงองคกรตามรัฐธรรมนูญ ก็คือ

พูดถึงองคกรตาง ๆ ในหมวดนั้นเทานั้น ดวยเหตุนี้คณะกรรมการสรรหาตาง ๆ ที่มีอยูใน

รัฐธรรมนูญนี้จึงไมใชเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญอีกตอไปนะครับในความเขาใจ ถามวา 

แลวถาคณะกรรมการชุดนี้กระทําผิด กระทําทุจริตประพฤติมิชอบ กรณีนั้นก็ตองไปดูวา 

การกระทําของเขานั้นอยูในขอบเขตของศาลใดตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งก็มีศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนั้น เขตอํานาจจะระบุเจาะจง

อยูในตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้เองแลววา เร่ืองใดที่จะขึ้นตอศาลรัฐธรรมนูญบาง

นะครับ ศาลปกครองก็เชนเดียวกัน ไดระบุขอบเขตอํานาจของศาลปกครองไวโดยเฉพาะ

แลววามีอํานาจพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองทั้งหลาย ก็เหลืออยู   

ศาลเดียวคือศาลยุติธรรม ซึ่งไมไดระบุอํานาจหนาที่ไวในรัฐธรรมนูญ ก็ตองหมายความวา 

ทุกคดีที่ไมไดอยูในอํานาจเฉพาะของศาลอื่น ๆ ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ อยูในเขต

อํานาจของศาลยุติธรรมทั้งสิ้นครับ เพราะฉะนั้นจากการที่คณะกรรมการสรรหาไดกระทํา

การในสิ่งใดซึ่งเปนเรื่องมิชอบนั้น ก็จะอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมครับ สวนตัวบท

กฎหมายที่จะรองรับ วาการกระทําเขาอยางใดถึงจะผิด หรือไมผิด นั้นก็จะตองไป

พิจารณากัน หรือไปสรางกันตอไปทีหลัง แตในขณะนี้หรือในสิ่งที่ผานมานั้น คําพิพากษา

ศาลฎีกาไดตีความขยายออกไปของคําวา  เจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย         

อาญานั้นคอนขางกวางขึ้น  แมแต เอกชนในบางเรื่องที่ ใช อํานาจรัฐแลวกระทําผิด  



๒๘๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                 นัชชา ๑๒๒/๒ 

 

ศาลยุติธรรมก็ตีความวา กรณีนั้นก็เปนเจาพนักงานเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเชนเดียวกัน 

ในโอกาสที่ของคณะกรรมการสรรหานี้ถากระทําผิด ก็อาจจะมีการถูกตีความวาเปน     

เจาพนักงานกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาไดนะครับ เพราะฉะนั้นคดีจะขึ้นศาล

ยุติธรรม อันนี้คือสิ่งที่ไดกรุณาถามในขอแรก สวนในประเด็นที่ ๒ เร่ืองการเขียนขอความ

นะครับ เขียนขอความเรื่องวรรคสองของเขตอํานาจ ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ และก็มีการเสนอคําแปรญัตติดวยขอความเปนอยางอื่นนั้น  

กราบเรียนวาหลักการตางกันครับ ในอดีตที่ผานมานั้น คดีขององคกรตามองคกรตาม

รัฐธรรมนูญนั้นคอนขางสับสน วาเรื่องใดขึ้นศาลใดครับ ในครั้งนี้รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้   

ไดพยายามดําเนินการเพื่อใหคดีตาง ๆ นั้นเปนไปตามระบบมากขึ้น ถาเรื่องใดที่เปนเรื่อง

เกี่ยวกับการใชอํานาจทางปกครองทั้งหลายก็จะมาอยูศาลปกครองทั้งหมด เพราะฉะนั้น

ในกรณีขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งการใชอํานาจหนาที่สวนหนึ่งเปนการใชอํานาจ

