


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันเสารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
----------------- 

                               หนา 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี    

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

            - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว      

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่แลว)  ๑ 

                       ผูอภิปราย 

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๒๔๕ 

   - นายกลานรงค จันทิก     ๑๒๔, ๑๒๖, 

           ๑๔๔, ๑๖๒, 

           ๑๖๕, ๑๖๖ 

   - นายการุณ ใสงาม      ๑๓๐, ๑๔๒,  

           ๑๔๓, ๑๔๔, ๑๖๐, 

           ๑๖๓, ๑๖๙, ๑๗๕, 

           ๑๗๖, ๑๗๗, 

           ๒๐๓, ๒๐๔ 

   - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ     ๘๓ 

   - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย     ๒๒, ๒๘ 

   - นายคมสัน โพธิ์คง       ๑๐๘, ๑๒๗,  

           ๑๗๒, ๑๘๓, ๒๐๘ 



- ๒ - 
 

          หนา 
  - นายจรัญ ภักดีธนากุล     ๑๓๗, ๑๕๓, ๑๘๕, ๒๐๐, 

          ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๔, ๒๐๕, 

          ๒๒๔, ๒๒๘, ๒๓๖, ๒๓๙, 

          ๒๔๒, ๒๔๘, ๒๕๙ 

  - ศาสตราจารยเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิพ์ิเชษฐ    ๕๘ 

  - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง     ๓๑, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, 

          ๔๔, ๕๖, ๖๒,  ๖๓, ๖๙, 

          ๗๘, ๘๔, ๑๑๐, ๑๑๒, 

          ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๑๗, ๑๑๘, 

          ๑๒๖, ๑๒๗, ๑๒๘, ๑๔๗, 

          ๑๗๖, ๑๗๙, ๑๘๓, ๑๘๖, 

          ๑๙๓, ๑๙๔, ๑๙๕, ๒๐๑, 

          ๒๐๔, ๒๑๑, ๒๑๖, ๒๑๘, 

          ๒๑๙, ๒๔๑, ๒๔๓, ๒๔๙, 

          ๒๕๒, ๒๖๙, ๒๘๒, ๒๘๕ 

  - นายชูชัย ศภุวงศ       ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๙๘, ๑๘๘, 

          ๑๙๙, ๒๕๑ 

  - นายธงทอง จันทรางศ ุ    ๑๖, ๒๕, ๒๘, ๓๘, ๓๙, 

          ๔๒ 

  - นายธวัช บวรวนิชยกูร     ๘๘, ๘๙, ๙๐ 

  - ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบญุชัย    ๑๑๒, ๑๑๕, ๑๕๒, ๑๕๕, 

          ๑๙๙, ๒๒๑, ๒๘๐ 

  - นายนุรักษ มาประณีต     ๑๓๕ 

  - นายประดิษฐ เหลืองอราม      ๕๖, ๒๒๖ 

 
 



- ๓ - 
 

         หนา 
  - นายประพนัธ นัยโกวิท    ๙, ๑๖๙, ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๗๔ 

  - นายประวิทย อัครชิโนเรศ     ๔๑, ๔๔ 

  - นายปริญญา ศิริสารการ    ๑๒๒, ๒๕๒, ๒๕๓ 

  - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   ๑๔, ๑๖, ๔๑, ๔๕, ๖๕, ๗๓, ๗๔, 

         ๙๑, ๑๐๑, ๑๐๘, ๑๙๖, ๑๙๗, 

         ๒๒๐, ๒๒๑, ๒๗๒, ๒๘๓ 

  - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม     ๒๐๖, ๒๑๔, ๒๖๒, ๒๖๖, ๒๗๖ 

  - นายไพโรจน พรหมสาสน   ๓, ๔, ๑๔, ๒๓ 

  - พลตํารวจเอก มีชัย นุกลูกิจ    ๔๐, ๕๒, ๑๒๘, ๒๒๖ 

  - นายรัฐ ชูกลิ่น    ๕๙, ๗๐, ๒๓๔, ๒๘๘ 

  - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร   ๑๘๓ 

  - นายวัชรา หงสประภัศร     ๗๕, ๘๗, ๑๑๕, ๑๕๐, ๑๙๑, 

         ๑๙๒, ๒๑๖, ๒๑๗ 

  - นายวิชัย รูปขําดี     ๒๕๔, ๒๕๕ 

  - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์     ๕๒ 

  - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  ๑๕๕, ๑๘๑, ๒๓๐, ๒๓๔, ๒๔๖, 

         ๒๕๑ 

  - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย     ๙๓, ๙๔, ๑๒๔ 

  - นายวิทยา คชเขื่อน      ๕๘ 

  - นายวีนัส มานมุงศิลป     ๒๐, ๒๒ 

  - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร    ๒๗๓ 

  - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช   ๓๓, ๗๖, ๘๐, ๑๘๙ 

  - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ    ๑๑, ๑๑๕, ๑๑๙, ๑๒๐, ๑๒๓, 

         ๑๙๑, ๑๙๖, ๒๘๐, ๒๘๑, ๒๘๒, 

         ๒๘๖ 
 



- ๔ - 
 

         หนา 
  - นายศิวะ แสงมณี      ๒๐, ๑๕๓, ๑๕๔, ๒๒๓, ๒๓๐, 

         ๒๓๗ 

  - นายเศวต ทินกูล      ๕๔, ๑๔๙, ๑๕๐, ๑๙๗, ๒๗๔, 

         ๒๗๗, ๒๘๗ 

  - นางสดศรี สัตยธรรม     ๓๔, ๔๘ 

  - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ     ๓๗, ๔๓, ๔๔, ๘๖, ๑๒๑, ๑๒๔, 

         ๒๐๖, ๒๐๙, ๒๗๑ 

  - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๒, ๔๖, ๔๗, ๖๑, ๖๕, ๖๗, ๖๘, 

         ๖๙, ๗๕, ๗๗, ๗๘, ๘๐, ๘๗, ๙๒, 

         ๙๓, ๑๒๐, ๑๒๑, ๑๒๖, ๑๒๙,  

         ๑๕๘, ๑๖๖, ๑๖๘, ๑๗๔, ๑๗๘, 

         ๑๘๘, ๑๙๒, ๑๙๕, ๒๐๐, ๒๐๒, 

         ๒๐๕, ๒๐๘, ๒๑๑, ๒๑๘, ๒๒๒, 

         ๒๒๓, ๒๖๒, ๒๖๘, ๒๘๐, ๒๘๑, 

         ๒๘๒, ๒๘๓, ๒๘๕ 

  - นายสมชัย ฤชุพันธุ      ๘๗, ๙๒ 

  - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย     ๔๒, ๕๓ 

  - นายสวัสดิ์ โชติพานิช    ๑๒๗, ๒๕๗, ๒๕๘, ๒๖๐ 

  - นายสวิง ตนัอุด      ๑๐๕, ๑๐๗, ๑๑๔ 

  - นายสุนทร จันทรรังสี     ๑๓, ๒๓ 

  - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย     ๖, ๙๕, ๙๖, ๑๐๑, ๑๒๗, ๑๔๖, 

         ๑๖๖, ๒๑๗, ๒๔๔, ๒๖๖, ๒๘๘ 

  - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล    ๑๑ 

  - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ   ๑๘๔, ๑๘๘, ๑๙๕ 

  - นายหลักชยั กิตติพล     ๕๙, ๘๑, ๘๓ 
 



- ๕ - 
 

         หนา 
  - นายอภิชาติ ดําดี      ๑๐๓, ๑๐๕ 

  - นายอรรครัตน รัตนจันทร    ๒๐, ๒๐๔, ๒๐๕ 

  - นายอรัญ ธรรมโน     ๒๗๓ 

  - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๒๓๘ 

  - นายอัครวิทย สุมาวงศ    ๑๘๐, ๒๓๕, ๒๘๖ 

   - นายอัชพร จารุจินดา    ๗, ๑๒, ๑๓, ๒๘, ๓๑, ๖๗, ๗๒, 

         ๗๓, ๘๐, ๘๒, ๘๓, ๘๕, ๘๖, ๘๙, 

         ๙๐, ๙๓, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, 

         ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๔, ๑๐๗, 

         ๑๑๓, ๑๑๖, ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๖๘,   

         ๒๕๗, ๒๕๘, ๒๖๐, ๒๖๑ 

  - นายอุทิศ ชชูวย      ๘๖, ๒๘๓ 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันเสารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๒ คน 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ขณะนี้มีทานสมาชิกมาประชุมครบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปดการประชุม         

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ไมมีนะครับ 

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

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

   ผมขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ  

   (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ในวันนี้เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๐        

วันศุกรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณามาตราที่รอการพิจารณาไวจนจบ

มาตรา ๒๘๗ นะครับ ดังนั้นเพื่อประโยชนในการพิจารณา ผมจะพิจารณาตอนะครับ  

ตองขอประทานโทษ เราอยูดวยกันมาหลายวันนะครับ เสียงก็คงไมดีแลว ทานทั้งหลาย    

ก็คงเหนื่อยแลว ก็หวังวาวันนี้จะพิจารณาผานไปตามลําดับนะครับ ขอเชิญทานเลขาครับ 

ดําเนินการตอเลยครับ  

 

 



  ๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               บุศยรินทร ๑/๒ 

 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตอไป           

เปนการพิจารณามาตรา ๒๘๗/๑ นะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานกรรมาธิการ

ครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๘๗/๑ ก็เปนการเขียน    

คําใหสอดคลองกับมติที่ประชุมเทานั้นเองนะครับวา กรณีของวุฒิสภานั้นเราไดเขียน     

ใหมีการออกชวง ๓ ปแรกนะครับ ก็ขออนุญาตเติมใน ๒๘๗/๑ วา ในวาระเริ่มแรก        

ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามป  นับแต เ ร่ิมตนสมาชิกภาพ              

อันนี้ก็เปนไปตามหลักการที่ตกลงกันไวนะครับ เขียนขึ้นงาย ๆ ครับ ขออนุญาตวา      

ฝายเลขากรรมาธิการ ขออนุญาตเติมคํา ๑ คํา แคนั้นเอง วา ในวาระเริ่มแรกใหสมาชิก

วุฒิสภาที่ไดมา นะครับ ขอเติมคําวา ได เขาไปครับ ทานประธานครับ ที่เหลือก็เปนไป

ตามหลักการทุกอยางที่ทานทั้งหลายไดขอไวครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ

เชิญครับ ทานไพโรจนครับ 

  

           - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          วัฒน ี๒/๑ 

 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กอนที่มาตรานี้จะผานไปนะครับ 

กระผมขออนุญาตถือโอกาสไดเรียนหารือทานประธานและที่ประชุมแหงนี้นะครับวา     

ตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๘๗ นี้นะครับ ทั้งวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะวรรคสอง วรรคสาม     

นะครับ ก็เปนเรื่องที่เราไปคาดคะเนนะครับวา สภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นไมสามารถที่จะ

ทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน เพราะฉะนั้นจึงไปเขียนรับ

เอาไววา ใหเขาสามารถที่จะทําหนาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่วุฒิสภา รวมทั้ง

ไปขยายเวลาเลือกตั้งออกไป จาก ๙๐ วันนะครับ แลวเดิมเราก็รับกัน ๑๒๐ วัน ก็นาจะ

พอสมควร เปน ๑๕๐ วัน จากการที่มีทานผูใดผูหนึ่งติติงขึ้นมา เกรงวาจะทําไมทัน    

อยางนั้นอยางนี้ กระผมก็อยากจะกราบเรียนในประเด็นนี้วากอนที่จะผานมาตรานี้ไป   

นะครับ ผมเขาใจโดยสุจริตวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)              

ป ๒๕๔๙ นั้น ไดกําหนดเปนกฎเกณฑ กติกาไวชัดเจนเลยนะครับวา กฎเกณฑ กติกา   

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นจะตองบังคับกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งสภารางรัฐธรรมนูญและ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในมาตราที่ ๓๐ นะครับ ไดกําหนดไวชัดเจนเลยนะครับ             

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา บังคับเราวา สภารางรัฐธรรมนูญนั้นจะตองจัดทํา     

รางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นั่นก็คือภายในวันที่ ๖ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ 

เสร็จแลวเราก็จะตองจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง  ๓ ฉบับ             

ทั้งกฎหมายพรรคการเมือง กรรมการเลือกตั้ง และกฎหมายเลือกตั้ง ใหแลวเสร็จภายใน 

๔๕ วัน นั่นก็คือจะตองสงไปใหสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ซึ่งเปน 

๑ วันภายหลังจากที่ออกเสียงประชามติ สมมุติวาเปนวันที่ ๑๙ สิงหาคม อันนั้นเปน 

บังคับ แลวเราก็ทําตามนั้นทุกอยางทุกประการนะครับ มาบัดนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้

เชนเดียวกันครับ บังคับใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นจะตองพิจารณากฎหมาย          

ประกอบรัฐธรรมนูญนี่ ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันเชนเดียวกัน นั่นก็หมายความวาตอง

เสร็จภายในวันที่  ๔  ตุลาคม  และจัดให มีการเลือกตั้งภายใน  ๙๐  วัน  นับตั้งแต            

วันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญประกาศใช นั่นก็หมายความวาวันที่ ๔ เขาตองทํามา 

๔๕ วัน นําขึ้นทูลเกลาฯ ผมใหเวลา ๑๕ ตุลา นาจะประกาศใชไดครับ 



  ๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          วัฒนี ๒/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานไพโรจนครับ 

มาตรานี้ลงมติไปแลวครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)   :  ขออนุญาตนิดเดียวครับ             

ทานครับ มันเกี่ยวโยงกับมาตรานี้ ผมตองขอเรียนที่ประชุมแหงนี้วา กรรมาธิการบางทาน 

บางคนไปรับเร่ืองนี้มาแลวมานั่งเขียน ไมไดพิจารณาในกรรมาธิการยกรางเลย ผมตอง  

ขอเรี ยนที่ ประชุมใหทราบอย างนั้ นนะ  แล วมันมีผลกระทบอย างมาก  เดี๋ ยว                  

ทานประธานฟงผมอีกนิดเดียวนะครับวา ถาเปนเชนนั้นก็หมายความวา เราสามารถที่จะ

เลือกตั้งภายใน ๙๐ วันได โอ.เค. (O.K. – Okay) มันอาจจะไมทัน ขยาย ๑๒๐ วัน              

ผมไมวา แตเมื่อวานนี้ไดมีการขยายถึง ๑๕๐ วัน แลวยังใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น 

ทําหนาที่วุฒิสภาตอไปอีก แลวถาเขาไมสามารถที่จะทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   

ใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตามที่กําหนดไว ยังใหเวลาออกไปวา เลื่อนเวลาออกไป แลวยังให

เอารางของเรามาประกาศใช โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนาม             

ในประกาศนั้นนะครับ เปนไปไกลถึงขนาดนั้นเลย ผมคิดวาเจตนารมณของการที่จะมีการ

ปฏิรูประบบการเมือง การปกครอง มีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมา แลวก็มีการตั้งพวกเรา 

มาเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะมีรัฐธรรมนูญ เพื่อจะใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว 

แลวเราก็ไปฟงเสียงประชามติ ไปฟงเสียงพี่นองประชาชนมาแลววาตองการใหมี

รัฐธรรมนูญออกมาโดยเร็ว ตองการใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว รัฐบาลก็ประกาศเกือบทุกวัน

เลยวาจะตองใหมีการเลือกตั้งภายในเดือนธันวาคม แตดูประหนึ่งวาสภารางรัฐธรรมนูญ

ของเราแหงนี้นะครับ ไปรับลูกอะไรมาก็ไมทราบนะครับ เสร็จแลวก็มานั่งเขียนกันวา       

ใหยืดเวลาออกไปขนาดนั้น ใหทําหนาที่อยางนั้นอยางนี้ กระผมคิดวามาตรา ๑๘๗        

ไมนาจะผานไปโดยเร็ว ผมอยากจะใหทานสมาชิกทั้งหลายไดชวยกันพิจารณานะครับ 

เพราะเราจะตองรับผิดชอบรวมกันในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราจะตองนํารัฐธรรมนูญฉบับนี้

ไปใหพี่นองประชาชนรับฟงขอคิดเห็นในการออกเสียงประชามติวามันเปนอยางไร          

เราเลือกตั้งโดยเร็วไดไหม ถาเปนอยางนั้นแลวนะครับ ทานลองคิดดูนะครับ หลับตานึกดู

โอ.เค. เราอาจจะประกาศใหเขาทําหนาที่เพื่อที่จะใหเปดประชุมโดยเร็ว เลือกตั้งรัฐบาล

นะครับ  แตวาการเลือกตั้งวุฒิอะไร  มันก็จะยืดยาวออกไปนะครับ  แลวก็จะไมเปนผลดี 



  ๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          วัฒน ี๒/๓ 

 

แกชาติ แกบาน แกเมือง กติกาทั้งหมดนี้ถูกเขียนโดยผูที่รางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

กําหนดกฎเกณฑไวชัดเจนแลว ๑๘๐ วัน สภารางตองเสร็จ  ๔๕ วัน กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญตองเสร็จ ๔๕ วัน สภานิติบัญญัติแหงชาติ คุณตองทํารัฐธรรมนูญใหเสร็จ ---- 

 

          - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รสรินทร ๓/๑ 

 

ผมเองอยูในกรรมาธิการประกอบรางรัฐธรรมนูญ ผมก็บอกวาเราพยายามรางและเสร็จ

เปนรูปเปนราง กฎเกณฑกติกาตาง ๆ ที่สมาชิกบางทาน ขออนุญาตทานเอยนาม        

ทานศิวะ  บอกวา เกรงวาเขาจะไปปรับไปเปลี่ยน เราก็ใสไวในรางของเราหรือใสไว         

ในรัฐธรรมนูญ ก็ไมสามารถจะเปลี่ยนได เพียงแตรับรางของเราซึ่งมันเปนรูปเปนราง   

เสร็จแลวไปพิจารณาประกอบภายใน ๔๕ วัน จะทําไมเสร็จเชียวหรือ จะตองมาขยาย

เวลาอะไรกัน ๑๒๐ วัน เปน ๑๕๐ วันอะไรตาง ๆ ซึ่งมันสอเจตนาที่จะไมคอย ไมสามารถ

ที่จะอธิบายไดนะครับ ผมไมสามารถที่จะรับมาตรา ๒๘๗ ตามที่รางเอาไวนี้ได ขอใหไดมี

การพิจารณาทบทวนดวยความละเอียดถี่ถวนครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ มาตรานี้

รับไปแลวนะทานไพโรจน เดี๋ยวลองคุยกับกรรมาธิการยกรางขางนอกนิดหนึ่ง ตอนนี้

มาตรา ๒๘๗/๑ นะครับ ที่เติมมานี่นะครับ ทานสมาชิกผานไดไหมครับ มาตรา ๒๘๗/๑ 

นะครับ เชิญครับ ทานสุรชัย ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมวาตองขออนุญาตทานประธาน            

นิดหนึ่งนะครับวา ผมวาประเด็นที่ทานไพโรจนนําเสนอนั้นมีประเด็นนาสนใจที่ควร          

จะตองพิจารณาครับทานประธาน คืออยางนี้ครับ เมื่อวานเราพิจารณามาตรา ๒๘๗               

ในวรรคแรกนี่พูดถึงกําหนดระยะเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร              

ซึ่งกําหนดวาตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นั่นกรณีหนึ่ง อีกกรณีหนึ่ง          

ก็คือกําหนดใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เดิมนี่กําหนดไว ๑๒๐ วัน     

แลวตอมาที่ประชุมขยายเปน ๑๕๐ วัน ทีนี้มันมีประเด็นที่ทานไพโรจนเสนอ ผมอยากจะ

พูดใหชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ก็คือพอมาถึงวรรคสอง ทานประธาน ในวรรคสองนั้น      

พูดถึงกระบวนการจัดทํากฎหมายประกอบการเลือกตั้งตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐       

ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่บอกวา เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางจากสภาราง

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบการเลือกตั้งแลว จะตองพิจารณาใหแลว

เสร็จ ๔๕ วัน  มาตรา ๓๐  ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว  ป  ๒๕๔๙  เขียนไวแคนั้น 

 



  ๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รสรินทร ๓/๒ 

 

ทานประธาน วา สภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาราง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น     

ใหเสร็จภาย ๔๕ วัน แตไมไดเขียนวา ถาพิจารณาไมเสร็จจะดําเนินการอยางไรตอไป     

เราจึงมาเพิ่มเติมอยูในวรรคสองของมาตรา ๒๘๗ วา ถาพิจารณาไมแลวเสร็จ ให

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินําเนื้อหาตามที่ปรากฏอยูรางนั้นมาประกาศใชกับการ

เลือกตั้ง และใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือดําเนินการใหไดมา       

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน ตรงนี้มีประเด็นครับทานประธาน         

คือวรรคสองมาบอกวา ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๙๐ วันกรณีหนึ่ง ๙๐ วัน  

ตรงนี้ สอดคล อ งกั บวร รคแรกของมาตรา  ๒๘๗  แต ก รณีที่  ๒  ที่ เ ขี ยนอยู ใน                    

วรรคสองของมาตรา ๒๘๗ ก็คือ ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาภายใน ๙๐ วัน 

เชนเดียวกัน ๙๐ วันตรงนี้จะขัดกับ ๑๕๐ วัน ในวรรคแรก ทานประธาน สรุปแลวถาเรา

ปลอยตรงนี้ผานไปนะครับ จะเอาอยางไรกันแนครับ ระหวาง ๑๕๐ วันในวรรคที่ ๑        

กับ  ๙๐ วันในวรรคที่ ๒  และมีประเด็นตอไปท่ีมันจะโยงกลับไปอีกครับ ๒๘๕ บอกวา   

ในระหวางที่ยังไมมีวุฒิสภาและตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ 

เรากําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไปดวยนะครับ ตรงนี้มันจะมี

ประเด็นเชื่อมโยงกันไปหมดวา ถาปญหาเรื่อง ๙๐ วัน กับ ๑๕๐ วัน มันขัดแยงกัน         

การดําเนินการวุฒิสภามันเกิดขึ้นไมได เราจะใชกรอบเวลาไหนเปนตัวตั้ง  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือเขาใจตรงนี้ 

แกแลวไมใชหรือ หรือยังไมไดแก อันหลังนี่ เพราะถาไมแกนี่มันขัดกับวรรคแรก เชิญครับ 

ทานอัชพรครับ ขอนิดหนึ่ง 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เอาประเด็นหลังกอนนะครับวา 

ในวรรคสอง ที่กําหนด ๙๐ วันนั้น เมื่อมีการแกในวรรคหนึ่ง ตองแกวรรค ตอนนี้เราตองแก

ใหรับกันดวย ซึ่งเมื่อวานไดนําเสนอ และที่ประชุมเห็นชอบแลวครับวา แกขอความวา    

ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายในเกาสิบวัน หรือดําเนินการใหไดมา  

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันที่ประกาศของประธาน 

 



  ๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                รสรินทร ๓/๓ 

 

สภานิติบัญญัติ มีผล  ผมกราบเรียนเพิ่มเติมนะครับ  ความจริงรางนี้ ไดนําเสนอ 

กรรมาธิการยกราง แลวก็เห็นชอบรวมกันไปในครั้งสุดทายแลว หลักการก็คือเรายังคง   

๔๕ วัน ที่ใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นทําใหแลวเสร็จ ---------------------------------------- 

 

                    - ๔/๑ 



  ๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๔/๑ 

 

แตปญหามีอยูวา ถึงแมจะบังคับใหเขาทําใหแลวเสร็จ ถาเขายังทําไมแลวเสร็จอีก        

พน  ๔๕  วันนั้นจะทําอยางไรกัน  มันก็จะยืดตอไปเ ร่ือย  ๆ  สิ่ งที่นํา เสนอก็คือวา                

ถาพนกําหนด ๔๕ วันแลว สนช. ยังทําไมเสร็จนั้น ถือวา สนช. ตองหมดสิ้นหนาที่         

จะทําตอไปไมได แลวก็ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นนํารางที่ผาน สสร. นี่แหละ

ขึ้นประกาศใชบังคับเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทน ก็คือมันก็จะตอเนื่องกันไป 

ระยะเวลาก็จะไมมีระยะเวลายืดยาวอะไร หมายความวาก็ ๔๕ วันแนนอน แตตรงนี้       

ที่เขียนขึ้นเพราะวา เพื่ออุดชองวางวาถา ๔๕ วันแลวไมเสร็จนี่ ประเดี๋ยวจะเกิดตีความวา 

สนช. ก็ยังทําตอไปเร่ือย ๆ เพราะยังทําไมแลวเสร็จ หรือไมก็ไมมีกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญเลยซึ่งจะทําใหเลือกตั้งเกิดขึ้นไมไดอีกเลย เพราะฉะนั้นเพื่อใหการเลือกตั้ง

เกิดขึ้นไดตามเจตนารมณก็คือ ถาทําไมเสร็จ ๔๕ วันนั้น ตองเอารางของ สสร. นี้           

ขึ้นประกาศใชเลย เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปเลยครับ อันนั้นคือทางแกของ    

รางที่นําเสนอครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานประพันธครับ  

   นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผมใครขออนุญาตชี้แจงเรื่องการดําเนินการ

เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาภายใน ๑๕๐ วัน ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบไปเม่ือวานนี้  

อยางนี้นะครับวา เราจะทําประชามตินี่วันที่ ๑๙ สิงหา นะครับ ซึ่งวันนั้นเราก็จะรู          

ในคืนนั้นวารัฐธรรมนูญผานหรือไมผานนะครับ พอวันรุงขึ้นนี่คือวันที่ ๒๐  สิงหา           

ผมเขาใจวาทางสภานี่ รางของเรานี่คงจะสงรางประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับนะครับ     

สงให สนช. นะครับ ซึ่ง สนช. เมื่อรับรางของเราแลว วันที่ ๒๐ สิงหา นี่ เขามีเวลา

พิจารณา ๔๕ วันใหเสร็จนะครับ เวลาที่เขาพิจารณา ๔๕ วันใหเสร็จนี่ ก็คงจะเปน

ประมาณวันที่ ๕ ตุลานะครับ ก็คิดวาเปนในชวงนั้น ทีนี้พอ ๕ ตุลา นี่จะตองมีการเลือก 

สส. ใหเสร็จภายใน ๙๐ นะครับ ตามรางในมาตรา ๒๘๗ วรรคหนึ่งนี่นะครับ ในเวลา   

๙๐ วันนับแตวันที่ สนช. เขาออกกฎหมายลูกเสร็จ ซึ่งเราคาดวานาจะประมาณ          

วันที่ ๕ ตุลา นี่นะครับ วันสุดทายก็คือวันที่ ๕ มกรา ๒๕๕๑ ทีนี้ในการเลือกตั้ง สส. 

 



  ๑๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๔/๒ 

 

นี่เราคิดวา ตามที่รัฐบาลเขาเคยพูดวาคงจะเปนประมาณภายในเดือนธันวา คงจะเปน

ประมาณวันที่ ๑๖ ธันวานะครับ หรืออยางชาก็คง ๒๓ ธันวานะครับ หลังจากนี้ก็จะมี  

การเลือก สว. นะครับ ฉะนั้นการเลือก สว. นี่ในวันที่ ๕ มกรา นี่มันคงไมทันนะครับ         

ก็เลยตอนแรกก็ รางแรกก็เสนอขอเปน ๑๒๐ วันนะครับ เผื่อวาจะมีการเลือกตั้ง สว. 

หลังจากนั้นอาจจะเปนตนกุมภานะครับ แตจากการที่มีการพิจารณาหารือกันแลว และ    

มีผูเสนอขึ้นมานี่ และมีคนทักทวงวา ๑๒๐ วัน อาจจะไมทัน นะครับ นาจะเปน ๑๕๐ วัน

นะครับ  กรรมาธิการก็พิจารณาหารือกันแลวก็ เห็นดวยนะครับวาเปน  ๑๕๐  วัน             

ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ๑๕๐ วันนี้นี่ เปนเวลาภายใน ๑๕๐ วันเทานั้น 

นะครับ สามารถที่จะทําเสร็จเร็วกวานั้นไดก็คงตองทํานะครับ ในสวนของกระผมเอง     

ซึ่งอยูใน กกต. ดวยนี่ ผมอยากจะกราบเรียน ณ ที่นี้ดวยนะครับวา กกต. คงพยายาม    

ทําใหเสร็จใหเร็วที่สุดนะครับเทาที่จะสามารถทําไดนะครับ อาจจะไมถึง ๑๕๐ วันก็ได 

อาจจะเร็วกวา ๑๒๐ วันก็ยังได ถาเกิดทําไดนะครับ เพราะฉะนั้นในระยะเวลาอันนี้     

เปนระยะเวลาที่เปดเผื่อไว เผื่อเหลือ เผื่อขาดนะครับ เพราะถาเกิดกําหนดไว ๑๒๐ วัน  

เกิดทําไมไดนี่ มันจะกลายเปนปญหาวาขัดรัฐธรรมนูญนะครับ แลวคราวนี้นี่การไดมาซึ่ง 

สว. นี่นะครับ ตางจากคราวกอน คราวกอนนี่ สว. มาจากการเลือกตั้งนะครับ สามารถ    

ที่จะควบคุมเวลาและกําหนดระยะเวลาทํางานได ได สว. ได แตคราวนี้ สว. มาจาก        

๒ ทาง ทางหนึ่งมาจากการเลือกตั้งจากจังหวัด อีกทางหนึ่งมาจากการสรรหาขององคกร

วิชาชีพ ซึ่งตองใหองคกรวิชาชีพเสนอมา องคกรวิชาชีพตอนนี้ก็มีมากมาย ปญหาที่จะ

เกิดขึ้นที่เปนหวงมากคือการสรรหา สว. นะครับ ถาเกิดทําไมเรียบรอยอะไรขึ้นมานี่ จะเกดิ

มีปญหาเรื่องฟองรอง รองเรียนกันนี่นะครับ ก็อาจจะมีปญหาเรื่องการไดมาของ สว.     

ในสวนนี้ ฉะนั้นจึงเปดโอกาสวา เผื่อระยะเวลาวา ๑๕๐ วันนี่นะครับ ก็คิดวานาจะ

เหมาะสมนะครับ แลวก็เปนการกําหนดระยะเวลาที่ยาวสุดเทานั้นเองครับ แตผมขอ

ยืนยันอีกครั้งวา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพยายามดําเนินการใหเร็วที่สุดครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ       

ทานศักดิ์ชัยครับ                    

                                                                                                                      - ๕/๑ 



  ๑๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๕/๑ 

 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ    

ผม ศักดิ์ชัย สสร. ครับ ทานประธานครับ ในมาตรา ๒๘๗ นะครับ มันจะไปมีผลกระทบ

ตอมาตรา ๒๘๔ ที่เมื่อวานเรามีการพูดคุยกันไป เนื่องจากวาในมาตรา ๒๘๔ ไดเขียนไววา

อยางนี้ครับ ในกรณีที่ มีการ ที่ปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก        

ตามมาตรา ๑๒๒ แลว แตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภา

ตอไปจนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ทานประธานครับ ตรงนี้นี่ เมื่อวานเราไดมีการ

พูดคุยกันนะครับวา ถาเกิดวาสภานิติบัญญัติไปทําหนาที่ทั้ง ๒ สวนในชวงที่ยังมี    

รอยตอกันอยูตรงนี้นี่จะเกิดปญหา ก็เกิดปญหาก็คือวา ถาใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

ทําหนาที่รัฐสภาก็คือทั้ง ๒ สภา เพราะฉะนั้นปญหาที่เกิดขึ้นมาก็ตามมาดวยอยางนี้ครับวา 

ถาสมมุติวาประเด็นของรัฐธรรมนูญที่กําลังยังมีปญหาอยู แลวเกิดเปนประเด็นที่เกิดจะ  

มีการแกไขเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อวานเราก็พูดกันวาจะแกไขไดหรือไมไดตรงนั้น ก็ยังไมไดชัดเจน 

ก็เลยมีคําถามวา แลวทําไมไมใหสภารางรัฐธรรมนูญไปทําหนาที่ในสวนของวุฒิสภาแทน

ไปพลางกอน กอนที่สภานิติบัญญัติจะตองทําหนาที่ทั้ง ๒ สภานะครับ ผมเรียนหารือทาง

ยกรางดวยนะครับวา ประเด็นนี้เปนประเด็นที่จําเปนตองหยิบยกขึ้นมานั่งพูดคุยกัน      

นิดหนึ่ง เพราะมันมีผลกระทบตอมาตรา ๒๘๗ ดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใหสภาเรานี่หรือ 

เรารางเองจะดีไหม รางเอง เปนเอง ใครตอบนี่ครับ แคนี้ก็เหนื่อยแลว ทานสุรพลครับ  

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพ ทานกรรมาธิการ ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผมคอนขางเปนหวงนะครับ    

ฟงทานเพื่อนสมาชิกที่ไดกรุณานําเรียนนี่ ตองขออนุญาตกราบเรียนวา ความรับผิดชอบ

ของ  สสร. เรานี่ คือทํายังไงจะให รัฐธรรมนูญเสร็จ  แลวทํายังไงจะใหมีกฎหมาย     

ประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเกิดการเลือกตั้งนะครับ มันเหมือนวาขณะนี้เราตั้งไขครับ               

ทานประธานครับ เราตั้งไข แตวา สสร. ตั้งไข แตไปให สนช. คลอดนี่ มันจะผิดตัว         

ผิดฝาไหม แมแตพวกเรากันเองนี่ในการพิจารณานี่นะครับทานประธานครับ เรายังไมคอย

จะตรงกันเลยนะครับวา ตรงนั้นตีความอยางนั้น ตรงนี้ตีความอยางนี้ ทุกวันนี้เราก็ 

 



  ๑๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๕/๒ 

 

มีปญหาคอนขางมากนะครับ แลวก็ถาเราจะไปใหทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

มาพิจารณาตอจากเรานี่ กระผมเกรงวาเจตนารมณอะไรตาง ๆ นี่ อาจจะไมสอดคลองกัน

นะครับ ทานประธานครับ ทํายังไงจึงจะให สสร. นี่นะครับ จะเปนในแงของกรรมาธิการ

หรืออะไรก็แลวแตนี่ มีสวนในการที่จะไปตอแนวทาง หรือวาตอทางความคิด หรือตอ

วิธีการปฏิบัติกับ สนช. ใหไดนี่ ก็นาจะทําใหราบร่ืนมากขึ้น นาจะทําใหเร็วมากขึ้น ดีกวา

ให สนช. มานั่งคลําทางนะครับ ทานประธานครับ ขออนุญาตกราบเรียนสั้น ๆ ครับ     

ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เขาใจวา

รัฐธรรมนูญเขียนวาอยางนั้นนะ ก็ตองไปดูรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แตอยางนอยที่สุด

ทานประธานยกรางทานเปนสมาชิก สนช. อยู ทาง สนช. ก็คงแก ทานยกรางจะตอบ  

อะไรไหมนี่ ไมตอบนะครับ  

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คงตอบสั้น ๆ วา เนื่องจากวา  

ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ นั้น สภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นทําหนาที่นิติบัญญัติอยูแลว 

เพราะฉะนั้นการดําเนินการที่ตอเนื่องไปจากการทําหนาที่นิติบัญญัติที่มีอยู ก็เลยเปน

องคกรที่เหมาะสม เพราะกฎหมายตาง ๆ ที่คางพิจารณาอยูในสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ขณะนี้ก็มีอีกมาก เขาจะไดดําเนินการตอเนื่องไป ดวยองคกรที่ตอเนื่องกันไปครับ  

อยางไรก็ตามอํานาจหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวานนี้ เราไดจํากัดลง       

หลายประการนะครับ  ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบตัวบุคคล            

การถอดถอนออกจากตําแหนงนั้น เราไมใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทํา สิ่งที่เหลืออยู       

ก็คือการตราพระราชบัญญัติ หรือการเขารวมในการพิจารณารางพระราชบัญญัติในฐานะ

วุฒิสภานะครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ความจริงเราถึงมาตรา ๒๘๗/๑   

นะครับ คณะกรรมาธิการขอกราบเรียนวาขอความ ขอประทานโทษครับ -------------------- 

 

                                                                                                                        - ๖/๑ 

   



  ๑๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๖/๑ 

 

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ขออนุญาต ขอประทานโทษครับ คือในมาตรา ๒๘๗/๑ 

นั้น เปนการแทนที่มาตราเดิมที่ใหจับสลากออก โดยใหออกทั้งหมดนะครับ แตขอความ

หรือหลักการเดิมของมาตรา ๒๓๓ นั้นยังขาดอยูจํานวนหนึ่ง ก็คือคนที่ออกกึ่งวาระนั้นจะ

ใหรับยกเวนวา ยกเวนเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง ไมใหเอามาใชนะครับ เพราะเขาจะ

สามารถในการดําเนินการได จะขออนุญาตเติมขอความตอไปใน ๒๗๑/๑ หลังจากที่เขียน

วา ในวาระเริ่มแรกใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดมาจากการสรรหามีวาระสามปตั้งแตเร่ิมตน

สมาชิกภาพ และขออนุญาตตอไปวา และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง

ตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว ซึ่งเปนหลักการเดิมที่อยูใน     

มาตรา ๒๓๓ ครับ ที่เรายายมาอยูบทเฉพาะกาลครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก      

ฟงดี ๆ นะครับ ขออนุญาตทานอัชพรอานใหมนะครับ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมนิดหนึ่ง      

เพี่อใหเปนไปตามหลักการเดิม เชิญครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  มาตรา ๒๘๗/๑ ซึ่งยายมาจาก

มาตรา ๒๓๓ เดิมนะครับ ซึ่งบัญญัติวา ใหจับสลากออกและคนที่จับสลากออกนั้น      

ไมใหนําเรื่องวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันหนึ่งวาระมาใช ก็เลยกราบเรียนเสนอวา    

เมื่อเรายายมาอยูที่นี่ แลวก็ใหออกพรอมกันทั้งหมดนั้น หลักการตรงนี้นาจะยายเขามา

ดวย เสนอเทานั้นเองนะครับวา ๒๘๗/๑ ในวาระเริ่มแรกใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดมาจาก  

การสรรหามีวาระสามปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ อันนี้ขอความเดิม และขออนุญาต

เติมวา และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับ   

กับบุคคลดังกลาว อันนี้เปนการเสนอ ขออนุญาตเสนอครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ดูที่        

มาตรา ๒๘๗/๑ ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. กระผมอยากเรียกรองใหการอภิปรายในสภาของเราดําเนินไปอยางถูกตอง     

นะครับ เมื่อสักครูก็อยูขาง ๆ ทานประธาน  ผมไมเขาใจทานประธานทําไมไมเห็น 

 



  ๑๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๖/๒ 

 

แตผมเห็นความนาเกลียดเกิดขึ้น ขณะที่กรรมาธิการทานหนึ่งกําลังพูด แตกรรมาธิการ 

อีกทานหนึ่งไประงับการพูด แลวก็ซุบซิบกลางคัน ผมวาเปนเรื่องที่นาเกลียดมาก          

ผมขอใหทานพิจารณาวาในการอภิปรายเม่ือกี้นี้ถูกตองไหม และพฤติกรรมเชนนี้ควรจะ

เกิดขึ้นอีกไหม ขอเรียนเสนอครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )   :   ครับ             

ทานสุนทรครับ ผมเขาใจวาทานกรรมาธิการทานเห็นวากําลังจะพูด ๒๘๗/๑ นี้ แลวมันมี

ขอความที่ เพิ่มเติมนะครับ  ก็พยายามชวยกันเพื่อใหดี  คงไม เปนไรนะทานครับ            

ทานไพโรจนครับ วาอยางไรครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม ไพโรจน พรหมสาสน นะครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมเปนคนยก

ประเด็นเรื่องมาตรา ๒๘๗ นี้ขึ้นมาครับ ก็ดวยความหวงใยวาจะทําใหการเลือกตั้งนั้น

ยืดเยื้อออกไป จะทําใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นจะตองมาทําหนาที่วุฒิสภายาวนาน

ออกไปโดยไมจําเปน เพราะฉะนั้นจึงไดหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา ถาเชนนั้น ถาคิดวา

กรรมการเลือกตั้ง ขอประทานโทษที่ เอยนาม ไดยืนยันวาจะพยายามดําเนินการ    

เลือกตั้งใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วไดนั้น กระผมขอใหไดมีการบันทึกในเจตนารมณที่ชัดเจน

ลงไปดวย แลวก็ยังยืนยันวาการเลือกตั้งไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี 

วุฒิสมาชิกก็ดี ควรจะไดดําเนินการใหเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได อยางชาคิดวาถาทําได

ภายใน ๑๒๐ วัน จะดีมากนะครับ ถึงแมวาจะเขียน ๑๕๐ วัน เผื่อเอาไวก็ตามครับ 

ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิ ติ  เ ศ รษฐบุ ต ร  (ประธานสภาร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญ )  :ครั บ                      

ของทานประพันธคงไมขัดของนะครับ กรรมาธิการยกรางใหบันทึกเจตนารมณวา         

จริง ๆ เจตนาจะเลือกตั้งเร็ว แตเผื่อเอาไวนะครับ เพราะเดี๋ยวขาดไปแลวมันทําอะไรไมได          

ขออนุญาตผานมาตรา ๒๘๗/๑ ตามที่เพิ่มเติมแลวนะครับ ทานพิเชียร มาตรานี้หรือเปลา 

เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ     

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ คือกระผมอยากจะเรียนถามทาง 



  ๑๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๖/๓ 

 

ทานกรรมาธิการยกรางนะครับวา รางกฎหมายลูก ๓ ฉบับนี่ หรือรางพระราชบัญญัติ

ประกอบนี่ คือกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมาย  กกต. นี้          

ทางกรรมาธิการยกรางนี่ไดยกรางไปถึงไหนแลว ------------------------------------------------- 

 

           - ๗/๑ 

 

 

 

 

 



  ๑๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ณัฐชนก ๗/๑ 

 

แลวก็ทานจะมีการนํามาใหทาง สสร. สวนใหญไดมีโอกาสที่จะดู แลวก็ไดมีสวนรวม      

ในการพิจารณาดวยหรือไมนะครับ เพราะวาประเด็นนี้เปนประเด็นสําคัญในมาตรา ๒๔๗ 

เนื่องจากทานไดระบุวา ถาหากวาไดยื่นไปใหทาง  สนช . แลว และถาทาง สนช .             

เขาพิจารณาไมสําเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลา ๔๕ วัน ทานก็บอกวาจะตัดสิทธิของ สนช. 

ออกไป แลวก็จะใชรางของทานแทนนะครับ ซึ่งตรงนี้กระผมก็คิดวาทาง สสร. สวนใหญ 

๗๕  คนที่ เหลือน าจะได มีส วนร วมดู  แล วก็ ร วมพิจารณาในรายละเอียดของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนี้ดวย หาไมแลวถาเผื่อทาง สนช.         

เขาเอาไปพิจารณาอยางไรเราก็ไมทราบเรื่อง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานพิเชียรถาม

แลวเดี๋ยวเขาจะตอบครับ เชิญครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้กระผม      

ถือวาเปนสาระสําคัญ แลวก็กระผมก็อยากจะเสนอแนะวา ถาเปนไปไดควรที่จะให

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีก ๗๕ ทานไดมีสวนรวมในการพิจารณากฎหมายลูก                   

ทั้ง ๓ ฉบับนี้ดวยครับ ทานประธานครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  ครับ            

เชิญอาจารยธงทองครับ  

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับ ประเด็นที่จะขอประทานกราบเรียนตอ      

ทานประธานในที่ประชุมแหงนี้ ในวาระนี้คงมี ๒ เร่ืองนะครับ เร่ืองแรกคือเปนการตอบ   

ขอซักถามของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ซึ่งเพิ่งอภิปรายเสร็จสิ้นไปเกี่ยวกับเร่ืองขั้นตอน

กระบวนการการจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ โดยบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ใชบังคับ   

อยูในปจจุบัน มาตรา ๓๐ นะครับ ภารกิจในเรื่องของการยกรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ เปนความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายใหกับทางคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทํารางกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนั้นเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 



  ๑๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ณัฐชนก ๗/๒ 

 

เพื่อพิจารณาตอไปนะครับ โดยขั้นตอนคงจะแตกตางกันกับเร่ืองของการจัดทําราง

รัฐธรรมนูญ ซึ่งกรรมาธิการยกรางจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ตองขอความเห็นชอบตอสภา

รางรัฐธรรมนูญแหงนี้ แตวารางประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนั้น โดยบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญซึ่งยังใชบังคับอยูนั้น บอกวากรรมาธิการทําเสร็จเรียบรอยแลวใหเสนอตรงตอ

สภานิติบัญญัติแหงชาตินะครับ อยางไรก็ดีโดยที่เราไดมีการทํางาน มีการรวมคิดรวมทํา

กันมาโดยตลอดในชั้นการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญ ผมคิดวาในวาระตอไป         

เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยแลว ถาหากเพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ   

จะกรุณามีขอคิดความเห็นอะไรที่เปนประโยชน คณะกรรมาธิการก็ยินดีที่จะรับฟงนะครับ 

แลวก็นําไปประกอบการพิจารณาเพื่อจะจัดทํารางที่สมบูรณและสงใหสภานิติบัญญัติ

แหงชาติพิจารณาตอไป ขณะนี้การจัดทําก็เปนการจัดทําที่คูขนานนะครับ แลวก็ทราบ    

ดีวา กรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ๔๕ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญทําเสร็จสิ้นนั้น    

จะเร่ิมนับตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม ไป กรอบเวลานั้นก็จะไปจบสิ้นที่วันที่ ๒๐ สิงหาคม 

คณะกรรมาธิการที่มีความรับผิดชอบในสวนนี้นะครับ มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นไป

ดูแลหลายคณะดวยกันก็จะไดเรงรัดใหเปนไปตามกรอบเวลา นั่นเปนขอที่ขอประทาน

เรียนชี้แจงเบื้องแรกนะครับ  

  ประการที่ ๒ เปนรายละเอียดของมาตรา ๒๘๗ วรรคสองครับ เพื่อใหเกิด

ความสบายใจและมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อกี้นี้เราไดคุยกันหรือพูดคุยกันไป        

ในหลักการแลวนะครับวา รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับ เมื่อพิจารณาเสร็จ

จากกรรมาธิการและสงไป สนช. แลว สนช. ตองพิจารณาใหเสร็จภายในระยะเวลา         

๔๕  วัน  ไม ได ขยายเวลาในส วนนี้ ออกไปนะครับ  เปน เวลาตามที่ กํ าหนดไว                    

ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปจจุบันนี้แลว ๔๕ วันตรงนั้น แตประเด็นคําถามก็คือวา    

และถาไมเสร็จ ๔๕ วันแลวเกิดอะไรขึ้น ตามรางที่ปรากฏอยูในเอกสารที่ทานสมาชิกไดรับ

อยูในเวลานี้นะครับ ก็บอกถาไมเสร็จภายใน  ๔๕ วัน ก็เปนความรับผิดชอบของ           

ทางประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองนําเอาสาระหรือเนื้อหาของรางกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับที่กรรมาธิการยกรางไดจัดทําเสนอนั้นไปประกาศใช 

 



  ๑๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๗/๓ 

 

เพื่อความสงางามในสวนนี้นะครับ และเพื่อใหเขาสูกระบวนการที่ผมคิดวานาจะเปนแบบ

ซึ่งนาจะเปนแบบซึ่งเราเคยปฏิบัติมากอน ขอประทานอนุญาตใชหลักการอยางนี้ครับ 

แลวเดี๋ยวจะอานถอยคําใหฟง ขออนุญาตกราบเรียนหลักการกอนวา เมื่อสภานิติบัญญัติ

แหงชาติพิจารณาไมเสร็จภายใน ๔๕ วันแลวนี่นะครับ แทนที่จะใหประธานสภา            

เปนผูนําเอาไปประกาศใชเชนวานั้นนะครับ ------------------------------------------------------- 

 

- ๘/๑ 



  ๑๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๘/๑ 

 

ขออนุญาตจะเปลี่ยนถอยคําและเปลี่ยนหลักการวา เปนเรื่องที่จะตองนํารางพระราชบัญญัติ

ที่คณะกรรมาธิการไดจัดทําเสนอไวนั้นนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง    

พระปรมาภิไธย และใหถือเสมือนหนึ่งวาไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ  

แหงชาติแลว เพราะฉะนั้นโดยคําอธิบายอยางงาย ๆ นะครับ คือวาถาเราเสนอไปแลว     

๔๕ วัน สภานิติบัญญัติแหงชาติจะใชเวลาพิจารณาปรับปรุงแกไขเปนเวลาทันทวงที     

ในเวลา ๔๕ วัน ก็นํารางที่พิจารณาเสร็จแลวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย แตถาไมเสร็จ

ภายใน ๔๕ วัน ตองเอารางที่กรรมาธิการไดจัดทําขึ้นนั่นแหละครับ เอาขึ้นทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวาย โดยถือวาเสมือนหนึ่งวาไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ

แหงชาติแลว ในสวนนี้ก็คงจะเปนรองรอยที่เขากันกับรูปแบบการปกครองในประเพณี

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของเรา รวมทั้งขออนุญาตกราบเรียนมิติ

ทางกฎหมายดวยครับ ผมเขาใจวาอาจจะตองมีบทบัญญัติบางมาตราที่จะตองมีโทษทาง

อาญา เฉพาะเปนกฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายวาดวยเรื่องพรรคการเมืองนะครับ การที่เปน

โทษทางอาญานั้น การที่จะออกเปนประกาศของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น     

คงไมสามารถจะมีผลในทางที่จะบังคับใชใหมีโทษทางอาญาได เพื่อใหมีฐานะเปน

พระราชบัญญัติ และโดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เองรับรองวาเปนพระราชบัญญัติ   

ที่เสมือนหนึ่งวาไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว และไดทรงลง     

พระปรมาภิไธยประกาศใชตามขั้นตอนที่ถูกตอง ขอความในวรรคสอง ก็ขออนุญาตอาน

ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวา เมื่อพนระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่กําหนดใหพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๖ แลว แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณาไมแลวเสร็จ   

ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําและเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้นทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนหนึ่งวาไดรับความเห็นชอบ

จากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว และใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ภายในเกาสิบวัน  หรือดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายใน    

 



  ๒๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๘/๒ 

 

หนึ่งรอยหาสิบวันแลวแตกรณี นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว   

มีผลใชบังคับ ขอประทานกราบเรียนขอเสนอเปนขอความในมาตรา ๒๘๗ วรรคสองใหม

ดังนี้ครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมมีขอสงสัย    

จะกราบเรียนถึงทานประธานไปยังทานคณะกรรมาธิการวา ในกรณีที่ ๔๕ วันนะครับ   

จบไปแลว แลวที่บอกใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกําหนดวัน เวลา ไหมวา

หลังจาก ๔๕ วันนี่ ภายในกี่วันจะตองนําขึ้นทูลเกลาฯ หรือวาอยางไร หรือวาภายใน ๔๕ วัน 

วันที่ ๔๕ จะตองทูลเกลาฯ ในวันนั้นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  : ทานประธานครับ เปนประเด็นเดียวกันครับ             

ขอกราบขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป 

สสร. ครับ ทานครับ มาตรา ๒๘๗/๑ นี่ผมไมติดใจสงสัย แตวามีปญหาในมาตรา ๒๘๔ 

นะครับ โยงถึง ๒๘๗ ปญหาก็คือ สรุปสั้น ๆ ครับ ถาไมมีวุฒิสมาชิกก็ให สนช. ทําหนาที่

แทนจนกวาจะมีวุฒิ กิจการใดที่ สนช. ไดกระทําไปในระหวางนั้นถือเปนการดําเนินการ

ของวุฒิสภา อันนี้เอาไวนี่กอนนะครับ ๒๘๗ ก็เชนกันครับ กําหนด สส. การไดมาของ สว.  

๑๒๐ วัน ขยายเปน ๑๕๐ วัน วรรคสอง กระบวนการจัดทํากฎหมายลูกหรือ พรบ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญ นี่คือเร่ืองของการขยายเวลานะครับ สิ่งที่เปนหวงก็คือเราเปนหวงวา 

แมกระทั่งเรื่องของการแตงตั้งองคกรอิสระตาง ๆ ที่จะตองมาจาก สว. ทั้งสิ้น เร่ืองของการ

กลั่นกรองกฎหมายที่จะตองเอารางประกอบเอง ตรวจเอง แมกระทั่งตรวจสอบผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนะครับ และที่สําคัญคือการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  สว .     

เราเปนหวงวาการใชอํานาจแหงนี้  เกรงจะเปนอํานาจที่มากเกินไป  และอีกอยาง 

 



  ๒๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๘/๓ 

 

คืออํานาจของ สว. นั้นจะตองเปนอํานาจโดยตรงจากประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง   

และสรรหาที่เราไดรางไวแลวนะครับ การเลือกหรือการเลื่อนยอมสงผลกระทบตอ    

อํานาจหนาที่โดยตรง การกระทําไปภายใตการกระทํานี้ถือวายังไมมีความชอบธรรม

เพียงพอครับทานประธานครับ 

 

                   - ๙/๑ 



  ๒๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ศิริลักษณ ๙/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวีนัสครับ 

๒๘๔ จบไปแลวนะครับ และนี่ทวน ๒๘๗ ขอความกรุณาครับ 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ผมกําลังจะบอกกับทานประธานวา อยางนอย

ที่สุดก็ใหหลักประกันในสภารางนิดหนึ่งก็ยังดีวาสิ่งที่เราไดใหไปนั้น ขยายเวลานั้น             

มีหลักประกันชัดเจนวาใหใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่ชอบ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ    

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานไดให

ขอสังเกตไว เขาใจวาอันนี้มีการพูดแลว ๒๘๔ ไปแลวครับ ตอนนี้ เผอิญเนื่องจาก        

๒๘๗  ผาน แตวาทานกรรมาธิการทานอยากจะแกใหดีในวรรคสอง ก็เลยพูดตรงนี้      

ทานเกียรติชัยครับ ขอใหเขาตรงนี้นะครับ  

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  : ครับ กราบขอบพระคุณครับ                

ทานประธานสภาครับ กระผม เกียรติชัย  พงษพาณิชย ครับ ที่จริงแลวมาตรานี้ถาฟงจาก

คําอธิบายของทานคณะกรรมาธิการยกรางแลว ผมคิดวาผมพอใจแลว แลวก็ชัดเจน        

ดีพอแลว เพราะเหตุวาจริง ๆ แลวถาหากวาไปดูแลว ผมนี่แหละเปนคนแรกที่ชี้ใหเห็น

ประเด็นนี้ตั้งแตเขามาทําใหม ๆ เพราะเหตุวามีคําถามที่ล็อก (Lock) ไวในรัฐธรรมนูญ                   

ฉบับชั่วคราว คําถามมันมีอยูวา ถาโดยปจจัยแทรกซอนอะไรก็แลวแต แลวปรากฏวา 

สนช. ทําไมเสร็จภายใน ๔๕ วัน จะเปนอยางไร นี่เปนคําถามที่ผมพูดทั้งออกทั้งสัมภาษณ 

ทั้งหนังสือพิมพ ทั้งโทรทัศน ชี้ใหเห็นประเด็นนี้เปนคนแรกเลยก็วาได เพราะฉะนั้นคําถาม

ตอนนั้นอยูวาแลวมันจะมาเลือกตั้งไดอยางไร ผมไปดูตอนนั้น  แลวเขาก็ถามวา            

แลวถาไมเสร็จใน ๔๕ วัน เขียนทิ้งไวเฉย ๆ อยางนี้จะเกิดอะไรขึ้น ก็ไมมีกฎหมาย  

เลือกตั้ง ก็ไมมีกฎหมายลูก ก็ไมมีเลือกตั้ง แลวจะเกิดอะไร ก็บอกใหเขาไปเขยา สนช. 

กันเองก็แลวกัน แตวาเมื่อมาเขียนอธิบายไวอยางนี้แลว ผมก็คิดวาดีแลว นาพอใจแลว                        

แลวก็แกปญหาตรงนั้นไดแลว ประเด็นที่ผมยังสงสัยเพียงนิดเดียวตรงนี้ก็คือวา                

ที่บอกวาคณะกรรมาธิการยกรางทํารางใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน แลวสงไปให สนช. นี้    

เมื่อคณะกรรมาธิการยกรางทํารางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลวจะกี่วัน            

ก็แลวแต ภายใน ๔๕ วันนี่ คือทําในนามของ สสร. โดยรวม รางที่วาจะสงไปให สนช. นั้น 

ยังจะสงกลับมาใหพวกเราดูกันกอนที่จะสงไปให  สนช. หรือเปลานะครับ  เรามีสวนตรงนี้ 



  ๒๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๙/๒ 

 

อยางไร แคไหน ตรงนี้ไมมีใครพูด ก็อยากจะเรียนถามวา กอนที่ทานจะสงรางที่ทาน 

จัดทําขึ้น แลวกอนที่จะสงไปให สนช. ยังจะสงมาใหพวกเราโดยรวมทั้งหมดดูกันกอน       

อีกครั้งหนึ่งหรือเปลา หรือวาทําเสร็จก็สงไปเลยอยางนั้นหรือเปลา ขอเรียนถามตรงนี้

เทานั้นครับ 

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานไพโรจนครับ   

   นายไพโรจน  พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา   

ที่เคารพ กระผมไพโรจน  พรหมสาสน ตอประเด็นที่ทานกรรมาธิการทานธงทองไดเสนอ

ตอที่ประชุมเมื่อสักครูนี้ กระผมเห็นวาเปนสิ่งที่ดียิ่งนะครับ ที่กระผมคานตรงมาตรานี้      

ก็ตรงนี้แหละครับ ตรงที่วาไมทันไดพูด ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมาออกประกาศ

แลวจะไปลงโทษ ลงทัณฑไปอีกเยอะแยะเลย แตผมไมไดพูดตอนแรก แตวาที่ทานพูดมา    

แลวเติมเต็มเขาไปดีมากนะครับ แลวก็จะทําใหมันเปนกฎหมายที่สมบูรณ รวมทั้งเรื่อง

เวลา ๙๐ หรือ ๑๕๐ วัน อันนี้ทําใหรอบคอบขึ้นอีกเยอะ กระผมเห็นดวยอยางยิ่งครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุนทรครับ 

เดี๋ยว กมธ. จะไดตอบแลว เชิญครับ 

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร  จันทรรังสี 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานครับ เราประชุมกันมารวม ๒๐ วัน หามรุงหามค่ํา 

เกือบจะเที่ยงคืน ทานก็ทราบ เราเหนื่อย เพราะความรับผิดชอบเรามี เราตองทําใหเสร็จ 

เพราะกําหนดการมี แตทานครับในมาตรานี้ไหน ๆ เรากําลังรางแลว ผมคิดวาเรานาจะ

แบงความรับผิดชอบให สนช. บางนะครับ เพราะตามที่ทานระบุวาถาสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ หรือ สนช. ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ไมเสร็จก็คือไมเสร็จ ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น          

แตสําหรับ สสร. ถาไมเสร็จ พวกเราก็เสร็จ คือหมดสภาพในวันที่ ๖ เดือนหนา ถูกตอง   

ไหมครับทาน  เราหมดสภาพ  เราถูกกําหนดโดยเงื่อนไขของเวลา  แต สนช. ไมมี           

การกําหนด ไมเสร็จก็แลวไป ไมเห็นมีอะไร ก็ใหนํารางของกรรมาธิการยกรางนี้นําไปใช 

ตรงนี้ผมวาถากระจายความรับผิดชอบไปก็จะดี เพราะวาเราทําไปใหแลว แลวเพียงแต

พิจารณาไมเสร็จ ไมเห็นตองรับผิดชอบ ตรงนี้ผมวาไมถูกตองนะครับ ขอใหกรรมาธิการ 

ยกรางโปรดพิจารณาดวยครับ 



  ๒๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๙/๓ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย  

ธงทองครับ ตอบเรื่องวันอะไรทานศิวะกับทานสุนทร 

 

                        - ๑๐/๑ 



  ๒๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เสาวลักษณ ๑๐/๑ 

 

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  ครับผม ขอประทานกราบเรียน

เร่ืองวันนะครับวา เพื่อความสบายใจและความชัดเจนในเรื่องวาถาพิจารณา สนช. 

พิจารณารางประกอบรัฐธรรมนูญไมเสร็จภายใน ๔๕ วัน แลวเมื่อกี้นี้ที่กราบเรียนหลักการ

วา ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติฉบับที่กรรมาธิการยกราง

จัดทําเสนอนั่นแหละขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย                

มีทานสมาชิกผูทรงเกียรติกังวลวานาจะมีกรอบเวลาเอาไวดวยนะครับ ก็เห็นพองดวย    

นะครับ แลวขออนุญาตที่จะอานทวนขอความอีกครั้งหนึ่ง แลวก็กําหนดกรอบเวลาไว       

เปนดังนี้นะครับ  ขออนุญาตอานมาตรา  ๒๘๗  วรรคสอง  อีกครั้ งหนึ่ งนะครับ                 

เมื่อพนระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

๒๕๔๙ ที่กําหนดใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๖ 

แลว  แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณาไมแลวเสร็จ  ใหถือเสมือนหนึ่ งวา              

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                         

ที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําและเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว        

แลวใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาวนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในเจ็ดวัน เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย     

และใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายในเกาสิบวัน หรือดําเนินการให

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันแลวแตกรณีนับแตวันที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลใชบังคับ ก็กราบเรียนวาตามหลักการ  

ที่ทานสมาชิกมีความกังวลหวงใยนั้นขออนุญาตเติม เวลา ๗ วัน ลงไปตรงนี้นะครับ         

ก็คิดวาพอเหมาะพอควรสําหรับงานเอกสาร แลวก็ขออนุญาตเรียงประโยคใหม           

เปนขอความดังที่วานั้นนะครับ   

   สวนขอหารือของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ อีก  ๒  ทาน  ขอประทาน       

กราบเรียนครับผม ดังที่ไดกราบเรียนในการชี้แจงของคณะกรรมาธิการในรอบแรกไปแลว

นะครับวา จริงอยูวาแมภารกิจของการจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 

๓ ฉบับ โดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญชั่วคราวปจจุบันนั้นระบุบงใหเปนภารกิจของ 

 



  ๒๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เสาวลักษณ ๑๐/๒ 

 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ จัดทําเพื่อใหเสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน         

เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาตินะครับ แตวาทานเลขาธิการ แลวก็คณะกรรมาธิการ 

ทานประธานทั้งหลายก็ไดเคยมีการประสาน มีการพูดคุยกันกับทานสมาชิกที่เคารพ     

ทุกทานแลวครับวา ในการจัดทําระหวางหนทางนั้นนะครับ ก็จะมีการประสานกันโดย

ใกลชิดระหวางคณะกรรมาธิการกับสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ มีการใหดู มีการ

ปรึกษาหารือรวมกัน แตขอประทานกราบเรียนมิติทางกฎหมายเทานั้นครับวาไมไดขอ

ความเห็นชอบ เพราะถาขอความเห็นชอบมันจะกลายเปนวาขัดรัฐธรรมนูญเสีย 

รัฐธรรมนูญเขาไมไดบอกตองมาขอความเห็นชอบนะครับ แตวาอยูดวยกัน ทํางานมา

ดวยกันโดยใกลชิดอยางนี้แลว ก็คงมีการปรึกษาหารือกันโดยใกลชิดในระหวางหนทางนี้

นะครับ แตวาไมใชการดําเนินการเพื่อขอความเหน็ชอบนะครับ ก็ขอกราบเรียนแนวทางวา

เปนเชนนั้นนะครับ    

   สวนขอหารือของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานสุดทายที่อภิปรายกอนหนา

ผมนี่นะครับวา ถาหากวาทางสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นไมพิจารณารางกฎหมาย          

๓ ฉบับ ใหเสร็จสิ้นภายในเวลา ๔๕ วัน แลวนี่นะครับ ถามวาจะ ทานไมไดพูดตรง ๆ        

ผมอาจจะใชคําพูดตรงกวาทานนะครับ นาจะมีสภาพบังคับหรือมีแซงคชัน (Sanction)   

ที่เปนผลรายกับสภานิติบัญญัติแหงชาติบางนะครับ ขอประทานกราบเรียนวา ๑. ก็คือ

ดังที่ไดกราบเรียนแลวครับวา ถาพิจารณาไมเสร็จนั้นโดยบทบัญญัติที่เราพิจารณาอยู    

ในเวลานี้มาตรา ๒๘๗ วรรคสอง นี่ครับ ก็จะบอกวาเอาฉบับที่กรรมาธิการจัดทํานี่แหละ   

นะครับ เอาขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย นั่นก็เปนแซงคชันเบื้องตน แตผมคิดวา      

ทานอาจจะนึกอยูในใจ ผมขออนุญาตพูดตรง ๆ อีกเหมือนกัน ทานอาจจะนึกอยูในใจวา

ทําไมไมเขียนใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นถูกยุบ ถูกเลิกไปเลยนะครับ ก็ผมพูดตรง ๆ วา 

อยางนั้นก็แลวกันนะครับ แตขอประทานกราบเรียนวามันจะมีปญหาเกิดขึ้นครับผม 

เพราะเหตุวากติกาที่เราวาทั้งหมดตาม ๒๘๗ วรรคสองนี่ จะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแลว ทานนึกออกไหมครับ เพราะวากรรมาธิการจัดทํารัฐธรรมนูญ

เสร็จนี่อยูที่ประมาณวันที่ ๒๐  นะครับ  ก็นาจะเวลาไลเลี่ยใกลเคียงกันกับวันที่ประกาศใช 

 



  ๒๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เสาวลักษณ ๑๐/๓ 

 

รัฐธรรมนูญ โดยบทบัญญัติที่เราเพิ่งพิจารณาเสร็จไปเมื่อคืนนี้ครับ โดยธรรมชาติเมื่อเรา

พิจารณาเสร็จเรียบรอยแลวนี่นะครับ รัฐธรรมนูญก็เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว วันที่ประกาศใช

รัฐธรรมนูญ อายุของ สสร. ก็จบนะครับ สสร. ไมมีนะครับ ถาเกิดเหตุที่วาเขาพิจารณา   

ไมเสร็จ ๔๕ วัน นี่นะครับ สสร. ไมอยูแลว จะกลับมาพึ่ง สสร.ใหทําหนาที่อะไรก็ไมได 

เพราะเลิกไปแลว แลวสภาใหมก็ยังไมเขา เพราะกฎหมายจัดทําไมเสร็จ สภาเลือกตั้ง สส. 

