


สารบัญ   
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
-------------- 

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

  -  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว   ๑ 

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่แลว) 
  ผูอภิปราย 
  - นายการุณ ใสงาม   ๕๗, ๕๘, ๖๔, ๖๕, ๗๗,  

   ๑๑๑ 

  - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ   ๙๑, ๙๓, ๙๕ 

  - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย   ๒๘, ๓๐, ๑๑๓ 

  - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   ๕๕, ๖๕, ๗๙, ๘๓, ๘๕,  

  ๘๗, ๙๐, ๙๖, ๙๗, ๙๘,  

  ๑๐๐, ๑๐๒, ๑๐๖, ๑๐๙,  

  ๑๑๗   

  - นายชาติชาย เจียมศรพีงษ   ๑๐, ๑๔, ๑๙, ๒๓, ๒๔,  

  ๒๗, 

   

 

 



- ๒ - 
    หนา 
 
 - นายชาลี กางอิ่ม   ๓๐, ๓๑ 

  - นายชํานาญ ภูวิลัย   ๔๙    

  - นายธวัช บวรวนิชยกูร   ๔๔, ๖๓, ๖๘ 

  - นายประพนัธ นัยโกวิท   ๔๕, ๕๓, ๖๖ 

 - นายปริญญา ศิริสารการ   ๔๗ 

  - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   ๓, ๔, ๓๓, ๓๗, ๔๐, ๔๒ 

  - นายรัฐ ชูกลิ่น ๙, ๑๕ 

 - นายวัชรา หงสประภัศร   ๔๓, ๖๓, ๘๓, ๘๕, ๑๐๔ 

  - นายวิชัย รูปขําดี   ๘๒, ๙๑ 

 - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๓๙ 

  - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย   ๖๙, ๑๐๓ 

 - นายวิทยา คชเขื่อน   ๒๗, ๔๑ 

  - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร   ๑๐๔, ๑๐๕ 

 - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ๑๑, ๑๖, ๒๑, ๒๔, ๒๙, ๓๒ 

  - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช   ๙๐  

  - นายศิวะ แสงมณี   ๗๐  

  - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ   ๑๑๒ 

  - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๖๑, ๖๗, ๗๒, ๗๘, ๗๙,  

  ๘๐, ๘๑, ๘๔, ๙๓, ๙๔,  

  ๙๖, ๙๗,  ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๔,  

  ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๙, ๑๑๐,  

  ๑๑๑, ๑๑๕, ๑๑๖ 

  - นายสมชัย ฤชุพันธุ   ๕๓, ๕๕ 

 - นายสวิง ตนัอุด   ๒๗   

   



- ๓ - 
    หนา    
 

 - นายสุนทร จันทรรังสี   ๑๖,  

  - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๑๘ 

 - นายหลักชยั กิตติพล   ๑๘, ๒๒ 

 - นายอรรครัตน รัตนจันทร   ๓, ๗, ๑๔ 

 - นายอัชพร จารุจินดา ๒, ๒๕, ๓๕, ๗๔, ๙๔,  

  ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๘, ๑๑๒ 

 - นายอุทิศ ชชูวย   ๑๗ 

  - นายโอกาส เตพละกุล  ๘๘ 

  

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๘ เดือนมิถุนายน พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

                                                  
 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๔  คน 

 

  (เนื่องจาก นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 
นายเดโช สวนานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง จึงปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

เ รียนทานสมาชิก  ขณะนี้ มีท านสมาชิกมาลงชื่ อประชุมครบองคประชุมแล ว                  

ผมขอเปดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม วันนี้ก็ไมมีอีกครับ 

  ระ เบี ยบวาระที่  ๓  เ ร่ื องที่ คณะกรรมาธิการพิ จารณาเสร็ จแล ว                   

คือรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ               
ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

   ขอเรียนเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ    

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ทานสมาชิกครับ ในวันนี้เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ         

ครั้งที่ ๓๕ /๒๕๕๐  วันพุธที่ ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๐  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนจบ       

มาตรา ๒๗๘ ดังนั้นเพื่อประโยชนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ ผมขอดําเนินการ       
ตอไปเลยนะครับ เรียนเชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ          
ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๗๙ มีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติครับ  



 ๒
สสร  ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ศิริวรรณ ๑/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้มีการแกไขนะครับ กรรมาธิการพรอม ขอเชิญกรรมาธิการชี้แจงที่แกไขดีกวา     

นะครับ มาตรา ๒๗๙ เปนการแกไขนะครับ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สําหรับมาตรา ๒๗๙ นั้น          

จ ริง  ๆ  แล ว เปนการแก ไขถอยคํ า เพื่ อ ให มีความชัด เจนยิ่ งขึ้ น เท านั้ นนะครับ                   

โดยในบรรทัดที่ ๒ เติม ความจําเปน ก็คือ เพื่อใหทองถิ่นดูวาการมีขาราชการนั้นนะ ตองดู
คํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพกับอํานาจหนาที่และความจําเปนที่จะตองมีขาราชการ
เหลานั้นดวยครับ  ไมใชวาตั้ งขาราชการไปเพื่อ  จนลนงานนะครับ  แลวก็ที่ เติม                 

ในบรรทัดที่ ๓ อันนั้นเพื่อใหสอดคลองกับการที่จะมีคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น  

ในวรรคที่ ๓ วา สามารถที่จะกําหนดมาตรฐานในการบรรจุแตงตั้งตาง ๆ นั้น ที่มีความ
สอดคลองกันในเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติก็ดีนะครับ ถึงแมวา เพราะมิฉะนั้นแลวอาจจะ  

เกิดขอสงสัยวา ในกรณีที่กําหนดใหทองถิ่นนั้นมีอิสระในการบริหารงานบุคคลนั้น         

จะหมายถึงวา อิสระในการที่กําหนดคุณสมบัติขาราชการเอาเองไดหมด ก็ตรงนี้ก็เขียน  

รับไววา มาตรฐานของคุณสมบัติตาง ๆ ที่บรรจุนั้นนะ ก็คงจะตองเปนมาตรฐาน              

ที่สอดคลองกัน เพราะคราวนี้จะเอื้ออํานวยตอการที่สามารถที่มีการสับเปลี่ยนโยกยาย
ของขาราชการเหลานั้นได ซึ่งจะแกปญหาในอดีตที่ผานมาวา ขาราชการสวนทองถิ่น           

ในทองถิ่นระดับขนาดเล็กนั้นคอนขางมีปญหาในการหาบุคลากร เพราะไมสามารถขยับ
โยกยายไปทองถิ่นอื่น ในคราวนี้ก็พยายามที่จะแกไขปญหานี้ โดยใหขาราชการ          
สวนทองถิ่นนั้นมีมาตรฐานในระดับที่สอดคลองกันหมด  และถามีความจําเปน         

ความกาวหนาของขาราชการสวนทองถิ่นก็สามารถที่จะกาวหนาตอไปไดนะครับ  สวนใน
วรรคที่ ๓ เติม จํานวนที่เทากัน เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้นวา ผูแทน ๓ กลุมนั้นจะตองมีจํานวน
เทากัน  ซึ่งเปนหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ โดยสรุปก็คือ แกไขเพียงถอยคํา 

ใหชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้นละครับ ทานครับ       

                      - ๒/๑ 

   



 ๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นงลักษณ ๒/๑ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ครับ 

การแกไขของกรรมาธิการ ทานสมาชิกคงไมมีขอสังเกตอะไรกอนนะครับ มีผูแปรญัตติ   
ขอสงวนคําแปรญัตติอยู ก็มีกลุมของทานพิเชียรครับ เชิญครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือในมาตรานี้ก็ในกลุมของกระผม
กลุม ๑ มีผูแปรญัตติ ๒ ทาน คือทานอรรครัตนกับกระผมนะครับ กระผมจะขออนุญาต 

ใหทานอรรครัตนกอน  สั้น  ๆ  นะครับ  แลวก็ เดี๋ยวกระผมจะขออนุญาตตอจาก              

ทานอรรครัตนครับ ขออนุญาตทานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เชิญครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมไดขอ    

แปรญัตติในมาตรา ๒๗๙ วรรคสอง นะครับ โดยมีขอความวา ในการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีสํานักงานขาราชการทองถิ่น และเปนหนวยงาน
อิสระขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  เปนองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการ          
สวนทองถิ่น สิ่งที่ไดขอแปรญัตติ ก็สืบเนื่องมาจากการที่ไดไปรับฟงความคิดเห็นจาก      

พี่นองประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร และในจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งในเวทีประชุมนั้น       

ก็ไดมีขาราชการ และก็ผูที่ทํางานเกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเสนอ        

คําแปรญัตติใหมา ซึ่งกระผมจะขอกราบเรียนทานประธานดังนี้ครับ เพื่อเปนการสราง
ระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมของการบริหารงานบุคคล เพื่อใหการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่นมีความเปนอิสระจากสวนกลาง และมีระบบถวงดุลการใชอํานาจระหวาง
ขาราชการประจํา และขาราชการการเมือง เพื่อคุมครองระบบคุณธรรมและจริยธรรม     

ซึ่งในคําแปรญัตตินี้ ก็เพื่อที่จะขอคําแนะนําจากทานกรรมาธิการ เพื่อที่จะไดนําไปอธิบาย
ตอประชาชนนะครับ และก็ขาราชการที่ ได เสนอคําแปรญัตติผานกระผมมาครับ            

ขอขอบพระคุณครับ 

 



 ๔
 สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นงลักษณ ๒/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ครับ เชิญทานพิเชียรครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา     

ท านกรรมาธิ การ  และ เพื่ อนสมาชิก  สสร . ที่ เ คารพนะครับ  กระผม  พิ เ ชี ย ร                      
อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ ในบทบัญญัติวาดวยมาตรา ๒๗๙ นี้นะครับ เปนเรื่อง
การปกครองสวนทองถิ่นที่ เกี่ยวเนื่องกับการแตงตั้ง และการพนจากตําแหนงของ           
ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในวรรคหนึ่งนั้นนี่ ซึ่งเปน        

วรรคสําคัญ ไดพูดถึงวา การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นพนจากตําแหนง 
   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานพิเชียรครับ วรรคหนึ่งของทานไมไดแปรไวนะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ผมเทาความสั้น ๆ นิดเดียวเองครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

ก็ไมตองเทาความก็ได ถาแปรวรรคสองก็วาวรรคสองเลยครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ไดครับ ไดครับ คือในวรรคหนึ่งนี่       
เร่ืองการแตงตั้งและการพนนี่ ตองเกิดความเหมาะสมและความจําเปนนะครับ แลวก็เขาก็
บอกวาอยางนี้ครับ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
ครับทานประธาน ในวรรคหนึ่งนี่มีคําวา คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปน         

องคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นนะครับ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก      

องคกรนี้ แตพอมาวรรคสองครับทานประธาน พอมาวรรคสองนี่กลับมีองคกรพิทักษ  
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นนะครับ ตรงนี้ก็เลยเกิดความสับสนนิดหนึ่ง       
นะครับ ซึ่งกระผมอยากจะใหทางทานกรรมาธิการไดกรุณาชี้แจงนะครับวา องคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นนี้ เหมือนหรือแตกตางจากคณะกรรมการ       
ขาราชการสวนทองถิ่นนะครับ เพราะวาตรงนี้มันจะเปน ๒ องคกรหรือเปลานะครับ และก็ 
 

 



 ๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นงลักษณ ๒/๓ 

 

ตรงนี้เอง ที่เมื่อเราไดไปรับฟงความคิดเห็นนะครับ นอกจากที่จังหวัดมุกดาหาร และ  

หลายจังหวัดในภาคอีสานนี้ ในภาคกลางก็เชนเดียวกันนะครับ  -------------------- 

 

              -  ๓ /๑  



 ๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         ดรุณี ๓/๑ 

 

กระผมไดมีโอกาสออกไปรวมรับฟงความคิดเห็นในหลายจังหวัดในภาคกลาง เชน          

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี แลวก็ในภาคตะวันออกคือ จังหวัดระยองนี่ ก็ไดมี
บรรดาขาราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งนักการเมืองสวนทองถิ่น ไดมาสอบถามกระผม     

นะครับ แลวก็ไดมาพูดคุยวา ในประเด็นนี้เร่ืองการบริหารงานบุคคลของขาราชการและ
ลูกจางสวนทองถิ่นนี่ควรจะเปนอยางไร ซึ่งสวนใหญเขาก็อยากจะใหมีหนวยงานที่เปน
หนวยงานอิสระนะครับ  ซึ่ งในนี้ เ ราใชคําวา  สํานักงานขาราชการสวนทองถิ่น               

เปนหนวยงานอิสระขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี แลวก็เปนองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของ
ขาราชการสวนทองถิ่น คือเปาหมายนี่เราตองการใหมีองคกรที่ดูแล พิทักษระบบคุณธรรม 

จริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น  คือพูดงาย  ๆ  วาใชระบบ  เมอริต  ซีสเตม            

(Merit system) นี่นะครับ ระบบคุณธรรมในการทํางาน ไมไดใชระบบอุปถัมภนะครับ     

ซึ่งใชเสนสายวิ่งเตนนะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่ เราจึงไดแปรญัตติในวรรคที่ ๒       

นะครับ  ขอตั ด ในส วนขององค ก รพิ ทั กษ  แล วก็ เ ขี ยนใหม ให ชั ด เ จนนะครั บ                   

สวนวรรคที่ ๓ นั้นนี่ วาดวยเรื่องคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นครับ ทานประธาน                     

ซึ่งคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นนี้ ในวรรคสาม ทานบอกวา ประกอบดวย ผูแทน
ของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการ    
สวนทองถิ่น ซึ่งก็ดีนะครับ คือประกอบดวยทั้ง ๓ สวน แลวก็รวมทั้งมีผูทรงคุณวุฒิดวย        

แตทานบอกวา ในจํานวนเทากันนะครับ ที่ใหเติม คําวา ในจํานวนเทากัน แตวาก็ไมรูวา    

มีกี่คนนะครับ ทานประธาน รวมทั้งก็ไมรูวาใครเปนประธานนะครับ แลวก็ทําหนาที่ 
อํานาจหนาที่นี่มีอะไรบางนะครับ เพียงแตเขียนวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตรงนี้
กระผมอยากจะใหทางทานกรรมาธิการยกรางไดอธิบาย แลวก็ชี้แจงใหพวกเราไดเขาใจ
นะครับ แตวาในสวนที่เราไดเติม คําวา โดยมีจํานวนเทากัน นี่ ทางทานกรรมาธิการยกราง
ก็ไดใหความกรุณาเติมคํานี้ลงไปแลว ซึ่งเราก็ตองขอขอบคุณนะครับ แตวาเราก็อยาก    

จะเห็นการบริหารงานสวนบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ เปนไปดวยระบบ
คุณธรรม จริยธรรม แลวก็ไมมีปญหาในเรื่องของการบริหารงานที่เลนเสนสาย หรือวาใช
ระบบพรรคพวกนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราไดไปรับฟงความคิดเห็นจาก  

พี่นองประชาชนมา แลวก็ไดนํามาแปรญัตติในมาตรา ๒๗๙ นี้  ก็ขออนุญาตเรียนถาม 



 ๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                         ดรุณี ๓/๒ 

 

ทานกรรมาธิการยกราง แลวก็ไดชวยอธิบายใหพวกเราเขาใจดวยครับ ขอขอบพระคุณ
มากครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

ครับ เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ                       

ทานประธานครับ  ขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่ งครับ  ทานครับ  ทานประธาน                          

ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับผม       

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ผมอยากจะสอบถามทานประธานวา เราจะ
ดําเนินการทีละวรรค หรือวาจะควบคูกันไป ก็คือ ของผมไดแปรญัตติในวรรคที่ ๓ ไวดวย
ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

เขาใจครับ เขาใจครับ ก็วรรคควบ ขณะนี้ดําเนินการควบคูทั้งวรรคสองและวรรคสาม          

นะครับ เพราะวามีเร่ืองในวรรคสามนั่นนิดเดียว แลวมันสัมพันธกับทานอื่น ๆ ดวยนะครับ 

มองดูแลวรูสึกวานาจะไปดวยกันได วรรคสอง วรรคสาม 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  : ถาอยางนั้น กระผมจะขอพูดถึงวรรคสาม    

สั้น ๆ ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ไดครับ ไดครับ เพิ่มเติมไดครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร : ครับ กราบเรียนทานประธานสภาราง            
รัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ                    

ในมาตรา  ๒๙๗  วรรคสาม  มีขอความวา  คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น            

ตามวรรคหนึ่ง จะตองประกอบไปดวย ผูแทนของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนขาราชการสวนทองถิ่น      

ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยมีจํานวนเทากัน  สิ่งที่ผมเพิ่มเขามาในวรรคนี้ คือ รวมกับ 



 ๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ดรุณี ๓/๓ 

 

ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปนขอความที่เพิ่มเขามานะครับ กระผมเพื่อให      
ความชัดเจนนะครับ กระผมอยากจะพูดถึงมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง ดังนี้ครับ การแตงตั้ง
และใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพนจากตําแหนง             
ตองเปนไปตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น โดยอาจไดรับการพัฒนารวมกัน หรือ
สับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันได และตองได รับ       

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงาน
บุคคลทองถิ่นกอน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ------------------------------------------------- 
 

                                                                                                                         - ๔/๑ 

 

 

 

 

  

 

   



 ๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สมร ๔/๑ 

 

เหตุผลที่ไดแปรญัตติในมาตรานี้ก็เนื่องจากการที่ไดไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในจังหวัดมุกดาหารมีดังนี้ครับ เพราะคณะกรรมการขาราชการทองถิ่นระดับจังหวัด       

มีปญหาในการบริหารงานบุคคล ในสวนของผูทรงคุณวุฒิ ที่ผานมาขาราชการระดับสูง
ของจังหวัดจะแตงตั้งจากผูใกลชิด ผูรับเหมาในทองถิ่น ผูมีอิทธิพล โดยไมมีการสรรหา
โดยเปดเผย ทําใหไดคนที่ขาดความรู ความเขาใจในการบริหารงานบุคคลทองถิ่น              

การปฏิบัติงานจึงไมมีระบบคุณธรรม และไมไดชวยเหลือในการบริหารงานบุคคลทองถิ่น 

ครอบงําการทํางานของทองถิ่น มุงแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพอง จึงเปน
ปญหาในการบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดอยางมาก ในสวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิ
ในระดับจังหวัด ตองกําหนดคุณสมบัติใหไดคนที่มีความรู ความเขาใจในการบริหารงาน
บุคคลทองถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไมควรกําหนดจํานวนมาก
เกินไป เพราะจะมีปญหาในการสรรหาบุคคล ที่เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมของการ
บริหารงานบุคคลทองถิ่น กราบขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

กรรมาธิการจะชี้แจงตอบเลยไหมครับ หรือวา ผมวา มีคุณรัฐนี่ไมไดแปรญัตติไว           
จะไปใชสิทธิของกลุมไหนครับ คุณรัฐนะครับ เดี๋ยว ๆ ไมไดแปรญัตติ 
  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์ครับผม กราบเรียน             

ทานประธานที่เคารพครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผมขออนุญาต
แปรในมาตรา ๒๗๙ นี่นะครับ ในกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ซึ่งจริง ๆ แลวนี่          
ก็มี ๒ ประเด็นนะครับ  ประเด็นที่ ๑ ก็คือ ที่ขอใหในวรรคสามนะครับ ที่ขอใหมีจํานวน
เทากัน ทานก็ชวยกรุณาเติมใหแลวนะครับ แตเนื่องจากในวรรคหนึ่งนี่ ทานกรรมาธิการ
ยกรางนี่นะครับ ไดกรุณาเติมคําวา และความจําเปนนะครับ ในการแตงตั้งและถอดถอน
ขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่นะครับ  ผมขออนุญาต                   

ใหขอมูลนิดหนึ่งกับทางยกรางนะครับ เผื่อทางยกรางจะไดชี้แจงวา ไอใสวา ความจําเปน 

นี่จะมีผลดีหรือผลเสียนะครับ คือก็ผมเห็นวา ความเหมาะสม นี่ก็ดีอยูแลวนะครับ             

พอมี ความจําเปน ขึ้นมานี่ มันแปลไดหลายอยางครับ ผมยกตัวอยางของจังหวัดผม        

นะครับ ซึ่งไดขอมูลจากทางหัวหนาสํานักงานจังหวัดขึ้นมานี่ ในการบรรจุลูกจางของ      



 ๑๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สมร ๔/๒ 

 

องคการบริหารสวนทองถิ่นนี่นะครับ เขาก็จะมีการสอบ พอสอบมาปุบนี่ เขาก็จะ        

เรียงลําดับ ๑  ๒  ๓  ๔ ตามนี้นะครับ แตพอองคกรปกครองสวนทองถิ่นไหนนี่ เขาจะ
เลือกคนเขาเขามานี่นะครับ เขาก็จะไปตอรอง ซึ่งเขาไมจําเปนตองเปนไปตามคิวนั้น     

นะครับ ๑  ๒  ๓  ๔ เขาอาจจะไปเลือก ๕ หรือเลือก ๑๐ หรือเลือก ๒๐ เลยก็ได เพราะเขา
อางวาเปนความจําเปน เพราะบุคคลนั้นอยูในพื้นที่เขา อยางนี้เปนตน ซึ่งมันทําใหเกิดคดี
ที่จังหวัดผมนะครับ เขาเรียกวา ซีละแสน ก็คือพอจะเขาปุบก็เรียกเงินเลย ก็ขออนุญาตวา 

ถาทางยกรางมีแนวทางที่จะปองกันตรงนี้นะครับ คิดวาถาใสคําวา ความจําเปน           

ลงไปแลวนี่ จะมีแนวทางอื่นที่จะกันคําวา ซีละแสน ไดนี่นะครับ ผมก็ขออนุญาตฟงทาง
ยกรางนิดหนึ่งไดไหมครับผม วาจะมีแนวทางปองกันอยางไรครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ กอนตอบก็มีกลุมของทานอาจารยสมชัย ผมไมเห็นมีไดยกมือเลย       

นะครับ มีไหมครับ มีผูแทนของกลุมอาจารยสมชัยไหมครับ เชิญครับ ของอาจารยสมชัย
นะครับ วรรคหนึ่งนะครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ ครับ สสร. ผมขออนุญาตที่จะไดเรียนกับทานประธานครับวา 

สวนของอาจารยสมชัยนั้นก็ไดแปรญัตติ แตวาเนื้อหาที่เพิ่มเขามาก็คือในเรื่องของ      
วรรคหนึ่งนะครับ ในเร่ืองของงานบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่      
ที่มีมาตรฐานสอดคลองกัน ก็ไมติดใจครับ -------------------------------------------------------- 

 

                     - ๕/๑ 



 ๑๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        รัตนา ๕/๑ 

 

เพราะเหตุวาโดยหลักการแลวนี่ ตามหลักการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดวยกันแลวนี่นะครับ การแตงตั้งใหขาราชการและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
พนจากตําแหนงนะครับ ก็ควรจะตองเปนไปตามความตองการขององคกรปกครอง      
สวนทองถิ่น แตละทองถิ่นนะครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คงจะใหคํานึงองคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นที่มีอยูทั้งหมดในประเทศไทยเรานะครับ ไมวาจะเปน กทม. เมืองพัทยา อบจ. 

องคการบริหารสวนจั งหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารส วนตําบลนะครับ                  

ของในวรรคหนึ่งก็ไมติดใจครับ โดยหลักการครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ครับ ขอบพระคุณครับ เชิญกรรมาธิการนะครับ คราวนี้ตอบทั้ง ๓ วรรคเลยนะครับ  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน              

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ            

ผมขออนุญาตกราบเรียนในมาตรา ๒๗๙ เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานบุคคลทองถิ่น
ในสองสามประเด็นที่มีทานสมาชิกไดแปรญัตติและสอบถามนะครับ  

   ประการแรก ในวรรคหนึ่งนี่นะครับ เร่ืองระบบของการบริหารงานบุคคลนี่
โดยระบบจริง ๆ แลวนี่ เราตองการใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางนะครับ        

ซึ่งแตเดิมก็มีพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลทองถิ่น ป ๒๕๔๒ แตโดยระบบที่ออกแบบ     

ในคราวนั้นนี่ทําใหระบบของการบริหารงานบุคคลขององคกรทองถิ่นนั้นแยกจากกัน     

โดยเด็ดขาดระหวางประเภทของทองถิ่น นั่นก็คือองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล   

องคการบริหารสวนตําบลมีระบบที่แตกตางกัน และปญหาที่สําคัญก็คือการพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ของขาราชการนั้นและการโอนยายสลับนั้นทําไดยาก ทําใหปญหาของการ
เคลื่อนยายขาราชการทองถิ่นจึงถูกจําแนกออกเปนกลุม ๆ เปนหลักนะครับ ดังนั้น                   

ในวรรคหนึ่งนี่จึงพยายามที่จะวางระบบของการบริหารงานบุคคลของขาราชการทองถิ่นนี่      
ใหเปนระบบเดียวกันทั้งระบบใหญเหมือนกับขาราชการพลเรือนนะครับ เหตุผลที่     
หลายทานไดกรุณาอภิปรายเร่ืองของปญหาในเรื่องของการวาเปนความตองการของ   
ทองถิ่นนี่นะครับ  ก า ร กํา หนดตํา แ หน ง นี่ โดยหลักนี่การกระจายอํานาจในการ       
บริหารงานของทองถิ่นนี่ หลักสําคัญประการหนึ่งก็คืออิสระในเรื่องของทองถิ่นในการจะ 



 ๑๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        รัตนา ๕/๒ 

 

กําหนดโครงสรางของตําแหนงตาง ๆ ดังนั้นในขอบเขตที่คณะกรรมาธิการเติมเขาไปนี่   
นะครับวา เปนความเหมาะสมและความจําเปนนี่ ก็กราบเรียนอยางนี้ครับวา โดย
หลักการของการกําหนดโครงสรางและตําแหนงขององคกรทองถิ่นนี่ยอมเปนอิสระ นั่นคือ     

เหมาะสมวา องคกรทองถิ่นประเภทใดควรมีโครงสรางขนาดใด นั่นคือการพูดถึงเรื่อง   
โครงสราง ในเรื่องของความจําเปนก็หมายความวา องคกรทองถิ่นบางประเภทอาจจะมี
ความจําเปนเฉพาะเนื้องานบางเนื้องาน ผมยกตัวอยางเชน องคกรทองถิ่นบางแหงมี
แหลงทองเที่ยว เขาตองการตั้งสํานักทองเที่ยว นี่เปนความจําเปนนะครับ ดังนั้นนี่      
ความเหมาะสมจึงเปนคําอธิบายในภาพรวมของระบบนะครับ ก็คือวา เชน เทศบาลควรมี
อยางนอยที่สุดตองมีโครงสรางอะไร แตวากรณีที่เฉพาะคือจําเปนนี่ก็เปนได แตปญหาที่
ทานสมาชิกหลายทานอภิปรายในเรื่องของการบรรจุเขาสูตําแหนงนั้นนี่ ผมคิดวาตอง
แยกกันครับวา ในรัฐธรรมนูญนี้ใหหลักประกันเรื่องความเปนอิสระในการกําหนด
โครงสรางและตําแหนง แตไมไดใหอิสระในการกําหนดตัวบุคคลวาใครจะมาเปน ระบบ
การคัดสรรตัวบุคคลที่จะเขาสูตําแหนงนั้น ตองเปนระบบของการสอบและเปนระบบของ
การคัดเลือกนะครับ ซึ่งจะตองอยูในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการ 
ดังนั้นนี่ผมกราบเรียนวา ที่เราเขียนขยับขึ้นมาแบบนี้ก็เพื่อที่จะทําใหเห็นวา การกําหนด
โครงสรางที่เหมาะสมและจําเปนนั้นยังเปนอิสระขององคกรทองถิ่นอยู เพียงแตวา        

เราอาจจะเขาใจสลับไปวา ปญหาของเหมาะสมและความจําเปนนี้กลายเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่นในการเลือกตัวบุคคล ซึ่งเปนการตีความที่ผิดพลาดนะครับ ดังนั้น        

ผมขออนุญาตกราบเรียนวา การแกสวนแรกในวรรคแรกนี่ก็เพื่อเจตนารมณอยางนี้       
นะครับ ในวรรคสองซึ่งเชื่อมโยงกับระบบพิทักษคุณธรรม ซึ่งมีทานผูเกี่ยวของอภิปราย
หลายทาน ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา ขอเสนอในมาตรานี้ทั้งหมดนี่ตองการใหมี
คณะกรรมการขาราชการทองถิ่น ซึ่งดูรวมขาราชการทองถิ่นทั้งระบบนะครับ รวมทั้งใหมี
ระบบหรือองคกรหรือคณะกรรมการที่จะทําหนาที่พิทักษคุณธรรม ระบบนี้จะมีความ
สอดคลองกับรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการพลเรือนนะครับ ที่เพิ่งผาน
คณะรัฐมนตรีไปเม่ือ ๒ วันที่แลว เพราะวาในระบบปจจุบันนี้นี่ --------------------------------  
                                                                                                        - ๖/๑ 



 ๑๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๖/๑ 

 

ระบบพิทักษคุณธรรมนี่ มีความสําคัญ  ดังนั้น เราจึ งกําหนดเพิ่ม เติม  ซึ่ งถือว า                     

เปนเรื่องใหมในการปกครองทองถิ่นวา ในการบริหารราชการทองถิ่น เนื่องจากขาราชการ
ทองถิ่นมีความใกลชิดกับผูบริหารมาก ก็ยอมที่จะมีโอกาสที่จะถูกใชอํานาจในทาง                       
ไมถูกตอง ดังนั้นเราจึงเสนอวา เราควรมีระบบคุมครองระบบคุณธรรมและจริยธรรม                         

ของขาราชการ ซึ่งจะตองสรางเปนองคกร และทั้งหมดนี้จะตองไปตราเปนกฎหมาย                     

ผมกราบเรียนวากฎหมายขาราชการทองถิ่นจะตองถูกตราขึ้นภายใน ๒ ป ซึ่งเปนไปตาม
ความในมาตรา ๒๙๓ (๓) ของบทเฉพาะกาล ดังนั้นระบบที่เราพูดทั้งหมดจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล  ป ๒๕๔๒  ซึ่งเคยกําหนดไวแลว                          

ใหมาเปนไปตามเจตนารมณและนัยของมาตรา ๒๗๙ เปนหลักนะครับ  

   ประการสุดทายครับ ก็คือ เร่ืองของโครงสรางของคณะกรรมการขาราชการ
ทองถิ่น ซึ่งหลายทานไดกรุณาใหความเห็นวาใหจํานวนเทากัน ซึ่งกรรมาธิการปรับแลว 

และสิ่งที่กรรมาธิการปรับเพิ่มเติมก็คือ คณะกรรมการชุดนี้จะเปน ๔ ฝายครับ ไมใช        
๓ ฝาย ของเดิมเปนคณะกรรมการ ๓ ฝาย คือ เปนผูแทนสวนราชการ เปนผูแทนองคกร
ทองถิ่นและเปนผูทรงคุณวุฒิ เมื่อเปนผูแทนของสวนทองถิ่นก็มีปญหาครับวา ผูแทน   

สวนทองถิ่นจริง ๆ มี ๒ ฝาย ก็คือ มีฝายที่เปนผูบริหารกับฝายที่เปนขาราชการ ดังนั้น     

ในรางมาตรา ๒๗๙ ที่ยกขึ้นมาใหม จึงกําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการ
ขาราชการทองถิ่นนั้นนี่นะครับเปน ๔ ฝาย เพื่อทําใหเกิดความสมดุลของระบบที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งใหมีจํานวนที่เทากันนะครับ  

   ประการสุดทายที่ผมขออนุญาตกราบเรียนก็คือวาเราไดมีการเปลี่ยนแปลง
ถอยคําที่จะทําใหระบบของขาราชการทองถิ่นนั้นตัดคําวา พนักงานทองถิ่น ออก เพื่อที่จะ
ทําใหขาราชการทองถิ่นทุกประเภทมีสถานะเหมือนกัน  คือเ รียกวา  ขาราชการ           
เพื่อนสมาชิกอาจจะสงสัยครับวาทําไมตองพูดอยางนี้ เพราะวาในกฎหมายเทศบาล     

ในกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล ผูปฏิบัติหนาที่นี่ถูกเรียกวาเปนพนักงานทองถิ่น 

ในขณะที่ในกฎหมายองคการบริหารสวนจังหวัดและกฎหมายกรุงเทพมหานคร              
ผูปฏิบัติหนาที่ไดถูกเรียกวาเปนขาราชการ ซึ่งตรงนี้ก็ทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน 

ดังนั้นในมาตรา  ๒๗๙ จึงปรับปรุงถอยคําดวยนะครับ ที่ทําใหขาราชการทองถิ่นทุกคน  



 ๑๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๖/๒ 

 

ถูกเรียกวาเปนขาราชการทองถิ่นทั้งหมด ไมเรียกวาเปนพนักงานทองถิ่นอีกตอไปนะครับ 

อันนี้ก็คงเปนเจตนารมณ ซึ่งผมคิดวาเรื่องสวนใหญสอดคลองกับทานผูแปรญัตติทั้งหมด
ครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบพระคุณครับ  ก็ขอถามยืนยันอีกครั้ งครับ  ทานพิ เชียรครับ  ติดใจไหมครับ                          

ทานอรรครัตนครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ         

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน  รัตนจันทร กระผมไมติดใจ แตวาอยากจะขอฝากเปน
เจตนารมณไปถึงคณะกรรมาธิการยกรางครับ คืออยางนี้ครับ ที่ผานมากระผมไดเคยไป
สัมผัสในการเลือกตั้งคณะกรรมการในสวนของทองถิ่น ปรากฏวาผูบริหารของทองถิ่นนี่
ตองการที่จะนําคนของตัวเองเขามาบรรจุในกรรมการ ก็จะทําหนังสือเชิญหรือวาบอกไป
เฉพาะองคกรที่ตัวเองสามารถควบคุมไดนะครับ แลวก็ใหองคกรเหลานั้นซึ่งจะเปน     

เสียงสวนใหญ ซึ่งมีความผูกพันกับผูบริหารทองถิ่นนั้น ๆ เขามาเลือกกันเอง แลวคนที่
ไดมาในการคัดสรรก็จะเปนพรรคพวกของตนเอง ซึ่งจะเขามาก็จะเปนการเขามารวมกัน
กระทํากิจกรรมที่อยางไมโปรงใส เพราะฉะนั้นในจุดนี้ผมใครฝากคณะกรรมาธิการวา    

ถาทานไดมีการที่จะไปนําเจตนารมณไปบรรจุเปนกฎหมายประกอบหรือวาเปนกฎหมายลูก                  

ขอใหคํานึงในการไดมาที่ไมโปรงใสนี้ดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบพระคุณครับ ก็ฝากกรรมาธิการไปดวยนะครับ ทานชาติชาย คงไมติดใจ เชิญครับ 

   นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

ชาติชาย เจียมศรีพงษ ครับ ก็ตองขอขอบคุณครับ ทานคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ   