หนาที่ทางปกครองปกติ เร่ืองนี้หลักการของรางรัฐธรรมนูญนี้ก็จะนําการใชอํานาจทาง

ปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นมาอยูในอํานาจศาลปกครอง เวนแตกรณีใด        

ก็ตามที่รัฐธรรมนูญนี้ไดบัญญัติไวโดยเฉพาะแลววา การใชอํานาจนั้นไปอยูในเขตของ

อํานาจของศาลอื่น อยางไรก็ตาม มันจะมีขอสงสัยวาการใชอํานาจทางปกครองของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นจะขยายไปถึงการวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งเปนอํานาจอิสระที่

รัฐธรรมนูญนี้กําหนดโดยเฉพาะเจาะจงใหเปนอํานาจขององคกรนั้นหรือไม ในวรรคสองนี้

จึงไดเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อไมใหคดีเหลานั้นมาขึ้นสูศาลปกครอง -------------------------------- 

 

           - ๑๒๓/๑ 



๒๘๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  สายชล ๑๒๓/๑ 

 

เพื่อไมใหกระทบกับอํานาจอิสระขององคกรตามรัฐธรรมนูญเหลานั้น เพราะฉะนั้นในเรื่อง

ใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญนี้เขียนไววา องคกรตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่อง

ใด ๆ การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนั้น ๆ ก็จะไปอยูในเขตอํานาจของศาลปกครอง สวนจะอยู

ในเขตอํานาจของศาลใด ก็จะเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เชน กรณีของ กกต.    

ที่กรณีสั่งเรื่องเกี่ยวกับการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งก็จะไปอยูในศาลฎีกา ของ ปปช.       

ก็ไปอยูในศาลฎีกาของนักการเมือง เหลานั้นก็จะเปนเรื่องโดยเฉพาะไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่         

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําขึ้นก็เพื่อที่จะทําใหความชัดเจน ซึ่งในอดีตที่ผานมายังมีขอสงสัย

อยูนะครับ แลวก็ขอยกเวนนั้นก็เขียนที่ชัดเจนเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาด ก็หมายถึงการวินิจฉัย

ชี้ขาดในเรื่องตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญนี้ใหไวนะครับ จึงกราบเรียนวาขอความที่เขียนไวนั้น   

เปนขอความซึ่งตรงตามหลักการที่ตองการเสนอขึ้นมาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ๆ แลวที่ทานการุณถามละครับ ตอบใหครบเลยครับ ทานการุณถามเรื่องกรรมการ

สรรหาอะไรนี่นะครับ ขึ้นศาลไหน สรรหา สว. สรรหา ตอบหรือยังครับ ตอบแลวนะครับ  

ตอบแลวทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม : ทานประธาน ลองดูนะคําถามนี้นะครับยังไมไดตอบ   

สวนนี้ครับ ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร. นะครับ กรรมการสรรหาไมเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมมีบทบัญญัติเขียนตรงไหนไวเลยนะ ที่เปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เคยวินิจฉัยวากรรมการสรรหาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ        

ทานเขียนทั้งหมดนี้นะครับ ไมมีที่ใดเลยครับ ทานชวยบอกเลยครับตรงไหนวา กรรมการ

สรรหาไมเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขียนเปลี่ยนจากคําวินิจฉัยของตุลาการ         

ศาลรัฐธรรมนูญชุดที่แลว ขอที่ ๑ นะครับ แลวถาตองการใหชัดอยางนั้นทําไมจึงไมเขียน

เสียใหชัดวา กรรมการสรรหา ไมวาสรรหา สว. สรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ           

ที่เรียกวาตุลาการรัฐธรรมนูญก็ตาม กกต. ก็ตาม ปปช. ก็ตาม กรรมการสรรหาชุดนี้       

ถากระทําความผิดหรืออะไรตาง ๆ จะไปอยางไรนี่ ทําไมไมเขียนตรงไหนใหชัดบอกวา    

ใหไปที่ศาลไหน  แลวถาไปศาลยุติธรรมนะครับทาน ๓ ศาลนะทานนะ ยาวเลยทาน  

 