ก็ยังไมเขา วุฒิก็ยังไมเขา มันจะเกิดสุญญากาศขึ้นครับ เพราะวาประเทศไทยไมมีสภา

ครับผม แลวก็ถาไมมีสภาที่วานั้นนะครับ มีเหตุ มีกลไก มีอะไรหลายอยาง ถาเปน       

เหตุฉุกเฉินขึ้นที่ตองใชกลไกรัฐสภาทําหนาที่ ตรงนั้นจะเปนสุญญากาศ แลวเปน      

ความเดือดรอนสําคัญของบานเมืองวาจะไปเดินสูทางตัน ก็ขอประทานกราบเรียนวา 

ลําพังที่เขียนใน ๒๘๗ วรรคสอง ดังที่ประธานเสนอไวเมื่อกี้นี้นาจะพอเหมาะพอควร     

แลวก็ความรับผิดชอบของ สนช. นั้น ผมคิดวาก็คงจะถูกตรวจสอบโดยสาธารณะอยู    

ดวยแลวครับผม 

    

 

                                                                                                                      - ๑๑/๑ 

 



  ๒๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๑๑/๑ 
 
  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น
มาตรา ๒๘๗ ที่แกเพื่อใหดีขึ้นนี่ทานรับนะครับ เปนมตินะครับ ที่ทวนอยูนี่นะครับ  
  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย : ทานประธานครับ ผมรูสึกวาทาน
กรรมาธิการยกรางยังไมไดตอบคําถามผมเลยวา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะสงไป
ให สนช. นี่ กอนที่จะสงไปนี่ฝายเราจะตองรับรูอะไรบางไหมอยางไร จะตองกลับมาให
ฝาย สสร. โดยรวมตองดูอยางไรอีกบางหรือเปลาครับ  
  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้อาจารย   
ธงทองตอบไปแลวนะ ผมเขาใจวา ตอบใหสั้น ๆ ตรงนี้เลย  
  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  ตอบสั้น ๆ ครับ ผมวาคงจะนําราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ มาใหชวยใหความคิด ความเห็น แตไมใช
การใหความเห็นชอบ เพราะความเห็นชอบนั้นเปนภารกิจของคณะกรรมาธิการยกราง 
เปนผูตองจัดทําในรางสุดทาย แลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติครับ แตวาจะนําราง
มาดู มาชวยกันคิด มาชวยกันเห็นครับผม 
  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ผานนะครับ
ทานครับ แลว ๒ มาตรา เปนมตินะครับทาน  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมมีใครขัดของ 
มาตรา ๒๘๗/๑ ก็ผานตามที่กรรมาธิการยกรางแกไขนะครับ ทานเลขาเชิญครับ 
  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตอไป      
เปนมาตรา ๒๘๙ ครับ  
  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการยกรางครับ  
  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน               
ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๘๙ นี่ ตองขออนุญาต          
ทานประธานและทานสมาชิกวาจะขอใชขอความที่ปรากฏอยู ที่นําเสนออยูนั้นแทน
ขอความเดิม เพราะขอความเดิมนั้นเมื่อนําเสนอในครั้งแรกนั้น ทานสมาชิกทวงติง
คอนขางมากวาการเขียนในลักษณะที่เหมารวมของทุกองคกรใหพนวาระใหอยูได 

 



  ๒๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๑๑/๒ 

 

เพียงกึ่งหนึ่งของวาระนั้นไมถูกตอง เพราะวาองคกรตาง ๆ นั้นมีที่มาแตกตางกัน          

บางองคกรนั้นมีที่มาจากกรณีปกติ ตามกฎหมายปกติของเขาเอง บางองคกรนั้นเขามา

เนื่องจากเมื่อมีการเกิดการปฏิรูปนะครับ แลวบางองคกรก็กําลังจะมีการปรับเปลี่ยนใหม

นะครับ สิ่งที่กราบเรียนนําเสนอก็เลยเขียนโดยแยกกลุมแตละองคกร แลวก็เงื่อนไขที่

แตกตางกันนะครับ คือถาจะขอความกรุณาวาถาเกิดจะพิจารณาไปทีละวรรค ทีละวรรค 

ทีละวรรค จะเหมาะสมกวา แตขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมกอนนะครับวา การกําหนด

วาระที่ผูดํารงตําแหนงในทางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะดําเนินการตอนั้นจะมี    

กลุม ๆ แตละกลุมเปนดังนี้ครับวา ในกลุมของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้น ซึ่งเปน

กลุมซึ่งไมมีกรณีถูกกระทบกระเทือนก็เขามาโดยระบบปกติ กลุมนี้ก็จะใหยังคงดํารง

ตําแหนงตอเนื่องกันไปจนสิ้นสุดวาระ แตเนื่องจากในเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

กําหนดใหมีประธานผูตรวจการแผนดินขึ้นนะครับ จึงกําหนดใหผูตรวจการที่มีอยู คือมี    

๓ คนอยูแลวนั้น เลือกคนหนึ่งมาเปนประธานเสีย เพื่อใหเขาเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ      

นะครับ ในกลุมที่ ๒ เร่ืองของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลุมนี้     

ก็เชนเดียวกันวา เปนกลุมที่เขามาโดยกรณีปกติของกฎหมายของเขาเอง แลวก็วาระ

คอนขางสั้น ประมาณเขาใจวา ๓ ป เพราะฉะนั้นก็คงใหสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาตินั้นยังคงดํารงตําแหนงตอเนื่องกันไป จนกระทั่งสิ้นสุดวาระตามปกติ  

นะครับ สวนกลุมที่ ๓ นั้น เปนกลุมของกรรมการการเลือกตั้ง กับกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งกลุมนี้นั้นไดมีการแตงตั้งโดยตัวบุคคล เพื่อเขามาแกไข

วิกฤติหรือสถานการณตั้งแตตอนในขณะที่มีการปฏิรูป กลุมนี้ไดพูดคุยกันวา เนื่องจาก

เงื่อนไขของการสรรหาและการแตงตั้งเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็ควรจะมีการ

คัดเลือกบุคคลที่เขามาตามเงื่อนไขของที่รัฐธรรมนูญกําหนด อยางไรก็ตามในชวงเวลา

ขณะนี้ตองมีการทํางานที่ตอเนื่องกันไป หากหยุดชะงักลงนั้นจะเปนปญหาอยางยิ่งตอ

ประเทศชาติ ไมวาจะการจัดการเลือกตั้ง หรือการดูแลเรื่องการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนด

วา บุคคลที่ดํารงตําแหนงทั้งกรรมการเลือกตั้งและกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตนั้น ที่มีอยูในปจจุบันคงดํารงตําแหนงตอเนื่องตอไปนะครับ แตวาใหอยูเพียงแค   

กึ่งหนึ่งของวาระ โดยเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ -------------       - ๑๒/๑  



  ๓๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             นัชชา ๑๒/๑ 

 

เพื่อใหชัดเจนแนนอนวา เนื่องจากวาบุคคลเหลานั้นตอนเขามารับตําแหนงนั้นก็ไมได

ทราบลวงหนาวาจะอยู กําหนดใหเขาอยูวาระเพียงใด เมื่อกําหนดใหอยูเพียงกึ่งหนึ่งวาระ

ก็ตองเริ่มนับตั้งแตเขาจะทราบ ก็คือวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ และเมื่อการกําหนดเปน

การตัดสิทธิของเขาวาใหเขาอยูไดเพียงกึ่งหนึ่งนั้น ก็จะตองยกเวนไมนําบทบัญญัติคือการ

หามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับนะครับ อันนั้นกรณีกลุมที่ ๓   กลุมสุดทาย  

คือกลุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งความจริงแลวกลุมนี้ก็เปนการเขาออก

ตามปกติของกฎหมาย แตกลุมนี้นั้นคอนขางจะมีปญหาในทางปฏิบัติเหมือนกันครับ 

เพราะวากลุมนี้นั้นจํานวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามรางรัฐธรรมนูญนี้ลดลง 

แลวก็วิธีการสรรหา  ก็เปลี่ยนไป แตในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณแทรกซอนลงมาวา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดเดิม ชุดที่อยูปจจุบันนั้นกําลังจะหมดวาระ และ

กําลังจะมีการสรรหา ซึ่งไมทราบวาจะมีการสรรหาและเลือกใหมนั้นกอนรัฐธรรมนูญนี้ใช

บังคับ หรือหลังรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับครับ สิ่งที่เขียนอยูก็ตองเขียนไปในลักษณะกวาง ๆ 

วา ใครก็ตามที่เปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ยังอยูในตําแหนงเมื่อรัฐธรรมนูญนี้

ใชบังคับนั้น คงปฏิบัติ หรือคงดํารงตําแหนงตอไประยะหนึ่งจนกวาจะมีการแตงตั้ง

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามหลักเกณฑใหมของรัฐธรรมนูญนี้ คณะเดิมก็หมดไป 

และความเดิมที่กําหนดให มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกิน ๑ วาระ

มาใชบังคับ ตรงนั้นตอนที่เขียนนั้นเขียนนึกถึงวา ถามีการสรรหาเสร็จกอนรัฐธรรมนูญ  

ชุดใหมนั้นก็ไมควรถูกกระทบกระเทือน ถึงแมจะตองออกไปโดยการสรรหาชุดใหม

หลังจากรัฐธรรมนูญแลวก็ตาม เพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิเขา เพราะเขาอาจจะเขามา

เพียงแคไมกี่เดือน ก็เลยเขียนรองรับวาจะไมเอาบทบัญญัติเร่ืองเกิน ๑ วาระมาใชบังคับ            

แตหลังจากนั้นหลังจากกลับไปทบทวนไดมีการหารือกับหลาย ๆ ทานบอกวา เขียนอยางนี้นั้น

ถาเผื่อวาคณะกรรมการชุดที่มีอยูในปจจุบันนั้นไมยอมสรรหา แลวก็อยูตอเนื่องจน

รัฐธรรมนูญใชก็จะทําใหคณะนั้นไดอยูตอ แลวก็ยังมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเขามาอีก      

ทางคณะกรรมาธิการก็ขออนุญาตเติมขอความตอทายในวรรคที่ ๔  เรื่องสิทธิมนุษยชน

แหงชาตินี่ครับวา ตอทายดวยขอความวา และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหาม 

 



  ๓๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             นัชชา ๑๒/๒ 

 

ดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว เติมวา ในกรณีที่บุคคลนั้น 

ดํารงตําแหนงมาไมเกินหนึ่งป นั่นก็คือบุคคลที่ไดรับสิทธิ ก็คือบุคคลที่ไดรับตําแหนงมา  

๑ ปครับ อันนั้นคือสิ่งที่นํากราบเรียนนําเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา สวนวรรคสุดทายนั้น

เปนเรื่องการปฏิบัติหนาที่ใหใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไปพลางกอนจนกวาจะ

เปลี่ยนแปลงไปครับผม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมเกิน ๑ ป      

หรือ ๒ ปครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ๑ ปครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ๑ ปนะครับ     

เอาใหแน เชิญครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ        

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง อยากจะขอเชิญชวนทานกรรมาธิการชวยดูรางที่ทานไดราง         

แลวก็แกไขมาในครั้งแรกที่เสนอสภากอนที่จะแขวนนะครับ ก็คือดังที่ปรากฏอยูใน   

หนังสือเลมนี้ แลวก็อยูในตอนทายนี่ ทานไดเขียนไววา ใหกรรมการการเลือกตั้งก็ดี 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็ดี กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติก็ดี 

และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ดี อยูไดไมเกินกึ่งหนึ่งของวาระ ตามบทบัญญัติ   

แหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ทีนี้พอไปแกนี่ทานไปแกใหม      

คือผมวันกอนก็ไดอภิปราย แลวก็พอทานบอกวาทานก็จะขอแขวน ผมก็บอกวาชวย

พิจารณาดวยเร่ืองกรรมการสิทธิมนุษยชน ทานก็รับไปพิจารณา ก็ขอบคุณ แลวก็ยังจะมี

อะไรตองแกไขอีกนิดหนอยนะครับ ทีนี้พอมาถึงเรื่องของผูตรวจการแผนดินกับกรรมการ

การเลือกตั้ง และ ปปช. นี่  ประการที่ ๑ ขอดูวรรคแรกกอน ทานบอกวาผูตรวจการ

แผนดิน ทานยังจะใสของรัฐสภาอยูหรือครับ ทานหมายถึงคนเกา ของเกา เอาละ ใสของ

รัฐสภา -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           - ๑๓/๑ 

 

 



  ๓๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          สายชล ๑๓/๑  

 

ทานบอกวา ใหอยูจนสิ้นสุดวาระ เร่ิมนับวาระแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ทานหมายถึงวาระวันที่

ไดรับแตงตั้ง แตงตั้งครั้งไหน ตรงนี้ปญหา เพราะวาทานฟงผมนิดหนึ่งตรงนี้ แลวอยากจะ

เชิญชวนทานสมาชิกพิจารณาตรงนี้ดวย นี่สําคัญที่สุด ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

ไดรับการแตงตั้งในสมัยที่พวกผมเลือก ๓ ทานนี้ทยอยกันมาไมพรอมกัน คนหนึ่งกําลังจะ

หมดเร็ว ๆ นี้ อีกคนหนึ่งอยูยาวกวาหนอยหนึ่ง อีกคนหนึ่งอยูยาวมากอีกนิดหนึ่ง เพราะ

วาระของทาน ๖ ป แตเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองแผนดิน ไดเลิกไปหมดเลย แลวมี

ประกาศของคณะ คปค. ตั้งใหมให ๓ ทานนี้ดํารงตําแหนงใหม ทานเขาใจประเด็นนี้หรือ

เปลา ผมนะติดตามเรื่องนี้อยู ทานตรวจสอบประเด็นนี้สิ พอไปเขียนวา แตงตั้ง นี่ ผมรูวา

ทานหมายถึงตอนแรก แตคราวนี้ประกาศ คปค. นี่ใหเลิกไป แลวก็ทานก็หยิบขึ้นมาบอก

วาใหกลับเขามาดํารงตําแหนง ทีนี้แตงตั้งนี่ถาทานมาเอาตอนหลังนี่นะครับ โอโห ทั้ง ๓ ทาน

อยูยาวเลยทีนี้ โดยที่ยาวไป ๖ ปนับจากที่ประกาศ ก็ประมาณปลาย ๆ กันยา ตุลาอะไร

นั่นนะครับ ถามวาอันนี้จะเปนธรรมไหมครับ ผมเขาใจวาทานคงหมายถึงการแตงตั้ง    

ครั้งแรก ทานก็ตองใสไปวาเมื่อทานไดรับตําแหนงครั้งแรก เพราะ ๓ ทานนี้มันมีซอนกัน

อยูออกไปแลว แลวเขาประกาศกลับเขามา ทานจะเอาอะไรแนตรงนี้ ผมขอถามกอน     

นะครับ ถาเปนครั้งแรกก็ดูดี เพราะวาทานเขาใจอยางนั้นเจตนารมณ ทานตองเขียนตรงนี้

ใหชัดเจนนะครับ อันนั้นอันที่ ๑  แตถาไมใช ทานตองดีเฟนด (Defend) ใหไดวาทําไม

ทานตางกันกับ กกต. และ ปปช. เพราะ กกต. และ ปปช. บอกวาเอากลับเขามาใหม    

ทานบอกวา เฮย ใหอยูยาวไมได เพราะวาอยากที่จะใหกระทําใหมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

แตทานก็บอกวาดวยเหตุจําเปน ๒ อันนี้กําลังตองทํางาน เลยใหทํางานตอไปอีกครึ่งเทอม 

(Term) เมื่อกี้ทานอธิบาย ฟงขึ้นตรงนั้น คราวนี้ผูตรวจการแผนดินนี่มีความจําเปนตองทํา

ตอไหม ไมมีความจําเปนเลย เพราะวาผูตรวจการแผนดินขณะนี้ก็เหมือนกับผูตรวจการ

กระทรวงอยางที่เราพูดกันมาแลว ตอนนี้หยุดเลยได รัฐธรรมนูญฉบับใหมออกมาปบให

สรรหาใหมไดเลย ไมจําเปนเลยที่จะตองใหเขาอยูยาวตอไป ถาจะใชเหตุผลเดียวกันกับที่

ทานใหพิจารณา กกต. ปปช. เขาไมมีเหตุผลเชนเดียวกับ กกต. และ ปปช. เลยที่จะตอง

อยูเพื่อทําหนาที่ตอไปอีกครึ่งเทอมนะครับ คราวนี้เพราะวาเขาเปนองคกรที่มาโดย ไมไดมา

โดยรัฐธรรมนูญ  เพราะมาดวยการแตงตั้งทีหลัง  และเหมือนกับ  ปปช.  และ  กกต. 



  ๓๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          สายชล ๑๓/๒  

 

ทุกประการ เพราะฉะนั้นไมมีเหตุวาเขาจะอยูยาว ถูกไหมครับ และสวน กกต. ปปช.       

ไม มี เหตุอยูยาวครบเทอม  ก็ เห็นดวย  แต  กกต .  และ  ปปช .  นี่ทานมี เหตุจําเปน                 

ที่จะตองทํางานในชวงนี้เพื่อสงลูก เพื่อระหวางเปลี่ยนผาน ถาใหอยูครึ่งเทอมก็อยู        

แตผูตรวจการแผนดินไมมีเหตุผลนั้นนี่ครับ เพราะฉะนั้นทานตัดสินใจตรงนี้แลวกัน นับแต

วันที่ไดรับแตงตั้ง ทานจะหมายถึงวันไหน ถาครั้งแรก ๓ คนนี้ก็จะไปไมพรอมกัน แตถา

ทานไปเอาวันที่ คปค. มีประกาศใหมออกมาจะตีความ  อันนั้นละครับเขาจะบอกวา โอโห 

เขาเริ่มใหมอีก ๖ ปเลย อันนี้ทานก็ไปคิดดูแลวกันนะครับ เดี๋ยวทานตองกรุณาตอบตรงนี้

ดวย คราวนี้มาถึง เอาอันนี้กอนดีไหมครับกรรมการสิทธิ เดี๋ยวผมเกบ็ไวกอน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาตรงนี้กอน 

เพราะวามีผูสงวนความเห็นตรงนี้ไว ทานอาจารยศรีราชาใชไหม เชิญ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ

ทานประธาน ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการ แลวก็ สสร. 

ครับ คือในประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ไดกลาวถึงนั้นนี่ครับ มันมีประกาศของ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข      

ฉบับที่ ๑๔  เร่ืองใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใชบังคับตอไป      

นะครับ ผมขอกราบเรียนขออนุญาตอานนิดหนึ่งครับ ขอความในประกาศนี้ มีวา        

เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับเร่ืองราวรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน     

และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐเปนไปอยางตอเนื่อง  --------------------------------- 

 

       - ๑๔/๑ 

 

 

 



  ๓๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๑๔/๑ 

 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข           

จึงมีประกาศใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะประกาศเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้นโดยนัยแหง

ตัวประกาศฉบับนี้จะทําใหตัวพระราชบัญญัติผูตรวจการแผนดิน แลวก็บรรดากิจการใด

ทั้งหลายที่กระทําไปตามพระราชบัญญัติ ๒๕๔๒ นั้น มีผลใชบังคับไดตอไปอยางตอเนื่อง

จากของเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเสมือนวาไมมีการหยุดใชไหมครับ เพราะฉะนั้นบรรดา

วาระทั้งหลายที่จะนับนี่นะครับ ก็จะนับตามปกติเหมือนอยางเชนกอนหนานั้นโดยไมมี

การเปลี่ยนแปลง ก็เปนการเชื่อมตอระหวางกฎหมายกับตัวสภาพปจจุบันในขณะนี้      

นะครับ เพราะฉะนั้นกราบเรียนวา อันนี้นาจะมีผลตอเนื่อง เพราะฉะนั้นบรรดาผูตรวจการ

ทั้งหลายที่มีวาระเขาไมพรอมกัน ทานหนึ่งอาจจะเหลือ ๑ ป อีกทานอาจจะเหลือ ๒ ป  

อีกทานอาจจะเหลือ ๔ ปครึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้โดยนัยนี้ผมกราบเรียนวา          

ในมาตรา ๒๘๙ วรรคแรก ก็คิดวานาจะเปนเรื่องที่ถูกตองแลวครับ เปนเรื่องที่ชอบ       

ดวยเหตุผลนะครับ สวนกรณีที่จะทําใหวาระของ  ๓ ทาน เกิดมาพรอมกันเมื่อไร                    

นี่นะครับ อันนี้เดี๋ยวอาจจะตองไปขอกรุณาพิจารณาในมาตรา ๒๘๙/๑ อีกครั้งครับ       

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกราง          

ตอบไหมครับ ขอทานสดศรีกอนครับ 

   นางสดศรี สัตยธรรม  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน 

สดศรี สัตยธรรม ในฐานะกรรมาธิการยกรางเสียงขางนอย และ สสร. นะคะ ดิฉันอยากจะ

กราบเรียนที่ประชุมนิดวา มนุษยเราเกิดมาแลวก็ตองทําประโยชนใหกับประเทศชาติ    

นะคะ การที่ดิฉันและ สสร. ทานอื่นไดเขามาสูสภาแหงนี้ ก็คิดวาจะทําประโยชนใหแก

ประเทศ โดยการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่มีคุณประโยชนที่สุด แลวก็ทําเพื่อประชาชนนะคะ 

แลวการเขามาอยูกรรมาธิการยกรางนี่ก็อยูดวยเราจะตองปราศจากอคติ โดยไมมีความ

อิจฉาริษยากัน ไมมีการแบงขั้นตอนในผลประโยชนอะไรกันนะคะ เพราะฉะนั้นการที่เรา

มาสูสภาแหงนี้ ซึ่งเปนสภาที่ทรงเกียรติ ดิฉันวาทุกคนตองละซึ่งผลประโยชนที่เกี่ยวของ 

และไมมีอคติ  ไมมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน  จากเรื่องนี้ดิฉันเห็นวา มาตรา ๒๘๙ นี้ 



  ๓๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๑๔/๒ 

 

มีการพูดกันมาตั้งแตการยกรางครั้งแรกนะคะ ซึ่งการยกรางครั้งแรกนี่ระบุใหองคกรอิสระ

ทุกองคกรมีอายุความ หรือกําหนดระยะเวลาการพนวาระตามกฎหมายทุกอยาง เชน 

ปปช. ก็จะมีวาระ ๙ ป กกต. ๗ ป ผูตรวจการรัฐสภา ๕ ป อะไรอยางนี้เปนตน ซึ่งไดผาน

การพิจารณาไปแลวในชั้นที่มีการยกรางครั้งแรก แลวก็ในการประชุมที่บางแสนนะคะ 

ตอมาไดมีการยกขึ้นกะทันหันในเรื่องนี้เมื่อกลับมาที่กรุงเทพ โดยมีกรรมาธิการทานหนึ่ง

ไดยกเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งขณะนั้นกรรมาธิการที่เหลืออยูมีเพียง ๒๒ คน ทานยกขึ้นมา

กะทันหันโดยที่ไมมีวาระเลย แลวก็ขอลงมติ ไมมีการพูดเลยวาเหตุใดจึงมีการลดวาระ  

ขององคกรตาง ๆ ลงไปนะคะ ก็มีการพูดวาอยางนั้นลดกึ่งหนึ่งทั้งหมด ซึ่งไมทราบ ไมมี

เหตุผล ไมมีอะไรทั้งสิ้น แลวก็มีการลงมติกัน ก็ปรากฏวา ๑๑ ตอ ๑๑ แลวก็ตองมีเร่ืองที่

ทานประธาน ดิฉันขออนุญาตเอยนามนะคะ คือ ทานประสงค สุนศิริ ก็เปนผูมาชี้ขาด 

ทานก็ชี้ขาดวา ผูที่มาอยูในองคกรอิสระทั้งหมดนี่มาโดยภาวะไมปกติ จึงเห็นสมควรให

เหลือครึ่งเดียว ครึ่งวาระ เพราะฉะนั้นก็กลายเปน ๑๒ ตอ ๑๑ ก็เลยญัตตินี้ก็เปนเรื่องที่วา      

ไดครึ่งเดียวนะคะ ซึ่งจะมีปญหาวาครึ่งเดียวขนาดไหน ก็ตอนนี้กรรมาธิการยกราง          

ก็เร่ิมใหม ก็กลายเปนวาแตละองคกรแตกตางกัน บางองคกรก็ใหเต็มวาระ บางองคกร    

ก็ไมใหเต็มวาระ ก็ไมมีเหตุผลอะไร  ---------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๕/๑ 



  ๓๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๕/๑ 

 

ดิฉันในฐานะที่เปน กกต. ดิฉันไมอยากจะพูดในสวนที่มันเกี่ยวพัน มันมองเหมือนกับ

รักษาผลประโยชนของตัวเอง แตจริง ๆ แลวนะคะ ขอพูดไดเลยวา ดิฉันอยูใน กกต.     

ดิฉันไมเคยมีความสบายใจอะไรเลย ดิฉันอยูศาลมา ๓๐ ป ไดรับความเคารพสักการะ 

อยาพูดวารับสักการะ ไดรับความเคารพนับถือมาตลอดนะคะ ดิฉันไมเคยโดนใครจิก    

คําวา อี แตมาอยู กกต. ดิฉันโดนคําวา อี ซึ่งดิฉันมีความสะเทือนใจมากในเรื่องนี้นะคะ 

ทําไมเราตกต่ํา สถานภาพเราตกต่ํามากขนาดนี้ และในขณะนี้ก็ยังเอางาน กกต. ครึ่งหนึ่ง

ไปใหกับศาล ซึ่งดิฉันก็ไมทราบวา กกต. ๕ คน ทําอะไรผิด เราเพิ่งมาอยู แลวเรายังไมได

ทํางานการเลือกตั้งระดับชาติเลย ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นอันนี้เปนเรื่องจริงหมดนะคะ   

การที่ทานบอกวา กกต. ก็ดี ปปช. ก็ดี ไมไดมาอยูในภาวะปกติ ดิฉันขอใหทานทบทวน   

นะคะ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอประทานโทษนะคะ ทานเจิมศักดิ์คงทราบดี ทานเปนหนึ่งใน 

สว. ที่เลือกพวกดิฉันเขามา ถึงแมวาทานจะประกาศวาทานไมไดเลือกเลย ๕ คน            

ที่เขามานี้ ดิฉันก็ไมวาอะไร แตทานตองเห็นวากระบวนการเลือก กกต. ผานมานี่เปนการ

เลือกโดยชอบ โดยมติที่ประชุมศาลฎีกา ซึ่งเลือกมาครบ ๑๐ คน แลวก็ให สว. คัดสรร

เหลือ ๕ คน  ๕ คนนี้ ดิฉันทราบดีวามีการพูดกันวามาจากพรรคการเมืองบางละ ล็อกกัน

มาบางละ ซึ่งดิฉันกราบดวยความจริงใจวา เราไมเคยทราบเลยวามีการบล็อกโหวต 

(Block vote) หรืออะไรกัน นะคะ เราถือวาหลายทานไดพูดวา สว. หลายทานพูดวา      

๑๐ คน มันดีหมดทั้ง ๑๐ คน เลือกมา ๑๐ ใครก็ไดทั้งหมด แตพอคัดสรรกันจริง ๆ   

ปรากฏวา ๕ คน ที่ตกไปนี่เปนเกรดเอ (Grade A) ที่ไดมันเกรดบี (Grade B) ซึ่งดิฉันก็    

ไมเขาใจวาทําไมนะคะ เพราะฉะนั้นกรณีที่จะใหวาระการดํารงตําแหนงของ กกต. ก็ดี       

นี่นะคะ เหลือคร่ึงวาระ ไมไดเปนเหตุผลเลย เพราะวาเราเขามาโดยชอบ การที่เรารอการ

โปรดเกลาฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเสียกอน          

ก็คือการปฏิวัติ รัฐประหาร ไมไดเปนความผิดของ กกต. ชุดนี้ เราถูกตั้งโดย คมช. ก็ตาม 

แตทุกองคกร แมแตศาลเองก็ถูกตั้งโดย คมช. ทั้งสิ้น ทานอยาคิดวาทานอยูในสภานี้    

ทานมาโดยชอบ ทานก็บอกวาทานก็มาโดย คมช. ทั้งนั้น เงินเดือนทุกบาททุกสตางค      

ที่เราไดรับขณะนี้ก็เปนผลพลอยไดที่เราไดจากการแตงตั้งโดย  คมช. เพราะฉะนั้น      

ดิฉันเห็นวา ไมเปนความเปนธรรมที่จะใหหนวยงานแตละหนวยงานนี่เต็มวาระบาง 



  ๓๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๕/๒ 

 

ไม เต็มวาระบาง  โดยเอาแตใจ  ซึ่ ง ไม มี เหตุผลในการที่นั่น  ดิฉันขอพูดแคนี้คะ      

ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานหมายความ

วาวรรคสามนี่ควรจะเปนวาระใชไหม ความหมายอยางนั้น เดี๋ยวก็ไปพิจารณา เดี๋ยวเอา

อยางนี้นะครับ เพราะเดี๋ยวสลับกันไปสลับกันมา วรรคหนึ่งนี่มีใครพูดไหมครับ แลวเดี๋ยว

จะไดดูเปนที่ ๆ ไป ทานสมเกียรติวาอยางไรครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม สมเกียรติ    

รอดเจริญ ก็คงไมมีอะไรมากมาย ก็เพียงแตบอกวาก็คงจะสนับสนุนแนวความคิดของ

ทานสดศรีครับ  ก็ขออนุญาตเอยนามหนอยนะครับ ขอกลาวถึงดวย  เ ร่ืองอี เออ       

ทั้งหลายแหล ทานอยาไปหนักใจเลยครับ สมัยนี่มันอีบอรด (e – Board) อีคอมเมิรซ      

(e – Commerce) อีอะไรเยอะแยะไปหมดครับ ชางมันเถอะครับ เราคิดวาเปนอี           

อันประเสริฐแลวกันนะครับ ก็คือสวนจริง ๆ ที่มองเห็นอยูนะครับ ขณะนี้เร่ืองกรรมการ

เลือกตั้ง ๗ ป ผูตรวจการแผนดิน ๕ ป กรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ    

๙ ป อันนี้ก็นาจะนะครับ นาจะไมใหเกิดความยุงยากวุนวาย ก็คงจะกลับไปอยูรางเดิม

ของคณะกรรมาธิการยกรางที่นําเสนอไวตั้งแตตนนะครับวา คงดํารงตําแหนงตอไป

จนกวาจะสิ้นสุด นะครับ ตรงนั้นนะครับที่ฆาทิ้งแลวมาเติมตัวนี้ ก็กลับไปอยูรางเดิม      

นะครับ ก็ถือวาไมนาจะเกิดเรื่องวุนวายเกิดขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเจิมศักดิ์ครับ   

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

อยากจะขอความกรุณาตรงนี้ใหชัดเจนนะครับ คือกรณีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

เพราะวาทานใชคําวา วันที่ไดรับแตงตั้ง ทีนี้วันที่ไดรับแตงตั้งนี่จะเปนวันไหน  --------------- 

 

          - ๑๖/๑ 



  ๓๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๑๖/๑ 

 

เพราะว าอย างที่ ผมกราบเรี ยนแล วนะครับ  ขอ เท็ จจ ริงก็คื อวันที่  ๒๑  กันยา                   

ตอนวันที่ ๒๑ กันยา มีประกาศ คปค.วาใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้                         

ยังคงดําเนินการตอไป ซึ่งก็ตีความไดวาถาดําเนินการตอไปก็แปลวา ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาที่มีอยูเกาก็กลับมาทํางานใหม ถาจะตีความวาวันแตงตั้ง ก็ตองเปนวันแรก      

ที่แตละคนเขามา ก็ตีความได แตถาหากวาไมใชอยางนั้นก็ตีความไดอีกเหมือนกัน          

ก็คือวาถาตีความวารัฐธรรมนูญถูกยกเลิก 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยตองการ

ใหชัดใชไหม ถาเดี๋ยวเขาตอบวาชัด ก็พอใจใชไหม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : นิดเดียวครับ ถารัฐธรรมนูญ         

ถูกยกเลิก  กฎหมายลูกก็ถูกยกเลิกดวย  ถาลูกถูกยกเลิก  อันนี้ถูกตองไหมครับ                

ในศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เถียงกันนะครับ ผมไมไดเถียงเองนะครับ ถาตัวแมถูกยกเลิก      

ลูกก็ถูกยกเลิกดวย ถาลูกถูกยกเลิกดวย มันเลิกไปแลว แลว คปค. หยิบขึ้นมาใหม       

วันที่ ๒๑ กันยา ก็กลายเปนเริ่มตนใหม แลวทานบอกวาวันที่แตงตั้ง ก็เลยไมรูวาวันไหน 

ผมคิดวาถามเจตนารมณตรงนี้ของกรรมาธิการ ถากรรมาธิการเปนอยางไร พวกเราจะ

เห็นดวยไหม เดี๋ยวเราคอยวากันอีกทีดีไหมครับ ขอเจตนารมณตรงนี้ แลวก็ทาน               

โทษนะครับ  ขอนิดเดียว  ทานจะเขียนอยางไรใหชัดขึ้นได ไหม  ตรงนี้ดวยครับ      

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ตอบตรงนี้

เสียกอนไดไหมครับ กรรมาธิการครับ ใครตอบ เชิญครับ ทานอาจารยธงทอง 

   นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับผม ดังที่ทานกรรมาธิการทานหนึ่งนะครับ  

ทานอาจารยศรีราชา ขอประทานโทษที่ออกนาม ไดกรุณาเรียนขอมูลเพิ่มเติม สําหรับ

ประเด็นในมาตรา ๒๘๙ วรรคแรกนะครับวา การแตงตั้งผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  

ซึ่งจะเขามาทําหนาที่ เปนผูตรวจการแผนดิน  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน           

บทเฉพาะกาลที่กําลังพูดอยูตรงนี้นะครับ ไมไดมีการแตงตั้งใหม เปนการเดินอายุ            

ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องของผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 



  ๓๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๑๖/๒ 

 

เดินตอเนื่องไป ไมไดมีคําสั่งแตงตั้งผูตรวจการแผนดินซ้ําอีกรอบหนึ่ง ในความเห็น        

และขอมูลที่ ได รับทราบดังเมื่อครูนี้แลวนี่ครับ  กรรมาธิการมีความเห็นวา  คําวา           

วาระที่ ให เ ร่ิมนับตั้งแตวันได รับแตงตั้ง  นั้น  หมายความวาใหนับวาระตั้งแตวันที่              

แตละทานไดรับแตงตั้งเปนผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ตั้งแตคราวแรกเลย ไมใชดวย       

ผลแหงการที่ยืดอายุพระราชบัญญัติดังที่วานี้นะครับ ก็ขอประทานกราบเรียนวา

เห็นสมควรครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาใจตรงกัน  

หรือยังครับ    

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

เขาใจตรง แตวาทานจะเติมถอยคําตั้งแตแรกไหมครับ ขอถามนิดเดียว 

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตตอเนื่องครับผม       

ถาหากวาเพื่อใหความกังวลในสวนนี้หมดสิ้นไป ขอประทานกราบเรียนวา ถาเสนอ

ขอความเปนอยางนี้นะครับ โดยใหเร่ิมนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับพระบรมราชโองการ

แตงตั้ง พระบรมราชโองการมีคราวเดียว คือคราวแรกเทานั้นละครับ เพราะคราว คมช.  

ถาจะมี ไมมี ซึ่งยังเถียงกันได แตไมมีพระบรมราชโองการแนครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วรรคนี้นะครับ 

อยาเพิ่งไปวรรคอื่น  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ รับไดครับ        

แลวก็อยากจะใหบันทึกไวตรงนี้นะครับ เพราะวาอาจจะเกิดเรื่อง ผมดูแลเรื่องพวกนี้อยู    

ผมรูมันชอบเกิดเรื่อง บันทึกไวดวยวา พระบรมราชโองการแตงตั้งมีอยู ๓ คน นะครับ     

คนหนึ่งมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง ๑๓ สิงหา ๒๕๔๘  คนหนึ่ง ๒๕ ธันวา ๒๕๔๖         

อีกคนหนึ่ง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันนี้ใหบันทึก   

ในเจตนารมณใชไหม 

 

 



  ๔๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๑๖/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตองบันทึกครับอันนี้ เพราะวา        

๓ ทานนี้ ไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งไมเทากัน คุณพูนทรัพย ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕      

พลเอก พีระเดช มีเพียร ๒๕ ธันวา ๒๕๔๖ และคุณปราโมทย โชติมงคล ๑๓ สิงหา 

๒๕๔๘ เพราะฉะนั้นคําวา แตงตั้ง นี้ หมายถึงตรงนี้ พวกเราเห็นตรงกันอยางนี้ ก็ผานได             

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ในประเด็นนี้

ในวรรคนี้นะครับ เชิญทานมีชัยครับ  

  พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ  :  ทานประธานที่เคารพ ผม พลตํารวจเอก  มีชัย 

นุกูลกิจ ครับ สมาชิก สสร. ครับ ผมขออนุญาตพูดประเด็นในวรรคสามไดไหมครับ  

    

          - ๑๗/๑ 

 

   



  ๔๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๑๗/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไลไปทีละวรรค

ไดไหมครับทานครับ เดี๋ยวผมจะเรียนเชิญทานนะครับ เอาวรรคนี้นะครับ เพราะจะไดผาน 

ไมผานทีละวรรคนะครับ ทานประวิทยใชวรรคนี้ไหมครับ ใชหรือเปลาครับ  เดี๋ยวถาไมใช 

เดี๋ยวผมเรียกตามวรรค 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  : จะพูดถึงประเด็นเมื่อกี้ครับที่ตีความวา      

จะนับจากเมื่อไร 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : วรรคนี้ใชไหมครับ 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :  ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดครับ ชัดเจนครับ 

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  คือในฐานะที่เปนคนธรรมดา ธรรมดา          

นี่นะครับ ผมก็ฟงทานชี้แจงแลว ผมคิดวางาน สสร. เปนงานชั่วคราว เฉพาะกิจที่ถูก

แตงตั้งขึ้นมา ฉะนั้นในภาระหนาที่ของทานทั้งหลายเปนประจําอยูแลว ผมวาไมนาจะไป

กระทบกระเทือนทานเลย ผมกลับมองอยางนี้นะครับ แลวก็สวนในกรณีของทานศรีราชา

ที่เมื่อกี้วานะ ถาฟงคําสั่งของ คมช. นี่นะครับ ผมก็คิดวามันไมไดถูกกระทบกระเทือน  

ทานบอกไมอันดิสเทิรบ (Undisturb) โทษครับ คือไมไดถูกกระทบกระเทือนอะไร         

โดยอันนี้ครับ ผมก็คิดวาภาระของทานก็คงเปนไปอยางที่ทานกรรมาธิการตีความ         

นั่นนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วรรคนี้นะครับ

ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ          

ผม  พิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  สสร .  นะครับ  กระผมมีความเห็นก็ใกลเคียงกับ             

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ แตวาผมอยากจะเสนอใหเติมถอยคําลงไปหลังคําวา ตอไป   

จนกว าจะสิ้ นสุ ดวาระ  นี่ นะครั บ  พอหลั งคํ าว า  สิ้ นสุ ดวาระ  น าที่ จ ะ เติ มว า                     

ตามพระราชบัญญัติผูตรวจการแผนดิน พุทธศักราช  ๒๕๔๒ คือมันจะตัดปญหา          

ทุกประการออกไปนะครับ  เพราะวาตรงนี้กระผมคิดวาเมื่อเปนรางรัฐธรรมนูญ                

ที่ออกไปสูสายตาของมหาชนแลว เขาจะไดเขาใจใหกระจางเลยนะครับ ผมคิดวานาจะเติม 



  ๔๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๑๗/๒ 

 

ลงไปหลังคําวา  จนกวาจะสิ้นสุดวาระ  ถาอยางนี้ มันจะกระจางชัดเจนเลยครับ             

ทานประธานครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวถาม      

ยกรางวาอยางไรครับ เขาเติมตรงนี้ 

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม      

ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการ วาระของผูตรวจการแผนดินนั้นเปนวาระที่กําหนด       

โดยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๓๕ วรรคหา นะครับ เปนวาระที่กําหนดไว ๖ ป วาระนั้นเปน   

สิ่งที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญแลว การที่จะเทาความอางอิงไปถึงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินรัฐสภานั้น ไมตรงกับขอกฎหมายที่มีอยูครับ          

ก็ขอประทานวา สําหรับวรรคหนึ่ง โดยสรุปแลวกรรมาธิการขออนุญาตจะปรับเติม         

แตเฉพาะในสวนที่ เมื่อกี้ไดอภิปราย ได รับขอมูลตรงกันนะครับวา โดยใหเ ร่ิมนับ         

วาระตั้งแตวันที่ทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้ง ครับผม  

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

เขาใจวาตกลงกันไดแลว ก็เจตนาตรงกันแลวนะครับ วรรคหนึ่งนี่ผมขอมติผานนะครับ 

ทานมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญทานสมยศครับ 

  นายสมยศ   สมวิวัฒนชัย  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม สมยศ 

สมวิวัฒนชัย  สสร. นะครับ ในวรรคหนึ่งนี่คงจะตองตัดคําวา ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ตัดคําวา ของรัฐสภา  

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เขายืนยันวา   

เขาตองใชคํานี้ เพราะเขาหมายถึงคนที่เปนอยูตอนนี้ ไมใชคนที่จะเปนตามรัฐธรรมนูญ      

ที่เราจะออกครับ ใชไหม เขาหมายถึงอยางนั้น เมื่อกี้เขาอธิบายไปทีแลวทานสมยศ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมก็เอา

คําอธิบายเขามา ทานสมเกียรติครับ วรรคหนึ่งนะครับ วาอยางไรครับ 

 

 



  ๔๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๑๗/๓ 

 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ วรรคหนึ่งครับ ขอบคุณครับทานประธาน

ครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ  สสร. ครับ ประเด็นก็คือที่ผมขอกลับไปอยูที่เดิมนะครับ 

รางเดิมครับ ไมทราบวาที่จะโหวตนี่กลับไปอยูรางเดิมหรือวาอยางไร หรือที่ทานบอกวา   

ใหผาน กลับไปอยูรางเดิมหรือวายังคงคําวา ไมเกินกึ่งหนึ่ง อยู 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร   (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ไมครับ        

วรรคหนึ่งนี่เขาไดเปนเต็มตามวาระนี่ครับ วรรคหนึ่งนี่ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ครับผม คืออยางนี้นะครับ ๒๘๙ ใหผูซึ่ง    

ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้คงดํารง

ตําแหนงตอไปไมเกินกึ่งหนึ่งของวาระ ที่เติมขึ้นมา จากรางเดิมมันบอกวา ไปจนกวา       

จะสิ้นสุดวาระ มันคนละความหมายครับ ตอนนี้มันลดลงมาครึ่งหนึ่ง 

    

                  - ๑๘/๑ 



  ๔๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๑๘/๑ 

  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมครับ ทานดูใน

เอกสารมาตรา ๒๘๙ สิครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับผม ขออนุญาตครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : วรรคหนึ่งนี่       

ทานสมเกียรติเขาเต็มวาระแลวครับ เขาแกไป  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบพระคุณครับ ผมผิดพลาดเองครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คราวนี้ตองดู      

คงไมมีใครขัดของนะครับ อาจารยเชิญ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผม เจิมศักดิ์ นะครับ ถาผมไมพูด

ตรงนี้นี่อาจจะเขาใจผิด คือที่ทาน สสร. ประวิทย ตั้งขอสังเกตนะครับ ผมคิดวาทานกําลัง

เขาใจผิด อาจจะคิดวาผมนี่ไปหาเรื่องตรงนั้นตรงนี้ แลวทานก็บอกใหทําไปตามกฎหมาย

ที่วา ผมอยากจะกราบเรียนผูฟงทางบาน เดี๋ยวจะเขาใจผิดนะครับ คือเร่ืองนี้มีการหยิบยก

กันในศาลรัฐธรรมนูญดวยวา เมื่อมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแลวพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี่จะตองถูกยกเลิกไปดวยหรือไม นี่เปนประเด็นขอกฎหมาย ถาหากวาถูก

ยกเลิกไปดวยนี่ แลว คปค. กลับเขามาใหมนี่ มันก็จะมีความหมายวามันเริ่มตนใหม 

เขาใจนะครับ ผมไมไดไปเรื่องตัวบุคคลเลย แตวาผมตองการใหชัดเจน เพราะวาในศาล

รัฐธรรมนูญก็ยังมีขางมากขางนอยอยูในเรื่องนี้วา ขางมากบอกวากฎหมายลูกไมถูก

ยกเลิก แตอีกขางหนึ่งก็บอกวาถูกยกเลิก เพราะฉะนั้นเราเขียนรัฐธรรมนูญนี่ก็เลยอยาก  

ที่จะใหชัดเจนวาเราตองการเจตนารมณคืออะไร ผมถามแคนั้นเอง ไมไดมีเจตนาเรื่อง    

ตัวบุคคล ตองกราบขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายนรนิต ิเศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานประวิทยครับ 

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ประวิทย     

อัครชิโนเรศ ครับ ผมไมมีเจตนาที่จะมองอะไรรายนะครับ เพียงแตวามีปญหาขึ้นมา      

ผมก็ใชในจิตสํานึกของสามัญชนวาฟงมาอยางนี้  ถาคนทั่วไปแลวผมจะเขาใจไดอยางไร 

 



  ๔๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๑๘/๒ 

 

แลวผมก็คิดวาบางทีมันไมใชเร่ืองใหญอะไรที่เหลานี้ถาหากวาตีความมันถูก แตวาไมมี

เจตนาครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ

ผมผาน ๒๘๙ วรรคหนึ่งนะครับ ตอไปวรรคสอง ทานมีความเห็นในเรื่องนี้จะอภิปราย   

ไหมครับ ถาไมมี เดี๋ยวไปอีกนิดหนึ่งไหม วรรคสอง ทานจะมี ทานไมผานหรือครับ ถาทาน

ไมผานนี่ กรรมาธิการขอวาจะใหพักเสียแลว ทานครับ เอาอยางนี้ก็ได ถาอยางนั้น         

ตองแขวนไวอยางนี้ แตอยากเรียนทานสมาชิกใหรูตารางนะครับวา ทางเราจะตอง

พยายามทําใหเสร็จวันนี้นะครับ แลวก็ทางกรรมาธิการยกรางนี่จะใชเวลา ๓ วันนะครับ 

คือวันอาทิตย จันทร อังคาร นะครับ แลววันพุธที่ ๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา รัฐธรรมนูญที่

ไปประมวล ไปแกไขของกรรมาธิการนะครับ ไปตรวจสอบมาเปนทั้งฉบับ จะเสร็จเวลา 

๐๙.๐๐ นาฬิกา ซึ่งผมก็เรียนทานกรรมาธิการวาตองใหตรงเวลานิดหนึ่ง เพราะวาสมาชิก

จะมีเวลาไปอานคืนเดียว ก็วันกับคืนนะครับ แลววันที่ ๕ เรามาประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

แลววันที่ ๖ เรามีประชุม นี่บอกลวงหนาไวใหทานไดทราบนะครับ แลวก็ตารางเปนอยางนี้

นะครับ ทานจะมีเวลาจัดไดอยางไรก็กรุณาไวดวยครับ เพราะฉะนั้นเนื่องจากยกรางเอง

เขาก็มีนัดที่จะตองใชเวลาเที่ยงครึ่ง เพราะฉะนั้นขออนุญาตพักรับประทานอาหารนะครับ

ไป ๑ ชั่วโมง ทานครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตเรียนถาม

วาวันนี้เราจะประชุมถึงกี่โมงครับ ในชวงบาย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประชุมไปจนจบ

ครับ ทานพิเชียรครับ ขอบคุณครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  จนจบ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : จนจบครับ      

ทานพิเชียร ไมมีเวลาแลวครับ เมื่อกี้ผมเรียนไปแลว ขอบคุณมากครับ พักการประชุมครับ 

 

                                       พักประชุมเวลา ๑๒.๓๕ นาฬิกา    

                                                          - ๑๙/๑ 



  ๔๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๑๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๓๔ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  ประธาน          

สภารางรัฐธรรมนูญ  ไดลงจากบัลลังก  โดยมอบให  นายเสรี  สุวรรณภานนท                 

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานสมาชิกครับ ขอเริ่มดําเนินการประชุมตอจากชวงที่ไดพักไปนะครับ มาตราที่คางอยู

คือมาตรา ๒๘๙ นะครับที่จบไป คงผานวรรคหนึ่งไปแลว เขาสูการพิจารณาในวรรคที่ ๒    

นะครับ มาตรา ๒๘๙ วรรคที่ ๒ ทานกรรมาธิการจะชี้แจงกอนดีไหมครับ จะไดเร่ิมตน     

ไดครับ เชิญครับ 

ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรา ๒๘๙ วรรคที่ ๒ นั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ องคกรนี้เปนองคกรที่พวกเรารูจักกันดีนะครับ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

ของป ๒๕๔๐ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้นไดดํารงตําแหนง     

มาระยะหนึ่งแลวนะครับ ถาผมเขาใจไมผิดประมาณครึ่งเทอมกวา ๆ แลวนะครับ         

เดิมเรากําหนดวาอยูแคครึ่งเทอมนะครับ ---------------------------------------------------------- 

 

        - ๒๐/๑ 

 



  ๔๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๒๐/๑ 

 

ฝายกรรมาธิการไดหารือกันแลวนะครับวา สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติไมไดมีปญหาแตประการใดทั้งสิ้น ก็เปนไปตามหลักการเหมือนกับกรณี

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานะครับ ก็ใหอยูตอไปจนกวาวาระจะสิ้นสุดลงครับ             

นี่คือเนื้อหาของมาตรา ๒๘๙ วรรคสอง ซึ่งเปนไปตามหลักการที่สมาชิกสภาราง    

ทั้งหลายไดขอใหกรรมาธิการยกรางชวยพิจารณานะครับวา ขอใหดูเปนรายองคกรไป    

นะครับที่มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ก็ขออนุญาตวาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาตินั้นจะอยูไปจนครบวาระของตนเอง ซึ่งเขาใจวาอีกปหนึ่งหรือปกวา ๆ      

เทานั้นเองนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ วรรคที่ ๒ มาตรา ๒๘๙ นะครับ มีทานใด              

ไมเห็นดวย 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เชิญวรรคที่ ๓ นะครับ ทานเลขาธิการ

จะอานสักนิดดีไหมครับ  

   นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)   :    

มาตรา ๒๘๙ วรรคที่ ๓ คะ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอานขอความดวยดีไหมครับ สมาชิกจะไดเขาใจดวย จะไดตามกันทันนะครับ 

อาจารยสมคิดเลยแลวกันครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภา      

รางรัฐธรรมนูญครับ  สมคิด  เลิศไพฑูรย  กรรมาธิการ  ครับ  ๒๘๙  วรรคสาม  นั้น             

ทานรองเลขาธิการอัชพรไดเรียนทานทั้งหลายไปแลวนะครับ ในเนื้อหาผมขออนุญาต  

สรุปอีกครั้งหนึ่งวา มาตรา ๒๘๙ วรรคสาม  เปนเรื่องวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ 

 



  ๔๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๒๐/๒ 

 

การเลือกตั้ง และกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทั้ง ๒ องคกรนั้น  

เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหรือประกาศของ คปค. ภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ กรรมาธิการยกรางนั้นเดิมทีมีความเห็นวา ควรจะอยูไปครบวาระ

เหมือนกันนะครับ แตวาเมื่อมีการทบทวนเนื้อหา นี่กรรมาธิการยกรางก็มีความเห็นวา     

ใหคงดํารงตําแหนงไดเพียงครึ่งวาระเทานั้นเอง เนื้อหาของมาตรานี้ก็คือ กําหนดให

กรรมการการเลือกตั้งกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งไมไดมา

จากกระบวนการสรรหาตามปกติ เหมือนกรณีของผูตรวจการรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง      

หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ตามวรรคสองนะครับ แตมาใน

กระบวนการพิเศษหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ กรรมาธิการ       

เสียงขางมากนะครับ ไมไดเปนเอกฉันท มีความเห็นวา ควรจะใหอยูเพียงครึ่งวาระ          

เทานั้นเองครับ เปนเนื้อหาของมาตรา ๒๘๙ วรรคสาม ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานสดศรีนะครับ ทานสดศรีอภิปรายไปรอบหนึ่งแลวนะครับ ผมไมไดหาม 

   นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ)  :  ไมไดหามใชไหมทาน เพราะวา  

ดิฉันอภิปรายไปรอบหนึ่งแลว ทางทานเลขายังยืนยันอยูเหมือนเดิมนะคะวา ไมไดมาโดย

ความถูกตองนะคะ ดิฉันคงตองกราบเรียนที่ประชุมแหงนี้แลวหลักฐานทุกอยางมีพรอม

นะคะ การเลือกตั้ง กกต. ก็ดี เอาเฉพาะ กกต. นะคะ ในชุด ๕ คนนี่นะคะเราไดรับการ

เลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกานะคะ โดยมติที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดเลือกเขามา      

๑๐ คน แลวก็ไดมีการคัดสรรตอไปคือโดย สว. ซึ่งกระบวนการคัดสรรโดย สว. นี้          

ทางทานประธานก็อยูในตอนที่เปน สว. อยูดวยนะคะวา มีความเขมงวดอยางไรอยางยิ่ง 

เราตองถูกตรวจสอบทั้งบัญชีทรัพยสิน โดนตรวจสอบประวัติความเปนมา โดนสันติบาล

ตรวจสอบ ทุกอยางโดนตรวจสอบหมด แลวก็ลงมติวาแลววาคัดเลือกเหลือ ๕ คนนะคะ 

ซึ่งดิฉันอยูหนึ่งในหาที่ไดรับการฉันทานุมัติจาก สว. นะคะ และระหวางที่เราลาออก       

จากศาล ขอประทานโทษ ทานประพันธ ขอเอยนาม ไดลาออกจากรองอัยการสูงสุด     

เพื่อรอการโปรดเกลาฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็เกิดอุบัติทางการเมือง          

โดยคณะปฏิวัติไดปฏิวัติขึ้นมานะคะ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตอมาในวันที่ ๒๐ 



  ๔๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๒๐/๓ 

 

คณะปฏิวัติก็ไดแตงตั้งพวกเรา โดยประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๓ นะคะ แตงตั้งให กกต.     

๕ คน ซึ่งไดรับการผานการคัดสรรจาก สว. และที่ประชุมใหญศาลฎีกาใหเปน กกต.       

นะคะ เพราะฉะนั้นใน ๕ คนนี้เรามาโดยถูกตอง เพียงแตวาเรายังไมไดรับการโปรดเกลาฯ 

จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น ----------------------------------------------------------  

 

 

           -๒๑/๑ 

                                                                                                                   

                                                                                                                  

 

 

    

 



  ๕๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๑ 

  

ซึ่งในเรื่องนี้ทาง กกต. ก็ไดมีหนังสือเรียนไปยังทางสํานักพระราชวังแลว ก็ได รับ          

ตอบมาวา ทาง คมช. สามารถแตงตั้งได ซึ่งไมมีอะไรจําเปนที่จะตองมีประกาศแตงตั้ง                 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีก เปนการกระทําโดยชอบนะคะ แลวทุกองคกร 

หลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารแลว จริง ๆ แลวถูกลมหมดนะคะ แมแตศาลเองก็ถูกลม 

แต คมช. ไดประกาศตั้งขึ้นมาใหมหมดนะคะ ศาลยุติธรรมก็บอกใหดําเนินคดีไป   

ตามปกติ ตั้งศาลขึ้นมา ลมแตเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ถือวา 

กกต. ชุดนี้มาโดยชอบนะคะ เพียงแตวาประกาศแตงตั้งโดย คมช. เทานั้นเอง ดิฉันอยาก

ทราบวาการที่จะจํากัด หรือกําจัด กกต. หรือ ปปช. ชุดนี้ก็ดี โดยใชระยะเวลาที่เหลือเพียง

ครึ่งวาระนี่ ดิฉันไมทราบเหตุผลเหมือนกัน เพราะเรายังไมไดทํางานกันนะคะ เรายังไมได

มีการเลือกตั้งระดับชาติ แลวก็หลายทานที่ได รับเลือกเขามาอยาง  ปปช .  นะคะ             

ขออนุญาตเอยนาม ทานกลานรงค นะคะ ทานอาจารยวิชา ลวนแตเปนผูที่มีความซื่อสัตย

สุจริต ทํางานใหกับประเทศชาติบานเมืองมาตลอด ทําไมละคะ ถึงจะตองตัดทาน        

โดยหรือกําจัดทานโดยระยะเวลาที่เหลือคร่ึงวาระ ดิฉันไมทราบวา ๒  ทาน ไปขัด

ผลประโยชนกับผูใดนะคะ เร่ืองนี้ดิฉันไมทราบ เพราะฉะนั้นการที่จะกําจัดบุคคลเหลานี้

ออกไปโดยระยะเวลาที่เหลือเพียงครึ่งวาระ ซึ่งแตกตางกับวรรคอื่นที่ไดเต็มวาระนี้      

ดิฉันวามันไมมีความเปนธรรมกันนะคะ แลวก็เร่ืองนี้ถาหากเปนไปตามวรรคสามอยาง

ที่วานี้ สังคมจะเพงเล็งองคกรของ กกต. กับ ปปช. ทันทีวามีอะไรหรือ ทุจริตอะไรหรือ    

เขาถึงจํากัดทาน หรือกําจัดทานดวยระยะเวลาที่ลดลง ซึ่งแตกตางกับองคกรอื่น แลวดิฉัน

ขอเนนวาอยางไรก็ตาม กกต. มาโดยชอบนะคะ ไมไดมาโดยประกาศ คปค. เพียงแต 

คปค. นี่แตงตั้งพวกเรามา หลักเกณฑทุกอยางในสภา และหลักฐานทุกอยางชัดเจนวา 

กกต. ชุดนี้มาโดยชอบ เพราะฉะนั้นถาทานเลนวางหลักเกณฑอยางนี้ บอกวามาโดย      

ไมชอบแลวนี่มันจะเปนการจารึกไปชั่วลูกชั่วหลานเลยวา พวกเราทั้ง ๕ คน มีใครที่        

ทําทุจริตบาง เราถึงโดนการจํากัด หรือกําจัดดวยวิธีการเชนนี้ ดิฉันขอความชัดเจนกวานี้

นะคะ แลวในเรื่องนี้ดิฉันก็ถูกเสียดสีมาตลอดนะคะ เพราะมีกรรมาธิการบางทานได     

เดินมากระแทกดิฉัน  ก็พูดในเชิงวา  เอาละ  ผมจะใหคุณไดถึง ๑๐  ป  ซึ่งอยางนี้มันไมใช 

 



  ๕๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๒ 

 

ไมใชวิธีการที่ถูกตอง เพราะวาดิฉันไมไดประสงคที่จะอยูถึง ๑๐ ป ๒๐ ป เราจะออกไป

ตามวาระหรือไม  มันขึ้นอยูกับประชาชนนะคะ ถาเราทําความผิดนะคะ เราไมตอง        

อยูถึงครบวาระ เพียงเราทําความผิดนะคะ ประชาชนก็รูเอง อยาง กกต. ชุดที่แลวก็อยู            

ยังไมครบวาระ แตทานก็ตองออกไปเพราะมวลชน เพราะฉะนั้นการที่ใหองคกรอิสระ

ทั้งหลายนะคะ มีวาระอยูเต็ม แตเราเชื่อไดวาถาเราทําผิดนะคะ ก็สามารถที่จะปลดเรา

ออกได โดยการฟองรองตอศาล และเราคงไมฝนกระแสนะคะ เราถือวาประชาชนเปน      

ผูตัดสินอนาคตขององคกรเรา  รวมทั้ ง  ปปช .  ดวย  เพราะฉะนั้นขอเวลาพิสูจน

ความสามารถและความซื่อสัตยสุจริตที่ทั้ง ๒ องคกรนี้ อยาใหสภานี้เปนผูตัดสินชีวิต   

ขององคกรทั้ง  ๒  องคกร  ดิฉันไมเห็นดวยที่จะทําใหอนาคตพวกเราถูกวางไววา              

เราถูกตัดสินพิพากษาโดย สสร. ชุดนี้คะ ขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือพอดีวรรคสามนะครับ มี ๒ องคกรอยูดวยกันนะครับ เดี๋ยวคงหารือทานนะครับ                          

วาจะอภิปรายไปพรอมกันทั้ง ๒ องคกร หรือจะอภิปรายทีละองคกร ทั้งสองพรอม ๆ กัน

เลยนะครับ ที่แจงชื่อไวนะครับ ทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นะครับ อาจารยเจิมศักดิ์                         

ไวทีหลังแลวกันนะครับ ไมอยู พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ นะครับ เดี๋ยวเจาหนาที่                     

ลองโนต (Note) ดูนะครับ ดูวาใครยกมือกอนนะครับ ใหจดลําดับใหดวย เชิญทานวิชัย

ครับ ชวยกันอภิปรายกระชับ ๆ กันหนอยนะครับ 

 

                                                                                                                   - ๒๒/๑ 



  ๕๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๒/๑ 

 

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม วิชัย 

เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. หมายเลข ๐๕๙ ครับ กระผมคงจะอภิปรายเพียงสั้น ๆ และ       

กราบเรียนทานวา ในมาตรา ๒๘๙ ในวรรคแรกนะครับ ก็ไดกําหนดมาตรฐานไว  

มาตรฐานหนึ่ง ในวรรคสองก็เชนเดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้แลว ทั้ง ๓ วรรคนี่นะครับ        

ควรจะไดกําหนดหลักเกณฑใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน และเหตุผลอะไรที่ชวงแรก       

ชวงสองนี่ไดมาเต็ม และชวงสามเหลือครึ่งเดียว อยาง กกต. นี่ครับทานประธานครับ      

ในเมื่อกฎหมายออกบังคับใชในวันนี้ เหตุผลทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่เหลือก็ครึ่งเดียวนะครับ 

เหลือไมครบเหมือนอยางกับองคกรอื่น กระผมคิดวาไมยุติธรรม ไมถูกตอง เราคิดวา     

การออกกฎหมายนั้นไวสําหรับบุคคลทั่วไป ไมใชบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือวาระใด       

วาระหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้แลว มาตรฐานที่จะใชกฎหมายนั้นไมเกิดประโยชนครอบคลุม    

ทั่วทุก ๆ คน หรือแปลวาไมยุติธรรมกับคนที่มาดํารงตําแหนงที่มีมาตรฐานไมเหมือนกัน    

ก็กราบเรียนไวเปนขอคิดครับ กราบขอบพระคุณทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทาน พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ นะครับ  

  พลตํารวจเอก มีชัย  นุกูลกิจ  :  เรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ     

ที่เคารพ กระผม พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ สสร. ครับ ตามมาตรา ๒๘๙ วรรคที่ ๓ นี้ 

กระผมบังเอิญผมเปนสมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๔๓ และไดมีโอกาสเปนกรรมการตรวจสอบ

ประวัติขององคกรอิสระแทบทุกองคกร เนื่องจากวาผมเปนขาราชการตํารวจนะครับ     

ผมจําไดอยางแมนยําวา  ทั้ง  ปปช .  และ  กกต .  นี้  ผมได เปนผูตรวจสอบประวัติ               

ผมขอยืนยันวาประวัติทุกทาน ไมวาจะเปนทาน ปปช. ก็ดี หรือทาน กกต. ทั้ง ๒ ทานก็ดีนี่     

เปนประวัติที่วาเราตรวจสอบกันถี่ยิบทีเดียวครับ ถึงขนาดตรวจสอบทุกดาน ไมวาประวัติ

การทํางาน ไมวาดานทรัพยสิน อะไรตออะไรนะครับ แลวก็ปรากฏวาผมเองเปนคนที่      

ลงมติใหทั้ง ๓ ทานนะครับ เทาที่ผมเห็นในขณะนี้นะครับ แลวก็ตอนที่เราลงมติกันเราก็  

ไดคุยกัน เพราะวาจากผลงาน จากประวัติของทาน เราเห็นวาเหมาะสมที่ทําหนาที่ตรงนี้

นะครับ ผมมองวาการทํางานของทาน การที่ทานไดมาดวยความชอบธรรม ถูกตอง 

 



  ๕๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๒/๒ 

 

ตามกระบวนการทุกประการ อยางมีเหตุมีผล มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี และนอกจากนี้

ระหวางที่ทานทํางาน โดยเฉพาะ กกต. นี่ บังเอิญกระผมเองไดทํางานในกรรมาธิการ    

ยกรางหลักเกณฑประชามติ ผมเห็นการทํางานของทานแลวนี่ ผมก็ไมรูจะพูดยังไงวา            

ทานนี่เปนคนที่เสียสละตอสวนรวมเปนอยางยิ่ง ผมก็มองเห็นวาแทบจะไมมีเหตุผล 

ประการใดที่จะใหทานทั้ง ๒ คณะนี้นี่ครับอยูครึ่งวาระ ผมฟงแตคําชี้แจงของทาง

กรรมาธิการแลว ผมยังไมหายขอของใจเลย อยากจะทราบเหตุผลนะครับอีกครั้งหนึ่ง   

แลวผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมยศ ทานเศวต ทานประดิษฐ นะครับ ทานสมยศครับ ดีครับ ชวยกันสั้น ๆ อยางนี้

นะครับ  

  นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สมยศ สมวิวัฒนชัย 

สสร. นะครับ ในประเด็นนี้นะครับ ผมมีความเห็นวา ทั้ง ปปช. และ กกต. นี่นะครับ        

ขอในชวงแรกกอนนะครับ กกต. นี่ก็คือวาไดมาจากเจตนารมณเดิมของ สว. เดิมนะครับ    

ผมเห็นดวยในการที่จะใหอยูครบตามเจตนารมณเดิมนะครับ สวน ปปช. นั้น  ------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๓/๑ 



  ๕๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      บศุยรินทร ๒๓/๑ 

 

ผมคิดวามีเร่ืองที่นาสนใจในการพิจารณา ก็คือวาคณะปฏิวัติไดใหความสนใจกับเร่ือง  

ของการปราบการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) จึงพิจารณาบุคคลซึ่งเห็นวามีความ

เหมาะสมและมีความกลาหาญ ตลอดจนไดรับความเชื่อถือของประเทศนะครับ ใหทํางาน

ตรงนี้ ผมก็คิดวาใน สสร. ของเราเองนั้นก็มีสถานะเทาเทียมกันในสวนของการที่มาจาก

การแตงตั้ งของ  คมช .  เพราะฉะนั้นผมคิดวา  ถาหากวา  เรามีความเชื่อ ม่ันวา 

คณะกรรมการทั้ ง  ๒  ชุดนี้นะครับ  จะสามารถทําใหแผนดินสะอาดไดนะครับ                   

มีความสามารถที่จะทําใหทุกสิ่งทุกอยาง การเลือกตั้งเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

จัดการกับคนที่ มีการโกงในการเลือกตั้ง ผมคิดวานาจะพิจารณาตัวนี้ เปนสําคัญ             

ในสวนตัวเห็นวาควรจะอยูใหครบตามวาระครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีทานใดอยูใหไมครบตามวาระมีไหมครับ จะไดสลับกันบางครับ มีใครไหมครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์หรือครับ เดี๋ยวอาจารยเจิมศักดิ์รอเด๋ียวไดไหมครับ พอดีมีสวนที่เขา    

เห็นดวย ผมใหเมื่อกี้เอยชื่อแลวนะครับ คุณเศวตกับคุณประดิษฐนะครับ แลวอาจารย  

เจิมศักดิ์ และตอจากอาจารยเจิมศักดิ์ยังมีอีกหลายคนนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขอบคุณครับ ผม เศวต   

ทินกูล  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  นครพนมครับ  ประเด็นนี้ครับทานประธาน              

ผมขออนุญาตอภิปรายแลวก็เทาความกอนครับ เราจะไดเห็นภาพชัดเจนวาเกิดอะไรขึ้น        

ผมเทาความไปที่เรามีวิกฤตการณที่ กกต. นะครับ หนา กกต. ผมเปนคนเอาเวทีไปตั้ง   

ไปพูด ไปจา ไปวาเอา เร่ือง กกต. ชุดเกาครับ ทานประธานครับ แลวก็ไดรับเกียรติจาก

ทานประธานยกราง ขออนุญาตเอยขึ้นมานะครับ ทานก็ไปใหกําลังใจผมกับสมาชิก สนช. 

บางทานนะครับ ไปเอาขาว เอาน้ําไปใหผม ไปที่นั่นนะครับ สุดทายบานเมืองตอนนั้น      

ก็วิกฤติมากนะครับ สุดทายก็มีการดําเนินคดีจากศาล แลวก็มีการพนจากวาระไป กกต. 

ชุดนั้นครับ มีความวิตกกังวลอยางมากมายกับพี่นองประชาชนเกี่ยวกับความบริสุทธิ์     

เที่ยงธรรมอันเปนที่ประจักษของ กกต. แลวก็มีการสรรหาจาก สว. เปนวิกฤติตอนนั้นครับ

อยางยิ่ง แลวก็มีที่มาที่ไปก็คือใช สว. ชุดเกาดําเนินการสรรหา จากที่ประชุมศาลฎีกา      

ที่คัดสรรนะครับ  เราตองโฟกัส (Focus)  ไปจากที่ประชุมศาลฎีกานั้น  เขาก็ตองหาคนที่ดี 



  ๕๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      บศุยรินทร ๒๓/๒ 

 

ในระหวางศาลฎีกาเขาเอง  ๒. เขาก็ตองทาบทามคนเสียสละดวยครับ ตองยินยอมดวย 

ไมใชไมยินยอมก็ไมมา เมื่อเขาเหลานั้นไดยินยอมเขามาแลว เสียสละแลว ไมใชวา             

ใครอยากจะมางาย ๆ ในเรื่องตรงนี้นะครับ เมื่อมาแลวปรากฏวามาถึงจุดนี้ก็เปนนาเสียใจ

วาผูที่เสียสละเพื่อทํางานใหบานใหเมืองนั้น จะตองมาถูกลดทอนดวยกฎหมายยอนหลัง

นะครับ ซึ่งเปนที่แคลงใจนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงไมเห็นดวยในเรื่องนี้นาจะใหครบวาระ

เพราะเขามาถูกตอง  

  ประเด็นที่ ๒ เร่ืองคณะกรรมการ ปปช. ครับ ผมเขาใจครับ จริงอยูครับวา

มาโดย คปค. แตเนื่องจากวาคณะ ปปช. นั้นพนวาระเนื่องจากปญหาเรื่องการขึ้น

เงินเดือนตัวเองนะครับ ก็เขาสูขบวนการสรรหาอยางเชนเดิมนะครับ ผูที่มาผมก็           

ขออนุญาตเอยนาม เปนทานวิชา มหาคุณ ก็อยูในดวงใจของพี่นองประชาชนชาวไทยแลว

ที่มาจากศาลฎีกา  และโดยเฉพาะอยางยิ่ งคนนอกนะครับ  ขออนุญาตเอยนาม            

ทานกลานรงค ทานก็เปนฮีโร (Hero) ในดวงใจผม เพราะผมเปนคนที่ดาราปราบทุจริต   

อยูแลว เร่ืองนี้ผมไมชอบครับ ผมยืนยันครับ วันที่เลือกตั้ง สว. ผมก็ไปกาใหทานนะครับ                 

เพราะทานเปนฮีโรของผม ผมไมเคยพูดออกมาหรอกครับ แตผมยอมรับสารภาพ 

เพราะฉะนั้นไมเสียหายอะไร คนเหลานี้เปนคนที่มีคุณคาตอประเทศชาติ ไมใชหางาย ๆ 

ครับ เพราะฉะนั้นถาหากวาเราไปตัดสิทธิทานแลว เราจะหาใครครับ ผูมีคุณูปการตอชาติ

บานเมือง  ไปหานาย  ก  นาย  ข  ซึ่งมีภาพลักษณที่ ไมคอยดี  มีความสี เทาขึ้นมา 

ประเทศชาติก็จะเสียหาย เพราะฉะนั้นผมเห็นควรวา ผมฝากคณะกรรมาธิการยกราง    

และพี่นอง แลวก็ทาน สสร. ผูทรงเกียรติดวยครับ ฝากเรื่องนี้วาผมสนับสนุนในเรื่องนี้     

ใหครบวาระครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวทานประดิษฐ ตองเรียนทานสมาชิกอยางนี้ครับ ในการอภิปรายนี่ตองเรียน      

ตามตรงเลยนะครับ ใหพูดเนื้อหาแลวก็เหตุผล ไมจําเปนตองพูดเอาอกเอาใจนะครับ     

ผมวาจะเปนสิ่งที่เปนประโยชนกับสภานะครับ ขอใหเปนเหตุเปนผลแลวกันนะครับ    

ทานประดิษฐครับ เรียกชื่อทานไวแลว เชิญครับ 

                             - ๒๔/๑ 



  ๕๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๒๔/๑ 

 

  นายประดิษฐ เหลืองอราม  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ 

ทานสมาชิกที่เคารพครับ กระผมเห็นดวยกับการที่ให กกต. แลวก็ ปปช. อยูจนครบ     

วาระนั้น เนื่องจากเทาที่ดูในมาตรา ๒๘๙ นั้น มีทั้งหมด ๕ องคกรนะครับ คือผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชน ใน ๓ องคกรนี้เราใหอยูจนครบวาระ แตยังคงเหลือ กกต. และ ปปช.         

ที่กรรมาธิการยกรางจะไมใหอยูครบวาระ ซึ่งกระผมไมเห็นดวย และมีความเห็นวา          

๒ หนวยงานนี้มีกระบวนการสรรหาและที่มาโดยชอบธรรม เราจึงควรใหเขาอยูจน       

ครบวาระครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยที่เรียกชื่อแลวนะครับ คือถาทานใดอภิปรายแลวเหตุผลเดียวกัน ผมวา       

เราก็เอาเปนเหตุผลในการตัดสินใจนะครับ ไมจําเปนตองพูดซ้ํานะครับ เชิญอาจารย         

เจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม 

เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมเขาใจวากรรมาธิการยกรางนี่คงไมมีเจตนา      

ดานตัวบุคคลทั้ งสิ้ น  เพราะในกรรมาธิการยกราง เองนี่ก็ มีบุคคลที่ จะตองถูก

กระทบกระเทือนจากกรณีนี้หลายคน ผมกลับคิดวากรรมาธิการยกรางที่ไดกําหนด     

ออกมาอยางนี้ กระทําดวยความสงางามดวยซ้ํา เพราะวาถาทานไปถึงแลวทานก็บอกวา

ทําไปอีกอยางหนึ่งนี่ คนก็จะตั้งขอสังเกตทันทีวาเพราะยกรางนี่มี ปปช. และมี กกต.      

อยูหลายคน แลวก็เปนการวางหมากกลเพื่อใหพรรคพวกตัวเอง หรือวางหมากกล          

ใหตัวเองสามารถที่จะทํางานตอไป ผมวานี่เปนบันทึกที่ดี แลวก็ควรจะพิจารณาอยางยิ่ง 

ประเด็นที่เราควรจะพิจารณานี่ไมควรจะใชอารมณความรูสึก แตตองดูขอเท็จจริงทั้งหมด 

ขอเท็จจริงที่ทานอาจารยสดศรี ขออนุญาตที่เอยนาม ที่พูดนะเปนความจริงทั้งหมด

เชนกัน คือ กกต. ๕ ทานที่ไดรับการแตงตั้งจาก คปค. เปน กกต. ที่ผานการคัดสรรจาก

กรรมการสรรหาและผานกระบวนการคัดเลือกโดยวุฒิสภาชุดผม ผมเปนคนตรวจสอบ

กระบวนการสรรหาและประวัติ และความประพฤติ  ทานประธานครับ  แตบังเอิญยังไมได 

 



  ๕๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๒๔/๒ 

 

โปรดเกลาฯ ที่จะดํารงตําแหนง อันนี้จะเปนประเด็นหรือไมเปนประเด็น ผมใหขอมูล        

เพื่อนสมาชิกคิดเอาเองก็แลวกัน คือยังไมไดดํารงตําแหนงแตวาผานขั้นตอนทั้งหลาย

หมดแลว กรณีของ ปปช. ที่มีอยู ๙ ทาน ก็ไดผานกระบวนการคัดสรรแลวก็เลือกโดย     

สว. ชุดผมเหมือนกัน แตวาบังเอิญ ๙ ทานนี้มีกระบวนการคัดสรร แลวก็เลือกนั้น ๖ ทาน 

อีก ๓ ทาน ไมใช แต ๓ ทานก็เปนคนดี รวมทั้งคุณกลานรงค จันทิก ดวย ทานจะลําบากใจ

ตรงนี้แหละครับ ในการที่จะคิด ทานจะเอาตัวคนมาคิดดวย หรือทานจะเอาแตเพียง

หลักการ อันนี้อยูที่ทานจะพิจารณาเอาเอง ไมมีใครสามารถที่จะบอกทานไดวาควรจะ

พิจารณาอยางไร ผมคิดวานาฟงทั้งคูครับ คือกรรมาธิการยกรางทานยึดหลัก แลวทาน   

ไมดูตัวคน ก็เปนความสงางามอยางที่ผมเรียน แลวผมคิดวาถาผมเปนกรรมาธิการยกราง

ผมก็คงตองทําอยางกรรมาธิการยกราง แลวขอเท็จจริงก็เปนอยางที่ผมพูด คงไมผิดเพี้ยน 

เพราะวาใน ปปช. อาจจะดอยภาษีกวานิดหนึ่ง แตตัวคนก็พอ ๆ กัน เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่

ทานชั่งน้ําหนักเอาเองก็แลวกันนะครับวา ทานจะใหเขาอยูครบวาระหรือไมครบวาระ      

จะดวยหลักการเหตุผล แลวก็สุมเสียงการที่ประชาชนจับตาดูอยูจะเหมาะสมอยางไร 

ประชาชนอาจจะชื่นชม หรืออาจจะไมชื่นชม เพราะวาที่ทํางานมา ปปช. กับ กกต.           