ที่ไดตัดเรื่องของคําวา พนักงาน ออก เรียกวา ขาราชการสวนทองถิ่น ตรงนี้ละครับ จะเปน
การที่ใหความเสมอภาคในเรื่องของบุคลากรที่บริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นที่มีอยูทั้งทั่วประเทศนะครับ ตรงนี้ก็ถือวาเปนความกาวหนาของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันนะครับ ที่เรานั้นไดเห็นความสําคัญของพนักงานสวนทองถิ่น ตอไปก็คงจะ
เรียกวา ขาราชการสวนทองถิ่น นะครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 



 ๑๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๖/๓ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบคุณครับ ทานรัฐละครับ ยืนยันไหมครับ เชิญครับ 

   นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ผมตองขออนุญาตวาฝากความหวังไวกับกฎ ระเบียบ    

ที่ทางยกรางทานจะออกมาภายใน ๒ ปนะครับ ก็ขอใหคํานึงถึงชาวบานซึ่งเขาก็ไมมีเงิน 

อยูแลวนะครับ พอจะเขาทีก็แสนนึง พออยูปหนึ่งจะยายก็อีกแสนนึง พอดีเงินไมตอง          
ทําอะไรนะครับ  ขออนุญาตฝากทางยกรางดูวากฎ  กติกา  ก็ตองใหเปนธรรมกับ          

ประชาชนดวยนะครับ ไมติดใจครับ ขอบพระคุณครับ 

      

                      - ๗/๑ 

 



 ๑๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          รัศมี ๗/๑ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ
ขอบพระคุณครับ  ทานสมาชิกครับ  มาตรานี้ มีการแกไข  มีทานสมาชิกเห็นเปน           

อยางอื่นไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ไมมี
นะครับ ขอประทานโทษ ทานสุนทรครับ เชิญครับ 

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม 

นายสุนทร จันทรรังสี สสร. นม. ครับ เปนการเปลี่ยนแปลงของขาราชการสวนทองถิ่น   

นะครับในทางที่ดี แตวาผมอยากทราบวาในดานที่บอกวาองคกรพิทักษระบบคุณธรรม
ของขาราชการสวนทองถิ่น เปนชื่อที่สวยงามและนาศรัทธา แลวก็ดังที่ ขออนุญาต        

เอยนาม ทานกรรมาธิการวุฒิสาร ตันไชย ไดกลาวแลววาจะมีการตราออกมาภายหลัง  
ในระยะ ๒ ปนะครับ แตวาเพื่อใหเปนที่ไดรับทราบหรือเปนการชิมลางดูวารูปแบบจะเปน
อยางไร อยากจะขอเรียนใหกรุณาอธิบายโครงสรางคราว ๆ ใหดวย จะเปนไปไดไหมครับวา 

มันจะเปนในลักษณะใดครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

คงเปนไปได เชิญทานวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน              

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอเร่ืองระบบพิทักษคุณธรรม   

ผมตองกราบเรียนอยางนี้กอนนะครับวา ถึงแมขณะนี้ไมมีองคกรหรือคณะกรรมการ
พิทักษคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการนี่ ระบบโดยปกติก็มีระบบที่ปกปองดูแล    

ขาราชการอยูแลวนะครับ ไมวาจะเปนระเบียบของสวนราชการเองนะครับ ผูมีหนาที่
กํากับดูแลคือกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูกํากับดูแล  รวมทั้งองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 

เชน ศาลปกครอง ฉะนั้นเราจะเห็นวาคดีตาง ๆ ที่เขาไปที่ศาลปกครองนี่ก็เยอะมาก       

นะครับ ที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนการสั่งการหรือใชอํานาจ      

ทางปกครองในทางที่ไมถูกตองนะครับ แตอยางไรก็ตามครับ ระบบพิทักษคุณธรรม     

และจริยธรรมของขาราชการทองถิ่นนี่ โครงสรางหลักก็คงจะเปนคณะกรรมการที่เปน        



 ๑๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          รัศมี ๗/๒ 

 

คณะกรรมการแยกออกมาจากคณะกรรมการที่ทําหนาที่ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล 

แตเปนคณะกรรมการที่จะชวยดูแลในกรณีที่ผูบริหารซึ่งมาจากการเมืองนั้น ใชอํานาจ
ในทางไมถูกตอง สั่งการในทางไมถูกตอง ซึ่งระบบนี้นี่นะครับ ผมคิดวาในรายละเอียดนั้น
คงจะมีความสอดคลองกับแนวทางที่สํานักงานขาราชการพลเรือนกําลังดําเนินการในการ 
ยกรางระเบียบของขาราชการ ระบบพิทักษคุณธรรม ซึ่งอยูในพระราชบัญญัติขาราชการ
พลเรือนซึ่งกําลังแกไขอยู ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในรายละเอียดนั้นคิดวาจําเปนตอง
ดูจากระบบใหญของสํานักงาน ก.พ. เปนหลักนะครับวาใชอยางไร แลวเราจะเอามาปรับใช 
แตผมกราบเรียนวา ถึงแมวาขณะนี้ยังไมมีระบบนี้อยูนี่ ระบบความคุมครองของ            
ขาราชการทองถิ่นก็มีการคุมครองอยูพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้นี่           
ผมขออนุญาตวากราบเรียนในรายละเอียดเบื้องตน หากกราบเรียนไปแลวจะกลายเปน
แนวทางซึ่งอาจจะไปขัดหรือแยงกับสิ่งที่จะเปนระบบใหญนะครับ ผมก็ขออนุญาตวา 

หลักการเปนอยางนี้ แตวารายละเอียดนั้นตองขอดูจากพระราชบัญญัติของขาราชการ  
พลเรือนดวยนะครับ เพื่อไมใหเกิดความขัดหรือแยงกันครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ทานสุนทรพอใจไหมครับ ทานพยักหนานะครับ ตกลงวาทานสมาชิกไมเห็นเปนอยางอื่น
นะครับ สําหรับการแกไข การแปรญัตติก็ทุกคนพอใจเรียบรอยนะครับ ขออนุญาต      

ผานมาตรานี้นะครับ ผานครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ  นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  

มาตรา ๒๘๐ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้ไมมีการแกไขนะครับ มีทานอุทิศ ชูชวย กลุมแรกนะครับ ขอแกไขขอความ       

ในวรรคสอง เชิญครับ  

  นายอุทิศ  ชูชวย  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

อุทิศ ชูชวย ครับ ในมาตรา ๒๘๐ นี้ มอบหมายใหคุณหลักชัย กิตติพล เปนผูนําเสนอครับ
ทานประธานครับ  



 ๑๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          รัศมี ๗/๓ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เชิญคุณหลักชัยครับ 

  นายหลักชัย  กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติ กระผม หลักชัย กิตติพล สสร. นะครับ ในมาตรา ๒๘๐  ก็พูดถึงเกี่ยวกับ   

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวก็สิทธินะครับ กระผมขอแปรญัตติในวรรคที่ ๒ 

นะครับ ตามที่พวกเราทราบกันนะครับวา ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เราไดกระจายอํานาจ
เปนจํานวนมากมายไปใหทางทองถิ่นนะครับ แลวก็ทองถิ่นก็ ถารัฐธรรมนูญฉบับนี้     
ผานเปนที่เรียบรอย ทองถิ่นก็คงจะไดประโยชนมากมาย แตวาในเวลาเดียวกันเราก็      
ผูกเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเขาไปในทองถิ่นตรงนี้ดวย -------------------------------------------- 

 

                                                                                                                        - ๘/๑ 



 ๑๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๘/๑ 

 

ผมคิดวาอันนี้จะเปนประโยชนตอประชาชนและก็ทองถิ่นตาง ๆ นะครับ แทนที่พี่นองหรือ
หลายคนที่ผมเคยฟงอภิปรายมาจะพูดวาเปนสภารับเหมาอะไรพวกนี้คงไมมีแลว ตอไปนี้นี่
เพราะวาเราไดกระจายอํานาจและก็การศึกษา กระผมก็เห็นวาเปนสิ่งสําคัญนะครับ      

ในวรรคที่ ๒ นี่ องคกรปกครองทองถิ่นนะครับ ยอมมีสิทธิในการที่จะจัดการศึกษาอบรม    

ฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและไมขัดกับ
กฎหมายการศึกษาแหงชาติ กระผมแปรญัตติตรงจุดนี้นี่ เนื่องจากวามีผูบริหารการศึกษา
ที่เราไปรับฟงความคิดเห็นมานะครับ เขาตองการ เขาเปนหวงนะครับทานประธาน      

เขาเปนหวงวาทองถิ่นไปทําแลวนี่ ถาสมมุติวาบางทองถิ่นอาจจะไมไดทําไปตามแนวทาง
เดียวกันนะครับ เขาเลยตองขอใหใสวา และไมขัดกับกฎหมายการศึกษาแหงชาติ         
เขามีความเปนหวงตรงนี้ ก็เลยขอกราบเรียนทางทานประธานผานไปยังทานกรรมาธิการ       
นะครับ ความเปนหวงของผูบริหารของการศึกษา ขอบพระคุณ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

มีเร่ืองใกลเคียงกันครับ ทานสมชัย ฤชุพันธุ แปรญัตติ ใครแทนนะครับ เชิญครับ 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ ครับ ในมาตรา ๒๘๐ นะครับ (๒) ในเรื่องขององคกรปกครอง         
สวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดนะครับ  ผมขออนุญาตเติมคําวา หรือสนับสนุนการศึกษา
อบรมและการฝกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความตองการภายในองคกร      
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นนะครับ และใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของ            
รัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองมาตรฐานของระบบการศึกษาของชาตินะครับ เหตุผล        

ที่ขอเติม ก็เพราะวาเพื่อใหการบัญญัตินั้นไดครอบคลุมไปในเรื่องขององคกรปกครอง   
สวนทองถิ่น  ที่จะไดมีการจัดการศึกษาอบรมนะครับ อบรมโดยใหการสนับสนุน         

เร่ืองดังกลาวนั้นเปนไปตามความตองการในเรื่องของอํานาจหนาที่นะครับ ผมขออนุญาต
เรียนเพิ่มเติมอยางนี้ครับวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางองคกรนะครับ มีทรัพยากร       
เปนจํานวนมาก มีบางองคกรก็เปนแหลงทองเที่ยวมีทรัพยากรมาก การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นเขามาบริการสาธารณะนั้น ถาจะใหครบถวนแลวนี่นะครับ เราคงไมไปดู 



 ๒๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๘/๒ 

 

ในเรื่องของการบริหาร ในเรื่องของถนน แหลงน้ํา ไฟฟาอยางเดียว การจัดฝกอบรมนั้น      

มีความสําคัญมาก เพราะฉะนั้นที่ผมขออนุญาตเติมขอความในเรื่องของ หรือสนับสนุน
ตรงนี้เขาไปนี่ ก็เพื่อที่จะไดไปเติมใหกับหนวยงานของการจัดฝกอบรมทั้งหลายแหล      
ซึ่งจะไดไมตองมานั่งตีความกันวา  การที่ใหการสนับสนุน เชน ในเรื่องของอบรม ในเรื่อง
ของศาสนา อบรมในเร่ืองของยาเสพติด การจัดฝกอบรมตรงนี้นะครับ ก็จะเปนผลใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเขามามีสวนรวมในการที่จะไดเติมนะครับ อาจจะเรื่องของ
การศึกษาดวยนะครับ ในเรื่องของอีกหลาย ๆ สาขา ตรงนี้ผมคิดวา ก็จะเปนประโยชน    
ในการที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีสวนเขาไปเติมในสวนของปญหาของแตละ
พื้นที่ที่ขาดหายไปนะครับ  ผมเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับวา บางพื้นที่นี่มีทรัพยากรเปน
จํานวนมากนี่ ไมตองไปทําถนน ไมตองไปทําคลองแลวนะครับ ไปทําในเรื่องของการที่จะ
ไดพัฒนาคน การที่จะไดพัฒนาในเรื่องของระบบตาง ๆ ที่ยังขาดหายในสวนของพื้นที่
เหลานั้นนะครับ เรียนเพิ่มเติมครับวา ประเทศไทยเรานั้นนะครับ เรามี ๗๖ จังหวัด 

กฎหมายของทองถิ่นนี่เราออกเหมือนกันหมด แตวาสถานการณนะครับ แลวก็พื้นที่        
ความตองการแตละพื้นที่นั้นจะไมเหมือนกัน ------------------------------------------------------ 

    

 - ๙/๑ 

 



 ๒๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๙/๑ 

 

ผมยกตัวอยางเชน จังหวัดแมฮองสอนนะครับ มีภูเขาเยอะแยะเลยนะครับ สวนจังหวัด 

พื้นที่ราบ เชน จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอางทอง นครสวรรค การที่เรานั้นจะเขาไปพัฒนา
สภาพพื้นที่ตางกัน เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกฎหมายประเภทเดียวกันแลวนี่นะครับ ในกรณี
ที่บางพื้นที่นี่อยากจะไดสนับสนุนในเรื่องของการจัดฝกอบรมนี่นะครับ ผมคิดวาจะเปน 

อีกทางหนึ่งที่ทําใหพื้นที่เหลานั้นไดรับการพัฒนานะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาก็นาจะเปน
ผลดีตอพื้นที่และตอหนวยงานอื่น ๆ นะครับ ที่ดําเนินกิจกรรมอยูในพื้นที่นั้น ๆ ครับ 

ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการนะครับ ตองเชิญทานกรรมาธิการวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ) :   กราบเรียน              

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๘๐ 

ที่คณะกรรมาธิการยกรางไดนําเสนอนั้น กอนอื่นคณะกรรมาธิการยกรางขออนุญาต     

แกถอยคําเล็กนอยนะครับ  ในวรรคแรกบรรทัดที่ ๒ นะครับ ในตอนทายที่คําวา            

หรือ นี่นะครับ คณะกรรมาธิการขออนุญาตแกเปนคําวา และ นะครับ เพื่อใหสอดคลอง
กับวรรคทายนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ
ที่กรรมาธิการแก หรือ เปน และ นะครับ ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)   :   ประการตอมาครับ
ทานประธานครับ ในมาตรานี้ทั้งมาตรานี่นะครับ เหตุผลหลักผมขออนุญาตกราบเรียนวา
เจตนารมณหลักของมาตรานี้ คือ การพูดถึงเรื่องของการที่จะใหสิทธิขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการศึกษาอบรมนะครับ รวมทั้งการทํานุบํารุงจารีตประเพณี วัฒนธรรม 

หลักนี้มาตรานี้แตกตางจากการจัดการศึกษาในระบบนะครับ จริง ๆ แลวถาพูดวา เร่ือง
ของการจัดการศึกษาในระบบคือการจัดการศึกษาประเภทโรงเรียนนี่ องคกรทองถิ่น       

มีอํานาจหนาที่โดยตรงอยูแลวตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ รวมทั้งในมาตรา ๗๙ (๔) 

ในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ก็ไดอธิบายแลวครับวา องคกรทองถิ่นนั้นมีสวนในการ 
 



 ๒๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๙/๒ 

 

ทั้งจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระบบนะครับ ดังนั้นมาตรา ๒๘๐ เองนี่ 
ขอบเขตสาระสําคัญนี่ จริงอยูที่เร่ืองของการศึกษาอบรมที่นอกเหนือจากการศึกษา       

ในระบบนะครับ ดังนั้นนี่การกําหนดวาใหองคกรทองถิ่นมีสิทธินี่ ก็หมายความวา
การศึกษาอบรมเรื่องราวตาง ๆ ไมวาจะเปนกรณีที่ทานผูมีเกียรติสมาชิกไดอภิปราย          

เชน การอบรมเรื่องของการศาสนานี่ ก็ไมไดผูกขาดเฉพาะสวนราชการหรือหนวยงานที่มี
หนาที่โดยตรง แตเปนหนาที่ขององคกรทองถิ่นดวยที่มีสิทธิอันพึงจะกระทํา แตอยางไร      
ก็ตามครับ เราก็ไดขมวดไวครับวา มีเพื่อนผูแปรญัตติที่บอกวา ในวรรคสองวา ขอวาไมให
ขัดตอกฎหมายการศึกษานี่ ผมเรียนวา จริง ๆ ถาไมขัดตอกฎหมายนี่ไมตองบัญญัติหรอก
ครับ เพราะวามันขัดไมไดอยูแลวนะครับ แตหลักที่เราเติมเขาไปก็คือวา ในการจัด
การศึกษา อบรมไมวาจะเรื่องใดก็ตามนี่ คงตองคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐาน
และระบบการศึกษาของชาติ อันนั้นเราเติมเขาไปเพื่อใหเกิดความสอดคลองไมขัดหรือ
แยง แตถาขัดกฎหมายนี่ทําไมไดอยูแลวนะครับ ดังนั้นนี่นะครับ ในมาตรานี้ทั้งหมดนี่      
นะครับจึงเปนมาตราที่พยายามที่จะใหคําอธิบายในเรื่องของสิทธิขององคกรทองถิ่น     

ในการที่จะจัดการศึกษาอบรมที่มีขอบเขตกวางขวางขึ้น แลวก็ไมจํากัดอยูเฉพาะ           

สวนราชการเทานั้นที่จะสามารถดําเนินการเรื่องนี้ไดนะครับ สวนเรื่องของการศึกษา        

ในระบบหรือเรื่องของการจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้นเปนอํานาจหนาที่โดยตรงของ
ทองถิ่นไมไดเกี่ยวของกับมาตรานี้โดยตรง รวมทั้งแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ผม      

กราบเรียนในมาตรา ๗๙ (๔) ไดเขียนไวชัดเจนแลวนะครับวา  ตองกระจายอํานาจให
ทองถิ่นมีสวนจัดการศึกษาและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้นในมาตรานี้จึงคิดวา 

คําแปรญัตติของทานกรรมาธิการ ของเพื่อนสมาชิกนาจะมีความสอดคลองกับแนวทาง
และเจตนารมณอยูแลวครับ ผมเพียงขยายเจตนารมณใหเกิดความชัดเจนเทานั้นครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานหลักชัยพอใจคําชี้แจงไหมครับ เชิญเลยครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย  

กิตติพล สสร. นะครับ ถาตามทานอาจารยวุฒิสาร กรรมาธิการนะครับ ขออภัยที่เอยนาม  



 ๒๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๙/๓ 

 

ถาสอดคลองตามมาตรา ๗๙ (๔) ก็ขอบพระคุณครับ  เพราะวาความตองการของ         
ผูบริหารเขาก็ตองการสิ่งนี้นะครับ ถาสอดคลองกันถูกตองอยูแลว ก็ไมติดใจครับ
ขอบพระคุณ ใหบันทึกในเจตนารมณก็แลวกัน ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ ก็มีทานชาติชายครับ ยืนยันนะครับ เชิญครับ 

  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ กระผม        

ชาติชาย เจียมศรีพงษ สสร. ครับ  ที่ผมไดขออนุญาตเติมถอยคํานะครับ ในองคกร        
ปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดหรือสนับสนุนนะครับ----------------------------------- 

   

   - ๑๐/๑ 

 



 ๒๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๑๐/๑ 

 

ผมคิดวาจะเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่นะครับ ไดมีสวนรวมนะครับ     

ในการจัดฝกอบรมนี่ ตรงนี้ผมคิดวาจะไดไมตองไปตีความวา ในเรื่องของการสนับสนุนนั้น
จะผิดระเบียบหรือไม อยางไรนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานไปยัง       
ทานกรรมาธิการยกรางครับ ทานวุฒิสารครับวา ในกรณีถาเติมไปนี่นะครับ การที่จะ     

ไดสนับสนุนดังกลาวนี่ ผมคิดวาในเรื่องของการตีความนี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่    
ก็คงจะไดมีสวนสนับสนุนเพิ่มเติมตรงนี้มากขึ้นนะครับ ขอคําตอบจากทานกรรมาธิการ     
นิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

มี ๒ วรรคเลยนะครับ อาจารยครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน              

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอขอหารือของทานสมาชิก              

ทานชาติชาย ขออภัยที่เอยนามนะครับ ถาดูในวรรคสองของมาตรา ๒๘๐ นี่นะครับ ก็จะ
มีครอบคลุมสาระที่ทานตองการนะครับ  ผมขออนุญาตอานวา  องคกรปกครอง                      
สวนทองถิ่นยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพตามความเหมาะสม     

และความตองการภายในทองถิ่น อันนี้คือมีสิทธิจัดนะครับ และเขาไปมีสวนรวมในการ  
จัดการศึกษาอบรมของรัฐ อันนี้ก็คือสนับสนุนครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาในสาระสําคัญ
ตรงนี้ก็เขียนไวคอนขางชัดเจนแลวนะครับ เพราะวาในวรรคสามที่ทานขอแปรนี่มันเปน
พูดถึงเรื่องของการที่จะตองคํานึงถึงเรื่องของจารีตประเพณี ซึ่งมันเปนคําขยายของ   
วรรคสองครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

พอรับไดไหมครับทาน 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม ชาติชาย เจียมศรีพงษ ครับ ถาดูในเจตนารมณ ก็ขออนุญาตบันทึกไวดวยนะครับ 

เพราะวาในเรื่องดังกลาวนี่ เพื่อที่จะใหมีประโยชนนะครับ ในเรื่องของการจัดฝกอบรม   

นะครับ ก็เรียนเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับ ปญหาของทองถิ่นนี่บางเรื่อง ในเรื่องของการ             
ที่จะได เขาไปดูแลในเรื่องของศิลปะ  จารีตประเพณี บางครั้ง สตง. ก็ตีความไมถูก  



 ๒๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๑๐/๒ 

 

เหมือนกันนะครับ ก็ฝากทานกรรมาธิการไวดวยนะครับ ในเรื่องของเจตนารมณวา     

จารีตประเพณีของทองถิ่นนี่ บางทีเขาปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนานนะครับ  

แลวก็เปนประเพณีของไทยเรา เพื่อที่จะไดจรรโลงใหคนนั้นมีคุณธรรม ศีลธรรมนะครับ 

ตรงนี้ก็ฝากบันทึกไวในเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญดวยนะครับ ก็ไมติดใจแลวครับ         

ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ บันทึกเจตนารมณใชไหม ไมตองยืนยันอีกทีหนึ่งครับ ขอบพระคุณ
ครับ มาตรา ๒๘๐ นี้ ไมมีการแกไข ทานผูแปรญัตติก็พอใจทั้งหมดนะครับ ขออนุญาต
ผานนะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ 
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :          

มาตรา ๒๘๑ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้มีการแกไข ทั้งถอยคํา ทั้งเพิ่มเติม ตองขอทานกรรมาธิการชี้แจงเสียกอน           

ดีไหมครับ เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๘๑ มีการแกไข ๒ จุด จุดที่ ๑    

ก็คือ ใน (๒) การเขาไปมีสวนรวม ตรงนี้เพียงแตขอความพิมพตกเฉย ๆ นะครับ เพราะ
ขอความเดิม การเขาไปมีสวนในการ มันจะไมเขาใจ ก็คือตกคําวา รวม ไป ซึ่งเปนเจตนา
ดั้งเดิมนะครับ  สวนใน (๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ที่เติมขึ้นมานั้น  เพราะ
คณะกรรมาธิการไดพิจารณาคําแปรญัตติของกลุม ซึ่งเขาใจวามีกลุมเดียว  ออ ๒ กลุม
ครับ  ของท านอาจารย เ จิ มศั กดิ์  ป นทอง  นะครับ  ที่ ได เ สนอเชน เดี ยวกันว า                     

(๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวา การ
เพิ่มเติมเขาไปนั้นก็จะทําใหการรวมมือกันของระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ
ชุมชนทองถิ่น เพื่อดําเนินการในการดูแลสิ่งแวดลอมของสภาพทองถิ่นเองนั้นจะเปนไป
ดวยดียิ่งขึ้น ก็เลยเห็นชอบตามที่มีการแปรญัตติของกลุมนี้ครับ 



 ๒๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๑๐/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

มาตรา ๒๘๑ ทานอาจารยสมชัยก็ผูแปรญัตติพอใจแลวนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์     
ก็บรรจุใหแลว จะยืนยัน เชิญครับ ทานสวิงหรือครับ ขออนุญาต เชิญครับ 

 

          - ๑๑/๑ 

 

 

 



 ๒๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กมลมาศ ๑๑/๑ 

 

  นายสวิง  ตันอุด  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ 

ตองขอบพระคุณทานกรรมาธิการที่บรรจุใน (๔) นี้เขาไปนะครับ ในมาตรา ๒๘๑ นะครับ 

ผมคิดวาเรื่องนี้นี่คอนขางจะสําคัญ เพราะวาผมไดเฝาติดตามดูวาเราใชศัพทนี่นะครับ         

คําในหมวดนี้อยูหลายคํานะครับ วาดวยเร่ืองขององคกรทองถิ่นนะครับ ชุมชน ประชาชน
นะครับ  แตว า เ รื่ องของชุมชนทองถิ่นนี่  ผมคิดว าถ าปรากฏในวรรคนี้ อย างที่                
ทานกรรมาธิการไดบรรจุลงไปนี่นะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้จะมีความสําคัญ เพราะวา       

มันแสดงถึงความเปนอัตลักษณของชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ นะครับ เพราะวาในแตละทองถิ่นนี่
จะมีลักษณะวัฒนธรรม ประเพณีจารีตนะครับ และอัตลักษณของตัวเองที่แตกตางกัน
ออกไป ดังนั้นคําที่เรียกวา ชุมชนทองถิ่น นี่นะครับ ก็จะมีความหมายสําคัญอยางยิ่ง อันนี้
ตองขอขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ทานวิทยา คชเขื่อน ครับ 

  นายวิทยา  คชเขื่อน  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน 

ใชสิทธิของกลุมอาจารยสมชัยนะครับ ในมาตรา ๒๘๑ (๒) นะครับ การมีสวนรวม       

การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยูในเขตพื้นที่ 
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตนนะครับ 

ตรงนี้ขอตัดคําวา เขาไป นะครับ ขอตัดคําวา เขาไป ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานครับ ก็กรรมาธิการแกไขแลว ผูแปรญัตติพอใจนะครับ ก็ยืนยันความพอใจของทาน
นะครับ ใชไหมครับ ทานชาติชายครับ เชิญครับ  

  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ชาติชาย 

เจียมศรีพงษ  ครับ สสร. ครับ ในมาตรา ๒๘๑ (๒) ที่เติมวา การมีสวนรวม เขาไป             

ที่ผมแปร เขาไป ก็ถือวาในเรื่องของการสงเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีกฎหมายบัญญัติอยูแลวนะครับ เมื่อเติม การมีสวนรวม 

เขาไป ก็จะทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ทานประธานจะเห็นนะครับวา ในหมวด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่ พวกผมจะลื่นไหลใหตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ 



 ๒๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กมลมาศ ๑๑/๒ 

 

ผมคิดวาเปนนิมิตหมายที่ดีครับ ที่เมื่อโดยหลักการแลวนะครับที่พวกผม หรือกลุมพวกผม
นี่ไดเสนอคําแปรญัตติ ตรงไหนที่เปนหลักการแลวนะครับ แลวก็ไมขัดกับเจตนารมณ   
แลวนี่นะครับ ผมยินดีที่จะเห็นดวยตามหลักการที่กรรมาธิการไดเพิ่มเขามานะครับ       

ขอบคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ทานเกียรติชัย เชิญครับ  

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  :  กราบขอบพระคุณครับทานประธาน         

ที่ เคารพครับ  กระผม   เกียรติชัย  พงษพาณิชย  สสร . ผมใชสิทธิ ในกรณีที่ทาง                
ทานคณะกรรมาธิการยกรางไดเติมใน (๔) นี่เขามา เพื่อที่จะแสดงความเห็นวา การเขียน   

เพียงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นอยางนี้มันลอย ๆ เกินไป และมันไมบอกวาอะไรเลย 

เพียงแตอยากจะแสดงความเห็นวา มันนาจะเขียนใหมีความชัดเจนที่เปนรูปธรรม
มากกวานี้ ถาหากวาในมาตรานี้พูดถึงเรื่องการสงเสริม รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม          

ก็ในนี้พูดถึงเรื่องเขาไปจัดการ เขาไปมีสวนในการบํารุงรักษา มีสวนในการพิจารณาอะไร
แลว ตรงนี้ถาจะใหสมบูรณ ผมคิดวาคงจะเขียนทิ้งไวเพียงแคนี้ไมพอ เพียงจะเสนอไววา
จะเขียนเพิ่มอยางนี้ไดไหม พูดถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ในการเขาไป ในการ
ดําเนินกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดลอมเหลานี้ ติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานในลักษณะอยางนี้ใหมันสมบูรณขึ้น เพราะถาเขียนเพียง       
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ไมบอกอะไรเลย สิ่งที่เสนอก็คือวาจะเขียนเพิ่มใหคลุมไป
ไดไหมวา การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการดําเนินโครงการ หรือติดตามตรวจสอบ
การดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการสงเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอะไรที่วานี้ ใหมัน
สมบูรณขึ้นจะดีกวาไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                      - ๑๒/๑ 



 ๒๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศันสนยี ๑๒/๑ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน                 

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ            

ในมาตรา ๒๘๑ กรรมาธิการมีการปรับแกตามความเห็นของผูแปรญัตติหลายประเด็น   

นะครับ ดังนั้นผมคิดวาประเด็นสวนใหญคงมีความเห็นที่สอดคลองกันไปแลว ก็คงมี
ประเด็นเดียวที่ทานสมาชิกสภาราง คือทานเกียรติชัย ขออภัยที่เอยนาม ไดกรุณาให   
ความคิดเห็นนะครับวา อยากใหใสรายละเอียดใน (๔) ของมาตรา ๒๘๑ ผมขออนุญาต
กราบเรียนครับวา ในมาตรา ๒๘๑ เองนี่ จริง ๆ แลวจําเปนตองมีการตรากฎหมายตามมา 

ซึ่งจะปรากฏอยูในบทเฉพาะกาลในมาตรา ๒๙๓ (๓) วาจะตองมีกฎหมายฉบับนี้
เหมือนกัน ผมกราบเรียนวาการที่พยายามยังไมใสในรายละเอียดมากนักนี่ ผมกราบเรียน
วาสาระสําคัญในเรื่องนี้มีความเกี่ยวโยงกับหลายสวน สวนหนึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสวนที่ 
๑๒ ในหมวดเรื่องของสิทธิชุมชน ที่จะตองกําหนดความชัดเจนในเรื่องของสิทธิชุมชน   

และขอบเขตอํานาจ รวมไปถึงเขตอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองที่มีอํานาจ
ตามหนาที่ตามกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติไว รวมทั้งกฎหมายที่สวนราชการตาง ๆ       

ไดมอบหมาย หรือมอบอํานาจใหองคกรทองถิ่นเปนผูทําการแทนนะครับ 

   อีกสวนหนึ่งที่จะมีความเชื่อมโยงคือหลักของการพิจารณา ซึ่งเราในสภา
แหงนี้ไดพิจารณาไปแลว คือ ระบบเรื่องของการตรวจสอบความเปนไปไดตาง ๆ ที่เรา    

เรียกวาเปนอีไอเอ (EIA – Environmental Impact Assessment) หรือเอชไอเอ (HIA – 

Health Impact Assessment) คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพ สองสามเร่ืองนี้มีความเกี่ยวพันและมีกฎหมายหลายฉบับนะครับ 

รวมทั้งในเรื่องของการใชประโยชนและการรักษาสงเสริมนั้น มีทั้งเรื่องของการรักษา     

การอนุรักษ การใชประโยชน และการไดรับผลจากประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม  ดังนั้นในมาตรานี้จึงกังวลครับวา หากใสรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกินไป
ในเบื้องตนโดยไมพิจารณาใหรอบคอบในกฎหมายประกอบแลวนี่ ก็จะมีปญหาในแงที่วา
จะถูกล็อก (Lock) เอาไว แลวก็จะทําใหการจัดการตาง ๆ กลายเปนแทนที่จะเปนการ
รวมมือกันจะเปนความขัดแยงในเรื่องของอํานาจ ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมนะครับ ดังนั้นจึงขออนุญาตวา ขออนุญาตเพิ่มเติมตามที่ทานสมาชิก 



 ๓๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศันสนยี ๑๒/๒ 

 

แปรญัตติใน (๔) วา นอกจากพูดถึงองคกรทองถิ่นลวน ๆ แลวนี่ ก็ไดไปเพิ่มเรื่องของการ  
มีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นอยูแลว ซึ่งจะไปสอดคลองกับในหมวดสิทธิชุมชนดวยนะครับ 

แตวาขอวาในรายละเอียดวาเรื่องใด ทรัพยากรประเภทใด อํานาจจะเปนของใคร          
ทั้งในสวนราชการ แลวก็สวนองคกรทองถิ่นหรือชุมชนนั้นนี่ ขอใหไปออกเปนกฎหมาย
รวมกัน เพราะวาคงตองพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดครับ จึงขออนุญาตกราบเรียน        

ใหเหตุผลอยางนี้ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานเกียรติชัยครับ พอรับฟงไดไหมครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  กราบขอบพระคุณสําหรับคําอธิบายครับ  

ก็รับได แลวผมคิดวาถาไปขยายในรายละเอียดในกฎหมายตาง ๆ ที่จะออกตามมา    

เพียงแตวาในแงของภาษาที่เขียนไวอยางนี้มันไมบอกอะไรเลย เหมือนกับไมไดเขียนอะไร
เลย ก็รับไดครับ สุดแตวาทางทานคณะกรรมาธิการจะไปพิจารณาวาจะทํายังไงใหมัน
สมบูรณขึ้น มีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นเทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ  

 นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

บันทึกขอสังเกตใหไวดวยนะครับ  

 นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาอยางนั้นมาตรา ๒๘๑ นี้ มีการแกไข ในสวนของการแกไขนะครับ ทานสมาชิกจะเห็น
เปนยังไงบางครับ มีใครขัดของ เชิญครับ  

  นายชาลี  กางอิ่ม  :  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ผม นายชาลี  กางอิ่ม สมาชิก สสร. นะครับ ก็ขออนุญาตทานประธานนะครับ รบกวน       

ที่ประชุมนิดหนึ่งวา ในหมวดทองถิ่นนะครับ ขออนุญาตทานประธานอภิปรายในหมวด
ทองถิ่นนิดหนึ่งนะครับ ไดไหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

หมวดทองถิ่น คือ 

  นายชาลี  กางอิ่ม  :  คือโดยภาพรวมนะครับ  



 ๓๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศันสนยี ๑๒/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ออ ภาพรวมหรือครับ  

  นายชาลี  กางอิ่ม  :  ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็อยายาวนัก 

  นายชาลี  กางอิ่ม  :  ครับ ๆ ไมยาวครับทาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมยาวนะครับ ไหน ๆ จะปดหมวดนี้อยูแลวใชไหมครับ 

   นายชาลี กางอิ่ม  :  ครับ ๆ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับ ไดครับ เชิญครับ  

  นายชาลี  กางอิ่ม  : คือโดยมาตรา ๒๗๔ นี่ครับ ซึ่งการเงินการคลังก็ให
อํานาจกับทองถิ่น แตที่เดิมในทางปฏิบัตินะครับ คือมหาดไทยนี่ไปรางระเบียบนะครับ   

มาคุมทองถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งอยางยกตัวอยางวา เทศบาลจะจัดแขงขันกีฬานะครับ       

ใชงบของทองถิ่นนะครับ แตวามหาดไทยไปรางระเบียบวา จะจัดการแขงขันกีฬา           

จะใชเงินเปนเงินรางวัลเกิน ๒๕ เปอรเซ็นต (Percent) ของโครงการไมไดนะครับ              

ก็หมายความวาผมเขามาบริหารงานของทองถิ่นนั้น ก็คิดวาจะสงเสริมกีฬาใหเด็ก       

ออกกําลังกายนะครับ   ก็จัดแขงขันกีฬามาอยางตอเนื่องนะครับใหรางวัลที่ ๑  ๑,๒๐๐    

ที่ ๒  ๑,๘๐๐  ยกตัวอยางนะครับ เขาจัดมาหลายปนะครับ โครงการนี้ประสบความสําเร็จ
นะครับ คือใหเด็กไดรักกีฬานะครับ แตวาอยู ๆ สตง. ก็บอกวาจัดไมได เพราะวาในระเบียบ
เขียนวาใหเปนเงินรางวัลไมได  ตองใหเปนถวยรางวัลนะครับ ก็หารือมหาดไทยและ       

ใหมหาดไทยไดแกไขใหจายเปนเงินรางวัลได ก็มาแกไขเปนวา ใหจัดโครงการไดจายเปน
เงินรางวัลไดไมเกิน ๒๕ เปอรเซ็นต แตโครงการที่เราสงเสริมกีฬาใหกับเด็กนะครับ ไมมี 

ไมมีคาใชจายอยางอื่นนะครับ แตยกตัวอยางวา จัดแขงขันฟุตบอลนะครับ ในโครงการ    
๓ แสน มีคากรรมการ อะไรตออะไร ก็จายเปนเงินรางวัลได ๗๕,๐๐๐  ยกตัวอยางนะครับ 

นั่นเปนประเด็นหนึ่งนะครับ                                                                 - ๑๓/๑          



 ๓๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๑๓/๑ 

 

   อีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดวา ระเบียบเกา ๆ ซึ่งทําใหเทศบาลในการบริหาร
นั้นมีปญหา อยางผมที่เมื่อวานที่ไมไดอยูในที่ประชุมเมื่อวานนี้ เพราะสวนหนึ่งก็ไป        

รับเสด็จพระองคโสมฯ (พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ)                         
ซึ่งเชิญพระองคทานเสด็จเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จยา แลวก็ประชุมสภา คาใชจาย
เงินสะสมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของโรงรับจํานํานะครับ เทศบาลมี         
เงินสะสมอยูที่กองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลเจ็ดสิบกวาลาน ซึ่งเราขอกูมา ๒๐ ลาน         

ทางกองทุนก็บอกวาตอนนี้เงินไมมีนะครับ ผมวาไมมีที่ไหนในโลกนะครับวาที่จะถอนเงิน
ตัวเองไมได กูกลับก็ไมได อันนี้เปนระเบียบหนึ่งซึ่งอยากจะฝากกรรมการยกรางวา       

ชวยไปดูดวยวา จะแกไขระเบียบเกา ๆ อยางนี้อยางไรนะครับ ซึ่งเราทองถิ่น  เจ็บปวดมาก
ครับในเรื่องเหลานี้ แลวก็อยากจะฝากดวย ขอใหบันทึกไวในเจตนารมณดวยนะครับ     

และผมคิดวาตรงนี้นาจะตองดําเนินการ มันเปนอยางนี้มานานแลวนะครับ ซึ่งเราทําให
ทองถิ่นมีปญหาในการบริหารงานทองถิ่นกันมากมาย เวลาเขียนบอกใหอํานาจทองถิ่น 

แตวาจริง ๆ แลวเราโดนควบคุม โดยมหาดไทยซึ่งไปรางระเบียบมานะครับ ซึ่งผม
พยายามตอสูในเรื่องนี้มาตลอดนะครับ โดยเฉพาะโรงรับจํานํา ซึ่งมีเงินปนผล จายเงิน 

ปนผลใหแกทองถิ่น ๑๒ เปอรเซ็นตนะครับ ซึ่งผมก็พยายามตอสูวา ขอใหรายไดตัวนี้    
นะครับ ขาราชการนั้นให ๙ เปอรเซ็นต แลวกระผมบอกใหขาราชการนั้น ๕ เปอรเซ็นต    
ก็พอนะครับ อันนี้ความคิดที่นําเสนอมานะครับวา เพราะโรงรับจํานําก็มีเงินเดือน
เหมือนกับคนอ่ืนนะครับ แลวทําไมมีเงินปนผลดวย แลวไดตั้ง ๙ เปอรเซ็นต อันนี้ไมได
อิจฉาลูกนองครับ แตวาไมเปนธรรมกับฝายอื่นนะครับ อันนี้ยกตัวอยางใหทานทราบ  

คราว ๆ เทานั้นนะครับ ขอใหบันทึกไวเปนเจตนารมณดวยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

ทานอาจารยวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน 

ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอขอความเห็นที่ทานสมาชิก คือทานนายกชาลี   
ขออภัยที่เอยนาม ไดอภิปรายนะครับ ผมคิดวาสวนหนึ่งในกรอบทั้งหมวดของรัฐธรรมนูญ  

 



 ๓๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๑๓/๒ 

 

ฉบับนี้นี่ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ก็คือ เร่ืองของลดอํานาจการกํากับดูแล         

แตอยางไรก็ตามครับประเด็นที่เกี่ยวของที่จําเปนจะตองทําตอไป ก็คือ การออกกฎหมาย     

ที่เปนภาพรวม ที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกําหนดอยู ๒ ป จากนั้น
แลวละครับ ประเด็นปญหาหลายเรื่องที่เกี่ยวของกับระเบียบปฏิบัติ และวิธีการ แนวทาง
ปฏิบัติที่ผูมีอํานาจกํากับดูแลนั้นไดออก หากขัดหรือแยงกับแนวทางหรือเจตนารมณของ
กฎหมาย  ก็คงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน  แต  ณ  ขณะนี้ผมขออนุญาตที่จะรับ              

ในความเห็น แลวก็ขอสังเกตของทานเพื่อนสมาชิกไวนะครับ เพื่อเปนสาระสําคัญ         

ในการประกอบในการจัดทํารางกฎหมายที่จะมีตอไปตามบทเฉพาะกาลครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ขอบพระคุณครับ ทานชาลีพอใจนะครับ ขอเรียนซ้ําอีกครั้งนะครับ เพื่อเปนการบันทึก 

มาตรา ๒๘๑ มีการแกไข ไมมีสมาชิกทานใดขัดของในการแกไขนั้นนะครับ มีการ       
แปรญัตติ  แลวก็ผูแปรญัตติพอใจหมดทุกทานนะครับ  ขออนุญาตผานมาตรานี้          
เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

หมวด  ๑๕  การแกไขเพิ่ม เติม รัฐธรรมนูญ  ไม มีการแก ไข  มีสมาชิกผู แปรญัตติ                
ขอสงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

หมวดนี้ไมมีการแกไข ทานพิเชียรครับ ติดใจครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ    

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ  ในกลุม ๑ ของกระผม            

ไดแปรญัตติชื่อหมวดที่ ๑๕ นี้นะครับ โดยใหเพิ่มเติมคําวา การปฏิรูปการเมือง เขาไปครับ     

ทานประธาน เพราะวาขออนุญาตเรียนสั้น ๆ นะครับวา เราสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  

ทั้ง ๑๐๐ ทานนี่ ไดมีโอกาสเขามาทําหนาที่ เพื่อพี่นองประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ     

 



 ๓๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๑๓/๓ 

 

นะครับ ตั้งแตเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่เปนเวลา ๖ เดือน
เต็มแลวนะครับทานประธาน เปาหมายใหญที่สําคัญที่เราเขามาในการทําหนาที่ในครั้งนี้
เร่ืองสําคัญเรื่องหนึ่งที่พี่นองประชาชนอยากเห็น แลวก็ฝากฝงมา ----------------------------- 

 

- ๑๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      ณัฐชนก ๑๔/๑ 

 

ก็คือใหมีการปฏิรูปการเมืองครับทานประธาน ไมวาเราจะรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้
ออกมาดีอยางไร หรือมีขอความตาง ๆ ที่เราไดคิดประดิษฐ แลวก็ไดสรางสรรคขึ้นมา          

บางทานก็ไดกลาววา  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีนวัตกรรมใหมขึ้นมามากมายนะครับ            

แตสิ่งสําคัญที่สุดที่กระผมคิดวาเปนหัวใจของการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็คือ เร่ืองการ
ปฏิรูปการเมืองครับ แลวก็ไดดูในหมวดตาง ๆ แลวนี่ก็เห็นวา ในหมวด ๑๕ นี้แหละ       

นะครับ ที่นาจะมีการเพิ่มเติมในสวนนี้เขามารวมกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับ 

ทานประธาน ก็เลยขออนุญาตเสนอวา ในหัวขอของหมวดนี้นาจะมีการเพิ่มเติมคําวา  

การปฏิรูปการเมือง เขามา ก็จะสมเจตนารมณของพี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศครับ   

ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานกรรมาธิการครับ ทานอาจารยประพันธหรือครับ เชิญครับ   

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เขาใจวา ที่มีการเสนอคําแปรญัตติ      
เพื่อแกไขชื่อหมวด ๑๕ โดยเพิ่มเติมวา การปฏิรูปการเมือง เขาไป นอกเหนือจากการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสาระของบทบัญญัติในหมวดนี้นั้น เกี่ยวเนื่องกับที่ผูแปรญัตติ
เสนอในมาตรา ๒๘๑/๑ ซึ่งเปนรายละเอียดตอมานะครับ เหมือนกัน การกราบเรียนชี้แจง
คงกราบเรียนชี้แจงรวมไปทั้ง ๒ เร่ืองนะครับ ในเบื้องตนขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับ
วา ถาดูในสาระของมาตรา ๒๘๑/๑ ซึ่งจะใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของ
รัฐสภา ก็เขาใจไดวา สิ่งที่มีการเสนอขึ้นมาใหมนั้นเปนการดําเนินการในขอบเขตอํานาจ
หนาที่ ของสภานะครับ  ของรัฐสภาที่จะดําเนินการเพื่อจัดการปฏิ รูปการเมือง              
ตองกราบเรียนอยางนี้ครับวา เมื่อดูหนาที่หรือขอบเขตการพิจารณาแลวการดําเนินการ
ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของรัฐสภาที่ตั้งใจจะใหมีขึ้นนั้นเปนการดําเนิน
กิจการภายในของรัฐสภานั้นเอง ซึ่งไมไดมีการใชอํานาจโดยรัฐธรรมนูญบังคับเหนือ
องคกรอื่นใด  เมื่อเปนการดําเนินการภายในของงานของรัฐสภาเองแลว รัฐสภา          

ยอมสามารถที่ จะตั้ งขึ้ น ไดนะครับ  หรื อจะกํ าหนดแนวทาง  กํ าหนดรูปแบบ               

ตามที่เห็นเหมาะสมไดนะครับ  โดยปกติก็จะไมเขียนรายละเอียดของกิจการภายในของ 



 ๓๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      ณัฐชนก ๑๔/๒ 

 

ในองคกรนั้นมาอยูในรัฐธรรมนูญ เพราะวาจะเปนการขัดขวางตอการที่จะพัฒนาในระยะ
ตอ ๆ ไป ซึ่งหากองคกรนั้นเองเห็นสมควรพัฒนา เพื่อใหเหมาะสมเปนประการใด        

เ ข าจะสามา รถประกาศไดนะครับ และประการสําคัญคือเมื่อไมไดใชอํานาจใด           

ไปบังคับเหนือองคกรอื่นใดในรัฐธรรมนูญแลวนั้น ก็ไมจําเปนที่จะตองเขียนขึ้นเปน
บทบัญญัติของกฎหมาย สามารถออกเปนขอบังคับของสภาไดเอง และกราบเรียน
ประการที่ ๒ วา ถามีคณะกรรมาธิการอันนี้ขึ้นมาในรัฐธรรมนูญ จะเกิดปญหาการซ้ําซอน
การปฏิบัติงานในมาตรา ๗๗ ซึ่งเราใหมีสภาพัฒนาการเมืองเปนองคกรอิสระนะครับ     

ทําหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง กํากับติดตามการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามแผนพัฒนาการเมืองคูกันอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนวา โดยความเห็น
ของคณะกรรมาธิการเห็นวา เมื่อเปนกิจการภายในของสภาเองก็ไมจําเปนที่จะตอง       
มาบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดความแข็งตัวและก็ไมสามารถจะปรับปรุง               
ใหเหมาะสมกับสภาพการบริหารงานของสภาในภายหลังได เคยมีการพูดกันถึงการ
ดําเนินกิจการของสภาในหลายเรื่องนะครับ มีการเสนอถึงวารัฐสภานั้นควรจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการหลาย ๆ เร่ือง เพื่อชวยเหลือหรือดูแลในการบริหาร หรือในการ
พัฒนาทางดานการเมืองหรือการบริหาร เชน มีการเสนอใหมีคณะกรรมาธิการติดตาม
งานของการใชงบประมาณ โดยเปนคณะกรรมาธิการประจําครับ ดูแลตั้งแตการศึกษา         

ความสมควรในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลการติดตามการใชงบประมาณเปนประจํา 

มิใชตั้งขึ้นมาเฉพาะครั้งเฉพาะคราว นั่นก็เคยเปนเรื่องที่เคยพูดกันอยู แตก็ไมเคยนํามา
บัญญัติอยูในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  เพราะตองการใหเปนกิจการภายในของสภา         

ที่จะมีการปรับเปลี่ยนกันไดในแตละสภาพของประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนไป กรณีนี้              
ก็เชนเดียวกันครับวา เมื่อเปนกิจการของคณะกรรมาธิการของสภานั้นก็สามารถ
ดําเนินการไดอยูแลว โดยไมตองบัญญัติอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับผม 

 

      - ๑๕/๑  



 ๓๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๑๕/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอบคุณทานประธานสภาครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ คือตอนแรกกระผมก็แคอภิปรายวา    

เพิ่มเติมคําวา การปฏิรูปการเมือง ในหมวด ๑๕ แตวาตอนนี้ก็จะขออนุญาตนะครับ    

เรียนถึงวัตถุประสงคของการเสนอใหมีมาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่ง ขึ้นมานะครับ ซึ่งเมื่อสักครู
ทางทานเลขาของกรรมาธิการยกรางนี่ไดกรุณาชี้แจงมาบางแลวนั้นนี่ กระผมขออนุญาต
เรียนดังนี้นะครับ กลุม ๑ ของกระผมนี่ไดพิจารณาแลวเห็นวา รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้      
จะประสบความสําเร็จ แลวก็เปนที่พึ่งของพี่นองประชาชนไดอยางแทจริงนี่ นาที่จะมีการ
เนนในเรื่องการปฏิรูปการเมืองใหมากยิ่งขึ้น ตามที่ทานไดกรุณาชี้แจงนะครับวา            

ไดมีการตั้งสภาพัฒนาการเมืองขึ้นมาตามมาตรา ๗๗ ใน (๙) นั้น กระผมไดพลิกไปดูแลว    

นะครับ มาตรา ๗๗ (๙) ทานไดเขียนไวสั้น ๆ ดังนี้นะครับ  ทานเขียนวา จัดใหมี
แผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตาม     

สอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัดนะครับ ทานเขียนไวสั้น ๆ เพียง 
๒ บรรทัดเทานั้นเองนะครับ ซึ่งในสวนนั้นก็เปนเรื่องที่จะมีการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง
กันตอไป  ก็เปนสิ่งที่ดีครับทานประธาน แตวาในบทบัญญัติมาตรา ๒๘๑/๑ นี้ที่ทางกลุม
กระผมไดเสนอขึ้นมานี่ มีสาระสําคัญนะครับ ก็คือใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การเมืองขึ้นคณะหนึ่งเปนของรัฐสภา ซึ่งรวมทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มีอํานาจ
หนาที่ที่สําคัญในการศึกษาพิจารณาและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองใหแก       
รัฐสภานะครับ และคณะกรรมาธิการชุดนี้มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๑ ทาน ประกอบดวย สส. 

บวก สว. ๑๕ ทาน  ประกอบดวยภาคประชาสังคม ๑๕ ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ             

สายนิติศาสตรและรัฐศาสตร ๑๐ ทาน ซึ่งคัดเลือกกันเองนะครับ แลวก็ประกอบดวย       

ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการในสาขาอื ่น  ๆ  อีก  ๑๑  ทานนะครับ  ร วมกัน เปน       

๕๑  ทาน  วิธีการไดมาและการคัดเลือกนั้น ใหคัดเลือกกันเองนะครับ ของผูแทนจาก  

ภาคประชาสังคมและผูทรงคุณวุฒิ แลวก็ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  

ในกฎหมายนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เขาใจวา นาจะใชวิธีการที่ใกลเคียงกับตอนที่ เราเลือก  



 ๓๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๑๕/๒ 

 

สมัชชาแหงชาตินะครับ  และในวรรคทายสุด  วรรคที่  ๔  ที่กระผมได เสนอมาคือ                         

ใหคณะกรรมาธิการชุดนี้รายงานผลการศึกษาและพิจารณาแกรัฐสภาทุกปนะครับ       

คือรายงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวก็ในกรณีที่เกิดมีกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน    

นะครับ ที่เปนกรณีเกี่ยวของกับการปฏิรูปการเมืองนี่ ก็ใหสามารถที่จะเสนอเปนรายงาน
ตอรัฐสภาไดทันทีครับทานประธาน และรวมทั้งรัฐสภานาจะตองดําเนินการในเรื่องนี้  
อยางรวดเร็วภายใน ๑๕ วัน และตองดําเนินการตามที่พิจารณาภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่
ไดรับรายงานจากคณะกรรมาธิการ ทั้งหมดนี้นะครับเราไดกําหนดขึ้นมานี่ กระผมคิดวา
ไมนาจะเปนเรื่องภายในของรัฐสภาเทานั้น เพราะวาความสําคัญของคณะกรรมาธิการ  
ชุดนี้มีมาก แลวก็จะเปนอีกจุดหนึ่งที่จะเปนแรงจูงใจใหพี่นองประชาชนนี่ไดมองเห็น
ความสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ ฉบับปพุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ วามีความแตกตางจากราง
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยางชัดเจน โดยเราไดใหความสําคัญกับการปฏิรูปการเมือง    
แลวก็ไดใหความสําคัญกับการจัดตั้งเปนคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของรัฐสภา           

ขึ้นมานะครับ ดังนั้นกลุมพวกกระผมจึงเห็นวา ไมนาจะเปนเรื่องภายในของรัฐสภาเทานั้น 

แตนาที่จะบัญญัติขึ้นมาเปนอีกมาตราหนึ่งตางหาก --------------------------------------------- 

 

        - ๑๖/๑ 

 



 ๓๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ศริิลักษณ ๑๖/๑ 

 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศชาติและสวนรวมอยางแทจริงนะครับ และการเขียนขึ้นมา    

ใน ๔ วรรคดังนี้นี่ ก็มิไดจะไปขัดขวางการดําเนินงานการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง       
ตามมาตรา ๗๗ วรรคเกา แตอยางใดนะครับ เปนคนละสวนกัน เพราะวาในสวนนี้จะเนน
การศึกษาและพิจารณาภายในรัฐสภาเปนดานหลัก สวนสภาพัฒนาการเมืองนั้น           

มีการดําเนินงานที่มากมายกวานี้เยอะเลยครับทานประธาน ในขอบเขตทั่วประเทศ ดังนั้น
กระผมจึงคิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องหนึ่งที่อาจจะกลาวไดวาเปนนวัตกรรมใหมอีกชิ้นหนึ่งของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็วาไดนะครับ ซึ่งพวกกระผมก็ไดนําเสนอใหทานทั้งหลายไดพิจารณา 

ถาเผื่อทานเห็นวาจะเปนประโยชนและจะชวยเสริม ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีเสนห
มากยิ่งขึ้น แลวก็จะมีการดําเนินงานที่จะเปนประโยชนตอสวนรวมแลว กระผมก็คิดวา        

นาที่จะรับไวพิจารณาครับทานประธาน ขอขอบพระคุณอยางมากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ใหขอมูลนะครับ สภาก็มีสถาบันพระปกเกลาเปนอีกสถาบัน มีกฎหมาย   

รับรองพรอมมูลบริบู รณนะครับ  ก็ มีสวนที่ เกี่ ยวพันเกี่ ยว เนื่ องกับเ ร่ืองที่ เสนอ               

ทานกรรมาธิการครับ เขาเสนอทั้งชื่อหมวด และทั้งหมวด ๒๘๑/๑ จะยืนยันชี้แจงอะไร         
อีกครั้งไหมครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา        

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ ในกรณีที่ทานผูแปรญัตติ ทานพิเชียร     
ขออนุญาตเอยนาม ทานขอแปรญัตติเพิ่มกรรมาธิการของสภาทั้งสอง เปนเรื่องของ    
การปฏิรูปทางการเมือง กระผมเห็นวาเปนความปรารถนาดีของทานนะครับ เพื่อที่จะให
เกิดมีการพัฒนาทางการเมือง แตกระผมก็ยังยืนยันตามความคิดเห็นของทางกรรมาธิการ    
ยกราง ซึ่งก็ไมใชเราพิจารณาโดยไมรอบคอบนะครับ เราก็ไดดูครบถวนทุกดานแลววา   

เราควรจะกําหนดไวในแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งมาตรา ๗๗ ก็ชัดเจนนะครับ ในวรรคทายนี่ 
ใน (๙) ที่จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง แลวก็ใหมีสภาพัฒนาการเมือง ซึ่งเปนอิสระนี่ ตรงนี้
คือเสนหของรัฐธรรมนูญ อันนี้แหละครับ แลวก็ไมรุงรังดวยนะครับ เราสามารถที่จะ
กําหนดใหมีอีกสภาหนึ่ง ซึ่งเปนสภาของประชาชนอยางแทจริง  แลวก็รัฐรับรองดวย 

 



 ๔๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ศิริลักษณ ๑๖/๒ 

 

นะครับ เปนองคกรที่ลักษณะของการทํางานที่ เปนอิสระดวย ไมขึ้นตอใคร ในกรณีที่เรา
จะใหไปขึ้นตอสภาในการปฏิรูปทางการเมืองนี่ ทานลองคิดดูนะครับ ถาพรรคการเมือง   
เขาไมเห็นดวยในกรณีของการพัฒนาไปจุดใดจุดหนึ่งนี่ มันก็จะกลายเปนความลมเหลว
ในทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงไดเห็นในจุดนี้ เราจึงกําหนดใหมีสภาพัฒนาการเมือง 
ซึ่งจะเปนครั้งแรก รัฐธรรมนูญอันนี้นี่ก็จะบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับ ทานจะไปดําเนินการ  
อยางไร ในแงของการใหมีจํานวนเทาไร รวมทั้งใหมีภาคประชาชนรวมในการกําหนดอยู
ในสภาพัฒนาการเมืองนี้นี่ เปนอํานาจหนาที่ของทางดานของประชาชนแลวครับ จะตอง
กําหนดใหเกิดมีขึ้น แลวที่เขียน ๆ กันขึ้นนี่นะครับ ถาจะกําหนดใหมีอยูในกฎหมายก็ตอง
กําหนดขึ้นภายใน ๒ ปอยูแลว ตามบทเฉพาะกาลนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให         
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนฉบับของประชาชนอยางแทจริง แลวก็ไมไดเขียนอะไรรุงรังในแง
ของการที่ซ้ําซอนกับอํานาจที่ทางสภาเขามีอยูแลว เขาจะตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูป 

อยางไร  เขาก็สามารถที่ จะตั้ ง ไดอยู แลวครับ  กระผมก็คิดวาทางที่ เขียนไว ใน            

มาตรา ๗๗ (๙) นี้ คิดวาเหมาะสมแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานพิเชียรจะยืนยันไหมครับ หรือวาพอใจกับคําชี้แจง สั้น ๆ นะครับ ไมมีอภิปรายตอ    

นะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็คือเรียนตามตรงวา ใจจริงแลวนี่         
ก็อยากจะใหมีการบัญญัติในเรื่องคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองนี้ไวนะครับ แตวา   

เมื่อทางทานกรรมาธิการไดชี้แจงอยางนี้ กระผมเองก็คิดวา คือความจริงความเห็นตรงนี้    
อาจจะแตกตางกันนะครับ คือทางฝายพวกกระผมมิไดเห็นวามันรุงรัง -----------------------  
 

          - ๑๗/๑ 

 



 ๔๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         เสาวลกัษณ ๑๗/๑ 

 

หรือวามันจะซ้ําซอน แตวาพวกกระผมนี่มองในจุดวามันจะเปนหัวใจสําคัญของ            
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวยอีกฉบับหนึ่งนะครับ แตวาเมื่อทางทานกรรมาธิการยกรางคิดวา   

จะไปซอนกับมาตรา ๗๗ (๙) นี่ ทางเราก็ยินดีรับฟงนะครับ  แลวก็ในชั้นนี้ก็ยังไมติดใจ       

นะครับ แตวาอยางไรก็ตามขออนุญาตฝากเปนเจตนารมณไวนะครับวา อยากใหมีการ
พัฒนาทางดานของการปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยใหมากยิ่งขึ้นนะครับ แลวก็ถามี   
สิ่งใดที่ทางสภา รัฐสภาจะสามารถหนุนชวยการปฏิรูปการเมือง แลวก็การพัฒนา
การเมืองไดนี่ ก็ขอใหมีการดําเนินการใหมากขึ้นกวาเดิม แลวก็แมกระทั่งทางรัฐสภาเองนี่ 
ซึ่งมีสถาบันพระปกเกลาเปนสถาบันทางวิชาการที่ทรงคุณคา แลวก็มีประโยชนอยูแลวนี่     
นะครับ แตกระผมก็คิดวา ถาจะสามารถที่จะมีคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองไว          
อีกสักชุดหนึ่งนี่นะครับ อาจจะขออนุญาตทานโนต (Note) ไว บันทึกไวในบันทึก
เจตนารมณนะครับ เพื่อที่วาเมื่อมีสภาผูแทนราษฎรและมีวุฒิสภาใหมขึ้นมาแลวนี่         
ก็ขอใหอยางนอยมีคณะกรรมาธิการชุดนี้สักคณะหนึ่งนะครับ ทานประธานครับ            

ในสภาผูแทนราษฎรชุดใหม เพื่อที่จะทําใหสมกับเจตนารมณที่พี่นองประชาชน            

ทั่วทั้งประเทศฝากมานะครับ ทานประธานครับ ก็ขออนุญาตเรียนใหทราบครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

ครับ  ก็แลวแตสภาเขานะครับ  คราวนี้ก็ไม มีการแกไขนะครับ  แลวก็ผูแปรญัตติ                 
ก็ไมติดใจแลว เพราะฉะนั้นก็หมวดนี้ หมวด ๑๕ ก็ตองผานนะครับ รวมทั้งมาตรา ๒๘๑/๑     

ที่เสนอมาก็คงไมมีนะครับ ขอผานไปเลยนะครับ เชิญทานเลขาตอนะครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ  ยังมีครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                

เชิญครับ 

  นายวิทยา  คชเขื่ อน   : ทานประธานที่ เคารพครับ  ยังมีกลุมของ        
อาจารยสมชัยที่ขอเพิ่ม ยังขอเพิ่มวรรคสองนะครับ จากมาตรา ๒๘๒ ครับ 

  นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                

ยังไมถึงเลยครับ กําลังจะพิจารณา ๒๘๒ นะครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  อาว ไมใช ๒๘๒ หรือเมื่อกี้ 



 ๔๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            เสาวลักษณ ๑๗/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญนั่ง ทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :        

มาตรา  ๒๘๑ /๑  ผานไปนะครับ ตอไปเปนมาตรา  ๒๘๒ ไมมีการแกไข  มีสมาชิก              

ผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ
มาถึงแลวละครับ มาตรา ๒๘๒ ไมมีการแกไข แตมีผูแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติไว   
หลายทานดวยกันนะครับ ผมจัดเรียงลําดับไวแลว เพื่อใหมันสอดคลองกับวรรคตาง ๆ   

นะครับ ตองขออนุญาตเรียกชื่อตามวรรคก็แลวกันนะครับ โดยเริ่มตั้งแตทานพิเชียร             
อํานาจวรประเสริฐ ขอแปรญัตติ แกขอความในวรรคหนึ่งและสาม ทานจะกรุณาอภิปราย
ทีเดียวทั้งหนึ่งและสามสําหรับทานนะครับ เชิญเลยครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ   

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ผูแปรญัตติในมาตรา ๒๘๒ นี้นะครับ 

ทานประธานครับ เราไดมาถึงมาตราสําคัญอีกมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว    

นะครับ นั่นก็คือมาตราวาดวยเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับทานประธาน       

การแกไขรัฐธรรมนูญนี้นะครับ หลักการที่สําคัญที่ทางกลุมเราไดรับฟงความคิดเห็น      

มาจากพี่นองประชาชนนี่ ก็คือเราตองการใหมีการแกไขที่งายขึ้นนะครับ คือไมรัดตัว    

แลวก็ไมเขมงวดจนเกินไป เพราะวา ถาหากวาแกไขรัฐธรรมนูญไดยากเหมือนรัฐธรรมนูญ             

ฉบับป ๒๕๔๐ ซึ่งก็แทบจะไมไดแกไขอะไรเลย ในชวงเจ็ดแปดปที่ผานมานะครับ ดังนั้น
เราจึงไดเสนอไวในวรรคที่ ๑ และวรรคที่ ๓ ดังนี้นะครับ โดยไดแกไขจํานวนสมาชิก    

สภาผูแทนราษฎรนะครับ ที่จะเขาชื่อกันเพื่อแกไขไดนี่ จากเดิมที่ทางกรรมาธิการยกราง  
ไดเสนอไว จํานวนหนึ่งในหา นะครับ เราไดแกไขมาเปน  จํานวนหนึ่งในสิบครับ               

ทานประธานครับ ถาหนึ่งในสิบนี่ ถาเปน สส. นะครับ ------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๑๘/๑ 



 ๔๓
 สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๑๘/๑ 

 

สส. เรามี ๔๘๐ คน  ก็จะใช  ถาหนึ่งในสิบ ก็เพียงแค ๔๘ คนนะครับ แลวก็ถาเปน สว.    