๒๘๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  สายชล ๑๒๓/๒ 

 

นี่ผมวาตองหาชองทางแกหรือปรับปรุงอะไรอยางใดอยางหนึ่ง วาจะใหไปที่ศาลไหน     

กันแน วากรรมการสรรหาถาปฏิบัติมิชอบหรืออะไรตาง ๆ  

  ตอไปครับ ขอที่ ๒ กรณีเร่ืองกรรมการสรรหาทั้งหลายนี้นะครับ ผูตรวจการ

แผนดินเคยวินิจฉัยและไมสงเรื่องไปใหศาลปกครอง โดยกลาวอางวาไมเปนเจาหนาที่  

ของรัฐและไมใชเจาพนักงาน นี่ทานกลานรงคทําดวยกัน นั่งดวยกันมา คําวินิจฉัย          

ของผูตรวจการแผนดินสงเบรก (Break) เร่ืองไปทั้งหมด แลวทานเปนอยางนี้จะไป

ตรงไหนที่จะวินิจฉัยไดวา กรรมการสรรหาคือเจาหนาที่ของรัฐหรือไม และถาไมใช

เจาหนาที่ของรัฐ มันจะเปนอะไร เห็นไหมคําวินิจฉัย ที่พูดทั้งหมดเรื่องเกิดขึ้นจริงทั้งหมด  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานกรรมาธิการครับ คืออยางนี้ เรียนดวยความเคารพนะครับ เปนอยางทานการุณ

ไหม ถาเปน ทานจะไปปรับก็ได ถาไมเปน ทานก็ชวยยืนยันนะครับ เดี๋ยวกอนทานจะตอบ 

อาจารยคมสันครับ ของอาจารย ๒ รอบแลวนะครับ แลวก็รายละเอียดเยอะมาก 

  นายคมสัน โพธิ์คง  (กรรมาธิการ)  :  เปนประเด็นที่กรรมาธิการไดตอบ  

เมื่อสักครูครับ ผมจะขยายตัวปญหาใหฟงครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมซ้ํา       

นะครับ ไมใชเอาคําตอบเกามาอธิบายนะครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ )   :  ครับ  ไมซ้ํ าครับ  ขออนุญาต          

ทานประธาน  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม  คมสัน  โพธิ์คง  กรรมาธิการ           

เสียงขางนอยและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมจะชี้ใหเห็นอยางนี้ครับวา      

ในรัฐธรรมนูญนี่วางหลักการเรื่องเขตอํานาจศาลไว ๒ ประเภท  

  ประเภทที่ ๑ นี่เรียกวา ศาลที่มีเขตอํานาจเฉพาะคดี ศาลที่มีเขตอํานาจ

เฉพาะคดีก็คือวางหลักการวา ใหศาลนั้นมีอํานาจเฉพาะคดีประเภทใดและเรื่องใด      

เชน ศาลปกครอง เปนศาลที่มีอํานาจในการพิจารณาคดีปกครอง ศาลที่มีเขตอํานาจ

เฉพาะคดี อีกศาลหนึ่งก็คือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งวางหลักการในเรื่องการวินิจฉัยชี้ขาด     

ขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ  

 



๒๘๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                  สายชล ๑๒๓/๓ 

 

  สวนศาลประเภทที่ ๒ ก็คือศาลที่มีเขตอํานาจทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ       

ซึ่งวางหลักการไววา คดีที่มีอยูในเขตอํานาจของศาลใดใหอยูในเขตอํานาจของศาลที่มี

เขตอํานาจทั่วไป ในที่นี้ก็คือศาลยุติธรรมนะครับ ทานประธานครับ ผมจะชี้ใหเห็นตรงนี้

ครับทานประธานครับวา ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๒๔/๑ 



๒๘๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              วีรุทัย ๑๒๔/๑ 