ก็ทํางานไดดีพอสมควร ประชาชนก็พอใจ ทีนี้ตรงนี้แหละครับยุงระหวางหลักการ กกต.   

        

- ๒๕/๑ 



  ๕๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๒๕/๑ 

 

จะดู มีภาษีกวานิดหนึ่งตรงที่จํานวนคน  ๕  คน  ทั้ งหมด  แตยังไมได โปรดเกลาฯ                 

ผมก็กราบเรียนทานประธานวา ผมพูดไปก็คิดไปนะครับ และผมก็ยังตัดสินใจไมได 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยเจริญศักดิ์ครับ และคุณวิทยานะครับ  

  ศาสตราจารยเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ  :  ครับ ผม เจริญศักดิ์ สสร.    

นะครับ คลาย ๆ กันนิดหนึ่งวา ผมเห็นวาทาน กกต. กับ ปปช. ใชไหมครับ สายที่มาจาก

การสรรหาถูกตองนี่นะครับ เราไปรอนสิทธิเขานี่มันไมเปนธรรม แลวก็ ๒ นี่สวนตัวนิดหนึ่ง 

ผมเคยพบกับ กกต. ทานหนึ่ง ผมก็สงสัยนะครับ ในงานเลี้ยง ผมถามวา ทานลาออกจาก

ศาลฎีกานี่มาเปน กกต. ทําไม ทานบอกวาเพราะไดยินพระราชดํารัสของในหลวง         

เมื่อเดือนเมษา ผมจึงลาออกมา ทั้งที่มาเปน กกต. นี่เงินเดือนนี่นะครับ นอยลงมาก

พอสมควรจากศาลฎีกา ถาศาลฎีกาเขาก็อยูไดถึง ๗๐ ปนี่ แลวเราไปทําอยางนี้ อาชีพอื่น

เขาก็ไมมี ผมวาไมคอยเปนธรรมนะครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวิทยา คชเขื่อน นะครับ ทานรัฐ ทานสามขวัญ ทานหลักชัย คนละสั้น ๆ นะครับ      

ผมวาตัดสินใจไดแลวนะครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  สั้น ๆ ครับทานประธาน ทานประธานที่เคารพ       

ผม วิทยา คชเขื่อน สสร. ทานประธานครับ ในมาตรา ๒๘๙ นะครับ วรรคหนึ่ง วรรคสอง

แลวก็วรรคสี่นะครับ คงเปนเต็มวาระ แตมาเวนอยูที่วรรคสามนะครับ ใหครึ่งวาระ          

ความมั่นใจนะครับ ผมเกิดความมั่นใจวาขอมูลที่ทานสดศรีและทานผูอภิปรายทานตาง ๆ 

ไดชี้แจงกับที่ประชุมไปแลวนั่นเปนเหตุผล เปนสิ่งที่สมควรนะครับ แลวก็ม่ันใจอีกขอที่ ๒ 

คือ ในคณะกรรมาธิการยกรางเองก็มีทานเหลานี้อยูนะครับ คือมีทั้ง กกต. มีทั้ง ปปช.   

ทานก็ยังลดวาระของทานลงมา แตวาความยุติธรรมมันอยูที่ไหน เมื่อสามสี่องคกร          

๓ องคกรเต็มวาระ แตมายกเวนที่ กกต. และ ปปช. ผมคิดวามันคงจะไมยุติธรรมครับ 

ขอบพระคุณทานประธานครับ  

 



  ๕๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๒๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานรัฐครับ  

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ      

ยกรางครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ อันนี้ผมคงไมไดแปรเห็นดวย หรือไมเห็นดวย     

กับตําแหนงทั้งหลายนะครับ พอดีผมมีคําถาม ขออนุญาตถามไปผานทานประธาน           

ไปหายกรางนะครับ เนื่องในทั้งวรรคสาม วรรคสี่นี่ ทานไดเพิ่มมาวา และมิใหนํา            

บทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชกับบุคคลดังกลาว           

คืออยางนี้ครับทานประธาน ผมขออนุญาตเรียนถามทานประธานผานไปหายกราง        

นะครับ สมมุติวา  นาย ก ไดดํารงตําแหนงอะไรก็ตาม เธอจะเหลือวาระอะไรก็ตามใน   

ครั้งที่ ๑  นี่ แปลวาเธอลงครั้งที่ ๒ ไดเลยใชไหมครับ และเนื่องจากบทบัญญัตินี้         

แปลวาเธอสามารถจะลงครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้ง ๕ ครั้งที่ ๖ ไดเลยหรือเปลาครับ            

ถาเปนนาย ก คนเดิม อยางไรทานชวยพิจารณาดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวใหกรรมาธิการตอบทีเดียวนะครับ ทานสามขวัญครับ ไมติดใจแลวนะครับ          

คุณหลักชัยติดใจไหมครับ หมดแลวนะครับไมอภิปรายแลวนะครับ ใหทานสุดทาย      

เชิญครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิก

ผูทรงเกียรติ กระผม หลักชัย กิตติพล สสร. นะครับ ในเรื่องมาตรา ๒๘๙  วรรคที่ ๓        

ที่กระผมเห็นวาควรจะตองมีการอภิปรายสักเล็กนอย เนื่องจากวากรรมาธิการยกราง    

ครั้งแรกที่ใหพวกเราไปรับฟงความคิดเห็น  ทานไมมีตําแหนงการวาระครบวาระ           

แลวกรรมาธิการยกรางวันนี้มาเปลี่ยนแปลงวาเปนครึ่งวาระ แลวเรื่องที่ ๒ นะครับ           

ก็ในวรรคตาง  ๆ  นะครับ ผูแทนองคกรอิสระตาง  ๆ  ไมวาเปนผูตรวจการแผนดิน              

ไมวาสมาชิกสภาที่ปรึกษา ไมวาจะเปนอันอื่นนะครับ ก็ครบวาระทั้งนั้น แลวตามที่กระผม

ไดฟงมาตลอดนะครับวา การที่กรรมการการเลือกตั้ง กกต. นะครับ แลวก็กรรมการ

ปองกันและการปราบปรามทุจริตแหงชาตินี่ ซึ่งก็ไดผานกระบวนการที่ถูกตองนะครับ     

เปนที่ยอมรับกันในสังคม  เพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ  ก็คือวา เราเองก็มีความมั่นใจ 



  ๖๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๒๕/๓ 

 

วาในรัฐธรรมนูญฉบับ ใหมนี ้  มีก า รต ร วจสอบ  มีก า รทุก  ๆ  สิ ่ง  ทุก ๆอยา งที่

ครบถวนบริบูรณแลว  เพราะฉะนั้นกระผมจึงยืนยันวานาจะใหทานเหลานี้สามารถ

ดํารงตําแหนงไดครบวาระเหมือนกับตําแหนงอื่น ๆ ขอบพระคุณครับ ทานประธาน      

โปรดพิจารณา 

 

          - ๒๖/๑ 

 

 

 



  ๖๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๒๖/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ กรรมาธิการครับ สรุปไหมครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงผมขึ้นมาพูดก็ดวยความลําบากใจ 

เพราะวาผมเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยนะครับ ความจริงเรียนวาเปนคนที่เห็นดวย   

กับการใหวรรคสามนี่อยูครบวาระนะครับ แตวาผมก็ตองยืนบนจุดของกรรมาธิการวา

กรรมาธิการก็มีเหตุผลเสียงขางมากนะครับ เหตุผลที่ทานเสียงขางมากไดใหความเห็นไวนี่ 

ก็ยืนยันกับทานทั้งหลายวา ความจริงแลวการใหทั้ง ๒ องคกร คือกรรมการการเลือกตั้ง

และ ปปช. อยูครึ่งวาระนี่ เพราะมีคนตั้งคําถามเยอะ แมหลายทานจะพูดวากระบวนการ

สรรหาเปนกระบวนการสรรหาตามปกติก็ตาม แตคําถามก็ยังเกิดขึ้นโดยตลอดเวลา      

นะครับวา ทั้ง ๒ องคกรนั้นดํารงตําแหนงโดยถูกตองเหมาะสมมากนอยแคไหน อยางไร 

ความจริงถูกตอง คงถูกตองครับ ผมเห็นดวยกับหลายทานที่อภิปรายไป แตเหมาะสม

หรือไมที่อยูครบวาระนี่ คงเปนประเด็นใหญที่สังคมตั้งคําถาม โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไดยกขึ้นมานะครับวา เรามีคนของเราเองใน  ๒ องคกรนี่              

อยูในองคกรของเราเอง แลวก็จะเกิดคําถามขึ้นเยอะวาเราดูเร่ืองคน หรือดูเร่ืองหลักการ 

ถาเอาเรื่องหลักการนี่ กรรมาธิการก็ยังเห็นวาการอยูครึ่งวาระซึ่งเปนหลักการทั่วไปนะครับ 

แมแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็บัญญัติใหไดครึ่งวาระ และขออนุญาตกราบเรียนวา    

ความจริงครึ่งวาระนี่มันครึ่งวาระนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้นะครับ ไมได      

ครึ่งวาระยอนไปตั้งแตแตงตั้งแตประการใดทั้งสิ้น นี่ประเด็นที่ ๑ ที่อยากเรียน 

   ประเด็นที่ ๒ ก็คือวาเราไดเห็นประเด็นตรงนี้อยูพอสมควรวา เมื่อให      

ครึ่งวาระตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลวนี่ จึงใหดํารงตําแหนงตอไปได        

อีก ๑ วาระ ก็เขียนไวตอนทายนะครับ มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง

เกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว แตขออนุญาตกราบเรียนวาที่ทานรัฐ ชูกลิ่น  

ตั้งขอสังเกตนะครับวา ถาเขียนอยางนี้จะทําใหเขาดํารงตําแหนงไปเรื่อย ๆ หรือเปลา 

 

 



  ๖๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๒๖/๒ 

 

โดยไมจํากัดวาระเลยนะครับ กรรมาธิการเห็นดวยกับทานรัฐ ชูกลิ่น เลยนะครับวา        

คําอาจจะมีปญหา กําลังขออนุญาตหาคําอยูนะครับ เดี๋ยวคงแถลงไดวาจะใชคําไหน     

แตหลักการก็คือวาถาคุณอยูครึ่งวาระนี้แลวนี่ คุณสามารถอยูตอไดอีก มองในเชิง

หลักการนี่ ไมมองในเชิงตัวบุคคลเลยนะครับ คนกลุมนี้จะไดเปรียบคนกลุมอ่ืนดวยซ้ําไป 

เพราะคนกลุมอ่ืนจะอยูแควาระเดียวนะครับ ๗ ปเทานั้น แตคนกลุมนี้จะอยูสามครึ่ง   

บวกเจ็ด แคนั้นเองนะครับ ผมเรียนอยางนี้ครับ ก็ขออนุญาตทานประธานวากรรมาธิการ  

ก็ขออนุญาตยืนยันตามรางที่กรรมาธิการไดเรียนมาแลวนะครับ ถามีอะไรก็ขออนุญาต   

ใหลงมติครับทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมจะขออนุญาตลงมตินะครับ  

  (นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในมาตรา ๒๘๙ ในวรรคที่ ๓  มี ๒ องคกรนะครับ ผมจะถามทีละองคกรนะครับ       

องคกรแรกที่จะถาม คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะถามในสวนของการ            

ดํารงตําแหนงในวาระนะครับ การดํารงตําแหนง ถาหากสมาชิกเห็นดวยที่จะให กกต.    

นะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ที่จะให กกต. ดํารงตําแหนงในวาระแรกนี่นะครับ         

ไมเกินกึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งวาระนี่นะครับ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยที่จะใหอยูครบวาระ       

ในวาระแรกดังกลาวนี้นะครับ ใหกด ไมเห็นดวย อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ บังเอิญขอเสนอ

ของกรรมาธิการนี่ มันมีเ ร่ืองที่จะใหอยูตอไดอีกถาลงสมัคร อยาง กกต. นี่นะครับ            

อันนี้ยังไมผูกพันนะครับ โหวตเปนอยางไรอันนี้ตองมาดูกันอีกทีหนึ่ง ถูกไหมครับ         

หรือวาผูกกันไปเลยจะไดรู  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม ผมวาเพื่อความถูกตองนะครับ เอาเวลากอนดีกวา  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เอาเวลากอน 



  ๖๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๒๖/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ดีกวานะครับ มันจะเปนธรรมมากกวา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เงื่อนไขเก็บไวกอนนะครับ ไมผูกพัน

นะครับ เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงได ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นะครับ  เอาวาระกอนนะครับ  วาระแรกเริ่มนี่นะครับ  ถาอยู ครึ่ งวาระนะครับ                

ตามกรรมาธิการยกราง ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยวาในวาระแรกใหอยูเต็มวาระนี่นะครับ 

ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนนะครับ เฉพาะ กกต. นะครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ยังไมลงคะแนนหรือครับ  ทานยังไม ไดลงคะแนนนะครับ  ออ  บัตรอยูข างลาง                 

ของทานไพโรจนนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ กอนจะรวมคะแนนนะครับ มีสมาชิก    

ทานใดยังไมลงคะแนน ทานไพโรจน เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เดี๋ยวคอยไปเพิ่ม      

ทีหลังนะครับ ปดการลงคะแนนแลวนะครับ เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ ----------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๗/๑ 



  ๖๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๗/๑ 

 

ครับ อยูครึ่งวาระนะครับ ๑๓ ใหอยูเต็มวาระ ๕๖ นะครับ งดออกเสียง ๙ นะครับ         

เพิ่มทานไพโรจน เห็นดวยนะครับ เปน ๑๔ นะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นดวยให กกต.        

อยูครบวาระนะครับในวาระแรกนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๗/๒ 

 

   ทีนี้กอนจะไปถึง ปปช. นะครับ สวนที่สมาชิกติดคางไวจะพิจารณาเลย  

ไหมครับ เฉพาะ กกต. ในสวนที่กลาวถึงวาจะวาระตอไปนี่นะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : อนุญาตโหวต ปปช. ตอไปเลยไดไหมครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมก็เลยถามนี่ครับ จะไดญัตติไมตกนะครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ     

ถาอยูเต็มวาระนี่ วาระถัดไปคงตองตัดทิ้งเลยนะครับ คงไมสามารถดํารงตําแหนงอีก      

๑ วาระไดนะครับ อันนี้เปนหลักการใหญนะครับ เราคงไมลงมติวาจะใหอยูอีก ๑ วาระ

ถัดไปอีกนะครับ เปน ๒ วาระติดกัน คงไมไดครับ ทานประธานครับ คงตองแกทั้งหมด    

แลวครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมครับ ในหลักการเดียวกันครับ เพราะอยูเต็มวาระแลว        

นี่นะครับ มีทานใดติดใจจะใหอยูตอไหมครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน              

ขออนุญาต เผอิญรางของกรรมาธิการนี่ใหนับวาระตั้งแตวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช    

เมื่อเราโหวตวาใหอยูเต็มวาระแลว ขออนุญาตวาเต็มวาระนับแตวันแตงตั้งนะครับ      

นาจะถูกตองตรงกันนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการเสนอวาการนับ ๑ วาระนั้น ใหนับตั้งแตวันที่เขาดํารงตําแหนงนะครับ           

มีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีทานใดนะครับเห็นเปนอยางอื่น ชัดเจนนะครับ การดํารงตําแหนงโดยการเริ่ม

ชวงเวลาเทาไรนะครับ ถือวาผานของ กกต. นะครับ ผมขอถามในสวนของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินะครับ หรือ ปปช. ในเรื่องวาระแรกของ 

 



  ๖๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๗/๓ 

 

การดํารงตําแหนงนะครับ โดยวาระแรก กรรมาธิการยกรางใหดํารงตําแหนงไมเกินกึ่งหนึ่ง  

ของวาระนะครับ หากสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยที่จะให

อยูครบวาระนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนไดนะครับ แลวก็เงื่อนไข

เดียวกันนะครับ สวนอื่นเดี๋ยวพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ทานไพโรจน ลงแลวนะครับ ปดการลงคะแนน      

เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนไดครับ เห็นดวย ๑๑ ไมเห็นดวย ๕๘ งดออกเสียง ๑๑ นะครับ 

ก็คงใหอยูครบวาระนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๖๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๗/๔  

 

  เชิญทานเลขา อาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                 

ที่เคารพครับ ก็ขอเสนอเงื่อนไขเปนไปตามของ กกต. นะครับ ก็คือ ๑ วาระเทานั้นนะครับ 

แลวก็นับตั้งแตวันที่แตงตั้งครับทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถือว า เปนมติที่ ประชุมนะครับ  ผานวรรคที่  ๓  นะครับ  เข าวรรคที่  ๔  นะครับ                  

เชิญกรรมาธิการครับ วรรคที่ ๔ ครับ  

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ ผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ วรรคสี่เปนการพูดถึงกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ซึ่งตามรางที่นําเสนอนั้นใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยไมใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว สําหรับกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาตินี้ มีขอเท็จจริงที่แตกตางจากทุกองคกรที่กลาวมา เพราะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติกําลังจะหมดวาระ  และกําลังดําเนินการ จะดําเนินการสรรหา       

แตงตั้งใหม สิ่งที่เขียนขึ้นมานั้นก็เพื่อรองรับในสิ่งที่คิดวา ถารัฐธรรมนูญนี้ประกาศ          

ใชบังคับ แลวก็มีการสรรหาไปกอนรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ  -------------------------------------                           

  

                                                                                                                    - ๒๘/๑ 



  ๖๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๒๘/๑   

 

ซึ่งอาจจะชวงเวลาสักสองสามเดือน จะทําใหกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งใหมกอน

รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ แตอยูในวาระเวลาเพียงไมเทาไร เพราะจะตองไปแตงตั้งกรรมการ

สิทธิมนุษยชนใหมตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนี้ จึงบัญญัติรองรับวาไมเอา ๑ วาระ      

มาใชเพื่อความเปนธรรมกับบุคคลที่จะเขามา แตกรรมาธิการไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม

วา การสรรหานั้นอาจจะมีการเลื่อนออกไปก็ได ถาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนอยางนี้ 

หมายความวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ดํารงตําแหนงอยูนั้นก็ยังไมสรรหา ซึ่งเทากับ

กรรมการสิทธิมนุษยชนเดิมซึ่งครบวาระแลวนั้นอยูรักษาการตอเนื่องกันไป แลวก็จะได

สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้  เมื่อเชานี้คณะกรรมาธิการจึงขออนุญาต          

ทานสมาชิกวาขอเติมขอความตอทายไปวา ในกรณีที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนงมาไมเกิน

หนึ่งป อานขอความตอนทายก็จะไดวา และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง

ตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว ในกรณีที่บุคคลนั้นดํารงตําแหนงมา

ไมเกินหนึ่งป หมายความวาคือการไดสิทธินับวาระเพิ่มนั้น ก็จะใชเฉพาะคนที่เขามาอยู

ในชวงสั้น ๆ เทานั้นเองครับ สวนกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดเดิมที่อยูครบวาระแลว           

ก็จะไมไดรับสิทธิอันนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ อาจารยสมคิดจะเสริมครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ      

ขออนุญาตชี้แจงทานสมาชิกสภารางสั้น ๆ นิดเดียววา สมาชิกกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาตินั้น ไดหมดวาระไปตั้งแตเดือนกรกฎา การสรรหานั้นยังไมเสร็จสิ้น แลวเรายังไมรู

นะครับ จะเสร็จสิ้นกอนหรือหลังการใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมหมายความวาชุดปจจุบันนี่

เขาอยูครบวาระเขาไปแลว แลวเขาไมควรอยูตอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ             

ป ๒๕๔๐ นะครับ แตวาปญหาอาจจะเกิดขึ้นวา กอนรัฐธรรมนูญเราประกาศใชนี้         

การสรรหาชุดใหมอาจจะเกิดขึ้นแลว พอรัฐธรรมนูญเราประกาศใชปบ ชุดใหมก็อยูไป   

แค ๑ หรือ ๒ เดือน หรือ ๓ เดือน หรือ ๔ เดือนเทานั้นนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา   

อยากตองการก็คือวาชุดสรรหาใหมที่อยู ๑ หรือ ๒ เดือน ๓ เดือนนี้ พอรัฐธรรมนูญ 

 



  ๖๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๒๘/๒ 

 

ประกาศใชปบ เขาตองสรรหาใหมครับ เพราะตองลดจํานวนจาก ๑๑ คน เหลือ ๗ คน   

นะครับ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี่ เพราะฉะนั้นคนกลุมนี้ ๑๑ คน ตองยอมใหเขาไปเปน

ชุดใหมไดดวยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม เนื้อหาจะเขียนแบบนี้ เทานั้นเองนะครับ           

ขออนุญาตกราบเรียน คือชุดเกาไมมีสิทธิลงใหม ชุดใหมหากจะมีกอนรัฐธรรมนูญ      

ฉบับปจจุบันสามารถลงใหมได เนื้อหาเปนอยางนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ นาจะเขาใจตรงกันได อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

คือผมเขาใจ และก็ถาเราเขาใจเนื้อเร่ืองนี่ก็รับได แตผมเกรงวาเมื่อมีผูอานรัฐธรรมนูญ    

ในภายหลัง เขาจะงง ไมรูเร่ืองเลย เขาจะกลายเปนวาพวกเราเขียนรัฐธรรมนูญนี่ ทําไมถึง

เปนอยางนี้ มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงมาใชบังคับกับบุคคล

ดังกลาว ในกรณีที่มีอายุความไมถึง ๑ ป ทําไมไมให เขาจะไมรูเร่ืองเลย คือทานเขาใจ   

ใชไหมครับ คือมันงงสิ้นดีเลย ถาไมเขาใจวา เออ ตอนนี้มันกําลังสรรหา กําลังจะเปน

อยางนั้นอยางนี้ ทานมีวิธีเขียนอยางอื่นไหมครับ ที่ทําใหมันดูดีกวานี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ คือจริง ๆ เดี๋ยวครับ ทานกรรมาธิการครับ ผมวาก็เอาขอเท็จจริงจริง ๆ ใสเขาไป       

ขออนุญาตเสนอความเห็น ก็บอกวา ในขณะนี้อยูระหวางการสรรหาคณะกรรมการ     

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ อยูระหวางอะไรก็วาไปนี่นะครับ มันก็ตรงกับขอเท็จจริง และมันก็

เขาใจงายนะครับ เอาขางลางกอนก็ไดครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ     

เอาหลักการไดไหมครับ ถาหลักการตรงกันนี่เดี๋ยวกรรมาธิการรับไปเขียนใหชัดเจน          

มากยิ่งขึ้นกวาเดิม ไดไหมครับ หลักการนาจะตรงกันแลวใชไหมครับ ขออนุญาตหารือ      

เร่ืองหลักการเทานั้นครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ หลักการตรงกัน ก็คือเขียนใหชัดใชไหมครับ ใหเขาใจ อยางที่ผมยกตัวอยางนะครับ 

ทานรัฐครับ มีอะไรครับ 



  ๗๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๒๘/๓ 

 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ  

ยกราง เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ก็ขออนุญาตฝากทางกรรมาธิการชวยพิจารณา     

ตัวนี้ดวยนะครับ  เพราะวามีคําวา  และมิใหนําบทบัญญัติหนึ่ งปมาใช  นะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

นี่แหละครับ ที่เขากังวลและหวงนะครับ เดี๋ยวหาถอยคําใหมนะครับ หลักการเขาใจ

ตรงกัน อาจารยหมอชูชัยครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ขอบคุณทานประธานครับ ผม 

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ สสร. และกรรมาธิการยกรางนะครับ ตองขอบคุณทางฝายเลขา

กรรมาธิการยกรางนะครับ ที่มีความพยายามจะเขียนใหสอดคลองกับสถานการณที่

อาจจะเกิดขึ้น ๒ สถานการณดวยความยากลําบาก  -------------------------------------------- 

 

           - ๒๙/๑ 

 

 



  ๗๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                              ณัฐชนก ๒๙/๑ 

 

แตวาแทที่จริงแลวผมอยากจะเรียนวามันไมนาจะเปนอยางนั้นนะครับ ตาม พรบ. 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะพนจากตําแหนง 

ชุดนี้นะครับชุดแรกนี่ คือภายในวันที่ ๑๒ กรกฎา ๒๕๕๐ ครับ นั่นก็หมายความวาชุดใหม

ควรจะไดแลว เพราะวาในกฎหมายบอกวาตองสรรหาภายใน ๖๐ วันกอนสิ้นวาระ            

ทีนี้ถาเกิดอุบัติเหตุนะครับ หรือจะดวยความจงใจหรือไมก็ตาม ยังสรรหาไมเสร็จนะครับ 

แลววันที่ ๑๙ สิงหานี่จะมีการทําประชามติ ประเด็นก็คือวารัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จะมีผล

บังคับใช ผมเขาใจวาอาจจะปลายเดือนสิงหาหรือตนเดือนกันยาหรือเปลาครับ ก็แสดงวา

เขาจะมีเวลาอีกตั้งประมาณสี่สิบกวาวัน ๔๕ วัน คืออยางไรก็ตามชุดนี้ตองสรรหา      

เสร็จครับ ไดชุดใหมขึ้นมา สถานการณมันมีสถานการณเดียวเทานั้นเอง จะมาบอกวา    

ไมเสร็จไมได เพราะวากฎหมายเขียนใหเสร็จกอน ๑๓ กรกฎา ๒๕๕๐ ก็วาจะตองพน    

ชุดแรกตองพนไปแลวนะครับ แตวาอันนี้ก็มีความพยายามอยางยิ่งที่จะเกรงวาจะเจอ

สถานการณ ๒ สถานการณนะครับ คําถามของผมก็คือวา รัฐธรรมนูญจะมีผลประมาณ

เมื่อไรนะครับ หลังจากที่ ๑๙ สิงหา ซึ่งเปนวันที่ลงประชามติ คําถามที่ ๒ ก็คือ เราไดเขียน

ในบทเฉพาะกาลใชไหมครับวา พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่จะออก   

ตามรัฐธรรมนูญใหมนี่จะตองออกภายใน ๑ ป เราไดกําหนดไวชัดเจนใชไหมครับ 

อยากจะเรียนถามครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ จริง ๆ หลักการนาจะไดแลวนะครับ ตรงกันแลวอาจารยหมอครับ ก็คืออยาไปผูกกับ

เวลา เงื่อนเวลา แตผูกกับขอเท็จจริงวาขณะนี้เขาสรรหาอยู ถาไดกรรมการสิทธิมนุษยชน

มาในชวงนี้ ก็ถือวาใหเปนกรรมการตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ ก็ไมเปนชุดอื่นและก็ไมหลุด  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอประทานโทษครับ ทานประธานครับ 

รัฐธรรมนูญจะมีผลประมาณเมื่อไรครับ  หลัง  ๑๙  สิงหา  โดยประมาณก็ไดครับ           

ทานอาจารยสมคิด ไมทราบวาพอจะบอกไดไหมครับ โดยเฉลี่ย หลังจากนั้น ๑ เดือน   

หรือวาประมาณกี่สัปดาหครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือกําหนดไมไดหรอกครับ  



  ๗๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ณัฐชนก ๒๙/๒ 

 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  โดยประมาณครับ โดยประมาณ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือตองโปรดเกลาฯ ขึ้นไปครับ เปนพระราชอํานาจ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ถาโปรดเกลาฯ ลงมาก็มีผล  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็โปรดเกลาฯ ลงมาก็ประกาศราชกิจจานุเบกษาครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ประมาณ ๑ เดือนหลังจากนั้น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมหรอกครับ สวนใหญก็ไมกี่วันครับ บางทีวันเดียวกันยังมีเลยครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ครับ แลวก็พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิตามรัฐธรรมนูญใหมจะกําหนดในบทเฉพาะกาลใชไหมครับวา   

จะตองเสร็จภายใน ๑ ป ผมขอความมั่นใจตรงนี้นิดหนึ่งครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อันนี้ยกรางตองตอบเองนะครับ เชิญครับ ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ ผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือในบทเฉพาะกาล เนื่องจาก          

บทเฉพาะกาลรองรับ แตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จะตองแกใหสอดคลองกัน     

สวนกฎหมายสิทธิมนุษยชนเขาใจวาไมใชกฎหมายประกอบ เพราะฉะนั้นก็ไมไดกําหนด

ระยะเวลา แตวาอยางไรเขาก็ตองแกเพื่อสอดรับกับการสรรหาที่ เปลี่ยนแปลงไป          

ตามรัฐธรรมนูญนี้ครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  : ก็ตองกําหนดวาภายใน ๑ ป หรือใน   

บทเฉพาะกาลอีกทีใชไหมครับ พรบ. ฉบับนี้  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขณะนี้ยังไมไดกําหนดครับ           

ก็อาจจะตองกําหนดครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ถาเปนมติที่ประชุมก็ โอ.เค. ครับ  

 



  ๗๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ณัฐชนก ๒๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไดไหมครับ ยกรางเห็นพองตองกันไหมครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ เดี๋ยวจะเติมกําหนดระยะเวลา

สําหรับกฎหมายสิทธิมนุษยชนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หลักการไดครบหมดแลวนะครับ เดี๋ยวอยางไรทานก็ตองตรวจราง สรุปรางสุดทาย         

อยูดีนะครับ ถือวาผานที่ประชุมในวรรคที่ ๔ นี้นะครับ มีทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ไมมีนะครับ วรรคที่ ๕  เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  วรรคที่ ๕ จะเปนเรื่องการรองรับ

การปฏิบัติหนาที่ของบุคคลที่ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปวาก็ใชกฎหมายที่มีอยูในการทําหนาที่ 

จนกวาจะมีการแกกฎหมายนั้นให เปนไปตามรัฐธรรมนูญ  แตวาบทบัญญัติใด               

ในกฎหมายเดิมที่มีอยู ถาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญนั้นก็ใชบังคับไมได ตองไปใชบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแทนครับ เปนการรองรับการปฏิบัติหนาที่ใหตอเนื่องกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ มีทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ ถือวาที่ประชุมเห็นดวยกับมาตรา ๒๘๙ ที่มีการแกไข

ดังกลาวนี้ทั้งมาตรานะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ นิดเดียวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานพิเชียรครับ  

    

          -  ๓๐/๑

   



  ๗๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๓๐/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ    

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ สสร. ในวรรคหานี้นะครับ อยากจะขอ

อนุญาตตั้งเปนขอสังเกตเล็ก ๆ สักนิดหนึ่งนะครับ ใหทานกรรมาธิการยกราง คือทานตอง

ไปรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๓ ฉบับนะครับ ใหสอดคลองกับมาตรา ๒๘๙ 

ตั้งแตวรรคหนึ่งถึงวรรคสี่นะครับ ตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนวา เนื่องจากรายละเอียด        

ของ พรบ. ทั้ง ๓ ฉบับนี่ คือ พรบ. เลือกตั้ง พรบ. พรรคการเมือง และ พรบ. กกต.             

มีรายละเอียดมากนะครับ บาง พรบ. นั้นมีมาตราถึงเกือบรอยมาตรา โดยเฉพาะ พรบ. 

กกต. กับ พรบ. เลือกตั้งนี่นะครับ ดังนั้นทานไดเขียนไวอยางชัดเจนวา บทบัญญัติใน 

พรบ. ลูกทั้ง ๓ ฉบับนี้ตองไมขัดหรือแยงกับมาตรา ๒๘๙ นี้ในรัฐธรรมนูญ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานพิเชียรครับ เขาบัญญัติ แตเขาไมใหขัดหรอกครับ 

     นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ใชครับ แตวากระผมก็จะขออนุญาตเรียน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานเสนอในสิ่งที่มันเปนไปไดหนอยสิครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  สั้น ๆ เลยครับ ก็คือวาเมื่อทาน           

ไดบัญญัติแลวก็ขอความกรุณาขอใหเราไดดูราง ๓ พรบ. นี้ดวย เพื่อจะชวยทานดูนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ๆ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  อันนี้ก็จะเปนประโยชน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางไรก็ตองเอาเขาสภาอยูแลวครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : กับสวนรวมนะครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  ผานมาตรา  ๒๘๙  นะครับ  กอนเขามาตรา  ๒๙๑  นี่นะครับ  กรรมาธิการ             

ขอให สภาพิ จา รณาส วนที่ ยั งมี ข อความ เล็ กน อย เติ ม ในมาตรา  ๒๙๐  ครั บ                   

เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 



  ๗๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๓๐/๒ 

 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตทานประธานแกไขเล็กนอยครับ 

มาตรา ๒๙๐ ถาทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจําไดนะครับวา มาตรา ๒๘๗ เราไป

ขยายเวลาเรื่องการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภานะครับ  ให เหลื่อมกับการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เราบอกใหเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหเสร็จภายใน   

๙๐  วัน  ราง เดิมบอกให เลือกหรือสรรหาวุ ฒิให เส ร็จภายใน  ๑๒๐  วันนะครับ                

แลวเราไดแกเปน ๑๕๐ วัน เพื่อใหบทบัญญัติดังกลาวสอดคลองตองกันในเรื่องระยะเวลา 

กรรมาธิการขออนุญาตแกไขมาตรา ๒๙๐ วรรคหนึ่ง ตอนทายครับที่เขียนวา ๑๒๐วัน   

ขออนุญาตเปน ๑๕๐ วัน ครับ เพื่อแกปญหาเรื่องเวลาเชนเดียวกันครับ ขออนุญาตแกไข

เล็กนอยเพื่อใหสอดคลองกันแคนั้นเองครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทันไหมครับ ทันไหมครับ มาตรา ๒๙๐ ทันไหมครับ พอดีผานไปมาตรา ๒๙๐      

กอนนะครับ มีทานใดติดใจไหมสวนที่กรรมาธิการขอแกไข 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวาเห็นชอบกับกรรมาธิการที่ขอแกไข มาตรา ๒๙๐ นะครับ ผานนะครับ พอดีเมื่อกี้     

มีมาตราอีกมาตราหนึ่งครับ พอดีมาดูในเอกสารคําแปรญัตตินี่นะครับ จากการที่ผาน

มาตรา ๒๘๙ ไปแลวนะครับ มีมาตรา ๒๘๙/๑ ของอาจารยศรีราชานะครับ ของทานวัชรา

นี่สวนไหนครับ เห็นยกมือ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา  หงสประภัศร มาตรา  ๒๘๙  นี่กลุมกระผมแปรญัตติเอาไวครับ  แตกระผม             

จะกราบเรียนวาเนื่องจากกระผมแปรญัตติไวโดยมีเงื่อนไขวา เมื่อกรรมาธิการยกราง      

ไดแกไขพระราชบัญญัติเดิมเปนครึ่งวาระ กระผมจึงไมติดใจ แตบัดนี้เมื่อแกเปน ๑ วาระ 

กระผมก็ตองขึ้นมากราบเรียนใหมวา ไมติดใจครับ จึงจะหมดปญหาครับ 

 

 



  ๗๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๓๐/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ บันทึกไวนะครับ พอดีเมื่อกี้ถามไปแลวนะครับวามีทานใดเห็นอยางอื่นไหม ก็ไมมี

ทานใดเห็นอยางอื่น ๒๘๙ ผานนะครับ ๒๘๙/๑ ทานอาจารยศรีราชายังมีติดใจไหมครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทาน

ประธานที่เคารพ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ สสร. ผมไดขอสงวนในมาตรา ๒๘๙/๑ ไว

นะครับ โดยเหตุที่วาจากที่ไดอภิปรายกันเมื่อสักครูที่บอกวา วาระของผูตรวจการแผนดิน

จะเหลื่อมไมเทากันนะครับ อีกทานหนึ่ง ทานแรกนี่ครับจะหมดประมาณอีก ๑ ปขางหนา 

ทานที่ ๒ จะหมดอีกประมาณเกือบ ๒ ปขางหนาครับ อีกปเศษ ๆ ปครึ่งครับ  --------------- 

 

            - ๓๑/๑ 

 

 

 

 



  ๗๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริลักษณ  ๓๑/๑ 

  

และทานที่ ๓ จะหมดในประมาณอีก ๔ ปเศษ เพราะฉะนั้นซึ่งตามมาตรา ๒๘๙ วรรคแรก 

นี่นะครับ ก็จะทําใหเกิดความเหลื่อม และเพื่อที่จะอนุวัตใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญใหมนี่

นะครับ จึงจําเปนนาจะตองมีบทบัญญัติที่จะตองทําใหผูตรวจการที่มีวาระเหลื่อมกันนี่

ครับสามารถที่จะหยุด แลวก็สามารถมาเชื่อมตอกันไดตามรัฐธรรมนูญใหม จึงขอเสนอ

มาตรา ๒๘๙ วรรคแรกครับ โดยที่หลักการก็คือวา เมื่อใครหมดไปแลวยังไมใหตองตั้งใหม 

จนกวาจะครบ แลวก็มีเลือกพรอม ๆ กันเมื่อไรถึงคอยตั้งใหมตามมาตราที่กลาวนะครับ    

ก็คือจะมีการเลือกตั้งประธานผูตรวจอีก ๑ ครั้งนะครับ อันนี้แลวแตที่ประชุมสภาจะ

เห็นชอบครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจแลวครับ ทีนี้ในสวนที่ตั้งคณะผูตรวจการแผนดินนี่นะครับ ในหลักเดิมมี ๓ คน 

การเขาวาระกับออกจากวาระนี่พรอมกันไหมครับ ในหลักเดิมกอนนะครับ หลักเดิม     

เชิญทานเลขาครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญวา เดิมทีหลักเรื่องเขาไมตรงกันเปนหลักที่ใชมาตลอดของผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา แลวก็ถาใชหลักที่ทานกรรมาธิการไดแปรญัตติไวนะครับ สงวนความเห็นไว 

นะครับ ก็จะมีคนที่พนไป ๑ ป ก็หมายความวาอีกประมาณสี่ปกวา ๆ จะเหลือ ๒ คน  

และอีกสองปกวา ๆ จะเหลือคนเดียว ผมคิดวาเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ      

การใหความเห็น การรับเร่ืองราวรองทุกขของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาพอสมควร   

ผมคิดวาสิ่งที่เราพยายามวางไวก็คือวา แมผูตรวจการรัฐสภาทั้ง ๓ ทานนี่จะทํางาน

แยกกันออกไปนะครับ แตผมเขาใจวาการตัดสินใจหลายเรื่องตองตัดสินใจรวมกัน        

ผมไมแนใจวาการเขียนใหมีแบบนี้ขอดี ก็คือวาทําใหระยะเวลาของการพนมันเทากัน     

แตขอเสียก็คือวาจะทําใหมีกรณีปญหาเกิดขึ้นนะครับวา บางชวงจะเหลือแค ๒ คน        

แคนั้นเอง ถา ๒ คนมีความเห็นตางกัน ผมไมแนใจนะครับจะดําเนินการอยางไรบาง     

หรือถามีอยูคนเดียวเหลืออยู แลวเหลืออยูคนเดียวจะอยูไปสองปกวา ๆ เราไมพูดเรื่องคน

นะครับวาเปนใคร คน ๆ นี้ก็จะตัดสินใจทุกเรื่องนะครับวาจะรับเร่ืองราวรองทุกขไหม 



  ๗๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริลักษณ  ๓๑/๒ 

 

แลวเขาจะมีอํานาจในเรื่องของประมวลจริยธรรมนักการเมืองดวยนะครับ ดูเร่ืองจริยธรรม

นักการเมือง ตรวจสอบองคกรรัฐธรรมนูญตามทั้งหลายดวย โดยคนคนเดียวทําหนาที่นี้    

นะครับ ผมก็ยังมีความเห็นวาเรายังนาจะรักษาเรื่องการพนตําแหนงที่ไมเทากันไวนะครับ 

กรรมาธิการขออนุญาตยืนไวตามเดิมครับ ไมเห็นดวยกับทานผูแปรญัตติครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารย แลวตามรางเดิมนี่ครับ ตามรางที่ยกรางมาแลว การเขาออกนี่กําหนดไววา      

เขาออกพรอมกันหรือเปลา 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ไมไดกําหนดอะไรครับ 

ก็เปนไปตามปกติเหมือนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครบั 

คือผมคิดวามีเหตุผลทั้ง ๒ ฝาย แตมีความตางกันนิดหนึ่ง ผมอยากจะใหเพื่อนสมาชิก

ชวยพิจารณาถาหากวาตองมีการลงมตินะครับ คือที่ทานอาจารยศรีราชาเสนอนี่             

ก็มีเหตุผลวาถาเราจะเริ่มศักราชกันใหมสําหรับผูตรวจการแผนดินที่เราเปลี่ยนชื่อเปน 

ผูตรวจการแผนดินแลว เราใหอํานาจเพิ่มมากขึ้น เราจะใหมีวัฒนธรรมองคกรใหม           

ก็ควรจะเริ่มกันใหม ถาเห็นดวยกับอาจารยศรีราชา ก็จะตองใชผูที่จะหมดอายุในชวงอีก  

ปเศษเปนตัวตั้ง แลวหมดไปหมดเลย ๓ คนพรอม ๆ กันในชวงปเศษ เราเริ่มกันใหมอยาง

รวดเร็วใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ถาแบบนี้นี่ผมคิดวาเราก็จะไดประโยชนในการเริ่ม

วัฒนธรรมใหม เร่ิมองคกรใหม เร่ิมอํานาจหนาที่ใหม ทําใหมตามรัฐธรรมนูญใหม แตวาก็

ไมใชเอาหลุดไปทีเดียว หลุดไปตามที่ทานเสนอ ก็คือวาอีกปเศษจะมีผูหมด ก็ใหหมดไป

หมดเลย ๓ คน แลวเริ่มกันใหม ก็จะดีเหมือนกัน แตขณะเดียวกันถาทําอยางที่อยางเกา   

ก็มีดีคือมีการเหลื่อม ยังมีการตองานกันไปตองานกันมาก็ดี แตคนเขาไปใหมนี่ก็ลําบากใจ

คือไปทีละคน ไปถึงก็ โอ ที่เหลือเขาจะเอากันอยางนี้ เราจะไปแกไขอยางไร มันก็มีปญหา 

ตกลงผมคิดวาทานตองพิจารณาแลวครับตรงนี้วาจะเอาอยางเหลื่อมไปเหลื่อมมา 

 



  ๗๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริลักษณ  ๓๑/๓ 

 

หรือวาถาจะเอาพรอมกันก็ตองเร็ว พรอมกันชานี่ ผมคิดวาถูกนินทาตายเลย กลายเปน  

มาตออายุคนที่กําลังจะหมดอีกปหนึ่ง ตอไปอีก ๕ ป คนที่จะหมดอายุในอีก ๒ ป  --------- 

 

                  - ๓๒/๑ 



  ๘๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ  ๓๒/๑ 

 

ตอไปอีก ๔ ป ใหไปหมดเทากัน ผมวาถาอยางนั้นนี่สภานี้อยูไมไดแน ถาจะเอาก็ตอง    

เอาเร็ว และอยางนี้มีเหตุผลอธิบายได ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

กรรมาธิการตัดสินใจอยางไรครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการก็ขอให     

ลงมติครับ กรรมาธิการเห็นวายังไมเห็นดวยกับที่ทานศรีราชาแปรไวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานอาจารยศรีราชาครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ผมกราบเรียนวา

ถาอยางนั้น ผมขอถอนมาตรานี้ออกไปก็แลวกันครับ ขอใหใชมาตรา ๒๘๙ วรรคตน

เหมือนเดิมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ขอบพระคุณครับ งั้นผานมาตรา ๒๘๙/๑ นะครับ เมื่อกี้พิจารณาไปถึงมาตรา ๒๙๐ 

ไปแลวนะครับ ตอไปทานเลขาครับ  

    นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :         

มาตรา ๒๙๑  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

กรรมาธิการแกไขไหมครับ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๙๑ นี้ มีการแกไขตามที่            

มีการทักทวงในที่ประชุมของสภานะครับวา เดิมนั้นกําหนดใหมีการสรรหาคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินกับผูวาการตรวจเงินแผนดินภายใน ๙๐ วัน นับแตมีประธานสภา   

ผูแทนและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรก โดยมี       

ผูทักทวงวาองคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดินนั้น 

 



  ๘๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ  ๓๒/๒ 

 

ตองประกอบไปดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครอง

สูงสุดนะครับ ก็มีปญหาวาในเวลา ๙๐ วัน หลังจากมีประธานสภาผูแทนราษฎรนั้น                   

ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไมมีนะครับ ก็ใน ๒๙๐ ที่เรา      

ผานไปแลวนั้นจะตองดําเนินการโดยสรรหา หรือคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ    

ภายใน ๑๕๐ วัน ที่แกไปนะครับ แลวนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธาน คือถาเขียนอยาง

เดิมนี่จะทําใหผูทําหนาที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญในขณะเวลานั้น ในเวลา ๙๐ วันนั้น    

คือทานประธานศาลฎีกา และองคประกอบกรรมการสรรหา ก็เลยประธานศาลฎีกา         

ก็จะมี ๒ หนาที่ ไปทําหนาที่ทั้งตัวเองประธานศาลฎีกา และประธานศาลรัฐธรรมนูญ      

จะมี ๒ เสียง คณะกรรมาธิการก็เลยแกปญหาในเรื่องนี้วา ในวาระแรกนั้นการสรรหา

กรรมการตรวจเงินแผนดินที่จะตองทําภายใน  ๙๐ วัน  นับแตการมีประธานสภา

ผูแทนราษฎรนั้น เขียนเปนองคประกอบไววา ถาในขณะนั้นยังไมมีประธานศาล

รัฐธรรมนูญตัวจริงมา ก็ใหกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู ก็คือตัด

ตําแหนงประธานศาลรัฐธรรมนูญไป ทานประธานศาลฎีกาก็ตองมาทําหนาที่เฉพาะ   

เปนหนาที่ของประธานศาลฎีกาเทานั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

มาตรา ๒๙๑ เดิมกรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ แตมาแกไขตามที่ทานอัชพรไดชี้แจงแลว

นะครับ  มีทานใดติดใจรางเดิมไหมครับ กอนที่มีการแกไข  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมีนะครับ และสวนที่การแกไขนี้มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมมีนะครับ ทานหลักชัยมีไหมครับ เดี๋ยวยกมือขึ้น ยกมือลง  

นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย      

กิตติพล สสร. กราบเรียนถามกรรมาธิการนิดหนึ่งนะครับ เมื่อคืนเราบอกวาไมใหวุฒิสภา

ที่เปน  สนช.  ปจจุบันในการคัดเลือกบุคคลนะครับ  ถาเปนตรงนี้มันจะไปบล็อก 



  ๘๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เสาวลักษณ  ๓๒/๓ 

 

ไมใหเลือกผูตรวจเงินแผนดินตรงนี้หรือเปลา ผมไมเขาใจตรงนี้นิดเดียวเองครับ        

ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานกรรมาธิการเขาใจคําถามไหมครับ เชิญอธิบายเลยครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : แนวทางก็คงจะตองเปนวา         

เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการสรรหาเสร็จแลว ก็คงจะตองรอวุฒิสภาชุดใหม   

เขารับหนาที่ ซึ่งเวลาก็คงรออาจจะสักประมาณที่เรากําหนดไว คือ ๑๕๐ วัน นับจากวันที่

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ อันนี้ใหเลือกสรรหาใหเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่มีการ

แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร ซึ่งก็คือ ๓๐ วัน นับจากวันเลือกตั้ง ก็เขาใจวาประมาณ

ตอจากการประชุมสภาครั้งแรกนั้น เขาใจวาวุฒิสภานาจะมีขึ้นภายใน ๒ เดือน ในชวง

เวลานั้นกรรมการสรรหาก็ไปดําเนินการเตรียมบุคคลขึ้นไว พอวุฒิสภาตัวจริงมาก็นํา    

ชื่อนั้นเสนอตอวุฒิสภา เขาใจวาก็คงจะเวลาใกลเคียงกันและตอเนื่องดําเนินการไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

พอเขาใจนะครับ ทานหลักชัยครับ 

    

 

          - ๓๓/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



  ๘๓ 
 สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๓/๑ 

 

   นายหลักชัย กิตติพล  : ทานประธานครับ ในการสรรหาวุฒิสมาชิกนะ  

ทานประธาน มีประธานตรวจเงินแผนดินอยูดวยครับ เพราะฉะนั้นมันจะเลื่อนไปเลื่อนมา

มันจะเลือกไมไดครับทานประธาน เทาที่ผมทราบ คิดอยางนี้นะครับ ขอบคุณครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ มีปญหาไหมครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหา

วุฒิสมาชิกนั้น ไดเขียนบทรับรองไววา ในกรณีที่ตําแหนงใดยังไมมีนั้นก็ใหกรรมการเทาที่

มีอยูนั้นเปนผูเลือกไปนะครับ เพราะฉะนั้นถายังไมมี ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

กรรมการคนอื่นก็ทําหนาที่ในชวงเวลานั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เขาใจนะครับ อาจารยกิตติครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ       

ผม กิตติ  ตีรเศรษฐ ครับ ขอประทานโทษครับ อยากจะหารือไปทานกรรมาธิการยกราง       

นิดหนึ่ง เมื่อกี้ใน ๒๙๐ ทานแกจาก ๑๒๐ วัน เปน ๑๕๐ วัน ในสวนของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน  ทานจะไมปรับจาก  ๙๐  วัน  เปน  ๑๒๐  วันหรือครับ เพื่อใหมัน    

สอดคลองกัน เพราะวาระยะเวลาของการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา อาจจะเกิดประเด็น

ปญหาในเรื่องเดียวกับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ วาอยางไรครับ ทานกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา เห็นดวยกับทานอาจารยกิตติวา ขออนุญาตเปน ๙๐ วัน 

เปน ๑๒๐ วัน เพื่อใหระยะเวลามันชนกัน ตอเนื่องกันไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอบคุณครับ อาจารยกิตตินะครับ ทานสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



  ๘๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๓/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

กรรมาธิการขอแกไขนะครับ เปนไปตามที่กรรมาธิการขอแกไขนะครับ ผานมาตรา ๒๙๑ 

เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๙๓ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอวากันทีละวรรคเลยไดไหมครับ เชิญตั้งแตอนุครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขออนุญาตหารือวามาตรานี้เราจะ

เอาตอนนี้เลยหรือครับ เพราะเราเหลือ ๒ มาตรา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันก็ยาวนะครับ ผมวาเอามาตรานี้ใหเสร็จนะครับ เอามาตรานี้ใหเสร็จกอนครับ           

มันยาวครับ เดี๋ยวไมรูจะไปลงตอนไหน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เราสมควรอยางนั้นหรือเปลาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยมีตรงไหนไมควรมีไหมครับ เพราะวามันก็เหลือเยอะนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะวาเราก็คางไอเร่ืองอื่นอยู     

เราควรจะตองทําเสียกอนไมใชหรือครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เร่ืองอื่น เร่ืองอื่นก็มีญัตติครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

หรือจะเอาอีกสักมาตราหนึ่งกอน อันนี้มันยาวนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็แลวแตทานครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



  ๘๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๓/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นะครับ จะไดไดเนื้อไดหนังหนอยนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ อานแลวนะครับ 

อาจารยอัชพรครับ อธิบายครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เพื่อความชัดเจนจะขออนุญาต

อธิบายไปทีละวงเล็บนะครับ ทานประธานครับ คือมาตรา ๒๙๓ ทั้งมาตรานั้น เปนมาตรา

ที่เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาในการออกกฎหมายที่จําเปนในการอนุวัตการตาม

รัฐธรรมนูญนี้นะครับ เร่ิมจากใน (๑) ในบรรทัดแรกนั้นสิ่งที่กรรมาธิการเติมเขาไปนั้น       

ก็เพื่อใหความชัดเจนขึ้นวา คณะรัฐมนตรีที่จะตองดําเนินการคือรัฐมนตรีชุดไหน สิ่งที่จะ

ดําเนินการคือคณะรัฐมนตรีชุดที่เขาบริหารราชการแผนดิน หลังจากการเลือกตั้ง 

ระยะเวลาเริ่มนี้จะเริ่มนับนะครับ ในกลุมที่ (๑) นั้น เปนกฎหมายที่จะตองตราขึ้นตาม

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทั้งหมวดนะครับวา ในแตละหมวดนั้น ถามีความจําเปน

ในเรื่องไหน ที่จําเปนจะตองมีกฎหมาย เพื่อกําหนดรายละเอียดในการสงเสริมการใชสิทธิ 

เสรีภาพในเรื่องนั้น ๆ จะตองมีการตราขึ้นมาภายใน  ๑ ป เดิมนั้นกรรมาธิการใช

หลักเกณฑใน ๑ ป นับจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ แตเมื่อพิจารณาทบทวนแลว        

ก็เห็นวาไมนาจะกระทําได เพราะหลังจากรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับก็จะตองมีการเลือกตั้ง    

มีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม ซึ่งจะตองใชเวลาพอสมควร ซึ่งมันอาจจะเหลือเวลา

เพียงเล็กนอยในการจัดทํากฎหมายซึ่งจะทําไมทัน คณะกรรมาธิการเลยขออนุญาตแกไข

ไปวา ๑ ปนั้น นับจากวันที่รัฐบาลนั้นไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา ซึ่งเทากับวาพรอมที่จะ

เขาทํางานแลวก็จะเร่ิมนับตั้งแตนั้น อันนี้เปนกลุมของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ 

เสรีภาพทั้งหมดครับ ขออนุญาตเปน (๑) ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมขอพิจารณาตั้งแตวรรคแรกกอนนะครับ วรรคแรกนี่ กรรมาธิการมีการแกไข      

นะครับ ขอเพิ่มขอความ มีสมาชิกติดใจรางเดิม หรือไมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไข     

มีไหมครับ   

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

                          - ๓๔/๑ 



  ๘๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๔/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ไมมีนะครับ ถาอยางนั้นพิจารณาใน (๑) นะครับ  (๑) นี้มีสมาชิกแปรญัตติไวนะครับ (๑) 

นี้ก็อยูในกลุมทานอุทิศครับ ทานอุทิศยังติดใจไหมครับ  

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ไมมีครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ  ผาน  (๑) นะครับ  (๒) นี่ มีของอาจารยสมชัยนะครับ             

กับทานวัชรา 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ (๑) ครับ ขออนุญาต       

นิดเดียว สอบถามนิดเดียวครับ นิดเดียวครับ นิดเดียว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ  สสร. ครับ ใน (๑) นี่อยากสอบถามวา ตามในสวนตาง ๆ ที่ตรากฎหมายขึ้นมา

นี่ครับ ตามมาตรา ๘๓ (๙) สภาเกษตรกรนี่มีตรากฎหมายไดไหมครับในนี้ เกี่ยวกับเร่ือง

สภาเกษตรกรนี่จะมีการตรากฎหมายไวใน (๑) นี่ไดไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ กรรมาธิการตอบหนอยครับ มาตรา ๒๙๓  สภาเกษตรกรนี่มาตราเทาไรนะครับ     

๘๓ ใชไหมครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ๘๓ (๙) ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

๘๓ (๙) นะครับ  ๘๓ (๙) นี่ใชไหมครับ เชิญทานอาจารยอัชพรครับ ดูทันไหมครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับผม กราบเรียนทานประธาน     

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ เดิมคือหลักการ (๑) นั้น มุงไปถึงเรื่องหมวด

สิทธิเสรีภาพเปนหลัก เพื่อใหประชาชนไดใชสิทธิอยางสมบูรณ แตก็ไมขัดของครับ         

ถาจะใหตรากฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกรภายใน ๑ ป ก็เพิ่มเขาไปครับ        

ขออนุญาตเดี๋ยวไปเช็คเรื่องตัวเลขมาตราอีกทีครับ 



  ๘๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๔/๒ 

  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

นะครับ รับหลักการนะครับ  (๒) ทานอาจารยสมชัยครับ ติดใจไหมครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ไมติดใจครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน            

กอนไป (๒) กรรมาธิการขอเพิ่มกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารสวนบุคคลดวยนะครับ     

ใน (๑) ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เพิ่มตรงไหนครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็เพิ่มใน (๑) ครับ       

ใหออกภายใน ๑ ปดวย เปนเรื่องสิทธิเสรีภาพครับ กรรมาธิการขออนุญาตเพิ่มไปดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เขียนอยูในเรื่อง          

สิทธิเสรีภาพอยูแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกไมเหน็ดวยมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ไมมีนะครับ เห็นดวยตามที่กรรมาธิการเสนอครับ  ทานอาจารยสมชัยครับ เชิญครับ  

(๒) ครับ อาจารยครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ไมติดใจครบั 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมติดใจนะครับ ทานอาจารยสมชัยไมติดใจ ก็มีกลุมอาจารยวัชรา ติดใจไหมครับ         

(๒) ครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  เชิญคุณธวัชครับ 

 



  ๘๘ 
 สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๓๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

กระผม นายธวัช บวรวนิชยกูร สสร. ครับ สําหรับในมาตรา ๒๙๓ (๒) นี่นะครับ        

กระผมไดแปรขอเพิ่มมาตรา ๖๖ คือเกี่ยวกับสิทธิชุมชนนะครับ หลักการ ก็คือเนื่องจากวา 

ตองการใหมีการบัญญัติหลักเกณฑไวใหชัดเจนนะครับ  เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น     

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ

ในเรื่องเกี่ยวกับการประชาพิจารณ ในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวก็ในเรื่อง

เกี่ยวกับองคกรที่จะมาตัดสินนะครับ เพื่อปองกันไมใหองคกรตาง ๆ หรือวาชุมชนตาง ๆ  

นี่นะครับ ไมมีขอยุติในการที่จะตัดสินเรื่องใด ๆ ก็ตาม และสุดทายแลวโครงการใด ๆ      

ก็ตามก็จะไมสามารถที่จะทําไดนะครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรา ๖๖ นี่นะครับ ผมก็ไดคุยกับ

ทางยกรางแลว ซึ่งทางยกรางก็ไดกรุณาใสไวใน (๑) เกี่ยวกับสิทธิชุมชน เพราะฉะนั้น

มาตรา ๖๖ ซึ่งผมขอเพิ่มใน  (๒) ในสวนนี้นี่นะครับ ก็ไดใสไวแลวใน (๑) นะครับ อันนี้      

ก็ขอบคุณมาก  

  สวนอนุอีกมาตราหนึ่งที่ผมอยากจะขอใหบรรจุไวในมาตรา ๒๙๓ นี้          

ก็คือมาตรา ๘๔ (๑) จะเปนเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองรวมนะครับ ซึ่งผมเชื่อวาหากเรามีการทํา

ผังเมืองรวมใหชัดเจนแลววา พื้นที่ใดควรจะใชในกิจการดานใด หรือวาควรจะเปนที่อยู

อาศัย หรือวาเปนปา หรือวาเปนสวนที่จะตองอนุรักษไวในสวนของสิ่งแวดลอมใด ๆ         

ก็ตามนี่นะครับ ผมคิดวาถามีความชัดเจนในสวนนั้นแลวนี่นะครับ ปญหาตาง ๆ ที่จะ

ตามมามันก็จะนอยลงนะครับ  ---------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๓๕/๑ 

 

 

 

 



  ๘๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          สายชล ๓๕/๑ 

 

ผมเลยอยากจะขอใหบรรจุมาตรา ๘๔ (๑) เขามาในมาตรา ๒๙๓ (๒) นี้ดวยครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ของทานมี (๓) อีกอันหนึ่งนะครับ ไมติดใจใชไหมครับ  

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  (๓) ไมติดใจครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจนะครับ  

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการรับไดไหมครับ ทานธวัชขอเพิ่มเปน ๘๔ (๑) อีกฉบับหนึ่ง  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม  อัชพร จารุจินดา  กรรมาธิการ คือ ๘๔ (๑) ความจริงเปนเรื่องของ

แนวนโยบายแลวก็พูดกวาง ๆ ทั่วไปวารัฐจะตองกําหนดดําเนินการเกี่ยวกับการใชที่ดิน  

ใหเปนประโยชน โดยตัวของมันเองไมไดเจาะจงวาจะตองตรากฎหมายใดหรือไม             

ทีนี้พอมาเขียนวาใหตรากฎหมายนี่มันจะทําใหอาจจะมีปญหาสงสัยวา คนปฏิบัติ        

หรือคนตรากฎหมายนั้นนะไมแนใจวาจะตองตรากฎหมายเรื่องอะไร เพราะเปน

แนวนโยบายกวาง  ๆ  ซึ่งถาในแนวนโยบายนั้นถาเรื่องใดตองตรากฎหมายก็ตรา           

เร่ืองใดไมตองตราเพราะกฎหมายมีอยูแลว หรือออกเปนแคกฎหมายลําดับรองลงไป     

ทําไดอยูแลวนั้น เขาจะไดทําไปในทางบริหารครับ คือทีนี้ถามาเขียนวาใหตรากฎหมาย

ตาม (๑) มันจะคอนขางยากวาจะใหตรากฎหมายเรื่องใด เพราะโดยลักษณะขอความ    

ใน (๑) ไมไดเขียนสื่อลงไปวาจะตรากฎหมายเรื่องใดนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผังเมืองมีอยูแลวทานธวัชครับ เปนนโยบายที่เขาไปดําเนินการนะครับ ไมตองมีกฎหมาย 

เพราะกฎหมายมีแลวครับ 

 

 



  ๙๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          สายชล ๓๕/๒ 

 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมทราบครับวา

กฎหมายผังเมืองรูล (Rule) นี่มีอยูแลวนะครับ แตถึงอยางไรก็ตามมันมีอยูมานานมาก

แลวครับ แลวไมจบสักทีหนึ่ง และในเมื่อเรามีและเราตอนนี้เรากําลังจะใหสิทธิชุมชน      

ซึ่งเปนเรื่องดีครับอันนี้ เราก็ควรจะทําใหมันชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองรวมเพื่อ         

แกยุติปญหาตาง ๆ  นะครับ ซึ่งถาหากวาเรามีอยูแลวครับ ผมเขาใจ แตถาไมบังคับใช     

ใหมันจบภายใน ๒ ปอยางนี้นี่นะครับ ผมเชื่อวาถาหากทําใหจบใน ๒ ป เพื่อที่จะ           

ทําใหผังเมืองรวมเกิดความชัดเจนทั่วประเทศนี่นะครับเปนประโยชนครับในสวนนี้         

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

โอ แลวผังเมืองรวมทั้งประเทศมันทําไหวหรือครับ ๒ ป ไมเราตองเอาใหปฏิบัติไดดวย  

ทานธวัช ผมก็กลัวออกไปแลวมันปฏิบัติแลวมีปญหา  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ผมกราบเรียนอยางนี้ครับ ผมไดคุยกับทาง   

สํานักผังเมืองดวยนะครับ เขาไดทําไปบางแลวนะครับ แตจริง ๆ แลวปจจุบันนี้ติดอยู    

ไมกี่จังหวัด สวนใหญจะเปนจังหวัดซึ่งก็คอนขางที่จะมีผูมีประโยชนอยูในจังหวัด        

ใหญ ๆ เหลานั้นนี่นะครับ เชน ผมไมขอเอยจังหวัดนั่นนะครับ แตมีอยู ไมกี่จังหวัด     

หรอกครับ แตถาหากวาตรงนี้พยายามบังคับใชเขาไปนี่นะครับ จังหวัดเหลานั้นมันจะ     

ไดจบสิ้นกันเสียทีหนึ่งดวยนะครับ ผมกราบเรียนอยางนี้วา ถาหากวาตรงนี้เปนปญหา    

นะครับ ขอใสไวเพื่อเปนเจตนารมณก็ไดครับในสวนนี้นะครับวาควรจะตองทํา ถาไมทํา

แลวตรงนี้จะเปนปญหาตอไปนะครับ วันนี้ที่เราเกิดปญหาเรื่อย ๆ ปญหาเรื่องนี้เปน     

สวนหนึ่งนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ คุณธวัชใหใสเจตนารมณได  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ คือใสใน

เจตนารมณคงใสแน แลวตองกราบเรียนวาในแนวนโยบายทั้งหมดนั้นรัฐบาลจะตอง       

มีหนาที่มาแถลง ทุกปตองมาแถลงวาทุกเรื่องที่บอกในแนวนโยบายไดทําอะไรไปแคไหน 

ก็คงจะเปนเรื่องที่สามารถกํากับไดอยูครับผม  



  ๙๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          สายชล ๓๕/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ บันทึกเจตนารมณไวนะครับ (๓) นะครับ  (๒) หมดแลวนะครับ  (๓) ก็มีทานพิเชียร

กับทานอาจารยวิชัย ทานพิเชียรติดใจไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ   

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ใน (๓) นี่เปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา

การศึกษา กระผมอยากจะเรียนถามทางทานยกรางนะครับวา เนื่องจากวามันเยอะ

เหลือเกินนี่นะครับ แลวภายใน ๑ ปนี่ทางทานคิดวาจะสามารถออกกฎหมายเหลานี้       

ไดครบถวนหรือเปลา กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาตินี่ ตามมาตรา ๗๙ นี่           

โดยสงเสริมการศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู 

อันนี้หมายถึงวาจะออกมาเปนฉบับเดียว หรือวาจะเปนหลายฉบับครับ ขออนุญาต     

เรียนถาม ทานจะแยกไหมการศึกษาอะไรทั้งหลายนี่ ซึ่งมันก็หลากหลายมากนะ         

ทานประธาน การศึกษานอกโรงเรียนก็เปนเรื่องใหญเร่ืองหนึ่ง การศึกษาตลอดชีวิตนี่       

ก็เ ร่ืองใหญเ ร่ืองหนึ่ง  ทานจะแยกเปนหลายฉบับหรือทานจะรวมเปนฉบับเดียว             

แลวภายในเวลา ๑ ปนี่ ทานจะสามารถรางออกมาไดตามเจตนารมณของ (๓) นี้      

หรือไมครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เดี๋ยวกอนตอบ ถามทานอาจารยวิชัยยังติดใจไหมครับ อาจารยวิชัยครับมีญัตติ (๓) 

อยูครับ ติดใจไหมครับ ไมยกมือถือวาไมติดใจนะครับ เชิญทานเลขาครับ  

 

- ๓๖/๑ 

 

 



  ๙๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๖/๑ 

 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ใน (๓) นี้เอง ทานวิทธยา บริบูรณทรัพย นะครับ ไดเสนอคําแปรญัตติเขามาพรอม

ความเห็นของทานสมาชิกสภาราง ซึ่งรับรองญัตติไวสิบกวาทานนี่นะครับ กรรมาธิการ

ไดรับเร่ืองนี้ไวแลว และที่ประชุมเห็นชอบไปแลวนะครับ ขออนุญาตวา ๒๙๓ (๑)            

ที่ทานวิทธยาแปรมานั้น  คงเอามารวมกับ  ๒๙๓  (๓ )  ของกรรมาธิการนะครับ                

โดยหลั กการ  เ นื้ อหาทั้ งหมดคงรวมกัน ได  ไม มีปญหาแตประการ ใดทั้ ง สิ้ น                

ประเด็นที่ทานพิเชียรถาม  ขออนุญาตกราบเรียนครับวา  สามารถออกกฎหมาย       

ทั้งหมดไดหรือไมภายใน ๑ ป ก็เขาใจวาเมื่อเราเขียนอยางนี้แลวนะครับ ฝายปฏิบัติ       

คงตองไปทําใหเสร็จสิ้นภายใน ๑ ป แลวถามวาจะมีปญหาอะไรหรือไมในการออก

กฎหมายนะครั บ  ผมคิดว าอาจจะมีปญหาอยู บ า ง  แต ว าอย า ง ไ รก็ แล ว แต                    

เมื่อ รัฐธรรมนูญประกาศใชนะครับ  ผมคิดวาฝายปฏิบัติตองไปปฏิบัติให เปนไป            

ตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับรัฐธรรมนูญ นี่ประเด็นที่ ๑  

   ประเด็นที่ ๒ ถามวากฎหมายทั้งหลายจะแยกกันไหม อันนี้คงขึ้นกับ     

ดุลพินิจของฝายจัดทํานะครับ เราไมไดศึกษารายละเอียดเรื่องนี้พวกนี้โดยตรงนะครับ   

คงตองใหฝายกฤษฎีกา ฝายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของนี่เขาไปริเร่ิมเองนะครับ     

เขาไปศึกษาเอง  อาจจะรวมเปนฉบับเดียวกัน  อาจจะแยกเปน  ๒  ฉบับ  ๓ ฉบับ 

เพราะฉะนั้นคงไมไดเกี่ยวของกับพวกเราโดยตรงนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจกันไดนะครับ อาจารยพิเชียรครับ ถือวาผาน (๓) นะครับ ทานอาจารยสมชัย

ครับ มีอะไรครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ทานประธานครับ (๓) นี้กรรมาธิการแกไขนะครับ 

ผมขออนุญาตอภิปรายในประเด็นนี้นะครับ ผมเห็นวาตามฟอรแมต (Format) ของ 

มาตรา ๒๙๓ นี่ขางบนบอกวา ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังตอไปน้ี  

ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด แลว (๑) ที่จะเปนชื่อกฎหมายประเภทหนึ่ง (๒) ก็เปน

ชื่อกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งตองการเวลาที่แตกตางกัน แต (๓) มันไมใชมีเฉพาะ 

 



  ๙๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๖/๒ 

 

ชื่อกฎหมายนะ มีวัตถุประสงค มีโดย มีอะไรตาง ๆ เยอะแยะเลย ซึ่งผมคิดวามันไมไป

ดวยกันครับ ขออนุญาตตั้งขอสังเกตอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครบั กรรมาธิการวาอยางไรครับ เชิญตอบครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : กรรมาธิการรับไป         

ไดไหมครับ โดยหลักการขอไปปรับถอยคําเล็กนอยนะครับ เขาใจวาทานสมาชิกคงเห็น

ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดไมเห็นดวย ทานอาจารยวิทธยาครับ เชิญครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย 

สสร. ครับ ขอบคุณทานอาจารยสมคิดนะครับ แตสิ่งที่สมาชิกของเราถามวา วรรคสุดทาย     

นะครับที่เกี่ยวกับความในมาตรานี้ไมใชบังคับกับกฎหมายที่ตราขึ้นกอน อันนี้หมายถึง        

ขยายความนิดไดไหมครับ เพราะวาอาจจะไมสอดคลองกับที่เราขอพัฒนาปรับปรุง    

อะไรไป เกี่ยวของกันไหมครับอาจารยครับ ตรงนี้ครับ ตรงวรรคสุดทายนี่ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอความชัดเจนครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ความจริงโดยถอยคํากรรมาธิการก็นั่งดูอยูวา 

ไมคอยชัดเจน กําลังจะแกกันอยูเหมือนกันนะครับ แตความหมายก็คือ พวกเหลานี้นั้น

เขียนเพื่อจะใหเกิดความเขาใจวา ในหลาย ๆ เร่ืองเกี่ยวกับทั้งไมวา (๑)  (๒)  (๓)  (๔) นั้น 

ในขณะนี้ก็มีกฎหมายอยูแลว และกฎหมายบางฉบับหรือหลายฉบับนั้นก็สอดคลองอยู  

กับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ อยูแลว กฎหมายเหลานั้นก็ไมตองไปนั่งแก           