นะครับ เรามี ๑๕๐ คน ถาหนึ่งในสิบของ สว. ก็แค ๑๕ คนนะครับ ตรงนี้ก็จะชวยใหเปน
การเปดทางเทานั้นเอง เพราะวาการแกไขรัฐธรรมนูญจริง ๆ นั้นนี่ มิใชวา สส. หนึ่งในสิบ 

หรือ สว. หนึ่งในสิบเสนอใหแกไขแลวจะแกไขได ยังมีกระบวนการและกรรมวิธี ขั้นตอน  

ในการแกไขรัฐธรรมนูญอีกมากมายนะครับ ในเรื่องการเสนอเขาชื่อของสมาชิกรัฐสภานั้น 

เปนเพียงมาตรการเบื้องตนเทานั้นเอง ดังนั้นในมาตรการเบื้องตนนี้ เราจึงไมอยากที่จะให
มีจํานวนมากจนเกินไป สวนอีกดานหนึ่งนี่ ก็คือในสวนสิทธิของประชาชนที่จะเขาชื่อกัน 

เพื่อแกไขรัฐธรรมนูญ ตรงนี้เราก็ไดขอเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ทางกรรมาธิการยกราง  
ไดเสนอมาเปนจํานวน ๑ แสนคนนะครับ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๑ แสนคน สามารถ
เขาชื่อเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญได อันนี้เราเห็นวามากเกินไปนะครับ ก็จะขออนุญาต         

เปลี่ยนแปลงลดลงมาเหลือเพียงแค ๑๐,๐๐๐ คน ครับทานประธาน เพราะถือวาเปน
กระบวนการเบื้องตนเทานั้นนะครับ ดังนั้นนี่ในวรรคหนึ่งเราแก ๒ ตอน คือตอนที่ ๑      

ลดจํานวนสมาชิกนะครับ ที่จะแกไขจากหนึ่งในหา มาเปนหนึ่งในสิบ แลวก็ลดจํานวน
ประชาชนที่จะเขาชื่อแกไขรัฐธรรมนูญจาก ๑ แสนคน เหลือ ๑๐,๐๐๐ คนนะครับ         

ในสวนวรรคสองนั้นก็ไมมี ในวรรคสามนะครับ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๑       

ขั้นรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียง        
เห็นชอบในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของ ๒ สภาครับ ก็ขออนุญาตเรียนดังนี้ครับทานประธาน ขอบคุณมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณครับ กลุมทานวัชราก็แกขอความใน (๑) เหมือนกันครับ ก็เชิญครับ อาจารย
วัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กลุมของกระผมขอมอบใหทานธวัช บวรวนิชยกูร เปนผูอภิปรายครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เชิญทานธวัชครับ 

 



 ๔๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         พรเทพ ๑๘/๒ 

 

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  : กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

กระผม  นายธวัช บวรวนิชยกูร สสร. ครับ กระผมไดเสนอแปรญัตติมาตรา ๒๘๒ นี้       
เพื่อเสนอการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหมีกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญใหงายขึ้น      

โดยกระผมไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงจากจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในการที่จะใช
จํานวน ๑ แสนคน เพื่อลงชื่อแกไขรัฐธรรมนูญนะครับ ทางกลุมผมนี่ขอเปลี่ยนเปน        

๒๐,๐๐๐ คน จาก ๑ แสนคน ที่ทานยกรางไดรางไวนี่นะครับ จาก ๑ แสนคน เปน        

๒๐,๐๐๐ คน เหตุผลครับ ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นี่นะครับ เรามีการกําหนดในการแกไข
กฎหมายนี่นะครับ เราตองใช ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เพื่อที่จะไปแกไขกฎหมาย ผมกราบเรียนวา 

รัฐบาลที่แลว รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ตลอดที่ใชมานี่นะครับ ยังไมเคยมีโอกาสไดแกไขเลย 

ดวยรายชื่อ ๕๐,๐๐๐ ชื่อนะครับ ในการตรวจสอบรายชื่อนี่นะครับ มีการตองขอ         

บัตรประชาชน ขอการรับรอง ตรวจสอบวามีสิทธิเลือกตั้งหรือเปลา ประเด็นและเหตุผล    

ก็เหมือนอยางที่ทานสมาชิก ทานการุณ ใสงาม ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ซึ่งทาน      

ไดเคยกลาวไววา การหารายชื่อประชาชนจํานวนมากขนาดนั้นนี่ มันหายากมากครับ        

เพราะฉะนั้นนี่ ชองทางนี้จะเปนชองทางทางออกที่สําคัญในการที่จะนําเสนอประเด็น
ปญหาของรัฐธรรมนูญโดยประชาชนอยางแทจริง เพื่อจะมาเสนอนะครับ ในการเสนอ   

แกรัฐธรรมนูญนี่นะครับ ไมใชแควาประชาชนเสนอมาแลวนี่ก็จะสามารถแกได ยังตองมา
ผานสภา และสภาจะนําขึ้นมาพิจารณา แลวจะผานหรือไมผานก็ยังไมรู แตอยางนอยนี่     
เราก็รูแลววา อันนั้นจะเปนประเด็นปญหาซึ่งประชาชนนี่มีความวิตกกังวล แลวเราจะได      
รวบรวมประเด็นทั้งหมดนี่นะครับ ผานสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมถือวาจริง ๆ 

แลวนี่ มันไมใช เ ร่ืองการแกที่แกงายเลยนะครับ  อีกอยางหนึ่งผมอยากจะใหมัน                

มีความคลองตัวใหไดงายหนอย --------------------------------------------------------------------- 

 

              - ๑๙/๑ 



 ๔๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๙/๑ 

 

ผมเรียนตามตรงนะครับวา ประชาชน ๖๓ ลานคนนี่ ไมใชวาทุกคนจะเห็นเหมือนกัน     

นะครับ ในเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญนี้นี่นะครับ ทุกคนก็ยอมมีความเห็นที่แตกตางกันไป        

เพราะฉะนั้นแลวนี่ผมคิดวาถาหากวาเราทําใหมันงายขึ้น แลวความเห็นที่แตกตางไดมี
โอกาสนํามาเสนอสูสภานี้ไดงายขึ้น ก็นาจะเปนการเปดโอกาสใหประชาชนนี่ไดนําเสนอ
เพื่อแกไข ซึ่งผมเชื่อวาขอเสนอดี ๆ นาจะยังมีอีกเยอะนะครับ โดยประชาชนนะครับ ก็เลย
อยากจะกราบเรียนเพื่อที่จะขอเสนอแกไขญัตตินะครับ เพื่อลดจํานวนประชาชนผูเขาสิทธิ
เสนอชื่อรางรัฐธรรมนูญจาก ๑ แสนคน เปน ๒๐,๐๐๐ คนครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ทานกรรมาธิการจะชวยตอบวรรคหนึ่งกันเสียทีหนึ่งกอนดีไหมครับ เพราะวรรคสอง               
มันคนละเรื่องกันเลยครับ เชิญครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ในบทบัญญัติ
เร่ืองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ เปนบทบัญญัติซึ่งกรรมาธิการใหความสําคัญ      

เปนอยางยิ่งนะครับ เพราะวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผานความเห็นชอบของประชาชน
หรือไมนี่ สวนหนึ่งก็จะอยูในบทบัญญัติเร่ืองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในการราง
รัฐธรรมนูญรางแรกเรานี่ครับ รางมา ๒๙๙ มาตรา เราตระหนักครับวา ๒๙๙ มาตรานี่  
เปนการยากที่พี่นองประชาชนจะเห็นดวยทุกประเด็น แมกระทั่งในกรรมาธิการนี้เอง     
หรือทานสมาชิกสภารางเองนะครับ ก็ยังไมไดเห็นสอดคลองกันทุกประเด็น ตองโหวตกัน  

หลายประเด็นนะครับ  แพ  ชนะ  กันหลายประเด็น  ฉะนั้นคนราง เองนี่นะครับ                    

ก็ยังไมเห็นหมดทุกประเด็นนะครับ โดยเหตุนี้นี่ทําอยางไรนะครับ จะทําใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้สามารถที่จะอยูยืนยาว เปนรัฐธรรมนูญที่มีชีวิต สามารถพัฒนาตัวเองไดนะครับ 

โดยเหตุนี้กรรมาธิการยกรางจึงไดยกรางในมาตรา ๒๘๒ นี้นะครับ โดยเพิ่มอํานาจของ
ประชาชนเขามา เพื่อมีสวนรวมในการแกไขรัฐธรรมนูญ  นอกเหนือไปจากคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยเพิ่มบทบัญญัติใหประชาชน ๑ แสนชื่อ 

สามารถเสนอเรื่องเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญได  เหตุที่ตองใชจํานวน  ๑ แสนชื่อนะครับ 

 



 ๔๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๙/๒ 

 

ก็เพราะเหตุผลวารัฐธรรมนูญนี้ เปนกฎหมายหลักของประเทศ กําหนดความเปนไป
ของประเทศนะครับ และบางประเด็นเปนประเด็นทางการเมืองดวย มีบางประเด็นนะครับ
ที่ไมสามารถขอแกไขได ซึ่งจะอยูในวรรคสองนะครับ เนื่องจากวามีประเด็นทางการเมือง
อยูพอสมควรนะครับ ถาเราใหจํานวนนอยเกินไปก็อาจจะมีปญหาในทางบริหาร      
ในทางปฏิบัติได จํานวน ๑ แสนชื่อนี่กรรมาธิการไดพิจารณาดวยความรอบคอบนะครับ 

ไดศึกษาจากของตางประเทศดวยนะครับวา ในการแกไขรัฐธรรมนูญเขาใชเสียงประมาณ
เทาไร อยางยกตัวอยางงาย ๆ อยางประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนแมบทของการ         
ใชอํานาจอธิปไตยตามตรงนะครับ มีการทําประชามติมากที่สุดในโลกในการแกไข
รัฐธรรมนูญก็ใชเสียง ๑ แสนชื่อเหมือนกันครับ โดยเหตุนี้เราคํานึงถึงความใหรัฐธรรมนูญ
มีความยืนยาว ยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไดนะครับ ในเวลาเดียวกันก็ไมให      
เกิดปญหาในทางการเมือง เราถึงกําหนดจํานวนไว ๑ แสนคนครับ ซึ่งในการแกไข
รัฐธรรมนูญตามมาตรา  ๒๘๒ นี้ ในหลักการนี้ไมยากเกินไป และก็ไมงายเกินไป            

ในบางประเทศนะครับ อยางเชน ประเทศญี่ปุน การแกไขรัฐธรรมนูญตองใชเสียง        
สองในสามของทั้งรัฐสภานะครับ ไดเสียงสองในสามแลวนี่นะครับ ยังตองขอสัตยาบัน
จากประชาชนใชเสียงกึ่งหนึ่งในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่มาสวนใหญจากรัฐธรรมนูญ     

ป ๒๕๔๐ นะครับ ใชเสียงไมมาก ไมนอยนะครับ คือใชเสียงสภาผูแทนนี่จํานวนหนึ่งในหา 

ถาตามรางของเรานี่ก็คือจะใช ๙๖ คนนะครับ ก็คิดวาในจํานวนสัดสวนที่เขากําหนดไว
เดิมในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ในจํานวนสวนนี้นาจะมีความเหมาะสมครับ ขอบคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานก็อธิบายชัดแลวนะครับ  นี่ เปนเสนหจริง  ๆ  นะครับ  ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้          
เพราะเปนการใหสิทธิเปนครั้งแรก มีผูยกมือเยอะนะครับ ขอใชสิทธิในการรวม คงจะเปน
เพราะวามาตรานี้ ไม มีการแกไขนะครับ  ขอผานผูแปรญัตติไปกอนไดไหมครับ              

หรือทานที่ยกมือ เชิญทานปริญญากอนครับ ถาอยางนั้น มียกมือ มีขึ้นชื่ออยูเหมือนกัน
ครับ 

 

 



 ๔๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๙/๓ 

 

   นายปริญญา ศิริสารการ : กราบเรียนทานประธานครับ และ               

ทานผูมีเกียรติทุกทาน  ผม ปริญญา  ศิริสารการ สสร. นะครับ  ในการแกไขรัฐธรรมนูญ           

๑ แสนชื่อนี่นะครับ ในความเปนจริงผมดูแลว ----------------------------------------------------    

 

 - ๒๐/๑ 



 ๔๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๒๐/๑ 

 

ในภาคปฏิบัตินี่เหมือนกับทานกรรมาธิการยกรางนี่ดูดีวามีประชาธิปไตย ชาวบานแกได 
แตในภาคปฏิบัติแลว ผมม่ันใจวาประชาชนแกไมได ๑ แสนชื่อนี่นะ ภาพจะดูดี ภาพจะดู
ว ากรรมาธิ การให ความเปนประชาธิป ไตย  ให โอกาส  ให อํ านาจประชาชน                     

แตในภาคปฏิบัตินี่ผมวาทุกคนมองเห็นสอดคลองกันวา การที่จะใหประชาชนสามัคคีกัน
ถึงแสนชื่อมันยาก แลวอาจจะเปนไปไมได จะมีเปนไปไดก็คือ สมมุติถาเราไมไดบรรจุ    
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาตินี่นะครับ จะมีกลุมชาวพุทธอาจจะถึงลานคนเซ็นชื่อ
เพื่ อขอแก รัฐธรรมนูญเปนไปได  เพราะว าดู  ๆ  แล วนี่ ความเปนศาสนาพุทธ                 

ความเปนองคกรพุทธจะรวมตัวกันได  แตนอกนั้นแลวเปนไปไม ได เลย  เพราะ                 

ในรัฐธรรมนูญฉบับที่แลวที่ผานมาทานจะมองเห็นวา ๕๐,๐๐๐ ชื่อเขามาก็จริงนี่ ผูยื่น
อาจจะตองผิดดวยแสดงเอกสารเปนเท็จ เพราะวากวาจะครบ ๕๐,๐๐๐ ชื่อนี่ บางคน      

ก็ตายไปแลว บางคนก็เปลี่ยนชื่อ บางคนก็ยายที่อยู กวาจะเช็กวาใน ๕๐,๐๐๐ ชื่อจริง
ขนาดไหน มันใชเวลาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญหมดอายุไป หรือวาสภาลมไป ก็ยังไมมีการ
ปรากฏเปนผลรูปธรรมในการขอแกไขไมวากรณีใด เพราะฉะนั้นปญหาหรือวาขอมูลจาก
ในอดีตที่ทานเห็นวาแมแต ๕๐,๐๐๐ ชื่อนี่ยังไมประสบความสําเร็จ ทานยังเพิ่มไป      

แสนชื่อเหมือนแกลงประชาชน ใหประชาชนดูแลวเหมือนได แตจริง ๆ แลวทานทําไมได 
ทานจะไปเอาหลักการของญี่ปุน จะไปเอาหลักการของสวิตเซอรแลนด จะไปเอาหลักการ
ของประเทศไหนนี่ ผมเชื่อวาประเทศเหลานั้นทําได แตประเทศไทยนี่ ความรวมกลุมกันนี่
เราจะรวมกลุมกันขนาดนั้นไมไดเด็ดขาด อยางที่เมื่อกี้ผมอภิปรายตอนตนแลววา จะได   
ก็คือกลุมพุทธ องคกรพุทธตาง ๆ ที่รวมตัวกันนี่ ผมวาดวยความเปนศาสนา ดวยความรัก
ในศาสนา ดวยความเปนศาสนานิยมจะทําใหรวมกลุมไดอยางเดียวเทานั้นเอง แตถาเผื่อ
ทานเอาจํานวนอยางวา ในลักษณะถาเผื่อกลุมพุทธตาง ๆ นี่ ถาไมเห็นจุดชองโหวอันนี้
แลวรวมคนมาแกอยางอื่นมันก็คงจะลําบาก ถึงแมกลุมพุทธจะรวมกันไดเปนลานนี่ที่เขา
กําหนดไวนะครับ ผมก็วากวาจะมาตรวจเช็กวาลานนี่เปนเอกสารจริงหรือเอกสารเท็จ      

ก็คงใชเวลานานมหาศาลที่จะเช็กความเปนจริง ฉะนั้นเพื่อในภาคปฏิบัติ เพื่อเห็นแก
ประชาชนที่จะขอแกไขรัฐธรรมนูญ อยางนอยการขอแกไขก็เปนการสะทอนใหเห็นวาวันนี้ 
 



 ๔๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๒๐/๒ 

 

รัฐธรรมนูญบางอยางนี่ มันตองพิจารณาแลววามันมีจุดออน จุดแข็งอยางไร ถึงแม     
เขามาจะตองผานมติของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็จริงนะครับ แตมันเปนกระจก
สะทอนออกมาแลววา เห็นวาจุดนี้คือจุดออนของประเทศแลว จุดนี้คือจุดออนของ
กฎหมาย จุดนี้คือสังคมสวนหนึ่งตองการ ฉะนั้นการที่จะทําสะทอนความคิด สะทอน
ปญหาของประชาชนนี่กวาจะถึงแสน แลวทานรับรูถึงปญหาของประชาชนนี่ เหมือนกับ
ทานไมรับฟงความเห็นของประชาชน การสะทอนนี่คือสิ่งที่เราตองควรรับรู รับเห็น         

ไมวาจะเขามากี่ครั้ง กี่ครั้ง ขอแกรัฐธรรมนูญ  ๑๐ ครั้ง อาจจะไมไดแกสักครั้งก็ได 
เพราะวาสภาอาจจะไมผานให แตวาการรับรูปญหาของประชาชน  การรับรูปญหาของ
ประเทศนี่ เปนสิ่งที่มีคุณคาอยางยิ่งสําหรับผูบริหารประเทศ สําหรับรัฐสภา ผมขอใหทาน
ตระหนักถึงความเปนจริงที่จะเกิดขึ้นไดดีกวา ดีกวาเปนความฝน แลวโอกาสที่จะเกิดขึ้น
นอยมากหรือไมเปน ไมวา ถาทานคิดวารัฐธรรมนูญแกงาย แกสะดวกมันก็จะฉีกยาก    

แตถามันแกยากมันก็จะฉีกงาย เพราะรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  ไดระบุถึงการแกไขแลว    

แตในขณะนั้นผูที่มีผลประโยชนจากรัฐธรรมนูญซึ่งอยูในสภา ก็ไมคิดที่จะสนใจแกไข
รัฐธรรมนูญ จนกระทั่งเจอปญหาการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง แมวาการเสนอนี้จะงายขึ้น 

สะดวกขึ้น สะทอนปญหามากขึ้น ผมวาความคิดความอานของรัฐสภาก็คงไมใชเปน  

สอดคลองตามทุกครั้ ง  ฉะนั้นการยื่น  ๑๐  ครั้ ง  ก็คือเราสะทอนปญหา  ๑๐  ครั้ ง               
แตแกปญหาจะไมไดสักครั้งก็ได หรือแกรัฐธรรมนูญไมไดสักครั้ง ฉะนั้นควรจะพิจารณา
จํานวนใหมากที่สุด  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ตอไป
ก็มีทานชํานาญครับ เชิญครับ อนุญาตไมเกิน ๕ นาทีนะครับ  

  นายชํานาญ ภูวิลัย  : กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกที่เคารพนะครับ 

กระผม ชํานาญ ภูวิลัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ เหตุผลที่ผมจะขอพูด           

ในประเด็นนี้ก็เพราะวาพวกเรามีปญหานะครับ -------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๑/๑ 



 ๕๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๒๑/๑ 

 

เพราะวาการมานั่งรางรัฐธรรมนูญในวันนี้มาแบบไมปกตินะครับ มีหลายฝายกลาวหาวา 

เปนรัฐธรรมนูญมาจาก คมช. มาจากเผด็จการนะครับ แลวก็โดยเฉพาะพวกเรานั่งเปน
สภาตรงนี้ไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตวามาจากหลายฝาย หลายสาขาอาชีพนะครับ 

ความไมปกติตรงนี้ทําใหเราตองคิดใหมากนะครับ แลวก็ตองทําใหประชาชนรูวา           

รัฐธรรมนูญนี่มันเปนของธรรมดา มันเปนของปกติ ไมใชของวิเศษอะไรนักหนานะครับ 

เพราะวาคนที่จะเสียประโยชน คนที่จะไมพอใจรัฐธรรมนูญในบางมาตรา ในบางเรื่อง   
จะเกิดขึ้นเปนอันมาก เพราะฉะนั้นการทําใหคนเหลานั้นเขาสูระบบ ก็คือการใหขอแกได    
ใหเขาทํางาย ๆ  หนอย ถึงจะเสนองาย แตวากอนจะแกนะไมงายนะครับ  ตองผานกระบวนการอีก
มากมาย แตวาความเห็นขอแกเขาที่มาจากแตละกลุม แตละกลุมนะ จะถูกนําเขามาสู
ระบบไดงายขึ้น เมื่อมาสูระบบแลว ความกดดันตาง ๆ ก็จะผอนลงครับทาน ถามันแกยาก 

มันเขาสูระบบยาก ปญหาบนทองถนนก็เพิ่มขึ้น นี่คือปญหาขอเท็จจริงนะครับ ก็อยากจะ
นําเรียนที่ประชุม นําเรียนทานประธานผานไปถึงกรรมาธิการวา เมื่อเรามาแบบไมปกติ 
เราก็อยาไปเครงครัดนักในการขอแกนะครับ เพราะวาเราแสดงน้ําใจวาที่เราทํานี่มา      

ในยามที่บานเมืองไมปกติ มาไมตามระบบเทาไร เราก็จะเปดโอกาสใหทานแกแลว        

ใครที่เสียประโยชนจากที่เราเขียนไป เราตกลงกันไปนี่ ทานก็สามารถจะแกไดงาย ๆ     

เพื่อเอาบุคคลเหลานั้นนะเขามาสูกรอบของรัฐสภาในโอกาสตอไป ไมปลอยใหเขา      

เควงควาง ไมปลอยใหเขาเกิดความกดดันอยูแตในกลุมของเขา ทานจะลดลง มันก็ไมมี
ปญหาอะไรนะครับ ทานไมตองไปเอาตัวอยางจากประเทศไหนหรอกครับ นี่คือ      

ประเทศไทยที่มีเอกราชนะครับ เราทําของเรา ผอนคลายใหประชาชนของเรา เขาจะได
รูสึกวา เออ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขากลาวหานักหนา ตอนแรกก็วาพิมพเขียว 

ตอมาเถียงกันหนาดําหนาแดง ก็เร่ิมรําคาญพวกเรา คือพวกเราเอาจริงเอาจังนะครับ แลว
โดยเฉพาะตัวกระผมเองก็ตองขอขอบพระคุณผูที่ทํารัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๔๙ ดวยที่ให
มีการลงประชามติ การลงประชามติที่จะเกิดขึ้นทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองทําใหดี      
ทําใหดี ทําใหเหมาะสม ทําใหเปนที่พออกพอใจ แตก็มีนักวิชาการหลายทานคอยกลั่นกรอง
เปนที่เชื่อถือได เราเชื่อม่ันตอคณะกรรมาธิการยกรางเต็มที่นะครับ แลวก็ขอความกรุณาวา    

ขอย้ําวาพวกเราไมปกติ แลวก็มีคนกลาวหาพวกเรา การแกไขไดงายจะเปนประโยชน 



 ๕๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  วีรุทัย ๒๑/๒ 

 

จะเปนทางผอนคลายทางหนึ่งที่เปนเสนห กลับจากที่วา ไมชอบก็จะเปนเสนห เพราะวา
คุณจะกลัว ๆ อะไรนักหนาในทองถนน คุณเอามาสูระบบสิ เพราะวาเราผอนคลายลง 
เหลือไมกี่รายชื่อเอง ที่กลุมของผมเสนอรายชื่อ ๒๐,๐๐๐ คนนี่ จะเปนทางออกทางหนึ่ง
ของการจัดบุคคลซึ่งตอตานตาง ๆ เพราะวาจะใหถูกใจทุกคนมันเปนไปไมได เราก็ทราบ
นะครับ แลวก็เปนที่เขาใจกันทุกฝายแหละ มันไมถูกใจทุกคนได แตวาถาจัดใหเขาเขาสู
ระบบโดยวิธีการใหมันงาย เหลือ ๒๐,๐๐๐ ชื่อนี้จะเปนประโยชนตอพวกเรานะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกครับ ที่ มีรายชื่อที่ขึ้นอยูตรงนี้ อีกเพิ่มเติมนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้ก็คง           
ยังตองใชเวลาอีกยาวนาน เพราะยังมีวรรคสองอีกนะครับ ถาจะพักไปรับประทานอาหาร
กันกอน แลวก็กลับมาอีก ๑ ชั่วโมง แลววาเรื่องนี้ตอนะครับ ขออนุญาตพักการประชุม
กอนครับ 

  

พักประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 



 ๕๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๒/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๐๙ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท  รองประธานสภา
รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกที่ เคารพครับ ขอดําเนินการประชุมตอจากชวงเชานะครับ  เขาใจวา             

คงพิจารณาถึงมาตรา ๒๘๒ นะครับ  

   เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่ดวยครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 
 

          - ๒๓/๑ 



 ๕๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๒๓/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ทานสมาชิกที่แสดงความจํานงขออภิปรายนะครับ     

ที่ยังคางอยูในมาตรา ๒๘๒ (๑) นะครับ  ยังมีทานสมาชิกติดใจที่จะอภิปรายไหมครับ      

มีไหมครับ ทานสมาชิกที่ยังติดใจอภิปราย ทานอาจารยสมชัยครับ เชิญครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม สมชัย ฤชุพันธุ 
ในฐานะผูแปรญัตติมาตรา ๒๘๒ ไวนะครับ มาตรานี้ผมไดแปรญัตติใหขอเพิ่มวรรค   

วรรคหนึ่งนะครับ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้น เพื่อที่จะ
พิจารณาศึกษาการบังคับใชตามรัฐธรรมนูญ ทีนี้เร่ืองนี้นี่เคยไดมีการพูดกันถึงในประเด็น
เดียวกันนี้ แลวก็กรรมาธิการเคยรับวาจะนําไปพิจารณารวมกัน แลวอยากจะเรียนซักซอม
ความเขาใจวายังเปนอยางนั้นใชไหมครับ ถาเปนอยางนั้น ผมจะไดยุติการพูดครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวใหกรรมาธิการตอบนะครับ มีทานอื่นติดใจอีกไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ไมมี เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน           

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ สําหรับรางมาตรา ๒๘๒ ที่ทานอาจารยสมชัย 

ขออนุญาตเอยนาม ไดขอแปรญัตติเพิ่มเติมนี่นะครับ ความจริงแลวนี่ เปนเรื่องที่            
เปนประโยชนนะครับ แตอยางไรก็ตามทางคณะกรรมาธิการไดนํามาพิจารณาหารือ      

กันแลวนี่นะครับเห็นวา ในเรื่องของการที่จะมีการพิจารณาศึกษานะครับ การบังคับใช  
การแกไขรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้นี่นะครับ เดิมในรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มีมาตรา ๓๓๖ 

นี่ใหองคกรอิสระ อยางเชน กกต. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ปปช. นะครับ เสนอรัฐบาล   

นะครับ เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อครบ ๕ ปนะครับ ทางกรรมาธิการ       
ก็พิจารณาเห็นวาในการพิจารณาในเรื่องการปรับปรุงอะไรตาง ๆ แกไขรัฐธรรมนูญนี่     
ไมนาจะตองมีกําหนดเวลาวาจะตองพิจารณากันภายในเมื่อไร นาจะเปดกวาง โดยเฉพาะ 



 ๕๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๒๓/๒ 

 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญที่มีการยกรางขึ้นมานะครับ แลวก็มีขอเสนอแนะ 

มากมายนะครับ ไมควรจะมีกําหนดเวลาหรือวาขั้นตอนอะไร นาจะเปดใหผูที่อยากจะ
แกไขปรับปรุงก็สามารถดําเนินการไดนะครับ ในสวนที่ทานขอเสนอตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎรในสวนนี้ ถาหากจะมีการดําเนินการสภาผูแทนราษฎร
สามารถดําเนินการไดอยูแลวนะครับ นอกจากนี้ในรางมาตรา ๒๔๙/๒ ที่มีทานผูมีเกียรติ
ไดขอแปรญัตติไวนะครับ แลวก็ในที่สุดกรรมาธิการก็เห็นวา ควรจะเอาเรื่องการตรวจสอบ
การบังคับใชรัฐธรรมนูญไปบัญญัติเอาไวในเร่ืองผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ฉะนั้นก็จะ    

มีคนซึ่งดูแลในเรื่องเหลานี้อยูแลวนะครับ ก็เห็นวาถาจะใหกลไกเหลานี้เปนไปตามปกติ    
ที่ควรจะเปนนะครับ ใหสภาเขาพิจารณาของเขาไปนี่ก็นาจะมีความเหมาะสมนะครับ       

ในสวนที่มีผูขอแปรญัตติ ตอนแรกที่พูดถึงอยากจะใหมีการแกไขลดจํานวนประชาชน     

ที่เขาชื่อลงนี่นะครับ กระผมอยากจะกราบเรียนวา ความจริงแลวนี่กลไกในการแกไข
รัฐธรรมนูญกลไกปกติ มีอยู แลวนะครับ  คือสามารถริ เ ร่ิมได โดยคณะรัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกของ ๒ สภา ซึ่งจํานวนนี้ก็ไมถึงกับมากและไมถึง 
กับนอย คือมีความเหมาะสมตามสมควร เราเพิ่มกลไกใหมเขามาในสวนการมีสวนรวม
ของประชาชน ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                            - ๒๔/๑ 

 



 ๕๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๒๔/๑ 

 

ในการเสนอชื่อซึ่งใชจํานวน ๑ แสนชื่อ ก็คํานึงถึงความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญไมเพียงแตเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับ   แตวา            

เปนกฎหมายซึ่งเปนหนาเปนตา เปนความเชื่อม่ันของประเทศ ตางชาติซึ่งดูกฎหมาย      

รัฐธรรมนูญนี่นะครับ อยางเชนที่เรายกรางไปในหมวดเรื่องเศรษฐกิจ เร่ืองแนวนโยบาย
ของรัฐ มาตรา ๘๓ รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมนะครับ       

ตางประเทศเขาดูรัฐธรรมนูญ เขาเห็นอยางนี้ เขาก็เชื่อม่ันนะครับ แตถาแกไขรัฐธรรมนูญ
งายนี่นะครับ ตางประเทศเขาอานแลวเขาบอก  เอะ แลวเดี๋ยวเกิดแกงายอยางนี้            
เขามาลงทุนแลวเกิดแกเปนระบบผูกขาดขึ้นมาเขาจะทําอยางไร ฉะนั้นผมคิดวาในสวนนี้
ตองพยายามมองในหลาย ๆ มิตินะครับ คิดวาในสวนที่ไดเสนอเขามาจํานวนผูเสนอ     

ขอแกไขกฎหมายนี่นะ คิดวาเปนจํานวนที่เหมาะสมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยสมชัยยังติดใจไหมครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ฟงคําชี้แจงแลวชัดเจนดีครับ ไมติดใจครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพครับ  ผม 

เจิมศักดิ์ ปนทอง  ทานประธานครับ เร่ืองการแกไขรัฐธรรมนูญนี่ ผมคิดวาตองขอบคุณ 

กรรมาธิการยกรางนะครับที่ไดริเร่ิม แลวก็มีความกาวหนาที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
แกไขรัฐธรรมนูญได ผมคงไมพูดซ้ําวาสถานการณบานเมืองในปจจุบันนี้มันไมคอยปกติ
การใหประชาชนมีสวนในการแกไขรัฐธรรมนูญและการแกไขก็งาย ไมยาก ผมวาเปนของดี 
ถาทานดูรายละเอียดนั้นนะครับ  สส. หนึ่งในหา ก็ขอแกไขได  สว. หนึ่งในหา ก็ขอแกไขได 
หรือ สส. และ สว. รวมกัน ๒ สภา หนึ่งในหา ของ ๒ สภาก็ขอแกไขได ทานประธานครับ 

ผมคิดวากระบวนการนี่อาจจะตองพิจารณาอยางนี้ดวย ก็คือวา เวลาที่ประชาชน         

ขอแกไขเขามา  ไมวาจะกี่หมื่นรายชื่อก็ตาม  ถามกรรมาธิการยกรางวาทานจะ                          

ใชความในมาตรา  ๑๕๙  วรรคสี่  อยู ด วยหรือเปล า เพราะว า เปนการขอแก ไข         

กฎหมายมาตรา  ๑๕๙   วรรคสี่  ทานบอกวากรณีที่ประชาชน  ๑๐ ,๐๐๐   รายชื่อ   



 ๕๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๒๔/๒ 

 

เสนอแกไขพระราชบัญญัติ ทานก็ใหมีกรรมาธิการที่ใหประชาชนไดมีโอกาส ในการที่   
รวมเปนกรรมาธิการเพื่อที่จะดีเฟนด (Defend) กฎหมายของเขา เพื่อที่จะชี้แจงกฎหมาย
ของเขา คือมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ แตบังเอิญมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่นี่ ไประบุวาเปน
พระราชบัญญัติ ไมไดพูดถึงเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ ทานเขาใจประเด็นผมไหมครับ 

ตัวหนังสือมันตางกันพอดีตรงนี้ ถาทานจะบอกวา ใหใชความในมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่    
มาบังคับใช  โดยอนุโลมนี่ ผมก็คิดวาก็นาจะเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้เปนประเด็นที่ ๑ 

ที่อยากจะกราบเรียนถาม  

  ประเด็นที่ ๒ ที่อยากจะกราบเรียนถามก็คือวา ผมคิดวาจํานวน ๑ แสนนี่
มันหนักจริง ๆ ครับ ผมนี่พยายามชั่งน้ําหนักอยูตลอดเวลานะครับ ผมก็ไมใชเปน           

คนที่ อยากจะเห็นอะไรก็ เอาประชาชนง าย  ๆ  นะครับ   ๑  แสนนี่  โอ โห  ทาน                    

เรารางพระราชบัญญัติหรือแกไขพระราชบัญญัตินี่เราใช ๑๐,๐๐๐  ถามวารัฐธรรมนูญ     

๑ แสนนี่ ประชาชนก็แกไมไดนะครับ ประชาชนเพียงแคริเร่ิมบอกวามาตราไหน ขอแกจาก          

ถอยคําใดเปนถอยคําใด เหมือนที่บรรดา สสร. ของเราขอแปรญัตตินั่นแหละ เสร็จแลว
เมื่อเขามาสูสภา สภาก็ตองบรรจุในวาระที่ ๑ รับหลักการ เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ        

ในหลักการกอนนะครับ ถาสภาไมเห็นชอบในหลักการ ไมแกไข ก็ตกทันทีเลย หลังจากนั้น
สภาก็จะตั้งกรรมาธิการขึ้น เพื่อพิจารณาคําแปรญัตติอีก ตอนที่กรรมการพิจารณา        

คําแปรญัตตินั่นแหละครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๕/๑ 

 



 ๕๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   ดรุณี ๒๕/๑ 

 

กรรมาธิการก็ยังสามารถที่จะขอแกไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมาธิการก็มี แลวจึงนําเขามาสู
สภาในวาระที่ ๒  เหมือนพวกเราที่กําลังแปรญัตติอยูนี้ สภาทั้ง ๒ สภา ก็จะพากันรุมแกไข
เพิ่มเติม  โดยที่ประชาชนไมมีสิทธิโหวตเลย ๒๐,๐๐๐ คน หรือกี่หมื่นคนก็แลวแต        
ทานประธานครับ เกือบจะไมเหลือหลอ ถาพูดกันจริง ๆ  เพราะฉะนั้นกี่หมื่นคน หรือจะ
เปนแสนคน มีอํานาจเพียงแคริเร่ิม บอกวาใหพิจารณาวาจะแกไขไหมในมาตรานั้น       

ถาพูดกันใหถึงที่สุด อยางไมตองปดบังประชาชน ประชาชนไมใชขอแกไขกฎหมายได            
แตประชาชนริเร่ิมใหสภาหยิบยกมาตรานั้นมาแกไข แลวประชาชนชี้แนะวาจะแกไข   

อยางไรเทานั้นเอง เพราะอะไรครับ เพราะเขาสภา ถาเขาบอก เขาไมเห็นดวยกับหลักการ 
ไมรับหลักการแกไข จบ อันนี้อันที่ ๑ จบไปเลย เห็นดวยก็ตั้งกรรมาธิการขึ้น ๒ สภาขึ้นมา
เพื่อที่จะพิจารณาแกไขญัตติ แปรญัตติกันไปอีก สมาชิกทั้งหลายก็มีสิทธิแปรญัตติ        
กันไปอีก เปรียบเทียบกันอยางที่เราเทียบกันระหวางรางของประชาชน รางของสมาชิก        

แปรญัตติกันอีก แลวกรรมาธิการจะวาอยางไรอีก เสร็จแลวมันออกมาอยางไรก็รับไดอีก 

ประชาชนเพียงแคริเร่ิมเทานั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นกรุณาเถอะครับ แสนนี่นะครับ
เกือบจะยากลําบาก  แลวหมดกําลังใจ  ผมเปนประชาชนผมคงไมขอหรอกครับ 

เพราะฉะนั้นกรุณาอยาใหถึ งแสนเลยนะครับ  ผมคิดว า เทียบกับหมื่นนึ งของ
พระราชบัญญัตินี่ พระราชบัญญัติยังไดเนื้อไดหนังกวาตั้งเยอะ พระราชบัญญัติทั้งฉบับ
นะครับ กรุณาพิจารณาตรงนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ คืออยางนี้ครับ ทานสมาชิกครับ พอดีผมมาทําตอจากทานอาจารยเดโชนะครับ     

แลวก็เลยเห็นชื่อทานที่อภิปราย แลวผมก็ดูรายการการแปรญัตตินะครับ ก็ปรากฏวา     

มาตรา  ๒๘๒  นี่  กรรมาธิการเขาไม ไดแกไขนะครับ  สมาชิกที่ มีขอแปรญัตติไว                  
ก็มีกลุมอาจารยพิเชียร ทานอาจารยสมชัย ซึ่งอภิปรายแลวก็ไมติดใจแลว แลวก็มีกลุม      

ทานวัชรานะครับ กลุมอ่ืนก็ไมมีนะครับ ทีนี้ตองขอความกรุณาทานสมาชิกนะครับ      

เดี๋ยวทานการุณผมใหพูด เพราะวาทานอยูในกลุมทานพิเชียร  
  นายการุณ ใสงาม  :  เจาของเลย 

 



 ๕๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๒๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ถาเจาของเลย เดี๋ยวครับ นะครับ ที่ผมกราบเรียนตรงนี้คือผมจะดําเนินการตามเอกสาร 
คําแปรญัตตินะครับ ทานการุณครับ ทานอยูในกลุมที่ขอแปรญัตติ เชิญครับ หนา ๒๒๕ 

ครับ ๒๒๕  เอะ คนละเลม คนละฉบับกันหรือเปลา  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมบังเอิญนึกวาผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

มาตรา ๒๘๒ ครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ สสร. นะครับ 

บังเอิญผมก็คือเห็นวาพายแพเยอะแลว ก็ช้ําใจ ก็เลยเก็บเอกสารทั้งหมดไป ตอนนี้ก็เลย
ยืมของทานกลานรงคมา ก็เลยยังสับสนอยูนิดหนอย ขอเวลานิดหนึ่งครับ คือมันแพมาก
แลวก็บางทีก็ถูกตําหนินั่นตําหนินี่ ทั้ง ๆ ที่เหนื่อยยากแสนเข็ญ ก็ไมเขาใจกัน พวกเรา      

ก็นอยใจนะครับ ขนเอกสารไปหมดเลยครับ ผมขนมาทุกวัน วันละลัง วันละลังมาสู        
มาทํางาน แตน้ําใจของพี่นองเราก็เปนอยางนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานอยาไปเสียดสีคนอื่นครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมไดเสียดสี วาตรง ๆ บาง เฉียดบาง ฉากบาง  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ผมไมแนใจวา ๒๒๕ หรือเปลาครับ ครั้งหนานะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ๒๒๕  ๒๒๕ นะครับ ๒๒๔ ๒๒๕ ตอเนื่องกันนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เจอหรือยังครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ๒๒๕ บนสุดเลยใชไหมครับ ทานประธานที่เคารพ
ครับ สําหรับบทบัญญัติอันนี้นะครับ ผมขอแกประการที่ ๑ คือ จํานวนผูแทนราษฎรจาก
หนึ่งในหา เปน หนึ่งในสิบ นะครับ ก็เห็นวาถาหนึ่งในสิบนี้อาจจะหนักไป ก็เขาใจละครับ 

สวนหนึ่งในสิบ หนึ่งในหานี้ ผมก็เห็นดวยละครับ ------------------------------------------------ 

                                                                                                                      - ๒๖/๑ 



 ๕๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๒๖/๑ 

 

ผมก็ยอมรับวา เอาละ ถาหนึ่งในหาก็พอเหมาะสอดคลองและพอควร ตัวเลขของ สส.  