 

ประเด็นเรื่องนี้ที่ขยายไปเรื่องขององคกรอิสระนี่ โดยที่อะไรล็อกไวเลยอยางที่เขียนนี่    

ศาลไหนละครับ ถึงแมจะเปนศาลเฉพาะก็ตาม อยางเชน ศาลปกครอง ผมยังไมจบ     

ทานประธานครับ ยังไมไดออกนอกประเด็น 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเห็นวามันซ้ําแลว 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : ยังไมซ้ําครับ ทานประธานครับ       

ทานฟงตออีกนิดนะครับ ทานจะไปศาลชั้นตนหรือศาลสูง การกระทําขององคกรที่เรียกวา 

ปปช.นี่ ทานจะใหไปศาลชั้นตนหมดทุกเรื่องหรือ นอกจากเรื่องกฎที่ไปศาลสูง หรือการ

กระทําของ กกต. นี่ไปศาลชั้นตนทุกกรณีใชไหมนอกจากเรื่องกฎ แลวเรื่องที่ไปศาลฎีกา 

ผมคิดวาคิดใหดีนะครับทานประธานครับ ศาลชั้นตนจะพิจารณาการดําเนินการของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่ ใช อํานาจตามรัฐธรรมนูญที่ ไม ใชการวินิจฉัย           

อยางนั้นหรือ นั่นคือคําถาม ซึ่งเปนประเด็นสําคัญนะครับทานประธาน วาถาเขียนลอย ๆ 

อยางนี้ สุดทายนี่ทานก็ตองไปเขียนอีกละครับวา กฎหมายวาดวยจัดตั้งศาลปกครอง    

จะบัญญัติอีกครับวา อันไหนจะขึ้นศาลไหนอีก ซึ่งไปเดินตามลักษณะวิธีพิจารณาเดิม

ไมไดครับ ทานประธานครับ เพราะลักษณะของการใชอํานาจมีความตางกัน เพราะฉะนั้น

ในประเด็นตรงนี้ที่เขียนไวนี่ลอยอยางยิ่งครับทานประธานครับ คดีอีกหลายคดีที่ทาน    

การุณไดกลาวถึง อยางเชน สรรหา สว. ที่ไมไดเขียนไวนี่ไปศาลไหนครับ เขียนอยางนี้

หมายความวาไปศาลปกครองใชไหม และศาลปกครองจะมาวินิจฉัยเรื่องของการสรรหา 

สว. ที่ไมชอบดวยกฎหมายอยางนั้นหรือ ทําไมจึงไมใชศาลฎีกาซึ่งพิจารณาคดีเลือกตั้ง 

สว. เหมือนกัน หรือทําไมจึงไมใชศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยในเรื่องขบวนการตาม

รัฐธรรมนูญ  ผมเห็นวาประเด็นตรงนี้ เปนประเด็นสําคัญครับทานประธาน  และ              

จะกอใหเกิดความสับสนของเขตอํานาจศาลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ ผมจึงไดขอให     

วางล็อกเสียครับ เพื่อไปออกกฎหมายเสียครับ วางกําหนดเขตอํานาจเสียใหชัด        

เพราะไมอยางนั้นจะตองตีความอยางที่วานี่ละครับอีกหลายรอบครับ ทานประธานครับ 

 

 



๒๘๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              วีรุทัย ๑๒๔/๒ 

 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการจะตอบไหมครับ หรือตอบก็แบบเกา 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : เมื่อกี้เรียนหารือกับทานอาจารย  

นิดหนึ่งครับวา 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวเอาของอาจารยคมสันใหจบกอนดีไหมครับ ทานจะตอบหรือไมตอบ หรือจะยืนยัน

อยางไรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ก็คงยืนยันนะครับ เพราะไมมีที่ไหน