คืออยางเชน (๑) นี่เขียนไปรวมกลุมทั้งหมวดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทั้งหมด ถาเขียนอยางนี้ 

พิมพขอความอยางนี้นั้น ผูเอาไปปฏิบัติอาจจะเกิดความเขาใจผิดวากฎหมายทุกฉบับ    

ในประเทศไทยที่มีอยูจะตองไปนั่งทําภายใน ๑ ปทั้งหมด ก็เขียนเพื่อเปนลักษณะ 

 



  ๙๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๖/๓ 

 

ในเชิงอธิบายวา ที่ตองทําภายใน ๑ ปนี่คือกฎหมายที่มันใหม ที่มันตองออกใหม           

ตามรัฐธรรมนูญ กับที่มันขัดตอรัฐธรรมนูญอยูก็ตองแก สวนกฎหมายที่มันสอดคลอง   

อยูแลวนั้นก็ไมตองอยูภายใตเวลาอันนี้ จะไปแกแตก็อาจจะแก แตแกไขภายในเวลาอื่น   

ที่ไมตองเวลาภายในที่กําหนดครับผม 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยวิทธยาครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  : ครับทานครับ เรียนทานยกรางครับ          

พอดีมันมีเร่ืองของเจตนารมณกฎหมายที่ขอใหบันทึกเจตนารมณไวดวย ก็อันนั้นคงจะ   

ไปอยูในการแกไขตอไปนะครับ ซึ่งถาเผื่อเปนอยางนั้นก็ไมติดใจครับ ขอบคุณครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณนะครับ (๓) มีทานใดติดใจอีกไหมครบั 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม มี  ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แก ไขนะครับ  เดี๋ยวกรรมาธิการแกไขสวน        

อาจารยสมชัยดวยนะครับ ขอผานไป (๔) นะครับ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมนะครับ 

กรรมาธิการเชิญชี้แจงดวยครับ สวนที่เพิ่มครับ 

     

           - ๓๗/๑ 



  ๙๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๓๗/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :   กราบเรียนทานประธาน              

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ความจริงอันนี้ก็เปนมาตราเดิมที่มีอยู 

เพียงแตยายเอามารวมกันในเรื่องเกี่ยวกับการตรากฎหมายใหเปนมาตราเดียวกัน      

แลวเพิ่มอันเดียว ก็คือกฎหมายรายไดทองถิ่นที่ทานอาจารยสมชัยเสนอวา กฎหมาย      

ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นทั้งหมด ไมวากฎหมายกระจายอํานาจ กฎหมายรายไดทองถิ่น 

กฎหมายจัดตั้งองคกร พวกนี้นั้นใหทําภายใน ๒ ป เพราะคอนขางเปนกลุมใหญ         

แลวก็กําหนดเงื่อนไขดวยวา กฎหมายเหลานี้ที่ เกี่ยวกับทองถิ่นทั้งหมดจะจัดทํา           

เปนประมวลกฎหมายทองถิ่นเพื่อเปนฉบับเดียวกันดู เพื่อสะดวกในการใชบังคับก็ไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ มีทานใดติดใจไหมครับ (๔) ครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวาที่ประชุมเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ทานสุรชัยครับ อาจารยสุรชัยมีอะไรครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม สุรชัย     

เลี้ยงบุญเลิศชัย ขอหารือทานกรรมาธิการยกราง (๑) ถึง (๔) ที่เราพูดมาทั้งหมดเปนเรื่อง

กรอบเวลาในการที่คณะรัฐมนตรีตองจัดทํากฎหมายในแตละเรื่องใหแลวเสร็จ ในแตละ

เวลาที่พูดถึงในอนุตาง ๆ ทีนี้เทาที่ผมดูทุกอนุเลยครับ เราไมไดมีพูดถึงเรื่องบทลงโทษ    

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีทําไมแลวเสร็จ รวมถึงไมมีมาตรการใดเลยที่จะเปนหลักประกันวา 

ระยะเวลาที่ถูกกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คณะรัฐมนตรีจะทําใหแลวเสร็จ เราเคยมี

บทเรียนตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาแลววา เขียนแลวก็ไมทําหลายเรื่องนะครับ           

มีความเปนไปไดแคไหนที่ทานกรรมาธิการยกรางจะไปเพิ่มเติมถอยคําอะไรที่เปน        

บทบังคับ หรือเปนหลักประกันใหกับประชาชนวา กฎหมายลูกตาง ๆ เหลานี้นี่จะตอง    

แลวเสร็จอยางนอยที่สุดก็คือการที่คณะรัฐมนตรีตองชี้แจงตอรัฐสภาก็ยังดีวา                

ถาทําไมเสร็จมีสาเหตุหรือมีเหตุผลอะไรนะครับ ถาเปนไปไดอยากจะใหเพิ่มเติม           

มาตอทายเปนวรรคทายอีกวรรคหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  

 



  ๙๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๓๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ที่จริงอยากจะใหผานวรรคนี้กอนนะครับ เดี๋ยวสวนที่ทานถามเดี๋ยวคอยตอบนะครับ    

ขอใหผานมาตรานี้กอนครับ คําถามทานถามรวมอีกหลายมาตรามันเกี่ยวของกันหมด   

นะครับ อาจารย เมื่อกี้เสร็จ (๔) แลวครับ ผมจะเขาวรรคสองกอนนะครับ ใหวรรคสอง 

วรรคสามใหจบกอนนะครับ แลวเดี๋ยวทานจะเสนออะไรคอยเสนอนะครับ จะไดจบ  

มาตราไป ไมอยางนั้นมันแทรกกันเขามานะครับ วรรคสองกรรมาธิการตัดออกนะครับ 

กรรมาธิการตัดออกนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ กรรมาธิการตองชี้แจงไหมครับ     

เชิญครับ ตัดออกเพราะอะไรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ เดิมนั้นกรรมาธิการคิดวาจะไปกําหนด

ระยะเวลาเพื่อเรงรัดใหกับสภาผูแทนราษฎรดวย แตเมื่อคํานึงถึงกฎหมายทั้งหมดแลว

อาจจะมีอยูประมาณเกือบรอยฉบับเขาสภาผูแทนราษฎร แลวเขาใจวาเขาไปพรอม ๆ กัน 

เนื่องจากรัฐบาลคงจะใชเวลาทําจนเกือบครบระยะเวลาที่ของรัฐบาลนั้นแหละ แลวก็ผลัก

เขาสภาผูแทนไปทีเดียว กําหนดเวลา ๑๘๐ วัน ที่จะใหสภาผูแทนพิจารณาหมดทั้ง      

รอยฉบับ คงเหนือวิสัยที่จะทําได ก็คงจะตองปลอยไปตามขอบังคับการประชุมสภา       

ไปตามปกติ คงจะพิจารณาไปตามปกตินะครับ ก็เลยขออนุญาตตัดออกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ มีทานใดติดใจไหมครับ รางเดิมนะครับ ทานอาจารยสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ 

เรียนทานประธานและทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับ ผมยังไมเห็นดวยที่ทาง

กรรมาธิการยกรางเสนอใหตัดออกทั้งหมด  เห็นใจวาระยะเวลาที่กําหนดไว เดิม           

๑๘๐ วัน กับกฎหมายที่มีจํานวนเยอะ ๆ อยางนี้นี่อาจจะพิจารณาไมทัน เสนออยางนี้      

ไดไหมครับวา อยางนอยที่สุดก็มีอะไรที่เปนตัวกํากับการทํางานของสภาผูแทนราษฎร

หนอย จากกําหนดเปนระยะเวลาซึ่งเห็นวาอาจจะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดก็          

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไดไหมครับ กํากับไวนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับ  

 



  ๙๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๓๗/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ คืออยางนี้ ผมวาเดี๋ยวขออนุญาตก็แลวกัน คือกฎหมายพอมันเขาสภามันถูกกํากับ

ดวยเวลาอยูแลวครับ ถาเปนกฎหมายทั่วไปก็ ๖๐ วัน เกี่ยวกับการเงินก็ ๓๐ วัน ตอไดอีก     

๓๐ วันครับ มันมีเกณฑของมันอยูแลวครับ เขาสภาอยางไรมันก็มีระยะเวลาบังคับอยูแลว

นะครับ ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : ความจริงก็เปนไปอยางที่           

ทานประธานไดกรุณาชี้แจงนะครับ ก็คงนาจะเปนไปตามที่ขอบังคับการประชุมสภา

กําหนดไวอยูแลวนะครับ ก็เลยคิดวาไมตองเติม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ รัฐธรรมนูญกําหนดไวดวยนะครับ ไมใชขอบังคับอยางเดียวนะครับ มีเวลา        

กํากับไวแลวนะครับ คงไมติดใจนะครับ ตัดออกนะครับ 

 

          - ๓๘/๑ 



  ๙๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๘/๑ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

วรรคที่ ๓  นะครับ กรรมาธิการมีอะไรแกไขไหมครับ เห็นตีเสนอยู ดูขอความแลว         

มันนาจะตรงกับของเกานะครับ ชี้แจงดวยครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :  เปนของเกาครับที่ยกมา          

เผอิญอยางตีเสนติดมาครับผม แตวาสิ่งที่กราบเรียนวากําลังจะปรับถอยคําเพื่อใหตรง  

กับสิ่งที่ไดกราบเรียนชี้แจงไปวา อันนี้คือหมายถึงวากฎหมายที่เขียนระยะเวลานั้น         

คือกฎหมายที่ตองมีใหมขึ้นตามรัฐธรรมนูญเทานั้น กฎหมายอะไรที่มีอยูแลว เนื้อหา     

ตรงกับตามรัฐธรรมนูญแลวก็ไมตองมานั่งแกภายใน ๑ ป อาจจะใชเวลาอื่นไดครับ 

เจตนาเปนอยางนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

โดยรวมทั้งหมดนะครับ มาตรา ๒๙๓ มีการแกไขนะครับ สมาชิกพิจารณาไปแลว           

มีทานใดติดใจไหมครับ เอาทั้งรางกอนนะครับ เดี๋ยวสวนที่ทานจะขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่ง     

นะครับ เอาสวนที่พิจารณาอันนี้กอนครับ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม ถาไมมีทานใด

ขัดของ หรือโตแยงคัดคาน ก็ถือวาผานมติที่ประชุมนะครับ ผานไปนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทีนี้สวนที่ทานเสนอนี่นะครับ เดี๋ยวครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขอใหจบกอนนะครับ 

สวนที่ทานเสนอนี่วาบทสภาพบังคับ ที่อาจารยสุรชัยไดเสนอไวนะครับ อาจารยหมอชูชัย

จะเสนอดวยไหมครับ หรือลักษณะใดครับ เชิญครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม 

นายแพทย  ชูชัย ศุภวงศ ครับ กรรมาธิการยกราง ใน (๓) ผมไมแนใจวาตกมาตรา ๔๘ 

หรือเปลาครับ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๗๙ เพราะวาเปนคําของในมาตรา ๔๘ ไมวา     

การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต ในนี้มันก็ตกคําไปคําหนึ่ง หรือการศึกษา

ทางเลือก ซึ่งเราไดรับรองไวแลว เดี๋ยวอยากใหทางฝายเลขาชวยตรวจสอบและเพิ่มเติม

ตรงนี้ดู เพื่อความครบถวนนะครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 



  ๙๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานจะตอบทานสุรชัยไหมครับวาสภาพบังคับควรจะมีหรือไม อยางไรครับ         

หรือควรทําอยางไร เชิญครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือการที่รัฐธรรมนูญไดกําหนด

ระยะเวลาแนนอนวากฎหมายเรื่องใดจะตองออกในระยะเวลาใดนั้น ถารัฐบาลไมสามารถ

ทําได ไมทํา หรือไมสามารถทําตามเวลาที่กําหนดนั้น ความรับผิดชอบของรัฐบาลในทาง

การเมืองตองมี นั่นก็คือหมายความวาอาจจะโดนสภานั้นทั้งตั้งกระทูถาม ทั้งตั้งอภิปราย 

หรือแมกระทั่งที่สุดก็คือถอดถอน  เพราะการฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ กราบเรียนวาที่เปนปญหาในที่ผานมาของการใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น    

มีการเขียนเรื่องกฎหมายบางเรื่องที่กําหนดระยะเวลาแนนอน เปน ๓๖๐ วันบาง        

๒๗๐ วันบาง หรือแมกระทั่งปหรือ ๒ ปบาง กฎหมายที่กําหนดระยะเวลาแนนอนนั้น

รัฐบาลทําเสร็จทันเวลาทั้งหมด แตวากฎหมายอีกกลุมใหญ ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ

สิทธิเสรีภาพทั้งหมดนั้น ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ไมไดกําหนดเวลาไว อันนั้นคือปญหา    

ที่ทําใหรัฐบาลนั้นไมไดทํา ดําเนินการมาจนปลอยเวลามา ในรัฐธรรมนูญคราวนี้นั้นก็เลย

กําหนดคอนขางชัดเจนวา ในหมวดสิทธิเสรีภาพทั้งหมวดนั้นจะตองกําหนดกฎหมาย

ออกมาภายใน ๑ ป ซึ่งจะทําใหมีเวลาบังคับรัฐบาลที่แนนอน แลวก็เกิดความรับผิดชอบ

ตอรัฐบาล อยากกราบเรียนวาถึงแมไมตองเขียนไวในบทบัญญัติในสวนหนา ๆ ที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นมีอยู ทั้งที่กราบเรียนแลววาทั้งกรณีที่เปนการปฏิบัติ        

ที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ อันนั้นเปนขอหาที่สามารถถอดถอนไดตามปกติอยูแลวครับ    

ก็เลยขอความกรุณาวาบทบังคับมันจะมีอยูในตัว เพราะเรากําหนดเวลาการออกกฎหมาย

ที่รัฐบาลจะตองรับผิดชอบตามนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันมีปญหาที่ผานมานะครับ เพราะรัฐบาลที่แลวไปตีความวา ระยะเวลาที่กําหนดไว   

เปนเพียงระยะเวลาเรงรัด ตรงนี้นะครับ มันจะอาศัยหลักนั้นหรือเปลาครับ  

 



  ๑๐๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๘/๓ 

 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน           

ดวยความเคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในทางรัฐบาลไดเคย

สอบถามไปคณะกรรมการกฤษฎีกาวา เวลาตาง ๆ ที่กําหนดไวในกฎหมายนั้นนะ           

มีความหมายแคไหน  คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความวาเปนระยะเวลาเรงรัด         

เพราะผลทางกฎหมายมันจะไมเกิดอะไร แตในการตีความหรือใหความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหความเห็นไวดวยวา แตถาพนระยะเวลาไปแลวนั้น            

ไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนั้น ผูที่รับผิดชอบจะตองรับผิดชอบ

ในทางการเมือง อันนั้นเขียนอยูในบันทึกความเห็นคอนขางชัด นอกจากนั้นก็เอาไวเปนที่

อางอิงไดวา การไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญในเรื่องระยะเวลา

ที่กําหนดไวนั้นผูไมปฏิบัติตองรับผิดชอบครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้นใสไวในบทเจตนารมณใหชัดเจนไดไหมครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุรชัยนะครับ จะไดอางอิงไดวาคุณถูกถอดถอนไดนะ คราวนี้นะครับ 

 

                  - ๓๙/๑ 

 



  ๑๐๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๓๙/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขออนุญาตทานประธาน อยางนี้ผมเห็นดวย

เลยครับ เขียนใหชัดเจนในบันทึกเจตนารมณเลยครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นผานนะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ทานประธานครับ ขออนุญาตตรงนี้ สั้น ๆ 

นิดเดียวครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

มันติดคางอยูครับ เขาใจแลวอาจารยพิเชียรครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือตรงนี้นอกจากบันทึกในเจตนารมณ

แลวนี่ ตอจากวรรคทายนี่เราจะเติมไปสั้น ๆ นิดหนึ่งไดไหมครับวา คณะรัฐมนตรีตอง

รายงานความคืบหนาการดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายตาม (๑)  (๒)  (๓) (๔) 

ขางตน ใหรัฐสภารับทราบทุก ๑๘๐ วัน ถาเปนอยางนี้ไดนี่ กระผมคิดวาจะมีความ

คืบหนาของกฎหมายเหลานี้ คือใหรายงานทุก ๖ เดือนนะครับทานประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ๆ ที่จริงผมไมอนุญาตใหมาแปรญัตติกลางสภานะครับ อาจารยไมได 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คืออันนี้ไมไดแปรญัตติกลางสภาครับ   

แตวาเปนขอเสนอแนะถึงทางทานกรรมาธิการยกราง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

นี่ละครับเขาเรียกแปรญัตติกลางสภาครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ลองดูครับ ลองดู ผมเสนอนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานกรรมาธิการครับ สมาชิกเสนอ อยางไรครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน                

ที่ เคารพครับ  กระผม  อัชพร  จารุจินดา  ความจริงในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น                 

ในมาตราทาย ๆ มาตรา ๒๙๗ เขาใจวาไดบัญญัติไววา ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายขึ้นเปนอิสระ และกําหนดหนาที่ใหกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 



  ๑๐๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๓๙/๒ 

 

ชุดที่ตั้งขึ้นวาจะตองดําเนินการพิจารณาศึกษา และติดตามการแกไขบทบัญญัติ           

ใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นองคกรนั้นจะเปนองคกรตรวจสอบ  

การตรากฎหมายของรัฐบาลอยูในตัว ซึ่งสิ่งที่คิดไวคือคณะกรรมการชุดนี้แหละจะเปน  

ชุดริเร่ิมกําหนดขึ้นมาวากฎหมายที่จะตองตราขึ้นมีกี่ฉบับ แตละฉบับจะตองมีเนื้อหา

อยางไร และจะคอยติดตามการดําเนินการของรัฐบาลไปในตัว กระผมเขาใจวา            

คงไมจําเปนที่จะตองมาเขียนเพิ่มเติมไวตรงนี้อีกครับผม  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เขาใจตรงกันแลวนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ผมขอหารืออีกสักมาตราไดไหมครับ 

เพราะวามันเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมายจะไดหมดนะครับ (๑) เองครับ แลวกฎหมาย              

ก็หมดแลว อยางนั้นมันก็คาอยูนิดหนึ่งนะครับ แลวก็เหลืออีก ๒ มาตรา แลวแขวนไวกอน 

เชิญทานเลขาธิการครับ 

   นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  : 

ตอไป มาตราที่แขวนไวนะครับ คือมาตรา ๒๙๕ (๑) ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เชิญทานอัชพร อธิบายครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :   ครับ กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๙๕ (๑) ที่คางอยูนั้น  

คือไดรับกับทางสมาชิกวา ในการพิจารณามาตรา ๔๗ เร่ืององคกรจัดสรรคลื่นความถี่นั้น   

ใหเขียนในบทเฉพาะกาลใหชัดเจนถึงเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายกับสาระสําคัญในการ

ตรากฎหมาย ซึ่งอยางนอยตองปรากฏอยูในตัวบทวา ที่บอกวา มีองคกร ๑ องคกรนั้น 

ไมใชหมายความวาองคกรนั้นจะทําหนาที่ทุกอยาง แตภายในองคกรนั้นขอใหจัดเปน

หนวยงานยอยที่คุมดูแลในกิจการดานสื่อสารมวลชนกับดานโทรคมนาคมแยกจากกัน 

โดยการกําหนดรายละเอียดใหเหมาะสม เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนเสนอ        

ที่แกไขมา เพื่อใหเปนไปตามถึงที่ รับจากที่ประชุมครับ ขออนุญาตตองกราบเรียน          

ขออนุญาตทานประธานดวยความเคารพครับวา ระยะเวลาซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร 



  ๑๐๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๓๙/๓ 

 

หนา ๒๒ ซึ่งเขียนวา ซึ่งตองไมเกินสองป นั้น ขออนุญาตแกไขเปน ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวนั 

อันนี้ตามมติของที่ประชุมครับ หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา          

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ  คือที่ประชุมมีมติไปแลว  เพียงแต เขียนให เปนไปตามมติที่ประชุมนะครับ        

อาจารยอภิชาติครับ  

   นายอภิชาติ  ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี     

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผูสนับสนุนการแปรญัตติในมาตรา ๒๙๕ (๑) นะครับ         

ในสวนที่กรรมาธิการยกรางชี้แจงมาในเรื่องระยะเวลาก็ตรงกันนะครับ แลวก็ในสวนของ

การจัดสรรองคกร จัดสรรคลื่นความถี่ อันนี้ก็เปนหลักการที่ตรงกันนะครับ แตวายังมี    

อยู อีกหลักการหนึ่ งซึ่ ง เปนเรื่องสําคัญมากนะครับ  และก็ เปนผลประโยชนของ             

ภาคประชาชน ที่ผมอยากจะใหมีการยืนยันไวตรงนี้นะครับ เพราะวาวันนั้นเรามีการหารือ

หลักการสําคัญในเรื่องของการสงเสริมใหภาคประชาชนนั้นมีสวนรวมในการดําเนินการ    

จัดสื่อมวลชนสาธารณะ ก็มีสาระสําคัญอยู ๒ เร่ือง คือกองทุนพัฒนาสื่อเพื่อประโยชน

สาธารณะนะครับ และเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ใหกับภาคประชาชนไมนอยกวา

รอยละ ๒๐ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                         - ๔๐/๑ 

 

 

 

 

    

 



  ๑๐๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๔๐/๑ 

 

ซึ่งสาระสําคัญตรงนี้นี่ครับ ก็เปนเจตนารมณในการปฏิรูปสื่อจาก ป ๒๕๔๐ ที่มีปรากฏ  

อยูในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ป ๒๕๔๓ ขณะนี้องคกรสื่อและ             

ผูที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปสื่อที่ไดตอสูกันมาตั้งแตป ๒๕๔๐ ก็มีความเปนหวงเปนใยนะครบั

วาถามีการตรากฎหมายนะครับเพื่อรองรับองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ขึ้นมาใหม               

นี่ครับ สาระสําคัญ ๒ เร่ือง ที่ผมกลาวมานี่ครับจะตกหายไปนะครับ ผมก็ขอเรียนกับ            

ทานกรรมาธิการวา ถาเปนไปไดนะครับขอใหยืนยันสาระสําคัญของกองทุนพัฒนาสื่อ  

เพื่อประโยชนสาธารณะและการจัดสรรคลื่นความถี่ใหกับภาคประชาชนไมนอยกวา      

รอยละ ๒๐ ซึ่งเปนเจตนารมณของการปฏิรูปสื่อมาแตเดิมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานกรรมาธิการครับ มีการตกลงอะไร อยางไรไวหรือเปลาครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เนื่องจากมาตรานี้ตอนมาตรา ๔๗ นั้น              

มีผู เสนอคําแปรญัตติคอนขางมากนะครับ แตทายที่สุดที่คุยกันก็คือการกําหนด           

เร่ืองระยะเวลาการตรากฎหมายกับการกําหนดใหชัดวาจะตองมีหนวยงานแยกไปคลุม

เนื้อหา แตสวนรายละเอียดอยางอื่นนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย โดยไมกําหนดอยูใน

รัฐธรรมนูญ เพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได เชน การกําหนดสัดสวนรอยละ ๒๐     

การตราไวชัดเจนอยูในกฎหมาย ทําใหมันจะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงคอนขางยาก    

รวมทั้งกองทุนตาง ๆ ดวย อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบตาง ๆ นานาได สิ่งที่เขียนไว          

ก็คือเขียนไวเพียงแตวาบังคับวา จะตองมีการแบงเปนหนวยงานยอยคลุมดานเนื้อหา         

ที่แตกตางกันกับการกําหนดรายละเอียดกํากับและคุมครอง เราใชคําวา คุมครอง         

การดําเนินการ  ซึ่งจะหมายถึงกรณีทั้งหมดอยู เลยตองขออนุญาตกราบเรียนวา             

สิ่งที่เขียนมาคือสิ่งที่วันนั้นตกลงกันครั้งสุดทายวาเขียนเพียงแคนี้ สวนรายละเอียดนั้น     

ยังไมแตะอยูในรัฐธรรมนูญครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

กรรมาธิการยืนยันสวนของกรรมาธิการนะครับ 

 



  ๑๐๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๔๐/๒ 

 

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ กระผม อภิชาติ    

ดําดี นะครับ เทาที่ดูจากเนื้อความที่กรรมาธิการไดยกรางมานี่ครับ แมวาจะมีความ

ชัดเจนเรื่ององคกรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับ แตวาคําวา รายละเอียดวาดวยการกํากับ

และคุมครองการดําเนินกิจการ นี่ยังไมมีขอความอันใดที่ครอบคลุม คุมครองไปถึง      

การมีสวนรวมของภาคประชาชนเลยครับ  ซึ่ งอันนี้ เปนจุดที่ผมคิดวาอยากให              

ทานกรรมาธิการไดพิจารณาตรงหลักการตรงนี้ดวยนะครับ เพราะเวลาเราอภิปราย      

หรือพิจารณากันในเรื่องของวาระ เร่ืองของการดํารงตําแหนง เร่ืองของหนวยงานของรัฐ    

หรือเร่ืองของหนวยงานอิสระ เราจะใหความสําคัญแลวก็ใสใจในความละเอียดรอบคอบ

ในเรื่องนี้มากครับ แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรากําลังบอกวา เราจะลดการผูกขาดอํานาจรัฐ 

เพิ่มอํานาจประชาชน สาระสําคัญ ๒ เร่ือง ที่ผมเสนอไวนั้นเปนอํานาจของประชาชน      

ในคลื่นความถี่นะครับ ผมก็เลยคิดวาในแงหลักการก็ยังตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ    

นะครับ เพื่อไปสอดรับกับมาตรา ๔๗ ที่ทานบอกวาจะสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คืออยางนี้อาจารยอภิชาติครับ ผมดูคําแปรญัตติแลวนี่ เร่ืองนี้มีของทานวัชราคนเดียว     

นะครับ แลวสวนที่กรรมาธิการเสนอมานี่ก็เสนอตามมติของที่ประชุมที่ไดมีมติไปแลว      

นะครับ ถาทานมาเพิ่มใหมตรงนี้ ผมไมอนุญาตนะครับ เพิ่มใหม ไมอนุญาตนะครับ 

อาจารยสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมมีอยูนิดเดียวครับ      

ทานประธานครับ เพราะผมจําไดวาวันนั้นนะครับ ผมเปนคนที่สรุปเองวาเนื้อหาสาระนี่  

นะครับ ในการแปรญัตติเร่ืองนี้ที่จะตองเอาไปคุยนี่มีเร่ืองอะไรบาง ซึ่งผมเขาใจวา     

หลายสวนนี่นะครับไดยึดของกลุมของคุณอุทิศ ชูชวย นะครับ โดยคุณอภิชาตินี่นะครับ

เปนผูเสนอนะครับ ซึ่งผมเขาใจวามีอยูสามสี่เ ร่ือง นั่นก็คือวาเรายอมเรื่องเกี่ยวกับ    

องคกรหนึ่ง ซึ่งผมคิดวาวันนั้นก็มีมติไปแลววายังคงคําวา องคกรหนึ่ง ไวนี่นะครับ แตวา

อีกสองสามเรื่องนี่ ก็คือการที่จะมีองคกรภายใตนะครับ ซึ่งในที่คณะกรรมาธิการนี่นะครับ

ไดเสนอไว ผมก็เขาใจวาตรงวา ใหมีเร่ืองเกี่ยวกับองคกรภายใตแยกจากกันนี่นะครับ 



  ๑๐๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๔๐/๓ 

 

ในการกํากับ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง แลวก็โทรทัศน แลวก็กิจการโทรคมนาคม

ซึ่งผมเขาใจวาอันนี้ตรง  แตมีอีก  ๒  เ ร่ืองนะครับ  ซึ่งยังไมตรงและไมได เขียนไว                 

ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกองทุนนะครับ ถาสมมุติจะมาดูของกลุมของคุณอุทิศนี่นะครับ            

ไดพูดถึงเรื่องกองทุนในการพัฒนาสื่อนี่นะครับ ทรัพยากรสื่อนี่ไวดวย ซึ่งวันนั้นผมก็สรุป

นะครับ 

 

                                                                                                                      - ๔๑/๑ 

 

 

 

 



  ๑๐๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตราเทาไรครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  มาตรา ๔๗ ครับ เพราะอันนี้นี่อางจากมาตรา ๔๗ ครับ 

ทีนี้ เ ร่ืองกองทุนไมไดถูกเขียนไว ซึ่งวันนั้นนี่ ไดสรุปวาเราก็จะไปเอาหลักการนี้ ไว               

นะครับ อันตอมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับองคประกอบนะครับ ซึ่งองคประกอบนี่นะครับ        

ขององคกรนี้นี่นะครับ กลุมของคุณอุทิศนี่เขียนไวชัดเจนนะครับวา องคประกอบนี้นี่

จะตองมาจากตัวแทนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูประกอบการ และผูประกอบวิชาชีพ      

สื่อชุมชนนะครับ องคกรผูบริโภคในสัดสวนที่เทากัน ซึ่งผมเขาใจวาวันนั้นนี่ไดสรุปวา      

จะถูกไปเขียนในบทเฉพาะกาลนี่นะครับ อยางนี้ ซึ่งผมเขาใจวาสวนหนึ่งไดถูกเขียนแลว 

แตวาขาดตกไปถาจะถูกเขียนไวดวยก็จะเปนเรื่องดี ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ปญหาก็คือวา มีถอยคําวา กองทุนพัฒนา จริงนะครับ ผมดูแลว  

นะครับ แตปญหาคือวา ที่ประชุมนี่รับใหกรรมาธิการไปเขียนหรือไมนะครับ หรือวา        

มติตกไปแลว  ตองดูตรงนี้ครับ  ไมใชตกไปแลว  แลวเรามาบอกวานี่ มีอยูนะครับ            

แลวขอไปเขียนเพิ่มนี่คงไมได ปญหาก็คือวาสวนที่ทานกําลังพูดตรงนี้นี่ที่ประชุม          

เห็นดวยในการที่ใหนําไปเขียนเพิ่มเติมอะไรหรือเปลานะครับ เดี๋ยวผมถามกรรมาธิการ

กอนครับ กรรมาธิการครับ หลักการของกรรมาธิการอยูตรงไหนครับ อันนี้ครับ เร่ืองนี้ครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่ เคารพครับ  กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  อยางที่กราบเรียนวา                

ในมาตรา ๔๗ นั้น มีทานผูแปรญัตติคอนขางมาก แลวก็มีความหลากหลายแตกตางกัน

นะครับ การเขียนในบทเฉพาะกาลคือไมใชเปนเรื่องเอาของทุก ๆ คนมาเขียนรวม         

แตเขียนตามที่ไดพูดคุยกันในที่ประชุมวา คือที่ประชุมนั้นเกรงวาการตั้งองคกร เขียนวา 

ตั้งองคกรเดียวนั้น จะทําใหครอบคลุม กลายเปนวาพอออกกฎหมายลูกจะทําทุกอยาง  

ทุกกิจการอยูในองคกรเดียว ก็ใหไปเขียนในบทเฉพาะกาลวา กฎหมายนั้นจะตองแยก   

ใหเห็นระหวางองคกรที่เปนองคกรรวม กับองคกรที่กํากับกิจการแตละประเภทใหชัดเจน 

ตรงนั้นคือสิ่งที่เห็นรวมกันครับ แตสวนที่ทานผูแปรญัตติในแตละเรื่องนั้น บางกลุม 



  ๑๐๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๑/๒ 

 

ก็ไมเห็นดวย บางกลุมก็ยังไมเห็นดวย ตรงนั้นก็เลยยังไมไดนํามาเขียน เพราะวาพูดกัน  

ในที่ประชุมก็คือเร่ืองเนื้อหาเฉพาะตรงนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนี้ครับ ผมจะใหทานอภิปรายนะครับ แลวผมจะใหลงมตินะครับวา สิ่งที่ทานเสนอนี่ 

ที่ประชุมเห็นดวยไหมนะครับ แตขอใหไมกี่ทานนะครับ เดี๋ยวนะครับ อาจารยเจิม      

เดี๋ยวนะครับ อาจารยมีสาระที่จะสรุปใหตอที่ประชุมไดนะครับ ผมเขาใจวาอยางนั้น     

ผมขอฟงทานอื่นกอนนะครับ ทานอาจารยครับ เชิญครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการครับ ในวันที่พิจารณา

ในมาตรา ๔๗ นี่ ผมทําหนาที่ของกรรมาธิการนะครับ ซึ่งในขณะนั้นนี่มีกรรมาธิการ      

อยูไมกี่ทานนะครับ แลวก็เร่ืองนี้นี่ไดหารือกับทานประธานกรรมาธิการคือทานประสงค 

แลวก็กรรมาธิการเทาที่อยูนี่รับหลักการวา ในเรื่องของการเขียนเรื่ององคกรหนึ่งนี่นะครับ 

ทานประธานครับ จะคงไวตามมาตรา ๔๗ ซึ่งไดมีการหารือกับสมาชิกซึ่งไดแปรญัตติไว 

แลวก็รับหลักการไวในสองสามประการ  ประการที่ ๑ ก็คือวา มีองคกรภายในซึ่งแยก     

ในเรื่องของการกํากับกิจการ ๒ ประเภทนะครับออกจากกัน โดยมีสัดสวนเทากันนะครับ 

แลวตอมาก็คือในเรื่องของกองทุนนะครับ รวมทั้งเรื่องของการพัฒนานี่ ก็ไดมีการตกลงวา

จะรับขอสงวนของผูแปรญัตติมาเขียนไวเปนบทเฉพาะกาล อันนี้กระผมขออนุญาต    

ทานประธานครับ เพื่อจะไดทบทวนในวันนั้นครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกี้ผมบอกอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานพิเชียรมีอะไรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตสั้น ๆ นิดเดียว เห็นดวย

กับที่ทานอาจารยคมสัน โพธิ์คง ไดพูดถึงนะครับ เพราะวาผมก็มีโนตไวนะครับวา       

ทานบอกใหมีการแบงองคกรภายในออกเปน ๒ ประเภท แลวก็มีการรับหลักการ        

เร่ืองกองทุนพัฒนาสื่อสาธารณะ แลวก็เร่ืองของการมีสวนรวมของภาคประชาชนครับ   

ซึ่งตรงนี้ ๒ เร่ืองนี้ยังไมไดเขียนไวนะครับ 

 



  ๑๐๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๑/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ  

 

- ๔๒/๑ 

 

 

  

 



  ๑๑๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รัตนา ๔๒/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมมี ๓ ประเด็น

สั้น ๆ ประเด็นที่ ๑ กรรมาธิการไดบอกวาไดมีความผิดพลาดจากจํานวนปสองป        

เหลือ ๑๘๐ วัน ถูกตองใชไหมครับ อันนี้ผมไมติดใจ ประเด็นที่ ๒ นี่อยากจะกราบเรียนวา   

ที่กรรมาธิการไดไปเพิ่มเติมสวนที่ขีดเสนใต ผมคิดวาองคกรสื่อทั้งหลาย และสถาบัน

วิชาชีพ และสถาบันการศึกษาคุณนาจะพอใจ  ผมตองขออนุญาตพูดตรงนี้ใหชัด ๆ 

เพราะวาในบรรดาองคกรวิชาชีพที่เคยมายื่นหนังสือกับผม เขามีความเปนหวงเรื่อง         

มีองคกรเดียว แลวก็ในกรรมาธิการก็ไดกรุณาไปใสในบทเฉพาะกาลใหมีกฎหมาย         

โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาวตองมีสาระสําคัญใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน         

เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน ทําหนาที่กํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม          

และมีรายละเอียดวาดวยการกํากับ  คุมครอง  การดําเนินกิจการ  ผมคิดวาอันนี้                      

เปนความกาวหนาขึ้น แลวก็ผมคิดวาลงรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งผมเชื่อวา ๒๖ องคกร      

ที่ เคยมายื่นหนังสือนาจะพอใจ อันนี้ก็กราบเรียนทานประธานวา พวกผมก็พอใจ             

ที่กรรมาธิการไดเติมตรงนี้ขึ้นมานะครับ คราวนี้ตอไปนี่จะมีขอความตอไป แตทั้งนี้       

ตองไมกระทบกระเทือนถึงกิจการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาซึ่งมีผลสมบูรณอยู 

ในขณะที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น   

จะสิ้นผล ผมคิดวาก็เปนธรรมที่คนที่ได รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้นได รับ           

มากอนหนานี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแลว และเราจะไปใหเขาจัดสรรกันใหมโดยลม        

ของเกานี่ก็ ไม เปนธรรม  ผมก็เห็นดวย  แตมีปญหาอยูนิดหนึ่ งครับทานประธาน             

เมื่อคราวที่แลวที่ รัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๔๐  บัญญัติขึ้นในทํานองนี้  แตระหวางที่รอ    

กฎหมายลูก ก็คือพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือพระราชบัญญัติ

จัดสรรคลื่นความถี่นี่  ก็ มี เหลาบรรดาสื่อ รีบไปทําสัญญา  ไปทําอนุญาต  ไปทํา      

สัมปทานเสีย  ไปตออายุสัมปทานเสีย  ไปรีบไปกระทํากอนที่กฎหมายจะออก              

ทานนึกออกไหมครับ คือพอประกาศรัฐธรรมนูญปบ เขาก็ยังใช มีเวลาที่ทําไปเรื่อย ๆ 

จนกวาจะมีกฎหมายกํากับมาออกทีหลัง อยาใหผมยกเลยนะครับวาใครเปนคนทํากับ 

ชอง  ๗  สี ใครเปนคนทํากับใคร  ผมอยูในวงการนี้ผมติดตาม เอาละ ผมไมอยากจะรื้อฟน 



  ๑๑๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รัตนา ๔๒/๒ 

 

วาตอนนั้นใครทําอะไรกับใคร แตทานประธานครับ ตรงนี้นี่เราจะเปดชองกันตอไปอีก  

หรือเปลา จึงขออนุญาตตรงนี้นะครับ ทานจะแปร ผมเลยขอแปรญัตติไววา ทานดูนะครับ 

อานไดความวา กฎหมายที่จะตราขึ้นตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาตสัมปทาน 

หรือสัญญาที่ไดกระทําขึ้นกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ประกาศใช ทานเขาใจที่ผมพูดใชไหมครับ หรือ ๒๕๔๐ ประกาศใช ก็หมายความวา 

บรรดากิจการตาง ๆ ป ๒๕๔๐ นี่เหมือนกัน ๒๕๔๐ นี่ตองการใหจัดสรรคลื่นความถี่ใหม 

แลวรับรองสัญญาสัมปทานเกานี่ ใครมีมาอยางไรถึงป ๒๕๔๐ ก็อนุญาตใหคงตอไปได 

จนกระทั่งหมดสัญญา เขาใจใชไหมครับ เสร็จแลวพอป ๒๕๔๐ นี่มันมีคนเล็ดลอด   

อาศัยวากฎหมายลูกยังไมออก ไปออกป ๒๕๔๓ นะครับ ระหวาง ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๓       

ก็มีการลูกเลน ตอสัญญา เพิ่มเวลาอายุใหมันยาวขึ้น บางแหงยังเหลือตั้งหลายป           

ทําสัญญาใหมใหมันยาวจาก ๕ ป เปน ๒๕ ป อาวผมบอกขอเท็จจริงเลย เสร็จแลวมนัเลย    

ก็ยืดไปอีก  ถูกไหมครับ  เที่ยวนี้ทานตองแกปญหานี้แลวนะครับ  ผมเลยบอกวา              

ถาอยางนั้นทานจะแกปญหานี้ทานลงเสียเลยดีไหมวา เราคุมครองสัญญาเกานะครับ 

สัญญาเกาที่กระทํากอนป ๒๕๔๐ ประกาศใช เพราะเราจะตองเจตนารมณมันพันกัน

ระหวาง ๒๕๔๐ กับ ๒๕๕๐ เปนเรื่องเดียวกันที่ไมอยากจะเห็นในระหวางที่ประกาศใช  

ไปแลว ยังมีการลักลอบจัดสรร ตอสัญญา ตอสัมปทานกันโดยไมถูกตอง ทานประธาน  

ถาอยางนี้  หรือทานจะเริ่มตั้ งแต  ๒๕๕๐  ทานให เหตุผลนะครับ  ให เหตุผลมา              

เดี๋ยวเราพิจารณากัน 

 

                                                                                                                     - ๔๓/๑ 



  ๑๑๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๓/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยถามมา ๒ ทีแลว เมื่อกี้ผมบอกแลว บอกวาอยาแปรญัตติกลางสภานะครับ                          

เดี๋ยวประทานโทษ ผมนึกวาอาจารยจะตอบเรื่องกองทุนเขานะครับ เมื่อกี้ผมหามกองทุน 

แลวอาจารยขึ้นตรงนี้ เอาเปนวาสิ่งที่อาจารยเสนอใหกรรมาธิการพิจารณาแลวกันนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมไมไดแปรญัตติ

กลางสภานะครับ ผมมีญัตติที่แปรไวแลวครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เร่ืองนี้หรือครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เร่ืองนี้เลยครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวอยูมาตรานี้หรือครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อยูในมาตรา ๔๐ อยางไรครับ     

ที่มาพันกันตรงนี้ไงครับ มาตรา ๒๙๕ ทานดูสิครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันพันกันหมดเลยครับ เอาอยางนี้ครับ เดี๋ยวอาจารยนั่งลงกอนนะครับ ผมนึกวาอาจารย

จะตอบใหกระจางเรื่องกองทุนใหเขานะครับ ก็เลยเปนอีกเรื่อง ๒ เร่ืองขึ้นมาอีกนะครับ 

เดี๋ยวกรรมาธิการคอย ๆ ดูนะครับ อาจารยธิติพันธุครับ ผมนึกวาจะสั้น ๆ นะ มาตรานี้  

   ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :   ขอบคุณมาก  

นะครับ ทานประธาน ผม ธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย ครับ กรรมาธิการ แลวก็ สสร. ครับ         

ผมมีประเด็นเรื่องบทเฉพาะกาลในสวนที่พูดถึงเรื่องการตั้งกรรมการยอยนะครับ           

ตั้งหนวยยอยภายในองคกรใหญนั้นใหมาดูงานแตละอยาง  ผมเขาใจวาดูสวนที่   

เกี่ยวของโทรคมนาคมก็ดูในโท ร คมน าคม  แตสวนที่ เปนวิทยุกระจายเสียงก ็ดู        

เ รื่องวิทยุกระจายเสียง  แตเขาใจวาระดับเทคโนโลยี (Technology) ในปจจุบันนี้มีการ

ขามสื่อกัน ผมเขาใจวาการเขียนลักษณะอยางนี้ ไมไดหมายความวาเปนการตัดอํานาจ             

หนวยกํากับใหญ ในการที่กํากับขามสื่อกันใชไหมครับ ซึ่งหมายความวาในกรณีถามีการ

เผยแพรภาพและเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (Electronic)  คือทางดานเว็บไซต 



  ๑๑๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๓/๒ 

 

(Web site) ตาง ๆ เหลานั้น คนที่จะกํากับดูแลนั้นก็จะเปนองคกรใหญ คือเปนองคกร 

กสทช. ลักษณะนั้นนะครับ อันนี้ตรงสวนนี้ผมเขาใจวานาจะเปนวัตถุประสงคของ         

การทําตั้งองคกรนี้ ขอบคุณมากครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานกรรมาธิการครับ สรุปวาเอาอยางไรครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กราบเรียนหารืออยางนี้ไดไหมครับวา 

คณะกรรมาธิการไดพูดคุยและดูแลวนั้น สําหรับคําแปรญัตติของทานอุทิศ ชูชวย                        

ในขอความสุดทายใน ๒ บรรทัดสุดทายนะครับที่วา การจัดใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากร

สื่อสารของชาติ และสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชน

สาธารณะนั้น คณะกรรมาธิการรับจะไปเติม ๒ เร่ืองนี้เขาไป เพื่อจะใหสมบูรณขึ้นนะครับ 

ตามความประสงคของทานกรรมาธิการ สวนกรณีของอายุสัญญานั้นตองกราบเรียน             

ทานอาจารยเจิมศักดิ์วา ถาเราเขียนรัฐธรรมนูญนี้ยอนกลับไปถึงป ๒๕๔๐ อาจจะ 

กระทบคอนขางมากสําหรับสัญญาที่ทําอยูในชวงนั้น ถาจะปรับอยางที่ไดทําขึ้นกอน

รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ก็ขีดเสน เมื่อรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ก็จบกัน จะเพียงพอไหมครับทาน  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ คือพยายามอยาไปกระทบชาวบานเยอะนะครับ ตอนนี้ก็กระทบ

เยอะแลว บาตรเบิดถูกคว่ําหนาสภาแลวนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือที่ผมเสนอนี่เปนแตเพียงแค                 

ใหมันถูกตอง เพราะวาตั้งแตป ๒๕๔๐ มาเราก็พูดกันอยางนี้ แลวก็มีมติคณะรัฐมนตรี

สมัยทานนายกชวน หลีกภัย บอกวา หนวยงานของรัฐที่เปนเจาของคลื่นก็หามไมใหไป

ขยับอะไรเกิน ๑ ป แตก็มีคนแอบทําไดหลังจากนั้น ผมไมตองบอกหรอกวาชื่อใคร                    

ไปแอบทําหลังจากนั้น  แลวหลังจากนั้นพวกเราอยู ในวงการนี้ก็ดูแลวบอก เอะ

กฎหมายรัฐธรรมนูญมันไมศักดิ์สิทธิ์เลย ๒๕๔๐ ก็เขียน แลวก็พอเขาหาจังหวะวา                

ยังไมออกกฎหมายลูก ก็รีบเอาไปทําเสียกอน เสร็จแลวพอกฎหมายลูกออกมาก็ไป 

 



  ๑๑๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๓/๓ 

 

รองรับอีก บอกวาอะไรที ่ทําก อนกฎหมายฉบับนี ้ให ถ ือว าถ ูกต อง  อาว  ไปเลย          

ผมก็เลยคิดว าถาอยางนั้นเราเขียนรัฐธรรมนูญใหมันพันกับเจตนารมณ ๒๕๔๐      

เสียเลยดีไหม แตเมื่อทานบอกวาอยาเลย ขณะนั้น ผมก็ไมวาอะไร เอาวารัฐธรรมนูญ 

ฉบับนี้ ทานไปแกมานะครับ ทานชวยกรุณาไปเขียนมานะครับ ผมก็ไมติดใจ หวังวา     

คุณสวิงจะไมติดใจดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กลุมทานอาจารยสวิงครับ ตกลงเมื่อกี้กรรมาธิการเสนอนี่ ทานพอใจนะครับ        

เชิญครับ  

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่ เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ        

เทาที่ฟ งดูก็พอใจครับ  แตว านิด เดียว  คือเรื่ องการมีสวนรวมสุดทายของภาค         

ประชาชนในสื่อสาธารณะอันนี้ วรรคนี้ทานเติมลงไปดวยใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

 

                        - ๔๔/๑ 

 



  ๑๑๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๔๔/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการยืนยันนะครับ  ของอาจารย เจิมศักดิ์ก็ผานนะครับ  ของทานอื่นก็ มี         

อาจารยวัชราติดพันไหมครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมมอบใหอาจารยศักดิ์ชัยครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยศักดิ์ชัยติดใจไหมครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ             

ผม ศักดิ์ชัย สสร. ครับ ในมาตรา ๒๙๕ (๔) นะครับ ทางกลุมกระผมไดขอใหแปรญัตติ     

ใหมีการตัดออกทั้ง (๔) เลยครับ ก็คือ มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๘๖ วรรคสาม          

มาใชบังคับกับการจัดทําสนธิสัญญาที่อยูในระหวางการดําเนินการกอนวันประกาศ       

ใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ทานศักดิ์ชัยครับ ตอนนี้มันยังอยู (๑/๑) นะครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ขออภัยครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

(๑) ครับ (๑) นะครับ (๑) มีทานใดติดใจไหมครับ (๑) นะครับ อาจารยธิติพันธุครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ) : คือเมื่อสักครูที่ผม

อภิปรายในเรื่องของการที่องคกรใหญเปนการกํากับในกรณีที่มีการขามสื่อกันนั้น คิดวา

นาจะบันทึกลงไปเปนเหตุผลในการ หรือเจตนารมณในการรางรัฐธรรมนูญดวยนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  : เพราะไมอยางนั้น

เดี๋ยวมันจะมีปญหาตอไปวา การถายทอดภาพหรือเสียงนี่ลงไปในผานเว็บไซต หรือ

แมกระทั่งผานโทรศัพทมือถือในปจจุบันนี่ ใครจะเปนคนกํากับดูแลนะครับ ผมเขาใจวา

นาจะเปนองคกรใหญนั้นเปนคนดูแลครับ ขอบคุณมากครับ  

 



  ๑๑๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๔๔/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ บรรจุในเจตนารมณไดไหมครับ กรรมาธิการครับ ถามกรรมาธิการ กรรมาธิการ    

เขาบอกวา ได เพราะวาไมใชของกรรมาธิการนะครับ เจตนารมณคณะกรรมาธิการ 

เจตนารมณก็เอาบันทึกการประชุมไปบันทึกดวยนะครับ ผมบันทึกใหแลวกันนะครับ 

มาตรา ๒๙๕ (๑) ผานนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานขออนุญาตหารือ

กรรมาธิการนิดหนึ่งเถอะ เมื่อกี้นี้ผมรับทานเร็วไปนิดหนึ่ง ขอถามนะครับ ขอกฎหมาย  

พอทานไปบอกวา ขอใหระบุอยูวาสัญญาหรืออนุญาต หรือสัญญา หรือสัมปทาน           

ที่ไดกระทํากอนนะครับ และดูแลวกอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ เรากําลังพิจารณานี่

ประกาศใช  เทากับวาเราไปยอมรับสิ่งที่ มันผิดหรือเปลา  เพราะวาหลัง  ๒๕๔๓            

หลัง ๒๕๔๓ นะครับ รัฐธรรมนูญฉบับที่แลวประกาศ ๑๑ ตุลา ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ  

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่มาออก ๒๕๔๓ นะครับ หลัง ๒๕๔๓ ก็ยังมีคนแอบทํากันอีก 

พอเราไปบอกวาสิ่งที่ทํานี่จะคุมครองนะครับ แลวก็บอกวา ไมกระทบกระเทือนถึง       

การอนุญาตสัมปทาน  หรือสัญญาทั้งหลายที่ มีผลสมบูรณอยูในขณะที่กฎหมาย     

ดังกลาวมีผลใชบังคับ จนกวาการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นผล แลวพอเรา

ไปเติมบอกวา กอน เมื่อกี้นี้ที่ทานใชคําวาอะไรนะครับ ทานบอกวา ในหลักการวา         

ขอป  ๒๕๕๐  ก็แลวกัน  รัฐธรรมนูญใหมนี่นะครับ  ก็เลยกลายเปนวา  อะไรที่ทํา            

กอนป ๒๕๕๐ เราถือวาถูกตองไปเลยหรือเปลา อันนี้จะมีปญหาขอกฎหมายไหมครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอัชพรครับ  

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  สิ่งที่คิดจะเอาไปเขียนนะครับ            

จะเขียนลักษณะที่วา ไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาโดยชอบ

ดวยกฎหมายที่ไดกระทํากอนรัฐธรรมนูญนี้ คือจะมี คําวา โดยชอบดวยกฎหมาย กํากับ 

คือจะดูเฉพาะ รับรองเฉพาะสัญญาที่ทําขึ้นโดยชอบ เพราะวาสิ่งที่ผานมามันอาจจะมี  

ทั้งโดยชอบ ทั้งไมโดยชอบ แตเผอิญยังไมมีการชี้กันนะครับ อันนี้ก็ เพื่อเนื่องจาก

ระยะเวลามันชวงคอนขางยาวเกือบสิบป  การที่จะยอนกลับไปทันทีแลวก็บอกไมรับรอง 



  ๑๑๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๔๔/๓ 

 

ทั้งสิ้นนั้นนะ ก็ไมทราบวาบางเรื่องมันอาจจะถูกก็ได บางเรื่องก็ผิด เพราะฉะนั้นก็เลย

เปนไปตามขอเท็จจริง แตวาก็กํากับดวยถอยคําวา โดยชอบดวยกฎหมาย อะไรที่ทําผิด           

ขึ้นมา แลวก็มีการชี้ในภายหลัง อันนั้นก็จะไมไดคุมครองครับ ก็กะวาอยางนั้นนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอไดไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ มีถอยคําอีก           

คําหนึ่งที่ทานใชอยูในบรรทัดทาย ๆ นะครับ ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต

สัมปทานหรือสัญญาซึ่งมีผลสมบูรณอยูในขณะที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ 

กฎหมายดังกลาวนี้คือกฎหมายที่กําลังรางขึ้นมาใหม ถูกตองใชไหมครับ กฎหมาย

ดังกลาวในที่นี้คือกฎหมายไหนครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ           

คือขอความคงจะตองเปลี่ยนใหมหมดครับ ที่วา มีผลสมบูรณอยูในขณะที่กฎหมาย

ดังกลาวมีผลใชบังคับ นั้น คงจะตองเปลี่ยน แลวก็เปลี่ยนถอยคําไปในลักษณะที่วา 

สัญญาที่โดยชอบดวยกฎหมายที่ไดกระทําขึ้นกอนรัฐธรรมนูญนี้ ไมเอาเงื่อนไขของ

กฎหมายแลวนะครับ  

 

                                                                                                                      - ๔๕/๑ 

   

 

   



  ๑๑๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      บศุยรินทร ๔๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ไดไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ยืนยันดวยครับ ทานพูดยืนยัน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไดครับ แตขอดูถอยคํานิดหนึ่ง      

ไดไหมครับ เพราะมันมีหลายเรื่องที่เรายังคาง คาง คางไวแลวก็กลับไปเขียน ขอกลับมาดู

กันใหมอีกทีนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวคอย ๆ เขียนแลวกันนะครับ แลวกลับมาดูนะครับ อยางนั้นผานมาตรา ๒๙๕ 

(๑) มี (๑/๑) ครับ แลวอีกนิดเดียวนะครับจะหมดแลว (๑/๑) เชิญทานเลขาครับ (๑/๑) 

กรรมาธิการเพิ่มใหม เชิญอาจารยอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ (๑/๑) นั้นเปนเรื่องที่ทานสมาชิกสภาไดมีมติ  

รับไปแลวนะครับวา การที่เราไปเพิ่ม มีการแปรญัตติเพิ่มเงื่อนไขในการดํารงตําแหนง    

ของสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะเขาไปสูตําแหนงการเมืองอื่นเปนระยะเวลา ๕ ปนั้น        

ในการแปรญัตติคราวนั้นก็ไดมีมติดวยวาใหมาเขียนบทเฉพาะกาลรองรับสําหรับบุคคล           

ซึ่งกอนหนานั้น เพราะวาไมเปนธรรมกับเขาที่ไปกําหนดเงื่อนไขบังคับเขาโดยที่เขา         

ไมทราบมากอน ใน (๑/๑) ก็เลยเขียนเพื่อใหเปนไปตามมตินะครับ แตบังเอิญเมื่อวานนั้น 

ทางที่ประชุมไดมีมติเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาวา ใหกลับไปใช        

ในมาตรา ๒๘๗ เดิมที่เคยขีดฆาออก ซึ่งมีขอความวา ในวาระเริ่มแรกหามมิใหผูเคยเปน

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนง       

เปนสมาชิกวุฒิสภา และก็มิใหนํามาตรา ๑๑๐ (๘) ๑๑๑ (๒) มาใชบังคับกับผูเคยเปน

สมาชิกวุฒิสภาตอนเลือกตั้งครั้งหลังสุด ซึ่งหมายความวาครั้งหลังสุดนั้นจะไดรับสิทธิ            

สวนกอนหนานั้นจะไมไดรับสิทธิ เมื่อเปนเชนนี้ขอความใน (๑/๑) ก็เลยตองแกไขเพื่อ      

ใหสอดรับกับสิ่งที่ที่ประชุมไดมีมติไปเม่ือวานนะครับวา การคุมครองนั้นก็คงเหลือ

คุมครองแตการเปนวุฒิสมาชิกที่เขาดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นนอกเหนือจากสมาชิก

วุฒิสภา  ขอความที่ขออนุญาตแกไขใหมก็จะเปนอยางนี้นะครับวา  (๑/๑)  ภายใตบังคับ 

 



  ๑๑๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      บุศยรินทร ๔๕/๒ 

 

มาตรา ๒๘๗ วรรคสี่ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๖ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคย

เปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๐ (๘) และมาตรา ๑๑๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับ        

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นเปนครั้งแรก

ตามรัฐธรรมนูญนี้ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ถือวาเห็นดวยกับที่กรรมาธิการเพิ่มเติมและแกไขนี้นะครับ ถือวาเปนมติที่ประชุม        

ผานนะครับ (๔) นะครับ เมื่อกี้ที่คางอยูนะครับ มีสวนของอาจารยวัชราใหทานศักดิ์ชัย   

นะครับ ทานศักดิ์ชัยครับ ยังติดใจไหมครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ศักดิ์ชัย สสร.    

นะครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา ในมาตรา ๒๙๕ (๔) นะครับ จะมีผลผูกพัน

กับมาตรา ๑๘๖ ที่เราไดพิจารณากันเมื่อวานนี้ สาเหตุเปนอยางนี้ครับ ทานประธานครับ 

ในการเจรจาตกลงในกรอบของการทําหนังสือสัญญาการคาการลงทุนนะครับ                

มีการเจรจาในกรอบตั้งแตรัฐบาลที่แลวนี่จํานวน ๘ ประเทศ กับอีก ๒ กลุม แตที่ลงนาม

กันไปจริง ๆ นี่นะครับ มีอยูประมาณสัก ๒ ประเทศหลัก ๆ ที่ลงกันไปก็คือ ออสเตรเลีย          

กับนิวซีแลนด สวนในประเทศอื่น ๆ อยางประเทศจีน ก็เฉพาะในเรื่องของสินคาเกษตร  

นะครับ  อินเดียก็  ๘๒  รายการ  แต อีกหลายประเทศ  อีกประมาณ  ๖  ประเทศ                  

กับอีก ๒ กลุมนั้นยังไมมีการลงนาม ในมาตรานี้ก็คือวา อะไรที่ไดมีการเจรจาคืบหนากัน

ไปแลวตรงนั้นนี่ใหถือวามิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๖ นี่มาใช ดังนั้นการที่ตกลงกันอยู

ในระบบทวิภาคีในเรื่องของเอฟทีเอ (FTA – Free Trade Agreement) นี่นะครับ ก็จะมี

การเจรจากันไปลวงหนา แลวก็การเจรจาเพิ่มเติมก็จะไมมากกวานี้ หรือมากกวานี้ก็จะมี

อีกไมกี่ประเทศกับกลุมประเทศ หรือไทยกับอียู (EU – European Union) เปนตนนะครับ   

 

                  - ๔๖/๑ 



  ๑๒๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๔๖/๑ 

 

เพราะฉะนั้นในสวนนี้เองก็มองวา ถาเราเอามาตรา ๒๙๕ (๔) มาใชบังคับก็จะทําให    

การเจรจาที่อยูในระหวางการดําเนินการนั้นจะไมผานความเห็นชอบจากรัฐสภาครับ     

จึงไดเรียนหารือทานประธานวา เราขอใหตัดมาตรา ๒๙๕ (๔) ออกทั้งหมดเลยนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับสมาชิกขอตัด (๔) ครับ ทานขัดของไหมครับ หรือมีเหตุผลอะไร

ไหมครับ ทานใดตอบไดไหมครับ ทานสุพจนหรือทานใดครับ พอเขาใจไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงหลักการที่กรรมาธิการเขียนไว ก็คือวา

สนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาใดที่ทําไปถึงขั้นตอนไหนแลวนี่นะครับ แลวก็มาตรา ๘๖ 

ระบุไววาใหทําตอไปเฉพาะที่เหลืออยู สมมุติวาในมาตรา ๑๘๖ มีกระบวนการสามสี่

ขั้นตอนนะครับ ถาหนังสือสัญญาใดทําไปถึงขั้นตอนที่ ๒ แลวก็ไมตองทําตามขั้นตอนที่ ๓ 

ขั้นตอนที่ ๔ หลักคืออยางนี้นะครับที่เขียนตามาตรา ๒๙๕ (๔) แตถาตัดทิ้งทั้งหมดอยางที่

ทานศักดิ์ชัยไดขอนี่ หมายความวาหนังสือสัญญาทั้งหมดตองยอนกลับไปทําหนึ่ง สอง

ดวยนะครับ คําถามคือวาเราจะทําแบบนั้นหรือไมนะครับ กรรมาธิการเห็นแตเพียงวา      

ถามีกระบวนการทั้งหมด หนึ่ง สอง สาม สี่ ทําไปหนึ่ง สองแลวก็ทําเฉพาะสาม สี่ ที่เหลือ

เทานั้นตามรางกรรมาธิการนะครับ แตไมตองยอนกลับไปทําหนึ่ง สองอีกนะครับ          

ผมคิดวานาจะถูกตองแลวนะครับ ไมนาตัด (๔) นี่ทิ้งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศักดิ์ชัยครับ พอไดไหมครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเห็นดวยกับ

กรรมาธิการยกรางนะครับวา ในขั้นตอนที่ ๑  ๒ ที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นก็คงจะตอง

ดําเนินการไปนะครับไมสามารถที่จะยอนกลับมา อยางเชน เร่ืองจะตองชี้แจงรัฐสภากอน

ตรงนั้นคงเปนไปไมไดนะครับ แตในขั้นตอนที่ ๓ ที่ ๔ นะครับ เนื้อสาระใน ๒๙๕ (๔) นี่

ไมไดสื่ออยางนั้นนะครับ ๒๙๕ (๔) ก็คือสื่อวาในสิ่งที่กระบวนการที่ทําไปทั้งหมดนั้น 

 



  ๑๒๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๔๖/๒ 

 

ใหเปนขอยกเวน มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๖ มาใชนะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียน

หารือทานกรรมาธิการยกรางครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวฟงสมาชิกสักนิดดีไหมครับ ทานสมเกียรติครับ จริง ๆ ผมอนุญาตเพราะวา   

เห็นมันทาย ๆ แลวนะครับ เพราะวาสวนนี้นี่เปนญัตติของกลุมทานวัชรา 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ประเด็นเดียวกันครับ ประเด็นเดียวกัน 

เพราะวาเราแปรมาดวยกัน  ก็คือ (๔) นี่นะครับในเมื่อขณะนี้ขอความมันเปลี่ยน           

วรรคมันเปลี่ยน แลวก็อยางที่กรรมาธิการยกรางก็ไดเปลี่ยนวิธีการในการดําเนินการแลว 

เราเติมขอความลงไปไดไหมครับใหมันชัดเจนวา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๖ ตามวรรค

ที่เราพูดถึงนี่นะครับมาใชบังคับกับการทําสนธิสัญญาที่อยูในระหวางการดําเนินการกอน 

แลวประกาศการใชรัฐธรรมนูญนี้ ก็แสดงวาเอาเขามาใช แตอันไหนที่ทําแลวนี่นะครับ    

ทําแลวใหทําตอไป ไมตองไปยอนเริ่มตนนับหนึ่งกันใหม หมายถึงวามาตอในกระบวนการ

นั้น แตเขามาสูในกระบวนการที่ไดตราไวใน ๑๘๖ วรรคที่ เราพูดถึงนี่ เฉพาะกับ

กระบวนการจัดทําสนธิสัญญานับจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ อันนี้ชัดเจนนะครับ     

เอามา เติม ได ไหมครับข อความเหล านี้ เ อามา เติมแทน  (๔ )  เดิมที่ มี อยู ค รั บ         

ขอบพระคุณมาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมไมแนใจวาเห็นตรงกันหรือเปลานะครับ อาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงเนื้อหาสาระของ (๔) ตรงกันนะครับ 

แตวาเขาใจวาทานสมาชิกสภารางติดใจคําวา มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๖ วรรคสาม  

มาใชบังคับ พอเร่ิมตนขึ้นอยางนี้ก็คลายคลึงกับวาไมใหเอามาใชบังคับเลย แตจริง ๆ     

มันมีตอนทายนะครับ แตใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับการจัดทําหรือการ

ดําเนินการตอไป ภายหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ความจริงเนื้อหาสาระไมตางกัน

ครับ  แตวาทานสมเกียรติกับทานศักดิ์ชัยขอใหกลับคําขึ้นมาเพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น 
 



  ๑๒๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๔๖/๓ 

 

กรรมาธิการรับไปดูได ไหมครับ  แลวก็ เอาหลักการนี้ของทานสมเกียรตินะครับ                

ไปเขียนนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดนะครับ ทานศักดิ์ชัยครับ อาจารยปริญญาครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานกรรมาธิการครับจะเสียเวลาไหมครับ     

ถาทานกลับไปเขียนเสร็จแลวมาลองใหที่ประชุมรับทราบอีกทีหนึ่ง เพราะอาจจะไมคอย

เขาใจ เพราะที่ทานเขียนมานี่บางทีเรายังแสดงความไมเขาใจเลยจากภาษาไทยดวยกัน

นะครับ ก็เลยคิดวาหรือวาอาจจะไปขอคุยกับทานขางหลังแลวกัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจวาตรงกันนะครับ เพียงแตจะเขียนอยางไรเทานั้นเองนะครับ หลักการคงไมได

ตางกันนะครับ อยางนั้นใชเวลาสักเล็กนอยนะครับ เดี๋ยวลองเขียนดูนะครับ เพราะวา     

ในระหวางนี้ฝากกรรมาธิการดวยครับ เดี๋ยวเราพิจารณาสวนที่เกี่ยวพันกับญัตติเดิม     

อยูนะครับวาจะเอาอยางไรนะครับ ทานศักดิ์ชัยครับก็ใหไปเขียนกอนนะครับ 

 

       - ๔๗/๑ 



  ๑๒๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๔๗/๑ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ครับ ก็ใหไปเขียนแลวขอกลับเขามาใหม       

อีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อดูรายละเอียดนิดหนึ่งไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวใหทานดูครับ เดี๋ยวใหทานดูนะครับ อยางนั้นก็ถือจะเรียกวา แขวนก็ไดนะครับ   

แขวนสวนที่ทานเสนอนี้ไวนะครับ ครับตอนนี้ไดพิจารณา เอกสารนี่เยอะมากเลยครับ     

ในสวนที่พิจารณาบทเฉพาะกาลนี่คงขอพักไวอีก ๒ มาตราสุดทายนี่นะครับ แลวขอ

ปรึกษาหารือญัตติที่คางอยูนะครับ ตอนนี้ตองเรียนนะครับ ขออนุญาตทานสมาชิก   

ขัดของไหมครับ ทานศักดิ์ชัยครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย สสร. 

นะครับ ในมาตรา ๒๙๕ (๑/๑) นี่ หนา ๒๒ ครับ ทานครับ เขียนวา มิใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๙๖ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เมื่อกี้เขาแกไขใหแลวครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ออ แกไปแลวนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ แกแลวครับ แลวอานไปแลวครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ออ อานไปแลวนะครับ   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

แลวก็ถามไปแลวครับ ผานไปเรียบรอยครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  ขอบพระคุณครับ  แกไขใหสอดคลองกับมติ เมื่อวานนะครับ  ไมขัดกันครับ               

ขอเขาญัตติที่คางอยูนะครับ มีทั้งหมด ๘ เร่ืองนะครับ แลวก็มีการสรุปในเบื้องตน         

ไปนะครับ ๓ เร่ือง คงเหลืออีก ๕ เร่ือง แต ๕ เร่ืองดังกลาวนี่นะครับ ในระหวางนั้น          

มีสมาชิกไมเห็นดวยนะครับกับการที่จะพิจารณานําญัตติดังกลาวนี่มาทบทวนนะครับ

เพราะเห็นวาเปนมติที่ไดผานไปแลวนะครับ  แตอยางไรก็ตามนี่นะครับซึ่งในการประชุม 



  ๑๒๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๔๗/๒ 

 

ชวงแรกดังกลาว กรรมาธิการก็ไดแสดงเจตนาขอรับทั้ง ๘ รางนี้ เพื่อใหสภาไดพิจารณา

นะครับ ดังนั้นผมขอหารือทานสมาชิกนิดหนึ่งนะครับ ผมหารือกับกรรมาธิการแลวครับวา          

ใน ๘ ญัตติดังกลาวนั้นกรรมาธิการนี่ไดนําไปพิจารณาทั้งหมดนะครับ แตเพื่อไมใหเกิด

ปญหาขอขัดของในสวนประเด็นทางกฎหมายที่จะอางไดนะครับวา มติไดผานไปแลว     

นี่นะครับ แลวเสนอญัตติใหมไมไดนี่ ผมหารือทานสมาชิกอยางนี้ ไดไหมครับวา            

ญัตติทั้งหมดกรรมาธิการนําไปพิจารณาแลว สวนญัตติที่ยี่นแลวนั้นนี่ ขอใหทานที่           

ยื่นไวนี่ถอนออกทั้งหมดนะครับ ถอนญัตติทั้งหมดเลย แตสาระนั้นยังไมตกไปนะครับ 

กรรมาธิการยกรางก็นําสาระทั้งหมดไปเปนรางของกรรมาธิการนะครับ ผมขอหารือ    

ทานสมาชิกนะครับ ทานที่ยื่นญัตติไวดวยนะครับ มีทานใดที่ยื่นไว ทานสมเกียรติครับ 

เชิญครับ ทานตองแสดงเจตนาดวยนะครับ เดี๋ยวทานบอกวาทานไมอยู ทานไมทราบดวย 

ผมพูดคนเดียวครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ผมยื่น

มาตรา ๘๓ (๑๑) ไวนะครับ แลวใหเพิ่ม (๑๑) นะครับ เพิ่มวรรคใน (๑๑) เปนวรรคสอง 

ขอถอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ญัตติของทานสมเกียรติ ถอนไวกอนนะครับ อาจารยวิทธยาครับ เชิญครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย 

สสร. ครับ ผมยื่นไวก็คือมาตรา ๔๘ นะครับ แลวก็มาตรา ๒๙๓ (๓) ไวนะครับ ก็ตามที่

ทานไดแถลงมา ก็ขอถอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ทานอาจารยกลานรงคนะครับ 

  นายกลานรงค จันทิก  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผมไดยื่นญัตติ   

ไวตามมาตรา ๒๓๙ วรรคหา ในเรื่องขอความ ทั้งนี้ ใหมีกรรมการปองกันและปราบปราม   

การทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติกระบวนการสรรหาและอํานาจหนาที่ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ  จริง ๆ  ตรงนี้อาจจะไมไดเปนญัตติที่จะตองยื่นเขามา  แตอาจจะ 

 



  ๑๒๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๔๗/๓ 

 

สอบถามวาถาหากวาที่ประชุมที่ไดมีมติเพิ่มวรรคไปดังกลาวนั้น มีจุดประสงคที่จะใหมี

องคกรอิสระ คือกรรมการ ปปช. ทั้งหมด ๗๗ องคกรหรือไม  ----------------------------------- 

 

          - ๔๘/๑ 

 

 

 

 



  ๑๒๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๘/๑ 

 

หรือถาหากวาไมได มีจุดประสงคตรงนั้น  แตวาตองการให เปนสาขาของ  ปปช . 