สว. อะไรอยางนี้นะครับ แตสําหรับจํานวนประชาชนผมขอแปรญัตติจาก ๑ แสน ขอลด  

ลงมาเหลือ ๑๐,๐๐๐ คน ดวยเหตุที่ผมเอาเทียบเคียงจากการขอแปรญัตติในกรณีที่      
ผมขอแปรเรื่องรางพระราชบัญญัติ ถาประชาชนเสนอ ทางกรรมาธิการยกรางบอกวา     

๒๐,๐๐๐  ลดมาจาก ๕๐,๐๐๐ แลว เหลือ ๒๐,๐๐๐ ผมขอแปรเหลือ ๕,๐๐๐ ถาราง
พระราชบัญญัติแปรเหลือ ๕,๐๐๐ คนนะครับ ประชาชนเซ็นชื่อ ก็ถาเปนรัฐธรรมนูญ
เทียบเคียงอยางนี้แลว ก็เลยขอแปรลดจาก ๑ แสน มาเปนเหลือ ๑๐,๐๐๐ คน เอาละ     

ในกรณีรางพระราชบัญญัติก็ผานไปแลว และเจรจาแลว ขอเสนอของผมที่วา ๕,๐๐๐ 

ทางกรรมาธิการก็ยอมรับและลดลงมาจาก ๒๐,๐๐๐ มาอยูที่ ๑๐,๐๐๐ ผมเองก็ปรับจาก  

๕,๐๐๐ เปน ๑๐,๐๐๐  แลวก็ตกลงกันวา เอาเปนวา ๑๐,๐๐๐ กรณีรางพระราชบัญญัติ 
เมื่อมาเทียบเคียงอยางนี้กับรางพระราชบัญญัติแลวนะครับ ดูศักดิ์ของกฎหมาย ดูสภาพ 

ดูสถานะของกฎหมายแลวนี่ แมผมจะขอแปรจาก ๑ แสน ลงมา ๑๐,๐๐๐ ถาดูศักดิ์ 
เทียบเคียงแลวนะครับ ก็ขาดความพอดี ก็เลยคิดวาเปนไปไดครับ  เราจะปรับ ปรับจากที่
ผมขอแปร ๑๐,๐๐๐ คนนี้ มาขึ้นสู คือมาขึ้นหากันกับของกรรมาธิการ แทนที่กรรมาธิการ
จะ ๑ แสน ของผมจะ ๑๐,๐๐๐ สูกัน เรามาปรับหากันไหมครับ เพื่อประโยชนของชาติ 
ปรับหากันไหมครับ เพื่อประโยชนสวนรวม ใหเขาที่ที่พอดี ผมคิดวาถาพอดีนะครับ       

โดยศักดิ์  โดยสภาพนี่นะครับ  ของรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติแลวนี่นะครับ             

เมื่อพระราชบัญญัติ ๑๐,๐๐๐ นะครับ ปรับหาจุดพอดี เชน อาจจะ ๒๐,๐๐๐ ไหม        

๓๐,๐๐๐ ไหม ๕๐,๐๐๐ ไหม อยางนี้เปนตนนะครับ เชน ใหตัวเลือกนะครับ ใหตัวเลือก
ทางกรรมาธิการกับเพื่อนสมาชิกพวกเราวา ถาเปนตัวเลือกวาปรับจากเปน ๒๐,๐๐๐ ไหม   

ถา ๒๐,๐๐๐ นอยไป  ๓๐,๐๐๐ ไหมละ  ถา ๓๐,๐๐๐ นอยไป ๕๐,๐๐๐ ไหมครับ       

เอาจุดพอดี ทานประธานที่เคารพครับ ทําไมผมเสนออยางนั้นครับ ทานประธานลองนึกดู
วาคนที่จะมารวมกันเพื่อเซ็นชื่อเสนอรัฐธรรมนูญนะครับ เสนอแกรัฐธรรมนูญนะครับ    

และจํานวนเปนแสนนะทานประธานนะ จะตองเปนเรื่องที่สาหัสสากรรจมาก และคงจะ
เปนเรื่องที่ เปนเรื่องใหญมาก ที่สําคัญจะมีเร่ืองที่กระทบกระเทือนกับเร่ืองตองแก
รัฐธรรมนูญตัวนั้นนะครับ เยอะมาก ผมเทียบเคียงนิดเดียว  ทานประธาน คนชุมนุม  



 ๖๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๒๖/๒ 

 

ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนก็ตาม  ๕๐,๐๐๐ คนก็ตาม ทานลองชวนใหคน ๒๐,๐๐๐ หรือ  

๕๐,๐๐๐  มารวมเซ็นชื่อรางรัฐธรรมนูญนะ รางกฎหมายนะ ไมไดเซ็นครบหมดทุกคนนะ
ทาน ๕๐,๐๐๐ คนนี่ ใหเซ็นไดสัก ๕,๐๐๐ คน นี้ก็บุญกะลาหัวเราแลว ยากมาก ไมใชงาย 

เพราะเขาจะตองนําทั้งบัตรประชาชน นําทั้งทะเบียนบาน นําทั้งการตรวจสอบ เปนทั้งผูมี
สิทธิเลือกตั้ง เปนทั้งผูไมขาดคุณสมบัติ ทานเห็นไหมครับ คนมาชุมนุมสนามหลวง        
มาเรียกรองรัฐธรรมนูญ ๕๐,๐๐๐ คนนี่ ไดสัก  ๕,๐๐๐ ก็บุญแลว ทานลองคิดดูวา ถาคน
มารวมกันเพื่อจะมาเซ็นไดเปนแสนนะทานนะ มันจะตองมีผูคนมารวมกันเปนลาน       

ตอนนั้นเขาไมตองการแกรัฐธรรมนูญแลว ทานประธานครับ แสดงวาปญหามันเยอะ 

เยอะจนเขาฉีกเสียเถอะรัฐธรรมนูญนี้ ทานประธานชอบอยางนั้นหรือเปลา ถาไมชอบ    

ถาไมชอบ ทานไมตองใหสถานการณวุนวาย สถานการณเดือดรอนมากมายนะ ใหเขา     

มีโอกาสไดเปดประตู เปดหนาตาง เปนชองทางใหประชาชนสามารถใชสิทธิทางตรง      
มาเสนอยกรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดบางนี่ ชองทางนี้เล็ก ๆ นี่ เมื่อผานชองทางนี้ 
ประตูนี้แลวยังจะตองเขามาในหองนี้ นี่ ๆ เขามาในหองนี้ ที่นิติบัญญัติจะตองมาตรวจ 

มาตรา มาสอบ มาสวนวาเหมาะ ไมเหมาะ มันถูก ไมถูก มันดี ไมดี มันกระทบอะไรบาง 
เสี ยหายอะไรบ าง  อย างที่ ท านตองการนั่ นแหละ  ที่ ประ เทศชาติจะ เสียหาย 

กระทบกระเทือน ตางชาติจะไมเดือดรอนมาก ตางชาติจะสงสัยวารัฐธรรมนูญของไทย    

จะแกอยางไร นั่นละ ทานมาพิจารณาในหองนี้ ทามกลางการพิจารณาในหองนี้            
ครูบาอาจารย ศาสตราจารยจากธรรมศาสตร จากนิดา (NIDA – National Institute of 

Development Administration) จากรอยแปดจิปาถะมาใหความเห็น รัฐบาลที่เกงกาจ
เชี่ยวชาญมาใหความเห็น สภานิติบัญญัติแหงรัฐก็จะมาใหความเห็น สื่อมวลชน           

จะถายทอดออกไปสูพี่นองประชาชน เปนอยางไรครับ ขอเสนอนั้น เห็นดวย ไมเห็นดวย    

ดี ไมดี ผลกระทบเปนอยางไรตาง ๆ เขาจะตัดสินใจทั้งสังคม เพียงแตขอเปดประตู 
หนาตางใหเดินเทานั้น ทานจะยอมลดไหม ขอเสนอของผมนี่นะ ๑๐,๐๐๐ คนนี่ ผมยินดี
ปรับขึ้น ปรับขึ้น ถาทานยินดีนะครับ --------------------------------------------------------------- 

     - ๒๗/๑ 



 ๖๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รัตนา ๒๗/๑ 

 

ทานลดจาก ๑ แสนของทาน จาก ๑๐,๐๐๐ ของผมนี่ ลดลงมาหากัน ประโยชนชาติ     
ผมเสนอวา ถา ๒๐,๐๐๐ เปนอยางไร ถา ๒๐,๐๐๐ มันเบาไป หนักไป ๓๐,๐๐๐ มันเปน 

อยางไร ๓๐,๐๐๐ มันเบาไป หนักไป สัก ๕๐,๐๐๐ เปนอยางไรถาอยางนั้น อะไรอยางนี้    
เปนตน ไมใชเปนคนที่จะไมเอาอะไรเลย สูกับทาน ไมใชนี่นะครับ เดี๋ยวนี่ก็ตัวเลขอีกแลว 

ปวดหัวอีกหรือเปลาก็ไมรู กรรมาธิการนี่ชอบปวดหัวกับเรื่องตัวเลขอยูเร่ือย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๆ เดี๋ยวผมชวยตอรองให ทานกรรมาธิการครับ แสนนึงมันก็สาหัสนะครับ ทานลอง
พิจารณาดูนะครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ขอบคุณทานประธาน
ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ขอพิจารณาของทานการุณ 

ทานอาจารย เจิมศักดิ์  แลวก็ทานสมาชิกหลายทานที่พูดถึ งจํานวนแสนนึงวา              

มากเกินไปนะ  กรรมาธิการไดหารือแลวนะครับ ก็เห็นดวยวาแสนนึงนั้นมีความ
ยากลําบากคอนขางมาก แตขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็
ประชาชนทั้งประเทศที่ฟง แลวก็ดูการถายทอดอยูดวยนะครับวา ความจริงเรื่องการริเร่ิม
ใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่ ยังไมเคยมีมาในประวัติศาสตรการเมืองไทยเลยนะครับ 

คราวนี้เปนคราวแรกที่เกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ เปนความริเร่ิมของกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญนะครับ  เพียงแตวาทานสมาชิกสภารางก็อยากตกแตงตัวรางใหดูดี แลวก็
สอดคลองกับความเปนไปไดในสังคมปจจุบันที่เปนอยู ไดฟงการอภิปรายของหลายทาน
นะครับ  เขาใจวากลุมทานพิเชียรแปรญัตติขอ ๑๐,๐๐๐ ซึ่งก็นอยมากนะครับ ในสายตา
ของกรรมาธิการยกราง และผมเชื่อวาในสายตาของคนทั่วไปก็นอย ยิ่งไปเทียบกับที่เราได   
ตกลงกันไวนะครับวา ถาเปนเรื่องของการเสนอรางกฎหมายเขาหมื่นเดียวเทานั้นเอง       
แลวยิ่งเปรียบเทียบกับการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งเราเสนอไว ๒๐,๐๐๐ 

นี่ ตัวเลขหมื่นนึงคงใชไมไดแน ๆ นะครับ กลุมทานวัชราขอแปรที่ ๒๐,๐๐๐ เหมือนกัน      

นะครับ กรรมาธิการก็ยังเห็นวา ๒๐,๐๐๐ นี่ก็ยังนอยเกินไป ความจริงเรื่องนี้เปนเรื่องใหม 
แลวก็ เปนเรื่องที่ เราริ เ ร่ิมและยังไม เคยใช เลยนะครับ  แลวก็อยากกราบเรียนวา  

กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไมไดมีเฉพาะกระบวนการ เฉพาะประชาชนเทานั้น  



 ๖๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๒๗/๒ 

 

นะครับที่เสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได แตวากระบวนการยังมีเสนอมาไดอีก   

หลายทาง  ทั้งจากคณะรัฐมนตรี ทั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ความจริงตอง
ขอขอบคุณทานการุณ ใสงาม ขออนุญาตเอยนาม วาทานก็พูดชัดนะครับวา หนึ่งในหา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ หนึ่งในหาของสมาชิกทั้ง ๒ สภารวมกันนี่ ทานการุณ  

ก็รับไดวาเปนตัวเลขที่เหมาะสมแลว แลวก็แกไขไดไมยากนัก ในเรื่องของการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  กรรมาธิการไดหารือกันเบื้องตนครับ  ถาไม มีประเด็นอื่น                

ในมาตรา ๒๘๒ นี่ นะครับ  กรรมาธิการก็เห็นดวยครับ อยากจะลดจาก ๑ แสน เหลือสัก 

๕๐,๐๐๐   ก็ขอความกรุณาวาขอเปน ๕๐,๐๐๐ นะครับ ถาทานทั้งหลายเห็นดวยก็ลดลง
มาครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ขออนุญาตอยางนั้นนะครับ สวนประเด็นของทานอาจารยเจิมศักดิ์
ที่ไมไดแปรญัตติไววา ขออนุญาตใหนําบทบัญญัติในเร่ืองการเสนอรางกฎหมายของ
ประชาชนในสวนตอนทายนี่ มาใชกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดวยนะครับ ก็คือให
ประชาชนสามารถไปแถลงในที่ประชุมสภา และใหประชาชนรวมเปนกรรมาธิการในการ
แกไขกฎหมายดวยนี่ กรรมาธิการเห็นวาเรื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่เปนเรื่องใหม   
แลวก็เปนเรื่องที่สําคัญนะครับ แลวก็การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะตางกับการ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยทั่วไป บทบัญญัติวาดวยการแกไขกฎหมายทั่วไปนั้นเราจํากัด
ครับวา ประชาชนสามารถเสนอรางกฎหมายไดเฉพาะ ๒ หมวดเทานั้น คือ หมวดสิทธิ
เสรีภาพ กับหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ประชาชนนั้นไมสามารถมาเสนอแกไข
หมวดอื่น ๆ ไดนะครับ ยกตัวอยางเชน หมวดการตรวจสอบใชอํานาจรัฐ หมวดอื่น ๆ 

หมวดศาลก็แลวแต ไมสามารถมีรางกฎหมายของประชาชนเขามาได ซึ่งเราไดเห็นตรงกัน
ไปแลววา คงตองจํากัดการเสนอกฎหมายเขาสูสภาเชนเดียวกัน จากการดูรัฐธรรมนูญ 

สิบเจ็ด สิบแปดฉบับที่ผานมานี่ เราจะพบวาการแกไขเพิ่มเติมทุกครั้งที่ผานมา ไมเคยมี
การแกไขนะครับในเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน หรือการแกไขในเรื่องของแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐเลย ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดจะเปนการแกไขในเรื่องของสถาบัน         

ทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับ กรรมาธิการเห็นวา ถาตัวเลข ๕๐,๐๐๐ ลดลงมาแลวก็
เหมาะสมทุกฝายเห็นพองตองกันดีอยูแลวนี่ ก็ยังขออนุญาตยืนในรางเดิมทั้งหมดครับ               

และขออนุญาตลดจํานวนตัวเลขจาก ๑ แสน  เหลือ  ๕๐,๐๐๐  ครับ ทานประธานครับ  



 ๖๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๒๗/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับทานวัชราครับ กรรมาธิการขอเปน ๕๐,๐๐๐ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ขอเชิญคุณธวัช 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานธวัชพอไดไหมครับ  

   นายธวัช  บวรวนิชยกูร   :  กราบเ รียนทานประธาน  กระผม  ธวัช             

บวรวนิชยกูร สสร. ครับ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกลาวเอาไว ขออนุญาตที่เอยนาม
นะครับ การริเร่ิมดวยประชาชน ๕๐,๐๐๐ คนนี่ยากมากครับ----------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๘/๑ 

 

 



 ๖๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๘/๑ 

 

ทานอยาไปหวงเรื่องงายครับ ทานตองหวงเรื่องยาก วันนี้ทานตองใหเห็นวา รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้นี่แกไดงาย ตรงนี้เปนจุดขายครับ เปนจุดขายรัฐธรรมนูญเรา และอยางที่ไดเรียนไว 
ซึ่งผมคิดวาทานสมาชิกไดอภิปรายหลายทานนี่นะครับ มันไมไดยาก การที่วาเสนอ       

เขามาแลวนี่ มันจะตองแกไขนะครับ จะตองมาเริ่มคุยกันใหมหมดเลย กระบวนการ      
ทั้งหมด ผมยังเรียนวา ถา ๕๐,๐๐๐  นี่มากไปครับ ขอทานชวยไปคิดนิดหนึ่งนะครับวา   

มันจะลดลงมาไดหรือเปลานะครับ ผมยังยืนอยู ๒๐,๐๐๐ ครับ ทานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานธวัชครับ ผมเรียนทานนิดหนึ่ง ผมก็ขอรองกรรมาธิการลดลงนะครับ ๕๐,๐๐๐ นี่
ตัวเลขคราวกอนที่ผานมานี่นะครับ การลงชื่อเพื่อจะถอดถอนนี่ยาก แตก็ยังมีคนพอทําได 
นะครับ  ยังมีโอกาสทําได  แตถางายไปมันก็ มีปญหา  ผมก็ขอหารือทานนะครับ              

เมื่อกี้ผมขอใหกรรมาธิการลดลงแลว เดี๋ยวทานพิจารณาดูอีกทีหนึ่ง ถางายไปนี่มันก็จะยุง                       
ทั้งประเทศเปนไปไดนะครับ นี่รัฐธรรมนูญนะครับ ไมใชกฎหมายทั่วไป เดี๋ยวผมฟง                      
ทานการุณกอนนะครับ แลวทานลองพิจารณาดู เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ การุณ  ใสงาม สสร.                   
นะครับ เอาละ น้ําใจของกรรมาธิการวันนี้รูสึกวาจะดีขึ้นเยอะ ฟงตัวเลขเริ่มจะพอเขาใจ       

ไดบาง ทานประธานที่เคารพครับ ผมจะลองเทียบเคียงตรงนี้นิดหนึ่งนะ ทานประธาน                         

ลองนึกดูวา ๕๐,๐๐๐ นะ เปนการเสนอรางรัฐธรรมนูญเขามาเพื่อเปนทางออกใหกับ     

ประชาชน ทานประธานลองเทียบเคียงระหวาง ๕๐,๐๐๐ กับ หนึ่งในหา คือถาเปน สส. 

นะ หนึ่งในหา ถาเปน สส. บวก สว. ก็หนึ่งในหาของรัฐสภา ทานประธานเทียบเคียง
ระหวางไปหาลายเซ็นของประชาชน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ทานคิดวาอันไหนจะยาก อันไหน     

จะงายกวา นี่ขอที่ ๑  ขอที่ ๒ ทานลองดูเถอะครับ ถา สส. หรือ สว. เขารวมกันเพื่อจะแก
รัฐธรรมนูญอยางหนึ่งในหานี้ โอกาสเกิดขึ้นก็งาย ก็พอเปนไปได แตโอกาสของประชาชน
ที่จะหาชองทาง ๕๐,๐๐๐ ชื่อ มันจะยาก เรียกวาใน ๑ สมัยประชุม ใน ๑ ป ๒ ป ๕ ป ๖ ป                      
หมดสมัยประชุม ๑ ป ๒ ป ๓ ป ๕ ป กวาจะไดนะ มันไมใชเร่ืองงายเลย ตองเคลื่อนไหว
ขนาดใหญ ทําความเขาใจขนาดใหญ รวมกันรับรูขนาดใหญ จึงมารวมเซ็นชื่อกันได                  
ขนาดใหญถึง ๕๐,๐๐๐  ตอรองทาน ตัวเลขสวยเลยตอนนี้ ทั้งเลมของทานนี่นะครับ   



 ๖๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๘/๒ 

 

จะตัวเลขสวยหมด คือประชาชนเสนอแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติ ๑๐,๐๐๐  เสนอขอ      

ถอดถอนบุคคล ๒๐,๐๐๐ เสนอแกไขรัฐธรรมนูญ  ๓๐,๐๐๐  ๑ ๒ ๓ อัตราสวนอยางนี้ 
คนจํางาย ผมวาพวกเราทองจํากลับบานไปเลย ไปหาประชามติจากพี่นองประชาชน                          

บอกรัฐธรรมนูญฉบับเรานี้เปดโอกาสแลว เปดชองทางแลว รางรัฐธรรมนูญลงมาแลว 

เหลือมาแค ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ คน ทานที่เคารพ ทานลองดูเถอะ มันไมใชเร่ืองงายเลย 

คนชุมนุมเปนแสน ขอใหมาเซ็นชื่อไดแค ๓๐,๐๐๐ คนนี่ ก็ยังไมไดทาน ยากมาก          

ลองดูครับทานกรรมาธิการครับ ทานลองไตรตรองดูลึกอีกนิดนะครับ ใชเวลาสักนิดหนึ่ง  
ก็ไมเปนไรครับ ๑  ๒  ๓   ๑๐,๐๐๐  รางพระราชบัญญัติ  ๒๐,๐๐๐ ถอดถอน  ๓๐,๐๐๐                          

แกไขรัฐธรรมนูญ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือเรียนทานการุณ เมื่อกี้ทานการุณอภิปราย ผมเขาใจวาทานการุณยืนอภิปรายนี่
คือจะรับของกรรมาธิการนะครับ เพราะทานการุณเปนคนบอกเองวา กรรมาธิการ                          
ขอลดลงมาจาก ๑๐,๐๐๐   ๒ ๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ นะครับ มันอยูในเงื่อนไข           

ทานการุณหมด พอเขายอม ๕๐,๐๐๐ ทานบอกเปน ๓๐,๐๐๐ ผมวาเดี๋ยวมันไมจบ                   

ถาทานไมบอกตัวเลข  ๕๐ ,๐๐๐  สักครูนี้นะครับ  ผมก็คงจะไมพูดตรงนี้นะครับ                          

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานครับ การตอรองอยางนี้นะครับ                          

ตองใชเวลานิดหนอย มันก็ตองมีตัวเลขใหเลือกกันหลายทาง  
   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์                  
ปนทอง  ครับ ตองกราบขอบพระคุณทานประธาน  ผมคิดวากรรมาธิการที่พูดวา                          

ไมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกรรมาธิการหรือไปชี้แจงญัตติในสภา ฟงดูก็พอมี     
เหตุผล แตอยากจะกราบเรียนใหลองคิดนิดหนึ่งนะครับ ประชาชน สมมุติวากี่หมื่น                   

ก็แลวแตเขาชื่อ เสร็จแลวพอสงมาในสภาไมมีโอกาสชี้แจงอะไรทั้งสิ้นวาตัวเองเสนออะไร
เขามา วาระหนึ่งอาจจะตกไปเลยก็ได --------------------------------------------------------------  
 

            - ๒๙/๑ 



 ๖๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๒๙/๑ 

 

หรือไมอยางนั้น ถาสภารับวาระหนึ่ง ตั้งกรรมาธิการแปรญัตติ ไมมีโอกาสเขาไปดีเฟน  

อะไรทั้งสิ้น ตกลงถูกแกไขบิดเบือนเหมือนกับสมัยที่เราทําพระราชบัญญัติปาชุมชน
ออกมาอีกอยางหนึ่ง ขึ้นตนไปอยางหนึ่ง ออกมาอีกอยางหนึ่งก็ได อันนี้ผมไมวาอะไร     
นะครับ อันนี้ชวยกรุณาพิจารณาอยางมีเหตุมีผลตรงนี้นิดหนึ่ง ถาทานยังยืนตรงนี้นี่      
จะมีสุมเสียงอะไรที่บอกวา ใหประชาชนเขามาเปนที่ปรึกษาของกรรมาธิการ หรือจะตอง
เชิญประชาชนมาเพื่อที่จะใหอยูในที่ประชุม เผื่อกรรมาธิการจะเชิญใหชวยอธิบาย         

คือไมอยางนั้นแลวผมคิดวาไมมีอะไรเลยครับ กลายเปนวาประชาชนตั้งลูก แลวคนอื่น    

ก็เอาไปแกไข  แปรญัตติ ทานก็ รูวาในวงการสภานี่ เขาแปรญัตติบิดไปไดเ ร่ือย ๆ            

แลวในที่สุดออกมา โอ เปนอีกเรื่องหนึ่ง ประชาชนจะรองพระเจา ออกมาเปนอยางนี้     
ไดอยางไร อันนี้ฝากคิดนะครับ ดวยเหตุดวยผลจริง ๆ เลย แลวกรณีที่เมื่อกี้ที่เกือบจะ     

ลงตัวแลวนะครับ ๕๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ นี่ ผมอยากจะขอรองทางกลุมของคุณธวัช         

ไดไหมครับ ถามาลงกันที่ ๓๐,๐๐๐ ผมอยากจะขอรองเถอะครับ เพราะวาจริง ๆ แลว ๓๐
,๐๐๐ ก็ยากนะครับ  ผมทราบดี แตวาถาลงกันไดประมาณนี้นี่ผมวานาที่จะไปกันได 
เพราะประชาชนเพียงแคเ ร่ิมตนเฉย ๆ ไมไดทําอะไรเลยนะครับ ลองพิจารณากัน          

สักนิดหนึ่ง ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือตัวเลขของทานตอนนี้นี่นะครับ ของทานธวัชอยู ๒๐,๐๐๐ ของทานการุณนี่ ๑๐,๐๐๐ 

อันนั้นกรรมาธิการเขายังไมไดรับครับ กรรมาธิการเขาลดมา ๕๐,๐๐๐ ถาจะโหวต ก็คือ
๕๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  เวนไวแตกรรมาธิการเขายอมรับของใครที่จะขอเพิ่ม    

ขอแกอะไรนี่นะครับ ผมก็จะใหโหวตตัวเลขนั้นนะครับ ผมตองถามกรรมาธิการครับ 

กรรมาธิการครับ เชิญครับ ตัวเลขทานยังคงยืนยัน หรือจะขอเห็นชอบกับตัวเลขไหน        

ก็เชิญครับ  

   นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน          

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ          
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกวา เดิมในการแกไขรัฐธรรมนูญนี่นะครับ 

คนที่ เสนอไดมีเฉพาะ  ครม .  สส.   สส. และ สว.  รวมกันนะครับ   คนที่มีเสียงในสภา  



 ๖๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๒๙/๒ 

 

๓๗๗  เสียงนี่นะครับ ถาเขาอยากแกรัฐธรรมนูญนะครับ เขาแกเมื่อไรก็ได เขาไมอยากแก        
รัฐธรรมนูญ ใครก็แกไมไดในประเทศนี้ กรรมาธิการไดเปดชองมาอีกชองหนึ่งนะครับ     

วาประชาชน ๑ แสนชื่อ คนที่มี ๓๗๗ เสียง ไมยอมแก ประชาชน ๑ แสนชื่อนี่เสนอ ดูสิ
ทานจะอยูไดไหมนะครับ เปดอีกชองหนึ่ง เหตุที่ เอาจํานวนเยอะตอนแรกนี่คิดวา       

เทียบเคียงกับตางประเทศ แตจากรับฟงมานี่ทานก็มีเหตุมีผลนะครับ เราก็รับฟง เราลดลง
มาเหลือ ๕๐,๐๐๐ นะครับ ตามที่ทานอภิปรายดวย ยอมรับฟงในเหตุผลวา เออ บานเรานี่ 
มันอาจจะไมเหมือนกับตางประเทศ ก็ยอมรับในระดับหนึ่ง แตทานเชื่อผมเถอะครับ   

เวลาประชาชนเขาเขาชื่อกันนี่นะครับ มาถึง ๑๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นี่
นะครับ รัฐบาลอยูไมเปนสุขแลวครับ คนที่เปน สส. นี่นะครับ เปนผูแทนจากประชาชนนี่ 
ทานอางเปนผูแทนจากประชาชนนี่นะครับ คนเขาชื่อไลมาเร่ือยจนถึง ๔๐,๐๐๐ นี่ ทานนั่ง
อยูในสภาเปนสุขใชไหมครับ ฉะนั้นนี่แรงกดดันมันมีเปนลําดับครับ ผมขอเถอะครับวา  

๕๐,๐๐๐ นี่เปนจํานวนที่สมควร และถาทานคิดวาเยอะนะครับ มีนักการเมืองเคยเสนอ
ถอนคนที่ตัดสินคดีตัวเองนี่ หาได ๕๐,๐๐๐ นะครับ แลวรัฐธรรมนูญนี่มันไมใชประเด็น
เร่ืองปากทองอยางเดียวนะครับ มันเปนประเด็นการเมืองดวยนะครับ กระผมถึงอยากจะ
ใหทานพิจารณาในหลาย ๆ แงมุมนะครับ กรรมาธิการขอเสนอวา ๕๐,๐๐๐ ตามที่ทาน          

ไดขอตอรองมาครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวก็ตัวเลขนี่ ทานยังยืนของทาน หรือยัง 
  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ มี ๒ ประเด็นนะครับ เราอภิปรายกันประเด็นที่ ๑ คือ ประเด็นเรื่องจํานวน ผมเสนอ
อยางนี้ครับวา จริง ๆ ตัวเลขแสนนึง ลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ นี่ ผมเขาใจวาทานการุณ          

จะยอมแลวนะครับ เหมือนกับที่ทานประธานวา วาทานการุณพูดเองนะครับวา ๕๐,๐๐๐ 

ถาตัวเลขนี้ไมไดพูดนี่ก็คงไมมีปญหา ผมคิดวา ๕๐,๐๐๐ ที่ลดลงมาเปนการเปดชองที่ดี
พอสมควรแลว รัฐธรรมนูญควรแกงายครับ งายกวาเดิม แตไมใชแกงายจนเกิดปญหากับ
สถาบันการเมือง ---------------------------------------------------------------------------------------  

- ๓๐/๑ 



 ๖๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     บุศยรินทร ๓๐/๑ 

 

เกิดปญหากับการเมืองของประเทศ ไมใชปหนึ่งจะแกทุกปนะครับ รัฐธรรมนูญไมควรแก
บอยมาก แตควรแกในเรื่องหลักการสําคัญ ๆ ของประเทศ ที่สําคัญเราเปดชองจํานวน
ประชากรวา ๕๐,๐๐๐  เสนอไดนี่ ผมคิดวานาจะเปนลูทาง ตัวเลข ๕๐,๐๐๐ ผมยังยืนยัน
ครับวาถาจะมีประชาชนเห็นวาควรจะแกนี่ แกไดทุกปละครับ ไมมีปญหาเลยครับ ๕๐,

๐๐๐  คนนี่นะครับ ถาเปนเรื่องสําคัญของประเทศ แตถาไมใชเร่ืองสําคัญของประเทศ 

การรวบรวมมา ๕๐,๐๐๐  ก็อาจจะไมได อันนี้ก็เปนเรื่องปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไป     นี่
ประเด็นแรกที่ผมอยากเรียน เพราะฉะนั้นที่ทานประธานถามวา กรรมาธิการเห็นอยางไร 
กรรมาธิการก็เห็นวาควรจะ ๕๐,๐๐๐ ครับ แลวถาทานสมาชิกสภารางจะใหลงมติ         
ก็ขอวาเปน  ๒๐,๐๐๐ กับ ๕๐,๐๐๐ หรือหมื่นนึงกับ ๕๐,๐๐๐ นะครับ เพื่อจะลงมติ       
ในเรื่องนี้  

ประเด็นที่ ๒ ก็คือเร่ืองของที่ทานเจิมศักดิ์เสนอนะครับวา จะมีกระบวนการ 
อะไรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการนี้หรือไมนะครับ กรรมาธิการก็รับ      

ทานเจิมศักดิ์นะครับวา เดี๋ยวจะไปเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งไดไหมครับ เร่ืองใหประชาชนเปน       

ที่ปรึกษานี่คงขออนุญาตวาจะไมรับ แตรับวาอาจจะไปเขียนวา กรรมาธิการที่แกไข      

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี่ตองฟงความเห็นประชาชนที่เขาเสนอมาดวย ขออนุญาตเอาหลักนี้
นะครับ แลวเดี๋ยวไปคิดคําอีกทีนะครับวาประชาชนที่เสนอรางเขามานี่ เราคงไมใหเปน
กรรมาธิการหรอกนะครับ ตามที่ผมไดเรียนไว แตวาเราตองเอาประชาชนกลุมนั้นนะ       

ผูแทนเขามา แลวมาฟงวาเขาคิดเห็นอยางไรบางในการแกไขเพิ่มเติมนะครับ ขออนุญาต
เอาหลักการนี้ แลวเดี๋ยวไปคิดตัวบทอีกทีหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยวิทธยารอเดี๋ยวนะครับ ผมคุยกับทานธวัชนิดหนึ่งนะครับ ผมหารือ           

ทานธวัชนะครับ ลองดูตัวเลข เดี๋ยวพอรางเสร็จปบ ประกาศใชปบนะครับ ๒๐,๐๐๐      

มาขอแกแลวนะครับ ยังไมทันทําอะไรเลยครับ นะครับ ทานอยางไรครับ ถาทานยืน       

ผมจะถามมตินะครับ  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ผมขอใหทานศิวะไดอภิปรายแทนผมไดไหมครับ 

ตอประเด็นนี้ เพราะวาจริง ๆ แลวนี่ครับ ผมตองขอบคุณนะครับที่วาผมเริ่มตนจาก   



 ๖๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     บุศยรินทร ๓๐/๒ 

 

๒๐,๐๐๐ ทานก ร รมาธิก า รยก รา งนี ่ก ร ุณาลดลงมาเหลือ  ๕๐,๐๐๐  ผมตอง     
ขอบคุณมาก ความใจกวางในเรื่องนี้ ซึ่งถือวาเปนความใจกวางตอประชาชนโดยรวม    

นะครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดวาตัวเลขนี้นี่นะครับ ผมอยากจะมอบใหทานศิวะไดอภิปราย
เล็กนอย กอนที่เราจะมีการสรุปเร่ืองนี้ ผมยังไมอยากมีการโหวตนะครับ ผมเช่ือวาเหตุผล
นี่ของสภารางเราทุกคน สมาชิกเราทุกคนนี่นะครับ ลวนแตเปนเหตุผล ซึ่งเกิดประโยชน  
ตอ รัฐธรรมนูญเรา  ผมกราบเรี ยนอย างนี้ ค รับ  ในฐานะที่ ผม เอง  ผมทํ างาน                   