ที่จะเขียนเขตอํานาจศาลกระจายไปตามกฎหมายที่เขาอยากจะเปน ถาอยางนี้ถาเขียน

ตามที่แปรญัตติ หมายความวา ปปช. อยากขึ้นศาลไหนก็จะไปเขียนอยูในกฎหมายของ

ตัวเองขึ้นศาลนี้ กกต. อยากจะคดีนี้ขึ้นศาลไหนก็จะเขียนในกฎหมาย กกต. เขาอยางนั้น 

รวมทั้งกระจายไปกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งมันจะทําใหเปนไปไมไดที่เขตอํานาจศาลไปขึ้นอยู

ตามใจของแตละกฎหมายครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นเดี๋ยวทีละประเด็นนะครับ 

    (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ประเด็นที่ทานจะปรับถอยคําอะไร อยางไร เดี๋ยวคอยวาอีกทีนะครับ ในมาตรา ๒๑๘ 

กรรมาธิการขอเพิ่มเปนวรรคใหมขึ้นมา ทานอาจารยคมสันนะครับ ขอแปรญัตติเปน

ถอยคําอยางอื่นนะครับ ถาหากวา ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย           

หากเห็นดวยกับผูขอสงวนความเห็นไว ใหกด ไมเห็นดวย ขอเชิญลงคะแนนไดครับ       

ผมทวนคําถามใหนะครับ มาตรา ๒๑๘ กรรมาธิการเพิ่มวรรคสองขึ้นมาใหมนะครับ   

หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เพิ่มขึ้นมา ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับ

กรรมาธิการเสียงขางนอยที่สงวนคําแปรญัตติไวนะครับ หรือสงวนความเห็นไว ใหกด     

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 



๒๘๘ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              วีรุทัย ๑๒๔/๓ 

 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตนิดเดียวทานประธาน ทางกรรมาธิการ 

รับไปปรับใหมไดไหม 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ เดี๋ยวปรับกันอีกทีครับ ขอใหปรับเปนของใครกอนนะครับ ลงคะแนนครบถวน

นะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๓๒ ไมเห็นดวย 

๒๔ งดออกเสียง ๖ ไมลงคะแนน ๑ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐              วีรุทัย ๑๒๔/๔ 

 

   สวนกรรมาธิการจะปรับถอยคําอยางไร เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  อันนี้ไมรวมของผมใชไหมครับ ที่ถามไปนี่ครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมรวมครับ ของอาจารยอีกวรรคหนึ่งครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  : ในประเด็นที่กรรมาธิการไดแปรญัตตินี่         

ของกระผมก็มีการทักทวงอยูดวยครับ  

   

                - ๑๒๕/๑ 



๒๙๐ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 ปทิตตา ๑๒๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เดี๋ยวของทานมีอีกวรรคหนึ่งครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  พูดถึงวรรคนี้ครับ วรรคนี้  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญอาจารยวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ครับ สสร. กระผมไดทักทวงเอาไวในเรื่องเขตอํานาจศาล ในเรื่องคําวา 

เขต  แลวก็กระผมขอคําชี้แจงวา การวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญนี้           

เมื่อวินิจฉัยไปแลวก็สิ้นสุดยุติใชไหมครับ ทานยังไมไดตอบในประเด็นนี้เลย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวตอบเสียทีเลยนะครับ พรอมกับแกถอยคําเลยนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นวาตอบไป      

รอบแลว เชิญครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธาน   

สภาที่ เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย สําหรับตอ           

ขอซักถามนะครับวา การวินิจฉัยขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ถาเขียนอยางนี้แลวยุติ

หรือไมนะครับ กราบเรียนวาในประเด็นนี้นะครับ ในวรรคสองก็เขียนไวชัดเจนวา เขต

อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น ในคดีที่เคย

ผานมานะครับ ตามที่ศาลไดเคยวินิจฉัยไป คือศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไป จะพบวา  