คณะกรรมการ ปปช. ยังคงยึดโยงอยูได ทานกรรมาธิการจะกรุณาแกไข เพื่อใหเปนไป    

ตามจุดประสงคครับ ผมก็ขอถอนญัตติครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการแกไขไดไหมครับ เดี๋ยวทานจะไดถอนครับ เชิญครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการไดแจกเอกสารตัวราง ขึ้นตนดวยรางที่มีผูขอแปรญัตติ และกรรมาธิการ

เห็นดวย แตแกไขในรายละเอียดแลวนะครับ เมื่อทานกลานรงคและสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญไดถอนญัตตินี้ไป  กรรมาธิการเห็นวา ปปช. จังหวัดนั้นมีความจําเปนตองมี  

นะครับ แตเพื่อเกิดใหความเขาใจตรงกันนี่วา ปปช. จังหวัดนั้นไมใช ปปช. ที่เปนองคกร

ตามรัฐธรรมนูญอีก  ๗๖  องคกร  ซึ่งจะกอใหเกิดความสับสนในเรื่ององคกรตาม

รัฐธรรมนูญเปนอยางมาก แลวก็ไดหารือกันระดับหนึ่ง เขาใจวาทานกลานรงคไดหารือ

ทานการุณแลวนะครับ กรรมาธิการก็ขอใชคําที่ไดมีการหารือกันนะครับ ขออนุญาตอาน

ในวรรคสุดทายของมาตรา ๒๓๙ ครับ ก็บัญญัติวา ใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยกลานรงค ตกลงถอนนะครับ  

  นายกลานรงค  จันทิก  :  ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตรงกัน หลักการตรงกันนะครับ ของอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ของทานก็มีญัตติอยูครับ      

เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เดี๋ยว ๆ ทานประธาน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวพิจารณาอีกทีก็ไดครับ อาจารยครับ เดี๋ยวพิจารณาอีกทีก็ไดนะครับ ตอนนี้ดู 



  ๑๒๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๘/๒ 

 

ขอเอาญัตติออกไปกอนนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมมีญัตติอยู     

ในมาตรา ๓๐ และ ๑๓๐ นะครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นดวย แลวก็ยินดีที่จะถอนกอนครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณนะครับ อาจารยสุรชัยครับ ทานมีเหมือนกันนะครับ นี่ครับ ใชไหมครับ ออ

หรือญัตติเดียวกับอาจารยวิทธยา  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เปนญัตติเดียวกับทานวิทธยาครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ครับ มีของใครอีกครับ อาจารยสมคิดครับ มีของใคร ชวยเช็คญัตติกอนนะครับ         

นี่ ๕ แลวครับ ๑  ๒  ๓  ๔ ทานมีชัย นุกูลกิจ ครับ อาจารยสวัสดิ์ โชติพานิช ครับ  

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวัสดิ์ โชติพานิช 

ญัตติ ๒ เร่ือง เร่ืองแรกก็เกี่ยวกับเร่ืองมาตรา ๓๒ นะครับ เร่ืองหมายคนนะครับ อันนี้ก็  

ผมขอถอนนะครับ แลวอีกเรื่องหนึ่ง ผมเสนอรวมกันกับคุณศิวะครับ คือเร่ืองเกี่ยวกับ

หลักการและที่มา และองคประกอบของวุฒิสมาชิกครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอถอนนะครับ  

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ครับผม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ  

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของอาจารยคมสันครับ เชิญครับอาจารยครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง นะครับ ผมขอเสนอญัตติเพิ่มเติมในมาตรา ๒๓๒ (๑/๑)           

แลวก็มาตรา ๒๓๓/๑ นะครับ เพื่อแกไขเรื่องของการสรรหา ไมมีกระบวนการตรวจสอบ

นะครับ ถากรรมาธิการจะรับนี่ ผมก็ขอถอนในประเด็นนี้  



  ๑๒๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๘/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการรับแลวครับ ถอนนะครับ ก็ ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ ๖  ๗  ๘ ของทานมีชัย นุกูลกิจ 

ครับ ของทานมีชัย  

  พลตํารวจเอก มีชัย  นุกูลกิจ  :  ของผมเรื่องเดียวกับทานสวัสดิ์ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ เร่ืองเดียวกับอาจารยสวัสดิ์นะครับ มีของทานใดคางอีกไหมครับ ญัตติตอนแรก      

เห็นมี ๘ นี่ครับ นี่ ๗ แลวนี่ครับ คณะกรรมาธิการชวยเช็ก (Check) ครับ ของทาน

สมเกียรติ รอดเจริญ อาจารยวิทธยานะครับ อาจารยกลานรงค อาจารยเจิมศักดิ์ ทานมีชัย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ของผม ๒ ญัตติครับ  

  

    

                                                                                                                      - ๔๙/๑ 

   

   



  ๑๒๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๙/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ออ ถอนทั้งสองเลยนะครับ ถางั้นก็ครบแลวครับ ๘ ญัตติ ถือวาที่ประชุม สมาชิกขอถอน

ญัตติไป ที่ประชุมไมขัดของนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยกับทานผูถอนนะครับ ถือวาเปนมติที่ประชุมนะครับ ทีนี้ทุกเรื่องนี่นะครับ           

ที่ยื่นมาแลวนั้นกรรมาธิการไดรับไปแลวนะครับ สิ่งใดที่กรรมาธิการเสนอมานี่ถือวา      

เปนรางของกรรมาธิการนะครับ เชิญทานกรรมาธิการแถลงไดครับ ทานจะเริ่มมาตรา   

ไหนครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ เมื่อวานนี้เราไดพิจารณามาตรา ๓๐ เร่ืองอัตลักษณทางเพศไปแลว เราไดพิจารณา

มาตรา ๓๒ เร่ืองการจับกุมคุมขังและการตรวจคนตัวบุคคลไปแลว แลวเรื่องการศึกษา   

ในมาตรา ๔๘ ไปแลวครับ ในเบื้องตนกรรมาธิการขออนุญาตวา ใหเปนไปตามที่ไดหารือ

กันไวแลวนะครับ ในมาตรา ๓๐  ๓๒ และ ๔๘ ครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ที่ประชุมเห็นดวยนะครับ เปนรางกรรมาธิการเสนอเขามานะครับ ผานไป ๓ เร่ืองครับ 

เชิญอาจารยสมคิดตอครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ถัดไปเปนเรื่อง     

มาตรา ๒๓๙ ครับ เร่ือง ปปช. ขออนุญาตเรียนทานสมาชิกสภารางอีกครั้งหนึ่งครับ 

กรรมาธิการขอเพิ่มในวรรคสุดทายนะครับวา ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติจัดใหมีอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 

โดยคุณสมบัติ  กระบวนการสรรหาและอํานาจหนาที่ ให เปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานการุณครับ เชิญครับ  



  ๑๓๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๙/๒ 

 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ รูสึกวาตอนนี้กําลังจะสับสนแลวครับ ตามไมทันแลว ไมทราบวาจะทําอะไรกันยังไง 

มติที่ผานไปแลวนี้ทานจะเอายังไงครับ  มติที่ผานขอความไมใชอยางนี้นะครับ              

ทานประธานครับ ทานทําไมไดนะครับ นี่ทานกําลังจะเสนอรางรัฐธรรมนูญเพื่อแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทานยังพิจารณาไมเสร็จนะครับ ผมอยากใหทบทวนกันดูดี ๆ        

นะครับ ผมขอคัดคานวาการทําตอนนี้นี่มันเปนการทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแลวละครับ 

กระบวนพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ ทานทําไมไดครับ ทานมาเสนอแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหม ในขณะที่ทานยังทํารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไมเสร็จ อํานาจนี้ไมมี

ใหทานทํานะครับ มติเร่ืองนี้ มาตรานี้ หลักการนี้ไดผานไปแลวนะครับ ทานจะไปยกเลิก

มติเดิมอยูตรงไหนครับ ยังไงครับ แลวมติเดิม ขอความเดิมอยูที่ไหน ทานก็ไมปรากฏ      

นะครับ ทานทําไดยังไงครับ กรรมาธิการยกรางไมใชนึกอยากทําอะไร มีอํานาจทําได    

ตามอําเภอใจนะครับ  รัฐธรรมนูญกําหนดใหทานทําไดแคไหนทําไดแคนั้นทาน            

ทานประธานครับ ขณะนี้กรรมาธิการถาเสนอมาอยางนี้ กรรมาธิการกําลังทําขัด

รัฐธรรมนูญนะครับ เพราะทานจะกระทําไดนี่นะครับ เพียง ๔ อยางเทานั้น ในการ

พิจารณาตามมาตรา ๒๘ ทานทําไดเพียง ๔ อยางเทานั้นนะครับ อยางที่ ๑ นะครับ คือ

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่นะครับ ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคแรก   

 

                                                                                                                      - ๕๐/๑ 

 



  ๑๓๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๕๐/๑ 

 

มาตรา ๒๘ วรรคแรก คือ การรวมเอามาตรา ๒๖ ซึ่งเปนรางรัฐธรรมนูญฉบับเลมที่เรา  

แจกใหกับพี่นองประชาชน บวกดวยมาตรา ๒๗ คือคําแปรญัตติของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ   

อยางถูกตองตามมาตรา  ๒๗  มีผู รับรอง  ๑๐  คน  และขอเสนอของ  ๑๒  องคกร             

ตามรัฐธรรมนูญที่เสนอใหเรามา กรรมาธิการทําการปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม แลวทําเปน

รางใหมขึ้นมาเสนอใหเราตามมาตรา ๒๘ วรรคแรก เราจะพิจารณาเห็นชอบหรือ          

ไมเห็นชอบตามรางฉบับนี้ครับ นี่คือขอที่ ๑ ทานยื่นมาตอนนี้ไมใชนะครับ กระดาษแผนนี้

ไมใชฉบับที่ ๑ นะครับ  ขอ ๒ เราจะพิจารณาไดตามคําแปรญัตติของ สสร. ของเรา        

ที่นําเสนอกันไปแลวทั้งหมด ๗ กลุม มีผูรับรองกลุมละ ๑๐ คน  ๑๑ คน ๑๒ คน และเรา

ไดพิจารณากันเรียบรอยแลว  ขอ ๓ เราจะพิจารณาเรื่องไดก็คือเร่ืองที่กรรมาธิการ         

รับใหพิจารณาได  ขอ ๔ เราจะพิจารณาไดในกรณีที่ สสร. ของเรามีเสียงสามในหา       

นั่นคือ ๖๐ คนขึ้นไป บัดนี้เ ร่ืองนี้นี่นะครับ วาดวยเรื่อง ปปช. มาตรา ๒๓๙ เราได         

ผานกระบวนการพิจารณาทั้ง ๔ ประการนี้แลว คือการพิจารณาตามรางมาตรา ๒๘   

วรรคแรก คือการพิจารณาตามคําแปรญัตติของ สสร. คือคณะของกระผมไดเสนอไป                    

คือคณะกรรมาธิการรับใหพิจารณา และคือกรณี สสร. สามในหามีความเห็นใหพิจารณา 

แตบังเอิญอยูในเงื่อนไขที่พิจารณาเพียง ๒ ประการ นั่นคือพิจารณาตามรางของ

กรรมาธิการเสนอและคําแปรญัตติของกลุมเราเสนอไป ทายที่สุด มติที่ประชุมไดผาน     

ไปแลว มีมติไปแลวอยางครบถวน ถูกตอง กระบวนวิธีการพิจารณาการประชุมก็ชอบ  

และถูกตองครบถวน ไมมีตกหลน เปนมติที่มีเสียงขางมากใหแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม      

ดังขอความที่มีเพิ่มเติมไวแลว ปรากฏอยูในเอกสารครับทาน ขอความที่ที่ประชุมนี้อนุมัติ

ไปแลว มีมติไปแลวคือ ทั้งนี้ ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 

โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ   

มติที่ประชุมไดผานเรื่องนี้ อนุมัติเร่ืองนี้ใหแลว ทานประธานครับ กรรมาธิการไมมีอํานาจ

ที่จะทําการเสนอพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ ที่อนุมัติไปแลวในขณะนี้ 

ที่ยังไมจบเร่ืองใหเปนรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการทําไมไดครับ มาตรา ๒๘ วรรคสอง         

ไมอนุญาตใหทานทําอยางนั้นได  ทานประธานครับ  ถาอยางนั้นเราจะถอยหนา ถอยหลัง  

 



  ๑๓๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๕๐/๒ 

 

ชักเขา ชักออก ถอยกลับพิจารณาใหมทุกมาตราไหมละถามีขอเสนออยางนี้ เปนไปได

อยางไรครับ มันทําไมไดครับ ---------------------------------------------------------------------      

 

           -   ๕๑/๑ 



  ๑๓๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ณัฐชนก ๕๑/๑ 

 

ทานกําลังฝาฝนรัฐธรรมนูญอยางรายแรงนะครับในการพิจารณา ทานดูตัวอักษร            

ดูถอยคําใหชัด ๆ ในมาตรา ๒๘ วรรคสองครับ เขาใหทานพิจารณาเรื่องอยางนี้             

ไมอนุญาตใหทานพิจารณาจบแลว มีมติแลวในเรื่องใด ๆ ในญัตติใด ๆ ไมอนุญาตใหใคร

ในที่นี่นําเสนอเพื่อแกไขเพิ่มเติมใหม ทบทวนมติที่ผานไปแลวโดยหลักการนั้นใหม         

ไมอนุญาตครับ  ทานประธานครับ  ญัตติทั้ งหมดนี้นี่ละครับ  ทั้ ง เลมนี้ประมาณ           

๒๙๙ มาตรา บางมาตรามีหลายญัตติ บางมาตรามีหลายวรรค มีหลายตอน แตละญัตติ

ลวนตองผานกระบวนการพิจารณา ผานกระบวนการถกเถียงอภิปราย เมื่อถกเถียง

อภิปรายนําเสนอเสร็จเรียบรอยแลวก็ผานกระบวนการลงมติ เมื่อกดคะแนนลงมติ

เรียบรอยแลวก็ผานการประกาศผลคะแนนวา มีผลคะแนนญัตตินั้น ๆ เปนประการใด  

ผานขั้นตอนกระบวนวิธีพิจารณาเรียบรอยถวนถี่ ทานประธานครับ กระบวนการนี้          

ก็ไมตางอะไรกับการทําคําฟอง ผานการพิจารณา ผานการนําสืบ ผานการนําพยาน

เอกสาร พยานหลักฐานตาง ๆ เบิกความจนหมดแลว มีการเขียนคําพิพากษาและอาน   

คําพิพากษาไปแลว คืออานผลคะแนนไปแลว ทานแกไขคําพิพากษาที่อานไปแลวไมได 

การจะแกไขคําพิพากษาไดทานตองยื่นฟองอุทธรณ  ยื่นฟองฎีกา  แตสภาแหงนี้                   

ฝายนิติบัญญัติทําไดไหมในการแกไขเพิ่มเติม ทําได แตทานจะตองรางรัฐธรรมนูญเพื่อ 

ทําการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทานทําไปใหมอีก เพราะกระบวนการนี้เปนหลักการที่

ทานอนุมัติไปแลว ทานจะมากลับหลักการที่อนุมัติกลับไปกลับมา ชักเขาชักออก       

ไมไดทาน ญัตติที่ทานรอไวพิจารณาตางหากคือญัตติหรือคําฟองที่รอการพิจารณา       

รอการสืบพยาน รอการเขียนคําพิพากษา กระบวนการพิจารณาสวนนั้นยังไมแลวเสร็จ 

เปนการรอไวกอน รอดวยเหตุผลรอยแปดพันประการ นั่นคือกระบวนการที่ทานยัง

พิจารณาไมแลวเสร็จ เมื่อทานพิจารณาในสวนใดที่เปนคําฟองใด ญัตติใดผานไปแลว  

มติแลว มติแลว มติแลว มติแลว ทานคอยกลับมานําไอที่รอการพิจารณาแลวมา 

พิจารณานั้นได เพราะเปนเรื่องที่ยังไมยุติ แตเร่ืองที่ยุติมีมติไปแลวทานมาทําอยางนี้อีก

ไมไดครับ ไมมีบทบัญญัติใดเขียนอํานาจใหทานทําอยางนี้ได แลวทานเสนอมาทานมาแก

อะไรครับตอนนี้ ถอยคํา ขอความของทานที่นําสงมานี้หายขอมติไปเลยครับ  หายขอมติที่ 

 



  ๑๓๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๕๑/๒ 

 

ผานไปแลว ที่ผมอานใหทานฟง ไมมีมตินี้เลยครับที่เหลืออยู ทานกําลังทําอะไรกันอยู

อยางนี้ครับ ผมเห็นวาถาเราเดินอยางนี้ตอไป ทานประธานที่เคารพ วันเวลาเหลือนอย  

เต็มทนแลว และถาทําอยางนี้ตอไป ขอคัดคานทักทวงบอกวาทานทํามติอยางนี้เปน     

การกระทําที่ไมชอบและไมถูก ทานนําสิ่งที่ไมชอบและไมถูกบรรจุไวในรางรัฐธรรมนูญ         

จะกลายเปนการทํารางรัฐธรรมนูญที่ไมเสร็จและไมจบ ตอนนั้นละครับหงายหลังกัน

ทั้งหมดทุกคนเลยครับ เพราะกลายเปนรางรัฐธรรมนูญที่ทําไมเสร็จ ผมเกรงวาทานจะ 

พวกเราทุกคนจะตองรับผิดชอบในสิ่งที่ใหญเกินกําลังที่เราจะแบกได  ---------------------- 

 

- ๕๒/๑  



  ๑๓๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สาริศา ๕๒/๑ 

 

ความเห็นของผมไดเสนอไปแลวตั้งแตเมื่อวานทานครับ มาวันนี้ก็พบสิ่งเหลานี้อีก         

เอาละครับ ถาทานจะทํากัน ยังยืนยันวาผมไมเห็นดวยกับทาน ถาเสียงขางมากของทาน

จะพากันทําก็ทําไปครับ เอาเปนวาผมประทวงและคัดคานวาไมเห็นดวย และทานกําลัง  

ทําขัดตอรัฐธรรมนูญ เสียงขางมากก็ไมใชวาไปยืนยันความถูกตองเสมอไปครับ           

ทุกทานมีสถานะทั้งนั้น ณ วันหนึ่งครับจะพิสูจนและจะบอกวาการกระทํานี้ชอบ        

หรือไมชอบ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวทานผูฟงจะเขาใจผิดนะครับ ขอใหชี้แจง เดี๋ยวกรรมาธิการครับ ฟงทานศาล

รัฐธรรมนูญหนอยไมดีหรือครับ เชิญครับ อาจารยนุรักษครับ 

  นายนุรักษ มาประณีต (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม นุรักษ มาประณีต สสร. นะครับ ก็ในเรื่องนี้ก็อยากจะขออภิปรายสักนิดหนึ่ง    

นะครับ คืออยางที่ทานการุณเสนอก็ถูกตองนะครับวา กระบวนการพิจารณาของเราที่

กระทํามาตามมาตรา ๒๗ และ ๒๘ นี่นะครับ เราทํามาโดยตลอด แตในมาตรา ๒๘   

วรรคทายนี่นะครับ ถาเราจะพิจารณาดูนะครับ คือการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญ

เปนการพิจารณาเพื่อความเห็นชอบ  หรือประการแรกนั้นเห็นชอบ  ประการที่  ๒             

ไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตรานะครับ ที่เรามานั่งพิจารณากัน 

นี่นะครับ ก็เฉพาะที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตามมาตรา ๒๗ นะครับ  ๑. คือที่สมาชิก   

ขอแปรตามมาตรา ๒๗ หรือที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ คือกรรมาธิการยกราง

จะเสนออะไรก็ไดเขามา เรามานั่งพิจารณากัน แตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปรแกไข

ญัตติเพิ่มเติมนอกจากที่บัญญัติในมาตรา ๒๗ ไมได คือเฉพาะที่ที่แปรญัตติเพิ่มเติมไมได      

แตถากรรมาธิการเห็นชอบดวยนะครับ คือกรรมาธิการถาถึงแมวาจะไมไดแปรญัตติอะไร

เขามา ถากรรมาธิการเห็นชอบดวย หรือกรรมาธิการมีความเห็นวาที่เรารางมาตรงไหน   

ไมถูกไมตองนี่นะครับ  กรรมาธิการมีสิทธิ เสนอไดตลอด  เพราะวาถาจะตัดสิทธิ

กรรมาธิการไมใหเสนออะไรที่เห็นวาผิดพลาด หรือไมชอบมามันก็จะไมได และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในมาตรา ๒๘ วรรคสองตอนทายนะครับ บัญญัติ เวนแตคณะกรรมาธิการยกราง 

 



  ๑๓๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๕๒/๒ 

 

รัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวย คือถาคณะกรรมาธิการเห็นชอบในเรื่องที่แปรญัตติอะไรมา 

ทําไดทุกอยางนะครับ แตอยางไรก็ตามสวนในสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไมนอยกวา  

สามในหาเห็นชอบดวยกับการแกไข คือถาในกรณีที่สภาหลังจากที่พนไปแลวตามที่    

ทานการุณวานี่นะครับ จะลงมติก็ตองมติสามในหานะครับ ดังนั้นในกรณีที่เราแปรญัตติ

กันมา  โดยเฉพาะอยางยิ่ งใน  ๘  เ ร่ืองนี่นะครับ  ผมเห็นวาใน  ๓  เ ร่ืองที่ผานมา               

โดยความเห็นของผมวาที่สภาเห็นชอบแลวเปนเอกฉันท คือเกินกวาสามในหาแลวนะครับ 

แลวก็จากที่ทางเมื่อสักครูนี้นะครับ คือทุกทานถอนไปอีกนะครับ คือกรรมาธิการก็มีสิทธิ

เสนออะไรเขามาก็ได และเมื่อกรรมาธิการเสนอเขามา แลวก็อีกครั้งหนึ่งนะครับ             

ซึ่งสมาชิกก็ เห็นชอบดวย  อยางที่ผานมาเมื่อสักครูก็ เปนเอกฉันท  ก็ผานนะครับ 

เพราะฉะนั้นก็จะเรียนไดวา ถาหากวาตอนนี้การรางรัฐธรรมนูญเรายังไมเสร็จสิ้นนะครับ  

ยังไมเสร็จสิ้น ถาเสร็จสิ้นแลวก็เปนอยางที่ทานการุณวาคือทําอะไรไมไดแลวละ อันนี้ผม

ขอคิดวายังไมเสร็จสิ้น เพราะฉะนั้นเราจะแกอะไรแกได ถาเกิดวาหามสภาเรา หรือยกราง

แกอะไร เราจะปลอยใหสิ่งที่ผิดพลาดนั้นพนไปเลย โดยไมแกไขใหถูกตอง ผมวาในเรื่องนี้

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา ๒๘ วรรคสอง โดยเฉพาะตอนทายนี่ใหอํานาจของ

กรรมาธิการ แลวก็ใหอํานาจของสภารางรัฐธรรมนูญเราปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ผิดพลาดได 

ผมคิดวาที่เราทํามานาจะถูกตองแลวนะครับ ก็ไมนาจะมีปญหาอะไร ขอบคุณครับ    

               

                                                                                                                 - ๕๓/๑ 

 

   

 

 



  ๑๓๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        ศิริลักษณ ๕๓/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณครับ เชิญอาจารยจรัญ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ         

ผมอยากจะขออนุญาตในชั้นแรก หารือผานทานประธานไปที่ทานการุณ ใสงาม            

ในประ เด็น เ รื่ องญัตติของท านนั้ นนะครับ  ผมขอหารืออย างนี้ ได ไหมครับว า 

คณะกรรมาธิการมีสิทธิเสนอบทบัญญัติใหม ๆ ไดใชไหมครับ เพราะวายังไมเสร็จ          

ถูกไหมครับ ถาคณะกรรมาธิการ สมมุตินะครับ เสนอบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลวา 

กรรมการ ปปช. จังหวัดขอใหมีกฎหมายออกมาภายใน ๕ ปอยางนี้ ผมไมไดวาทาน     

เห็นดวยนะครับ ผมถามวาถากรรมาธิการเสนออยางนี้ ชอบไหมครับ พอทําไดไหมครับ 

ไมไดมาเปลี่ยนแปลงมติเดิมนะครับ แตเสนอวามันจะตองไปออกกฎหมาย ก็ขอให

กฎหมายนี้ออกใหเวลาหนอยสัก ๕ ป สวนวาสภาจะเอาหรือไมเอาก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง   

หรือจะลงมาเหลือ ๓ ป ๒ ป ๑ ป ก็สุดแทแตนะครับ ผมคิดวาถาออกทางนี้ ทานการุณ   

จะพอรับไดไหมครับ ผมขออนุญาตกอนที่ผมจะอภิปราย  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ถาสมมุติวาทําไดนะครับ        

ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็อยากใหทําโดยทางนั้น เพราะวามันจะหมดปญหาของ

ความสุมเสี่ยงที่พวกเราทั้งสภารวมกันรับผิดชอบดวยกันทั้งหมด ๒ ทางครับ 

  ๑ . คือกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย  เรากําลังทํากฎหมายหลัก          

ใหประเทศ เพราะฉะนั้นเราจะตองระมัดระวังเรื่องกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย    

อยางยิ่งครับ ถาพื้นที่ที่ลื่น ๆ ที่ไมแนใจ อาจจะใช อาจจะไมใช อยาเสี่ยงเขาไปครับ     

เพราะรัฐธรรมนูญนี่เปนฐาน รากฐานของกฎหมายทั้งปวง แลวก็จะเปนฐานสงไปสู      

การเลือกตั้ง ไปสูการจัดตั้งรัฐบาล เขาสูระบอบประชาธิปไตย แลวถาฐานนี้ตั้งอยูบนเสา       

ที่คลอนแคลน ถูกกฎหมายหรือไมก็ไมรู ขนาดเพื่อนสมาชิกดวยกันของเรายังโตแยง  

อยางแข็งขันมา ๒ ครั้ง ๓ ครั้งแลวนี่ เราจะไมฟงทานเลยหรือครับ เราจะเปดชองนี้ 

           



  ๑๓๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ศิริลักษณ ๕๓/๒ 

 

ใหกระบวนการโคนลมที่จองทําลายพวกเราอยูแลวนี่ ไดชองเลยหรือครับ เพราะฉะนั้น   

ตรงนี้เปนประเด็นขอกฎหมาย    

  ประเด็นที่  ๒  คือความถูกตอง  ชอบธรรม  ลิจีตทิ เมซี  จัสติฟ เคชัน       

(Legitimacy justification) ในการทําเรื่องนี้ครับ ทานประธานที่เคารพครับ สมมุติวา   

ชอบดวยกฎหมายอยางที่ทานนุรักษนําเสนอ เปนความเห็นของทานนะครับ แมชอบดวย

กฎหมายก็ไมชอบดวยความเปนธรรม ถาการเปลี่ยนแปลงแกไขเสนอเรื่องใหมนี้เปนเรื่อง

กลับมติของสภา ในหลักการสําคัญที่ไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ แลวตัดสินใจ    

ไปแลวนะครับ สวนเหตุผลที่ทานเสนอวา เอะ ถาเราแกไมไดเลยนี่ ถามันผิดพลาด ผิดหลง 

ถอยคําไมดี มันขัดแยง อยางนั้นแกไดครับ ทานประธานครับ ขอบังคับก็บอกใหทําได 

ขนาดจบวาระสองแลว จะลงมติวาระสามแลว ขอบังคับก็ยังบอกทําได แตนี่ไมใชนะครับ 

เร่ืองไหนที่เปนกระทบถึงหลักการสําคัญที่สภาของเราพิจารณารวมกันทั้งวันทั้งคืน        

อดหลับอดนอน แลวตัดสินใจไปแลว แลวทานบอกวา แกได อยางไรก็ได เพราะมันยัง    

ไมเสร็จ  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 - ๕๔/๑ 



  ๑๓๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๔/๑ 

 

ทานครับ เร่ืองนี้ถาสมมุติวาไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ทานนุรักษก็จะถูกคัดคานจาก   

การรวมเปนองคคณะคดีนี้ เพราะไดแสดงความเห็นเปนอคติไปแลวในสภาแหงนี้         

แลวทานประธานครับ เร่ืองนี้ไมไปศาลรัฐธรรมนูญหรอกครับ มันไปศาลอื่น แลวก็จะเปด

ชองทางใหเกิดกระบวนการโคนลมระบอบ ระบบงานทั้งหลายที่เรากําลังทุมเทเสียสละ  

ทํากันมา เราเรือลมเมื่อจอดหรือครับ ตาบอดเมื่อแกหรือครับ จะเสร็จแลว เร่ืองหยุมหยิม

นิด ๆ หนอย ๆ นี่ เราทําใหถูกเถอะครับ อยาสุมเสี่ยงเลยครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

ถาเราเห็นแกเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ จนลืมหลักการใหญนี่ งานใหญของบานเมืองจะเสียการ

นะครับ ทานประธานครับ กระผมไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ เพื่อนรวม

คณะกรรมาธิการใหเปนประธานคณะอนุกรรมาธิการยกราง กรอบที่ ๒ การเมือง โดยผม

ไมไดเสนอตัวเลยนะครับ ไมไดปรารถนาเลย แตเมื่อหมูคณะสมมุติใหทําหนาที่ ผมก็ทํา

เต็มกําลัง แตทานประธานครับ ถาคณะกรรมาธิการเสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงมติใน  

หลักการเรื่องวุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งสภาแหงนี้ลงมติไป

อยางตั้งใจแลวนี่นะครับ โดยผมไมรูเร่ืองเลยนี่ ทานประธาน ผมจะอยูไดอยางไรครับ       

ขอชองทางใหกระผมหนอยเถอะครับ เพื่อนกรรมาธิการที่เคารพ อยางนอยก็ตองใหโอกาส

ผมรูวา เฮย  นี่มันเหตุผลอะไรนี่ จะมาเปลี่ยนแปลงมติในเรื่องสําคัญที่ผมไดรับมอบหมาย

ใหทําหนาที่อยูนี่โดยผมไมรูเร่ือง ไมเห็นชอบ ทานประธานครับ เรากําลังทําอะไรกันอยู

ครับ แลวก็ทานประธานครับ มาดูที่รัฐธรรมนูญเถอะครับ ผมเห็นดวยรอยเปอรเซ็นตกับ

ความเห็นของทานการุณ ใสงาม ทานประธานที่เคารพ มาตรา ๒๘ นี้เชื่อมโยงมาจาก ๒๗ 

และ ๒๖ รางรัฐธรรมนูญฉบับแรก เราเสนอ ๒๖ ใหเพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ     

แปรญัตติไดตามมาตรา ๒๗ ทานครับ เขามาทางที่ ๑  ทางที่ ๒ ครับ คณะกรรมาธิการ   

ยกรางเสนอครับ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสองนั้น หมายความวาเปนการเสนอตาม      

มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่งครับ ไดไหมครับ คณะกรรมาธิการยกรางพิจารณาความเห็นตาม 

๒๖ คําแปรญัตติ ๒๗ พรอมทั้งจัดทํารายงานแกไขเพิ่มเติม เหตุผลเผยแพรใหทราบเปน

การทั่วไป แลวนําเสนอรางรัฐธรรมนูญนั้นตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา นี่ครับคือ     

รางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางไดเสนอไวตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง  ก็หมายถึง 

 



  ๑๔๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๔/๒ 

 

รางตามวรรคสอง นอกจากนั้นนะครับ ถาจะเพิ่มเติมจากนี้เสนอญัตติแกไขเพิ่มเติม       

รางรัฐธรรมนูญนะครับ ไมใชแกไขเพิ่มเติมมติที่สภาเราลงมติไปแลว จะทําไดก็         

ตอเมื่อสามในหา คือ ๖๐ คนของพวกเรารับรองใหเสนอใหม ๆ อะไรขึ้นมาไดนะครับ                  

หรือคณะกรรมาธิการเราเห็นชอบให เสนอได  แตนี่ทานถอนไปแลว  ผมก็นึกวา             

หมดปญหา ทานจะเห็นแลววาความถูกตอง เปนธรรมเปนอยางไร แตวาทานกลับให

กรรมาธิการเสนอ กรรมาธิการเสนอกลับญัตติไมไดหรอกครับ ถาได ผมก็เสนอวา    

เปลี่ยนหมดเลยครับ รัฐมนตรีก็ไมตองมาจาก สส. นายกก็ไมตองมา ก็ใหพวกเรา          

ลงมติกันใหม เถียงกันใหมทุกประเด็นอยางนั้นหรือครับ ทําไมไดครับ ทานประธานครับ           

ผมขอความกรุณาทานประธานเถอะครับ ขอเถอะครับ อยาใหคณะกรรมาธิการตอง   

เสนอในเรื่องที่เปนหลักการนี้เลย สวนเรื่องไหนเปนถอยคําที่ผิดพลาดไป เร่ืองไหน         

ผิดหลงไป แกไดครับ ทําไดครับ แตวาอันไหนเปนสาระสําคัญ ขอไหนเปนเรื่องแกไข

เล็กนอยผิดหลง ซึ่งทําได ทานขอใหสภาวินิจฉัย ผมไมติดใจครับ ทําใหถูกตอง และผม    

ก็คิดวาถาเรารวมกันทําในสิ่งที่ถูกตองแลว ผลเปนอยางไร ผมพรอมที่จะรวมรับผิดชอบ

กับพี่นองสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทั้งรอยทานนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

    

                - ๕๕/๑ 

 



  ๑๔๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๕๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยาเพิ่งไปรุนแรงไกลขนาดนั้น เอาอยางนี้ครับทานสมาชิกครับ เพื่อใหสั้นเขานะครับ 

เคยมีกรณีลักษณะอยางนี้นะครับ อยางเชน กฎหมายราชภัฏ ผานจากสภาไปแลวครับ  

ลงมติทั้งสภาผูแทนราษฎร ไปวุฒิสภา กลับมาสภาผูแทนราษฎร สงไป ครม. นะครับ  

เปนมติสภาหมดเลยครับ แตปรากฏวาเกิดความผิดพลาดนะครับ มติผานแลวครับ      

ผานหมด ตอนหลังนี่นะครับ ผมเขาใจวา สนช. นี่เขาเห็นปญหานะครับวา มติที่มัน

ผิดพลาดนี่ ทานดูขอ ๑๒๖ นะครับ ผมอานใหทานฟงนะครับ ทานจะไดสบายใจนะครับ 

ในกรณีที่ปรากฏวารางพระราชบัญญัติที่สภาใหความเห็นชอบแลวและใหนําขึ้นทูลเกลา 

ทูลกระหมอมถวาย ตามขอ ๑๒๕ มีขอความผิดพลาดและสมควรไดรับการพิจารณา

ทบทวนอีกครั้งกอนลงพระปรมาภไิธย ประธานสภาอาจขอปรึกษา หรือสมาชิกเสนอญัตติ 

โดยมีผู รับรองไมนอยกวาสิบคน ใหนํารางพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนได            

อีกครั้งหนึ่ง หากที่ประชุมสภาลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูในวันประชุมก็ใหดําเนินการได นะครับ การขอปรึกษา      

หรือญัตติตามวรรคหนึ่งตองระบุประเด็นที่จะขอนํากลับมาทบทวนและใหเหตุผลที่ชัดเจน

นะครับ อีกวรรคหนึ่งนะครับ การพิจารณาแกไขเพิ่มเติมใหกระทําไดเทาที่จําเปนและ     

ใหกระทําในที่ประชุมสภาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา เสร็จแลวจึงใหดําเนินการตาม  

ขอ ๑๑๙ หรือขอ ๑๒๕ ตอไป ที่ผมยกขอบังคับตรงนี้นี่นะครับ ผมจะเรียนทานสมาชิก

ครับวาเรานี่นะครับ กําลังพิจารณากฎหมาย ถึงแมวาจะเรียกรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับ 

ในระหวางนี้ครับ ในระหวางพิจารณา นี่ขนาดผานสภาไปแลวนะครับ ยังเอากลับมา

ทบทวนไดนะครับ แลวของเรานี่นะครับ กําลังพิจารณาอยูระหวางการดําเนินการ 

กรรมาธิการยกรางนี่นะครับจะแกไข เพิ่มเติม ตัดทอนนี่นะครับ ผมถึงไดพยายามเนน    

ไงครับวาญัตติที่ทานเสนอมานั้นนี่นะครับ  มีสมาชิกโตแยงคัดคาน  เมื่อวานนี้                  

ก็ปรึกษาหารือกันวานาจะใหขอโตแยงนั้นหมดไป ก็ขอความรวมมือจากทานผูยื่นขอญัตติ

และสมาชิกนี่นะครับ ใหถอนญัตติออกไป ซึ่งก็เห็นพองตองกัน นี่คือพวกเรากําลัง

แกปญหานะครับ เมื่อแกปญหาแลวนี่นะครับ ผมก็เห็นวาสาระที่ทานเสนอมานั้นนี่ 

 



  ๑๔๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๕๕/๒ 

 

กรรมาธิการยกรางเขาเห็นดวย ก็ตกลงกันวาไมทําเปนญัตติแลว เพราะสมาชิกนี่เขา       

ไมเห็นดวย มีคนคัดคาน ก็ใหเปนเรื่องที่กรรมาธิการเสนอซะนะครับ ถาที่ประชุมเห็นดวย

ก็จะไดพิจารณา แลวก็ลงมติไปนะครับ ที่ผมยกตัวอยางตรงนี้นะครับ ก็เพื่อใหเห็นวา     

มติที่ผานไปแลวนั้นนี่นะครับ มันทบทวนได สภานี่นะครับทบทวนมติตัวเองไดตลอด  

แหละครับ  เพียงแตวาในขอบังคับนี้ เขาใหทําเทาที่จําเปน  เพราะเขาถือหลักวา             

มติสภานั้นไมควรกลับไปกลับมา มันขาดความนาเชื่อถือนะครับ เพราะฉะนั้นนี่นะครับ    

ที่ผมกราบเรียนทานนี่นะครับ อยากใหทานไดสบายใจนะครับวา สิ่งใดก็ตามนี่นะครับ          

ในอยูระหวางการพิจารณาของทานนี่ อยากใหใชที่ประชุมนี้เปนผูตัดสินใจนะครับ             

แตหลักการสําคัญนี่นะครับก็ขออยางที่ทานอาจารยจรัญพูดนี่นะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวครับ ใหผมพูดใหจบกอนครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ยาวไปครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทราบแลวครับ ถาไมยาวก็ไมเขาใจครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ถาทานฟงของผม ของทานนี่จะลมนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ไมเปนอะไร เดี๋ยวผมพูดใหจบกอน ทานอยาพูดแทรกครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานใชสิทธิอภิปรายอยูบนเวที กับพวกผม

อยูขางลาง สูทานไมไดหรอกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานการุณครับ ใหผมพูดใหจบกอนนะครับ ดวยความเคารพ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ก็เหมือนเวลาผมกําลังจะพูด ทานประธานก็บอกให

ผมพูดจบกอน ผมขอทานประธานก็ไมยอม  

 

 



  ๑๔๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๕๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ผมพูดใหจบกอนครับ 

  นายการุณ ใสงาม : ทานประธานอยาอภิปรายอยูบนเวทีสิครับ               

ลงมาขางลางใหความเห็นดวยกัน คือกระบวนการ  

 

                  - ๕๖/๑ 



  ๑๔๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๖/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมาชิกครับ ผมพยายามแกปญหาใหที่ประชุม ในเม่ือสมาชิกอภิปรายไปในแนวทาง

ที่จะทําใหสมาชิกเกิดความไขวเขวนะครับ ผมก็อธิบายนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เพราะความเขาใจของทานประธานผิดพลาด

คลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวผมจะอธิบายพูดใหจบนี่นะครับ แลวผมก็จะใหทานสมาชิกไดพูดนะครับ รวมถึง 

ทานการุณดวย ผมไมไดอภิปรายแขงกับใครนะครับ ขอความกรุณาทานการุณนั่งกอน  

นะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  นี่เปนกลางตอการพิจารณาแลวหรือครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอความกรุณาทานนั่งกอนนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานจะตองทําหนาที่อยางเปนกลาง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ ทานการุณครับ เราก็สนิทกันนะครับ ขอความกรุณาทานนั่งกอนนะครับ 

เดี๋ยวผมใหทานพูดนะครับ ผมก็ชี้แจงนะครับ เพื่อความเขาใจตรงกัน เพราะวาผมทํา

หนาที่ เปนประธานที่ประชุมก็ตองเอาขอบังคับมาพูด  และสิ่งที่ผมพูดใหสมาชิก        

อาจจะยาวสักหนอย แตถาพูดสั้นก็ไมเขาใจนะครับ แลวก็พูดตามเนื้อหา ตามขอบังคับ 

ไมไดพูดออกนอกขอบังคับเลยนะครับ สวนทานสมาชิกจะเห็นวาไมถูกตอง ไมสมควร    

ไมเหมาะสมประการใดนะครับ เดี๋ยวผมใหทานอภิปรายนะครับ แลวผมก็จะใหที่ประชุมนี้

เปนผูตัดสินนะครับ ผมก็ชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้เทานั้นนะครับ สวนสมาชิกจะเห็น

ประการใด เชิญอาจารยกลานรงคครับ 

   นายกลานรงค จันทิก  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม           

กลานรงค จันทิก สสร. หมายเลข ๐๐๔ และเปนผูเสนอญัตติ ผมกราบเรียนทานประธาน

ครับวาญัตตินี้เมื่อถอนแลวก็จบนะครับ แตวาสิ่งที่ผมกราบเรียน ถาทานจําไดวากอนที่ 

ผมจะถอนนั้น ผมไดถามเจตนารมณของที่ประชุมวา การที่ประชุมไดเพิ่มวรรคทาย 



  ๑๔๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๖/๒ 

 

วรรคหาของมาตรา ๒๓๙ ในขอความวา ทั้งนี้ ใหมีกรรมการปองกันและปราบปราม     

การทุจริตประจําจังหวัด โดยมีคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่นั้น       

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เจตนารมณของที่ประชุมนั้น หมายความวาตองการใหมี

องคกรอิสระ คือกรรมการ ปปช. ๗๗ ชุด ใชหรือไม ที่ลงมติกันอยางนั้น หมายความวา   

ทุกจังหวัดมีกรรมการ ปปช. และก็มี ปปช. ใหญอีก ๑ ชุด เปน ๗๗ ชุด อํานาจหนาที่ของ 

ปปช. ทั้งหลายแหล ถาเปนอยางนี้เขียนในรัฐธรรมนูญนั้น มันหมายความวาเปนอํานาจ

หนาที่ อิสระ ซึ่งจะไมมีความโยงใยกับ ปปช. ใหญเลย ถาที่ประชุมมีมติอยางนั้น             

มีความเห็นอยางนั้น กระผมก็ไมขัดของ แตถาที่ประชุมตองการใหมีการยึดโยงนั้น กระผม 

ก็เสนอวานาจะเขียนใหชัดเจน นาจะเขียนออกใหชัดเจนวาเราประสงคอยางไร ถาสมมุติ             

ไมตองการใหมีกรรมการ ปปช. เปนอิสระทั้ง ๗๗ จังหวัด ก็ตองเขียนใหชัดเจนวา มีความ

ยึดโยงกับ ปปช. ใหญอยางไร กระผมถามตรงนี้กอน ฉะนั้นกระผมทราบดีครับวา    

ประเด็นตรงนี้นั้นมันเปนปญหา แลวกระผมก็ถอนญัตติออกไปแลว แลวกระผมถาม       

ถาที่ประชุมนี้มีมติ มีความเห็นวาไมใชตองการใหมี ปปช. ๗๗ จังหวัด แตถาเขียนอยางนี้ 

มันมองอยางนั้นครับ ทั้งนี้ ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด 

โดยมีคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ฐานะและศักดิ์ศรีของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดอยูใน

รัฐธรรมนูญเทากับกรรมการ ปปช. เชนเดียวกัน กระผมถามเจตนารมณตรงนี้ก็อยูที่        

ที่ประชุมวา ทานมีเจตนารมณตองการใหมี ๗๗ องคกรหรือไม ถาไมตองการใหมี         

๗๗ องคกรตามเจตนารมณนั้น ทานก็แกไขใหเปนไปตามเจตนารมณของสมาชิกที่ได

ลงคะแนนไวครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เดี๋ยวเชิญสมาชิกนะครับ อาจารยสุรชัยกอนแลวกันนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

แปบเดียวนะครับ 

 

           - ๕๗/๑ 

 



  ๑๔๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๗/๑ 

 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขออนุญาตอภิปรายประเด็นที่เปนปญหา

ของที่ประชุมในขณะนี้ ก็คือเร่ืองความถูกตองหรือไมถูกตองของการที่มีเพื่อนสมาชิก     

ขอแปรญัตติเพิ่มเติม รวมถึงความถูกตองหรือไมถูกตองที่กรรมาธิการยกรางจะเปน        

ผูหยิบยกญัตติดังกลาวมาเสนอที่ประชุมเอง ผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา ขณะนี้             

การดําเนินการพิจารณารางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญนั้นยังไมแลวเสร็จ        

แลวก็ยังอยูในขั้นตอนตามบทบัญญัติของมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  ในขั้นตอนที่วา        

ขณะนี้การพิจารณาของเราเปนการพิจารณาคําขอแปรญัตติที่ยื่นโดยสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญที่มีผูรับรอง ๑๐ คน ตามมาตรา ๒๘ วรรคแรก หรือที่กรรมาธิการยกราง    

เปนผู เสนอเอง  เพราะฉะนั้นญัตติที่ มีการเสนอเพิ่มเติมโดยอาศัยจํานวนสมาชิก              

ไมนอยกวาสามในหาที่ยื่นเขามานั้นนี่ สามารถกระทําไดเฉพาะญัตติที่สภานี้ยังไมมีการ

ลงมติไป ถาญัตติใดที่สภานี้ไดมีการลงมติไปแลว ผมมีความเห็นวามิใชเปนการยื่นญัตติ

แกไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๘ วรรคสอง บทบัญญัติของมาตรา ๒๘    

วรรคสอง  ที่ เปดโอกาสให มีการแก ไขญัตติ เพิ่ม เติมไดนอกจากที่ ไดยื่นไวตาม            

มาตรา ๒๗ นั้น นาจะมีความหมายวาเปนการแกไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ยื่นไวเดิม    

นั่นหมายความวาญัตติที่ยื่นไวเดิม ถาที่ประชุมไดมีการลงมติไปแลว ถือวามตินั้นเปนอัน

สิ้นสุดแลวครับ จะยื่นญัตติมาแกไขหลักการสําคัญของญัตติที่ไดมีการลงมติไปแลวนั้น 

ผมเห็นวาทําไมได ไมวาจะเปนการยื่นโดยสมาชิกสามในหา หรือเปนการยื่นโดย

กรรมาธิการยกรางก็ตาม  อันนี้ เปนความเห็นของกระผมนะครับ  ทีนี้ ในสวนที่              

ทานประธานเองไดหยิบยกขอบังคับ ๑๒๖ ขึ้นมานําเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณานั้น      

ผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา ขอบังคับ ๑๒๖ นั้นเปนขอบังคับที่ใชกับการพิจารณา       

ในเรื่องของรางพระราชบัญญัติ ของเราเปนการพิจารณาเรื่องของรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการ

กําหนดกติกาเกี่ยวกับการกําหนดญัตติไวโดยเฉพาะเจาะจงแลว เพราะฉะนั้นไมนาที่จะ

เอาขอบังคับ ๑๒๖ มาปรับใชได ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งขอบังคับการประชุม        

ขอ  ๑๒๖  นั้นเปนการเขียนไวในกรณีที่มีขอผิดพลาดของการลงมติของที่ประชุม 

 



  ๑๔๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๗/๒ 

 

ตอรางพระราชบัญญัติ ในกรณีของเรานั้นไมปรากฏวามติที่ไดมีการลงไปแลวนั้น            

มีขอผิดพลาดประการใดอันที่จะนําไปสูการนําขอบังคับ ๑๒๖ กลับมาทบทวนมติที่มีการ

ลงไปแลวนะครับ เมื่อไมปรากฏวามติที่ลงไปแลวมีขอผิดพลาดประการหนึ่งประการใด 

ผมจึงเห็นดวยความเคารพตอไปครับวา จะเอาขอบังคับ ขอ ๑๒๖ มาทบทวนมติตาง ๆ     

ที่ผานไปแลวนั้นไมได กลาวโดยสรุป ผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา ในเร่ืองของการเสนอ

ญัตติเพิ่มเติมนั้น ถาเกี่ยวกับญัตติที่มีการลงมติไปแลวจะนํามาทบทวนในหลักการสําคัญ

เพื่อเปลี่ยนแปลงมติไมได เวนแตเปนการปรับปรุงถอยคําเพื่อใหสอดคลองกับมติที่ลงไป 

หรือเพื่อทําใหมติที่ลงไปมีความชัดเจนมากขึ้น อยางนี้ผมเห็นวาสามารถกระทําไดครับ 

กราบเรียนที่ประชุมครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กอนอาจารยเจิมศักดิ์ ตอบทานสุรชัยสั้น ๆ นิดเดียวนะครับ ที่เอา ๑๒๖ มาใช      

ทานชวยดู ๑๒๙ ดวยนะครับวาใหเอาขอบังคับ สนช. นี่นะครับ มาใชกับการประชุม   

สภารางรัฐธรรมนูญดวยนะครับ ใหทานดูตรงนั้นดวยนะครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง ผมคิดวาขณะนี้มันมีอยู ๒ เร่ืองที่เราพูดแลวก็พันกัน เร่ืองหนึ่งคือเร่ืองที่ทานสุรชัย

เพิ่งพูดจบ อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองที่คุณกลานรงคไดหยิบยกขึ้นมา ผมคิดวา ๒ เร่ืองนี้พันกัน 

แตรูปธรรมที่คุณกลานรงคไดหยิบยกขึ้นมานี่ผมวาสําคัญ คุณกลานรงคถามเราวา           

เมื่อคร้ังลงมติ เมื่อวันที่ลงมติในมาตรานี้ที่เกี่ยวของกับ ปปช. พวกผมเขาใจวาอยางไร     

ในการลงมติ  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  - ๕๘/๑ 

 



  ๑๔๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๕๘/๑ 

 

ผมตองกราบเรียนจริง ๆ ครับวา ผมยังบอกกับหลายคนวา เรานาที่จะเห็นชอบดวยกับ 

คุณการุณที่จะใหมี ปปช. จังหวัด เพราะขนาด กกต. จังหวัดยังทําได ผมก็ยังพูดกับ    

หลาย ๆ คน เพราะ กกต. จังหวัดนี่เราก็ทํามาแลว แลวก็มีประโยชน เพราะฉะนั้นก็      

นาจะมี ปปช. จังหวัดได หลายตอหลายคนก็เขาใจในทํานองเดียวกันวาจะเปน ปปช. 

จังหวัดที่อยูภายใต ปปช. คือคณะกรรมการ ปปช. ที่เปนองคกรอิสระ แลวก็จะเรียกวา

อะไรก็แลวแต จะเรียกวา ปปช. จังหวัดเฉย ๆ จะเรียกวา คณะกรรมการ หรือจะเรียกวา 

อนุกรรมการ เราไมติดใจ ชื่อไมติดใจ นั่นเปนระเบียบวิธีบริหาร เหมือนกับ กกต. ก็เรียก 

คณะกรรมการ กกต. จังหวัด เราก็ไมติดใจ  อันนั้นคือเจตนารมณครับทานประธาน       

เมื่อทานกลานรงคถามวา พวกเราคิดอะไรตอนที่ลงมติตรงนั้นนี่ ผมเรียนวาตัวผมเอง   

และหลายคนที่นั่งใกล ๆ กันแถวนี้ เวลาพูดกันนี่ก็คิดวามันไมนาจะมีองคกรอิสระ        

๗๗ องคกร ผมวาพวกเราคงไมเพี้ยนอยางนั้น คือถาเราจะใหมีองคกรอิสระที่เรียกวา 

ปปช. สวนกลาง แลวมีองคกรอิสระอีกทุกจังหวัดนี่มันจะสรรหากันอยางไร มันจะทํางาน

กันอยางไร  มันเปนไปไมได  เราเขาใจอยางนั้น  นี่คุณกลานรงคตั้งคําถามขึ้นมา              

เราก็อยากจะตอบวา เราเขาใจอยางนั้นจริง ๆ หรือวาเพื่อนสมาชิกที่ลงนี่ ไปเขาใจวาจะมี     

๗๗ จังหวัด ทั้งหมด ๗๗ องคกรอยางนั้นหรือครับ เพราะฉะนั้น ทานประธานครับ        

พวกผมเขาใจกันอยางนั้น เมื่อเขาใจอยางนั้น คุณกลานรงคที่ถอนญัตตินี่ก็ชอบแลว 

เพราะมันไมมีปญหาที่จะตองไปแกไข เพียงแตวาเมื่อมีคนทักทวงวา ถอยคํามันไมตรงนะ 

ถอยคําที่ทานไปเขียนไว ที่คุณการุณเขียน ทานดูนะครับ ทั้งนี้ ใหมีกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยมีคุณสมบัติ กระบวนการสรรหาและอํานาจ

หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ พอมานั่งดูรายละเอียดอีกทีหนึ่ง โอโห ถาเปน

ตัวหนังสืออยางนี้มันถูกตีความไปไดวา ตอไปนี้ประเทศไทยจะมีองคกรอิสระ ๗๗ องคกร 

คือ ๗๖ จังหวัด บวกองคกร ปปช. ดวย ทีนี้ มันจะทํางานกันอยางไรประเทศไทย 

เพราะฉะนั้นความเขาใจที่คุณกลานรงคถามนี่ พวกผมเขาใจกันอยางนี้ แลวผมเชื่อวา

สวนใหญในที่นี้ เขาใจกันอยางนี้ละครับ ผมยังนึกไมออกเลย  ใครจะเขาใจไดวา             

จะใหมีองคกรอิสระ ๗๗ องคกรในประเทศไทย เร่ือง ปปช. เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาต 

 



  ๑๔๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๕๘/๒ 

 

กรรมาธิการปรับถอยคําใหไดไหมตรงนี้ ซึ่งถาปรับถอยคําได จะเรียกวาอะไร ผมไมขัดของ 

จะเรียกวา อนุ หรือจะเรียกวา กรรมการ เหมือนกรรมการ กกต. จังหวัด กกต. จังหวัด    

เขาเรียกวาอะไรละครับ ผมก็ไมรู เราเรียกกันแตตัวยอวา กกต. จังหวัด ก็ไมมีปญหา      

แตวาใหมันขึ้นอยูกับ ปปช. สวนกลาง ที่เขาจะดูแล จะไปออกระเบียบ จะไปออกระบบ

อยางไรก็ไปวากันตอไป เราลงรายละเอียดตรงนี้ไมไดหรอกครับ ผมสนใจในรูปธรรม   

แบบนี้ เพราะฉะนั้นทานนักกฎหมายทานจะไปงัดกันอยางไรตอไป ในเรื่องประเด็น

กฎหมายนี่ ทานวากันไปเถอะ  แตวาพวกผมนี่ เอาทีละเรื่องก็แลวกัน เ ร่ือง ปปช .           

เห็นอยางนี้ ผมเชื่อวาถาทานมีความเห็นตางกับผมบอกตอนทานโหวต เอามาดูกันเลย  

ถาทานไปเชื่อ ๗๗ องคกรนี่ ผมก็จะยอมแพทานละครับ ถาใครคิดวา จะเอาองคกรอิสระ 

๗๗ องคกรนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวต แลวทานวัชรานะครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม เศวต ทินกูล                   

นะครับ สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมมิอาจเห็นพองดวยกับทานประธานในเรื่องของ  

ทานประธานเอาขอบังคับการประชุมมาบังคับใชนะครับ ที่ทานประธานไดกรุณาชี้แจง

เมื่อกี้นะครับผม เนื่องจากปญหาที่ตองวินิจฉัยนั้นเปนปญหาตองดวยรัฐธรรมนูญ           

ในมาตรา ๒๗  ๒๘  ๒๙ ครับ ทานประธานครับ กฎ ระเบียบใด ขอบังคับใดในสภาก็ดี 

หรือบังคับใชโดยอนุโลมก็ดีหาไดตองไปบังคับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดไมครับ  --------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๕๙/๑ 



  ๑๕๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๕๙/๑ 

 

ผมขออนุญาตประทานกราบเรียนชี้แจงทานประธานเกี่ยวกับมาตรา ๒๘ (๒) นะครับ 

ถอยคํานาจะพิจารณาใหดีนะครับ การพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง

เปนการพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และเฉพาะ

มาตราที่สมาชิกขอแปรญัตติตามมาตรา ๒๗ ครับ ถอยคําตามวรรคหนึ่งเปนการพิจารณา

เพื่อใหความเห็นชอบนะครับ นี้หมายความวา เปนการลงคะแนนของสภารางรัฐธรรมนูญ

นะครับผม ชัดเจนนะครับ ถาแกะถอยความจะชัดเจนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อ       

เปนการลงคะแนนซึ่งเปนการลงมติแลว ไมมีถอยคําใดในมาตรา ๒๘ ทั้ง ๒ วรรคที่จะบอก

ใหแกไขมติครับ มีแตแกไขญัตติครับ ญัตติที่แกไข หมายความวาญัตติยังไมไดรับ        

การพิจารณาครับ เร่ืองนี้นาเปนหวงครับ เนื่องจากมันเปนเดดล็อก (Deadlock)        และ

เปนขอกังวลครับผม และอาจจะนําไปสูการตองรับผิดชอบทั้งทางแพง ทางอาญา            

อยากใหใครครวญใหดีครับทานประธาน เรื่องนี้ครับผม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานเศวตครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบคุณครับ ถาเปนขอวินิจฉัยของประธานนะครับ ขอความกรุณาทานดู ขอ ๕๓ นะครับ 

สวนทางแพง ทางอาญา ผมเชื่อวาสุจริตทุกคน ไมมีผิดหรอกครับ อยูที่วาจะตัดสินใจ

อยางไร เดี๋ยวอาจารยวัชรา แลวก็อาจารยธิติพันธุนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร  สสร. กระผมขอใหความเห็นเกี่ยวกับความชอบของคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญที่จะนําเสนอญัตติแกไขญัตติที่ไดลงมติไปแลวนะครับวา สามารถทําได

หรือไม เร่ืองนี้ขอใหพิจารณาในลักษณะที่วา  ๑. รางรัฐธรรมนูญที่พิจารณากันนั้นยังไม 

แลวเสร็จ คือพิจารณาเปนรายมาตรานี่นะครับ ยังไมแลวเสร็จ   ๒. เปนการแกในสิ่งที่ผิด

ใหถูก ซึ่งโดยหลักทั่วไปยอมทําได เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งเปน 

วรรคเดียวที่วาดวยการพิจารณาแปรญัตติ แยกไดเปน ๒ สวน ในมาตรานี้นะครับ คือ  

 



  ๑๕๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๕๙/๒ 

 

๑. เปนการแปรญัตติตามคําเสนอของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และ  ๒. เปนการ      

แปรญัตติหรือแกไขตามที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ แตการเขียนกฎหมาย

นี้ เขียนคาบ เขียนไมตอเนื่องกันนะครับ โดยคําขอแปรญัตติตามมาตรา ๒๗ นั้น            

มามีขอความที่วา หรือที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอ มาคั่นอยู และมาตอดวย  

คําวา โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจะแปรญัตติแกไขเพิ่มเติมนอกจากที่บัญญัติไว     

ในมาตรา ๒๗ มิได เวนแตคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบดวยหรือ

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีจํานวนไมนอยกวาสามในหาเห็นชอบดวยกับการแกไข

เพิ่มเติมนั้น ซึ่งโดยสรุปนั้นเหตุแหงการที่จะแกไขรัฐธรรมนูญไดนั้น แกไขรางรัฐธรรมนูญ

ไดนั้นมีอยู ๒ ประการ คือสมาชิกเสนอและกรรมาธิการเสนอ ในสวนกรรมาธิการเสนอ  

คือกรณีที่เปนปญหาในวันนี้ กระผมเห็นวาจะกระทําอยางใดก็ได จะกระทําเมื่อใดก็ได   

จะกระทําเมื่อมีมติไปแลวครั้งหนึ่ง แตเห็นวาไมถูกตองและจะทําอีกก็ได เหตุผลที่ผม     

พูดเชนนี้เพราะไมมีขอหาม สิ่งที่เราทํา สิ่งที่ผิดใหถูก เมื่อไมมีขอหามเราก็ชอบที่จะทําได 

ผมเห็นเชนนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ คือขอเปนหาทางออกนะครับ เพราะวาสภาเราทํางานมาแลวถึงทางตัน

มันก็เดินไปขางหนาไมไดนะครับ ชวยกันคิดวาถามีสมาชิกโตแยงเราจะหาทางออก

อยางไรมากกวาที่เราจะพากันไปหาทางตันนะครับ เดี๋ยวครับ เมื่อกี้ผมเรียกชื่ออาจารย  

ธิติพันธุไวครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                    - ๖๐/๑ 



  ๑๕๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๐/๑ 

 

    ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณมากครับ

ทานประธานครับ ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย กรรมาธิการและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ครับ ความจริงในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาในมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ     

ฉบับชั่วคราว รวมตลอดจนถึงประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนประจําจังหวัดนั้น ผมวามีประเด็นที่จะตองพิจารณา

อยู ๒ เร่ืองดวยกันนะครับ  

  เร่ืองแรกนั้นคงเปนความเห็นของที่ประชุมวาการตีความนั้นฝายใดจะถูก 

ซึ่ งผมเองนั้นคิดวาในแงของการตีความกฎหมายหรือ รัฐธรรมนูญในครั้ งนี้นั้น                 

เราคงไมสามารถที่จะหาคําตอบที่ถูกตองและเปนที่ยุติไดในที่ประชุมแหงนี้ เพราะวา             

นักกฎหมายเองตางมีความเห็นที่แตกฝายกันได และคงไมสามารถที่จะบอกวาใครเปน

ความเห็นที่ถูกตองโดยการกลาวอางของตนเอง ประเด็นถาหากจะใหยุตินั้นก็คงตอง   

สงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อการตีความสุดทายวาหมายความวาอยางไร ซึ่งผมคิดวา      

ไมใชเปนแนวทางที่พวกเราอยากจะเดิน  

  สวนประเด็นที่ ๒ นั้นในเรื่องเกี่ยวกับการตั้ง ปปช. ประจําจังหวัดนั้น       

ผมคิดวาคงเปนความเห็นหรือความเขาใจของพวกเราทุกคนวา การตั้ง ปปช. ประจํา

จังหวัดนั้นนาจะเปนหมายเพียงการตั้งหนวยงานหรือคณะกรรมการประจําจังหวัด ซึ่งเปน

สวนยอยของ ปปช. ใหญ และผมเองคิดวาถาถามทานการุณ ตองขอโทษที่เอยนาม     

ทานคงจะมีความเขาใจในลักษณะอยางนั้น แตถาทานการุณเองไมไดมีความเขาใจ   

อยางนั้นก็คงตองถามวา ในที่ประชุมแหงนี้นั้นเปนความเขาใจเชนเดียวกันกับทานการุณ

หรือไม ซึ่งถาหากไมไดมีความเขาใจในการที่จะไปตั้ง ปปช. ประจําจังหวัดเปนองคกร

อิสระทั้งหมด ๗๗ องคกรดวยกันนั้น ผมคิดวาตรงสวนนี้การแกไขของคณะกรรมาธิการ

นั้นก็เปนการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของ     

ที่ประชุมแหงนี้ และผมคิดวาดวยวิธีการเดินนั้นนาจะมีวิธีการที่ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ      

ไมวาในทางใดเลยทั้งสิ้น ผมจึงขอกราบเรียนมา ณ ที่นี้ครบั  

 



  ๑๕๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ เดี๋ยวทานดูขอบังคับ ขอ ๑๖๑ ดวยนะครับ ผมไมพูดแลวนะครับ       

ทานชวยอานหนอยนะครับ ๑๖๑ ดวยนะครับ ทานอาจารยศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.    