ดานประชาสัมพันธของสภารางนี้นี่นะครับ ผมจะเรียนวานี่คือจุดขายแท ๆ เลยของเรา    

นะครับ ซึ่งจะเกิดประโยชนอยางยิ่งนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ตองระวังครับ เพราะขายไปแลวเดี๋ยวขาดทุนนะครับ ถาอาจารยศิวะจะพูด เดี๋ยวผม
ใหทานวิทธยากอนนะครับ เพราะวาทานยกมือนานแลว 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผม วิทธยา          

บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ก็ขอบคุณทานกรรมาธิการยกรางที่ทานยอมลดลงมาถึง ๒๐,

๐๐๐ แตสิ่งหนึ่งที่ผมเปนหวงขณะนี้คือกระบวนการครับทาน กระบวนการที่           ในราง
รัฐธรรมนูญบอกวา หลังจากที่ประชาชนเสนอมาแลวนี่ แลวก็นําเขาสูญัตติ        การแกไข
ทํา  ๓  วาระ  สิ่งที่ มันจะเกิดขึ้นก็คือวา  ทานใชเวลากี่วันกวาจะสํารวจตรวจสอบ              

คน  ๕๐,๐๐๐ ถูกตองและมีสิทธิ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใชสิทธิจริง ๆ ถูกตอง กระบวนการ
ตรงนี้นี่ถาไมกําหนดเวลาไวบางนี่นะครับ ถาหากวาจะมีการดึงใหมันชาไปนี่ ๕๐,๐๐๐            

เสนอตรวจสอบไป ๕ เดือน หรือปหนึ่ง มันก็ไมสําเร็จสักทีหนึ่ง ผมอยากใหมีกระบวนการ
เขียนไวสักนิดหนึ่งวา ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วันอะไรก็ยังดี ที่จะใหมันมีกรอบในการ
ปฏิบัติภารกิจวา ประชาชนที่เสนอมาแลวนั้นนี่จะไดรับการพิจารณาเมื่อไร อยางไร       
เพราะอันนี้ไมไดบอกเลยครับ รูแตวาเขา ๓ วาระ แตกวาจะเขาวาระหนึ่งเมื่อไรครับ     

ทานจะตองตรวจสอบอยางไร เพราะทานตองตรวจสอบแนวา คนที่เสนอมา ๕๐,๐๐๐ นั้น    

มีสิทธิถูกตองสมบูรณหรือไม ผมฝากประเด็นนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

 

 



 ๗๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     บุศยรินทร ๓๐/๓ 

 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ครับ เดี๋ยวใหกรรมาธิการตอบ เพราะเขามีกระบวนการอยูนะครับ เดี๋ยวคอยตอบนะครับ     

ครับ ทานศิวะครับ ทานคนสุดทายแลวนะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ครับ ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี 
สสร. นะครับ  กอนอื่นก็ขอบพระคุณทานประธานที่กรุณาใหผมเปนอาจารยไปอีกคนหนึ่ง 
เพราะในสภานี้ตอนนี้เปนอาจารยกันทุกคนแลวนะครับ ผมก็หวงใยวามหาวิทยาลัยไหน
จะเปดใหพวกเราสอนกันบาง ทานประธานครับ คือที่คณะกรรมาธิการไดเพิ่มเร่ืองของ
ประชาชนนี่ ผมยอมรับวาเปนความคิดเห็นที่ดีมากนะครับ เปนการแสดงวาเรานี้ยังเคารพ
ประชาชนอยู ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑/๑ 

 

 

 



 ๗๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๓๑/๑ 

 

แตถาเราจะเคารพประชาชนนี่ จริง ๆ แลวในสวนตัวผมนี่ เคารพใหมันสุด ๆ ไปเลยครับ 

อยาไปเคารพครึ่ง ๆ กลาง ๆ นะครับ ถาเคารพครึ่ง ๆ กลาง ๆ นี่ประชาชนจะไมเคารพเรา
นะครับ อันนี้ผมก็เลย แตวาอยางไรก็ตามดวยความใจกวางของทานกรรมาธิการที่กรุณา
ลดจํานวนลงมา ถาพูดเรื่องจํานวนนี่ผมเองไมคอยกลาจะอภิปรายครับ กลัวทาน    

อาจารยใหญวิชาจะดุผมอีกครับ  พอพูดตัวเลขทานอาจารยวิชาเ ม่ือวานรูสึกดุ         
อาจารยการุณไปทีหนึ่งแลว ผมดูนะครับ วันนี้ผมเลยกลัวอาจารยวิชาจะดุ แตผมคิดวา
จํานวน  ๕๐,๐๐๐ ที่คณะกรรมาธิการไดเสนอนั้น ผมก็วาเปนความใจกวางพอสมควร   
นะครับ ซึ่งผมคิดวา  ๕๐,๐๐๐  นี้ก็เราคุย ๆ กัน ก็เทาที่พยักหนากันก็พอจะรับได อันนี้    
ก็พวกเราก็ไมใชดื้อดึงนะครับ เราเปนนักเรียนใหม เราก็ไมอยากจะดื้อดึง กลัวครูใหญจะ
เอาไมมาฟาดเฟดเอานะครับอันนี้ แตขอนิดเดียวนะครับวาในการที่เราขอ ๕๐,๐๐๐ ก็ได 
แตขอวาในกระบวนการของการยื่นตาง ๆ นี่ ขอใหสามารถไปใชตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสี่ 
ไดไหมครับ คือขอใหประชาชนไดมีโอกาสเขาไปเปนกรรมาธิการ หรืออะไรตาง ๆ เหลานี้ 
มันพอจะมีทางความเปนไปไดไหมครับ เพราะวาถาเราเคารพประชาชนจริง ๆ นี่         
ตอนเสนอแลวก็ขอโอกาสใหเขาไดมีโอกาสเขาไปชี้แจง เพราะวาผมวากระบวนการกวาจะ
แกไดไมใชเร่ืองงายครับ รัฐธรรมนูญนี่ ถึงยื่นไปอยางไร ผมวาถาเขาไมแก อยางที่เมื่อกี้    
ทานอะไรนะ ทานอาจารยประพันธ ขออภัยที่เอยนาม ทานไดพูดเอาไวนะครับวา                        

ไมใชเ ร่ืองงาย  ถา สส. สว. ไมเอานี่ เลิกเลย แตอยางนอยทําใหประชาชนรูสึกวา 

รัฐธรรมนูญนั้นไมใชของสุดเอื้อม จนกระทั่งเขาเอื้อมไมถึงนะครับ ขอใหเขามีโอกาส     

ถาเขาเห็นวาไมถูกตอง เขาก็สามารถที่จะเสนอความคิด ความเห็นในการแกไขได ซึ่งจะ
ทําใหรัฐธรรมนูญนี้อายุยืนยาวมากกวานะครับ เพราะที่จริงมาตรานี้ไมตองระบุเลยก็ได 
เพราะคนเพียงสี่หาคนก็สามารถจะแกได คือแกทั้งฉบับไปเลยนะครับ เหมือนอยางที่เรา
ผานมานี่นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาไหน ๆ ก็จะใหโอกาสประชาชน แลวก็อยากจะ    

ขอความกรุณาสักนิดหนึ่ง ก็สุดแตทานกรรมาธิการจะไดกรุณาพิจารณาเถอะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ นาจะเห็นพองตองกันไดนะครับ ทานอาจารยสมคิด เชิญครับ 

 



 ๗๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๓๑/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ            

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงสั้น ๆ ตองขอบคุณ       

ทานศิวะ แสงมณี ทานธวัชนะครับ ทานการุณนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ดวยครับ          

ทุกทานครับ ที่ใหยืนที่ตัวเลข ๕๐,๐๐๐  ก็ขออนุญาตตามที่ทานศิวะไดเรียนถามนะครับ
วา ผมก็รับกับของทานอาจารยเจิมศักดิ์แลวนะครับ วาจะไปเขียนนะครับ วาใหประชาชน
สามารถเขาไปชี้แจงแสดงความคิดเห็นของตัวเองไดนะครับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับรางที่  
ประชาชนรางมา แลวก็รับที่ทานวิทธยานะครับ ไดตั้งขอสังเกตนะครับวา เดี๋ยวจะไป      

ขออนุญาตเขียนวา จะตองมีการออกกฎหมายวาดวยการเขาชื่อประชาชนในเรื่องนี้ดวย    

นะครับ แลวรายละเอียดไปเขียนในกฎหมายนั้น แตหลักของอาจารยเจิมศักดิ์นี่จะเขียน  

ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับ  เ ร่ืองการใหประชาชนมีสวนเขาไปชี้แจงไดนะครับ                 

แตรายละเอียดกระบวนการทั้งหลายนั้นนาจะเขียนอยูในกฎหมายลูกอีกทีหนึ่งนะครับ   

ผมขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมนิดเดียวเทานั้นเอง ทานประธานครับวา ความจริง       
เร่ืองการเขาชื่อนี่ ความยากลําบากของการเขาชื่อไมไดอยูที่จํานวนเทานั้น แตอยูที่
กระบวนการ อยูที่ขั้นตอนทั้งหลาย ที่มีปญหามากพอสมควร เราไดพูดกันเรื่องการที่ตอง
ถายเอกสารบัตรประชาชนของประชาชนนะครับ แลวก็บัตรสําเนาทะเบียนบานนี่ ก็เปน
เร่ืองที่ยากลําบากนะครับ คงบันทึกไวในความเห็นของเราโดยรวมก็ไดวา กระบวนการ
ทั้งหลายทั้งปวงนี่คงตองจัดใหมีกระบวนการที่งายขึ้น เพราะเปนกระบวนการเพียงแค 
เปดประตูใหแกประชาชนเทานั้นเอง ไมใชเร่ืองใหประชาชนเขาไปตัดสินใจในเรื่องการ
แกไขแตประการใดทั้งสิ้นครับ ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทาน   

ที่ผมไดเอยนามครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวาเห็นพองตองกันทั้งสภานะครับ สวนรายละเอียด เดี๋ยวทางกรรมาธิการยกราง
ชวยกรุณาทําเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน เพื่อใหทานสมาชิกไดเห็นชอบครั้งสุดทาย
นะครับ  ขออนุญาตผานมาตรา  ๒๘๒  นะครับ  เชิญทานเลขาดําเนินการตอครับ  

คือขอหารืออยางนี้ครับ บทที่จะพิจารณาตอไป ในสวนของบทเฉพาะกาลนะครับ    

เพียงแตวาปรึกษากับกรรมาธิการยกรางแลวนะครับ  มีมาตราที่แขวนอยูนี่นะครับ          



 ๗๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๓๑/๓ 

 

กรรมาธิการตองใชเวลา ในการที่จะตองเขียนออกเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน          

ซึ่งสวนใหญนี่นะครับ หลักการทั่วไปนี่จะตรงกันอยูแลวนะครับ แลวก็หลักการทั้งหลาย   

ก็ผานความเห็นชอบจากสภา เพียงแตกรรมาธิการจะตองไปเขียนออกมาใหชัดเจน ซึ่งเรา
ประชุมกันเกือบทุกวันนี่นะครับ ก็หารือวากรรมาธิการยกรางยังทําไมเสร็จ พูดตรง ๆ     

นะครับ ยังเขียนออกมาแจกใหทานไมเสร็จ ก็จะขอพิจารณาในสวนของบทเฉพาะกาล   

นะครับ ซึ่งก็หารือกันไวแลวครับวา มาตราใด สวนใด ที่ไมไดไปเกี่ยวพันกับสวนที่แขวน 

นะครับ หรืออาจจะเกิดปญหาในการจะเขียนนะครับ -------------------------------------------- 

 

- ๓๒/๑ 



 ๗๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๓๒/๑ 

 

หรือยังไมสมบูรณกับการจะพิจารณาก็จะแขวนไวกอน สวนมาตราใดที่สามารถพิจารณา
โดยไมติดขัดในเรื่องใดก็จะพิจารณาไปกอนเลยนะครับ ขอดําเนินการตามนี้นะครับ     

เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :            

บทเฉพาะกาล ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๘๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๘๔ มีการแกไข  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทางกรรมาธิการ สวนที่แกไขนะครับ ชวยอธิบายดวยครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สําหรับบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๘๔ นี้ 
ของเดิมก็คือ เปนการบัญญัติรองรับสภานิติบัญญัติแหงชาติวาจะทําหนาที่ไปถึงเมื่อไร
หลังจากรัฐธรรมนูญใชแลว ที่เสนอไวก็คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติจะทําหนาที่ตอไป
จนกระทั่งมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก ตามมาตรา ๑๒๒ ก็คือ ๓๐ วัน นับจากวันเลือกตั้ง 
ที่จะมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรก สิ่งที่เพิ่มเติมเขาไปนั้นเพื่อความชัดเจน เนื่องจากวา  

ตอนทํารับฟงความคิดเห็นมีจากหลายองคกรที่ยังสงสัยในบางเรื่อง ก็เลยเพิ่มเติมไปวา         

ในระหวางที่สภานิติบัญญัติยังทําหนาที่อยูนั้น ถาในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้       
หรือแมแตทางกฎหมายอื่นกําหนดใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือ
ประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งในขณะที่ยังไมไดมีการ
ประชุมรัฐสภาครั้งแรกนั้นยังไมมีทั้ง ๓ ทาน ก็กําหนดใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในระหวางนั้นเปนเรื่องในทางปฏิบัติครับ           

และวรรคถัดไปนั้นก็บัญญัติรองรับวา  ในบางเรื่ องตามรัฐธรรมนูญนี้ เอง  หรือ              

ตามกฎหมาย บางกฎหมายบัญญัติวา การกระทําบางสิ่งบางอยางนั้น ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ แตทีนี้ถาในขณะที่ยังไมไดมีการ
ประชุมรัฐสภาหรือการเลือกตั้ งยังไม เสร็จนั้น  ก็จะเหลือเพียงแคสภาเดียว  คือ             

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งทําหนาที่ชั่วคราวในขณะนั้น ก็บัญญัติรองรับเพื่อขจัดความ
สงสัยเสียวา ในขณะนั้นถามีสภานิติบัญญัติแหงชาติเพียงสภาเดียวก็จะเปนผูทําหนาที่     



 ๗๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             รสรินทร ๓๒/๒ 

 

ใหความเห็นชอบแทนทั้ง ๒ สภานะครับ สวนในวรรคถัดไป มีการเพิ่มเติมมาตราที่ขาดอยู
วา กรณีนี้เมื่อเปนสภานิติบัญญัติแหงชาติก็ไมอาจนําบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ลักษณะตองหามตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือการดําเนินการของสมาชิก            

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมาใชได ก็จําเปนที่จะตองยกเวน 

บทบัญญัติเหลานั้นใหทั้งหมด แตวายังตกหลนอยูบางมาตรา ก็เลยมาเพิ่มในคราวนี้ครับ 

สวนมาตราสุดทาย วรรคสุดทายที่บอกวา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๙ มาใชบังคับกับ
การสิ้นสุดตําแหนงของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม นั่นก็คือ ๑๔๙ ก็คือการที่ 
กฎหมาย  การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ยั งคางอยู ในการดํา เนินการของ               
สภานิติบัญญัติก็ยังสามารถที่จะคางและไมตกไปทันที เมื่อมีรัฐบาลใหมมาจากการ
เลือกตั้ง ถารัฐบาลใหมนั้นเห็นสมควรวา หลักการของรางกฎหมายนั้นควรจะดําเนินการ
ตอไปก็สามารถดําเนินการตอไปในขั้นตอนตาง ๆ ที่คางอยูในสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาไดตอไป เพื่อใหการดําเนินการกฎหมายที่เปนประโยชนในหลาย ๆ ฉบับนั้น       

ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  กรณีที่   
เมื่อสภาพนไปกฎหมายก็ยังไมตกไปทันที แตรัฐบาลใหมเขามานั้นสามารถเสนอกฎหมาย
นั้นไดครับ  อันนั้นคือที่แกไขใหมครับ ทานประธานครับ อยางไรก็ตามกราบเรียน         

ทานประธานที่เคารพครับ หลังจากที่มีการเสนอรางนี้แลวนั้น ก็ปรากฏวาเมื่อไปพิจารณา   

บทบัญญัติขางใน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปบางประการ ก็เกิดปญหาขึ้นมาวา สิ่งที่เขียน
ขึ้นมาใน  ๒๘๔  นั้น  เขียนขึ้นโดยความเขาใจวา  การเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร            
และการไดมาซึ่งวุฒิสภานั้นจะไดมาพรอมกัน และเมื่อมีการเปดประชุมรัฐสภานั้น          

มีทั้ง ๒ สภาพรอมกันแลว แตเมื่อมาพิจารณาหรือคํานึงกับการทํางานของ กกต.            

ก็ปรากฏวาสิ่งที่เปลี่ยนไปในรางรัฐธรรมนูญนี้ก็คือ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น   

ก็เหมือนเดิมจริง --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                  - ๓๓/๑ 



 ๗๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กมลมาศ ๓๓/๑ 

 

แตวาของวุฒิสภานั้นมีทั้งการเลือกตั้งและการสรรหา  ในการดําเนินการของ กกต. นั้น   

จําเปนตองดําเนินการทางดานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเสร็จสิ้นไปเสียกอน การกระทํา   

คูกัน และใหราษฎรเลือกพรอมกันทั้ง สส. สว. นั้นจะเกิดความสับสนเปนอยางยิ่ง         
ทั้งในดานของผูเลือก ทั้งในดานการโฆษณาหาเสียงตาง ๆ ทั้งในดานการเตรียมการ       
ของ กกต. เอง จึงเปนไปไดวาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภาครั้งแรก
นั้นนะ จําเปนตองเหลื่อมเวลากัน และในที่สุดจะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นกอน
สมาชิกวุฒิสภา พอไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นกอนนี่ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
จะตองมีการประชุมครั้งแรกภายใน ๓๐ วันทันที ซึ่งในขณะนั้นอาจจะยังไมมีวุฒิสภา      

ก็จะเกิดปญหาซึ่งไมอาจดําเนินการตอไปได คณะกรรมาธิการก็คิดวาคงนาจะตองเติม
หรืออุดชองวางในตรงนี้นะครับวา เมื่อถึงเวลาที่จะตองมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกนั้น     

ถามีแตเพียง สส. สภานิติบัญญัติแหงชาติอาจจะตองทํางานตอ แตเปลี่ยนฐานะเปน
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหการดําเนินการของสภานั้นเดินหนาตอไปไดในการแตงตั้ง                   
ทานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป สวนเมื่อใดก็ตามวุฒิสภา
พิจารณาดําเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาเสร็จ สภานิติบัญญัติแหงชาติถึงจะหมดนะครับ 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เตรียมไวแตบังเอิญยังไมไดนํามาแจกตอที่ประชุมนะครับ ขออนุญาต
กราบเรียนเปนแนวทางว า  สิ่ งที่ คณะกรรมการเตรียมไว  คือจะเพิ่มขอความ                   

ลงไปอีกวรรคหนึ่งวา ในกรณีที่ปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก                   

ตามมาตรา ๑๒๒ แลว แตยังไมมีวุฒิสภาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภา
ตอไป จนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ     
ไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาวให มีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา                

จะขออนุญาตกราบเรียนเสนอเอกสารอาจจะเปนพรุงนี้ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ไดไหมครับ ทานอัชพรครับ มาตรา ๒๘๔ ที่ทานอธิบายนี่ อันนี้เปนตัวอยาง   
นะครับ คือถายังไมยุตินี่นะครับ ขอใหทานแถลงเลยบอกวาขอแขวนไวเลยนะครับ   

เพราะอยางนอยที่สุดทานจะตองนําขอเสนอเปนเอกสารแจกสมาชิกกอนนะครับ          

อันนี้เปนตัวอยางนะครับ เพราะฉะนั้นมาตราตอ ๆ ไปนี่ ทานชวยบอกกอนเลยจะไดไมตอง  



 ๗๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กมลมาศ ๓๓/๒ 

 

เสียเวลาตรงนี้นะครับ  มาตรา  ๒๘๔  ขอแขวนไวกอนนะครับ  มาตราตอไปครับ            

ทานเลขาธิการครับ เดี๋ยวครับ ทานสมาชิกไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานการุณครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ บัดนี้ก็ไดลุลวงของการ
พิจารณามาพอสมควร จนกระทั่งถึงการแกไขรัฐธรรมนูญ ยังเหลือเพียงบทเฉพาะกาล  

จะพิจารณาตอไปนี้ก็คงจะแขวน ๆ เชื่อผมเถอะทานครับ จะแขวนเกือบทุกมาตราเทาที่
ผมดูรายละเอียดนะครับ แมจะไมมีเอกสารอยูบนโตะผมก็ตาม ผมจําไดวามีอะไรบาง 
แขวนเกือบทุกมาตรา อยากระนั้นเลยทานประธานครับ อนุญาตใหทางกรรมาธิการไดมี
เวลาไปทบทวน แลวก็ทําเรื่องเหลานั้นนะครับ สักวันหรือสองวัน นําเสนอพวกเราปบนี่   
นะครับ สวนใหญก็จะเปนเรื่องที่มีมติอยูแลว แตเดิมตั้งแตมาตราแรกจนถึงมาตราสุดทาย 

ผมคอนขางจะเชื่อไดวาจะพิจารณาไดดวยเร็ว เพราะอะไร เพราะแตละอยางนั้นเปนมติ
อยูแลวครับ จะปบ ปบ ปบ ผมวาจะทําอยางนี้จะทําใหพิจารณาสะดวกและเร็ว และ    

งายกวา กรรมาธิการจะมีเวลาไปทํางานตั้งแตตอนนี้เลยครับ เรียงลําดับไปเร่ือย ทบทวน
มติแตละมาตรา ๆ ที่ผานมาวาอะไรบาง จะตองมาหอยทายอะไรบาง จะตองมาโยงยึด 

เพราะมันจะตองโยงยึดเลขมาตราเยอะมาก และบางเลขมาตรานั้นไมใชโยงทั้งมาตรา  

นะ โยงเฉพาะวรรค บางเลขมาตราโยงทั้งวรรค โยงทั้งวงเล็บ ยาวครับทานประธานครับ      

ไปทําเสียเถอะอยางนี้ จะทําใหการพิจารณาของเราสะดวกและรวดเร็ว แมวันนี้จะตองพัก
แตตอนนี้ก็ยินดี ไมขัดของครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณครับทานการุณครับ ผมก็จริง ๆ ก็เห็นดวยกับทานการุณหมดนะครับ 

เพียงแตวากอนเขามานี่ก็ถามกันแลววา มีมาตราไหนไหมที่พอจะพิจารณาไดนะครับ  

หรือมีมาตราไหนที่ติดก็ขอใหแขวนไวครับ อยางนี้ไดไหมครับ เพื่อชัดเจนนี่นะครับ ก็หารือ
ทานเสียเลยนะครับวา มันพอจะมีมาตราไหนที่พิจารณาได หรือวาจะรอไวทั้งหมดตามที่     
ทานการุณเสนอนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 



 ๗๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กมลมาศ ๓๓/๓ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตหารือทานประธานอยางนี้ไดไหม  

ครับวา ผมเขาใจวาบางมาตรานาจะพิจารณาไปไดเลย ยกตัวอยางเชน มาตรา ๒๘๕ นี่ 
หรือ ๒๘๖ นี่ คงพิจารณาไปไดเลยครับ  ๒๘๗ อาจจะขอแขวนไวกอนนะครับ --------------

- 

 

                                                                                                                      - ๓๔/๑ 

   



 ๗๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศันสนยี ๓๔/๑ 

 

๒๘๘ ก็ไปไดเลยครับ ทานประธานครับ ๒๘๙ อยางนี้เปนตนนะครับ นาจะพิจารณา     

ไปไดเลย  ๒๙๐ ก็ไดครับ เขาใจวามีบางมาตราเทานั้นที่จะแขวนไว ถาเราพิจารณาเร็ว ๆ          

ก็อาจจะเลิกเร็วครับ ขออีกสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอยางนี้ ทานประธานครับ โดยประมาณ     

นาจะเสร็จไดพอสมควร 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวกรรมาธิการมีเวลาพอไหมครับ ถาหากวาพิจารณาไปอยางนี้แลวนี่ แลวเวลาที่จะเอา
ไปดําเนินการเพื่อจะนําเขาวันพรุงนี้นี่ 
  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ไมมีปญหาครับ         

ทานประธานครับ พรุงนี้ไดเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไหวไหมครับ ทานตองใชเวลา ทานการุณเสนอก็มีเหตุผลนะครับ ถาเรามาใชเวลา
ตรงนี้ทานก็ไมมีเวลาทํา เดี๋ยวพรุงนี้ก็จะมาพันตัวเองอีก  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ  

ความจริงที่กรรมาธิการทํา ทําเสร็จเกือบทั้งหมดแลวละครับ ไมไดติดอะไรเลย เพียงแตวา   

ยังไมไดแจกเอกสารทานกรรมการเทานั้นนะ ผมยังคิดวาขอทานการุณอีกสักชั่วโมง       
ไดไหมครับ ไปใหมันคืบหนาไปอีกหนอย เพราะวาบางเรื่องจะไมพันกับขางหนาเลยครับ       

บางเรื่องจะไมพันเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดครับ เมื่อกรรมาธิการยืนยันวาไมเกี่ยวพันก็ขอ ชวยกันเรงแลวกันนะครับ ถาหากวา    

เราดําเนินการเร็วก็จะเร็วนะครับ เอาละครับ เขาตอเถอะครับ เขาตอเลยครับ อาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ทานประธานครับ คือเห็นดวยกับ
กรรมาธิการ แตมีเงื่อนไขนิดเดียวไดไหมครับ ก็คือวามาตราไหนก็ตามที่แขวนนี่ เพื่อให 
เรานี่เขาใจเรื่องเรียงตามลําดับมาตรา พอมาตราที่ทานแขวนนี่ขอใหทานแถลงนิดหนึ่งวา
เนื้อหาเปนยังไง ทําไมถึงแขวน แลวก็ผาน เทากับวาเราไดเขามาตราแลว แลวก็ขอแขวน 

แลวเราพอเขาใจ แลวก็จึงมาตราถัดไป ถาจะรับกันหรืออะไรตออะไรมันจะไดไมกระโดด 

 



 ๘๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศันสนยี ๓๔/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ ตรงกันครับ เพราะถึงพออานตรงนั้นปบนี่ เดี๋ยวกรรมาธิการเขาก็จะแถลงนะครับ   

ก็ตรงกันนะครับ เชิญทานเลขาธิการ เมื่อกี้ถึงมาตราเทาไรครับ เชิญครับ  

  นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๒๘๕ ไมมีการแกไข  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๒๘๕ ผมฝากทานกรรมาธิการนิดไดไหมครับ อาจารยครับ คือมาตรา ๒๘๕ นี่  
ผมเขาใจวาใหสภารางรัฐธรรมนูญนี่นะครับ ไปสิ้นสุดตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญ     

ชั่วคราวนี่บัญญัติไวนะครับ แตในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเองตองยอมรับวาก็ยังสับสน       

นะครับ ถาจะเปนไปไดนี่ ขอความกรุณากรรมาธิการระบุใหมันชัดไปเลยไดไหมครับ      

พอประกาศใชแลวก็จะรูเลยวาวันไหนครับ เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ กรรมาธิการไดหารือแลวครับ ก็จะขออนุญาตแกไขทอนสุดทายนะครับ วาใหสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญเราสิ้นสุดลง เมื่อไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว จะขอ
อนุญาตใชคํานะครับ เดี๋ยวไปคิดคําอีกทีนะครับ แตวาหลักก็คือวา ขอใหเขียนใหชัดเลย
วา เมื่อรัฐธรรมนูญใหมประกาศใชใหพวกเราสิ้นพนไปครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นเดี๋ยวทานไปใชถอยคําอีกทีนะครับ ก็นาจะเห็นชอบในหลักการนะครับ           

แลวนําเขามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :       

มาตรา ๒๘๖ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน      

คําแปรญัตติ  
  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

มีทานสมาชิกที่แปรญัตติไว ติดใจไหมครับ  



 ๘๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศันสนยี ๓๔/๓ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   
ไมมี ผมผานนะครับ ครับ เชิญผานครับ  ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ  
  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๘๗ มีการแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการแถลงดวยนะครับ วาจะขอแขวนหรืออยางไรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  มาตรานี้ก็เกี่ยวพันกับ
เร่ืองการคงอยูของสภาผูแทนราษฎร แลวก็วุฒิสภาวาเกิดขึ้นเมื่อไร ยังไงบางนะครับ       

ซึ่งอาจจะเปนประเด็นที่ตองไปคิดเพิ่มเติมนะครับวา เพื่ออุดชองวางตาง ๆ ทั้งหลายที่เรา
ไดพูดกันมาวาอาจจะเกิดปญหาขึ้น ก็ขออนุญาตทานประธานวาแขวนไวกอนครับ       

๒๘๗ ครับ ขออนุญาตไปดูครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ที่ประชุมไมเห็นอยางอื่นนะครับ ทานวุฒิชาติ ขอแขวนไวครับ ขอแขวนไวครับ      

เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งครับ เพราะอยางไรทานก็ตองดูอีกครั้งหนึ่งอยูแลวนะครับ คงไมขัดของ    
นะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๒๘๘ มีการแกไข  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการขออนุญาต
เรียนชี้แจง เนื่องจากกรรมาธิการขอแกไขนะครับวา ในมาตรา ๒๘๘ นั้น กรรมาธิการ    
ไดเติมมาตรา ๒๘๘ วรรคสองขึ้นนะครับ ----------------------------------------------    - ๓๕/๑ 



 ๘๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๓๕/๑ 

 

คําใน ๒๘๘ วรรคสอง ก็คือวา ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญ       

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พนจากตําแหนงทั้งคณะ  

พรอมกับคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งดวย อันนี้เขียนขึ้นเพื่ออุดชองวางเหมือนกันครับ 

เพราะวาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีการพูดถึงการพนจากตําแหนงของคณะมนตรี       
ความมั่นคงแหงชาติเลย ถาไมเขียนขึ้นนี่จะมีปญหาตีความทันทีครับวา คณะมนตรี  
ความมั่นคงแหงชาติพนจากตําแหนงเมื่อไร หรือยังไมพนหรือเปลา เมื่อรัฐธรรมนูญ
ประกาศใช เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ ก็ขออนุญาตเขียนวรรคสองขึ้นวา  

ตองพนแน ๆ ครับเมื่อมีคณะรัฐมนตรีใหมเกิดขึ้น   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ กรรมาธิการขอเพิ่มเติมวรรคที่ ๒ ขึ้นมาใหมนะครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวย          

มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถือวาเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๒๘๙ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ กรรมาธิการเสียงขางนอยที่ขอสงวนความเห็นไว มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เสียงขางนอยไมมีติดใจนะครับ สมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติไว มีกลุมทานอาจารย
วิชัยนะครับ ทานติดใจไหมครับ ทานอาจารยวิชัยครับ เชิญครับ  

  นายวิชัย รูปขําดี  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  กระผม          

วิชัย รูปขําดี สสร. ในมาตรานี้เดิมไมไดมีการกําหนดวาจะใหสิ้นสุดวาระที่กึ่งหนึ่ง แตวา 



 ๘๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๓๕/๒ 

 

หลังจากที่มีการแกไขแลวนี่ ทางกรรมาธิการไดเพิ่มขอความเรื่องจํานวนระยะเวลาที่      
ไมเกินกึ่งหนึ่งเขาไปนะครับ ก็เปนการประนีประนอมในระดับหนึ่ง ในประเด็นนี้นี่           
ยังมีความเห็นวา การไดมาขององคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายนี่เปนเรื่องที่เกิดขึ้น    

กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แลวก็แมวาเราจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ตามนี่นะครับ ก็ควรจะไดใหองคกร
ตามรัฐธรรมนูญนั้นนี่ไดมีวาระ แลวก็บทบาทตอไป ดังนั้นจึงเห็นวาอยากจะใหยืน       

ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับเดิมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ กลุมทานสมาชิกทานอื่นมีติดใจไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพครับ      

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมไดแปรญัตติไว และดูขอความแลวนี่คลายกัน ผมเขาใจเอาเอง   
นะครับวา  มีเจตนาคลายกันมากกับกรรมาธิการที่ขอแกไข  ยกเวนอยูนิดเดียว          

เพราะฉะนั้นผมขอฟงกอนวากรรมาธิการแกไขเปนอยางไร แลวผมดูรูปแบบของการแกไข
แลวนี่ ผมคิดวาของกรรมาธิการกะทัดรัดดีกวาของผม ขอฟงทานกอน ถาผมพอใจ       

ผมอาจจะถอนของผมจะไดเร็วขึ้นนะครับ ขอฟงทานชี้แจงกอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เมื่อกี้ชี้แจงไปรอบแลวนะครับ ถาอยางนั้นอีกรอบแลวกันนะครับ ไดเร็วขึ้นนะครับ      

เดี๋ยวนะครับ ของทานวัชรานะครับ ทานวัชราครับ ของทานมี  
  นายวัชรา หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร กลุมกระผมไดขอแปรญัตติจากขอความเดิมนะครับ ของกรรมาธิการ
ที่ไดยกรางไวเดิม โดยเพิ่มขอความวา แตทั้งนี้การดํารงตําแหนงดังกลาว คือตําแหนงของ
กรรมการ ๕ ชุดนี่นะครับ  กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ 
ปปช. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม   

แหงชาติ  ทั้งนี้การดํารงตําแหนงดังกลาวตองไมเกิน  ๒  ปนับจากวันประกาศใช             
รัฐธรรมนูญนี้ เหตุผลก็เพราะวาเมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้นั้น ------------------------------ 

          - ๓๖/๑ 



 ๘๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๓๖/๑ 

 

การไดมา หลักการและอํานาจหนาที่ไดเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูญนี้ แมวาในสวน
ของ ปปช. และผูตรวจการแผนดินจะไดใชพระราชบัญญัติเดิมตามมาตรา ๒๙๒ ก็ตาม 

นะครับ จึงไดมีมติในกลุมของกระผมวาใหจํากัดการดํารงตําแหนงของชุดเดิมที่อยูใน     

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ๒ ปนับแตวันใชรัฐธรรมนูญนี้ คือเมื่อใชรัฐธรรมนูญนี้ยังอยู
ตอไปไดอีก ๒ ปครับ แตเมื่อปรากฏวาตอมาคณะกรรมาธิการยกรางไดขอเปลี่ยนแปลง
แกไขรางเดิมเปนวา  คงดํารงตอไปไม เกินกึ่ งหนึ่ งของวาระตามบทบัญญัติแหง    
รัฐธรรมนูญนี้ กระผมก็เห็นวาก็ไดลดชวงเวลาในการดํารงตําแหนงลงมาแลว เพราะฉะนั้น
ทางกลุมของกระผมก็มีความเห็นพองตองกันวา ขอถอนการแปรญัตติ เนื่องจาก
คณะกรรมาธิการไดมีการแปรญัตติแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ๒๘๙ 