มันมีคดีที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจ เชน คณะรัฐมนตรีใชอํานาจในเชิงนโยบายก็จะไมขึ้น

ตอศาลปกครอง ก็จะมารับผิดชอบตอรัฐสภา ถาองคกรนั้นใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ การ

วินิจฉัยชี้ขาด เฉพาะการวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเปนอํานาจที่รัฐธรรมนูญ

ใหโดยตรง ก็จะยุติ เชน กกต. สั่งการเลือกตั้งนะครับ ในระบบเดิมนะครับ หรือวินิจฉัย     

ชี้ขาดปญหาขอโตแยงที่มันเกิดขึ้น แลวรัฐธรรมนูญใหอํานาจไว ก็จะยุติ ปปช. ครับ เคย

วินิจฉัยชี้ มูลผูกระทําผิดวินัยนะครับ  ซึ่งขึ้นกับ  ปปช .  เมื่อชี้ มูลไปอยางไร  สงให

ผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาก็จะตองดําเนินการลงโทษไปตามฐานความผิดนั้น    



๒๙๑ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 ปทิตตา ๑๒๕/๒ 

 

เพียงแตวาการอุทธรณนั้นใหอุทธรณเฉพาะระดับโทษ ไมใชใหเปลี่ยนฐานความผิด

ตามที่ ปปช. ชี้มูล ซึ่งในเรื่องนี้นะครับ ถาจะดูในมาตราที่ปรากฏ  ๒๓๑ เชน (๕) สืบสวน

สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยง ซึ่งเปนอํานาจของ กกต. 

ตรงจุดนี้ถา กกต. ดําเนินการไปตามรัฐธรรมนูญก็จะยุติ สวนในเรื่องของ ปปช. ก็จะมี

ปรากฏใน ๒๔๓ วา ไตสวนวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องของเจาหนาที่ของรัฐตรงจุดนี้นะครับ   

เมื่อวินิจฉัยไปอยางไรก็จะยุติ  ถามันไมดําเนินการไปตามไหนแลวนะครับ ก็ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  

ครับ ทานสมาชิกครับ เดี๋ยวถาผานวรรคนี้นะครับ มันจะหลุดไปอีก ๑๐ มาตราเลยนะครับ 

ขอใหทนอีกนิดหนึ่งนะครับ อาจารยวัชราครับ พอจะเขาใจนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  พอใจแลวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ สวนที่กรรมาธิการแกไขถอยคําอยางที่ทานการุณอภิปรายครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ    

รางนี้ขออนุญาตผานตรงนี้ไปกอน แลวผมจะไปดูในเรื่องคณะกรรมการสรรหาใหชัดเจน

อีกทีหนึ่งวาจะใหอยูศาลไหน หรือจะดําเนินการอยางไร ขออนุญาตรับไปครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

รับไปนะครับ ขอแขวนในสวนที่อภิปรายคางของทานการุณอยูนะครับ ของทานวัชรา   

วรรคสองนี่ทานติดใจไหมครับ เพิ่มขอความเปนวรรคสองใหมของทานนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร ในขอที่กระผมขอแปรญัตตินั้น ทานรองประธานกรรมาธิการ

ไดกรุณาชี้แจงใหทราบแลว กระผมไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ดังนั้นมาตรา ๒๑๘ แขวนไวบางสวนนะครับ แลวนํามา

พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

 



๒๙๒ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                                 ปทิตตา ๑๒๕/๓ 

 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๑๙ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

คงผานไดครับ สภาเดียวเชิญครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๒๐ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เหตุผลเดียวกันนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ   

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :        

มาตรา ๒๒๑ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

   

 

                                        - ๑๒๖/๑ 



๒๙๓ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       ศิริวรรณ ๑๒๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ มีทานใดติดใจไหมครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ เมื่อกี้             