นะครับ ทานประธานครับ ผมวาเราใชเวลาในการหาทางออกมานาน แลวก็ผมคิดวา      

ทุกคนก็ไดแสดงความคิดความเห็นไปหมดแลว ผมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราหวังที่จะเปน

รัฐธรรมนูญที่ใสสะอาด ไมมีหยดหมึกไปอยูบนผาขาวนี่นะครับ แมวาเรา ๙๙ เสียง        

จะบอกวาเราทําได แตมีเพียง ๑ เสียงบอกวาเราทําไมไดนี่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีราคี     

นะครับ แลวมันก็จะเปนปญหาใหบุคคลภายนอกที่ไมปรารถนาดีตอรัฐธรรมนูญ            

ที่เรากําลังราง ทําใหเกิดความเสียหายได ผมวาถามีความเปนไปไดนี่นะครับ อะไรที่มัน

เปนปญหา ผมวาเราหยิบยกออกไปทั้งหมดเถอะครับ ไมตองมาพูดอีกแลวนะครับ อะไรที่

มันเปนปญหา เอามาพูดใหตายมันไมจบหรอกครับ เพราะปญหาความเห็นทางกฎหมาย

มันเยอะ ในนี้เนมากครับ เนหลายชนิดครับ ทั้งเนติบัณฑิต เนรคุณ มีทุกอยางครับ 

เพราะฉะนั้นผมคิดวาเราอยา 

  (นายจรัญ ภักดีธนากุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ผมประทวงครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มีสมาชกิประทวงครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ทานครับ คําพูดอยางนี้            

ขอใหถอนคําพูดเถอะครับ พาดพิงกับวิชาชีพ สถาบันเขาครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ครับ ขอบพระคุณครับ ขอถอนนะครับ วันกอน       

ผมพูดทีหนึ่ง ยังไมมีคนประทวง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมประทวงครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ไม ผมพูดขางนอกไมมีคนประทวงครับ  

 



  ๑๕๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๐/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาเปนวาทานศิวะ ดวยความเคารพทานนะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :    ถาอยางนั้นผมขออนุญาตอภิปรายตอครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานละเวนคราวตอไปดวยนะครับ  

นายศวิะ แสงมณี  :  ครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ละเวนถอยคําที่จะมีผูประทวงนะครับ ชวยระมัดระวังดวยครับ เชิญครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ขอบคุณครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวาเรามาถกเถียงไป

ก็คงไมเกิดประโยชนนะครับ ถาสวนตัวผมวาเราควรจะไมพิจารณาเรื่องที่จะเปนปญหา 

ไปพิจารณาเรื่องอื่นตอไปใหเสร็จนะครับ----------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๖๑/๑ 

 

 



  ๑๕๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๖๑/๑ 

 

อันนี้ผมคิดวานาจะทําใหบรรยากาศการประชุมของเรานาจะเปนไปดวยดี เพราะนี่อีก 

ไมกี่วันก็เสร็จแลวนะครับ  อันนี้ผมก็ขออนุญาต คือผมหมายถึงทุกเรื่องที่มีความจะทําให

เกิดรอยดางพรอยขึ้นมานี่นะครับ สวนตัวผมเองนี่จริง ๆ ถึงแมวาเราจะเห็นดวยกับ      

เสียงสวนมาก แตเมื่อมี ๑ เสียงนี่ ผมยังคิดวา คือผมไมหวง ๑ เสียงในนี้ครับ แตผมหวง

เสียงจากภายนอกนะครับ ซึ่งอาจจะทําใหการทํางานของเราอาจจะสะดุด ชะงักลง       

แลวก็ไมสมประโยชนอยางที่พวกเราปรารถนาทุกคน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ๆ อยางนี้ไดไหมครับ ผมหารือทานกรรมาธิการหาทางออกอยางนี้ไดไหมครับ           

ในหลักการนี่นะครับ มติที่ลงไปแลวนี่นะครับ ที่ผานไปแลวก็ใหผานไป ขอใหทาน           

ใชอํานาจกรรมาธิการนี่นะครับไปเพิ่มในบทเฉพาะกาลนะครับ เพื่อแกไขปญหาที่ผานไป

แลวนะครับ กี่เร่ืองก็ตามนี่นะครับ อยางเชน ของทานการุณอยางนี้ เอาพูดกันตรง ๆ           

นะครับ ถามันเปนปญหามากกับที่ประชุมนี่นะครับ แลวเดี๋ยวใครจะหยิบยกไปกลาวอาง 

มันก็เปนสิ่งที่ไมดี ทานก็ใชอํานาจของทานนั่นแหละที่มีอยูนี่นะครับ แกไขปญหาตรงนี้  

เสียนะครับ เดี๋ยวนะครับ อาจารยธิติพันธุพูดไปแลวครับ เอาทานที่ยังไมไดพูดครับ 

ตอเนื่องหรือครับ ออ ครับ ตอเนื่องครับ 

   ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ) :  คือจริง ๆ ทางออก

ที่ทานประธานไดเสนอก็นาจะเปนทางออกที่ดี เพียงแตวาผมคิดวาสวนหนึ่งนั้นนี่เราคง

ตองบันทึกเจตนารมณวา เวลาที่เราพูดถึง ปปช. ประจําจังหวัดนั้นนี่ เราไมไดหมายถึงการ

ที่เปนองคกรอิสระทั้งหมดนั้น เพื่อใหเขาใจชัดเจนเวลาที่ไปเขียนบทเฉพาะกาล แลวก็การ

จัดทํารางกฎหมายตอไปครับ ทานประธานครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ จริง ๆ อํานาจทานเขียนไดเยอะแยะอยูแลวนะครับ เดี๋ยวกรรมาธิการตอบกอน    

แลวกันนะครับ เผื่อจะไดลงตัวกันไดนะครับ อาจารยวิชาครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน              

ที่ เคารพครับ  กระผม  วิชา  มหาคุณ  กรรมาธิการยกรางครับ  กระผมขอชี้ แจง                

เพื่อทําความเขาใจนะครับวา เปนขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ซึ่งแมจะยังไมลงรอยกัน 



  ๑๕๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๖๑/๒ 

 

นะครับ แลวก็มีทานผูที่ดึงดัน หรือวาทานอยากจะมีความคิดเห็นอยางใดอยางหนึ่งนี่   

เราก็ตองยอมรับฟงความคิดเห็นนะครับ เพราะวาความคิดเห็นที่แตกตางกันนี่ก็เปน 

ความสวยสดงดงามของโลกนี้ ถาโลกนี้มีความเห็นตรงกันหมดนี่นะครับ มันก็คงจะไมมี

สีสันอะไรเลยนะครับ ความแตกตางกันในเรื่องของความคิดเห็น ผมยอมรับครับ แตวา     

ผมคิดวาความสมานฉันทในการทํางานตองเกิดขึ้นครับ เพราะการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้นี่           

เราเริ่มตนมาดวยดี ดวยความสมานฉันท ดวยความรักสามัคคี ดวยความรูในบทบาท  

และหนาที่ของตัวเองนะครับ โดยเฉพาะกรรมาธิการยกรางขอเรียนวาไมมีผลประโยชน  

ทับซอนใด ๆ ไมมีความรูสึกที่จะตองการเพื่อกระทําการเพื่อตัวเอง หรือกระทําการ      

เพื่อกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ  จะเห็นไดวาเรานี่ยกรางขึ้นมาและสู ในขณะที่                 

มีการนําเสนอรางนี่ ผมขอเรียนวา ไมไดเพราะคิดวารางนี้ใครอยาแตะ หรือรัฐธรรมนูญ

เปนของขาใครอยาแตะ ผมเรียนวาเราสูเพื่อหลักการเทานั้นนะครับ บางเรื่องบางกรณี  

แมบางทีกระผมไมเห็นดวยนะครับในที่ประชุม กระผมก็ยังตองโหวตให เพราะอะไร 

เพราะวากระผมถือวาเรื่องของระบอบประชาธิปไตย เร่ืองความเห็นขางมากนี่เปนเหตุ  

เปนผล ผมยอมรับไดนะครับ แตวาเรื่องที่ฝาฝนหรือผิดพลาด กระผมก็ยอมไมได

เหมือนกัน  กระผมขอเรียนอยางนั้น  และกระผมขอเรียนฝากไปยังทานผูวาศิวะ               

ที่ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่ทานพูดวา ถาแกไมไดก็ใหยกเลิกไปเลยนี่ ผมขอเรียนวา

ปญหาเขามีไวใหแก ไมใชมีไวใหกลุม และทุกประเด็นก็มักจะมีปญหา ถาอยางนั้น         

นี่นะครับเราก็จะทิ้งหมด ก็ไมตองรางรัฐธรรมนูญ การที่เรามารางรัฐธรรมนูญกันนี่ 

เพราะวาเราตองการแกปญหาใชหรือไม ถาอยางนั้นทานตองยกเลิกรางรัฐธรรมนูญชิ้นนี้

ทั้งหมดเลยนะครับ เพราะวาบอกวามันมีปญหา เพราะฉะนั้นอยาไปแกมันเลยนะครับ 

บานเมืองมันจะเปนอยางไร ก็ชางมันนะครับ ผมไมเอยนะครับวามันจะเปนอยางไร  

ปลอยมันไปก็แลวกัน ถาอยางนั้นก็ไมตองแกอะไรเลย  ----------------------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๖๒/๑ 

 



  ๑๕๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ดรุณี ๖๒/๑ 

 

เราจะเห็นไดวาเราแกปญหากันมาเปนเปลาะ เปลาะ เปลาะ ถูกหรือไมครับ และในขอที่

ทานประธานไดชี้ใหดูไดแนะนํานี่ ก็เปนทางออกทางหนึ่งที่วา ถามีปญหาที่จะตองตีความ

ตามขอบังคับนี่ก็เปนอํานาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมสภาไดมีมติวินิจฉัย

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของสภาเปนประการใดแลว        

ก็ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเด็ดขาด เขาก็เขียนไวแลวครับ ผมขอเรียนวาในทางกฎหมายนั้นนี่ 

การตีความตองตีความใหเปนไปในทางที่เปนผล ยิ่งกวาการตีความใหเปนไปในทาง        

ที่ไรผล ไมเคยมีการตีความของศาลเลยที่จะตีความใหมันใชไมได เปนไปไมไดครับ       

จริงอยู เราตีความโดยเครงครัดตามบทบัญญัติของกฎหมาย แตตองไมใหเกิดผล

ประหลาด เกิดผลประหลาดอยางไรครับ พอติดขัด พอมีปญหาบอกวาเราไมตองตีความ

อะไรแลว เรายกเลิกไปเลยนะครับ หรือในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดขึ้น แลวเราบอกวา       

แกขอผิดพลาดนั้นไมได ตองไปเปนรางรัฐธรรมนูญใหมอีกฉบับหนึ่ง มันแอบเซอรดิตี 

(Absurdity) มันเกิดผลประหลาดไหมครับทาน ไมมีหรอกครับ ในศาลเองนี่การวินิจฉัย  

ขอกฎหมาย ขอเท็จจริงอะไรผิดพลาดนี่ แกไขขอบกพรองไดเสมอ กระผมเองเพิกถอน    

คําวินิจฉัยของกระผม เพิกถอนคําพิพากษาของกระผมนี่นะครับมาหลายเรื่องแลว 

เพราะวารูวาขอมูลภายหลังนี่ผิดพลาดนะครับ ศาลของตัวเองนี่แกไขขอผิดพลาด        

ของตัวเองไดเสมอ ถามันผิดพลาดแลวเราเห็นวามันไปไมได มันเปนกระบวนการที่อยู    

ในหลักการของเราอยูแลว เพราะฉะนั้นกระผมก็ขอใหถามที่ประชุมไดเลยนะครับวา       

ที่กรรมาธิการเห็นวาประเด็นเหลานั้น ขอเหลานั้นนี่มีขอผิดพลาดที่ประสงคที่จะแกไขไหม 

ถึงขนาดที่จะแกไขไหม ถาที่ประชุมเห็นวามันเปนขอใหญใจความ เปนขอผิดพลาด       

มันก็แกไขไดครับ นี่เปนความเห็นของกระผม ซึ่งเห็นวานาจะทําใหสภาแหงนี้เปนไปได 

แลวก็เปนไปไดดวยความราบรื่น เราจะจบกันดวยความสําเร็จ หรือจบกันดวยทิ้งปญหา 

แลวก็กลับบานนอนไมหลับครับ ทานที่เคารพครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     : 

จะฟงขางลางกอนหรือจะพูดครับ เชิญกรรมาธิการครับ มันเปนสิทธิกรรมาธิการครับ 

กรรมาธิการเขาขอพูดครับ 

 



  ๑๕๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ดรุณี ๖๒/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตหารือทานประธาน ทานสมาชิกสภาราง

ทุกทานนะครับวา มีการยื่นขอแปรญัตติมาทั้งหมด ๘ ญัตติ ผมเขาใจวาใน ๘ ญัตติ   

เกือบทุกทานในที่นี้ลงนามทั้งนั้น มีบางทานเทานั้นที่ไมไดลงนาม เพราะ ๘ ญัตติ      

ญัตติหนึ่งตองมี ๖๐ คน ประมาณ ๔๘๐ คน โดยประมาณ รวมถึงผูอภิปรายหลายทาน    

ซึ่งไม เห็นดวยกับการแปรญัตติ  อาจจะลงญัตติมาดวยนะครับในชื่อของตัวเอง              

ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในฐานะที่ไปพิจารณารายละเอียด ผมเขาใจวาใน ๘ เร่ืองนี่

นะครับ มีเร่ืองที่ลงมติไปแลวทั้งหมด ๗ เร่ือง แลวก็เร่ืองที่ยังไมลงมติ ๑ เร่ือง เร่ืองที่ยัง   

ไมลงมติคือเร่ืองการคัดคานการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานะครับ เร่ืองมาตรา ๒๓๒ และ 

๒๓๓ ที่เหลือทั้งหมด ๗ เร่ืองนี่ไดลงมติมาแลวทั้งสิ้น ในจํานวน ๗ เร่ืองที่ลงมติมาแลว

ทั้งสิ้นนี่ ผมไปแยกดูครับวา มีเร่ืองไหนซึ่งผูแปรนี่แปรมาโดยตรงกันขามกับหลักการเดิม   

ที่ลงมติไปแลว กับญัตติใดที่ยังไมไดตรงขามกับญัตตินะครับ เปนการแกไขรายละเอียด  

ถอยคําหรืออะไรก็แลวแต ขออนุญาตนําเสนออยางนี้ไดไหมครับวา ใน ๘ ญัตตินี่       

ญัตติที่ ๑ คือมาตรา ๓๐ แปรเรื่องอัตลักษณทางเพศ ลงมติไปแลว แลวก็ขอกลับมาใหม       

ผมคิดวาอันนี้เปนเรื่องแกหลักการเลยนะครับ เพราะวาเราไมเห็นดวยกับการเติมเร่ือง

ความหลากหลายทางเพศไปแลว เอาคํามาใหม แตวาหลักการยังคงเดิม  ------------------- 

 

               - ๖๓/๑ 

 

  



  ๑๕๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๖๓/๑ 

 

ถัดมามาตรา ๓๒ ครับ เร่ืองการคนตัวบุคคล ไดลงมติไปแลวนะครับ มีการตกแตงรางมา 

แตเปนการตกแตงในรายละเอียดนะครับ หลักการยังเหมือนเดิมนะครับ ไมไดเขียนวา

จะตองผาน ตองมีหมายของศาลนะครับ เพราะฉะนั้นเปนการตกแตงในรายละเอียด   

ไมไดลงในหลักการ ถัดมาคืออันที่ ๓ ครับ มาตรา ๔๘ กับมาตรา ๒๙๓ เร่ืองการศึกษา   

ลงมติไปแลว แตก็เปนการแกไขรายละเอียด เพราะวาไมไดเพิ่มจาก ๑๒ ป เปน ๑๕ ป 

หรืออะไรก็แลวแต แตหลักการยังคงเดิมวา ๑๒ ปเหมือนเดิม แตวาถอยคํามีการ

เปลี่ยนแปลง ถัดมามาตรา ๘๓ ครับ เร่ืองสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับ ลงมติไปแลว

นะครับวาไมตองผานสภา ผูขอแปรญัตติแปรเขามาใหมวาขอใหผานสภาดวย อันนี้ก็เปน

การแกไขหลักการนะครับ  ถัดมามาตรา ๑๐๖ ครับ สัดสวนของวุฒิสมาชิกซึ่งเราลงมติ   

ไปแลววา ๗๖ ๗๔ แลวก็มีการขอแปรญัตติมาวาเปน ๑๒๐ ๔๐ ในความเห็นสวนตัว     

ผมเองผมก็เห็นวาเปนเรื่องแกไขหลักการครับ ถัดมามาตรา ๑๓๐ ครับ เร่ืองอํานาจ

กรรมาธิการ ลงมติไปแลวเชนเดียวกันนะครับ มีการแกไขรายละเอียด นะครับ ในสายตา

ผม คือหมายความวาเราเห็นตรงกันวา ไมรวมถึงองคกรอิสระ ไมรวมศาล ก็เขียนให

ชัดเจนมากขึ้น ก็เปนการแกไขรายละเอียด ถัดมาเรื่องที่ ๗ ครับ ๒๓๒ ๒๓๓ นี่ เปนการ

คัดคานการสรรหาเรื่องวุฒิสมาชิก ซึ่งยังไมเคยลงมติเลย แลวก็เขียนแปรญัตติเขามาใหม

นะครับ เร่ืองสุดทาย เร่ือง ปปช. จังหวัดนะครับ ลงมติไปแลวนะครับ เหมือนกันวาใหมี 

ปปช . จังหวัด ก็เลยทานกลานรงคขอใหแปรตัดออกนะครับ แตวาก็ถอนไปแลว             

แตกรรมาธิการขออนุญาตวาใหยังคงมี ปปช. จังหวัดอยู แตวาขอแกไขรายละเอียด

เพิ่มเติมเทานั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นจาก ๘ เร่ืองนี่ ผมคิดวาเรานาจะคุยไวไดหมด         

๕ เร่ืองครับ เอา ๕ เร่ืองกอนไดไหมครับทานประธานครับ ที่เปนเรื่องแกรายละเอียด      

ยังไมไดคุยกันเลยนี่วาไป สวนอีก ๓ เร่ือง ซึ่งเปนการแกหลักการเลยนะครับ เร่ือง         

อัตลักษณทางเพศ เร่ืองสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ตองผานสภาเรื่องสัดสวนวุฒิสมาชิกนี่ 

เดี๋ยวเราพักแลวก็คุยกันตอก็ไดนะครับวาจะเอาหลักการอยางไร แตวาเอาที่ เปน

รายละเอียดนี่เราแกไปกอน เพราะวาผมเขาใจวาที่รายละเอียดเราเห็นตรงกันนะครับวา

ไมไดขัดกฎหมาย ไมไดขัดขอบังคับ ไมไดขัดรัฐธรรมนูญแตประการใดทั้งสิ้น เปนการ

แกไขในรายละเอียดเทานั้นครับ ทานประธานครับ  



  ๑๖๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๖๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมขอเขามาพิจารณาเลยนะครับ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลานะครับ เร่ืองที่พิจารณานี่   

นะครับ คือเร่ือง นอกจากที่ผานไป ๓ เร่ืองนี่นะครับ พอดีเขาเรื่องของทานการุณนะครับ 

ทานกรรมาธิการบอกวาขอปรับถอยคํากับแกรายละเอียดนะครับ ทีนี้ทานการุณนี่ก็ยัง    

ไมเห็นดวยนะครับ ที่ทานอภิปรายไปนี่นะครับ คือไมเห็นดวยกับการที่จะมาพิจารณาอีก

ครั้งหนึ่ง ผมก็เลยบอกวา ถาทานการุณไมเห็นดวยแบบนี้นี่นะครับ เราก็ตองเคารพ

ความเห็น เพราะเขาชนะในสภานะครับ ทานก็ยืนถอยคําของทานการุณไว แลวทานก็ใช

อํานาจทานนะครับ ไปใสในสวนที่อยูในบทเฉพาะกาล ใหสมาชิกไดพิจารณา ผมวามันก็

เปนทางออกนะครับ ทีนี้ถอยคํานี่ เดี๋ยวผมขออนุญาตถามทานการุณอีกทีไดไหมครับ 

ทานไดเอกสารของกรรมาธิการหรือยังครับ เอกสารที่กรรมาธิการเขาขอแกถอยคํานะครับ 

ถาทานจะกรุณาชวยดูวาเขาปรับแลวนี่ หลักการของทานวายังมีกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดอยู แตเพียงแตปรับถอยคําใหมันไมไปขัดกับหลักการ

ของ ปปช. ชุดใหญครับ แลวทุกฝายก็เดินไปไดนี่นะครับ ก็คือไมไดเปลี่ยนหลักการเลย   

นะครับ หลักการเดิมใหมีอยู เพียงแตขอปรับถอยคํานี่นะครับ ทานพอจะชวยไดไหมครับ 

ตรงนี้ครับ ทานมีเอกสารหรือยังครับ เจาหนาที่แจกทานการุณหรือยังครับ ถายังไมไดรับ 

เจาหนาที่ชวยมอบใหทานการุณพิจารณาดวยนะครับ ทานการุณเห็นหรือยังครับ         

ทานยอมใหปรับถอยคําไดไหมครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม การุณ ใสงาม 

สสร. นะครับ ที่ผมลุกขึ้นมาทักทวงทานประธานตอนนั้นนะครับ ตั้งแตบัดนั้นผมก็ยัง      

ไมไดมาพูดตอในขอเสนอของผม ทานประธานครับ เราพิจารณาเรื่องดวยกันมาก็เยอะ 

รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็บอกวา สภาของเรานั้นกต็องไปใชขอบังคับการประชุมของ สนช. --- 

 

    - ๖๔/๑  



  ๑๖๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๖๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นการพิจารณาทั้งหมดนี้นะครับ จะตองพิจารณารวมกันในสวนที่ขอบังคับ

สามารถใชไดและไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ     

ตามมาตรา ๒๘ นี้ ไมเหมือนกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือการพิจารณา    

ญัตติในขอบังคับเสียทีเดียว เราก็จําเปนที่จะตองนําขอบังคับนั้นมาปรับใชเทาที่           

จะทําไดทั้งหมด ไมมีขอยกเวนครับที่ดําเนินการประชุม ทานประธานครับ กรณีที่          

เราจะแกไขในขณะนี้นี่นะครับ นั่นคือการแกไขจะตองเปนแกนการแกไขที่มีขอความ

ผิดพลาด ตอนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทานที่อยูที่นี่ เปนอธิการราชภัฏอยูหลายทาน                        

รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นผานที่ประชุมของสภาผูแทนราษฎร ๓ วาระ 

ผานที่ประชุมของวุฒิสภา ๓ วาระอยางละเอียดครบถวน เรียกชื่อวา ผานรัฐสภา ถึงขั้นได

นําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยแลว ทูลเกลาฯ ขึ้นไปแลวครับ ตอจากนั้นมาครับ       

จึงพบกันวามีขอความผิดพลาด ขอย้ําครับ ไมใชถอยคําเล็ก ๆ นอย ๆ แตเปนขอความ

ผิดพลาดไปเลย ผิดหลักเลย นั่นแหละครับ จึงไดขอกลับ ขอกลับมา แลวมาพิจารณา      

ทั้งฝายผูแทนและฝาย สว. พวกเราตอนนั้น ครบถวนเรียบรอยใหถูกตอง แกไขขอความ    

ที่ผิดพลาด แลวนําขึ้นทูลเกลาฯ ใหม ทานครับ ในขณะที่ทานกําลังถามผมอยูตรงนี้            

นี่นะครับ มติเร่ืองนี้ไดผานไปแลว ทานชวยดูวาขอความอะไรผิดพลาดบางครับ ตรงไหน   

มีขอความผิดพลาดบางครับ ในกรณีเร่ืองนี้ เพราะฉะนั้นทานจะตองดูวาเรื่องนี้นําเสนอ

พิจารณาเพื่อกลับมติ หรือแกมติ หรือทํามติใหม ไดหรือไมไดเปนเบื้องตนกอน ถาทําได    

ก็พิจารณาตอไป จะทําไดแคไหน ถาทําไมไดก็ไมสามารถพิจารณาไดอีกแลว เพราะไมมี

เหตุจําเปนอะไรที่จะตองมาพิจารณาเรื่องที่ทําไมได เรื่องที่พิจารณาไมได ก็ทานวินิจฉัย     

ตรงนี้เสียกอนสิครับวา เร่ืองนี้สามารถนําเขามาพิจารณาได เขาหลักเกณฑของขอความ

ผิดพลาดหรือไม ถาเห็นวาไมสามารถนําเขามาพิจารณาได ก็ไมตองพิจารณาตอไปครับ

วามันคืออะไร หมดประโยชนแหงการพิจารณา แตความเห็นของผมเบื้องตนตอนนี้       

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสองทั้งหมด บวกดวยขอบังคับทั้งหมดของการประชุม 

สนช. แลว ไมสามารถนําเรื่องที่มีมติในประเด็นนี้วาดวยเรื่อง ปปช. จังหวัด เขามา

พิจารณาไดอีกแลว นี่เปนความเห็นของผมเบื้องตน เพราะจะเปนการขัดทั้งรัฐธรรมนูญ 

และขอบังคับ ขอบคุณครับ  



  ๑๖๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๖๔/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ  คืออยางนี้  คือเถียงกลับไปกลับมานี่นะครับ  ตองเรียนเลยครับ  เดี๋ยวครับ          

อาจารยกลานรงคครับ คือจริง ๆ แลวนี่ที่ประชุมตัดสินไดนะครับ เพียงแตวาถามีสมาชิก

เพียงทานหนึ่งนี่นะครับ ไมเห็นดวยนี่นะครับ มันก็จะทําใหสถานการณความเห็นดวย     

ที่ประชุมใหญนี่นะครับ เกิดปญหาเทานั้นเองนะครับ ทานปรึกษายกรางเลยดีไหมครับ  

   นายกลานรงค จันทิก  :  กราบเรียนนิดเดียวครับ ทานประธานครับ        

กระผม กลานรงค คือสิ่งที่ทานการุณพูด ขออนุญาตที่จะตองเอยชื่อทาน กระผมไมได    

ไปคัดคาน ถาออกอากาศไปนี่กระผมเองก็จบเนติบัณฑิตไทย --------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๖๕/๑ 

 

 

 

 



  ๑๖๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๖๕/๑ 

 

ฉะนั้นก็มองกฎหมายไมออก กระผมไมไดคัดคาน กระผมไดถอนญัตติ ญัตตินั้นมี             

ผูรับรองถึง ๖๔ คน แตกระผมสอบถามเจตนารมณ วาเจตนารมณที่ทานเขียนอยางนี้ 

หมายความวาอยางไร เจตนารมณของที่ประชุมตองการใหมี ปปช. ๗๗ องคกรหรือไม                          

แตถาเจตนารมณของที่ประชุมที่ลงมติไมเปนอยางนั้น ขอเขียนอยางนี้ มันทําให            

มองเจตนารมณผิดได กระผมก็เสนอกรรมาธิการยกรางนะครับวา จะแกไขเพื่อให        

ตรงเจตนารมณหรือไม ขณะนี้ เรายังไมทราบนะครับ เจตนารมณของคนที่ลงมติ           

เขาตองการใหมี ปปช. เปนอิสระ ๗๗ จังหวัด หรือตองการใหมี ปปช. อยูตามจังหวัด    

ตาง ๆ แตยังยึดโยงและขึ้นอยูกับ ปปช. ใหญ กระผมถามตรงนี้ กระผมคิดวาคงไมผิด 

เพราะผมมีสิทธิที่จะถามความหมายในกฎหมาย ในแตละมาตราไดนะครับ กอนที่จะมี     

มติวากระผมเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ กระผมขอใหทานประธานไดโปรดพิจารณาครับผม  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมถามทานการุณไดไหมครับ สมาชิกถามหลายทานแลวนะครับ เ ร่ืองประเด็นนี้                          

วาเจตนาที่ทานแปรญัตติมานี่นะครับ เปนการแปรเพื่อใหมี ปปช. จังหวัดที่อิสระหรือไม

นะครับ ทานชวยกรุณาตอบไดไหมครับ สมาชิกไดเขาใจขึ้นครับ เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ  ใสงาม นะครับ 

ทานประธานครับ ถาเจตนาที่จะตองใหมีองคกรกลาง องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                      

ที่เรียกชื่อวา ปปช. ถาหากวาตองการใหเปนองคกรอิสระ ๗๖ องคกร บวกกับ ปปช. กลาง 

อีก ๑ เปน ๗๗ องคกร การเขียนจะไมอยูอยางนี้ทาน ทานเห็นไหมครับวาการเขียน                       

จะไมอยูตรงนี้ ถาตองการใหเปน ๗๖ บวก ๑ คือ ๗๗  ตองไปเขียนที่มาตรา ๒๓๙      

ว ร ร ค แ ร ก  ๒๓๙  ว ร ร ค แ ร ก  คื อ คณะ ก ร ร ม ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บป ร า ม                          

การทุจริตแหงชาติ  ถาตองการให เปน  ๗๖  บวก  ๑  เปน  ๗๗  จะตองเขียนคําวา             

และประจําจังหวัดรวมทั้งหมด  ๗๗  คณะ   ตองไปบัญญัติไวขางบนตรงนั้นครับ            

รวม ๗๗ คณะ ตองเขียนคํา รวม ดวย และตองบอกดวย ถามีจังหวัดเพิ่ม ใหเพิ่มไป      

อีกเรื่อย ๆ ชั่วนิรันดร ทานเห็นไหมครับ แตถอยคําไมไดนําไปเขียนอยางนั้นใหเขาใจ 

 

 



  ๑๖๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๖๕/๒ 

 

ความหมายเปนอยางนั้น นี่คือขอที่ ๑ ทานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้น ปปช. ประจําจังหวัด

ไมใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่จะขึ้นไปอยูหัวเปน ๗๖ บวก ๑ เปน ๗๗ นี่คือคําตอบ

ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ ถาตองการให ๗๖ ปปช. จังหวัด เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เงื่อนไข

และกระบวนการสรรหา อํานาจหนาที่ทั้งสิ้น   ทั้งปวงจะตองเปนไปอยาง ปปช. แหงชาติ 

นั่นคือเราจะตองไปบัญญัติทุกมาตราวาดวยเรื่องกระบวนการสรรหา ปปช. แหงชาติ และ 

ปปช. จังหวัด จะตองสรรหาดังตอไปนี้เหมือนกัน วาดวยเรื่องอํานาจหนาที่ ปปช. แหงชาต ิ

มีอํานาจหนาที่ ตองเขียนอํานาจหนาที่ของ ปปช. แหงชาติ และ ปปช. ประจําจังหวัด ใหมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ทุกมาตราจะตองมีคําวา ประจําจังหวัด บวกกับ ปปช. อยาง

ครบถวน เรียกวา ๗๖ บวก ๑ องคกร เปน ๗๗ ทาน ตอไปทานที่เคารพ บทบัญญัตินี้ได

เขียนไว ตอนวรรคทาย ทานกรุณาดูใหครบ ------------------------------------------------------- 

 

 

           - ๖๖/๑ 

 



  ๑๖๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๖๖/๑ 

 

ทานที่เคารพครับ ชวยอานใหครบความ ทั้งนี้ ใหมีกรรมการปองกันและปราบปราม     

การทุจริตประจําจังหวัด ชวยอานตอหนอยครับ คุณสมบัติไมเหมือน ปปช. แหงชาติ   

ปปช. แหงชาติมีคุณสมบัติไวแลวที่มาตรากอนหนานี้ ตอไปนี้ แต ปปช. ประจําจังหวัด        

เขียนมายังไงทาน โดยคุณสมบัติ เห็นไหม กระบวนการสรรหา เห็นไหม และอํานาจหนาที่ 

สําคัญใหญเลยอันนี้  ให เปนไปตามอะไรครับ  ให เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ           

ทานที่เคารพครับ เปนไปตามเรื่องและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไป เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ 

ปปช. ประจําจังหวัด อาจตาง หรือคลาย หรือเหมือน หรือออนกวา ปปช. แหงชาติ 

กระบวนการสรรหา อาจตาง อาจเหมือน หรือคลาย หรือ ปปช. แหงชาติอาจมีบทบาท  

ไปสวนกํากับดูแล ก็เขียนกฎหมายสิครับ ตอไป อํานาจหนาที่ ปปช. ประจําจังหวัด      

ทานก็กรุณาไปเขียนอํานาจใหเถอะ ใหเขาทําอะไรไดบางที่เหมาะที่ควร ที่ ปปช.          

ชาติจะดูแลได กํากับได ทานทําไปสิครับ ก็ไปเขียนใหสิ แลวทานเปนหวงเรื่องอะไรอีก 

ทานที่เคารพ ทานหวง ปปช. ประจําจังหวัดจะเปนอิทธิพล ก็เขียนสิครับ ทานหวง ปปช. 

ประจําจังหวัดจะทุจริต กรุณาเขียนวิธีการควบคุมสิครับ ทานหวง ปปช. จังหวัดจะเปน  

จิ๊กโก นักเลง อันธพาล มีอิทธิพลมาก เชิญเขียนใหครบ ทานอยากไดยังไง แตงเอาใน

กฎหมายทั่วไป ซึ่งเปนกฎหมาย ปปช. นั่นแหละ ผมวาไมเห็นมีอะไรขัดของ ทานจะแก

เร่ืองอะไร ถอยคําทั้งหมดนี้มันเปนขอความที่ผิดพลาดตรงไหนทาน มีขอความอะไร        

ที่ผิดพลาดที่ทานจะตองมาขอแกตอนนี้ มตินี้ผานครบถวนแลว ทานอยากเขียน  

กฎหมายให ปปช. ประจําจังหวัดเปนยังไงทาน ทานอยากเขียนให ปปช. จังหวัดมีหนาที่

กวาดศาลากลางก็เขียนสิครับ ทําไมทานมายุงอะไร มาขัดของ ขัดเคืองอะไรทาน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานการุณครับ คืออยางนี้อาจารยครับ  

  นายกลานรงค  จันทิก  :  ทานประธาน ขออนุญาตนิดเดียว  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ เดี๋ยวกราบเรียนนิดหนึ่งอาจารย มันจะไดยุตินะครับ ขออภัยอีกทีหนึ่งครับ      

คือสิ่งที่ทานการุณอภิปรายนะครับ  ผมวามันก็ เปนเจตนารมณที่ชัดเจนนะครับ             

กับการที่มติไดผานไป  หลายทานที่กังวลนี่นะครับวาจะแปรเปนอยางอื่นนี่  ทานการุณก็ 



  ๑๖๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๖๖/๒ 

 

อภิปรายละเอี ยดถี่ ถ วนนะครับ  ผมหารือกรรมาธิการอย างนี้ ครับ  เ ชิญครับ       

กรรมาธิการครับ หาทางออกครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน               

ที่เคารพครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ตามที่ทานการุณไดอธิบาย แลวก็      

พวกเราก็ไดเห็นภาพพอสมควร แลวก็จุดยืนของทานการุณก็ย้ําใหชัดนะครับวา          

ปปช. จังหวัดนั้นไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการก็เห็นดวยนะครับ และเขาใจวา

สอดคลองกับเจตนารมณของทั้งสภารางรัฐธรรมนูญแลวนะครับวา ปปช. จังหวัด           

ที่ทานการุณไดขออนุญาตเขียนขึ้นใน ๒๓๙ วรรคหา และสภารางไดอนุมัติไปแลวนั้น 

สอดคลองกับเจตนารมณของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานแลว กรรมาธิการ           

ก็ขอถอนรางที่กรรมาธิการไดเสนอไววาจะเพิ่มเติมเขาไปแลวก็ขอแกไข และขอให       

บันทึกเจตนารมณที่ทานการุณได เ รียนไวนะครับ  สวนเรื่ องบทเฉพาะกาลนั้น                   

ที่ทานประธานเสนอใหกรรมาธิการยกรางรับไปดูนั้น กรรมาธิการขอรับไปดูครับ            

ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการขอถอนสวนที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ทานสมาชิกไมขัดของนะครับ 

ขอความก็คงเปนตามมติที่พิจารณาไปแลวนะครับ ขออนุญาตผานตรงนี้นะครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก  :  นิดเดียวครับ ผมจะไดแถลงวา กระผม          

กลานรงค นะครับ ไมขัดของ ผมตองการตรงนี้แหละครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นอาจารยบันทึกไวหนอยครับ ครับ บันทึกเรียบรอยนะครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธาน ขออนุญาตครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยสุรชัยครับ มีอะไรครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ กอนที่เราจะผานไปญัตติ

ตอไป ผมอยากเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา เพื่อที่จะใหญัตติที่จะพิจารณาตอไปไมตอง 

มีปญหาเรื่องถกเถียงกันตรงนี้  อยากจะใหพวกเราทําความเขาใจตรงกัน  แลวก็ผมเชื่อวา 



  ๑๖๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๖๖/๓ 

 

จะเปนทางออกของการทํางาน และเดี๋ยวเราจะทํางานไดเร็วขึ้นครับ เมื่อกี้ทานอาจารย

สมคิด สรุปญัตติตาง ๆ ใหพวกเราฟงแลววา มีญัตติไหนบางที่ไปขัดกับมติเดิมที่ลงมติไว 

ซึ่งทานบอกวาตรวจแลว ๘ เร่ืองนะครับ มีอยูเร่ืองเดียวที่เปนของใหม นอกนั้นที่เสนอมานี่

เปนเรื่องเดิมทั้งนั้น ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๖๗/๑ 



  ๑๖๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            บุศยรินทร ๖๗/๑ 

 

ผมอยากจะใหทานอาจารยสมคิดหารือกับเจาของญัตติเลยครับวา เห็นตรงกับที่   

อาจารยสมคิดสรุปใหฟงไหม ถาเห็นตรงกันหมดตรงนั้นก็ไมตองมาพิจารณาแลว         

เอาเฉพาะเรื่องเดียวที่อาจารยสมคิดบอกวาเปนเรื่องใหมมาพิจารณากันนะครับ           

ผมวาอยางนี้นี่เราไมตองมาถกกันเรื่องหลักการอีก แลวก็เปนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ        

ไมชอบดวยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ ดวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ๆ ขอบพระคุณครับ เห็นตรงกันหมดแลวครับ ตอนนี้ครับ อาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ    

ความจริงที่ผมไดแจงไปวาในความเห็นสวนตัวผมเองนะครับวา มีเร่ืองที่เปนหลักการ       

๓ เร่ือง เร่ืองที่เปนรายละเอียดอยู ๕ เร่ือง ไมไดหมายความวาเรื่องหลักการจะไม

พิจารณาเลยนะครับ คงแลวแตที่ประชุมนี้จะเห็นวาอยางไร ถาที่ประชุมนี้ยังยืนยันวา 

เร่ืองหลักการนั้นที่ประชุมสามารถพิจารณาได ก็อาจจะหารือกันตอวาจะพิจารณาอยางไร

ตอนะครับ แตวาผมขออนุญาตวา เพื่อใหการพิจารณาเปนไปอยางรวดเร็วนะครับ        

ขออนุญาตวา ในมาตรา ๒๓๒ กับ ๒๓๓ นี่นะครับ ขออนุญาตทานประพันธชวยแถลง

ครับ เพื่อพิจารณาตอไปเลยครับ เปนเรื่องที่ยังไมเคยมีการลงมติครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เดี๋ยวผมรับดําเนินการครับ ตกลงสรุปในมาตราที่ผานไปแลวนะครับ กรรมาธิการ          

ขอพิจารณาในมาตรา ๒๓๒ ซึ่งยังไมมีการลงมติมากอนนะครับ อาจารยสมคิดครับ          

วาอยางไรครับ ทานอัชพรมีอะไรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตยอนไปเรื่อง ปปช. นิดเดียวละครับ 

ที่ถอยคําตอนทายวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ นั้นเปนสวนที่ทําใหมันเกิดขอเขาใจผิด 

เมื่อกี้ไดหารือกับทานการุณแลววาขอเปลี่ยนเปนวา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวย  ปปช. เพื่อใหเห็นวาเปนจุดเชื่อมโยงกันครับ  ทานการุณทานยอมแลว 

 

 



  ๑๖๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            บุศยรินทร ๖๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานการุณ  ทานการุณครับ  ทานกรรมาธิการในสวนกฎหมายตอนทายนะครับ              

ทั้งนี้ ใหเปนตามที่กฎหมาย ทานคุยกันแลวนะครับ เชิญแถลงนิดหนึ่งครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยว ๆ ยังงง ผมมัวไปหัวเราะกับทานกลานรงค     

อยูขางนอก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็ในสวนที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ อะไรนี่นะครับ กรรมาธิการบอกวาใหปรับ  

ใหเปนไปตามกฎหมายของ ปปช. เขาครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ขอความเดิมทั้งหมดนะครับ ในอํานาจหนาที่ให

เปนไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่อง ปปช. ตอตรงนี้นะครับ       

ใหชัดเจน คือกฎหมายจะไปอยูที่กฎหมายรวมเดียวกันนะครับ ฉบับเดียว ไมตองไปเขียน

กฎหมายใหม คือไปแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนั้นใหสอดรับครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไดนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ถูกตองครับ ตรงครับ ตรง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ที่ประชุมไมขัดของนะครับ ขอแกในสวนถอยคํากฎหมายใหชัดเจนขึ้นนะครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผานไปมาตรา ๒๓๒ นะครับ อาจารยประพันธครับ เชิญครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน          

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ ในมาตรา ๒๓๒ (๑/๑) นะครับ ไดมีทานสมาชิก

สภารางไดเสนอญัตติและขอถอนไป ซึ่งกรรมาธิการไดขอรับมาเปนญัตติของทาง

คณะกรรมาธิการนะครับ คือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวุฒิสมาชิกนะครับ วุฒิสมาชิกตามราง

รัฐธรรมนูญของเรานี่มีที่มา ๒ สวน สวนหนึ่งคือมาจากการเลือกตั้ง กับอีกสวนหนึ่ง        

มาจากการสรรหา  สวนที่มาจากการเลือกตั้งนี่ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือการสั่งใหมี 



  ๑๗๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            บุศยรินทร ๖๗/๓ 

 

การเลือกตั้งใหมนี่ มีวิธีการที่บัญญัติไวแลวทํานองเดียวกับ สส. ในมาตรา ๒๓๓ สวนการ

สรรหาวุฒิสภานี่นะครับ ถาเกิดการสรรหาไมชอบดวยกฎหมายหรือไมถูกไมตองนี่นะครับ 

ยังไมมีรายละเอียดในสวนนี้นะครับ กรรมาธิการก็ขอเพิ่มในมาตรา ๒๓๒ (๑/๑) นะครับ   

ซึ่งเปนเนื้อความที่ทานคมสัน โพธิ์คง กับคณะไดเสนอ ซึ่งกรรมาธิการรับมาเปนของ

กรรมาธิการนะครับ ความวาอยางนี้นะครับ เอกสารก็เขาใจวาทานคงมีอยูในมือแลว      

ที่ขอแปรญัตตินะครับ ขอความก็จะเปนวา ผูเขารับการสรรหาหรือสมาชิกขององคกร   

ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่ง คัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้นเปนไปโดยไมถูกตอง

หรือไมชอบดวยกฎหมาย ครับ อันนี้เปนเสนอมาตรา ๒๓๒ (๑/๑) ครับ 

   

 

                   - ๖๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๗๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๖๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอเอกสารผมชุดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ขอแลวยังไมไดเลย มีไหมครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  ๒๓๒ ถาอยางนั้นผมขออนุญาต

ตอไป 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

(๑/๑) ใชไหมครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ สวนที่กรรมาธิการเสนอครับ        

ถาเห็นดวยก็ไมตองอภิปรายแลวนะครับ อาจารยคมสันครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมเห็นเปนอยางอื่น ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ เชิญอาจารยประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ตอไปในมาตรา ๒๓๓/๑ กรรมาธิการขอเสนอนะครับ

วิธีการเกี่ยวกับกรณีที่มีการรองคัดคานวา การสรรหาวุฒิสมาชิกเปนไปโดยไมถูกตอง     

ไมชอบดวยกฎหมายนะครับ  ซึ่งจะมีกลไกอยู ในมาตรา  ๒๓๓ /๑  นี้ ในรางเดิมที่           

ทานอาจารยคมสันกับคณะไดขอยื่นญัตติเขามา  ซึ่งกรรมาธิการรับมาเปนของ

กรรมาธิการนี่นะครับ เมื่อมีการกระทําที่ไมถูกไมตองนี่นะครับ รางเดิมนี่บอกวาใหเสนอ

ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกระผมไดหารือกับทานผูแปรญัตติแลวนะครับวา ในสวนของ สว. นี่  

ถาหากวาเปนการเลือกตั้งนี่ใหไปศาลฎีกา ก็ขอเปลี่ยนจากศาลรัฐธรรมนูญเปนศาลฎีกา

นะครับ ซึ่งทานอาจารยคมสันก็ไมขัดของ แลวกระผมไดขอปรับปรุงถอยคํานะครับ          

ที่ทานเสนอนี่ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการนะครับ ในเร่ืองของการพิจารณา สว.             

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับ เนื้อความนะครับไดมีการยกรางขึ้นมาแลว แลวก็ไดเสนอ  

ใหทานอาจารยคมสันไดดูแลว ทานก็ไมขัดของนะครับ ผมขอใหทางเจาหนาที่สภาไดแจก

ดวยนะครับ เนื้อความในมาตรา ๒๓๓/๑ ก็จะเปนอยางนี้นะครับ ในกรณีที่มีการคัดคาน

วาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคนใดเปนไปโดยไมถูกตองและไมชอบดวยกฎหมาย        

หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการ

ตามมาตรา ๒๓๒ (๒)  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน  



  ๑๗๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๖๘/๒ 

 

ในวรรคสอง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการอยางหนึ่งอยางใดแลว       

ใหเสนอตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหนําความในมาตรา ๒๓๓     

วรรคสอง เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่มาใชบังคับโดยอนุโลม  วรรคสาม ใหศาลฎีกา

พิจารณาและมีคําสั่งโดยพลัน ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสรรหาหรือ      

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผูใดใหศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการสรรหาใหม           

ในตําแหนงนั้น และใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลง วรรคสี่ ในการ

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเปนกรณีที่มีการคัดคานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จะรวมดํา เนินการหรือวินิจฉัยสั่ งการมิ ได  และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง                   

มีองคประกอบเทาที่ มีอยู  ในสวนที่กรณีที่ผูพิพากษาศาลฎีกาเปนกรรมการใน

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งทานอาจารยคมสันไดกรุณาแนะนําวานาจะมีเขียนเพิ่มเขามา

ไหมนี่นะครับ ไดปรึกษากับทางกรรมาธิการแลวนี่ เห็นวา ในสวนของผูพิพากษาศาลฎีกา

นี่นะครับ ถาไปเปนกรรมการสรรหานี่ก็จะมีบทบัญญัติวาดวยการคัดคานผูพิพากษา        

อยู แลวนะครับ  คิดวาไมจํ า เปนตองบัญญัตินะครับ  อันนี้ก็ เปนรายละเอียดที่

คณะกรรมาธิการไดแกไขปรับปรุงครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๒๓๓/๑ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมนะครับ อาจารยคมสันตรวจสอบเรียบรอยดี

ไหมครับ เชิญครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการนะครับ 

ขอความที่ทานกรรมาธิการ ขออนุญาตเอยนาม ทานอาจารยประพันธ นัยโกวิท ไดเสนอ

นะครับ  ผมเห็นชอบดวยนะครับ เพียงแตวามีขอความนิดเดียวครับทานอาจารยครับ คือ

เห็นควรใหสอดคลองกับมาตรา ๒๓๒  (๑/๑) นะครับ ในบรรทัดที่ ๒ ของเอกสารที่เสนอนี้

ใชคําวา ในกรณีที่มีการคัดคานวาสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคนใดเปนไปโดยไมถูกตองและ             

ไมชอบดวยกฎหมาย  ผมอยากใหแกคําวา  และ เปน หรือ  เทานั้นแหละครับ  ไมอยางนั้น 

 



  ๑๗๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๖๘/๓ 

 

ถาตองเปนทั้ง ๒ อันแลวจะเปนปญหาครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดไหมครับอาจารยครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  และ เปน หรือ ไดครับ 

   

 

       - ๖๙/๑ 



  ๑๗๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๖๙/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดนะครับ กรรมาธิการเห็นดวยครับ ในมาตรา ๒๓๓/๑ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม     

อาจารยคมสัน ดูครบถวนเรียบรอยดีแลวนะครับ มีสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เพิ่มขึ้นใหมนะครับ อาจารยประพันธครับ      

มีอะไรครับ 

 นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบดวย        

ในรางมาตรา ๒๓๓/๑ นะครับ ในสวนบรรทัดที่ ๓ ที่วา ใหสมาชิกภาพของวุฒิสภาผูนั้น

สิ้นสุดลงนี่นะครับ  ก็คงจะตองยอนไปเติมในสมาชิกภาพของวุฒิสภาสิ้นสุดลง               

ในมาตรา ๑๑๔ นะครับ เพื่อใหรับกันนะครับ เพื่อใหรับกันนะครับ ขออนุญาตทานดู       

ในมาตรา ๑๑๔ (๖)  นี่นะครับ อยากจะขอเติมคําวา หรือมาตรา ๒๓๓/๑ วรรคสาม       

นะครับ เพื่อใหโยงกันวา สมาชิกสภาพของวุฒิสภานี่ก็จะสิ้นสุดลงเมื่อศาลมีคําสั่งครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ นาจะไมขัดของนะครับ เพราะเปนการเพิ่มใหสมบูรณ  ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่น      

นะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถือวาเห็นชอบกับที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ครับกอนที่จะพักนะครับ ทานกรรมาธิการ 

ขออีกสักเล็กนอยนะครับ มาตรา ๑๓๐ วรรคสองนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง เปนเรื่องที่กรรมาธิการขอแกไข ซึ่งเปนเรื่องรายละเอียด       

นะครับ แตเปนรายละเอียดที่ตกลงกันไปแลวและเห็นพองตองกันครับ เร่ืองอํานาจของ

กรรมาธิการที่จะเรียกผูพิพากษา ตุลาการ หรือองคกรอิสระมานะครับ เร่ืองนี้นั้น

กรรมาธิการเห็นดวยกับผูแปรญัตตินะครับ แตวาเมื่อผูแปรญัตติไดขอถอนไปแลว         

กรรมาธิการก็ขออนุญาตเพิ่มเขามาครับ  โดยแกไขเปลี่ยนแปลง  ๑๓๐ วรรคสอง 



  ๑๗๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๖๙/๒ 

 

ดังตอไปนี้ครับ ก็ขออนุญาตใชคําตามที่มีการขอแกนะครับวา คณะกรรมาธิการตาม  

วรรคหนึ่งยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา

อยูนั้นได และขอแกไขคําเล็กนอยนะครับ แตคําสั่งเรียกดังกลาวมิใหใชบังคับแก             

ผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษา    

อรรถคดีของแตละเขตอํานาจศาล และกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่    

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญแลวแตกรณี 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  คงเปนหลักการเดิมนะครับ  แต เพิ่มถอยคําใหสมบูรณครบถวนขึ้นนะครับ            

ทานการุณครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. นะครับ 

ทานไปคุยกับผูแปรญัตติคนไหนอยางไรครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ คุยกับอาจารยเจิมศักดิ์ ครับ เพื่อนทานนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ตอนนี้คุณเจิมศักดิ์เขาไปคนละทางแลวละครับ     

เขาผูกหูกระตาย ผมผูกไท (Necktie)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์เขาดูเรียบรอยแลวครับ ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ไม ผมก็เปนผูแปรญัตติในกลุมของพวกผม ถอยคํา  

สวนใหญที่ไดอนุมัติไปนั้นเปนถอยคําสวนใหญที่เปนของผม ของคณะพวกผมครับ       

ไปแอบตกลงกับคุณเจิมศักดิ์แลวจะจบไปไดอยางไรครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็เขาใจวา  

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมไดครับ 

 



  ๑๗๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๖๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานตกลงกันกอนนะครับ ถาตกลงไมไดเดี๋ยวผมจะกินขาวกอนนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมคิดวาคุณการุณนี่อยาเพิ่งเขาใจวาตัวเองถูกตลอดนะครับ ทานกลับไปดูมาตรา ๑๓๐ 

วามีผม กลุมผมไดแปรญัตติอยูดวยหรือเปลา ทานกลับไปดูกอนครับ ทานอยาเขาใจวา

ทานถูกตลอด   

  นายการุณ ใสงาม  :  มี แตตอนนั้นก็รวมของคุณนิดเดียว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวทาน ๒ ทาน คุยกับผมนะครับ อยาคุยกันเองครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ ผมคิดวา     

คุณการุณตองมีเหตุมีผลสักนิดหนึ่งนะครับ คุณการุณนี่ คือ   

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมไดครับ อยาพูดตอนนี้ครับ  

 รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :   คือผมเองก็แปรญัตติ 

 นายการุณ ใสงาม  :  จะตองรวมกันตกลง ตองหารือครับ ไมใชมาทํา    

แบบนี้กัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานการุณครับ ขอความกรุณาทานทําผิดขอบังคับนะครับ  

 รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมเองก็ได      

แปรญัตติในมาตรานี้ ถาทานดูในเอกสารนะครับ แลวหลังจากนั้นนี่ผมเองก็ไดเสนอญัตติ 

๖๐ คนเขามา แลวก็ขอถอนแลว แลวกรรมาธิการทานก็เห็นวา อันนี้นี่มันเปนการปรับ

ถอยคําที่จะใหตรงกันกับสิ่งที่เราชอบในหลักการ ผมก็เห็นดวยกับที่กรรมาธิการขอปรับ

ถอยคําตรงนั้น เพราะวาตอนแรกนี่เรารางกันไปรางกันมามันก็ดูกันนะครับ เพื่อใหสภา       

มันเร็วขึ้นเราก็ดูกันไปดูกันมา ซึ่งผมก็เห็นชอบดวย ขอบพระคุณครับ 

   

 

         - ๗๐/๑ 



  ๑๗๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๗๐/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานการุณก็บอกมีสวนตรงนี้อยูนะครับ ผมวาอยางนี้ เดี๋ยวพักทานอาหารกอน       

นะครับ เลยเวลามานานแลว 

  นายการุณ  ใสงาม  :  เดี๋ยวฝากกอนครับ กอนจะ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวเดี๋ยวไปคุยกันครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมขออนุญาตฝากถอยคํานิดหนึ่งครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวไปคุยกันไงครับ เดี๋ยวก็เจอกันอยูแลวครับ  นะครับ  เอาเถอะ  พักเถอะครับ           

ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ถอยคําหายนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมหายหรอกครับ เดี๋ยวทานก็ชวยกันดูนะครับ ขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมงครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๗.๕๐  นาฬิกา 

 

 

                                                                                                        - ๗๑/๑



  ๑๗๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๕๖ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธาน          

สภารางรัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

เสร็จจากการพักรับประทานอาหารแลว เราจะเริ่มประชุมตอนะครับ ถากรรมาธิการ   

พรอมแลวก็ขอประชุมตอเลยนะครับ เปดประชุมตอหลังจากที่พักการประชุมไป เมื่อกี้คาง

ตรงไหนทานเลขา เชิญทานกรรมาธิการยกรางครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ กอนเราพักเราคางอยูที่มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง

นะครับ ซึ่งกรรมาธิการไดเห็นดวยนะครับ กับทางกลุมผูแปรญัตตินะครับ ขออนุญาต   

เอยนาม กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ซึ่งไดขอแกไขขอความใน ๑๓๐ วรรคสอง   

แตวาเปนการแกไขในรายละเอียดเพียงเล็กนอย เปนไปตามหลักการที่เราไดเคยหารือ   

กันไวนะครับวา การที่กรรมาธิการจะมีคําสั่งเรียกบุคคลใด ๆ มาแถลงขอเท็จจริงนั้นนาจะ

ยกเวนกรณีที่ เปนผูพิพากษาหรือตุลาการ  หรือพวกกรรมการองคกรอิสระตาม    

รัฐธรรมนูญ เมื่อกี้หลังจากที่ผมไดแถลงแลวนะครับ ในฐานะกรรมาธิการนั้น ทานการุณ   

ก็ไดมีความเห็นที่แตกตางไปครับ ทานประธานครับ หลังชวงพักนี่ขออนุญาตวา           

ทานกรรมาธิการไดหารือทานการุณแลวนะครับ จะมีการแกไขปรับปรุงรางบางสวน       

นะครับ ใหเอารางเดิมกับรางใหมมาควบคูกันไปนะครับ ตกลงกันไดแลวครับ แตวากําลัง

พิมพอยู ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เราแขวนรอตรงนี้

ไวนะครับ ไปอันอื่นตอไปไดไหม  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็ถาจะแขวนอันนี้ไว 

ทานประธานครับ ก็จะเหลือแตเพียงการแปรญัตตินะครับ ซึ่ง ๓ ญัตติ ซึ่งไดถอนไปแลว 

แตวาในเบื้องตนผมไดแถลงวาเปนการแกไขหลักการนะครับ  เร่ืองของอัตลักษณทางเพศ        

 



  ๑๗๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๗๑/๒ 

 

เร่ืองของสัดสวนของ สว. แลวก็เร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผมขอใชคํานี้นะครับ เหลืออยู 

๓ เร่ืองดวยกัน ซึ่งเขาใจวาเปนเรื่องใหญทั้ง ๓ เร่ืองนะครับ คงตองขอหารือที่ประชุมครับ

ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั 

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ เร่ืองอัตลักษณทางเพศนี่ ผมจําไดวาเมื่อคร้ังที่     

เรามีมติ เร่ืองมันเปนอยางนี้ คือเราไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง แลวหลังจากนั้น

ทางกรรมาธิการก็ไดกรุณาวาในหลักการนี่รับได เพียงแตวาถอยคํา เราจะไปหาถอยคํา

อะไรที่จะสื่อ เพราะการเขียนกฎหมายนี่มันไมมีการใหคํานิยาม รัฐธรรมนูญตองไปหา      

คําที่สื่อ แลวก็หยุดพักไป ๑๐ นาที เพื่อไปหาถอยคํา คราวนี้ระหวางที่พักนี่ เนื่องจากวา    

คืนแรกเปนคืนที่ทุกฝายก็ฟต (Fit) ยังไมคอยประนีประนอมกันเทาไร ผมก็ตองยอมรับวา

ผมก็ไมประนีประนอม ทานก็จะไปเอาคําโนนคํานี้ ผมก็บอกวา เอะ คํานี้มันก็ควรจะ

ถูกตอง ก็คือ ความหลากหลายทางเพศ ผมก็ยืนคํานี้ ในที่สุดพอไปคุยกันแลวเขาก็บอกวา         

ถาอยางนั้นมาใหที่ประชุมตัดสินแลวกันวาจะเอาไหม คําวา ความหลากหลายทางเพศ 

พอเขามาก็มากําลังคุยกัน ก็ยังหาถอยคําอื่น ๆ อยู ---------------------------------------------- 

 

                  - ๗๒/๑ 

 

   



  ๑๘๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๗๒/๑ 

 

ทานอาจารยธิติพันธุก็หาคําอยางอื่น ผมจําไดวา เจตคติทางเพศ ทานก็พยายามหาคําอยู 

แลวก็จะเอาคํานั้นไหม คํานี้ไหม ก็แสดงวาหลักการมันไปแลว เพียงแตวาเราจะหาคํา     

ก็บังเอิญมีทาน สสร. ทานหนึ่งบอกวาเราหยุดอภิปรายเลย โหวตวาจะเอาอันนี้จะเอาไหม

คํานี้ ในที่สุดก็เลยโหวตออกมาวา เพราะมันมีอยูคําเดียว ก็คือ ความหลากหลายทางเพศ 

ก็เลยโหวตออกมาวา ตกลง ไมเอาคํานี้ ก็เกม (Game) ไป เสร็จแลวถัดมามันก็หยิบ     

เมื่อหาคําใหมไดอีกวา อัตลักษณทางเพศ เราก็หยิบขึ้นมาหารือ ที่ประชุมก็ดูจะเห็นดวย   

ก็จบไปแลว แตบังเอิญก็มาติดขอเทคนิค (Technique) ที่พูดกันเมื่อสักครูนี้ ประเด็นที่    

ผมอยากจะกราบเรียนที่ประชุม ก็คือวา เราพยายามวิ่งหาคํานะครับเร่ืองนี้ ในหลักการ   

ผมวามันผานไปแลว และเราก็ดูทีละคําวาตกลงจะวาอยางไร ซึ่งถาตอนนั้นเรามี

ประสบการณวาเราจะตองมีการประนีประนอม เราตองดูกันนะครับ อาจจะแขวนคําไว

กอนก็ได หรือตั้งแตคืนแรกนะครับ หรือวาคําอาจจะลองดูอยางไร คืนแรกเราไมมี

ประสบการณ แลวมันก็ตกค่ําแลว พอมีคนเสนอโหวต  ก็โหวต โดยที่ไมมีใครคาน         

ใครอะไรตออะไร แตวาผมเขาใจวามันเปนเรื่องของถอยคํา เพราะฉะนั้นเมื่อถาเปนเชนนี้  

ก็อยากจะกราบเรียนทานกรรมาธิการนะครับ ประเด็นนี้ผมไมเห็นวาเปนเรื่องของการ  

กลับมติหรือกลับหลักการ ถาเปนเพียงแคหาถอยคํา เพราะวาหลักการ ถาไปดูนะครับ     

ก็บันทึกไวเรียบรอยแลววาเราไปหาถอยคํากัน ในหลักการเห็นดวย ผมยังจําไดวา        

ทานอาจารยวิชา ทานเปนคนพูด และทานก็นั่งอยูตรงนี้ เกาอี้ตัวนี้ และหัวค่ํา หัวค่ํา   

อยางคลาย ๆ อยางนี้นะครับ ทานบอกเราไปหาถอยคํากัน เพราะวาทานยังสอน ผมก็ยัง

จําไดวารัฐธรรมนูญมันตองเอาคําที่ดูแลวใชได เราก็ไปหาถอยคํากัน เพราะฉะนั้นมันเปน

เร่ืองถอยคํานะครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ 

กรรมาธิการ ทานสมาชิกดวยตองถามวา เพราะวาเทาที่เราตกลงกัน ถาเปนหลักการ    

เราจะไมดูแลว เชิญครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม อัครวิทย 

สุมาวงศ  ครับ  ความจริง  ขอเท็จจริงก็จะเปนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์กลาวสวนหนึ่ง 

 



  ๑๘๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๗๒/๒ 

 

แตไมใชทั้งหมด คือก็จะมีการออกไปคุยกันขางนอกนะครับวาจะใชคําอะไรดี ไดมีการ

เสนอใหใชคําวา ความหลากหลายทางเพศ แทนคําวา เพศ แตไมสามารถจะตกลงกันได 

ก็มีการกลับเขามาในหองประชุมเมื่อมีการเปดประชุมใหม เขาใจวาจะมีสมาชิกจาก    

สสร. คนหนึ่งเสนอวาเมื่อตกลงไมไดก็ขอใหลงมติวา จะเติม ไมใชเปลี่ยนนะครับ ไมใช

เปลี่ยน คําวา เพศ เปน ความหลากหลายทางเพศ แตคําวา เพศ ยังคงอยู แตจะใหเติม  

คําวา ความหลากหลายทางเพศ เขาไป หรือคําอะไรนี่เขาไปอีกอันไหม แลวก็ เพศ จะคง

อยู แตขอเติมความหลากหลายทางเพศ เขาไปตามที่แปรญัตติ ฉะนั้นถาจะมีการลงมติ       

กันระหวางคงตามรางกรรมาธิการ ซึ่งไมมีคําวา ความหลากหลายทางเพศ แตมีคําวา        

เพศ  คําเดียว  และไม เติมคําวา  ความหลากหลายทางเพศ  กับมีการเติมคําวา                     

ความหลากหลายทางเพศ หลังจากคําวา เพศ ตามที่ทาน เขาใจวาทานอาจารยเจิมศักดิ์

เสนอหรือไม มีมติออกมาวาไมเติมครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานยืนยัน      

ใชไหมครับ ทานวิชา ครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ กระผมเองตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาอภิปราย 

วาผมมีสวนครับ ผมก็รูสึกมีความรับผิดอยูสวนหนึ่งเหมือนกัน กลาวคือ ทางที่ประชุม         

ใหไปลงมติเพื่อหาถอยคํา ผมเรียนวาอยางนั้น ไปยุติเร่ืองนี้โดยการพยายามหาถอยคํา     

ที่ มันเหมาะสม  เพราะกระผมเองก็ยืนยันวา  ถอยคํามันตองไมเปนที่ถกเถียงกัน         

เพราะรัฐธรรมนูญเปนเรื่องที่ผูคนใชเปนการทั่วไปนะครับ จะมีถอยคําที่มีความหมาย

แตกตางกันจนความคิดเห็นไมลงรอยกันนี่เปนไปไมได -------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๗๓/๑ 

 



  ๑๘๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๗๓/๑ 

 

เมื่อเขาสูที่ประชุมอยางไมเปนทางการนะครับ ผมขอเรียนวาอยางนั้นวา เปนการพยายาม

ประนีประนอมเพื่อหาถอยคํา บังเอิญทางคณะกรรมาธิการยกรางสวนหนึ่งก็มีความเห็น

วาใหตัดคําวา เพศ ออกไดไหม แลวก็ใส คําวา ความหลากหลายทางเพศ อยางเดียว 

เพราะวามี เพศ และ ความหลากหลายทางเพศ ดวยนี่มันจะเกิดความสับสน แลวก็จะมี

ความเขาใจผิด กลายเปนวาไปยอมรับเร่ืองความหลากหลายทางเพศอยางเดียว     

ปรากฏวาทานอาจารยเจิมศักดิ์เองไมยอม ทานบอกวา ไมไดตองมีทั้ง ๒ คํานี้ ทั้ง เพศ ดวย 

ความหลากหลายทางเพศ ดวย เมื่อมันเปนไปไมได คือไมยอมกัน ก็ตองกลับเขามาให      

ที่ประชุมไดพิจารณารวมกันวาจะเปนอยางไร จะใชถอยคําอยางไร ในที่สุดก็มีผูเสนอ

โหวต อยางที่ทานอัครวิทยไดกลาวนะครับ ก็คือขอใหโหวตวาจะมีถอยคําอันนี้ไหมนะครับ 

ที่ประชุมสวนใหญก็ไมเห็นดวย แตผมเขาใจวาสวนหนึ่งก็ยังมีความกังวลในเรื่องนี้         

อยูตลอดเวลา ผมเขาใจวาทานอาจารยเจิมศักดิ์เอง ขออนุญาตเอยนาม ทานก็คงรูสึกวา

ทานมีสวนผิดอยางนั้นหรือเปลา ก็ไมทราบนะครับวา ถาทานยอมเสียตั้งแตตอนนั้น       

มันก็จบแลวนะครับ ก็คงไมตองมาโหวตกัน ทีนี้เมื่อทานไมยอมเองนี่ ก็เลยทําใหการ

ประชุมขอตกลงวันนั้น ก็เปนอันไมมีอยู ก็คือมันจะวาไมมีก็ไมเชิง ก็คือวามันไมสําเร็จ   

การเจรจาไมสําเร็จ ก็เลยตองใชที่ประชุม ทีนี้ขอที่วาจะเติมไปหรือจะแกไขอยางไรหรือไมนี่ 

กระผมก็วาสุดแลวแตที่ประชุมก็แลวกัน เพราะวาตอนนี้ก็ถือวาญัตตินั้นถูกถอนไปแลว   

ใชหรือเปลาครับ ถาญัตติถูกถอนไปแลว ก็ถือวาแลวแตที่ประชุมครับ คือถากรรมาธิการ

ไมเห็นดวยก็ตองที่ประชุมนะครับ เพราะเขายังยืนยัน แลวกระผมเห็นวาขึ้นอยูกับ           

ที่ประชุมวา ๖๐ เสียง ยังยืนยันอยูไหม ผมก็ไมทราบนะครับอันนั้น คือมันกลับไปกลับมา 

วันกอนก็ทางทานอาจารยสมคิดก็เสนอถอยคํานี้ขึ้นมาใชไหม อัตลักษณทางเพศ           

ซึ่งทานอาจารยจรัญเปนคนเสนอเอง คําวา อัตลักษณทางเพศ นี่ อาจารยจรัญเปนคน

ยืนยันวาใหใชคํานี้ แลวเราก็เห็นดวยวาใหใชคํานี้ เพราะฉะนั้นก็สุดแลวแตที่ประชุมครับ 

ผมเห็นวาเรื่องนี้มันตองแลวแตกรณี กรณีไป ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ         

ทานอาจารยคมสันครับ 

 



  ๑๘๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๗๓/๒ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ  กระผม  คมสัน  โพธิ์คง  ครับ  กรรมาธิการ  และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ            

ความจริงผมเห็นวาในประเด็นนี้ เปนประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไดกลาวไว              

ผมเห็นดวยนะครับ ทานประธานครับ 

  แลวอีกประการหนึ่ง ก็คือวาในการประชุมเมื่อวานนี้ ถาไมมีติดปญหา  

เร่ืองเทคนิคนี่ ทางกรรมาธิการเองก็ยอมรับที่จะใหเติมคํานี้เขาไปในมาตรา ๓๐ นะครับ 

แลวก็คํานี้ก็ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งทานเปน

กรรมาธิการ ก็เห็นวานาจะใชคํานี้ ก็จะเปนคําที่เหมาะสมนะครับ พอมีประเด็นปญหา   

ทางเทคนิคขึ้นมา ก็เลยเกิดปญหาที่จะตองหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาหรือไมอีก  

ผมคิดวาในประเด็นเมื่อวานนี้นะครับ ทางกรรมาธิการเองก็ไดยินยอมที่จะใหมี             

คํา คํานี้แลวนะครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนตอที่ประชุม

ในเรื่องนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือนิดเดียว        

ผมขอใหที่ประชุมเอากติกาที่ที่ประชุมตกลงกันนะครับ ถามันเปนหลักนะครับ เปนมติ    

ทานก็ตองระมัดระวัง แตถาเปนเรื่องถอยคําอะไร ก็แยกใหถูก แลวเดี๋ยวเราจะได            

ไมกลับไปกลับมา ทานรุจิราครับ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ขอรบกวนถามทานกรรมาธิการวา    

คําวา อัตลักษณ ภาษาอังกฤษเรียกวาอยางไร แลว อัตลักษณ กับ เอกลักษณ เหมือนกัน

หรือไม ขอบคุณคะ 

  นายนรนิต ิเศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เจิมศักดิ์กอนครับ 

  รองศาสตราจายเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาคําวา    

อัตลักษณ ทานอาจารยจรัญอาจจะอธิบายไดดีกวาผม แตเทาที่ผมเขาใจมันมาจากคําวา 

อัตตา คือเขาเห็นตัวตนของเขาในเรื่องเพศเปนอยางไร คืออัตลักษณก็เขาใจวาคือเร่ือง

ของตัวตน --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๗๔/๑ 



  ๑๘๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๗๔/๑ 

 

ทีนี้ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา ตอนนี้นี่เราติดอยูเพียงแควา เร่ืองนี้เปน       

เร่ืองของการเปลี่ยนหลักการหรือเปลา หรือวาเปนเรื่องของการที่เราจะพิจารณาเรื่อง

ถอยคํา คือถาเราไปกลับมตินี่ ก็เปนเรื่องหนึ่ง แตถาเราคิดวาเปนเรื่องที่เราหาถอยคํา     

หารายละเอียด หรือเปนหลักการวาเรามีการเสนออะไรที่มันเปนของใหม ไมไดไป    

เปลี่ยนของเกา เราเห็นชองวาง เราเสนอของใหม อันนี้ก็ทําได เพราะฉะนั้นในกรณีนี้      

ผมอยากจะใหที่ประชุมพิจารณานะครับ อาจจะตองลงมติ  ก็ไมขัดของในทายที่สุดวา   

คิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องของการเปลี่ยนมติหลักการหรือเปลา หรือวาเปนเรื่องของถอยคํา    

ถาเปนอยางนี้จะเปนอยางไร ถาผมเสนออยางนี้นะครับ เพราะวาถาเปนอยางนั้น           

ก็เทากับวาก็อยูที่ที่ประชุมจะพิจารณาวาเรื่องนี้เปนเรื่องของหลักการ เปลี่ยนหลักการ

ใหญหรือเปลา หรือวาเปนแตเพียงแคการหาถอยคํา หาคํา ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ผมวาที่      

อาจารยเจิมศักดิ์พูดนี่สําคัญนะครับ ตองเคลียร (Clear) เพราะวาเขาใจวาที่ประชุม          

มีมติไปแลวนี่นะครับ ตกลงกันแลววาถาเรื่องเปนการเปลี่ยนมติ เปลี่ยนหลักการนี่ จะไมใช     

แลวถาเปนเรื่องถอยคําก็รูสึกจะยอมใหพิจารณาวาจะใสอยางไร ผมวาตองอยูใน       

กรอบนั้นหนอยนะครับ  เดี๋ ยวไมอยางนั้นจะใช เวลากันไป  แลวก็ลง เอยไม ได                 

ทานเสริมเกียรติครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ         

ทานกรรมาธิการ และทาน สสร. ผูทรงเกียรติทุกทานครับ จริง ๆ แลวผมก็คิดวา          

หลาย ๆ คนก็คงจะคิดเหมือนกันวา ในมาตรา ๓๐ ที่วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอบุคคล เพราะความแตกตางหลาย ๆ อยาง ถิ่นกําเนิด ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง 

ภาคอีสาน เชื้อชาติไทย จีน มอญ เขมร พมา ภาษาอังกฤษ ไทย จีน เพศชาย หญิง       

ลักเพศ กะเทย กะเทียม ทอม ดี้ ก็ลวนแตอยูในคําวา เพศ อายุ พิการ ทั้งหลาย มันเปน

หลักทั้งนั้น ทีนี้ก็ถามวา ทําไมไมใสรายละเอียดในเรื่องถิ่นกําเนิด ทําไมไมใสรายละเอียด

ในเรื่องเชื้อชาติ ทําไมไมใสรายละเอียดในเรื่องภาษา ทําไมจะตองมาเนนตรงนี้ ก็เลยเปน

เร่ืองที่วาทางฝายที่ความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณทางเพศ หรืออะไรก็ตามนี่ 

 



  ๑๘๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๗๔/๒ 

 

กลัววา  คําวา  เพศ  จะไมรวมถึง  แตแทจริงนี่  คําวา  เพศ  นี่ รวมถึงทุกอยางเลย            

เหมือนภาษา เหมือนเชื้อชาติ เหมือนถิ่นกําเนิด เราจะตองมานั่งกังวลไหมวา เอะ         

ถิ่นกําเนิดนี่กลัววา ถาเกิดอยูตรงแถว ๆ บนดอยนี่จะไมใช ตองบอกวา รวมทั้งชาวเขา 

ไหม เชื้อชาตินี่กลัววาจะไมรวมถึงมอญ ตองบอก มอญ ไหม ตองบอกวา ถิ่นกําเนิด

รวมทั้งภูเขา เชื้อชาติรวมทั้ง มอญ เพศรวมทั้ง อัตลักษณทางเพศ ผมกําลังกราบเรียนวา 

แทจริงแลวนี่ บทบัญญัตินี้ครอบคลุมหมดเลย รวมทั้งเรื่องเพศนี่ ตองไมใหเลือกปฏิบัติ

โดยไมเปนธรรม เพราะความแตกตางในเรื่องเพศ ไมวาจะชาย หญิง ผิดเพศ ทอม ดี้ หรือ

กะเทย กะเทียม ผมถึงกราบเรียนวาถาจะมองในหลักการวา เปนเรื่องแกหลักการหรือใน

เร่ืองปรับถอยคําในรายละเอียด ก็ขอยืนยันวาสิ่งนี้เปนเรื่องปรับถอยคําในรายละเอียด 

เพราะมันรวมถึง  อยูแลว ประเด็นมันอยูที่วาเมื่อเปนรายละเอียดแลวนี่ ควรจะตองมาใส

ไวไหม ถาใสก็ตองใสในเรื่องอื่น ๆ ดวย ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 

รายละเอียดเชนกัน ก็กราบเรียนวาความเห็นผมถือวา ไมใชหลักการ เปนรายละเอียด   

แตควรจะใสไหม  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาตรงนี้

ก็เปนจุดที่จะตองรอบคอบอีกเหมือนกันครับ เพราะวามันคาบเกี่ยวระหวางหลักการ    

หรือวารายละเอียด ------------------------------------------------------------------------------------                           

 

                                                                                                                    - ๗๕/๑ 

 



  ๑๘๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๗๕/๑ 

 

ผมเองยังเห็นวาเรื่องนี้ก็กระทบหลักการในแงที่วา ที่เราลงมติไปนี่เราใหใช เพศ คําเดียว 

สวนวา ความหลากหลายทางเพศ นี่ที่ประชุมตัดสินใจวาไมเอา แตทีนี้เรากําลังจะ   

เปลี่ยนเรื่อง ความหลากหลายทางเพศ นี่เปลี่ยนมาในคําใหมวา อัตลักษณทางเพศ      

ตรงนี้ผมคิดวาถาจะทําก็ตองขอมติจากที่ประชุมใหวินิจฉัยกอน ใหสภาวินิจฉัยกอนวา 

เร่ืองนี้เปนหลักการ หรือวาเปนรายละเอียดของถอยคําซึ่งรวมอยูแลวในคําวา เพศ      

อยางที่ทานเสริมเกียรติไดอภิปรายไปเมื่อสักครู  

    ประการที่ ๒ ครับทานประธานที่เคารพครับ ถาเราเกิดมีมติวา หรือวา       

ถาจะไมลงมตินี่ ก็มีอีกทางหนึ่ง คือเอาคํานี้ไปบันทึกไวในเจตนารมณวา คําวา เพศ 

หมายความรวมถึงเรื่องคํานี้ดวย ปญหาพวกนี้ดวย เราก็เลี่ยงการที่จะเสี่ยงดําเนินการไป

ในพื้นที่สีเทา แลวสวนความหมายนั้นที่เพื่อนสมาชิกทานอาจารยรุจิราถามนี่ อัตลักษณ  

ก็ตรงกับภาษาอังกฤษวา ไอเดนติตี (Identity) ซึ่งหาคําภาษาไทยก็ที่เหมาะสมตรง ๆ      

ก็ยาก  ในชวง  ๑๐  ปที่ผานมานี้ก็นิยมใชคําวา  อัตลักษณ  แทน  หรือจะใชคําวา            

เซลฟ ไอเดนติฟเคชัน (Self Identification) ก็นาจะตรงกับความหมายที่นําเสนอมาวา  

แตละคนเขา ไอเดนติฟาย (Identify) ตัวเขาเองวา เขาเปนคนเพศใด เขาก็ไมควรจะ       

ถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมจากสังคมหรือจากเจาหนาที่ของรัฐ กระผมคิดวา           

ผมอยากจะมองวาเรื่องนี้นาจะใชวิธีเลี่ยงไปบันทึกในเจตนารมณใหชัดแจง แลวก็สามารถ

อางอิงกันได และเปนเจตนารมณของทั้งสภา ไมใชเพียงของทานผูเสนอญัตติแตเพียง

อยางเดียว ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไดไหมครับ    

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เพราะวาถานั่นก็ใสในเจตนารมณ แลวก็จะชัดวาเพศนี่รวม           

ทั้งหมดแลว อยางที่ทานเสริมเกียรติวา 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

นะครับ คือผมก็ไมอยากจะพูดซ้ําหลายครั้ง ทานดูแตตรงนี้ไมได ทานตองดูทั้งมาตรา   

เพราะทานขึ้นตนวรรคกอนหนานี้มันพูดถึงหญิง ชาย ตอนแรกผมเติมตรงในวรรคหญิง 

ชาย ถาทานไปดูคําแปรญัตติตั้งแตแรก แลวทานก็บอกเองวา ขอวาอยาไปใส หญิง ชาย 

ไดไหม  ใหเพศมันมีแค หญิง  ชาย  แลวทานก็บอกวา  ไปใสเสียในวรรคสอง  เปนเรื่องของ 



  ๑๘๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รัตนา ๗๕/๒ 

 

การเลือกปฏิบัติ ถาเรื่องการเลือกปฏิบัตินี่มันไมเปนไร มันไมไดบอกถึงความสิทธิอะไรเลย 