นี่กรรมาธิการขอถอนไดไหมครับ ไปแขวนไวกอนไดไหมครับ ขอไปหารือกัน เผอิญ       

กรรมาธิการมีปญหาเรื่องการตีความมาตรา ๒๘๙ เล็กนอยครับวา ครึ่งเทอมนี่นับเมื่อไร 
นะครับ สวนหนึ่งของกรรมาธิการเห็นวา ครึ่งเทอมนับตั้งแตวันแตงตั้งตามคําที่เขียนใน 

๒๘๙ แตวาอีกสวนหนึ่งของกรรมาธิการมีความเห็นวา ครึ่งเทอมนี่ตองนับไปจาก          

รัฐธรรมนูญประกาศใชไปอีกครึ่งเทอมนะครับ มีความเห็นแตกตางกันอยูนะครับ          

เปน ๒ ฝายดวยกันนี่ กรรมาธิการขออนุญาตนําไปหารือ แลวเสนอพรุงนี้อีกทีไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เพราะวาจะมีปญหา
ครับ เพราะผมยกตัวอยางอาจารยเจิมศักดิ์จะไดเห็นภาพชัด ผมยกตัวอยางเชน ถาเทอม
ผม ๗ ปนี่นะครับ ครึ่งเทอมคือสามปครึ่ง ถาผมอยูมาแลว ๓ ปนี่ ถาเขียนแบบที่เขียนอยูนี่
ผมจะอยูไปแค ๖ เดือนเทานั้น แตถาเอาอีกแบบหนึ่งนี่ก็จะนับไปอีกสามปครึง่นะครบั 

แมจะอยูมา ๓ ปแลวก็ตาม แตไมเกิน ๗ ปอยางไรก็แลวแต ก็ขออนุญาตแขวนไวกอน    

ไดไหมครับ กรรมาธิการครับไปหารือกันนิดหนึ่งแลวกลับมาใหมครับ 



 ๘๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๓๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกครับ ที่ทาน  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  คือกระผมขออนุญาต 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เดี๋ยวกอนครับทาน ที่ทานขอสงวนไวนี่นะครับยังคงอยูหมดนะครับ ดูกรรมาธิการกอน 

เพราะทานอภิปรายตอนนี้ไปนี่นะครับ ก็ไมเห็นเนื้อของกรรมาธิการเขา เขาขอแขวนแลว
นะครับ ขออนุญาตเลยนะครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  เพราะฉะนั้น 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เขาแขวนแลวครับ 
  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ผมขอถอนคําพูดที่ขอ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเขาใจแลวครับ ผมบอกแลวครับ บอกญัตติของทานยังอยูนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ขอถอนกอนครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :  ทานประธานครับ เพื่อประโยชน
ของกรรมาธิการที่จะไป ผมเขาใจประเด็นทานดีวาจะเริ่มวันไหน และครึ่งเทอมเริ่มวันไหน    

มันก็จะมีปญหาครับ ผมฝากประเด็นทานไปดวยไหน ๆ จะแขวนแลว เพราะวาที่ผม
ตองการที่จะใหทานพูดกอนนี่ ผมจะไดรูวาทานจะเอายังไง  แลวผมจะไดชี้ จะไดเร็ว  

เพราะฉะนั้นผมฝากทานชี้ไปเลย ชี้ไปเลยทานจะไดไปคิดใหผมดวย คือประเด็นนี้นะครับ 

หลักการที่ผมคิดอยูในใจที่ผมแปรญัตติ คือถาองคกรใดที่มาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

ผมคิดวาอยากใหเขาอยู อยูใหครบ แตองคกรใดที่มาโดยประกาศของคณะปฏิรูป           

ผมคิดวาเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหมใหอยูเพียงแคครึ่งเทอม ทีนี้ครึ่งเทอมนี่ ครึ่งเทอมไหน     

ครึ่งเทอมไปตออายุของเกาหรือเปลา ผมวาไมนาตอ นาจะครึ่งเทอมนับจากวันที่เขา     

เขามานะครับ ทีนี้ทานก็ถกเถียงกันวามันมีเหตุดวยอะไรครับ  บางคนครึ่งเทอม          

จากของเกาที่หลุดไป แลวก็มาตอ ก็นับจากเดิม คนเกาดวยที่ถูกปลดออก ถาอยางนั้นยุง  
 



 ๘๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๓๖/๓ 

 

ยุงพอสมควร เพราะวาอยางศาลรัฐธรรมนูญก็มีหลายคนที ่ เปนของ เกาอยูแลว     

พอถูกเอาออกเอาคนใหมเขาไปจะไปตอไหม กกต. จะไปตอจากศาลนะนาหวงไหม ผมวา
อันนั้นอันที่หนึ่งนะครับ หรือจะเริ่มจากวันรัฐธรรมนูญประกาศใชครึ่งเทอม ผมก็ไมขัดของ 
๒ อันหลังนี่ผมไมขัดของ มีปญหานิดเดียวก็คือวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา        

พวกทานยึดหลักนี่ ผูตรวจการแผนดินที่เราเปลี่ยนชื่อใหม ไดออกไปแลวนะครับชุดเกา      

แลว คปค. ไดประกาศแตงตั้ง บังเอิญเปนชื่อเดียวกันกับคนเกา ทานไปดูในกฎหมาย
ทั้งหลายเขาประกาศยกเลิกไปแลว ---------------------------------------------------------------- 

 

      - ๓๗/๑ 



 ๘๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๓๗/๑ 

 

แลวก็มีประกาศ คปค. ตั้งคนขึ้นมาเปนผูตรวจการแผนดิน แตเปนคนใหม ทานจะนับ  

อยางไรตรงนี้ ผมคิดวาตอง อันนี้นับอยางไร  แลวมันจะมีปญหาอีกวา ถากฎหมายเดิมนี่
ไปล็อกไววาหามเปน ๒ สมัย จะนับอยางไรตรงนี้ จะนับตรงไหนสมัยเดียว ๒ สมัย            

ฝากดูประเด็นนี้ดวย  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ 
   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เฉพาะผูตรวจการแผนดินนะครับ 

เพราะวาผมตองถือวาเขาเปนการแตงตั้งใหม เชนเดียวกับ กกต. และศาลรัฐธรรมนูญ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ประเด็นสุดทายที่จะตองฝาก ก็คือวา 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ขณะนี้หมดแลว อายุทานหมดแลว กําลังสรรหา             

ทีนี้ยุงเลย พอสรรหาใหมนี่ ถารัฐธรรมนูญของเราออกมา เขาสรรหาเสร็จ ทีนี้ทําอยางไร     
ละครับ ทานบอกวาใหอยูครึ่งเทอม คนที่เพิ่งสรรหาเสร็จนี่อยูครึ่งเทอมหรือเปลา หรือทาน
จะใหเขาชะลอการสรรหาไว ไหน  ๆ ตอนนี้ก็ เสร็จแลว ใหคนเการักษาการไปอีก           

สองสามเดือน พอประกาศใชรัฐธรรมนูญปบ ก็เร่ิมสรรหาตามรัฐธรรมนูญใหม เพราะทาน
จํากัดคนลงจากเดิม ทานเปลี่ยนแปลงหนาที่ เปลี่ยนแปลงจํานวน ตรงนี้ฝากคิดดวยวา 

ถาเขาเกิดสรรหาไปเรื่อย ๆ ทานจะทําอยางไร  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ๆ 
   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : แลวเราจะบอกวาที่สรรหามาให
ยกเลิก ใสไปเลยไหม แลวสรรหาใหม หรือตอนนี้ไปหยุดเขากอน ในทางปฏิบัติ หรือจะทํา
อยางไร ฝากประเด็นเรื่องกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  ๆ  ไหน  ๆ  จะฝากแล วฝากใหหมดนะครับ  สภาที่ ป รึกษา เอายั ง ไ งครับ                   

เชิญทานโอกาสครับ 



 ๘๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สาริศา ๓๗/๒ 

 

  นายโอกาส เตพละกุล   :  ขอบพระคุณทานประธานนะครับ ผม โอกาส   

เตพละกุล สสร. นะครับ คือไหน ๆ ทานยกรางทานแขวนไวก็อยากจะเรียนเปนขอมูล      

ใหทานไปพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ (สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) นะครับ คือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
องคกรที่เกิดขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ มีหนาที่ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม และให
ความเห็นตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่นตามกฎหมายที่บัญญัติ
นะครับ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกอบดวยสมาชิก ๙๙ ทาน ซึ่งไดรับ
การสรรหาและเลือกตั้งจากบุคคลที่เปนตัวแทนจากกลุมภาคเศรษฐกิจและกลุมใน      

ภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง ๓ ปนับจากวันที่ได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งก็นับมาถึงปจจุบัน สภาที่
ปรึกษาชุดปจจุบันไดดํารงตําแหนงมาแลว ๑ ปกับ ๑๐ เดือนนะครับ สภาที่ปรึกษาได
ดําเนินการวิจัยเพื่อจัดใหความเห็นและขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกดานเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อเสนอแกรัฐมนตรีไปแลวทั้งหมด ๓๑ เร่ือง และไดดําเนินแผนการดําเนินงาน    

ที่จะจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหลายประเด็น ปญหาที่เร่ิม
ดําเนินการศึกษา การดําเนินงานดังกลาวมีวัตถุประสงคสูงสุดคือ การสะทอนความเห็น
ของภาคประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายในดานตาง ๆ ของรัฐบาล เพื่อใหประชาชน
และประเทศไดรับผลประโยชนสูงสุดจากการดําเนินนโยบายนั้น แตไมมีอํานาจในการ
ตรวจสอบ ซึ่งแตกตางกับองคกรอื่นที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๙ นะครับ ฉะนั้นการที่
มาตรา ๒๘๙ นี่กําหนดอันเดิมนะ อันเดิมที่ทานยังมีกอนดีกวานะ กําหนดวาสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดํารงตําแหนงไมเกินกึ่งหนึ่งของวาระตามที่วา         

ในครั้งแรกนะครับ โดยใหเร่ิมนับวาระตั้งแตวันที่รับแตงตั้งนั้น ก็จะสงผลใหสภาชุดนี้    
หมดวาระการดํารงตําแหนงทันที เนื่องจากสภาที่ปรึกษาไดดํา รงตําแหนง เกินกวา
ครึ่งหนึ่งของวาระแลว ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายกับประเทศชาติและประชาชน    

คือการดําเนินการศึกษาเพื่อจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะในประเด็นที่ปญหาสําคัญ 

 



 ๘๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สาริศา ๓๗/๓ 

 

ของดานเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญและเรงดวนตอรัฐบาลตองหยุดชะงัก หรืออาจจะ
ลมเลิกการศึกษา ทําใหประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะแสดงความเห็น และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ไปสูรัฐบาล ทําใหการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไมกอใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนและประเทศสูงสุด การดําเนินงานตาง ๆ ของสภาที่ปรึกษาไดใช
งบประมาณและภาษีของราษฎรของประชาชน ดังนั้นเมื่อสภาที่ปรึกษาตองหมดวาระลง
ในระหวางที่ดําเนินงานนั้นจะทําใหรัฐสูญเสียงบประมาณจํานวนมากไปโดยไมไดรับ
ประโยชนอยางใดตอประชาชนและประเทศชาติเลย --------------------------------------------- 

 

      - ๓๘/๑ 



 ๙๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๓๘/๑ 

 

รวมทั้งสูญเสียงบประมาณในการจัดหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาชุดตอไป ฉะนั้นจึงเรียนมาให
ทางทานประธาน แลวก็ทางคณะกรรมาธิการยกรางชวยกรุณาพิจารณาดูวา อันใดที่เปน
สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศชาติ ก็ขอใหทานชวยพิจารณาดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ กรรมาธิการรับไปแลวนะครับ เดี๋ยวก็คงจะไปพิจารณาตอไปนะครับ ที่ประชุม     

คงไมขัดของนะครับ อาจารยฝากไปแลวนะครับ มีฝากอีกหรือครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมขอฝาก            

อีกนิดเดียว ในเม่ือพูดถึงสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือผมรูเ ร่ืองดี    
เพราะผมเคยเปนประธานกรรมาธิการดูแลกฎหมายที่ตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ         

และสังคมแหงชาติ อยางที่ทานพูดละครับขณะนี้ไปไดครึ่งเทอม เราจะเอายังไงกับเขา 

บังเอิญนี่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชุดนี้นี่ก็มีปญหาเยอะ เพราะวา  

มันมีการบล็อกโหวต (Block vote) กันเขามาเยอะ แลวก็มีคนที่ไมคอยทํางานเยอะดวย 

เซ็นชื่อเฉย ๆ แลวก็ไปตางประเทศ เราจะเอากันยังไงดี ฝากทานไปคิดขอมูลตรงนี้ดวย  

นะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับอยางนี้เดี๋ยวเขาก็เสียหายนะครับ ก็ขอความกรุณานะครับ ผมเขาใจนะครับ 

คือคนดี คนไมดีมันมีทุกที่นะครับ แตเรามาพูดตรงนี้เดี๋ยวองคกรเขาก็เสียหาย เอาเปนวา
ทานกรรมาธิการรับไปพิจารณาทั้งหมดนะครับ แลวดูใหมันเหมาะสม ยุติธรรมดีที่สุด       

ก็แลวกันนะครับ แตที่พูดถึงนี้คงไมรวมทานโอกาสนะครับ แลวก็อีกหลาย ๆ ทานนะครับ 

ครับ ขอดําเนินการไปมาตราอื่นตอนะครับ มาตรานี้ที่ประชุมคงไมขัดของ แขวนไวกอน  

นะครับ ทานอาจารยศรีราชาครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ผมขออนุญาต   

สั้น ๆ นิดเดียวครับทานประธาน ขอบพระคุณทานประธานครับ ผมขออภิปรายในฐานะ   

ที่ เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ ไดแปรญัตติ ไว  ก็อยากจะฝากกราบเรียน               

ทานกรรมาธิการในสวนนี้วาแตละองคกรมันจะมีลักษณะที่ไมเหมือนกัน การจะเขียน    

 



 ๙๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๓๘/๒ 

 

บทเฉพาะกาล ก็นาที่จะเขาใจวาคงจะตองพิจารณาเปนรายองคกรนะครับ เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมครับ ขอกราบฝากไวเทานี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการไปพิจารณาใหครบถวนแลวกันนะครับ ขออนุญาตผานมาตรานี้   
ไปกอนนะครับ แขวนไวกอนนะครับ เชิญครับ ทานเลขาธิการครับ 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :              

มาตรา ๒๘๙/๑ มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยศรีราชาติดใจไหมครับ คงไมติดใจแลวนะครับ ทานไมติดใจแลว ผานนะครับ 

เชิญตอครับ 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :           

มาตรา ๒๙๐ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยวิชัย ทานยังคงติดใจไหมครับ วรรคที่ ๑ ครับ เชิญครับ 

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย รูปขําดี สสร.           
ผมจะขออนุญาตใหทานอาจารยกิตติเปนผูนําเสนอนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยกิตติติดใจไหมครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
ครับ กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. ครับ ในมาตรา ๒๙๐ นี้ทางกลุมผูแปรญัตติขอเสนอ           

ใหตัดประโยคสุดทายในวรรคที่  ๑  ทิ้ งนะครับ  ซึ่ งมีขอความวา  ซึ่ งตองไม เกิน                     

๑๒๐ วันนับแตวันที่ไดมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก แลวกรรมาธิการก็ไดมีการแกไข    

ในช วงหลั งว า  ได มีการแต งตั้ งประธานสภาผู แทนราษฎร  และผู นํ าฝ ายคาน                   

ในสภาผูแทนราษฎร อันนี้ยังไงถึงแมวาทางยกรางจะไดมีการแกไขแลวก็ตามนี่นะครับ    



 ๙๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๓๘/๓ 

 

ก็ยังอยากจะใหมีการตัดประโยคที่วา ซึ่งตองไมเกิน ๑๒๐ วันออก ดวยเหตุผลที่วา
ตองการใหเกิดความตอเนื่องในการที่จะมีศาลรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะวากระบวนการ
ในการสรรหาศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๒ (๑) (๒) นั้นนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ใน (๒) นั้นจะตองผานความเห็นชอบจากวุฒิสภากอนนะครับ ซึ่งแตละกระบวนการใน 

(๑) กับ (๒) ใชเวลาประมาณ ๓๐ วันนะครับ แลวถาหากวาสรรหาใหมไมไดตอง
ดําเนินการสรรหาใหม ก็ตองเริ่มสรรหาใหมตั้งแตตนนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้นี่              
ก็อาจจะเกิดวา ถาหากวากําหนดไวแค ๑๒๐ วัน อาจจะสรรหาไดไมแลวเสร็จนะครับ  

อีกประการหนึ่ง  ก็เมื่อสักครูนี้ตอนพิจารณามาตรา  ๒๘๔  นะครับ        

ทานกรรมาธิการยกรางก็ยังไดพูดถึงประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นได เนื่องจากการไดมา         

ซึ่งวุฒิสภาวา อาจจะยังไมเกิดขึ้นไดพรอม ๆ กับสภาผูแทนราษฎร อันนี้ก็อาจจะกอใหเกิด
ปญหาเกี่ยวกับเร่ืองของการไดมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับ จึงควรจะใหมีการพิจารณา
วา นาจะตัดประโยคที่คุมไวในเรื่อง ๑๒๐ วันออก เพราะถามีประโยคนี้อาจจะเกิดชองวาง
ขึ้นทันทีครับ ขอบพระคุณครับ 

   

              - ๓๙/๑ 



 ๙๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           เสาวลักษณ ๓๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ทานกรรมาธิการครับ เห็นอยางไรครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ
ครับ เขาใจวาที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดแปรญัตติไวนั้น ก็เปนความหวงกังวล
วา ทายที่สุดถาเขียนอยางกรรมาธิการ คือ ๑๒๐ วันนับแตวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป      

ครั้ งแรกนี่  ก็อาจจะเกิดปญหาขึ้นนะครับวาไมสามารถดําเนินการไดตุลาการ              
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับ  กรรมาธิการก็ รับฟงความเห็นของทานสมาชิก              

สภารางรัฐธรรมนูญครับ แตวาไดขอแกไขเพิ่มเติมโดยยังยืนเรื่องเวลาเอาไววา              

ขอ ๑๒๐ วัน เหมือนเดิมนะครับ แตวา ๑๒๐ วันนับตั้งแตวันที่มีการแตงตั้งประธาน     

สภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ที่ เสนอเชนนี้ก็เพราะวา           

ทั้ง ๒ ทานนี้เปนทานที่อยูในกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถาแกดวยวิธีนี้    
นะครับวาองคประกอบของกรรมการสรรหาครบแลว ถัดไปอีก ๑๒๐ วันนาจะทําไดครับ   

ก็ขออนุญาตแกไขไปในทิศทางเดียวกับทานผูแปรญัตตินะครับ แตขออนุญาตยังยืนยัน
เร่ือง ๑๒๐ วันนะครับ  โดยเปลี่ยนเวลานับของ ๑๒๐ วัน วาจากวันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป     

ครั้งแรก ซึ่งคงไมเกิดขึ้นหรอก ไมสามารถสรรหาไดจริงหรอกนะครับ ก็มาเปนนับตั้งแต
วันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภา ซึ่งสอดคลองกับ
มาตรา ๒๙๑ นะครับมาตราถัดไป ก็ใหนับตั้งแตวันที่มีประธานสภาผูแทนราษฎร       
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเชนเดียวกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกิตติครับ ถาเปดไวเดี๋ยวก็เลยเราไมรูวาจะมีเมื่อไรนะครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ  : เขาใจครับ  ทานประธานครับ           

อยากจะกราบเรียนอยางนี้ครับ ที่พูดถึงมาตรา ๒๙๑ เมื่อสักครูนี้นะครับ มาตรา ๒๙๑ วา
ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดินภายใน
๙๐ วันนะครับ อันนี้เปนการพูดถึงวาใหดําเนินการสรรหา แตไมไดบอกวาจะตอง        
แลวเสร็จเมื่อไร ถาดูตามเนื้อความนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนของมาตรา ๒๙๐           

แลวถากลับมาที่ เดิมนี่  ถึงแมวาจะมีประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน 



 ๙๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            เสาวลักษณ ๓๙/๒ 

 

ในสภาผูแทนราษฎรแลว เมื่อสักครูอยางที่เรียนไวตอนพิจารณามาตรา ๒๘๔ ซึ่งตอง
แขวนไปแลวนี่ ทานรองเลขายกราง ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานอาจารยอัชพร ก็ยังได
พูดถึงประเด็นที่อาจจะไมเกิดวุฒิสภาขึ้นในระยะเวลาพรอม ๆ กับสภาผูแทนราษฎร      
ถาหากวาการไดมาซึ่งวุฒิสมาชิกทั้งหมดเกิดการลาชาออกไปนะครับ การพิจารณาใน
มาตรา ๒๐๒ (๒) เร่ืองของการไดมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็อาจจะตองลาชาไปนะครับ 

เพราะฉะนั้นถาหากวาตัดตรงนี้ออก มันก็ไมไดทําใหเสียหายตรงไหนครับ ก็อยากจะฝาก
เรียนทานยกรางไดชวยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เมื่อกี้เดี๋ยวผมชวยแลวเร็วขึ้นนะครับ เมื่อกี้ผมไมแนใจวาทางยกรางบอกวา ให สนช.  

นี่เขาทําหนาที่แทนไปในชวงแรกที่ยังไมมี สว. ครบถวนกอน ใชไหมครับ  เมื่อกี้ที่เห็น
อธิบายอยางนี้ไวนั่นนะครับ เพื่อไมใหเกิดสุญญากาศใชไหมครับ ทานกรรมาธิการยกราง
ครับ เชิญอธิบายใหชัดหนอยครับ เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ แนวคิดของกรรมาธิการในขณะนี้นะครับ 

ก็เปนอยางที่ทานประธานไดกรุณาชี้แจงก็คือ ในชวงแรกที่ยัง ถามีแต สส. นี่ก็ให           
สภานิติบัญญัติแหงชาติมาทําหนาที่  สว .ในระหวางนั้นจนกวาจะมี  สว . เกิดขึ้น        

เพราะฉะนั้นก็จะมีองคประกอบครบ สวนในมาตรา ๒๙๐ นั่นนะ ความจริงเราเอาแต   
องคประกอบของตัวประธานสภาผูแทนราษฎรกับผูนําฝายคานจากดานของสมาชิกสภา
เทานั้น พอ ๒ ทานนี้เกิดขึ้น เขารับตําแหนงก็จะเกิดกระบวนการสรรหาภายใน ๑๒๐ วัน 

นับจาก ๒ ทานนั้นเขามา ก็คาดวานาจะสามารถดําเนินการได มิฉะนั้นคณะนี้ก็จะอยู    
ตอไปโดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุดนะครับ อยากจะมีระยะเวลาที่สิ้นสุดที่จะตองจบใหเสร็จ  

ใหไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ ผมยอนกลับไปดูมาตรา ๓๒๐ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นะครับ รัฐธรรมนูญ 



 ๙๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            เสาวลักษณ ๓๙/๓ 

 

ฉบับป ๒๕๔๐ ก็เขียนวา ใหเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งมีกระบวนการ     
สรรหานี่  ภายใน  ๔๕  วันนับแตวันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้  ซึ่ งก็ทําทันนะครับ             

ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไมไดมีปญหาแตประการใดทั้งสิ้น ผมยังคิดวาอยากจะใหล็อก
เวลาไวครับ แลวก็ความจริงเลื่อนเวลาไปแลวประมาณเดือนกวา ๆ แลวนะครับ ยังคิดวา
นาจะทันการณไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

พอไหวไหมครับ อาจารยกิตติครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ    :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม กิตติ     
ตีรเศรษฐ ครับ นิดเดียวครับ คือดวยความเปนหวงเปนใยจริง ๆ นะครับ คือในเรื่องของ
ศาลรัฐธรรมนูญชุดใหมที่จะเขามานี่นะครับ ผมอยากใหเกิดความสงางาม เพราะฉะนั้น
ถึงแมวาเมื่อสักครูบอกวา ถึงแมมีสภาผูแทนราษฎรแลว แตยังไมมีวุฒิสภา แลวให สนช. 

มาปฏิบัติหน าที่ แทน  กระผมเกรงอยาง เดียวครับว าจะไม เกิดความสง างาม                

สําหรับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตครับ ก็ฝากขอหวงใยนี้ไปถึงทานกรรมาธิการยกราง 
ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

 

                                                                                                                      - ๔๐/๑ 

 

 

 

 

 

    



 ๙๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๔๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับอาจารย ก็ถือวาบันทึกไวนะครับ ไมติดใจนะครับ ขอบพระคุณนะครับ มาตรา ๒๙๐ นี้ 
กรรมาธิการแก ไขนะครับ  ส วนที่ แก ไขก็คื อ  เพิ่ มประธานสภาผู แทนราษฎร                    
กับผูนําฝายคาน เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ สวนที่แกไข    

เพิ่มเติมนี่ แลวก็ไปพันกับเรื่องจํานวนวัน ขอความกรุณาทานตรวจสอบกับมาตรา ๒๙๑ 

ดวย มาตรา ๒๙๑ นี่ ทานบอกวา จะตองสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายใน 

๙๐ วัน ทีนี้ในการสรรหาองคกรอิสระอ่ืน เชน มาตรา ๒๙๑ นี่ กรรมการสรรหา ทานนี่ก็คือ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญดวย แลวก็มีประธานศาลฎีกาดวย คําถามคือวา ถาใน ๙๐ วันนี่
มันยังไมไดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แลวยังไมไดประธานศาลรัฐธรรมนูญนี่ เราจะทํางาน
อยางไร เพราะวาตัวประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญในปจจุบันนี้ ก็คงยัง  
ทําหนาที่ไมได แต ๒๙๑ ทานไปเขียนไว ๙๐ วัน แลวอันนี้ทานเขียนวา ๑๒๐ วัน นับแต 
วันที่ไดมีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน แตวาอันนั้นทานเขียนวา    

๙๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน เหมือนกัน    

ทีนี้ถาใน ๙๐ วัน มันยังไมไดตุลาการ แตยังไมพน ๑๒๐ แลวเราก็ยังไมไดประธาน       

ศาลรัฐธรรมนูญ แลวประธานศาลรัฐธรรมนูญยังไมมี จะไปสรรหา เราจะไมเอาใครไป  

สรรหา จะเอาชุดเกาที่รักษาการอยูในปจจุบันก็คงไมไดอีก เพราะวาเปนประธานศาลฎีกา       

โดยตําแหนง ทานเขาใจประเด็นผมใชไหมครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

เดี๋ยวใหอาจารยสมคิดตอบ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : คือผมถามวา อันนี้ปญหาตรงนี้นี่   
ผมเชื่อวาทานเตรียมไวแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เขาใจไหมครับ เขาใจนะครับ เขาใจแลวจะสรุปอยางไรครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ    

ทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดไป ๒๙๑ แลว ทานประธานจะสรุป ๒๙๐ กอนไหมครับ  



 ๙๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๔๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไม ผมไมไดใหพูด ๒๙๑ ครับ ผมใหพูด ๒๙๐  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ๒๙๐ ไมมีอะไร           
ชี้แจงครับ เพราะวาอาจารยเจิมศักดิ์ไมไดพูดถึง ๒๙๐ ครับ พูด ๒๙๑ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๒๙๑ อาจารยเขายกเปนตัวอยาง 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมยกตัวอยาง ๒๙๑ มาเทียบเคียง
กับ ๒๙๐ เพราะ ๒๙๐ ทานเขียน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ไดประธานสภาผูแทนนะครับ  

และผูนําฝายคาน ทีนี้มันตองเทียบกันใชไหมครับ ผมชวยทานดูนะครับวาไปขางหนา          

วาเทียบอยางนี้จะอธิบายอยางไร ๑๒๐ วันตรงนี้ เพราะอันนั้นทานไปเขียน ๙๐ วัน     

แลวทีนี้จะสรรหาอันนั้นใหไดใน ๙๐ วันนี่ กรรมการสรรหาตองเกิดกอน ๙๐ วันอีก       

แลวกรรมการสรรหาก็ประกอบไปดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวศาลรัฐธรรมนูญ     

จะไดใน ๑๒๐ วัน ตกลงถาเกิดศาลรัฐธรรมนูญไปไดในชวงประมาณวันที่รอยนี่ หรือวันที่ 
๙๐ นี่ มันก็สรรหามาตรา ๒๙๑ ไมได ตรงนี้เราจะทํากันยังไง ผมถามแคนั้นเองละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

๒๙๐ นี่นะครับ ใหเปนไปจนกวาจะมีการแตงตั้งนะครับ จนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการ         
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหมนะครับ ตองไมเกิน ๑๒๐ วันนะครับ อันนี้แตงตั้งตุลาการนะครับ 

แตอันนี้เร่ืองของการสรรหา เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็เปนอยางที่ผมบอก
ครับทานประธานครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์อภิปราย ๒๙๑ ครับ ไมไดอภิปราย ๒๙๐ 

เพราะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญเลย    

นะครับ  ไม มีประธานศาลรัฐธรรมนูญเลยครับ  ประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้ น                   

ไปเปนกรรมการสรรหาในมาตรา ๒๙๑  เดี๋ยวถึง ๒๙๑ เราอภิปรายกันอีกทีดีไหมครับ 

๒๙๐ ทานประธานจะใหผานไหมครับ ทานเจิมศักดิ์ไมไดอภิปรายมาตรานี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  เมื่อกี้ก็ถาม  ๒๙๐  นะครับ  ไมไดไป  ๒๙๑ นะครับ ทานสมาชิกยังคงติดใจ          



 ๙๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๔๐/๓ 

 

มาตรา ๒๙๐ มีไหมครับ ที่กรรมาธิการมีการแกไข เห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขนะครับ 

เชิญทานเลขาดําเนินการตอครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมไมเขาใจจริง ๆ 

ผมถาม ๒๙๐ อยางที่ทานประธานเขาใจนะถูกตองแลว เพราะวา ๒๙๐ นี่เขียนวา      

๑๒๐ วัน นับจากวันที่มีการแตงตั้งผูนําฝายคานกับประธานสภาผูแทนราษฎร ก็ ๑๒๐ วัน
นี่  ผมถามวามันเหมาะไหม เพราะเหตุ นั่นยกตัวอยางวา ๒๙๑ นั่นเปนเหตุ ผมไมได     
พูดถึง ๒๙๑ เหตุนี่ เพราะวาเราไปบอกวา เราจะใหไดคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน ภายใน ๙๐ วัน ---------------------------------------------------------- 

 

                - ๔๑/๑ 

   



 ๙๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๔๑/๑ 

 

ซึ่งนอยกวาวันที่มีการแตงตั้งนี่นะครับ ตาม ๒๙๐ เมื่อกี้นี้ คําถามคือ กรรมการตรวจเงิน
แผนดินพวกนี้ก็จะตองมีกรรมการสรรหา แลวผมก็ทราบอีกวา กรรมการสรรหาที่เรา
ออกแบบกันนี่ มันก็มีประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญไมมี 

เพราะวาจะตองไป ๑๒๐ วันตาม ๒๙๐  คําวา ๑๒๐ วันนี่ เหมาะไหม เพราะวาผมเปน
หวงเคส (Case) ตรงนี้เทานั้นเอง 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๆ ผมขอสรุปอยางนี้ครับ อาจารยเปนหวงวา ๑๒๐ วัน นะครับ ไมตองไปมอง ๒๙๑ 

นะครับ  ๒๒๐ วัน มันเหมาะสมไหมนะครับ เออ ๑๒๐ วันนี่นะครับ เหมาะสมไหมนะครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย ผมยังไมเขาใจที่อาจารยเจิมศักดิ์อภิปรายนะครับ ขออนุญาต   

ยืนยันครั้งที่ ๓ นี่ เพราะวาประธานศาลรัฐธรรมนูญไมไดเกี่ยวกับมาตรา ๒๙๐ เลย        

แตถาถามเฉพาะเรื่อง ๑๒๐ วัน ผมคิดวา ๑๒๐ วันเหมาะสมแลวครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผานมาตรา ๒๙๐ นะครับ กรรมาธิการยืนยันครับ กรรมาธิการแกไข ไมมีผูใดขัดของ     
นะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม : (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ 
ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :           

มาตรา ๒๙๑ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๙๒ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ประทานโทษครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญทานกรรมาธิการ 
   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  มาตรา ๒๙๑ ขอสังเกต
ของทานอาจารยเจิมศักดิ์มีเหตุผลครับ ก็คือวาใน ๒๙๑ นั้นอาจจะมีปญหาเรื่องประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งตองมาสรรหาดวย กรรมาธิการขอแขวนไวดวยไดไหมครับ   

ยกเวนทานอาจารยเจิมศักดิ์จะมีขอเสนอแนะอยางอื่น จะไดประกอบการพิจารณาไป     

แตวาอาจจะมีปญหาอยูจริง แตปญหาที่พูดไมใชปญหาวา ไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ 



 ๑๐๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๔๑/๒ 

 

นะครับ ความจริงเราเขียนอยูแลววา ใหประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนี่เปนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญอยูแลวนะครับ ไปเร่ือยนะครับ จนกวาจะมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ     

คนใหม แตวาก็ขออนุญาตวา เดี๋ยวกรรมการรับไปทบทวนก็ไดครับ เพื่อจะดูใหรอบคอบ
ขึ้นนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ตกลงกรรมาธิการรับไปแลวนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ถาเห็นดวยก็ไมตอง
อภิปรายแลวอาจารย 
   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ประเด็นคือประธานตุลาการ
รัฐธรรมนูญปจจุบันนี้นี่ทานเปนประธานศาลฎีกา แลวเวลาสรรหามีทั้งประธานศาลฎีกา
และประธานรัฐธรรมนูญนี่ ซึ่งเปนบุคคลคนเดียวกันนี่มันจะมีปญหาไหม ผมจึงหยิบ    

เวลาผมดูกฎหมายผมก็ดูเชื่อมไปเชื่อมมาดวยนะครับ ผมไมมีเจตนาอะไร ชวยทาน      

เทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ กรรมาธิการรับไปแลวครับ นะครับ รับขอเสนอที่ทานเสนอไปพิจารณาดวยนะครับ            

ขออนุญาตแขวนมาตรา ๒๙๑ นะครับ หากที่ประชุมไมเห็นเปนอยางอื่น ขอเชิญทานเลขา
ดําเนินการตอไปครับ 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :            

มาตรา ๒๙๒ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :        

ครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ สวน ๒๙๒ กรรมาธิการแกไข กรรมาธิการชี้แจง      
นิดหนึ่งครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ ในมาตรา ๒๙๒ วรรคสองนั้น กรรมาธิการไดขอแกไขเพิ่มเติมในวรรคที่ ๒ นะครับ
เนื่องจากในชวงของการใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเกิดปญหาขึ้นในทางปฏิบัติที่เปนจริง 
ตามกฎหมาย ปปช. นั้น กฎหมาย ปปช. นั้นเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครับ  



 ๑๐๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๔๑/๓ 

 

แตในชวงสามสี่เดือนที่ผานมานี้มีการแกกฎหมาย ปปช. โดยใชกฎหมายธรรมดาไปแกไข 

แลวเกิดขอถกเถียงในสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติวา ถาเอากฎหมายธรรมดาไปแกไข
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดหรือไม กรรมาธิการเพื่อจะใหไมมีปญหานี้เลยเขียน     