ในมาตรา ๒๑๖ ของศาลยุติธรรมนะครับ ในเรื่ององคประกอบ กต. นี่ กต. คณะกรรมการ      

ตุลาการ ไดมีการเพิ่มขอความในวรรคสามนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ เอาไวทีหลังไดไหมครับ กําลังไลตรงนี้กอน 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  จะขอเพิ่มครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวคอยเพิ่มครับ เดี๋ยวกอนนะครับ ไลใหจบกอนครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ     

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๒๒ ไมมีการแกไข สวนที่ ๕ ศาลทหาร  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ กอนเขาสวนที่ ๕ นะครับ คางอยูนิดหนอยครับ เชิญทานอาจารยอัครวิทย

ครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

อัครวิทย สุมาวงศ ครับ เมื่อกี้ที่อยูที่มาตรา ๒๒๑ นี่นะครับ ผมไดขอกราบเรียนวา         

ในตอนที่หยุดที่มาตรา ๒๑๖ ในเร่ืองเดียวกันของศาลยุติธรรมนะครับ คือคณะกรรมการ

ตุลาการศาลยุติธรรม ขณะนี้ ๒๒๑ คือคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ซึ่งมีขอความ 

๒ วรรค เหมือนกับของเดิมของศาลยุติธรรมนะครับ ทางคณะกรรมาธิการไดเห็นชอบ      

ใหเพิ่มขอความวรรคสามตามที่มีผูแปรญัตตินะครับ ซึ่งในหลักการแลวคณะกรรมการ

ตุลาการศาลปกครองก็ใครขอเสนอ ในเรื่องของศาลปกครองนั้นคณะกรรมาธิการ           

ก็ใครเสนอขอเพิ่มขอความในวรรคสามในทํานองเดียวกันครับ เปนวา ในกรณีที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) ไมมีหรือมีไมครบสามคน และคณะกรรมการตุลาการ  

ศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคน เห็นวาเปนเรื่องเรงดวนที่ตองใหความเห็นชอบ     



๒๙๔ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                       ศิริวรรณ ๑๒๖/๒ 

 

ใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาว เปนองคประกอบและองคประชุม

พิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพิ่มในมาตราไหนครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  มาตรา ๒๒๑ ครับ เพิ่มเปน    

วรรคสามครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือใหสอดคลองกับมาตรา ๒๑๖ นะครับ ใหเปนหลักการเดียวกันนะครับ มีทาน

สมาชิกไมเห็นชอบ มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ถือวาเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ     

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๒๒ ไมมีการแกไข สวนที่ ๕ ศาลทหาร ไมมีการแกไข มาตรา ๒๒๓ มีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพิ่มแคคําวา ทั้งนี้ เทานั้น คงไมมีปญหานะครับ สมาชิกไมขัดของนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญผานครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ     

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

หมวด ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมจะถามทานประธานนะครับ ทานประธานรูสึก

เหนื่อยบางหรือยังครับ    

 



๒๙๕ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                  ศิริวรรณ ๑๒๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เหนื่อยไหมครับ ไมเหนื่อยหรอกครับ เห็นทานการุณนั่งอยูดวยก็เลยไมเหนื่อยครับ 

อีกนิดเดียวนะครับ นี่ครับ ทานติดใจไหมครับ มันผานแลวครับ มันผานแลวนะครับ        

ถาสมาชิกติดใจปบนี่นะครับผมเลิกเลย นะครับ สวนที่ทานเลขาธิการอาน อีกทีครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ     

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

หมวด ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มีทานอรรครัตนติดใจหรือครับ แกถอยคํานี่นะครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  มาตรา ๒๒๔ ถอยคํายังครับ ขออภัยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผานนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ     

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

สวนที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข มาตรา ๒๒๔ ไมมีการแกไข           

มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ติดใจไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ครับ ติดใจครับ แตเมื่อกี้ทานประธานบอกวา