เปนแตเพียงแคเลือกปฏิบัติ และมันก็มีปญหาอยูตลอด คําวา เพศ นี่มันใสอยางนี้        

มาตลอด แลวมันก็มีปญหาของสังคมไทย แลวก็เพิ่งมีปญหา  โนโวเทล  (Novotel 

Bangkok Hotel) ก็เลาใหฟงเมื่อวานนี้ เราเพียงแคขอวาไมใหเลือกปฏิบัติไดไหม เขาเปน

มนุษย เขาเปนคน ไมเลือกปฏิบัติเหมือนกับเขาเปนคนพิการ ถาอยางนั้นเราไปใสทําไมละ

ครับ ผมยังจําไดเลยวา ในวรรคนี้มีทั้งทางกาย แลวก็ยังใสวา คนพิการ มีอะไร อะไร      

ตั้งหลายอยาง แตมันมีปญหาจริง ๆ เพราะคําวา เพศ นี่มันมีในรัฐธรรมนูญมันกลาวอยู

ตลอดเวลา แลวเราก็ไปใสระบุเสียดวยวา หญิง ชาย เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จําไดใชไหม

ครับ ผมก็บอกวาถาไมใสอยางนี้นี่เขาเปนมนุษย เราอยากจะใหเขาไดเทากับคนพิการ

เทานั้นแหละครับ ไมไดสิทธิอะไร ผมก็บอกวา ถาไมอยางนั้นเราก็ตองถือวาเราใจดํา 

คราวนี้ทานกรรมาธิการก็เห็นดีดวยแลว ทุกอยางก็ผานไปแลว เพียงแตมันตองร้ือฟน

เพราะทางเทคนิคเทานั้นเอง เมื่อทางเทคนิคก็ตองพูดถึงประเด็นเทคนิค ก็ไมควรที่จะมาดู

ในประเด็นวามันอยูในตรงนั้นไหม ตรงนี้ไหม เหมาะสมไหม ก็ประเด็นเทคนิคนี่มันก็พัน 

นะครับ ก็อยางที่พูด  แตวาผมคิดวาเรื่องนี้มันไมนาจะเปนเรื่องหลักการที่เราจะไปเปลี่ยน

หลักการใหญ หลักการใหญก็คือวาเราไมเลือกปฏิบัติ ถาเผื่อวามีใครเสนอญัตติวาให

เลือกปฏิบัติได หรือใหเลือกปฏิบัติไดบางสวน สวนบางสวนเลือกปฏิบัติไมได ถาอยางนั้น

ผิดหลักการ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๗๖/๑ 

 



  ๑๘๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           เกศราภรณ ๗๖/๑ 

 

แตนี่เราใหเราเลือกปฏิบัติไมไดกับใครบาง ในนั้นก็จะมีใหเลือกปฏิบัติไมไดกับเชื้อชาติ 

กับอะไรก็วาไป แลวก็พอมีแตตรงนี้ เพราะมันมีปญหาอยู เพราะรัฐธรรมนูญปจจุบัน     

เขาบอกเลือกปฏิบัติไมได ไมใชวาอันนี้เขียนขึ้นมาใหมนะครับ ก็เลือกปฏิบัติไมได

เหมือนกัน แตมันก็เลือกปฏิบัติกันอยู เราก็อยากจะแกไขปญหาใหเพื่อนที่เปนมนุษย  

เปนคนไดมีโอกาสคลาย  ๆ  คนพิการนะครับ  แลวแตวาเราจะพิจารณาวานี่ เปน

รายละเอียด หรือนี่ เปนหลักการใหญ ทานประธานครับ ผมคิดวาเราลงมติกันวา          

เปนรายละเอียด หรือหลักการใหญนะครับ อยางนี้ดีไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ นิดเดียวครับ  

นิดเดียวจริง ๆ ครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการและ  

ทาน สสร. ผูทรงเกียรติ กระผมก็ยังยืนยันเหมือนกับทานอาจารยเจิมศักดิ์วาเปนเรื่อง  

ไมใชหลักการนะครับ เปนเรื่องปรับถอยคํารายละเอียด แลวผมก็ขออนุญาตนะครับวา  

ตรงวรรคสองนี่จะไมแตกตางจากวรรคสามได ถาเขียนวา หญิง ชาย มันจะทําใหเกิด

ปญหาขัดกันจริง  ๆ  ผมคิดวาวรรคสองถา เขียนวา  ทุกเพศมีสิทธิ เทา เทียมกัน                 

มันจะสอดคลองกับวรรคสามเลย คําวา ทุกเพศ มันหมายถึงหญิง ชาย และทุก ๆ อยาง   

ที่เมื่อกี้ผมกราบเรียนครับ ขอบคุณมากครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ขอใหลงมติไดไหมครับวา             

เปนเรื่องหลักการหรือไมใชหลักการครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมอชูชัยครับ 

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

ผม นายแพทยชชูัย  ศุภวงศ ผมเขาใจวาที่ประชุมเห็นตรงกันมาโดยตลอดนะครับวา คนที่

จะเรียกวา ความหลากหลายทางเพศ หรืออะไรก็ตาม เขาถูกรังแกครับ หรือถูกเลือก

ปฏิบัติ  ประเด็นนี้ตั้งแตการที่อภิปรายในมาตรา  ๓๐  แลวก็นําไปสูการเจรจากันระหวาง 

 



  ๑๘๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          เกศราภรณ ๗๖/๒ 

 

คณะกรรมาธิการกับ สสร. ไดคุยกัน เพื่อหาคําที่เหมาะสม เพื่อจะปกปองคุมครองจาก

การเลือกปฏิบัติ  ผมคิดวาหลักการอันนี้ เปนที่ยอมรับตรงกัน  แตวาในชวงตนนี่

กระบวนการทํางานหรือการคุยกัน อันนี้ถาผมจําไมผิด ก็เปนการครั้งแรก แลวมีปญหา

เร่ืองการสื่อสาร ในที่สุดก็นําเขามาสูในที่ประชุม แลวก็ไปไมเห็นชอบกับคํา ๆ นั้น        

เ ร่ือง  ความหลากหลายทางเพศ  นะครับ  แลวหลังจากนั้นตอมาก็มีการเสนอคํา              

เร่ือง อัตลักษณทางเพศ แลวก็เร่ือง เจตคติทางเพศ นะครับ แตวาในการอภิปราย            

ครั้งหลังสุดนี่ ผมเชื่อวาที่ประชุมยังคงหลักการเดิมวา คนกลุมนี้ถูกรังแก ถูกเลือกปฏิบัติ 

เชนเดียวกับกรณีของคนพิการนะครับ ที่แตเดิมก็บอกวาอยูในสถานภาพทางกาย           

อยูแลว ไมจําเปนตองแยกความพิการออกมา แตวาจากขอมูลที่เราไดรับจากคนพิการเอง

ก็ชัดเจนวา ไมเพียงเฉพาะเขาลําบากทางกายเทานั้น แตวาอุปสรรคตาง ๆ ในสังคมมีมาก

เหลือเกินที่เขาจะเขาถึงและใชประโยชน เราก็ไดใสเพิ่มเติมไปในเรื่องความพิการ ซึ่งไมใช

เปนอยูภายใตสถานภาพทางรางกายหรือสุขภาพนะครับ แลวก็เลยไปถึงมาตรา ๕๓     

เร่ืองสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ 

ผมคิดวาเรื่องนี้ก็เชนกันนะครับ แลวก็มีกรณีขาวมาเปนเสมอ ๆ วาคนกลุมนี้เขาถูกรังแก 

ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะฉะนั้นประเด็นหลักการที่ที่ประชุมแหงนี้ไดกรุณาจะหาทาง

ชวยเหลือปกปองคุมครองเขา ผมคิดวาอันนี้ยังคงอยูนะครับ เพียงแตหาถอยคําที่

เหมาะสมเทานั้น แลวตอนนี้ก็ทุกคนดูจะเห็นพองตองกันวา เร่ือง อัตลักษณทางเพศ    

นาจะเปนถอยคําที่เหมาะสม แลวก็นาจะใชคํานี้ได แลวไมใชเปนประเด็นหลักการอะไร 

เพราะวาเรื่องหลักการนั้นก็ไดผานพนมาแลวนะครับ เปนความเขาใจรวมกัน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงออกเสียง

วาเปนหลัก ตองลงมติไหมครับวาเปนหลักการหรือเปนเรื่องรายละเอียด ทานอาจารย   

ศรีราชากอนครับ สั้น ๆ นะครับอาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ผมวาเราพูดกันเรื่องนี้มาเยอะเต็มทีแลวครับ นาจะลงมติเลยครับ                  

 

 



  ๑๙๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          เกศราภรณ ๗๖/๒ 

 

เพราะวามันจะไดจบครับ เพราะวาเรายังมีอีกสองสามประเด็นที่จะตองวากันอีกครับ 

เดี๋ยวมันจะดึกเกินไป ขอบพระคุณครับ 

  

                            - ๗๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๙๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๗๗/๑ 
 
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอผูรับรองครับ 
ที่อาจารยศรีราชาเสนอลงมติครับ  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีผูรับรอง        
นะครับ ตองลงมติแลวนะครับทานครับ  
  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล :  อาจารยครับ ผมขอนิดเดียว 
   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตองลงมติแลว 
  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล :  นิดเดียวครับ อาจารยครับ ปรึกษาครับ 
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  :  เขาลงมติแลว
ทาน ไมไดแลวทาน ลงมตินะครับ  
  (นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให
สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานครับ          
ใหลงมติวา ถาเห็นดวยคือเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ถือเปนหลักการ ถาไมเห็นดวย
ใหกด ไมเห็นดวย เทากับถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องรายละเอียด  
  (นายวัชรา หงสประภัศร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณวัชราวา
อยางไรครับ 
  นายวัชรา  หงสประภัศร  : ครับ ผมขอประทวงทานประธานครับ        
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร คือเร่ืองนี้นี่กระผม       
ขอประทวงวาไมใชหลักการครับ ทานประธานนํามาถามในเรื่องนี้ไมได โดยเฉพาะ     
อยางยิ่งถาเปนเรื่องถามในประเด็นที่วาเปนหลักการหรือไมนี่ จะตองอาศัยเสียงถึงกึ่งหนึ่ง
ของทั้งหมดของสภาครับ ไมใชครึ่งหนึ่งของผูมาประชุม ตามขอ ๑๖๑ ซึ่งที่อภิปราย       
กันมานี้ ก็ทางฝายยกรางก็ยอมรับแลววา เปนเรื่องของความหมายของคําวา เพศ         
อัตลักษณทางเพศ อยูในเพศหรือไม ซึ่งทานก็ยอมรับวาจะไปเขียนเอาไวในเจตนารมณ 
แสดงวาสิ่งนั้นไมใชสิ่งที่ทานปฏิเสธ คือเปนรายละเอียดของคําวา เพศ นะครับ 
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอน      
คุณประทวงเรื่องจะลงมติไมไดใชไหม 
  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไมควรลงมติครับ  
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทําไมละครับ  



  ๑๙๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๗๗/๒ 
 
  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เพราะวาเปนที่ยอมรับกันแลววา 
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  และที่ผานมา      
ที่ถามวาเรื่อง 
  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เปนที่ยอมรับกันแลวครับวา ไมใชหลักการ   
เปนเรื่องรายละเอียดครับ  
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใช ทางยกราง
เขาไมไดยอมรับนี่คุณวัชรา เชิญครับยกรางครับ  
  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ ในมาตรา ๑๖๑ ที่ทานวัชราพูดนี่ เขียนวา ถามีปญหาที่จะตองตีความขอบังคับนี้ 
จริง ๆ เราไมไดมีปญหาเรื่องการตีความขอบังคับนะครับ เปนเรื่องที่เราจะหารือกัน        
ผมวาก็ใชมติธรรมดาครับ อาจารยเจิมศักดิ์ก็เห็นดวย ลงมติเถอะครับ ผมวาเสียเวลา   
มากแลวครับ  
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : นะครับ ลงมติ  
นะครับทานครับ ทานอยูขางนอกหรือเปลาครับ คือเร่ืองยังคางที่นี่ ก็บอกวาจะตองลงมติ
วาไหนถาตกลงกัน อธิบายกันไมไดวาเปนหลักการหรือเปนรายละเอียด แลวก็ตองนั่นครับ 
ลงมติแลวครับทาน ขอใหลงมติครับ  
  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให
สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ลงมติครับ      
ทานผูใดลงมติไมได ขอใหยกมือนะทานครับ ลงมติวาถาใครเห็นดวยนะครับวา           
เปนหลักการ ใหกด เห็นดวย คือเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เสนอนะครับ แลวถาทานผูใด    
ไมเห็นดวย คือเห็นวาเปนเรื่องรายละเอียดที่แกไขไดนะครับ ใชไหม ใหกด ไมเห็นดวย 
คําถามมติชัดเจนแลวนะครับ เขาใจดีนะครับทาน ลงมติครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)   
  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานผูใดลงมติ
ไมไดไหมครับ ยกมือคางไวนะครับ ไมมีนะครับ ผมจะปดการลงมติ ปดลงมตินะครับ   
รวมคะแนนครับ 
 



  ๑๙๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๗๗/๓ 

 

  ตามขอบังคับผมตองชี้ใชไหมครับ ผมเห็นวาเปนหลักการครับทานครับ      

นะครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครบั 

ผมขออนุญาตใหนับใหมนะครับ  เนื่องจากวาคะแนนมันใกลกันมาก  ๆ  นะครับ             

คิดวาคงจะเขาใจนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตองมีผูรับรอง  

นะครับทาน ยกมือหนอยครับ ผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ชวยอาจารย   

เจิมศักดิ์ รับรองใหครบนะครับ  ครบไหม  ครบแลวครับ  ลงใหมครับทานครับ  ไม       

อาจารยเจิมศักดิ์คงจะใชบัตรใชไหม เพราะวาเขาบอกวาตอง เอา ทานอาจารยเจิมศักดิ์

อธิบาย 

                                                                                                                                       

                                                                                                                      - ๗๘/๑ 

 

 

   

 

 

   



  ๑๙๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๗๘/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานที่เคารพครับ              

คือมันมีเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นนะครับวา ในค่ําคืนวันหนึ่งนี่ ผมไมอยากจะพูดอะไรมาก 

คนอาจจะกดบัตรผิดก็แลวกัน ผมพูดแคนี้ก็นาจะเขาใจนะครับ ผมขอความกรุณา       

เถอะครับ เพราะวามันมีอยู 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานจะใหใชบัตร

ใชไหม ตองเปนบัตรของที่นี่ไมใชหรือ ตามขอบังคับมีนี่ใชไหมครับ ไม แตอาจารยเจิมศักดิ์ 

ยืนยันจะใหใชบัตรใชไหม ไมใชบัตรเสียบ วาอยางไร ใชอะไร 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คงตองขอใหใชบัตรตามขอบังคับ  

แหละครับ ผมก็เคยบอกเจาหนาที่วาใหเตรียมไวดวย เพราะวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานจะเอาบัตร    

มีสีน้ําเงิน สีแดง สีขาวใชไหมอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เตรียมไวหรือเปลา

ครับ เตรียมไวแลวใหดําเนินการตามนั้นสิครับ เจาหนาที่ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือผมตองเรียนอยางนี้นะครับ     

ผมไมไดเร่ืองมากนะครับ ทานประธานทราบดีวาขอมูลที่ผมมีนี่คืออะไร แลวก็ที่ผานมานี่

มันเคยมีปญหา คือผมคงไมสมควรที่จะพูดอะไรตรงนี้ ทานคงจะเขาใจไดนะครับ          

ผมไมไดเร่ืองมากจะเอาแพเอาชนะ อยาไดเขาใจผิดเปนอันขาด ผมคิดวาผมก็ชวยสภา 

ใหเดินมาตลอดนะครับ แลวก็ไมเคยเปนตัวปญหา ผมจะบอกให แมกระทั่งอันนี้นี่           

ถาผมจะยืนวาตกลงจะเอาอยางไรกันแน เรากลับมติกันกี่ครั้ง โหวตกันเรื่องนี้กี่ครั้ง       

ผมยอมตลอด 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยครับ      

ใชบัตร อาจารยเสนอใหใชบัตร มีผูรับรอง ก็อยางนี้ใชไหม ยกมือขึ้นพนศีรษะพรอมแสดง

บัตรลงคะแนนใชไหมครับ ตาม (๒) นี่นะ แจกบัตรนะครับ ซึ่งผมอานใหทานฟงวา        

การออกเสียงลงคะแนนตาม (๒) นี่ยกมือขึ้นพนศีรษะพรอมกับแสดงบัตรลงคะแนน         

ผูเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีน้ําเงิน ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง 



  ๑๙๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๗๘/๒ 

 

สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว โดยบัตรลงคะแนนดังกลาวใหสมาชิก    

ลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับไวดวยครับ นะครับ เจาหนาที่เตรียม

แจกบัตรนะครับวาตองลงบัตรแบบนี้นะครับ ตองมีการตรวจนับคะแนนนะครับ ผมขอตั้ง

กรรมการตรวจนับคะแนนนะครับ ๑. คุณกรรณิการ บรรเทิงจิตร นะครับ  ๒. ทานประสงค        

พิทูรกิจจา นะครับ  ๓. คุณชาติชาย แสงสุข ไมอยูใชไหมครับ อยูไหมครับ  

  (นายชาติชาย แสงสุข ไมอยูในที่ประชุม) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมอยูขามไป     

๔. คุณอภิชาติ ดําดี นะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ คงไมตองขาน  

นะครับ ใชวิธีแจก แลวก็เดี๋ยวก็เอาจากนั้นนะครับ ขานนี่มันเปนวาระที่ ๓ ถามีการนับ  

ครั้งที่ ๓ ถึงจะขานชื่อลงคะแนนทีละคน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมครับ                 

นี่ตั้งกรรมการนับคะแนนครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ออ ๆ ขอประทานโทษ มีคนบอก 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นะครับ               

อันนี้คุณชาติชายไมมี เปนคุณอภิชาติ หมายเลข ๓ นะครับ ๔. คุณประดิษฐ เหลืองอราม    

นะครับ ๕. คุณรัฐ ชูกลิ่น นะครับ อยูใชไหมครับ วิทยา คชเขื่อน อยูไหมครับ คุณวีนัส อยู 

ทานอาจารยศรีราชา เจริญพานิช ครับ เพราะฉะนั้นทวนนะครับ ทานกรรณิการ          

ทานประสงค ทานอภิชาติ ทานประดิษฐ ทานรัฐ แลวก็ทานอาจารยศรีราชา               

เปนกรรมการนับคะแนนครับ ทานไดบัตรหรือยังครับ ทานครับ   

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ลงมติเร่ืองมาตรา ๓๐ ครับ  มติเร่ืองมาตรา ๓๐ ที่บัตรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ        

ชวยทบทวนอีกทีครับ เร่ืองการลงบัตร ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ก็ใหยกมือ

แสดงบัตรลงคะแนนนะครับ ผูเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีน้ําเงิน --------------------- 

                           - ๗๙/๑ 



  ๑๙๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         วัฒนี ๗๙/๑ 

 

ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรลงคะแนนสีแดง สวนผูไมออกเสียงใหแสดงบัตรลงคะแนนสีขาว 

โดยบัตรลงคะแนนดังกลาวใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวสมาชิกกํากับ

ไวดวย ทราบดีแลวนะครับวา สีน้ําเงิน เห็นดวย สีแดง ไมเห็นดวย สีขาว ไมออกเสียง   

บัตรลงคะแนนใหสมาชิกลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัว พรอมหรือยังครับ        

เดี๋ยวกอนนะครับทาน ทานเอามือลงกอนนะครับทาน ทานกรรมการทานเอามือลงกอน

ครับทานครับ ขอความกรุณานะครับ อยาเพิ่งซอมเลนตอนนี้ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขอโทษครับ ทานประธานครับ ตกลงมันมีบัตร

๓ สี แลวใหผมใสลงไปทั้ง ๓ ใบไดหรือเปลาครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ไมไดครับทาน 

ใบเดียวครับทาน 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ใสใบเดียว ที่เหลือเอากลับบานเลยนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมไดครับทาน 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานครับ       

กําลังจะนับแลวทาน ขอความกรุณา เวลากําลังมีคา ขอความกรุณาเถอะ ตกลงทาน

เขาใจตรงกันหรือยังครับ น้ําเงินนะครบัชูขึ้น ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตถามใหชัดเจน              

อีกครั้งหนึ่งครับ ทานประธาน สีน้ําเงินนี่คือเห็นดวยกับกรรมาธิการ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หลักการ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  วาเปนเรื่องหลักการ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถาสีแดงก็คือเห็นดวย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยเจิมศักดิ์  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  อาจารยเจิมศักดิ์ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เปนเรื่อง

รายละเอียด แกไขได 



  ๑๙๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         วัฒนี ๗๙/๒ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ เอาใหชัด ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอานะครับทาน 

พรอมแลวนะครับ เดี๋ยวกอนครับ ทานเรื่องอะไรทานเศวต 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ ใสทั้ง ๓ บัตร

ไมไดหรือครับ แตเขียนใบหนึ่งครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมไดครับ ไมได 

ทานเศวตครับอธิบายแลวครับ ทานครับ ทานใหความกรุณาแกพวกเราบางนะครับ         

ใชเวลากระชับหนอยครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมขอถามวา   

ใครเห็นดวยนะครับ ใหยกมือแสดงบัตร อยาเพิ่งนะครับทาน บัตรสีน้ําเงินครับ เขาไดนับ

กอน ไมใช ทานตองชูบัตรขึ้นมานะครับ ทานครับ บัตรสีน้ําเงินนะครับใหชู บัตรสีอ่ืน      

อยาเพิ่งชูนะครับ เขาจะนับคะแนนครับ ทานครับ ขอความกรุณาเจาหนาที่นับคะแนน

บัตรสีน้ําเงินครับ เขาไปรับอยูนะครับทาน ขอความกรุณานะครับชูไวนะครับ เขาไปรับ

แลว บัตรสีน้ําเงินหมดหรือยังครับ ใครขึ้นมาเก็บขางบนสิ ขึ้นไดตรงไหนขึ้นไปเก็บเลย        

หมดหรือยังครับ มีใครแสดงบัตรแลวยังไมมีผูไปเก็บไหมครับ หมดแลวนะครับ คราวนี้     

ผูไมเห็นดวยใหแสดงบัตรสีแดงนะครับ ทานครับ ยกขึ้นครับ แลวเจาหนาที่ไปรับครับ      

ถือไวกอนครับ เจาหนาที่ชวยไปรับหนอยครับ ครบหรือยังครับบัตร สีแดงที่ไหนแสดง

เจตนาแลวยังไมมีผูไปรับบัตร ยกมือขึ้นหนอยครับ ไมมีแลวนะครับ ผมถามผูไมออกเสียง

ตองการแสดงบัตรลงคะแนนสีขาวมีไหมครับ ทานไปรับครับทานครับ สีขาว ---------------- 

 

- ๘๐/๑ 



  ๑๙๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๘๐/๑ 

 

เชิญกรรมการนะครับ  เชิญกรรมการทั้ ง  ๕  ทานครับ  ทานครับ  ทานกรรณิการ               

ทานประสงค ทานอภิชาติ ทานประดิษฐ ทานรัฐ  ทานอาจารยศรีราชาครับ  ทานอาจารย

ครับ กรรมการทั้ง ๖ ทานครับ เชิญกรรมการทั้ง ๖ ทานครับ ทานกรรณิการครับ            

ทานกรรณิการเชิญกรรมการขางหนาครับ ทานครับ แลวทานอภิชาติ แลวขาดใคร         

อีกคนหนึ่งครับ ทานประสงคแลวใชไหมครับ ทานกรรณิการแลว ทานอภิชาติแลว        

ทานประดิษฐหรือยังครับ มาหรือยังครับ ทานรัฐครับ ทานรัฐครับ ทานรัฐครับ ทานรัฐ  

ทานเปนกรรมการนะครับ    

  (กรรมการตรวจนับคะแนนเขาประจําที่) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมการ        

มาพรอมกันหมดแลว ๖ ทาน นับเลยนะครับทานสมาชิกที่เคารพครับ ผลการนับคะแนน

นะครับ ในมาตรา ๓๐ ที่ถามนี่นะครับ มีผูเห็นชอบ ๓๕ คะแนนนะครับ มีผูไมเห็นชอบ 

๒๖  คะแนนนะครับ  งดออกเสียง  ๔  คะแนนนะครับทาน  เปนอันว า เห็นตาม

คณะกรรมาธิการวาเปนหลักการนะครับทาน  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๙๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๘๐/๒ 

 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจนับคะแนนทุกทาน 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ขอประทานโทษครับ 

ผมขออนุญาตนะครับ ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ เมื่อเปนเชนนี้ก็ขอความกรุณาวา     

ชวยบันทึกในเจตนารมณดังที่ทานอาจารยจรัญไดเสนอไดไหมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ผมคิดวา

กรรมาธิการคงยอมนะครับ เพราะวาอันนั้นก็ตองการใหครอบคลุมอยูแลวนะครับ  

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) : ครอบคลุม เมื่อครอบคลุมก็จะไดคุมครองเขา 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยอมไหม ผมถาม   

   ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย ครับ จริง ๆ แลวนี่เปนเรื่องที่ผมบอกตรง ๆ วา คอนขางทวงในเรื่อง

ของการที่ใชคําวา ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          -๘๑/๑ 



  ๒๐๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๘๑/๑ 

 

หลากหลายทางเพศ หรือแมกระทั่ง อัตลักษณทางเพศ วาเวลาที่ไปตอในเรื่องเพศนั้น   

มันจะกลายเปนเพศที่ ๓ ขึ้นมา ซึ่งผมคิดวามันไมนาจะเปนสิ่งที่ถูกตอง ผมเองนั้นนี่     

จริง ๆ นี่เคยเสนอคําที่มัน เจตคติทางเพศ นั้นนี่ ผมคิดวาในเรื่องนี้นั้นมันเปนเรื่องของ

อารมณหรือของเรื่องภายในที่ออกมา ผมเองนั้นนี่คิดวาอยากจะเสนอคําในลักษณะ   

อยางนี้วา มันเปนความเชื่อ หรือวาเปน เจตคติทางเพศ ตรงสวนนั้น ผมเองไมคอยเห็น

ดวย กับการที่ไปเติมคําวา อัตลักษณทางเพศ นั้นนี่ เพราะเมื่อวานเราเองนั้นเรากําลังบอก

วาเวลาที่เติมความเห็นเขาไป อัตลักษณทางเพศ นั้น เราไมไดหมายถึงเพศที่ ๓ แตวาเรา

กําลังหมายถึงคนที่มีความรูสึกชอบ หรือมีความคติที่ดีในเพศที่ไมใชที่เปนเพศทาง      

สรีระของตัวเอง ซึ่งตรงนั้นที่ผมคิดวาอันนี้เปนสิ่งที่นาจะเปนเรื่องที่ถูกตอง 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ยกรางก็จบ

ไปแลวนะครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กรรมาธิการเห็นดวยกับคุณหมอชูชัยครับ ขอใหบันทึกเจตนารมณไวดวยครับวา          

การกีดกัน โดยเฉพาะการรังแก หรือการกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เกิดขึ้นกับคนเหลานั้น 

เปนสิ่งที่ไมถูกตอง แลวก็รัฐควรดําเนินการใหถูกตองดวยครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงผาน      

นะครับ เมื่อไดตัดสินอยางนี้ เมื่อไดพิจารณาอันนี้แลวเราก็ใส ใหบันทึกเจตนารมณ ซึ่ง

คณะกรรมาธิการก็เห็นดวย เพื่อใหครอบคลุม คงผานไปไดแลวนะครับ ทานครับ 

กรรมาธิการขอกลับไปมาตรา ๑๓๐ ใชไหมครับ ที่คางไว แลวแจกเอกสารแลว ทาน

สมาชิกทานใดไมมีเอกสาร มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง ที่กรรมาธิการแจกนะครับทานครับ     

มีนะครับ ขอใหพิจารณา เชิญทานกรรมาธิการเลยครับ ขอความกรุณาครับ  

   นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๑๓๐ วรรคสองนี่ ไดมีการ

หารือรวมกันระหวางผูแทนของคณะกรรมาธิการ และทานเจาของญัตติทั้ง ๒ ทาน คือ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์และทานการุณ แลวก็เห็นสมควรปรับถอยคําเล็กนอยครับ  ผมคิดวา 

 



  ๒๐๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๘๑/๒ 

 

ถาบอกวาจะปรับตรงไหนนี่สับสนแน ผมขออนุญาตอานเลยไดไหมครับ ๒ ชวงนะครับ 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียก

บุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเรื่องที่

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได จบแคนี้กอนนะครับ นี่คือความเดิมนะครับ          

ใหอํานาจคณะกรรมาธิการของสภามีอํานาจออกคําสั่งเรียกไดนะครับ และใหคําสั่งเรียก

ดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ อันนี้เปนขอยุติจากการประชุมคราวที่แลว   

นะครับ แลวก็เขียนขยายความไปครับ เขียนจํากัดขอบเขตใหแคบลงครับวา แตคําสั่ง

เรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับแกผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่          

ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล       

และมิใหใชบังคับแกกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 

ทานประธานที่เคารพครับ ขอจํากัดการใชคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการนี่จํากัดไววา 

อยาไปใชกับฝายตุลาการ หรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เพราะวา

ไมเชนนั้นแลวก็อาจจะมีการทําใหเกิดการแทรกแซงเขาไปในฝายตุลาการหรือองคกร

ตรวจสอบอิสระไดนะครับ แลวพื้นที่ที่คุมครองไวก็ทางฝายตุลาการก็คุมครอง ๒ เร่ืองครับ 

พื้นที่ของเรื่องงานคดี กับการบริหารงานบุคคลของแตละศาล สวนของคณะกรรมการ

อิสระตามรัฐธรรมนูญนั้น  คุมครองทานตามที่ทานปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ           

หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจทานเทานั้น ๒ สวนเทานั้นครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครบั 

สวนใหญไมติดใจ แตติดใจตอนทายครับ คือกรณีที่กรรมการในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ที่อาจจะตองทําตามรัฐธรรมนูญ แตไปเปน ----------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๘๒/๑ 



  ๒๐๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๒/๑ 

 

กรรมการสรรหา คือถาหากวาไปเปนกรรมการสรรหา ไมไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง     

ของตน แตวารัฐธรรมนูญขอใหไปชวยงาน ไปเปนกรรมการสรรหา แลวกรรมการสรรหานี้ 

เที่ยวนี้ก็ใชองคกรตามรัฐธรรมนูญไปเปนกรรมการสรรหาอยางอื่นจํานวนมาก ทําอยางไร

ที่จะเขียนใหสามารถที่จะตรวจสอบตรงนี้ได เพราะวากรรมการสรรหานี่จําเปนที่จะตอง

เชิญมา เพราะในเรื่องตุลาการ ศาล ในอดีตก็เชนกัน พวกผมละเวนไมเคยเชิญมาเลย      

ในเรื่องที่เกี่ยวของกับอรรถคดี หรือเร่ืองเกี่ยวของกับการบริหารบุคคล แตผมเชิญหลายตอ

หลายคนไปมาในขณะที่ทานทําหนาที่เปนฝายกรรมการสรรหา แลวทานก็มา แลวทานก็

ยินดีที่จะมา ซึ่งอันนี้ ในครั้งนี้ผมเรียกศาลมาได ผมเรียกตุลาการมาได มาในฐานะ

กรรมการสรรหา แตพอไปเขียนอยางนี้ตอนทาย ผมเลยเรียก ผมนี่ขอโทษนะครับ ผมไมได

เปนแลวนะครับ คือสมาชิกรัฐสภานี่ก็เลยเรียกกรรมการองคกรอิสระที่ไปชวยงานเรื่องอื่น

นี่ ยังเรียกไมได เขยงกัน ไมเทากับศาลครับ ชวยปรับขอความนี้ดวยครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมการ 

ยกรางครับ เชิญครับ เชิญทานยกรางครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ กรรมาธิการเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

นะครับ ก็ขออนุญาตปรับถอยคํานะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงกรรมการ

เห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์ เพราะฉะนั้นมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง ที่แขวนไว         

แลวพิจารณากันตอนนี้ ขอมติวาไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เปนมติของ          

ที่ประชุมนะครับ ผานนะครับ เชิญทานอาจารยจรัญครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมเอาหลักการที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอ แลวก็

กรรมาธิการรับแลวนี่นะครับ  ขอปรับอยางนี้ครับวา  เพิ่มกอนหนาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

 



  ๒๐๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๒/๒ 

 

นี่นะครับ ในบรรทัดที่ ๒ จากลางนี่นะครับ เพิ่มคําวา ที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการ

ตรวจสอบ ที่ปฏิบัติตาม ขอความจะเปนอยางนี้นะครับ และมิใหใชบังคับแกกรรมการใน

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แลวก็ตัด 

แลวแตกรณี ออกเหมือนกันครับ ก็คือถาทานทําหนาที่ของทานโดยตรงในการตรวจสอบ 

ก็ทานไดรับคุมครอง แตถาไปทําภารกิจอยางอื่นก็ไมคุมครองครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : วาอีกที          

ทานอาจารยจรัญ ไดไหมครับ ขอทวนอีกทีนะครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กกต. ไมโดน คืออํานาจหนาที่

โดยตรง ใชไหมครับ และมิใหใชบังคับแกกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ           

ที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ระหวางนี้ 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธาน ผมขออนุญาตทางนี้ดีไหม ขออนุญาต

ทางนี้นิดหนึ่ง  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ๆ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ขออนุญาตนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ         

การุณ ใสงาม ครับ ทานประธานที่เคารพครับ ถาเติมคํานิดเดียวเองงาย ๆ ตรงนี้นะครับ 

ตรงชวงนับจากขางลางบรรทัดที่ ๒ นะ ทานประธานครับ ตรงหลังคําวา ที่ปฏิบัติตาม

อํานาจหนาที่ แลวเติมคําเลยครับตรงนี้ครับ ที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ คือทําหนาที่ของตนในองคกรอิสระของตนนั้นนะครับ ความหมายครับ 

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลวแตกรณี 

แตถาการมาเปนกรรมการสรรหา เปนอะไรตาง ๆ หรือทําอื่นนั้นไมเกี่ยวของ ถาอยางนี้

นาจะครบถวนตามเจตนารมณของทุกฝายครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ ยกราง

พรอมหรือยังครับ  

                                                                                                         - ๘๓/๑



  ๒๐๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๘๓/๑ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  ลองดูอีกทีนะครับ ที่ปฏิบัติตาม

อํานาจหนาที่ โดยตรงในแตละองคกรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แลวก็ความ

เหมือนเดิมครับ ตัด แลวแตกรณี ทิ้งครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดไหมครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :   ไดครับทานประธาน ดีมากครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดแลวนะครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์ไดไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอคําวา ตรวจสอบโดยตรง          

ไดไหมครับ แทนที่จะโดยตรงเฉย ๆ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  มันไมคลุม กกต. ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไหนนะครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : มันไมไปคุมครอง กกต.          

เพราะ กกต. เขาไมไดตรวจสอบ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ออ ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดแลวนะครับ 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดใชไหมครับ ทานการุณที่ทานเสนอ ใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณอรรครัตน 

ไมใชอันนี้ เดี๋ยวกอนครับ เอาอันนี้ใหผานกอน ตกลงขอผานมาตรา ๑๓๐ วรรคสอง                        

ที่คณะกรรมาธิการแกไขแลวนะครับ ไมมีใครเห็นเปนอยางอื่น ตามที่คณะกรรมาธิการ

แกไข เปนมตินะครับทานครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ                 

ผมมีในตรงนี้ แตวาคนละประเด็นกับทานการุณครับ ขออนุญาตครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

 

 



  ๒๐๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๘๓/๒ 

 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร ครับ กระผมอยากจะสอบถามเพื่อความชัดเจน 

ในกรณีที่ เปนการปฏิบัติหนาที่ แตถูกกลาวหาวาปฏิบัติหนาที่ โดยไมเปนไปตาม           

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือตามที่กฎหมายใหอํานาจไวนี่ อันนี้จะครอบคลุมไปตรงนั้น   

ไหมครับ หรือวาสามารถเรียกมาไดไหมครับ ในกรณีที่ปฏิบัติหนาที่อยู แตวาถูกกลาวหา

วาปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบ ไมเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ         

จากขอที่ไดหารือกันเห็นอยางนี้ครับวา ถาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจอยางนี้นะครับ 

กรรมาธิการทานออกคําสั่งเรียก แลวมีผลบังคบัตามกฎหมาย แตถาทานไหนที่ไดคุมครอง 

เชน ผูพิพากษา ตุลาการ หรือกรรมการองคกรอิสระนี่ ทานไดคุมครองออกคําสั่งเรียก  

ทานไมได แตมีหนังสือเชิญทานมา หรือหนังสือขอความรวมมือจากทานได หรือไมก็ไป         

ขอออกคําสั่งเรียกฝายธุรการ เลขาศาล  เลขา ปปช. อะไรอยางนี้ไดครับ แตใชอํานาจ

บังคับกับตัวทานไมได เพราะทานทํางานในลักษณะที่ตองการความเปนอิสระจริง ๆ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงนะครับ    

ผานแลวนะครับ มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง ที่เราผานไป เพราะเมื่อกี้เปนเพียงคําถาม      

และทานกรรมาธิการอธิบายนะครับ เปนมติ ตอไปครับ ทานกรรมาธิการยกราง           

เชิญเลยครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ขออนุญาตยอนกลับมาที่มีผูแปรญัตติ เหลืออีก ๒ มาตรานะครับ คือมาตรา ๘๓         

เร่ืองการแปรรูปสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับ ซึ่งกรรมาธิการเห็นวาเปนเรื่องแกไข

หลักการนะครับ เพราะวาไดมีการลงมติเร่ืองนี้ไปแลว กรรมาธิการขออนุญาตใหทานพิสิฐ            

ลี้อาธรรม ชวยชี้แจงดวยครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานพิสิฐครับ 

 



  ๒๐๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๘๓/๓ 

 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นในมาตรา ๘๓ (๑๑) นะครับ ก็เปนประเด็น

เกี่ยวของกับเร่ืองของรัฐวิสาหกิจนะครับ ก็เปนเรื่องของการใหบริการสาธารณูปโภค        

ซึ่งในการประชุมของ สสร. ในเรื่องนั้นนะครับ ก็ไดมีผูขอแปรญัตติมาหลายทานดวยกัน

และสุดทาย กระผมขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานเจิมศักดิ์ก็ไดกรุณาเปนตัวกลางในการ

ประนีประนอมหาถอยคํา จนกระทั่งเปนที่ยอมรับกันนะครับ ก็คือไมใหกิจการเหลานี้เปน

การผูกขาดของเอกชน ซึ่งที่ประชุมก็ไดมีมติรับในเรื่องนี้โดยไมมีการทักทวง เพราะฉะนั้น

เร่ืองนี้ก็ไดผานไป แตวาก็ไดมีทาน สสร. กลุมหนึ่งที่จะยื่นมาขอแกไขนะครับ เพื่อที่จะให

เร่ืองของการแปรรูปนั้นมีขอจํากัดมากขึ้นนะครับ ซึ่งจะทําใหการทํางานในสวนนี้ของ

รัฐบาลนะครับ ก็จะตองมีปญหาในการที่จะดําเนินการตอไป ดวยเหตุนี้กระผมจึงเห็นวา

เร่ืองนี้นาจะเปนเรื่องของหลักการนะครับ ที่เราไดมีการพิจารณาผานไปแลวครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานสมเกยีรติ   

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ : ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ              

ผมขออนุญาตยอนหลังไปนิดหนึ่งนะครับ สําหรับการแปรญัตติในครั้งที่แลวนะครับ          

ก็มีการดําเนินการโตเถียงกันนะครับ --------------------------------------------------------------- 

                

                                                                                                                   - ๘๔/๑ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



  ๒๐๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๘๔/๑ 

 

ระหวางเรื่องแปรรูป โดยใชคําวา ผูกขาด ใชคําวา ผูกขาด มาดําเนินการในการที่ตอบ     

ขอซักถามนะครับ ก็มีการอภิปรายกันอยู ในกรณีของผมก็ดําเนินการอภิปราย อธิบายวิธี

วาการแปรรูปเปนอยางไร มีอะไรบาง ขั้นตอนเปนอยางไรทั้งหลายแหลนะครับ แตก็มีการ

หยิบยกขึ้นมาโดยอาจารยเจิมศักดิ์ และก็ทานสุรชัย ในกรณีที่สอบถามวา มาตรา ๘๓ 

(๑๑) อันนี้มันเกี่ยวกับเร่ืองแปรรูปหรือไม มันกลายเปนวามันมิไดเกี่ยวกับเร่ืองการแปรรูป

นะครับ ในวันนั้นนะครับ แลวก็ยุติในการพิจารณาไว ผมก็ไมเขาใจวาทําไมถึงเปน      

อยางนั้น อาจารยทานที่เอยนาม กรรมาธิการที่ชี้แจงเมื่อกี้นี้ครับ อาจารยพิสิฐ ดําเนินการ

ชี้แจงไดประมาณ ๗ นาที ก็มีการสงสัญญาณใหนั่งลง อันนี้ผมจําไดนะครับ เพราะวามัน

กลายเปนวาวันนั้นมันมิใชเร่ืองการแปรรูปเสียแลว มันเปนเรื่องอื่นนะครับ เปนการผูกขาด

ในกรณีนําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ หามมิใหเกิดการผูกขาดโดยเอกชน         

ในรางแรกที่ไดนําเสนอมา ใชคําวา ระมัดระวังในการกระทําอันอาจทําใหสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน นะครับ 

คําวา ผูกขาด นะครับ ก็คือการดําเนินการแตเพียงผูเดียว อยางนี้เขาเรียกวาผูกขาด         

ใครก็ไดครับ รัฐก็ผูกขาดได เอกชนก็ผูกขาดได มาผูกขาด แตยังมิไดแสดงถึงการเปน

เจาของนะครับ สวนของเรานี่วัตถุประสงคคือมิตองการใหเอกชนมาเปนเจาของนะครับ 

เราจึงดําเนินการแปรเพิ่มเติมเขาไปในมาตรา ๘๓ (๑๑) นั่นแหละ แตวาเปนวรรคสอง    

นะครับ วรรคตอจากวรรรคที่ทางกรรมาธิการยกรางไดดําเนินการไวแลว โดยกรรมาธิการ

ไดแปรไปแลววา จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชน เพื่อประชาชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และเปลี่ยนจาก

คําวา ระมัดระวัง เปน ตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ อันนี้เปน

การตกลงกันในกรณีที่ใชคําวา อยางระมัดระวังและตองมิให มาใสแทนนะครับ แตมิได

หมายถึงประเด็นที่ยอมรับแลววา มาตรา ๘๓ (๑๑) เดิมนี้เปนเรื่องของการแปรรูป         

แตอยางใดนะครับ สวนของที่เรานําเสนอเขามานี่เพื่อใหเพิ่มในอีกวรรคหนึ่ง โดยไมไป

เกี่ยวกับวรรคแรกของคณะกรรมาธิการแปรรูปอีกเลย   อันนั้นผูกขาด   แตอันนี้  

 



  ๒๐๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ณัฐชนก ๘๔/๒ 

 

หามมิใหเปนเจาของนะครับ มันคนละกรณีกัน ซึ่งไมเปนการขัดหลักการโดยเด็ดขาดครับ        

ทานประธานครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยคมสันครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการเสียงขางนอย    

ในเรื่องนี้นะครับ เร่ืองนี้ในวันนั้นไดมีการพิจารณานะครับเปน ๒ ประเด็น ประเด็นหนึ่ง   

คือเร่ืองของการผูกขาด ไดพิจารณาจบ แตในเรื่องของการที่จะพิจารณาเรื่องของการ

รักษาการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหดําเนินการแปรรูป หรือดําเนินการแปรรูป            

โดยไมถูกตอง ประเด็นนั้นยังไมไดมีการพิจารณา เพราะวันนั้นไดมีการแยกไปแลว

ระหวางหารือทานประธานในที่ประชุมก็ไดผานไปประเด็นอื่น แลวก็มีการทักทวงกันขึ้นมา

หลายครั้งนะครับ แตทานประธานไมยอมกลับมาคุยในเรื่องนี้อีก และผมคิดวาในสภา  

แหงนี้มีหลายทานเปนพยานในเรื่องนี้ไดดีนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องนี้ยังไมได   

มีการคุยกันครับ ทานประธานครับ ในที่ประชุมแหงนี้นะครับ ผมคิดวาประเด็นตรงนี้      

จะเปนเรื่องอะไรก็แลวแตนะครับ แตเปนเรื่องที่ยังไมไดมีการพิจารณากันขึ้นมากอน     

เลยครับ ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ         

ยกรางครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ เร่ืองนี้ชัดเจนนะครับ มันเปนเรื่องหลักการวา ในเอกสารหนา ๗๑ ของการ

แปรญัตติ กรรมาธิการเสียงขางนอย ขออนุญาตเอยนาม อาจารยคมสันแปรอยางนี้ครับ             

การดําเนินการใดเพื่อใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนตกเปนของเอกชนจะกระทํามิได -------------------------------------------------------- 

 

- ๘๕/๑  



  ๒๐๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๘๕/๑ 

 

เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ    

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของรัฐสภา หลักการใหญของอาจารยคมสันคือตองผาน

รัฐสภาครับ ซึ่งรางของกรรมาธิการไดผานความเห็นชอบของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ไปแลวนี่ใชคําเดียวกับอาจารยคมสันทั้งหมดครับ เขียนไววา มิใหสาธารณูปโภค          

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจ

กอความเสียหายใหแกรัฐ โดยไมมีคําวา ตองผานความเห็นชอบของรัฐสภา แตประการใด

ทั้งสิ้น การแปรญัตติเขามาคราวนี้เปนการแปรซ้ําของเดิมอยางชัดเจนครับ ในรางที่       

แปรญัตติมาเขียนอยางนี้ครับวา การดําเนินการเพื่อทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของ

รัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน  หรือที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐ             

แตสวนหนึ่งสวนใดใหเปนของเอกชนจะกระทํามิได อันนี้เนื้อความเดียวกันนะครับ       

กับกรรมาธิการ ผูแปรขอเพิ่มครับ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา คือหลักการ

เดิมเลยนะครับ ขอเขามาเหมือนเดิมนะครับวา ตองขออนุญาตจากรัฐสภากอน แลวหนัก

ไปกวาเดิมอีก คือไปเติมคําวา และจะนําทรัพยสิน ทุน หุน และกิจการไปแปรสภาพ      

และขายมิได คือหลักการเกาทั้งนั้นเลยครับ ที่เขียนมาแลวทั้งสิ้นนะครับ ผมคิดวาไมมี

ปญหา อยางกรณีญัตติแรกนะครับ เร่ืองอัตลักษณ ซึ่งทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดอภิปราย

อยางชัดเจนนะครับวา มีขอตกลง มีอะไรตาง ๆ พอสมควร แตวาถาดูเนื้อหาทั้งหมดนี่              

ผูแปรขอเพิ่มคําวา ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา มา ซึ่งเปนคําเดิมที่แปรมาแลว          

แลวสมาชิกสภารางไมเห็นดวย ขอเพิ่มคําวา จะนําทรัพยสิน ทุน หุน และกิจการ            

ไปแปรสภาพและขายมิได  เขามานี่  ก็ เปนเรื่องที่ เราไดหารือไปแลวทั้ งสิ้นครับ                  

ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมเกียรติครับ

วาอยางไรครับ เขาบอกเหมือนกับหลักการเดิม ทานวาอยางไรครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ประเด็นมันเปนอยางนี้ครับ ประเด็นในกรณีนี้  

ถาเผื่อเราไดไปพูดคุยกัน แลวเขาบอกวาถาเผื่อจะหามเสียทั้งหมด การดําเนินการเพื่อทํา

ใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือ            

ที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐแตสวนหนึ่งสวนใดใหเปนของเอกชนกระทํามิได 



  ๒๑๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๘๕/๒ 

 

มันเปนการทําใหเกิดปด ปดเลย รัฐบาลจะทําอะไรไมได ก็มีการพูดจากันวาเอาอยางนี้    

ไดไหม ถาเผื่อจะหาทางเปดกันไวเสียหนอย ถาเผื่อจะใหเปดชองไวเสียหนอยเพื่อมิได        

ใหล็อกปดทางดานนี้ ใหเติมคํานี้ลงไปหนอยไดไหม ไดรับความเห็นชอบ เวนแตไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งจริง ๆ แลวผมไมอยากจะใสตรงนี้ แตเพื่อเปนการพูดคุย  

ผอนคลายในการที่จะเปดโอกาสใหการดําเนินการในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอยางสะดวกนะครับ 

เราหามขาย เราหามขายสาธารณูปโภคพื้นฐานอยูแลว เสร็จเรียบรอยบอกถาเผื่อ       

หามขาย อีกหนอยกระทรวงการคลังไมมีเงินจะทําอยางไร เปนตน เราก็บอก เอา ถาเผื่อ

มันอยางนี้มันฟกซ (Fix) กันเกินไป เราขยับขยายไดไหมวา เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐสภา ก็คือตอไปนี้ถาเผื่อคิดจะขายจะอะไรกันก็ใหความเห็นชอบจากรัฐสภา       

เดิมทีในขอความนี่ ผมอยากจะเติมอยางนี้ดวยซ้ํา เวนแตจะไดรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชนและไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา นะครับ แตไป ๆ มา ๆ มันกลายเปนวา     

เราเปดชองตรงนี้ กลายไปเปนขัดหลักการ เพราะวาเหตุการณตรงนี้เรานึกไมถึงวา         

ในกระบวนการในการเริ่มตนที่เราใชเสียงสามในหาคือ ๖๐ มันจะเกิดเทคนิคในลักษณะ

แบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งเกิดทางตัน แลวผมเปนคณะแรกที่ดําเนินการอยางนี้นะครับ คณะแรก

เลยนะครับ ยื่นเมื่อวันที่ ๑๙ ทําเสร็จ เหตุเกิดวันที่ ๑๙ นะครับ เพราะวาอะไร เพราะวาใน

วันที่ ๑๙ นี่ ในการพูดคุยตกลงกันกลายเปนวาไมใชเร่ืองแปรรูป เมื่อไมใช  เร่ืองแปรรูป    

ก็แสดงวารัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับไมมีเร่ืองแปรรูปอยูเลย ผมก็คอนขางจะเสียใจ ออกไป   

ขางนอก ทานการุณนี่แหละเปนคนแนะนํา ทานกลานรงคเปนคนแนะนํา แลวผูใหญ

หลาย ๆ คนแนะนําบอกวา ใหดําเนินการสามในหาซิ ผมถึงดําเนินการลารายชื่อเพื่อขอ

แปรเพิ่มเติมขึ้นมาเปน ๘๓ (๑๑) วรรคที่ ๒ ไมไดไปเก่ียวกับวรรคแรกของเขาเลย           

นี่คือขอเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นครับ ทานประธานครับ ก็คงจะตองใหในสภานี่ครับเปนคน

ตัดสินใจละครับวา มันผิดหลักการ หรือไมผิดหลักการ ผมมีความมั่นใจวาผมไมได     

แตะตองวรรคแรกของเขาเลยนะครับ ผมขอเพิ่มเติมวรรคที่ ๒ ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการครับ 

 

                                                                                                          - ๘๖/๑ 



  ๒๑๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศิริลักษณ  ๘๖/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ที่ผูแปรญัตติแปรมา ผมยังย้ําวาเปนเรื่องหลักการที่สําคัญ เพราะวาในรางของ

กรรมาธิการนั้นเราไดเห็นคลอยตามกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ซึ่งแปรไวนะครับ 

แลวมีกลุมทานวิชัย รูปขําดี ที่แปรไวเชนเดียวกัน การไปเติมคําวา เวนแตไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภา เปนการพูดถึงหลักการเดิมที่กลุมทานอาจารยคมสันไดแปรมาแลว 

ยิ่งกวานั้นผมย้ําอีกทีวา จะนําทรัพยสิน ทุน หุน และกิจการไปแปรสภาพและขายมิไดเลย 

นี่ เปนคําที่ รุนแรงมากครับ และจะกอใหเกิดปญหาในทางเศรษฐกิจของประเทศ         

อยางรายแรง แตวาถาทานสมเกียรติยืนยันนะครับ กรรมาธิการก็เห็นดวยครับ ใหลงมติ    

ก็ไดครับ ทานประธานครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คุณเจิมศักดิ์ครับ 

ชวยกันดูดี ๆ นะครับทาน เพราะวาทุกอยางมันเปนลายลักษณอักษรอยูนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอความกรุณา

เพื่อนสมาชิกตองใชหลักการใหม่ันคงนะครับ แลวก็อยาเปลี่ยนหลักการไปมา หลักการ    

ที่เรากําลังพิจารณาขณะนี้ ก็คือวาเรื่องนี้เปนเรื่องหลักการ หลักการเดิมหรือไม ไมใชวา

เ ร่ืองนี้ เปนการขอแกถอยคําหรือไม เปนเรื่องหลักการเดิมที่ขอยอน จากเห็นดวย           

เปนไมเห็นดวย หรือไมเห็นดวย เปนเห็นดวย หลักการเดิมนะครับ แตถาเปนหลักการใหม 

ยอมมีสิทธิที่จะมีการเสนอเพื่อแกไขเพิ่มเติม อันนี้ตองตกลงกันในหลักการกอนนะครับ        

ทานประธานครับ วรรคที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมและเปนมติไปแลวนี่ หลักการก็คือวา 

เอกชนจะผูกขาดไมได นั่นคือตัวหลัก แตที่ผูเสนอขึ้นมาแลวก็เคยบรรจุแลว ถาไมโดน

เทคนิคเรื่องที่พูดกันมาวันนี้นี่นะครับ เร่ืองนี่มันไมมีปญหา ถึงแมวามีเทคนิคก็ไมมีปญหา

ทานประธาน เพราะเรื่องนี้ไมใชเร่ืองถอยคํา เร่ืองนี้เปนเรื่องหลักการ แตเปนคนละ

หลักการกับอันเกา ทานอานดูใหดีนะครับ อันเกาบอกวา เอกชนจะผูกขาดไมได แตไมได

พูดถึงเรื่องการแปรรูป เที่ยวนี้เขาก็บอกวา เอกชนผูกขาดไมได แตเขาไปพูดถึงกิจการ

สาธารณูปโภคที่สําคัญ จะแปรรูปไมได คนละเรื่องกันนะครับ แปรรูปแปลวาอะไร แปรรูป

แปลวา เอากิจการ เอาไปขายใหกับเอกชน แมจะมีการแขงขันก็ไมได คนละเรื่องกัน 



  ๒๑๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศิริลักษณ  ๘๖/๒ 

 

นะครับ ผมเปนนักเศรษฐศาสตร เร่ืองนี้อยางไรก็ยอมไมได ถาบอกวาเรื่องนี้เปนหลักการ

ที่พิจารณาแลว ทานประธานครับ เร่ืองของการแปรรูปในที่นี้ ผมเคยยกตัวอยางในการ

อภิปรายคราวที่แลว ถาเปนกิจการรถไฟ ผมก็บอกวา ถาเปนเรื่องของบริการบนรางรถไฟ            

เราอาจจะยินดีที่จะใหขาย ใหเอกชนมารวมแขงขัน แตตัวรางรถไฟ ไมสมควรจะใหเอกชน 

สมควรจะตองเปนหนวยงานของรัฐเปนเจาของ  เพราะไดเวนคืนที่คนอื่นเขาไป            

เฉกเชนเดียวกันกับการไฟฟาฝายผลิต ไฟฟานี่ยินดีที่จะใหเอกชนผลิต แลวก็ใสเขาไป    

ในสาย แตวาตัวสายและตัวเขื่อนที่เราไปเอาของรัฐ ไมสามารถที่จะใหเอกชนถือได     

ทานประธานครับ ที่เราพูดนี่เราพูดถึงตัวราง พูดถึงตัวสายสงไฟฟา สายสงแรงสูง         

ตรงนั้นสมควรจะใหมีการแปรรูปหรือไม นั่นคือประเด็น สวนประเด็นที่ไดตกลงกันไว    

แลวก็คือวา กิจการทั้งหลายไมวาจะตรงไหนก็ตามเอกชนไปผูกขาดไมได แตตอนนี้         

เขาแปรมาในเรื่องความเปนเจาของ ไมไดพูดถึงวาเอกชนเปนเจาของ เขาแปรวา สวน   

รางรถไฟก็ดี สวนสายสงก็ดี เอกชนเปนเจาของไมได ไมใชหมายความวา เอกชนผูกขาด

ไมได คนละเรื่องกันนะครับ -------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                - ๘๗/๑ 



  ๒๑๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๘๗/๑ 

 

เอกชนเปนเจาของไมได ที่เขาแปรนี่มันคนละประเด็นกัน ทานประธานครับ ผมยอมอะไร

มาเยอะแลวนะครับ  แต อันนี้นี่ผมเชื่อวาผูแปรไมไดผิดหลักการครับ  แลวผูแปร            

แปรคนละหลักการ ทําไดครับ ตามหลักการที่ทานวางกันวา ถาเปนหลักการเกาทําไมได 

นี่ไมใชหลักการเกาแนนอน ทานประธานครับ ผมไดพยายามจะไปประนีประนอมกันแลว 

ปรากฏวาอยางนี้ทานประธาน ตอนแรกนี่อยากจะใหทานประธานและทานสมาชิกฟง    

นะครับ ผมนี่เปนคนตรงไปตรงมา ตอนแรกนี่ทางคุณสมเกียรติ และหลายคนที่เห็นวา   

จะแปรรูปไมได ไอรางรถไฟก็ดี ไอสายสงก็ดี ที่เราเรียกวาเปนกระดูกสันหลังนี่ ยังไงก็ให

เอกชนถือหุนไมไดเลย กรรมาธิการก็เกลี้ยกลอมมาวา บางครั้งนี่นะตัวกระดูกสันหลังนี่              

ที่เราเรียก กระดูกสันหลัง นี่ บางครั้งก็จําเปนที่จะตองหาทุนเพิ่ม เพราะรัฐไมมีเงิน       

อาจจะตองขยายรถไฟ ขยายสายสง ก็ตองใหเอกชนมารวมลงทุนดวย ผมก็หันไป       

เกลี้ยกลอมวา เฮย มันก็มีเหตุผลนะ เพราะฉะนั้นแทนที่รัฐจะตองถือหุนรอยเปอรเซ็นต   

ให รัฐคอย  ๆ  ลดลงไดไหม  อยางการทาอากาศยาน  ขณะนี้ รัฐถือหุน  ๗๐  อยู ใน          

ตลาดหลักทรัพย ๓๐ ก็พอมีทุนเพิ่มลงมาเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งสมาชิกเขาเกือบ          

จะยอมแลววา  ถาหากวารัฐถือหุน ๕๑ เพราะมันเปนเรื่องคุณไปเวนคืนที่ เขามา         

และจะไปใหเอกชนถือหุนมากไดอยางไร มันเปนกระดูกสันหลังของประเทศ ก็ตองใหรัฐ

ถือหุนอยางนอย ๕๑ เพื่อใหดูแลสาธารณูปโภคกระดูกสันหลังที่สําคัญ ไมใชทั้ง      

กิจการรถไฟนะครับ แตเฉพาะรางรถไฟ แตเฉพาะสายสง อยางอื่นอันนั้นนะปลอยแลว 

เขาถอยกันมาจนถึงจุดนี้ แตทานประธานครับ กรรมาธิการไมยอม กรรมาธิการบอก        

จะยอมตรงนี้เมื่อไปเปดชองใหรัฐสภา ถาสงใหรัฐสภา ถารัฐสภาเห็นชอบ ก็ใหลดสัดสวน

ของรัฐลงจากหาสิบเอ็ดลงไปอีก ใหเอกชนโตมากขึ้นไปอีก ตรงนี้มันถึงตกลงกันไมได   

ตรงนี้ ทานประธานฟงดวยใจเปนธรรมนะครับ ไมใชกรรมาธิการถูกตองเสมอไปนะครับ 

กรรมาธิการที่พยายามอธิบาย คือเอกชนจะผูกขาดไมได คนละเรื่อง แตนี่มามองในสวน

ของรัฐวารัฐไมควรจะถอย ถอยไดทุกอยาง เหลือแตกระดูกสันหลังอยาถอย แลวก็มาพูด

กันเพียงแควา  กระดูกสันหลังที่ ไมถอยนี่  รัฐควรจะถือรอยเปอร เซ็นต  หรือ  ๕๑             

ฝายกรรมาธิการบอก  ๕๑  ก็ตองเปดชองใหลดกวา  ๕๑  ได  ถารัฐสภาเห็นดวย               

ซึ่งพวกเราก็บอกวา  ถารัฐบาลจะเอานี่  รัฐสภาคอนโทรล  (Control)  ไมยาก และในที่สุด 



  ๒๑๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๘๗/๒ 

 

แบบนี้ เหมือนไมตองเขียนครับ  ไอที่  ๑๐๐  เหลือ  ๕๑  แลวไปเปดชอง  ในที่สุดก็               

ไมเหลือ กระดูกสันหลังไมเหลือ ทานบรรดานักกฎหมายทั้งหลาย ทานผูมีใจเปนธรรม

ทั้งหลาย ทานลองคิดดูสิครับ หลักการของการแปรรูปทั่วโลก ผมนี่รูเร่ืองนี้ดีนะครับ        

เขายอม ผมเห็นประโยชนของการที่เอกชนมีสวนรวม ผมเห็นประโยชนของการแขงขัน   

ผมเห็นประโยชนของการระดมทุน ผมเห็นประโยชนของการที่เราจะมี ตองรัฐมีการ

ควบคุมดูแลในสวนที่สําคัญ แตผมรับไมได ถาหากวาทั้งหมดอยางไรก็ได ในที่สุดเปดชอง

ใหกระดูกก็ไมเหลือ อยางนี้อยางไรก็ทนไมได แลวเรื่องนี้ถาจะตกลงกัน  ผมวาจะหัวเราะ

กันทั้งโลก ถาบอกวาอันนี้เปนหลักการเดียวกันกับที่พูดเมื่อสักครู ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทาน          

ดอกเตอรพิสิฐ ครับ  

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  ครับ เปนความจริงครับที่กรรมาธิการพยายามที่จะ

ประนีประนอม โดยไปคุยกับเพื่อน ๆ สสร. ในเร่ืองเหลานี้นะครับ แตผมคิดวาอันนั้น     

เปนเรื่องเนื้อหาซึ่งเราคงตองคุยอีกทีหนึ่ง อันนั้นเปนเรื่องเนื้อหานะครับ แตวาหลักที่เราได

คุยตั้งแตตนที่ทาน ขออภัยที่เอยนาม ทานการุณไดยกขึ้นมาวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่เรา        

ตกลงแลว ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              

                                                                                                                      - ๘๘/๑ 

 



  ๒๑๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               พรเทพ ๘๘/๑ 

 

เหมือนกับเ ร่ืองของ  ปปช .  จังหวัดนะครับ  เราตกลงกันแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง              

ผมขออนุญาตใหทานไดเปดดูนะครับวา ในการแปรญัตติของมาตรา ๘๓ นี่นะครับ (๑๑)         

นี่นะครับ ไดมีผูแปรญัตติมาหลายกลุมดวยกันนะครับ กลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์   

นะครับ ก็มีการแปรเขามา มีของทานสุรชัยก็แปรเขามานะครับ และของทานคมสัน     

ทานชูชัย แลวก็อาจารยเกริกเกียรติก็แปรเขามานะครับ แลวก็ในการแปรญัตติงวดนั้น     

นี่นะครับ ก็มีประเด็นหลัก ๆ ก็คือเร่ืองของการผูกขาดของเอกชนนะครับ ซึ่งเราดูแล      

กันแลว แลวก็เห็นดวยกันในถอยคํานะครับ ประเด็นที่มีการแปรเขามาอีกประเด็นหนึ่ง    

ในสวนของคุณหมอชูชัย อาจารยเกริกเกียรติ และคุณคมสัน ผมขออนุญาตอานใหฟง   

นะครับ ผมขออานเฉพาะประเด็นที่มีการเขียน ในการแปรญัตติงวดนั้น ก็คือวาการ

ดําเนินการใดเพื่อใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน

ตกเปนของเอกชนจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของรัฐสภา นะครับ ซึ่งประเด็นนี้   

เปนสวนหนึ่งที่ไดมีการยกขึ้นมานะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่แปรญัตติ คืออาจารย    

คมสันในวันนั้นนะครับ แลวประเด็นนี้นะครับ กับประเด็นอื่น ๆ ก็ไดมีการคุยกัน สุดทายนี่

ถอยคําก็ออกมาอยางที่ทาน สสร. ไดเห็นนะครับ ก็คือเราก็ไดลงเอยกันในสวนของคําวา 

ไมใหเอกชนผูกขาด  นะครับ ในสวนของการที่จะไมใหมีการแปรรูปนี่วาทําไมได      

ประเด็นนั้นก็ถือวาตกไปนะครับ ผมขอยกประเด็นนี้ขึ้นมาตางหาก ที่วาเปนเรื่องของ

หลักการที่ไดเคยมีการคุยแลว หารือแลว แลวประเด็นนี้ก็ตกไป ไมไดมีการแขวนไว        

นะครับ ก็ถือวาผานไปแลว แลวก็เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายนนะครับ ทานกรรมาธิการ       

เสริมเกียรติก็ไดมีการเขาชื่อ แลวก็ขอมาแปรใหม แลวก็ลอกเอาถอยคําของอาจารยคมสัน

เปนสวนใหญนี่มาใสนะครับ ก็คือเปนการมาแปรซอนอีกทีหนึ่ง แลวยังมีการเติมไปอีกวา 

จะนําทรัพยสิน ทุน หุน และกิจการไปแปรสภาพและขายไมได ยิ่งปดหนักขึ้นไปใหญ     

นะครับ ประเด็นนี้ตางหากที่กระผมขออนุญาตที่จะยกขึ้นมาวา เพื่อน ๆ สสร. นะครับ     

ไดพิจารณาวามันตรงกับสิ่งที่ทานการุณ ขออภัยที่เอยนามนะครับ ยกขึ้นมาหรือเปลา    

วาเปนเรื่องที่เราตกลงกันแลว ผานไปแลว แลวทานก็หยิบยกขึ้นมาใหม ถาทานเห็นวา 

ไมใชเร่ืองหลักการ เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเนื้อหาตามที่ทานเจิมศักดิ์ไดยกชี้แจงอธิบายมาเสีย     



  ๒๑๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๘๘/๒ 

 

ยืดยาว แตถาคิดวาเปนเรื่องหลักการนี่ ก็ขอใหทานไดโปรดพิจารณาวา แลวเราจะตอง   

ทําอยางไรตอไปครับ ขอเชิญครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชราครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอประทานโทษนะครับ คุณวัชรา 

ขอนิดเดียวนะครับ ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียว สั้น ๆ เร่ืองมันติดพันนะครับ    

ผมก็บอกวาเรื่องนี้ เปนเรื่องหลักการ แตเปนหลักการคนละหลักการ ทานประธาน         

ลองไปดูรายงานการประชุม บันทึกการประชุม วันนั้นนี่หลักการที่พวกผมแปรญัตติ     

คุณสุรชัยแปรญัตติได ผมเปนคนประนีประนอมขอบอกวา ใสคําวา มิให แทน เอา ตกลง 

เสร็จแลวอาจารยคมสันกับพวกตรงนี้ยกมือตลอดเวลาวา สวนของเขานี่อีกหลักการหนึ่งนี่

ยังไมไดพิจารณา ทานไปดูเทปเลย ทานประธานไมใหพูดทาเดียว ไมใหพูดทาเดียว       

เขาก็บอก หลักการผมยังไมอยู เขาก็บอกวาไมใหพูดทาเดียว จะเปลี่ยน ผมนี่วิ่งไปบอก 

บอกวา ไมเปนไร เรายังมีโอกาส เพราะวาถาเรา ๖๐ ชื่อ มันคนละเรื่องนี่ เราสามารถที่จะ

ใสเขาไปใหม อยาเพิ่งประทวงตอนนั้น มันคนละหลักการครับ เปนหลักการ แตมันคนละ

หลักการ ทานไปดูเทป ผมไมผิดหรอกเรื่องนี้ คนละหลักการแนนอนครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวตองให

สมาชิกเราตัดสินภายในวันนี้แหละครับ ทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร ครับ กระผมใชเวลาไมมากครับ คือสิ่งที่กระผมจะขอชี้         

ใหเห็นวา สิ่งที่เราไมควรจะพูดกัน หรือคิดกันก็คือวา คําแปรญัตติเดิม เราไมควรเอามา

เกี่ยวของ คําพูดที่วา หลักการและรายละเอียด เราไมตองมาคิด เรามาคิด เรามาพูดกัน

แตวาเรามาคิด เรามาดูกันแตวา ตามผลของรางตามมาตรา ๘๓ เดิมนะครับ มีเขียนไว

หรือไมเกี่ยวกับที่ขอเพิ่มเติมครั้งนี้ มาอยูในหลักการเดียวกันหรือไม -------------------------- 

                  

                                                                                                                     - ๘๙/๑  



  ๒๑๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๘๙/๑ 

 

ซึ่งที่ใกลเคียงที่สุดคือ (๑๑) ซึ่งเห็นวาอันนั้นเปนเรื่องของการผูกขาด แตเร่ืองของ     

มาตรา (๑๑/๑) ที่กระผมกับที่กลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ ซึ่งมีผมดวยนี่ขอแปรญัตตินั้น  

เปน (๑๑/๑) และเปนเรื่องของการแปรรูป เพราะฉะนั้นเปนคนละเรื่องกัน และเรื่องนี้ไมใช

เร่ืองของการพิจารณาวาเปนหลักการหรือรายละเอียด เพราะเปนเรื่องตามมาตรา ๒๘ 

วรรคสอง ในสวนที่เกี่ยวกับการแปรญัตติเพิ่มเติม ซึ่งเปนกรณีที่กรรมาธิการยกราง

เห็นชอบ เพราะฉะนั้นจึงไมตองพิจารณาวาเปนเรื่องหลักการหรือรายละเอียด ซึ่งแตกตาง

กันหรือไม แตเปนเรื่องพิจารณาวาเปนเรื่องใหมหรือไม เปนเรื่องหลักการใหมหรือไม  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตองใหพวกเรา  

ละครับพิจารณา 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวามันเปนเรื่องใหมครับ 

เปนเรื่องใหมแลว เพราะฉะนั้นนาจะถามเพียงแตวาจะรับเร่ืองนี้เขามาหรือไมครับ          

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวตองดู        

ตองหารือยกรางนะครับ ทานสุรชัยวาอยางไรครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ขอใชสิทธิ

พาดพิงครับ มีผูอภิปรายอยางนอย ๒ ทาน  พาดพิงมาถึงผมดวยครับ ผม สุรชัย          

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๘๓ 

(๑๑) กราบเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา ตอนที่เราพิจารณาถึงมาตรา ๘๓ (๑๑) ซึ่งเปน

อนุหนึ่งในสวนที่วาดวยแนวนโยบายดานเศรษฐกิจนะครับ ก็ไดมีการอภิปรายแสดง

เหตุผลกันหลายเรื่องเลย ในที่สุดก็ประนีประนอมกันไดอยางนี้ครับวา ใน (๑๑) นั้น       

จะกําหนดวา รัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ ผมแปรวา       

ผมแปรญัตติ ไวนะครับทานประธาน  และตองไมกระทําการใด  อันอาจทําให

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนตกอยูในความผูกขาด

ของเอกชน อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ที่ผมแปรญัตติไว  ผมมีเจตนาคือ 

 



  ๒๑๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๘๙/๒ 

 

ไมตองการให รัฐปลอยใหกิจการที่ เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นไปอยูใน        

ความผูกขาดของภาคเอกชนนะครับ ไมไดพูดถึงเรื่องของการแปรญัตติหรือไมแปรญัตติ      

ในที่สุดกรรมาธิการยอม แตขอเปลี่ยนถอยคํา คําวา ตองไมกระทําการใด เปน มิใหกระทํา

การใดที่จะทําใหสาธารณูปโภคอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนตกอยูใน    