ในวรรคสองขึ้นครับวา การแกไขที่ไดกระทําไปแลว โดยเนื้อหาทุกคนเห็นดวยกันหมด 

ตรงกันหมดนะครับ แตมีปญหาเรื่องรูปแบบวาจะใชกฎหมายธรรมดาไปแกไขกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญไดห รือไม  กรรมาธิการก็ เลยขอเพิ่มวรรคสองขึ้นมาครับ                 

เพื่อแกปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :       

ครับ มีสมาชิกทานใดขัดของไหมครับ กรรมาธิการขอเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๒๙๒      

นะครับ มีทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   
ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ที่เพิ่มขอความวรรคสองดังกลาว และมีสมาชิก      

ที่ขอแปรญัตติไว มีทานใดติดใจไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    
ไมมีนะครับ ถือวาเห็นชอบกับรางที่กรรมาธิการเสนอนะครับ เชิญทานเลขาธิการ   
ดําเนินการตอครับ 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ 
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :              

มาตรา ๒๙๓ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมาชิกที่ขอแปรญัตติไวนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ ถามียกมือขึ้นนะครับ 

           - ๔๒/๑ 



 ๑๐๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๔๒/๑ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมมีทานใดติดใจนะครับ ถือวาเห็นชอบกับรางที่กรรมาธิการเสนอนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ๒๙๓ นั้น ขออนุญาตแขวนไวกอนครับ     

เพราะจะมีหลายเรื่องที่จะตองเติมเขาไป 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ  ครับ  อยางนั้นกรรมาธิการตองรีบบอกกอนนะครับ  ไมอยางนั้นเดี๋ยวผานไป        

มาตรา ๒๙๓ กรรมาธิการขอแขวนไวกอนนะครับ แลวเดี๋ยวมาพิจารณาหลังจากไดแกไข
ปรับปรุงแลวนะครับ ที่ประชุมไมขัดของนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ขอฟงหนอยไดไหมครับ ๒๙๓        

คืออะไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๒๙๓ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  คือ  ๒๙๓  นั้นจะเปนเรื่องที่กําหนด                 

ใหตรากฎหมายตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหมีการแตงตั้งองคกร
บางองคกรภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ ทั้งกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ทั้งกรรมการ
อะไรตาง ๆ การกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอะไรพวกนั้น ทีนี้ที่ผานมาในตอนตน   

นั้นมีหลายเรื่องที่มีการปรับปรุงใหม อาจจะตองมาปรับปรุง ๒๙๓ เพื่อใหรองรับกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งแลวกันนะครับ ขอแขวนกันไวกอน ที่ประชุมไมเห็นเปนอยางอื่น
นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานอาจารยวิทธยาครับ  



 ๑๐๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๔๒/๒ 

 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมได              
ขอแปรญัตติเพิ่มเติมในมาตรา ๒๙๓ ไวดวย คงจะไปรวมกับตอนที่แขวนไวกอนใชไหม
ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใชครับ เดี๋ยวพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ ญัตติทานยังอยูนะครับ เชิญทานเลขาดําเนินการ
ตอครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๙๔ ไมมีการแกไข มาตรา ๒๙๕  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา มาตรา ๒๙๕ เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหบทบัญญัติ     
บางมาตรานั้นยังไมนํามาใชบังคับภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งที่พิจารณาครั้งหนานั้น   

มีหลายเรื่องที่จะตองนํามาพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับปรุง ขออนุญาตแขวนมาตรา ๒๙๕ 

ไวกอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการขอแขวนมาตรา ๒๙๕ ไวกอน ที่ประชุมขัดของไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ขอแขวน ๒๙๕ ไวกอนครับ เชิญทานเลขาธิการ
ดําเนินการตอครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๒๙๕/๑ มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ  
 



 ๑๐๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๔๒/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ    

มีสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว ติดใจไหมครับ สมาชิกที่ขอแปรญัตตินะครับ ทานเสริมเกียรติ
ยกมือครับ ๒๙๕/๑ นะครับ นั่นสิครับ ผมก็งง ๆ มีทานใดติดใจไหมครับ อาจารยวัชราครบั 

ทานแปรมาตรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ขอใหทานวุฒิชาติครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวุฒิชาติติดใจไหมครับ ๒๙๕/๑ ครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ      

ในมาตรา ๒๙๕/๑ ผมขอเพิ่มขอความ อยางไรผมฝากกรรมาธิการยกรางชวยไปดูใหผม
นิดหนึ่งนะครับ ในสวนที่วา ใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเริ่มดําเนินการใหมีกฎหมายตามที่   
รัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดระยะเวลาไว หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวยังไมเร่ิมใหมีการ
ออกกฎหมายดังกลาว ใหถือเปนสาเหตุใหรัฐมนตรีนั้นพนจากตําแหนงดวย ทั้งนี้ทั้งนั้น
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของผูรับผิดชอบในเร่ืองของกฎหมายนี่นะครับ ทานประธานครับ 

เปนไปดวยความรวดเร็วนะครับ ยังไงผมขอฝากทางกรรมาธิการยกรางชวยพิจารณา             

ดูขอความที่ผมเพิ่มเติมใหดวยแลวกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ เจตนารมณของทานผูแปรญัตติกับเจตนารมณของกรรมาธิการยกรางนาจะตรงกัน   

ก็คือหมายความวาในอดีตที่ผานมานั้นมีประเด็นปญหาโดยตลอดวา รัฐบาลที่เขามา
บริหารราชการแผนดินนั้นไมตรากฎหมายใหทันภายในกําหนดเวลา  ความจริง
กําหนดเวลาที่กําหนดไวในอดีตที่ผานมาก็ไมมีนะครับโดยตรง กรรมาธิการยกราง         
ไดเพิ่มเติมเรื่องกําหนดเวลาทั้งหลายไวแลวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขาใจวาทานสมาชิก    

สภารางก็เปนหวงอีกนะครับวา แมกําหนดเวลาไวแลวก็อาจจะมีปญหาเกิดขึ้นได ---------- 
 

                                                                                                                      - ๔๓/๑ 



 ๑๐๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๔๓/๑ 

 

ความจริงการที่ไมสามารถทําตามกําหนดเวลาได มีหลายเหตุผลหลายสาเหตุที่สําคัญ 

บางเหตุผลเปนเรื่องของการละเลย ไมอยากปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งถาเปนเหตุ
นั้นนี่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติอยูแลวครับ
วา  นําไปสูการถอดถอนใหพนจากดํารงตําแหนงทางการเมืองได  นอกจากนี้                 
ถาทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เมื่อวานเราไดหารือกันไปนะครับ เร่ืองไปเพิ่มให
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาทําหนาที่คอยติดตามตรวจสอบในการดําเนินงานใหมีการ
ปฏิบัติไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกรรมาธิการยกรางนั้นไดรับขอเสนอแนะนี้แลวนะครับวา                 

ไปดําเนินการทั้งหลาย แตวาอยางไรก็ตามการไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในบางกรณี    
อาจจะเกิดเพราะปญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น ผมยกตัวอยางเชน เร่ือง กทช. กสช. นะครับ 

ซึ่งทานทั้งหลายทราบดีวา เกิดการเลื่อนไปเลื่อนมาดวยเหตุผลหลายอยาง จนทุกวันนี้ 
เขาใจวามีบางองคกรยังไมเกิดขึ้นดวยซ้ําไป แตไมใชเพราะวาคณะรัฐมนตรีละเลยที่
ดําเนินการดังกลาวขางตน อยางนั้นขออนุญาตใหทานวุฒิชาติ ประทานโทษนะครับ          

ถาทานวุ ฒิชาติ ไมติดใจนะครับ  ผมขออนุญาตใหบันทึกไว ได ไหมครับ  แลวก็           
กรรมาธิการจะรับไปดูอีกทีนะครับวา จะไปเพิ่มเติมตรงไหนไดบาง แตผมยังคิดวา
กระบวนการทั้งหลายที่เราเขียนอยูแลว กับคําอธิบายที่ผมไดอธิบายทานทั้งหลายนี่       
นาจะเพียงพอกับการใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยูแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวุฒิชาติครับ เชิญครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

คือถาคณะกรรมาธิการยกรางจะเอาสิ่งที่ผมนี่นะครับ ขอแปรญัตติเพิ่มเติมไปลงไว       
ในเจตนารมณนะครับ แลวก็อยางหนึ่งตามถาทานกรรมาธิการยกรางไดดําเนินการตามที่    
ชี้แจงไวนะครับ ในเรื่องของการไปเพิ่มอํานาจหนาที่ของ ไมวาจะเปนคณะผูตรวจการ 
แผนดินรัฐสภาเอย อะไรเอยนี่นะครับ ผมก็ไมขัดของครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณนะครับ ถือวาผูแปรไมติดใจ ๒๙๕/๑ แตขอใหนําหลักการดังกลาว      

ไปพิจารณาดวยนะครับ อาจารยสมคิดครับ 



 ๑๐๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๔๓/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตเรียนชี้แจง
สั้น ๆ  แคนั้นเองครับวา เราไดพูดเรื่องการบันทึกเจตนารมณไว ผมก็เห็นดวยกับหลักการ
ที่ทานวุฒิชาติไดขอใหบันทึกนะครับ แตขออนุญาตเรียนชี้แจงสั้น  ๆ  นิดเดียววา           

การบันทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนั้นไมใชอํานาจของกรรมาธิการยกรางนะครับ    

เปนอํานาจของสภารางรัฐธรรมนูญโดยตรง แลวก็เราตั้งกรรมาธิการขึ้นมาอีก ๑ ชุด       

นะครับ เพื่อบันทึกเจตนารมณเร่ืองนี้ไว ขออนุญาตเรียนชี้แจงเปนขอมูลเพิ่มเติมแคนั้นเอง
ครับ ขอบคุณครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวาที่ประชุมเห็นพองตองกันนะครับ ใหบันทึกไวในการแสดงเจตนารมณดังกลาวนี้    
นะครับ เพราะถือวาเปนเรื่องที่ดีนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต           

นิดหนึ่งครับ คือทางกรรมาธิการไดรับไปดวยวา ที่ทานผูแปรญัตติไดแปรไวนี่มีเจตนาที่ดี 
แลวก็นาที่จะมีบางสวนจะพิจารณาจะแกไขเพิ่มเติมสวนไหนเทาที่จะทําไดนะครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ กรรมาธิการเขารับไปแลวครับ ในสวนผูตรวจการแผนดินครับวาใหติดตาม
เร่ืองเหลานี้ครับ เมื่อกี้อธิบายแลวครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือผมกําลังจะพูดนิดเดียว ที่ทาน      

ยกตัวอยางนี่ มันอาจจะไมเขากับมาตรานี้ที่เขาเพิ่ม เพราะวานี่เขาบอกวายังไมเร่ิมใหมี
การออกกฎหมาย แตวา กสช. กทช. มันมีกฎหมายใหจัดตั้งแลว แตกระบวนการจัดตั้ง      
นี่มันไมเรียบรอย เนื่องจากวามันมีเร่ืองทุจริต คราวนี้เร่ืองของการไมริเร่ิมเลย เชน สภา
หรือองคกรคุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญฉบับที่แลวนี่ มันไมมีการเริ่มเลย อันนั้นนะ
อยางนั้นนะนาจะโดน  เพราะในเมื่อทานอนุชาติย อม งา ย ไปหนอย แตวาเอาละ            

ถาอยางนั้นทานชวยคิดเถอะครับ ผมวามีปญหาจริง ๆ ของเดิมมีหลายอันที่เขาเฉยเลย 

แลวไมเคลื่อนเลย ชวยจะใสตรงไหนใหมันจริงจังไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอความกรุณาอยางนี้ครับ ถาหากวาไมใชสวนที่สมาชิกทานใดแปรญัตติไวนี่นะครับ 



 ๑๐๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๔๓/๓ 

 

ถาจะฝากกันนี่นะครับ ขอความกรุณาชวยหารือในสวนที่กรรมาธิการจะนําไปพิจารณา
ตอไปดวยนะครับ ขออนุญาตตามนี้แลวกันนะครับ ขออนุญาตผาน ๒๙๕/๑ นะครับ        

เชิญทานเลขาธิการครับ 

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๙๖ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวน      

คําแปรญัตติ 
    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการแกไข เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ ในมาตรา ๒๙๖ นั้น กรรมาธิการขอแขวนไวดวยเชนเดียวกันครับ เพราะวามีประเด็น         

ที่จะตองพิจารณาเพิ่มเติม ขออนุญาตนําเสนอพรุงนี้อีกทีหนึ่งครับ 

   

           - ๔๔/๑ 



 ๑๐๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๔๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ที่ประชุมไมขัดของนะครับ กรรมาธิการขอแขวน มาตรา ๒๙๖ ไวนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานเลขาดําเนินการตอนะครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :            

มาตรา ๒๙๖/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ สวนที่เพิ่มครับ ทานใดครับ ทานอัชพร เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ เนื่องจากวาองคประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในรางรัฐธรรมนูญนี้  
ไดเปลี่ยนองคประกอบไปทั้งหมดนะครับ คือตองมีการดําเนินการสรรหาและแตงตั้ง
กรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม ก็เลยมีบทบัญญัติมาตรานี้รองรับ เพื่อไมใหมี
ชองวางตรงนี้วา ใหกรรมการที่มีอยูในขณะที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนง     
ตอไป โดยใหอยูเปนเวลา ๑๘๐ วัน ซึ่งในชวงนั้นก็จะสรรหาตามองคประกอบใหม         
ทั้งหมดครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๒๙๖/๑ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  ไม มีนะครับ  ถือว าที่ ประชุม เห็นด วยกับกรรมาธิการในมาตรา  ๒๙๖ /๑                

เชิญทานเลขาธิการดําเนินการตอครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :       

มาตรา ๒๙๗ คณะกรรมาธิการตัดออก  



 ๑๐๙
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๔๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญคณะกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ      

กรรมาธิการไดนําไปบัญญัติไวในมาตรา ๒๙๓ (๒) แลวครับ  เชนเดียวกับมาตรา           

ขออนุญาตชี้แจงไปลวงหนาเลย ทานประธานครับ ๒๙๘ ก็ไดนําไปบัญญัติไวใน       

มาตรา ๒๙๓ (๓) ครับ ซึ่งเราแขวนไวทั้ง ๒ มาตราแลวครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นเดี๋ยวของ ๒๙๗ กอนนะครับ กรรมาธิการตัดออก โดยใหเหตุผลวาไปอยูใน
มาตรา  ๒๙๓ /๒  นะครับ  กรรมาธิการตัดออก  มีทานใดไม เห็นดวยมี ไหมครับ                

ครับอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาเราคง  
ยังไมสามารถจะใหคําเห็นชอบหรือไมเห็นชอบได เพราะยังไมเห็นวาทานไปใสอยางไร 
เพราะทานขอแขวนไวตัวที่ทานเอาไป เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ตองแขวนไวดวยกัน เพราะวา
ยังไมเห็นจริง ๆ ครับ นะครับ แลวก็ ๒๙๘ นี่ ตอนนี้เราพิจารณา ๒๙๗ นะครับ ยังไมไป 

๒๙๘ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๒๙๗ อยูครับ ผมทราบดีครับ บอกแลวครับวา ๒๙๗ นะครับ ก็คงไมนามีปญหานะครับ 

อาจารยสมคิดครับ  ๒๙๗ ก็ถือวาแขวนเพื่อพิจารณาไปพรอม ๆ กับ ๒๙๓ (๒) ที่อาจารย
จะเสนอเขามาใหมนะครับ ที่ประชุมไมขัดของนะครับ ๒๙๗ ขอแขวนไวกอน  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานเลขาดําเนินการตอครับ  

  นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๙๘ คณะกรรมาธิการตัดออก  

 



 ๑๑๐
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๔๔/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คงเหตุผลเดียวกันใชไหมครับ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ตองขอบคุณ               

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ วายังไมถึง ๒๙๘ ครับ ก็ถึงแลวครับ ก็ขออนุญาตยายไปอยู         
ในมาตรา ๒๙๓ (๓) ครับ ก็เปนไปตามหลักการที่อาจารยเจิมศักดิ์วานะครับ ก็คือ         

แขวนไวแลว แตวาก็แขวน ๒๙๘ ไวดวยนะครับ ไวดูทีเดียวกันเลยครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ที่ประชุมคงไมขัดของนะครับ กรรมาธิการขอแขวนมาตรา ๒๙๘ ไวกอน เพื่อพิจารณาไป
พรอม ๆ กับ ๒๙๓ (๓) นะครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     
ที่ประชุมเห็นดวยนะครับ เชิญทานเลขาดําเนินการตอครับ  

  นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๙๙ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  
  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ มีสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว ติดใจไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม มีสมาชิกติดใจสวนที่ขอแปรญัตตินะครับ  ถือวา  เห็นดวย  กับมาตรา  ๒๙๙                   

ที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ก็ถือวาพิจารณาในสวนที่สามารถดําเนินพิจารณาไดครบถวน
แลวนะครับ ขอหารือทานสมาชิกกับกรรมาธิการครับ จะพักการประชุมแลวนํามา
พิจารณาตอตอนหกโมงเย็นหรือไมนะครับ หรือวาจะพักเลื่อนการประชุมไปกอน เพื่อให
กรรมาธิการไปจัดเตรียมใหครบถวนเรียบรอยใหหมดกอน ขอหารือครับ เชิญครับ          

ทานกรรมาธิการครับ 

 



 ๑๑๑
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๔๔/๔ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ เนื่องจากเปนเรื่องรายละเอียดคอนขางมาก          

แลวกรรมาธิการอยากดูใหรอบคอบ ขออนุญาตใชเวลา ก็ขออนุญาตใหไปประชุมพรุงนี้
เลยครับ ตอนเชาครับทานประธานครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ ทางนี้ครับ  

 

            - ๔๕/๑ 



 ๑๑๒
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๕/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เดี๋ยวครับ ทานการุณครับ สวนวันนี้นี่ มีมาตราไหนที่จะพิจารณาตอไป มีไหมครับ            

ที่บอกวาไปปรึกษาเรื่องเอฟทีเอ (FTA – Free Trade Agreement) อะไร มีไหมครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ๑๘๖ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ครับ ทานประธานครับ ไมทราบวา ๑๘๖                

นะครับ มาตรา ๑๘๖ ที่ไดแขวนกันไว แลวไปทําความตกลงกันไวนะครับ ไปถึงไหน     

อยางไรครับ แลวก็ประเด็นของกรณีที่เราไดแปรญัตติเพิ่มเติม แลวก็ลงนามไป ๖๐ ชื่อ
ครับ จะพิจารณาเมื่อไรครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ปรึกษาทานประธาน ทานอาจารยนรนิติแลวนะครับ สวนที่สมาชิกลงชื่อขอแปรญัตติ
เพิ่มเติมนั้นนะครับ จะพิจารณาไปพรอมกันทุกญัตติ คือพรอมกัน หมายความวา 

ตอเนื่องกันไปนะครับในคราวเดียวกัน คงไมใชวันนี้นะครับ ก็คงตองแจกเอกสารให
สมาชิกไปดูกอนดวยนะครับ สวนมาตรา ๑๘๖ เมื่อกี้ถามแลวก็ยังไมเรียบรอยดีนะครับ 

ทานกรรมาธิการมีมาตราอื่นอีกไหมครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ จะมีมาตรา ๒๓๙ แตบังเอิญกรรมาธิการก็ยังไมไดทํา
เอกสารมา แตขออนุญาตเปนหลักการกอนนะครับวา เดิมที่คางกันอยูวา ที่ในรางเรื่อง
คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาสูการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปราม      

การทุจ ริตแหงชาตินั้น  เขียนไปถึงขาราชการพลเรือน  ระดับ  ๙  ซึ่ งมีปญหาวา        

กฎหมายใหมหรือตามมติ ครม. นั้น จะไมมีระดับแลวนั้นจะทําอยางไร ขออนุญาตวา  

เรียนหารือกันแลว แลวก็ไดรับฟงทานสมาชิกหลายทานวา คุณสมบัติของบุคคลผูเปน 

ปปช. นั้น อยากจะตองการใหสูงขึ้น ถึงแมวาโดยที่เสนอมาในครั้งแรกนั้นตองการสรรหา   

บุคคลที่อาจจะในทางกวางมาก แลวก็อายุนอย แตวาเมื่อพิจารณาทบทวนแลว จากการรับฟง      
ทุกทานแลว ก็อยากจะใหขยับคุณสมบัตินี้ใหเทากับศาลรัฐธรรมนูญ นั่นก็หมายความวา  



 ๑๑๓
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๕/๒ 

 

วุฒิสําหรับขาราชการนั้นตองเคยรับราชการ เดิมนั้นตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี            
ก็อยากจะขอเรียนเสนอ ขยับขึ้นไปเปน เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี แลวก็
ใชขอความเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ คือ หรือตําแหนงในทางบริหารที่เทียบเทาอธิบดี      
สวนสายวิชาการ ซึ่งเขียนวา ดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารยนั้น ก็ขออนุญาต
ขยับเปน ไมต่ํากวาศาสตราจารย ซึ่งจะเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญ สวนขอความ       

พรุงนี้คงจะเสนอมาอีกทีครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็คงขอเปนเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบลวงหนากอนแลวกันนะครับ เดี๋ยวทานเอาเอกสาร
ใหเขาดูรายละเอียดถี่ถวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานอาจารยเกียรติชัยครับ ทานมีอะไรครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ เกียรติชัย 

พงษพาณิชย สสร. ครับ ไมมีอะไรครับ ทานประธาน ผมคิดวาเรามาจนถึงจุด ซึ่งผมคิดวา
นาจะเรียบรอยลงตัวดีพอสมควร และผมอยากจะคิดวา ถาทางทานคณะกรรมาธิการ     
ยกรางไปทํามาใหเรียบรอยดีแลวนี่นะ ไมยากละ นาจะจบแลว ผมยังอยากจะเสนอ     

ดวยซ้ําไปวาพรุงนี้ เอากันบายโมง  ใหทานไปทํามาใหดี เลย  ทําให เ รียบรอยเลย            

เดี๋ยวเสร็จแน ครึ่งวันพอแลว ผมจะเสนอวาถาจะเริ่ม วันนี้หยุด แลวก็ใหทานไปทํามาให
เต็มที่เลย ทีเดียวเลย รวดเดียวเลย แลวเดี๋ยวพรุงนี้เร่ิมบายโมงดีไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือผมดู รายละเอียดนี่ นะครับ  ผมวาไมทันนะครับ  คือ เราประชุมเช านะครับ                  

โดยกรรมาธิการเตรียมเอกสารแจกสมาชิกนะครับ แลวนํามาตราที่สมาชิกรูอยูแลว         

นี่นะครับมาพิจารณาไปเบื้องตนกอนนะครับ ในสวนแรกกอนนะครับ สวนอื่นทานสมาชิก
รับเอกสารไปแลว ก็นําไปพิจารณา ก็ไดทั้งวันนะครับ เอาที่งายกอนนะครับ มาพิจารณา
ตอนแรกกอน ถาเราไปบายนี่นะครับ กราบเรียนเลยครับ ไมทันครับ แลวก็จะเสียเวลายาว
ไปเลยนะครับ ตกลงขออนุญาตตามนี้นะครับ ทานกรรมาธิการครับ ขอประชุมเชานะครับ 

ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา ถาวันนี้     



 ๑๑๔
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๕/๓ 

 

เราจะยุติการประชุมเพียงเทานี้ ก็ไมขัดของ แตจะมีประเด็น ก็คือวา มีมาตราหลายมาตรา
ที่เราแขวนการพิจารณาไว ซึ่งผมเชื่อแนวากรรมาธิการยกรางตองไปปรับปรุงแกไข       

ขอความหลายเรื่อง อีกสวนหนึ่ง ก็คือเร่ืองที่มีสมาชิกขอแปรญัตติเพิ่มเติม ----------------- 

 

              - ๔๖/๑ 

 

 



 ๑๑๕
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๔๖/๑ 

 

เทาที่ทราบขณะนี้มีอยู ๔ เร่ืองนะครับ ถาเปนไปไดผมไมอยากจะใหพรุงนี้มาถึง แลวทาน
เอาเอกสารมาแจกเราในที่ประชุม แลวเดี๋ยวก็ถามวาสมาชิกขัดของไหม ซึ่งผมตองเรียนวา
ดูไมทันแนนะครับ โดยเฉพาะผูแปรญัตติในแตละกลุมตาง ๆ นะครับ เชื่อวาเขาจะตองเอา
รายละเอียดไปปรึกษา ไปประชุมกันภายในกลุม เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหมครับวาพรุงนี้
ถาเราจะประชุมกันตามเดิม คือ ๐๙.๓๐ ขอใหกรรมาธิการยกรางเอาเอกสาร       มาแจก
ใหพวก เ ร า ได ดู  อย า งน อยล ว งหน าสั ก  ๑  ชั่ ว โม ง  อย ามาแจกในที่ ป ร ะชุ ม                     

ทานอาจารยสมคิดสั่นหัวแลว ถาไมทันนะครับ ก็ขอประชุมสายนิดหนึ่งทานประธาน    

เปน ๑๐.๐๐ นาฬิกา แลวทานแจกเอกสารใหเรา ๐๙ นาฬิกา ๓๐ นาที ตามเวลาประชุม
เดิมนะครับ เราจะไดมีเวลาเตรียมตัว ไมอยางนั้นเดี๋ยวจะมีปญหาครับ แลวก็จะพาล
เสียเวลาในที่ประชุมไปเปลา ๆ นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  คืออยางนี้นะครับทานสุรชัยครับ  เมื่ อกี้ที่ผมเ รียนทานสมาชิกนะครับวา               

เร่ืองที่ประชุมนี่เอาเรื่องงาย ๆ กอน เราเลือกไดนะครับ งาย ๆ นี่ ขนาดงายของเราบางที
ซัดเปนครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงนึงเหมือนกันนะครับ แลวชวงนั้นนี่ทานก็เอาไปดูนะครับ แตเดี๋ยว      

ลองถามยกรางดูนะครับ ความพรอมขนาดไหนครับ ทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ความจริงมีบางมาตรา
ที่กรรมาธิการไดยกรางไวแลวนะครับ ยกตัวอยางเชน มาตราวาดวยผูไตสวนอิสระนะครับ 

ซึ่งไมไดมีผูติดใจมาก แตกรรมาธิการยังไมไดแจกให แลวก็คงเชาเกาโมงครึ่งคงจะประชุม
ไดนะครับ แลวก็เอกสารคงไมนามีปญหาอะไรมาก ผมคิดวาแจกกอนลวงหนาสัก       

ครึ่งชั่วโมงไดไหมครับทานสุรชัย ขอหารือ หรือไมอีกทางหนึ่ง ก็คือวาไดมีผูเขาชื่อ          

ขอแปรญัตติเพิ่มเติมนะครับ ๖๐ ชื่อ ก็มี ถาแจกเย็นนี้ แลวพรุงนี้เชานี่วาดวยเรื่องที่มี          

ผูแปรญัตติกอนนะครับ และในขณะเดียวกันก็แจกเอกสารของกรรมาธิการยกรางไป     

ตอนเชานี่นะครับ แลวบายคุยเรื่องที่คางอยู ขอหารือเร็ว ๆ แบบนี้นะครับวาเปนไปไดไหม 

เพราะเขาใจวาเขาชื่อ ๖๐ กวาชื่อนี่ ไดมาแลวนะครับ ผมเห็นอยูแลวนาจะแจกไดเลยครับ 

 

 



 ๑๑๖
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๔๖/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ผมเรียนทานสมคิดผานทานประธาน
อยางนี้ครับวา เ ร่ืองที่เราจะพิจารณาพรุงนี้นี่ ผมไมขัดของหรอกครับ  เอาเรื่องแขวน       

ขึ้นมากอน หรือเอาญัตติใหมขึ้นมากอน ก็คืออยากจะใหเราพิจารณาเรื่องที่มีความพรอม
ดานเอกสารกอนนะครับ สวนเอกสารอะไรที่ทางฝายยกรางบอกวา วันนี้ทําเสร็จแลว             

ก็ขอความกรุณาแจกพวกเราวันนี้เลยนะครับ เราจะไดกลับเอาไปศึกษากันคืนนี้เลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :       

ครับ  พอจะมีบางสวนไหมครับ  ที่พอแจกได มี ไหมครับ  ๒๖๖   ๒๘๔   นะครับ              

เดี๋ยวอาจารยเจิมศักดิ์ เดี๋ยวครับปรึกษากับยกรางกอน พอจะมีใหเขาพอไปพิจารณา            

ในเบื้องตนกอนนะครับ เราสรุปตรงนี้ดีกวาครับ กรรมาธิการจะไดเอาเวลาไปดําเนินการ
ใหเสร็จลุลวงโดยเร็วนะครับ อยางนั้นทานเลขาครับ จะเอาอยางไรครับ สวนญัตติที่เขา
เสนอไวนี่นะครับ ถาไมขัดของ ทานเลขาธิการครับพอจะแจกอะไรใหสมาชิกกอน          

ไดไหมครับ เดี๋ยวลองปรึกษาทานประธานดูนิดหนึ่งนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ขออนุญาตอยางนี้      
ไดไหมครับทาน ก็หารือทานประธาน หารือทานสุรชัยดวยครับ ก็พรุงนี้เชาพิจารณา    

เร่ืองที่มีผูแปรญัตติใหมแลวกันไดไหมครับ เพราะวาแจกเอกสารไดวันนี้เลย คือพรุงนี้เชา
กรรมาธิการยกรางมีประชุมแปดครึ่งครับ บางเรื่องที่แขวนไวก็จะไปดูกอน เอกสารอาจจะ
แจกใหทันลวงหนา ๑ ชั่วโมงไมไดนะครับ ก็ขออนุญาตวา เชาขออนุญาตใหดูเร่ืองที่        
ผูแปรญัตติใหมเลย เพราะวาแจกเอกสารไดวันนี้อยูแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  อยางนั้นผมขออยางนี้ครับ  เดี๋ยวครับทานสุรชัยครับ  ใหผมอนุญาตกอน               

เดี๋ยวผมหารือทานเลขาครับ ตอนนี้เดี๋ยวพอหยุดนะครับ ทานก็ไปรับประทานกาแฟกัน   

คนละแกวสองแกวนะครับ แลวใหทางทานเลขาจัดเอกสารที่จะพิจารณาในวันพรุงนี้          
นะครับ ที่ตรงเคานเตอร (Counter) ลงชื่อนะครับ  แลวทานสมาชิกก็มารับไดกอน            

สี่ โมงเย็นดีไหมครับ  เดี๋ยวตองไปสําเนาถายเอกสารมาแจกสมาชิกดวยนะครับ           

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยกมือหลายทีแลว เชิญครับ 

 



 ๑๑๗
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๔๖/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ กวาจะไดพูด      

พอดีก็ตรงกันเยอะเลย คือเราทําเรื่องที่สมาชิก ๖๐ รายชื่อเสียกอน เพราะวาเอกสาร
พรอมแลว เดี๋ยวคืนนี้เอาไปดู วันพรุงนี้พอพูดเรื่องนี้เสร็จ ทานประธานก็บอกวาเราทําเรื่อง 
งาย ๆ กอน เร่ืองงาย ๆ ที่ไมตองมีเอกสาร ก็คือมาตรา ๒ กับมาตรา ๗๘ ก็นาจะเอา
มาตรา ๒ มาตรา ๗๘ พิจารณาเสียกอน ไมตองมีเอกสาร แลวระหวางนั้นนี่เอกสาร     
ทานเสร็จเราก็จะไดดูไปพลาง แลวก็คอยมาพิจารณามาตราอื่นที่แขวน มันเปนการ
พิจารณาเรียงมาตราไปดวยเลย เหมือน ๑ มาตรา ๒ ที่แขวน แตวา ๗๘ มันเกี่ยวพันกัน    

ก็เอา ๗๘ กับ ๒ มาพิจารณารวมกัน ขอบพระคุณครับ งาย ๆ อยางที่ทานวา  

 

                  - ๔๗/๑ 



 ๑๑๘
สสร ๓๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                              ดรุณี ๔๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ ๆ 

ทุกทานก็เสนอสิ่งดี ๆ ใหทั้งนั้นนะครับ ก็ถือวารับมาดําเนินการแลวกันครับ ยกรางจะไดไป
ดําเนินการครับ เสียเวลาเยอะแลวนะครับ ขอขอบคุณ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : นิดเดียวครับ เสนออีกนิดเดียววาเราลงตัวกัน
หมดแลว ก็พรุงนี้เราพิจารณาเรื่องญัตติที่เสนอเพิ่มเติม เพียงแตผมขอวาญัตติที่เสนอเพิ่มเติม
ใหพิจารณาไลเรียงตามลําดับมาตรานอยไปมาตรามาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

เอาเถอะครับ เดี๋ยวดูอันไหนพรอมนะครับ บางญัตติก็ยังไมพรอมเลยนะครับ เดี๋ยวทางเลขา
ดํา เนินการแจกเอกสารให เส ร็จกอนสี่ โมง เย็นนะครับ  ที่ เคาน เตอรตรงลงชื่ อค รับ                 

วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทานสมาชิก ทานกรรมาธิการยกรางทุกทาน และเจาหนาที่ดวยนะครับ 

ขอเลื่อนไปประชุมพรุงนี้ เวลา ๐๙ นาฬิกา ๓๐ นาที นะครับ วันนี้ขอปดประชุมครับ 

 

                     เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๖ (เปนพิเศษ)  
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

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

รายนามคณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นางสาวยุพา   ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
  นางนัยนา  เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

  นางสุภปภา  หนองพงษ    ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารงานทั่วไป 

  นางสุจิตรา  อรุโณ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔  

  นางบังอร  วบิูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางนนทสภรณ  ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสันทนา  ทรัพยพูนผล  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวพัชรี  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 

  นางสาวกุลนที  หวังประเสริฐ   เจาหนาที่ชวเลข ๔ 

  นางสาววิไลพร  ชวยกลาง  วิทยากร ๔  
 
 
 
 



- ๒ - 
 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๓) 

นางสาวรสรนิทร  กนกอดุม  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  

นางศันสนีย  ฤทธิ์ประเสริฐศรี  นางนิวรา  คาํงาม   นาง

ณัฐชนก  วงษนิล   นางสาวสารศิา  สิงหเมธา  นางศิริ

ลักษณ  สุวตัถี   นางเสาวลักษณ  เพชรา   

นายพรเทพ  ไชยสงวนสุข  นางนัชชา  โนไธสง 

นางสาวสายชล  ไทยรวมมิตร  นางสาววีรุทยั  ผาสุขเวชพร 

 นางสาวปทติตา  ธีรนนท    นางศิริวรรณ  สากลวารี    

นางนงลักษณ  อู   นางดรุณี จันทพันธ  

 นางสาวสมร  เกตุศรี    นางสาวรัตนา  ภูระหงษ 

 นางสาวเกศราภรณ  จันทรบํารุง นางสาวรัศมี  บานเย็น  

 นางสาวบุศยรินทร  พจนวิชัย  นางวัฒนี  อุดมภักดี 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
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