ถามีผูติดใจแลว ผมก็เลยไมม่ันใจครับ ตกลงทานประธานจะวินิจฉัยอยางไรครับ          

ผมจะอภิปรายอยูครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

มาตรา ๒๒๔ ใชไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ถูกตองครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เมื่อสมาชิกติดใจนะครับ ผมขอหารือทานสมาชิกทุกทานนะครับ เราก็นาจะหยุด   



๒๙๖ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                  ศิริวรรณ ๑๒๖/๔ 

 

การพิจารณาในวันนี้นะครับ แลวมาพิจารณาตอในวันพรุงนี้นะครับ มีทานใดขัดของ    

ไหมครับ ทานอาจารยไพโรจนยังขัดของหรือครับ จะประชุมตอหรือครับ  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ผม ไพโรจน ไมขัดของครับ   

แตวาเมื่อสักครูจากการหารือนอกรอบ นอกหองนะครับ บอกวาพรุงนี้เราใสเกียร (Gear) 

เต็มที่เลยนะครับ ถึงเกียร ๕ เลย เสร็จแลววันพุธนี่สภานิติบัญญัติแหงชาติเขาตองประชุม 

แทนที่เราจะประชุมครึ่งวัน สมาชิกสวนใหญเราบอกอยากจะขอหยุดสักวันหนึ่งครับ    

แลวมาตอพฤหัสบดี ศุกรเลย  

 

                 - ๑๒๗/๑ 

 

 

 

 

   

   

 

   

   

 

  

 



๒๙๗ 
สสร ๓๓/๒๕๕๐                                                                           นงลักษณ ๑๒๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :              

ครับ ดูพรุงนี้กอนครับ ดูพรุงนี้กอน ถาพรุงนี้ไปไดเร็วนะครับ คอยพิจารณากันอีกทีนะครับ 

วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทานสมาชิก ทานกรรมาธิการยกรางนะครับ คงพิจารณาเพียงเทานี้ 

วันนี้ครับ ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๓๐  นาฬิกา 

 
 
 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๓   
วันจันทรที่  ๒๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

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

รายนามคณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นางสาวยุพา   ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
  นางนัยนา  เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

  นางสุจิตรา  อรุโณ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔  

  นางบังอร  วบิูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางนนทสภรณ  ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางพัชรี  ไชคําพา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสติมา  จันทรไพจิตร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางรพีพร  ดยีามา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวฐานวีร  เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาวอุทัยวรรณ  จํานงคศาสตร เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

  นางสาวสุพชิชาย  เนื่องพิมพ  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

  นางสาวประไพพิศ ดีสุน  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

  ...........................................  ................................. 
 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๓) 
  นางสาวสายชล  ไทยรวมมิตร  นางสาววีรุทยั  ผาสุกเวชพร  

  นางสาวปทติตา  ธีรนนท    นางศิริวรรณ  สากลวารี    

นางนงลักษณ  อู   นางดรุณี จันทพันธ    

 

 



- ๒ - 
 

นางสาวสมร  เกตุศรี    นางสาวรัตนา  ภูระหงษ   

นางสาวเกศราภรณ  จันทรบํารุง นางสาวรัศมี  บานเย็น  

 นางสาวบุศยรินทร  พจนวิชัย  นางวัฒนี  อุดมภักดี   

 นางสาวรสรนิทร  กนกอดุม  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  

นางศันสนีย  ฤทธิประเสริฐศรี  นางนิวรา  คาํงาม   นาง

ณัฐชนก  วงษนิล   นางสาวสารศิา  สิงหเมธา  นางศิริ

ลักษณ  สุวตัถี   นางเสาวลักษณ  เพชรา   

นายพรเทพ  ไชยสวงนสุข  นางสาวนัชชา  โนไธสง  

  
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   










	ปก
	สารบัญ
	รายชื่อสมาชิกที่มา ลา ขาด ในการประชุม
	รายงานการประชุม
	คณะผู้จัดทำ
	บันทึกการขอแก้ไขรายงาน