ความผูกขาดของเอกชน นะครับ พูดถึงเรื่องการผูกขาด หรือไมผูกขาดของตัวกิจการ 

เพราะฉะนั้นถามาพิจารณาถึงถอยคําที่ขณะนี้มีผูขอแปรญัตติเพิ่มเติมเขามา เปน (๑๑/๑) 

นะครับ ผมดูถอยคําใน (๑๑/๑) ที่มีการขอแปรญัตติขึ้นมาใหมนั้น พูดถึงเรื่องการ            

มีขอความอยางนี้ครับ ทานประธานครับ การดําเนินกิจการเพื่อทําใหสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือที่กระทบตอความมั่นคง   

ของรัฐแตสวนหนึ่งสวนใดเปนของเอกชนจะกระทํามิได อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการที่จะทํา

ใหเกิดการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงกิจการสาธารณูปโภคไปเปนของเอกชน ไมไดพูดถึง

อํานาจในการบริหารจัดการวา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นจะตกเปนการผูกขาดของ

เอกชนหรือไม เพราะฉะนั้นผมเห็นวาเปนคนละเรื่องกับที่ผมขอแปรญัตติไวเดิมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางวาอยางไร

ครับ ทานพูดกันมามากแลว เดี๋ยวใหสมาชิกตัดสินไดไหมครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็กรรมาธิการขอให    

ลงมติทานประธานครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ลงมติวา           

เปนหลักการหรือไมนะครับ อยางเมื่อกี้เราลงไปแลวนะครับ ทานสมาชกิครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอเชิญ           

ทานสมาชิกที่อยูขางนอกเขามา    

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ทานประธาน

ม่ันใจหรือครับวามีผู เสนอ กรรมาธิการเสนอใหลงมติ แลวมันจะตองเปนไปตาม

กรรมาธิการ ทานมั่นใจนะครับ  



  ๒๑๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๘๙/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ม่ันใจวา      

อยางไรครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  วาทานตองทําตามกรรมาธิการ 

เพราะทานไมถามหรือครับวา มีผูใดเห็นวาควรจะอภิปรายตอเร่ืองนี้ เพราะเรื่องนี้เปนเรื่อง

สําคัญนะครับ เร่ืองละเอียดมาก ทานจะตัดสินตามกรรมาธิการเลยอยางนั้นหรือครับ 

ทานมั่นใจนะครับ 

    

 

           - ๙๐/๑ 

 

 

 

 

 

 



  ๒๒๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สายชล ๙๐/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้ผมถามวา 

อภิปรายมานาน ก็ไมมีใครพูด ทานอาจารยเจิมศักดิ์อยากจะอภิปราย ใครจะอภิปราย     

ก็บอกนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมจะขออนุญาตอภิปรายอีกสัก       

ทานหนึ่งครับทานประธาน 

  นายนรนิต ิเศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ทานประธานครับ ประเด็นนี้กระผมคิดวา   

เปนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ซึ่งผมคิดวาอาจจะเปนความเปนความตาย

ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตอันใกลนี้เลยทีเดียวนะครับทานประธาน แลวก็      

ผมก็พยายามฟงตั้งแตทาน สสร. หลาย ๆ ทานที่ไดอภิปรายมานี่ แลวก็พยายามมาดู    

เรียงตามลําดับของการแปรญัตติตั้งแตตนมาจนกระทั่งถึงเมื่อสักครูนี้ ทานประธานครับ 

กระผมคิดวา ผมไมชอบวรรคสุดทายเลยครับทานประธาน ที่เขียนวา เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา  คือคํานี้ มันเทากับวามันยกเวน  ๔  บรรทัดขางบนนี่              

หมดเกลี้ยงเลยครับทานประธาน ซึ่งถาเปนอยางนี้แลวก็ผลของการรางรัฐธรรมนูญ     

ของเราในมาตรา ๘๓ วาดวยเรื่องแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ แลวก็ (๑๑) ซึ่งเกี่ยวกับ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน และความมั่นคง 

ของรัฐในทางเศรษฐกิจ แลวผลมันออกมาเปนอยางวรรคนี้นะครับ อันนี้กระผมยอมรับ

ไมไดครับทานประธาน  เพราะวามันจะทําใหหลักการใหญในการที่ เราจะแปรรูป

รัฐวิสาหกิจเสียหายหมดเลยครับทานประธาน แลวในทายที่สุดนะครับ ประเทศไทย      

จะไมเหลือรัฐวิสาหกิจอันจําเปน รัฐวิสาหกิจที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปน  

ตอการดํารงชีวิตของประชาชนสวนใหญของประเทศ และอันจําเปนตอการรักษา     

ความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจครับทานประธาน เหตุก็เพราะวาคือถอยคําทั้งหมด   

ที่เขียนมานี้ดีหมดเลย แตวามาเวนวา ถาไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เกิดรัฐสภาบาจี้

ใหความเห็นชอบขายหุนหรือวาแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่สําคัญ เชน การไฟฟาฝายผลิต 

 



  ๒๒๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สายชล ๙๐/๒ 

 

แหงประเทศไทยนะครับ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่จําเปนตอชีวิตของประชาชนนี่ เกิดรัฐสภา

เห็นชอบขึ้นมานี่ หมดเลยนะครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียร     

ตองเขาเรื่อง เร่ืองที่เขาเห็นขัดแยงกันระหวางกรรมาธิการกับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมก็เห็นวามันเปนหลักการใหม      

ไมไดซ้ํากับหลักการเกาครับทานประธาน  เพราะวาคําสุดทายนี่ เวนแตจะได รับ        

ความเห็นชอบจากรัฐสภา นี่มันเปนคําใหมแนนอนครับทานประธาน แลวก็มันขัดกับ

หลักการ  ๔ บรรทัดขางตนหมดเลยครับ ถาขืนปลอยใหมีวรรคนี้อยู แลวก็ (๑๑)           

เปนอยางนี้นะครับทานประธาน เจงครับประเทศไทย ขอขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : อาจารยธิติพันธุครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย กรรมาธิการ และก็สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ความจริงนั้น

ในประ เด็นมาตรา  ๘๓  (๑๑ )  นั้ น  ก็ เปนประ เด็นที่ ได มีการพูดคุยกันมาสอง                  

สามรอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวานนั้นไดมีการหารือกันในสวนของกรรมาธิการ          

แลวก็ สสร. บางทานนะครับ คือในตอนตนนั้นก็มีการเสนอ ผมไมแนใจวาเปนเอกสาร           

ฉบับเดียวกันที่ผมมีอยูหรือไม ที่จะเขียนถอยคําในลักษณะของการที่เปนเรื่องปรับเปลี่ยน

ถอยคําจากการผูกขาดของภาคเอกชน ของเอกชนนั้นนี่มาเปนมีสถานะเปนเอกชน       

จะกระทํามิได เวนแตได รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในขณะที่ผมคุยกันอยูนั้นนี่            

ก็ มีความรูสึกวามีทานอื่นไดอภิปรายเรื่องอื่น  ผมกับทานอาจารย เจิมศักดิ์ เอง                 

ขอโทษที่ตองเอยนาม กับทานอาจารยคมสันนี่ไดออกนอกหอง แลวก็มีทานอาจารยจรัส     

สวุรรณมาลา นั้นนี่ ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                 - ๙๑/๑ 



  ๒๒๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๙๑/๑ 

 

ไดคุยกับทานอาจารยพิสิฐในอีกหองหนึ่งแลวนะครับ ก็ปรากฏวาไดมีความพยายาม

หลายฝายในการที่จะแกไขถอยคําในมาตรา ๘๓ (๑๑) นั่นเอง ใหไปในลักษณะของการ  

ที่จะจํากัดไมใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือถาหากเราจะพูดกันในลักษณะอยางนั้น     

นะครับวา ในสวนที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นนี่จะกระทําไมได เวนแตจะมี

ความเห็นชอบจากรัฐสภา ประเด็นที่อาจจะมีคําถามกันอยูตรงนั้นก็อยูที่วาการที่มีสถานะ

เปนเอกชนนั้นนี่หมายถึงอะไรบาง แนนอนในการที่โอนทรัพยสินทั้งหมดนั้นนี่ไปใหเอกชน

นั่นนี่ ทุกคนเห็นวากระทําไมได เพราะวาที่ดินหรืออะไรตาง ๆ นั้นนี่ไดมีการโอนมานั้นนี่ 

จะโอนใหเอกชนนาจะตองออกโดยพระราชบัญญัติแน ๆ นะครับ อยางไรก็ตามนั่นนี่     

ในสวนของการที่มีการโอนโครงสรางพื้นฐานบางอยาง สิ่งที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึงวา

เปนกระดูกสันหลังของโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นนี่โอนไปใหกับบริษัทที่รัฐ      

ถือหุนใหญไดหรือไม ที่ประชุมสวนใหญนั้นนี่เขาใจวานาจะทุกคนเห็นวาได แตวาจะโอน

ไปจนถึงขั้นในลักษณะที่รัฐเองนั้นนี่ถือหุนต่ํากวา ๕๐ เปอรเซ็นต ๕๑ เปอรเซ็นตนี่ ไมได   

เวนแต ตรงนี้จะเปนปญหาวา เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม ตรงนี้เปน

ประเด็นที่เขาใจวาไมสามารถที่จบกันได เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวนั้นนี่ถาหากจะวาไป สิ่งที่

พยายามเมื่อวานนั้นนี่ ก็เพื่อที่จะหาถอยคําที่มาแทนกับสิ่งที่ไดปรากฏอยูในราง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๓ (๑๑) นั้นไวแลวนะครับ เพราะฉะนั้นในแงของการเปนหลักการ

หรือไมนั้นนี่ คงเห็นวาเปนหลักการ และหลักการเดิมหรือไมนั้นนี่ ก็ผมเห็นวานาจะเปน

หลักการเดิมในสวนนั้นครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

คือที่ตองถาม ตองเอาใหไดวา อันนี้มันไมใชหลักการเดิม ไมใชมติเดิมใชไหม เพราะถา

เปนมติเดิมเดี๋ยวจะเปนปญหา ถาไมเปนมติเดิมแลวถึงจะดูวา ถามันแกไขไดเราจะไดไปดู

วาจะแกไขอยางไร วาอยางไรครับ ทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการกําลังหารือกับทานผูแปรญัตติอยูนะครับ แลวก็คิดวาถาขออนุญาต      

ใชเวลาสักครูหนึ่งนาจะไดขอยุติ ถาทานประธานอนุญาต ขออนุญาตขามไปมาตรา ๑๐๖ 

กอนไดไหมครับ ขอแขวนไวชั่วคราว แลวไป ๑๐๖ ไดไหมครับ 



  ๒๒๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๙๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นะครับ ขอแขวนไว

นะครับ แลวไปมาตรา ๑๐๖ กอน เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรา ๑๐๖ นั้นมีผูแปรญัตติเชนเดียวกันครับ จากเดิมซึ่งกรรมาธิการเสนอวา      

เราจะมีสมาชิกวุฒิสภา ๗๖ คน จากที่มาจากการเลือกตั้งในจังหวัด แลวก็ ๗๔ คน       

จากการสรรหาจากวิชาชีพ ก็มีผูแปรญัตตินะครับวาขอใหใช ๑๒๐  ๔๐ นะครับ 

กรรมาธิการก็เห็นวายังเปนเรื่องหลักการอยูครับ เพราะเราเคยลงมติไปแลวนะครับวา     

ในแตละจังหวัดนี่ใหมีได ๑ คน การเสนอใหมี ๑๒๐ คน ก็เทากับการเปลี่ยนหลักการ

ดังกลาวเบื้องตนครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานศิวะ             

วาอยางไรครับ ทานครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.   

นะครับ กอนอื่นผมตองขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุก ๆ คนนะครับ ที่ไดกรุณาเซ็นชื่อรวมกัน 

๖๔ คนในการเสนอนะครับ แลวทางกรรมาธิการไดยืนยันวาเรื่องนี้เปนเรื่องหลักการ      

ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขได จึงไดหารือทานสมาชิกหลาย ๆ คน ก็บอกวาเทาที่ดู

แลวนี่มันไมนาจะเปนหลักการที่ไดเสนอไป เพราะหลักการเรื่องที่มาของสมาชิกนั้น      

เราบอกวามาจากการเลือกตั้งและการสรรหา --------------------------------------------------- 

 

                 - ๙๒/๑ 

 

 

 



  ๒๒๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๒/๑ 

 

ซึ่งเราก็คงหลักการนี้ไวนะครับ เราไมไดเลือกวามาสรรหาสวนหนึ่ง หรือวาอยางเดียว     

หรือวาเลือกตั้งอยางเดียวนะครับ เพียงแตเราขอเปลี่ยนแปลงเรื่องของสัดสวนระหวาง

ที่มาจากการเลือกตั้ง แลวก็ที่มาจากการสรรหา เพราะพวกเรา หลังจากที่พวกเราได

พิจารณากันไปแลวก็ปรากฏวามีคนจํานวนมากมองวา สว. นี้ สัดสวนของการเลือกตั้ง

นาจะมามากกวาการสรรหา คําวา มากกวา นี้เราพิจารณาวาควรจะเปนในแงของเชิง

ตัวเลขที่มากกวานี้ ไมใชมากกวา ๑ เสียงนะครับ และการที่เราเสนอวา ทําไมตองเปนมา

จากการเลือกตั้ง ๑๒๐ เพราะเราเห็นวา ๑๒๐ นั้นจะไดเปนในเชิงสัญลักษณวามีจํานวน

มากกวาการสรรหา เพราะการเลือกตั้งนั้นเราถือวาเปนการรับรองสิทธิของประชาชนที่  

เขาควรจะมีสิทธิเลือกคนที่เขาจะเขาไปเปนผูแทนในนิติบัญญัตินะครับ ที่เราเห็นวาทําไม 

๑๖๐  เพราะวาเราคิดวาเปนสัดสวน ๑ ตอ ๓ ของสมาชิก ๔๘๐ คน  ๒. การที่เราเสนอให

มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในสัดสวน ๑๒๐ คน ก็เพราะวาจะทําใหจังหวัดใหญ ๆ มีโอกาส

ที่จะเลือกสมาชิกวุฒิสภาไดมากขึ้น เพราะวาถามิฉะนั้นก็จะกลายเปนวา จังหวัดเล็กก็    

๑ คน จังหวัดใหญก็ ๑ คนนะครับ และซึ่งถาหากวามองในแงเชิงปฏิบัติแลวการเลือกตั้ง

เพียง ๑ คนนี้ ก็จะเปนเหตุใหเกิดการอาจจะไมไดคนที่ดีจริง ๆ เขามาสภา อาจจะมาจาก

คนที่เราอาจจะไมปรารถนาก็ไดนะครับ เพราะฉะนั้นในสัดสวน ๔๐ นั้น เราเห็นวา

เหมาะสมที่ควรจะมี ๔๐ เพราะวาจะไดเปดโอกาสใหพวกกลุมหลากหลายอาชีพนี้        

เขามานะครับในจํานวนหนึ่งนะครับ ซึ่งถือวาอาจจะเปนสวนที่จะมาชวยกันกลั่นกรอง  

ตาง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นในเหตุผลที่ไดกราบเรียนทางกรรมาธิการไปก็เปนเหตุผลดังนี้

นะครับ ก็สําหรับผลจะเปนอยางไรนั้นก็แลวแตที่ประชุมจะพิจารณาครับผม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานจรัญครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :   กราบเรียนทานประธาน             

ที่เคารพครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ทานประธานที่เคารพครับ       

อันนี้ผมตองขออภัยที่ เ รียนยืนยันวา อันนี้ เปนมติที่สภาของเราไดตัดสินใจไปแลว             

อยางตรงไปตรงมาเลย  ระหวาง  ๗๖  คน  จากเลือกตั้งกับ  ๗๔  คน  จ ากส ร ร ห า           

หรือวา  จะเอา ๑๒๐ คน จากเลือกตั้ง กับ ๔๐ คน จากสรรหา เราก็ไดมีการลงมติชัดเจน           

ผมยังจําได  ผมใหเหตุผลวา ถาเราใช ๑๒๐ กับ ๔๐ นี่  มันจะเกิดผลเสียตรงที่วา 



  ๒๒๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๒/๒ 

 

การถวงดุลกันระหวางทานวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหากับการเลือกตั้งนี่จะถวงดุล     

กันไมไดครับ เพราะวา ๑๒๐ ที่มาจากการเลือกตั้งนี่ ทานก็จะล้ําจํานวน แลวโหวตทีไร     

ฝายที่มาจากสรรหาก็จะไมมีทางเลยครับที่จะคัดคานถวงดุลได  อยางมากที่สุด          

ทานก็ถูกสงเขาไปเปนความชอบธรรม ขานใหแกอีกฝายหนึ่ง เพราะฉะนั้นเพื่อความ   

เปนธรรมนี่ แลวก็ใหไดผลในเชิงดุลและคานกันไดนี่ ทางคณะกรรมาธิการยกรางก็ได  

ยอมลดสัดสวนเดิม ๗๖ กับ ๘๔ นี่ ลงมาเหลือ ๗๖ กับ ๗๔ เพื่อยกยองใหฝายที่มาจาก

การเลือกตั้งนี่มีจํานวนที่มากกวา แตอยาใหมากกวาจนกระทั่งอีกฝายหนึ่งกลายเปน

เครื่องมือของอีกฝายหนึ่ง หรือกลายเปนอุปกรณของอีกฝายหนึ่ง นี่ก็คือเหตุผลที่           

ผมไดเรียนแถลง แลวที่ประชุมก็โหวตลงมติแลว คราวนี้จะแปรญัตติกลับมาที่เดิมอีก     

อันนี้ก็เปนการกลับหลักการเดิมชัด ๆ เลยครับทาน แลวสมมุติวาสภาลงมติไปใหม      

บอกวาใหเอาใหม ลงใหมอยางนี้นะครับ จะเกิดความเสียหายจริง ๆ ทานครับ จํานวนรวม

ก็ไปเพิ่มเขาขึ้น ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๙๓/๑ 



  ๒๒๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๓/๑ 

 

เพราะวาจํานวนรวมนี่สภาเราลงมติไป ก็คือ ๑๕๐ คนนะครับ นี่ถาเอาตามแบบที่แปร

กลับมาเหมือนเดิม ก็จะกลายเปน ๑๖๐ แลวทานประธานครับ ก็จะเปนประเด็น           

ใหการนําเอาเรื่องที่สภาไดลงมติไปแลวกลับขึ้นมาไดอีก ไมจบครับ ก็ดวยปญหาใหญ     

ที่ผมเขาใจวา ทานผูแปรญัตตินี่คงหวงวาจังหวัดละคนมันอาจจะมองวาไมไดสะทอน

สัดสวนของประชาชนในแตละจังหวัดใหญ เล็ก ไมเทากัน ทานประธานครับ การเลือก    

โดยเปนผูแทนของจํานวนประชาชน เลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปแลว สวนการ    

เลือกสมาชิกวุฒิสภา แนวคิดของการเลือกก็คือขอใหมาจากประชาชน แตประชาชน             

ในจังหวัดครับ  แลวเราก็จะไดตัวแทนของประชาชนในแตละจังหวัด  ใหคัดสรร           

เลือกกันมาวา เอาสุดยอดฝมือของจังหวัดทานมาครับ การที่ทานจะมาขายตัวนี่ เปนไปได       

ยากมากครับ เพราะทานหนึ่งเดียวในจังหวัด ทานแบกฐานะของจังหวัดของทานดวย      

นี่ครับประโยชนที่ มันควรจะได  ทานประธานครับ  ผมอยากจะขอความกรุณา              

อยาโหวตเลยครับ ทานครับ เพราะวาถึงเราโหวต แลวถาเกิดชนะขึ้น สภาเราจะมี    

ปญหาเรื่องความชอบดวยกฎหมายทันทีเลยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานประดษิฐครับ  

  นายประดิษฐ เหลืองอราม  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ              

ทานกรรมาธิการ ทานสมาชิกที่ทรงเกียรติครับ ผมมีความเปนหวงเรื่องหลักการนะครับ 

ทานประธานว า  ถาหลักการที่ ไมถูกตองแลว  เ รา เกรงว าสภาเราจะมีปญหา                  

สวนประเด็นที่ผมเห็นวานาคํานึงนะครับ คือเดิมทีเราลงมติวา เราเลือกตั้ง  สว .            

จังหวัดละ ๑ คน แตถาเกิดเปลี่ยนเปนจังหวัดละมากกวา ๑ คนนี่ ไมทราบวาจะ            

ขัดหลักการหรือไมครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานมีชัยครับ 

  พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ  : ทานประธานที่เคารพ กระผม                  

พลตํารวจเอก มีชัย นุกูลกิจ สสร. ครับ การแปรญัตติครั้งแรกนี่ ผมขอให สว. มาจาก      

การเลือกตั้งทั้งหมด แตแพในการลงมติ ซึ่งกระผมขอยอมรับ แตกระผมเมื่อไดเห็น       

การเสนอแปรญัตติใหม ก็คงมีความเห็นพองอยู ๒ ประการครับ  



  ๒๒๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๓/๒ 

 

  ประการที่ ๑ คือทําใหประชาชนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น คือสามารถลง

เลือกตั้ง สว. จาก ๗๖ เปน ๑๒๐  

  ประการที่ ๒ คณะกรรมการสรรหาสามารถคัดเลือกกลุมวิชาชีพตาง ๆ     

ได ที่กระชับและชัดเจน ก็คือหมายความวาวิชาชีพทั้งหมดมี ๕ กลุม กลุมละ ๘ คน          

ก็รวม ๔๐ คน ผมคิดวาเปนสัดสวนที่ดีและก็เปนประโยชน แตเมื่อกระผมไดฟงการ    

ชี้แจงของคณะกรรมาธิการโดยยืนตามยกรางเดิมแลว รางเหตุผลเดิมที่อางกันบอย

เหลือเกินครับ  

  ประการแรก ก็คือวา สว. ที่มาจากการเลือกตั้งนี่คุณภาพนอยกวา สว.        

มาจากการสรรหา ซึ่งบางครั้งผมก็มีความรูสึกไมสูจะดี เพราะกระผมเองก็เปน สว.        

มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันครับ  

  ประการที่  ๒  ก็โดยเหตุผลวาจะเปนการคานอํานาจซึ่งกันและกัน            

ซึ่งกระผมก็มีความขอของใจอยูในหลายประเด็น โดยเฉพาะทั้ง ๒ อยางที่กระผม       

กราบเรียนมาแลว กระผมถึงคอยขอเรียนถามทานกรรมาธิการนะครับ เรียนทานประธาน

ไปหากรรมาธิการวา  

  ประการที่ ๑ ทานมีความมั่นใจอยางไรวาจะได สว. จากการสรรหา         

อยากไดเกษตรกรจริง ๆ มากกวาเจาของกิจการ หรือวาจะไดผูใชแรงงานมากกวา    

เจาของโรงงานนะครับ  

  ประการที่  ๒  จะไมมีลูกทานหลานเธอนะครับ  พรรคพวกเพื่อนฝูง           

ขาเกาเตาเลี้ยง ทดแทนบุญคุณ และเครือญาติผูมีอํานาจ ทานสามารถจะตอบใหกระผม

ไดพอสมควร  กระผมก็ยอมรับ  แตคําถามที่กระผมอาจจะลําบากใจพอสมควร          

เพราะกระผมเขาใจดีในประเด็นนี้ แตวากระผมก็มองเห็นวานาจะมีบรรดาบุคคลที่

เกี่ยวของเขามาดวยนะครับ  

 

                               - ๙๔/๑ 

 

 



  ๒๒๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๙๔/๑ 

 

   ประการตอไปนะครับ ทานประธานครับ ก็มีการพูดวา สว. มาจาก        

การแตงตั้งไมดี สว.ที่มาจากการเลือกตั้งก็ไมดี จึงใหมาคนละครึ่งครับ สวนหนึ่งเปน      

สว. จากการแตงตั้ง สว. จากการสรรหาผสมผสานกัน ผมก็อยากถามวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลง สว. ที่มาของ สว. มาอีกหรือไม นอกเหนือจากที่พูดกันนะครับ ซึ่งกระผม    

มีความรูสึกวากฎหมายรัฐธรรมนูญนี่ มันนาจะเปนกฎหมายหลักของประเทศ               

เราเปลี่ยนแปลงบอย ๆ  ไมดีครับ ผมอยากเรียนถามทานประธานผานคณะกรรมาธิการ 

กรุณาตอบเทาที่ตอบไดนะครับ และประการสุดทายผมก็มีความมั่นใจวาการแปรญัตติ

ครั้งที่ ๒ เปนแปรญัตติในหลักการเดิมครับ เพียงวาจํานวนคนเปลี่ยนเทานั้นครับ    

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

   นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ตองกราบขอบพระคุณทานสมาชิกที่กรุณาใหโอกาส

ผมชี้แจงนะครับ คือทานประธานที่ เคารพครับ ผมไมเคยพูดในลักษณะที่วาไปวา       

เหมาสาดเสียเทเสียวา สว. ที่ผานมาของเราไมดีไปทั้งหมดนะครับ ผมเรียนอยางนี้นะครับ 

ขอเสนอของผมนี่ไมไดตั้งอยูที่วาการเลือกตั้งสกปรก ผมเรียนวาผมเคารพในการเลือกตั้ง 

ในการออกเสียงของประชาชน แตผมเรียนวาสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภานี่ เราตองการ   

ใหเปนกลางทางการเมืองครับ ทานประธานครับ ไมตองการใหเปนฝกฝายทางการเมือง   

ทีนี้การเลือกตั้งนี่แมวาจะสมบูรณบริสุทธิ์นี่ แตมันหนีความเปนฝกฝายทางการเมืองไมได 

และมีโอกาสถูกครอบงํา หรือแทรกแซงทางการเมืองไดงายกวากระบวนการที่มาจาก      

การสรรหา ทีนี้การสรรหานี่ ถาเปนของเดิมกอนป ๒๕๔๐ มันไมไดสรรหา มันแตงตั้ง    

โดยฝายการเมือง อันนั้นเราก็ไมเอา เราก็เลยขอใหมาจากการสรรหาโดยองคกรที่       

เปนกลางทางการเมือง ทานประธานครับ ดูเถอะครับ องคกรที่เรานําเสนอนี่โดยหลักการ

เปนกลางทางการเมืองมากที่สุด เราก็เชื่อวาการที่ใหองคกรที่เปนกลางทางการเมือง    

สรรหาเขามานี่ เราจะไดคนที่เปนกลางทางการเมืองมากขึ้นนะครับ แลวจําเปนตอง      

ใหจํานวนที่ใกลเคียงกันเพื่อที่วา  ๒  สายนี่เขาจะไดแขงกันพิสูจนตัวเอง  และทั้ง  ๒  ฝาย 

 



  ๒๒๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๙๔/๒ 

 

ตางก็มีศักดิ์ มีศรี เพราะฉะนั้นหลังจากเขามาเปนแลวจะถูกซื้อเหมือนในอดีตนี่          

ยากขึ้นครับ คนที่มาจากการเลือกตั้งก็ซื้อเขายากนะครับ เพราะเขาเปนหนึ่งเดียว       

เพชรเม็ดเดียวในจังหวัดครับ เขามีฐานะ ฐานของประชาชนมากกวา สส. อีกนะครับ 

เพราะ สส. มาจากเขต บางสวนของจังหวัดเทานั้น เพราะฉะนั้นเขาจะทระนงในฐานะ   

ของเขา การซื้อตัวเขา การขายตัว ไมถูก ๆ หรอกครับ ทํายากขึ้น แลวคนที่มาจากการ   

สรรหาเขาก็ถือวาเขาเปนนักปราชญราชบัณฑิต  เปนมือหนึ่งของประเทศที่ผาน

กระบวนการสรรหาของคนระดับสูงสุดของประเทศ หลายคนหลายองคกร นี่นะครับ      

ผมก็เลยมั่นใจวา สูตรที่คณะกรรมาธิการเสนอ แลวใหสภาตัดสินไปนั้นนาจะเปนสูตร       

ที่ดีที่สุดที่เราจะมีสติปญญา ณ วันนี้แลวครับ ที่จะคิดสรางขึ้น สวนวาที่ลงมติไปนี่        

เราใหสภาตัดสินครับระหวางวา ที่มาจากเลือกตั้งนี่เอาจังหวัดละ ๑ คน หรือมากกวา     

๑  คน  แลวในที่สุดมติสภาก็ลงมติแลววา  เอาจังหวัดละ  ๑  คน  ให เปนเพชรของ              

แตละจังหวัด การมาแปรญัตติบอกวาใหมาจากจังหวัดไดเกินกวาจังหวัดละ ๑ คน        

จึงกลับหลักการเดิม กลับมติเดิมอยางชัดเจนเลยครับทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาไงครับ   

ทานศิวะครับ 

 

                                                                                                                     - ๙๕/๑ 



  ๒๓๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๙๕/๑ 

 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. กอนอื่น   

ผมเรียนวา ที่ผมแลวก็เพื่อนสมาชิกเสนอนี่ ก็ไมมีประโยชนไดเสียอะไรนะครับ ไมได       

มีความประสงคที่จะไปลงสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยระบบเลือกตั้ง หรือไมประสงค    

ที่จะไปสูกระบวนการสรรหา แตผมเสนอเพียงแตวาในการขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะ    

สัดสวน โดยไมไดเปลี่ยนหลักการนั้น ก็โดยที่เชื่อวาเราอยากจะใหอํานาจการเลือกคนนี้            

ไปอยูที่ประชาชน ผมเสนอกับพรรคพวก กับเพื่อนฝูงครับ กับเพื่อนสมาชิกทั้งหมดนี้         

ก็เปนการแสดงเจตนารมณที่จะเคารพเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งนะครับ        

แสดงเจตนารมณที่จะเคารพประชาชน ซึ่งเปนเจาของอํานาจประชาธิปไตยและเจาของ

ประเทศ เคารพประชาชนดวย ไมใชดวยคําพูด แตเปนการเคารพประชาชนดวยการเสนอ

เปนลายลักษณอักษร ผมอยากใหประวัติศาสตรไดบันทึกวา พวกเราไดพยายามแลว          

แตถาไมสามารถที่จะดาํเนินตอไปได ก็สุดแตที่ประชุมนี้จะพิจารณา ขอขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ     

ยกราง 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ กระผมก็สํานึกไดดีนะครับวา รางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้เปนรางรัฐธรรมนูญที่เรารับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพราะตองการที่จะให

ประชาชนไดมีความรู ความเขาใจ แลวมีสวนรวมใหมากที่สุด ซึ่งในหลักการนี่ตั้งแต     

ครั้งแรกเลยเราก็เสนอใหมีการสรรหา ก็ปรากฏวาเสียงสวนใหญของประชาชนยอมรับได

กับกระบวนการในการสรรหา แตวามีบางสวนก็ยอมรับนะครับวา ที่ตองการใหมีการ

เลือกตั้ง พรอมกันนั้นองคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญบางองคกรก็เสนอใหมีการเลือกตั้ง 

เพราะฉะนั้นเราจึงไดปรับเปลี่ยนใหมีการเลือกตั้งและการแตงตั้ง หรือการสรรหา     

เรียกวา การสรรหา เพื่อที่จะไดผสมผสานกันใหไดสัดสวนที่พอเหมาะ ผสมก็คือ ๗๖ 

เลือกตั้ง แลวสรรหา ๗๔ ทั้งนี้ในการแปรญัตติ กระผมก็จําไดแนนอนวา มีผูแปรญัตติคือ

ทั้งที่ใหเลือกตั้งทั้งหมด คือกลุมของทานพิเชียร ๒๐๐ คน และกลุมของทานวัชราก็    

๒๐๐ คน นี่คือ ๒ กลุม แลวก็อีกกลุมหนึ่งคือกลุมทานอุทิศ ใหเลือกตั้ง ๑๖๐ คน สวนกลุม 

ที่ไดใหมีการแปรญัตติใหมีการเลือกตั้งและการสรรหาก็มี ๓  กลุมเชนเดียวกัน  ซึ่งจํานวน  



  ๒๓๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๙๕/๒ 

 

สมาชิกที่ทั้ ง  ๓ กลุมนี้ ใหมีการเลือกตั้งนั้นเทากัน  ๒  กลุม คือกลุมของทานวิชัย            

๗๖  คน  และกลุมของทานสุรชัย  ๗๖  คนเหมือนกัน  สวนกลุมของทานสมชัยนั้น              

ได เสนอ  ๘๔  คน  นะครับ  และในการสรรหานั้นกลุมของทานวิชัยเสนอ  ๘๔  คน            

กลุมของทานอาจารยสมชัยเสนอ ๗๖ คน กลุมของทานสุรชัย ๘๔ คน เราจึงมีการ

ประนีประนอมกันนะครับวา จะใหมีการโหวตอยางไร ในที่สุดแลวนี่กลุมที่เสนอใหมี      

ทั้งการสรรหาและการเลือกตั้งนั้นก็มายุบรวมกัน ก็เปนการให ๗๖ กับ ๗๔ แลวก็            

มีการเลือกตั้งทั้งหมด แขงกัน โหวตแขงกัน ------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๖/๑  

 

 



  ๒๓๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       สมร ๙๖/๑ 

 

เราจะเห็นไดวาเราทําอยางแฟร (Fair) ที่สุดนะครับ มีการเสนอทั้งประนีประนอมแลว 

อะไรแลว ทุกอยางแลว ทุกประการแลว เราทําทุกประการ และในที่สุดการโหวตเสียง      

ก็ฝายครั้ งแรกก็สรรหาก็ เปนฝายสรรหาและการเลือกตั้ง  ซึ่งผสมผสานเรียกวา            

ระบบผสมผสานก็ชนะไป กลุมที่ใหมีการเลือกตั้งทั้งหมดก็ ผมไมเรียกวา พายแพ        

แลวกันนะครับ เรียกวา ไมชนะ แตแมกระนั้นก็ดีก็คะแนนฉิวเฉียด ก็มีการนับคะแนนใหม

นะครับ เทาที่ผมจําไดนะครับ ก็ถือวาเปนประเด็นสําคัญครับ ในขณะเดียวกันเมื่อได     

ลงมติไปแลว เราก็มาลงมติจํานวนอีกวาจะเอาจํานวนเทาไหรแน ในทั้งสภาแหงนี้            

นี่ก็ เห็นดวยกันนะครับ ดวยเสียงขางมากวา ๗๖  ๗๔ เพราะฉะนั้นกระบวนการ            

มันเปนไปตามขั้นตอน  ตามลําดับนะครับ  กระผมคงไมฟน เฟอนแนนอนครับ          

กระผมแมนยําวาตัวเลขเหลานี้มันไดมีการพิจารณาพิเคราะหกันอยางดีแลวนะครับ      

ถาทานประชาชนทั้งหลายนะครับ ฟงอยูก็คงจะจําไดนะครับ นี่ผมฟนความจําวา         

เราไดมีการกลั่นกรองกันมาโดยรอบคอบเปนขั้นเปนตอนแลวนะครับ แตกระนั้นก็ดี ก็ยังมี

อีกกลุมหนึ่ง ก็คือ กรรมาธิการเสียงขางนอยนะครับ หรือกรรมาธิการเสียงขางเทา ที่ทาน 

ไมอยากวาเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ทานไดมีการนําเสนอคือ ๑๐๐ คน กับ ๑๒๐ คน 

สว. เลือกตั้ง และ สว. สรรหา เสนอมาเพื่อที่จะนําเสนอดวยในที่ประชุมแหงนั้น แลวก็    

ไดมีการอภิปรายในที่ประชุมอยางยืดยาว ผมจําไดวาผมฟงจนเกือบหลับนะครับ          

แตไมหลับครับ เพราะวาผมซาบซึ้งในสิ่งที่ทานกรรมาธิการเสียงขางเทาไดพยายามเสนอ 

แลวก็พยายามนําเสนอในจุดที่มีจุดแข็งของกรรมาธิการสวนนี้นี่นะครับที่โหวตแพ         

แพไมมากนักนะครับในที่ประชุมกรรมาธิการยกราง ทานก็ไดนําเสนอวา อยากจะให

สัดสวนของเลือกตั้งใหมากขึ้น มากขึ้นกวาจํานวนที่เคยเปนมาที่เราคิด ๗๖  ๗๔ แตวา

กรรมาธิการเสียงขางมากที่ไดนําเสนอ ๗๖  ๗๔ นี่เห็นวา ถาหากวาการใหมีสมาชิกสรรหา

นอยเกินไปนี่มันจะกลายเปนไมประดับ ไมประดับในจํานวนของ สว. ทั้งหมด แลวมันจะ

ไมไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขึ้นเลย ในการดําเนินการเพื่อการใหไดมาซึ่ง สว.  

ชุดใหม มันก็จะเปนองคกรดาษ ๆ เหมือนที่เคยเปนมา ก็คือวาถูกครอบงําโดยฝายเลือกตั้ง

นั่นเอง แตผมไมไดวาเลือกตั้งไมดีนะครับ แตเรากลัววาจะไมมีการคานเสียงกันพอสมควร

นะครับ อยาง ๗๖  ๗๔ นี่เราคิดวาพอสมควร และมันเปนโมเดล (Model) ที่สามารถ 



  ๒๓๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       สมร ๙๖/๒ 

 

จะเอาไปทดสอบ ทดลองไดในเบื้องตนนี่ แลวเราจะมีการทําการประเมินโดยองคกร

ที ่เ ร าจะติดตามประเมินนี่นะครับ  ใหดูวาใครจะดีกวากันระหวางการเลือกตั้ ง             

และการสรรหา  และในที่สุดถาการสรรหาไมดี มันจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญโดย            

๕๐,๐๐๐   รายชื่อนะ ทานก็สามารถที่จะใหแกไขไดใหเปนการเลือกตั้งทั้งหมดได หรือใน

ที่สุดแลวปรากฏวาเลือกตั้งเขามาแลวก็ไมดี สูการสรรหาไมได เสียงประชาชนเขาก็จะให

มีการเปลี่ยนแปลงเองนะครับ มีการแกไขรัฐธรรมนูญเอง เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอรอง     

ทานที่เคารพครับวา ขอใหเปนโมเดล แลวผมอยากเห็นจริง ๆ อยากเห็นโมเดลอันนี้

ปรากฏเปนจริง และมีการทดสอบติดตามประเมินผลใหปรากฏวา ในระยะเวลา ๖ ปนี่ 

ใครกันแนที่ทําความเสื่อมเสียมาสูวุฒิสภาครับผม ทานที่เคารพครับ กระผมมีเร่ืองฝากไว

เทานี้ครับ เปนขอสังเกตครับ ขอบพระคุณครับ 

 

                                                                                                                      - ๙๗/๑ 



  ๒๓๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๙๗/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ในที่เขาเสนอ    

ใหมนี่ ไมเคยเสนอมานี่ใชไหมครับ สัดสวนนี้ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ยังยืนยันอยูวาเปน

หลักการเดิม คือสรรหาและการเลือกตั้งครับ แตวาสดุแลวแตที่ประชุมครับ จะโหวต 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม แตเขาบอกวา 

คือก็ยังเปนสรรหากับเลือกตั้งเหมือนเดิม แตสัดสวนที่เขาเสนอมานี่ยังไมเคยเสนอเลย   

ใชไหมครับ จะใหถามวาอยางไร 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : จํานวนก็เคยโหวต

มาแลว เพราะฉะนั้นกระผมขออยางนี้ก็แลวกันนะครับวา ถาเผื่อทานไมเห็นดวยที่จะถอน

นี่นะครับ ก็ใหมีการโหวตเสียงก็แลวกันนะครับ เพื่อที่จะปรากฏในที่ประชุมครับ 

  นายนรนิต ิเศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานรัฐครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ

ยกรางครับ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ

พอดีไดยินทานยกรางทานพูด ก็มีเหตุผลนะครับ แตผมขออนุญาตเรียนถามทานประธาน

ไปสัก ๒ ขอ นะครับ ขอที่ ๑ ที่ทานยกรางไดถามวาจะเปนเพชรเม็ดหนึ่งที่ดีที่สุดในจังหวัด

นั้น ๆ นะครับ ผมเชื่อวาในกรุงเทพเองนี่มีหลายเม็ดนะครับ มีหลายเม็ด ซึ่งถาเราไดคน

เหลานั้นมาไดนี่นาจะดี แทนที่ถากรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมีแคคนเดียว ผมยังไมรูวา         

๑ ลานเสียงจะไดหรือเปลาเลยนะครับ ประเด็นที่ ๑ ครับทาน 

  ประเด็นที่ ๒ นี่นะครับ ก็คือผมไมทราบวาในครั้งนี้วุฒิสมาชิกมีอํานาจ  

ถอดถอน สส. หรือเปลานะครับ แตเนื่องจากวา ๗๔ กับ ๗๖ นี่ มันก้ํากึ่งกันมาก พอไป

ถอดถอน สส. นี่นะครับ มันจะสงางามไหมครับ ที่เอาคัดสรรครึ่งหนึ่ง เลือกตั้งครึ่งหนึ่ง     

ไปถอดถอนเสียงจากประชาชนที่มาจากเสียงประชาชนทั้งหมดนะครับ ผมก็ไมเขาใจวา

ตอนนี้ทะเลาะกันเรื่องสัดสวนเรื่องอะไร แตผมวาจะขอฝากทานประธานดวยนะครับวา    

ถาการปรับสัดสวนปรับไดสักหนอยหนึ่งนี่ ทานไมอยากเปนดอกไมประดับนี่ ผมก็เห็นดวย

นะครับ แตก็ขอใหเกียรติกับใหความสงางามกับ สว. ชุดนี้นี่นะครับวา ไดมีโอกาส 

 



  ๒๓๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๙๗/๒ 

 

ถอดถอนวุ ฒิ ได โดยที่ เปน เสียงที่ มาจากประชาชนมากกว านี้ หนอยหนึ่ งครับ                 

ไมใชหาสิบ หาสิบ อยางนี้ครับผม ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คือเร่ืองนี้ตอง  

บอกวานี่มันไมใชแกหลักการใชไหม มันแกเล็กนอยหรือเปลา แลวจะไดดูวาจะเติม

อยางไร ทานยกรางวาอยางไรครับ เอาใหชัดเจน เดี๋ยววาเพื่อนสมาชิกเขาจะไดลงได 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ  (กรรมาธิการ)  : ทานประธานสภาที่เคารพ        

กระผม อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการ กระผมเขาใจวาเรากําลังออกจากประเด็นที่จะตอง

พูดจากัน ประเด็นก็คือวา เราจะพูดวาหลักการหรืออะไรก็ตามที แตที่จริงก็คือวา หลักการ

ก็คือสภาไมอาจจะลงมติซ้ําในมติที่ไดลงไปแลวได ในเรื่องนี้นะครับสภาไดลงมติไปในมติ

ที่วา สมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นนั้นจะมีจากทั้งการเลือกตั้งและการสรรหา แลวก็ไดลงมติ

อีกครั้งหนึ่งวา สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งและการสรรหานั้นจะมีจํานวนเทาไร 

รางกรรมาธิการเสนอไปนั้นมีจํานวนรวมทั้งหมด  ๑๕๐  คน  มาจากการเลือกตั้ง              

ในแตละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวมขางตน หกัดวย

จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง ความหมายสั้น ๆ ก็คือวาจะมาจาก    

สมาชิกวุฒิสภาตามรางกรรมาธิการมีจํานวนทั้งหมด ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้ง

จังหวัดละคน รวม ๗๖ คน ที่เหลือจะเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา ๗๔ คน      

ก็มีการเสนอนะครับ มีขอแปรญัตติจากสมาชิก มีจากกรรมาธิการเสียงขางนอยเขามาวา 

จะตองการใหมีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ๑๖๐ คน มาจากการเลือกตั้ง ๑๒๐ คน             

ซึ่งหมายความวาจังหวัดละ บางจังหวัดจะเกิน ๑ คน และมาจากการสรรหา ๔๐ คน ------ 

 

                                                                                                                     - ๙๘/๑ 

 

 

 

 



  ๒๓๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เกศราภรณ ๙๘/๑ 

 

ประเด็นนี้ไดมีการโหวต ไดมีการลงมติโดยสภาแหงนี้ และสภาแหงนี้มีมติลงไปแลววา    

ใหสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดมีจํานวน ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละคน และสวนที่

เหลือเปนมาจากการสรรหา ก็คือเลือกตั้ง ๗๖ จังหวัดละคน และที่เหลือเปนมาจาก             

สรรหา ถาจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้วา สมาชิกวุฒิสภาจะมาจากเลือกตั้ง       

เ ช นนี้  สร รหา  ๘๔  เ ลื อกตั้ ง จั ง หวั ดละคน  ๗๖  คน  หรื อ เ ลื อกตั้ ง  ๑๒๐  คน                          

ซึ่งหมายความวาเกินกวาจังหวัดละคนในบางจังหวัด และสรรหา ๔๐ คน ก็เปน          

การลงคะแนนซ้ําในมติที่เราไดลงไปแลว ซึ่งทําไมไดตามรัฐธรรมนูญ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานสมาชิกครับ ผมเห็นวานาจะเพียงพอแกการพิจารณาแลวนะครับ ทานพิจารณา       

มาเยอะแลวครับ ผมขออนุญาตถามทานสมาชิกนะครับวา ญัตติที่ทานศิวะเสนอมา

ดังกลาวในสวนจํานวนของ สว. ที่มาจากการเลือกตั้งกับสรรหานะครับ ในการพิจารณา

ครั้งนี้เปนการพิจารณาในหลักการหรือไมนะครับ กดตัวเลขไงครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต    

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ         

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ทานประธานครับ ผมเรียนถามหารือทานประธานนะครับ 

ถาเกิดเราลงมติกันไป แลวก็บอกใหลงมติใหม แลวก็เปลี่ยนแปลง แกไขหลักการเดิมนี่  

ใครจะรับผิดชอบความชอบดวยกฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เรากําลังจะทําเสร็จ    

อยูแลว เราจะยอมเรือลมเมื่อจอด ตาบอดเมื่อแก หรือครับ เราจะเห็นแกประเด็นยอย     

เสียจนไมคํานึงถึงภาพรวมของงานของเราหรือครับ ทานประธาน ผมเองนี่ทําใจได 

เพราะวาก็โดยจริง  ๆ  ผมก็ไมไดมีสวนไดเสียอะไรตรงนี้  แตทานประธานครับ  ถาเกิดมัน    



  ๒๓๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เกศราภรณ ๙๘/๒ 

 

ลงมติกันไปแลว แลวพลั้งพลาดอยางที่เคยมาในหลาย ๆ ครั้งนี่ ครั้งนี้นี่มันถึงกับการ    

เปนประเด็นที่ขัดรัฐธรรมนูญ  เปนประเด็นที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสียของกระบวนการ

จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมถึงเรียนวา ขอทานประธานไดโปรดวินิจฉัยดวยเถอะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานสมาชิกครับ เมี่อกี้ที่ผมถามนี่ผิดหรือครับ ก็ทานเถียงกันถึงตัวเลขใชไหมครับ         

ผมก็ถามตัวเลขที่ทานคิดไมตรงกันนี่ มันเปนในเรื่องของหลักการหรือเปลา ใชไหมครับ         

ผมก็ถาม นาจะถามตรงประเด็นนะครับ ซึ่งมันอาจจะทําใหทานกังวลใจหรือเปนหวง     

นะครับ เอาอยางนี้ แกกังวลใจความเปนหวงของทานนะครับ ทานศิวะยังคงยืนยัน       

ไหมครับ ถายืนยันผมจะถามแลวครับ ทานศิวะครับ เชิญครับ ทานศิวะครับ ถาดูแลวนี่  

มันเปนเรื่องทานก็วินิจฉัยได ถาเปนเรื่องผิดหลักการอะไรจริง ๆ นะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผมมาไมทันเมื่อกี้เร่ือง ในตอนที่   

เราโหวตกันตอนเรื่องของอัตลักษณทางเพศใชไหมครับ ก็มีการโหวตไปใชไหมครับ    

ทําไมตอนนั้นเราไมกลัววาถาเกิดโหวตชนะขึ้นมา อะไรจะเกิดขึ้นตอไปครับ เพราะฉะนั้น

ผมคิดวาเราตองมาตรฐานเดียวกันครับ ผมนะครับไมไดกลัวเกรงวาแพอะไร ผมไมคิด

เร่ืองแพ ชนะครับ แตผมคิดเรื่องของหลักปฏิบัติที่พวกเราทํากันมานะครับ ผมก็กราบเรียน

วา ผมไมมีเจตนาอะไรที่จะไปทําอะไรใหกับทานกรรมาธิการยกรางไมสบายใจ หรืออะไร

ตาง ๆ ผมคิดวาผมก็เพียงแตเสนอหลักการอยางนี้นะครับ แนวทางที่เราเสนอขึ้นไป   

อยางนี้ ก็สุดแทแตที่ประชุม ผมเรียนกับเพื่อนสมาชิกนะครับ ที่รวมเซ็นชื่อกันนั้น         

ขอใหทานสบายใจไดนะครับ ใชสิทธิของทาน โดยเอกสิทธิ์ของทาน โดยอิสระนะครับ   

อยามาผูกพันกับวาถาเซ็นชื่อแลวตองลง ไมตองถึงขนาดนั้นหรอกครับ กรุณาใช

วิจารณญาณของทานตัดสินใจของทานเอง ผมไมไปขอรอง วิงวอน ทานทั้งหลาย         

ใหช วยกันลงคะแนน  เพราะผมทําสิ่ งนี้  เพื่ อสิทธิของพี่นองประชาชนครับผม   

ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมวาทานตัดสินใจไดครับ                                                                            - ๙๙/๑ 



  ๒๓๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๙๙/๑ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)                                                                                  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ในระดับนี้นะครับ แหม ตัวเลขมองเห็นกันอยูครับ มันใชหรือไมใช ตัดสินใจไดเลย 

นะครับ ทานสมาชิกครับ สวนที่ทานไดอภิปรายกันไปนั้นนะครับ ญัตติที่ทานศิวะเสนอ  

มาดังกลาวในสวนของจํานวน สว. นะครับ ที่มีสัดสวนเลือกตั้งกับสรรหานั้นนะครับ      

ผมขอถามทานสมาชิกวาเปนการพิจารณาในหลักการหรือไมนะครับ ถาเห็นวาเปนการ

พิจารณาในหลักการ ใหกด  เห็นดวย ถาเห็นวาไมใชพิจารณาในหลักการ  ใหกด             

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ  

  นางสาวอลิสา  พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธานคะ คือยังไมเขาใจกัน

อยูเลยคะวาจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวยคะ วาถาสมมุติไปตามกรรมาธิการเห็นดวย           

หรือไมเห็นดวยคะ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาเปนไปตามกรรมาธิการ กรรมาธิการยืนวาเปนหลักการใชไหมครับ ทานก็กด เห็นดวย

นะครับ ถาเห็นดวยวาไมใชหลักการนะครับ ก็กด ไมเห็นดวย มีทานใดยังไมลงคะแนน     

มีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เชิญเจาหนาที่      

รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๔๑  ไมเห็นดวย ๒๐  งดออกเสียง ๕ นะครับ ถือวาเปน

หลักการนะครับ ผานมาตรานี้นะครับ  

 

 

 

 

 



  ๒๓๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๙๙/๒ 

 

   มีมาตราที่คางอยูนะครับ ๒๙๖ ใชไหมครับ มีมาตราอื่นอีกไหมครับ เมื่อกี้

ที่ เวนอยู ไดยินแวว  ๆ  ยังไมเสร็จนะครับ  ขอพิจารณามาตรา  ๒๙๖  กอนนะครับ           

เชิญอาจารยจรัญครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน             

ที่เคารพครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ขออภัย ยืนเร็วไปนิดหนึ่งครับ         

มาตรา  ๒๙๖  นี่ หลังจากที่ได มีการอภิปรายกันแลว  ที่ประชุมก็ไดมอบหมายให

คณะกรรมาธิการไปจัดทําถอยคํามา ก็ไดจัดทํามาเปน ๔ วรรคดวยกัน วรรคที่ ๑ นี่       

เปนเรื่องที่ใชในวาระเริ่มแรกเทานั้นนะครับ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ นี้ ทานผูพิพากษา    

ศาลฎีกาที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลา ๒๕๕๐ นี้ วรรคหนึ่งนี่รองรับใหทาน

สามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาไดจนกวาจะมีการปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส        

วรรคสองนั้นนี่ เปนการบัญญัติไปถึงเบื้องหนาวา ภายใน ๑ ป นับแตวันที่ประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้แลวนี่ จะตองมีการตรากฎหมาย  กําหนดหลักเกณฑใหผูพิพากษา         

ศาลยุติธรรมนี่ดํารงตําแหนงไดจนครบ ๗๐ ป จึงจะเกษียณอายุราชการ ในปจจุบันนี้ทาน

เกษียณอายุราชการที่  ๖๐  แตวาศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  ก็ขยับไปที่  ๗๐            

นานแลว ก็ปรับใหศาลยุติธรรมเกษียณอายุหรืออยูในราชการไดจนครบ ๗๐ ปนะครับ  

แต ก็ มี ตั ว ให เ ลื อกว า  แต ถ าท าน ไม อยากจะอยู ใ นตํ าแหน ง ร าชการ เต็ มตั ว                    

ทานขอเกษียณอายุ หลังจากครบ ๖๐ ป แลวทานขอเกษียณอายุได และขอรับราชการ

เปนผูพิพากษาอาวุโส โดยทํางานอยูในศาล ซึ่งไมสูงกวาในขณะที่ทานปลดเกษียณ      

นะครับ เชน ถาทานอยูที่ศาลอุทธรณ ทานขอเกษียณอายุเร็ว ทานก็เปนผูพิพากษาอาวุโส

ไดเฉพาะในศาลอุทธรณ ขึ้นไปในศาลฎีกาไมไดนะครับ แลวจะใชเสนทางเลือกอยางนี้ได 

ทานตองรับราชการเปนผูพิพากษามาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป แลวก็ตองผานการประเมิน

สมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ดวยนะครับ ------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๑๐๐/๑ 

 



  ๒๔๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          บุศยรินทร ๑๐๐/๑ 

 

วรรคสาม เปนการกําหนดเนื้อหาสาระของกฎหมายในวรรคสองวา กฎหมายที่จะไปตรา

ขึ้นนี่จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะเกษียณอายุราชการในระยะ ๑๐ ปแรก อยาไปเอา

ตําแหนงอะไรทีเดียว ๑๐ ปเลย หรือวาไปเกษียณที่ ๗๐ เลย แตวาขอใหทยอย ทยอย

เกษียณอายุราชการกันแบบขั้นบันได ตามที่ทางศาลฎีกาไดเสนอขอมาในการรับความฟง

ความเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ๑๒ องคกรนั้น ก็หมายความวาคนที่จะเกษียณอายุ

ในปหนาก็อาจจะไดตออายุราชการไปอีก ๑ ป หรือ ๒ ป แลวแตกฎหมายจะไปออก       

แตไมใหไปทีเดียว ๗๐ ทั้งนี้เพื่อใหโอกาสผูพิพากษาจากขางลางไดมีโอกาสเติบโต    

ขึ้นมาทดแทนได ไมตองสะดุดหยุดลงทีเดียว ๑๐ ป และวรรคสี่ก็เปนมติของที่ประชุม   

สภานี้ที่ใหนําความในมาตรานี้ไปใชบังคับกับพนักงานอัยการดวยโดยอนุโลม กระผม

อยากจะขอหารือตรงนี้ครับ ทานประธานครับ ความในวรรคสี่นี่ไมไดเอาความในมาตรานี้

ทั้งหมดนะครับ เอาความในวรรคสองและวรรคสามไปใชบังคับกับพนักงานอัยการดวย           

โดยอนุโลม วรรคหนึ่ง ไมเกี่ยวกับพนักงานอัยการ อยางนี้พอไดไหมครับ ถาไมมีขอ

คัดคาน กระผมขอปรับถอยคําในวรรคสี่นี่นะครับ ใหแกคําวา มาตรานี้ เปน วรรคสองและ      

วรรคสาม ครับ อานไดความวา ใหนําความในวรรคสองและวรรคสามไปใชกับพนักงาน

อัยการดวยโดยอนุโลม ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานสมาชิกครับ ในมาตรา ๒๙๖ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ แลวก็แกไขครั้งแรกกับ

ครั้งหลังสุดนี่นะครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ดูตามเอกสารก็มีผูแปรญัตติอยู      

นะครับ มีผูสงวนความเห็นยังคงติดใจไหมครับ กรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็น

ไมติดใจนะครับ ๒๙๖ มีกลุมอาจารยวิชัยนะครับ ทานที่ติดใจนะครับ มีทานอาจารยสุรชัย

นะครับ แลวที่ยกมือนะครับ ในญัตติของทานนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยสุรชัย 

เชิญครับ ของทานอยูวรรคสองนะครับ เดี๋ยวทานโทษครับ อาจารยเจิมศักดิ์นี่ตั้งแต    

วรรคหนึ่ง ขอวรรคหนึ่งกอนแลวกันนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ตั้งแตวรรคหนึ่งเลยครับ    

ของทานวรรคสองนะครับจะไดลําดับกัน เชิญครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

 

 



  ๒๔๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          บุศยรินทร ๑๐๐/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ

ขอถามคําถามนิดเดียววา  ที่ทาน  ฟงดูนี่  ที่ทานจะขอขยายอายุอยางนี้ เปนขั้น              

เปนตอนอยางนี้ ฟงดูก็ดูดีนะครับ ขอถามนิดเดียววา ปญหานี้มีแตเฉพาะตุลาการและ

อัยการเทานั้นหรือ หรือวาปญหานี้ในประเทศมันมีทั่วไป แลวเราเขียนรัฐธรรมนูญทําไม 

ใหแตตุลาการและอัยการ ทานไดพิจารณาประเด็นนี้ดวยหรือเปลา เพราะวาผมเกรงวา

ไมอยางนั้นคนอื่นเขาจะหาวา ในที่นี้มีอัยการกับตุลาการเยอะก็เลยออกมาเปนอยางนี้     

ผมคิดวาทานนาจะลองชี้แจงไวดูนะครับ เวลาผมไปอธิบายนี่ผมจะไดอธิบายใหทานได 

เพราะวาในที่สุดก็เปนหนาที่พวกผมที่จะตองชวยอธิบายอีกนะครับ เพราะตอนนี้          

มันก็กําลังจะจบแลวนี่ ไมอยางนั้นผมก็จะรับแตภาระ แตวาพวกทานไมเคยเห็นใจผม 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอคําชี้แจงเฉย ๆ ครับ ไมไดขอแปรญัตติในขอความอื่นนะครับ ขอความชัดเจนครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ ขอความชัดเจนกอนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ อาจารยจรัญครับ  

 

          - ๑๐๑/๒ 

 

 

 

 

  

 



  ๒๔๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       วัฒนี ๑๐๑/๑ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ          

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล ตอเนื่องนะครับ ประเด็นอยูตรงนี้ครับวา ขาราชการแตละ

ประเภทมีลักษณะงานเฉพาะแตกตางกันครับ  งานบางอยางนี่ เอาผูสูงอายุทํา                

ไมเหมาะครับ เชน งานที่ใชรางกาย ความแข็งแรงของรางกายเปนสําคัญ งานประเภทนี้ 

๕๕ ก็ควรจะเกษียณแลว แลวใหเปลี่ยนไปทําทางดานสติปญญา ผูฝกอบรม เปนโคช 

(Coach) เปนอะไรไปแลวนะครับ ในทางตรงกันขามครับ งานอะไรที่ใชรางกายนอย       

นะครับ ใชความชํานาญ ใชประสบการณ ใชความเชี่ยวชาญ ใชสติปญญามากหนอย 

อยางนี้ครับ โดยสภาพแลวแมรางกายจะออนแอทรุดโทรมไปบาง แตวายังทํางานไดดีครับ 

เขาลักษณะยิ่งแกก็แกความรูครับ แกประสบการณ ไมมีปญหาครับ ยิ่งดีครับ แลวก็    

แบงคราว ๆ อยางนี้ครับ กลุมงานทางดานที่ใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และความรู        

ก็สมควรครับที่จะขยายระยะเวลาเกษียณใหทํางานใหกับสังคมไดมากขึ้นหนอยครับ   

แลวขณะนี้นับมาถึงวันนี้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของเราก็ขยับใหหลักการนี้ใชกับ

ขาราชการตุลาการไปหมดทุกศาลแลวนะครับ เพียงแตวาของศาลยุติธรรมนี่พอครบ     

๖๐ แลวก็ไมใหอยูในตําแหนงครับ ตองไปเปนผูพิพากษาอาวุโส ในขณะที่ศาลปกครอง     

ศาลรัฐธรรมนูญ ทานอยูในตําแหนงไดจนถึง ๗๐ ปนะครับ ทีนี้การไปเปนผูพิพากษา

อาวุโสในระบบที่เปนอยูปจจุบันนี่ ทานกลับตองลงไปทํางานหนักทางดานรางกาย

มากกวาใชความเชี่ยวชาญรอบคอบ ตรวจสอบความผิดความพลาดของผูที่ทํางาน        

ในชั้นตน ชั้นกลาง เพราะฉะนั้นมันก็ไมถูกตอง ก็จึงจําเปนตองปรับใหทานอยูในระบบ

ปกติไดจนถึง ๗๐ ป  ถามวาขาราชการอื่นไดไหม ตอบวาทางอัยการเองไดอยูแลวนะครับ 

แตมีฐานะเปนอัยการอาวุโสเหมือนกับผูพิพากษา ก็ถือโอกาสควรจะไปในกลุมเดียวกัน 

ทางฝายมหาวิทยาลัยครับ มหาวิทยาลัยก็มีระบบที่ไดมีการออกแบบใหสามารถอยูได

จนถึง ๖๕ ปนะครับ แลวตอไปเขาก็คงจะตองคิดปรับระบบครับวาควรจะเปนอยางไร     

จึงจะเหมาะจะควรนะครับ ยังไมมีสูตรสําเร็จที่เราจะสามารถเห็นชัดเจนแลวเขียนลงไปได 

ในขาราชการแตละฝายทานจะตองออกแบบของทานมา จะเหมาะจะควรแคไหนอยางไร

จึงจะไดประสิทธิภาพสูงสุด คุมคากับที่รัฐลงทุนไป ผมคิดวาอยางนี้คงจะตอบชี้แจง     

ทานอาจารยไดตามสมควรนะครับ ขอบพระคุณครับ  



  ๒๔๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วัฒนี ๑๐๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของอาจารยเจิมศักดิ์ผมก็อานดูแลวนะครับ ก็ใกลเคียงกับของกรรมาธิการนะครับ 

อาจารยครับ ลองดูครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เมื่อกี้นี้           

ทานกรรมาธิการพยายามจะตอบถึงอาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งก็เปนประเด็นที่อยากจะถาม

อยูเหมือนกันวา ในเมื่อทานบอกวาเปนลักษณะงานที่ใชความเชี่ยวชาญ ไมไดใช      

กําลังกาย แตใชความเชี่ยวชาญ แลวก็ประสบการณ อาจารยมหาวิทยาลัยก็ใชสติปญญา       

ใชความเชี่ยวชาญ ใชประสบการณมากกวากําลังกายเหมือน ๆ กัน ในเมื่อถาเราทํา

รัฐธรรมนูญ ทานจะใสแตตุลาการกับอัยการ ทําไมไมใสคนอื่นที่มีลักษณะเหมือนกัน

เสียเลย ทานจะมาบอกวาเขาไมไดขอ ก็คงไมได เพราะเราทํารัฐธรรมนูญเราไมไดทําตาม

คําขอ แลวเวลาที่ผมฟงนี่นะครับ ทานอาจารยจรัญอธิบายทีไร ผมเองก็เห็นดวยทุกที    

เมื่อครั้งมาตรา ๘๖ วรรคสอง ที่ใหมีบันไดหนีไฟ ทานจําไดใชไหมครับ ที่บอกวาจะใหมี

คณะบุคคลในยามวิกฤติ ผมก็เห็นดวยกับทานอาจารยจรัญ ขึ้นตนไมเห็นดวย ผมฟง    

ทานอาจารยจรัญก็เคลิบเคลิ้มทุกที แลวก็เที่ยวไดไปอธิบายคนทั้งบานทั้งเมือง แตในที่สุด

ทานก็ไมเอา แลวผมจะเอาหนาไปไวไหนครับ เพราะในที่สุดทานไมเอานะครับ ------------- 

 

- ๑๐๒/๑ 



  ๒๔๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รสรินทร ๑๐๒/๑ 

 

ผมนี่เดินสาย ก็ทราบ แลวก็พยายามอธิบายทุกสื่อวามันดีอยางไร เพราะฟงอาจารยจรัญ

ผมก็คอนวินซ (Convince) หรือทําใหผมรูสึกดีตามไปดวยทุกที แตพอตามทานไปแลวนี่ 

พอทานไมเอานี่ ผมก็กลับหลังไมทัน ผมก็ลงน้ําไปเลย เที่ยวนี้ทานจะใหผมลงน้ําอีก     

หรือเปลาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ อาจารยครับ ผมวาไมตองตอบหรอกครับ เพราะวาประเด็น     

ที่แปรญัตตินี่นะครับ  ไมไดไปติดใจตรงนั้นแลวนะครับ  เมื่อสมาชิกไมติดใจของ     

อาจารยเจิมศักดิ์ ผานไปนะครับ ของทานสุรชัยนะครับ กรรมาธิการเขาแกใหทานแลว     

นี่ครับ ยังติดใจหรือครับ แกใหแลวครับ ถาแกแลวไมตองอภิปรายแลวทาน  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เดี๋ยวครับ ทานประธานใจเย็น ๆ ครับ        

ใจเย็น ๆ ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมใจเย็นครับ แตมันไมอยูในประเด็น 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานสรุปหมดเลยวาไมตองอภิปราย        

ผมขอใชสิทธิที่ทางกรรมาธิการแกไขและนําเสนอมาเองนะครบั 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาสวนที่แกไขเชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ เกี่ยวกับเร่ืองของการตออายุ              

ผูพิพากษานะครับ ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา เทาที่ผมทราบนี่ ตามพระราชบัญญัติ    

ตุลาการที่ ใชอยู ในขณะนี้นี่ นะครับ  กําหนดใหผูพิพากษาเกษียณอยูที่  ๖๐  ป                

แลวหลังจากนั้นนี่ทานจะได รับการตออายุราชการ  แตไปเปนผูพิพากษาอาวุโส             

ผมจําไดวาตอนนั้นที่กําหนดใหมีผูพิพากษาอาวุโสนั้นนี่ โดยผูพิพากษาอาวุโสตองมา    

ลงนามปฏิบัติราชการที่ศาลชั้นตน เราใหเหตุผลกับสังคมไววา เพื่อที่จะใหผูพิพากษา

อาวุโสนั้นไดนําประสบการณของทานนี่มาชวยผูพิพากษาศาลชั้นตนในการพิจารณาคดี 

ทั้งหมด ก็คือเพื่อเปนหลักประกันใหกับประชาชนในการที่จะไดรับการพิจารณาคดีจาก   

ผูพิพากษาอาวโุส ซึ่งถือวาทานมีประสบการณสูง แลวในที่สุดเราจะตอยอดไปถึงเรื่องของ 



  ๒๔๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รสรินทร ๑๐๒/๒ 

 

การออกกฎหมายมาจํากัดการอุทธรณ ฎีกา เพราะวาใหหลักประกันกับประชาชนในเรื่อง

ของการจัดผูพิพากษาอาวุโสมานั่งทํางานในศาลชั้นตน ถาความจําผมผิดก็เดี๋ยว              

ทานกรรมาธิการชวยกรุณาชี้แจงผมนะครับ ทีนี้พอหลักการในมาตรา ๒๙๖ ทานกําลัง  

จะเปลี่ยนหลักการผูพิพากษาอาวุโสใหมเปนวา อยูในประจําแตละศาล นั่นหมายความวา 

ตอไปผูพิพากษาอาวุโสในศาลชั้นตนกําลังจะถูกยกเลิกหรือไม อยางไร ผมไมชัดเจน     

นะครับ ก็ขอใหทานชวยชี้แจง 

   ประเด็นที่ ๒ ในวรรคที่ ๒ ครับ ที่บอกวา ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศ 

ใชรัฐธรรมนูญนี้ใหตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารง

ตําแหนงไดจนถึงอายุเจ็ดสิบป คําวา ดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุเจ็ดสิบป นี้หมายถึง

ตําแหนงทางบริหารดวยหรือเปลานะครับ ก็เปนคําถามที่ตองการความกระจางชัดนะครับ  

   ประเด็นที่  ๓  มาตรา  ๒๙๖  คําวา  ผูพิพากษาทั้ งหมด  ที่ เราพูดถึง             

ในมาตรานี้นี่ ผมคงเขาใจไดวาหมายถึงผูพิพากษาในสังกัดของศาลยุติธรรมเทานั้น        

ใชไหมครับ ถาใช อยางนั้นนี่ทําไมเราไมเอาเรื่องนี้ไปบรรจุไวในพระราชบัญญัติตุลาการ 

ศาลยุติธรรมนะครับ ทําไมจึงมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แลวพอมาบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี่ ผมเกรงวาตอไปจะมีคําถามอีกครับวา แลวตุลาการศาลปกครองทําไม         

ไมเอามาใสในรัฐธรรมนูญใหเขาดวยนะครับ เขาก็ทําหนาที่เปนตุลาการเชนเดียวกัน 

ทั้งหมดก็ ๓ คําถามที่ขอความชัดเจนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวกอนจะตอบนะครับ อาจารยกรรณิการเอาดวยหรือครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ขอบคุณคะทานประธาน เปนขอสงสัย 

รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ ใชกับประชาชน ขาราชการทุกกลุม ทุกเหลา  

แตพอถึงมาตรานี้ก็ชักสงสัย เราเปนขาราชการเราก็มีระเบียบขาราชการพลเรือน ทานก็คง

มีระเบียบขาราชการของทางดานตุลาการศาลฎีกา แตการที่จะมาบัญญัติเขาไป           

ในมาตรา ๒๙๖ เปนการเลือกปฏิบัติหรือไม อันนี้เปนการถามนะคะ ไมไดแปรญัตติ     

ตรงสวนนั้น เพราะวามาอานตรงนี้แลวก็คงเหมือนกับที่เขาเขียนบทความวา ชนใด     

เขียนกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นคะ ขอใหตอบดวยคะ ขอบพระคุณคะ                - ๑๐๓/๑ 



  ๒๔๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กมลมาศ ๑๐๓/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ จริง ๆ ทานตองแปร ถาไมอยากไดตองตัดออกไปนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน             

ที่เคารพครับ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกราง แมวาผมจะไมไดเกี่ยวของ      

อะไรแลว ไมมีผลประโยชนอะไรทับซอนแลว แตกระผมก็เคยเปนตุลาการ แลวก็    

เกี่ยวของที่จะดูแลระบบนี้มาตั้งแตสมัยเปน กต. นะครับ กระผมขอกราบเรียนอยางนี้วา            

สวนที่ มีความสําคัญที่ ว าทําไมตองใส ไว ในรัฐธรรมนูญ  เพราะวารัฐธรรมนูญ                    

ป ๒๕๔๐ ไดกําหนดในเรื่องของผูพิพากษาอาวุโสเอาไวดวยนะครับ เปนครั้งแรกครับ                   

ในประวัติศาสตรของรัฐธรรมนูญนะครับ ไดมีการกําหนดระบบของการเกษียณอายุ    

และการที่จะตองมีการตออายุของผูพิพากษาอาวุโสวา  จะตองไปเขียนตอยอด              

ในพระราชบัญญัตินะครับ ซึ่งเราเรียกวา พระราชบัญญัติผูพิพากษาอาวุโส นะครับ      

คื อ เป ดช อ งทาง ให  โดยอย า งที่ ท านอาจารย สุ ร ชั ย ได เ อ ย ไ ว แล วนะครั บว า                     

เพื่อเปนหลักประกันของประชาชนที่จะได รับความคุมครองจากองคกรตุลาการ             

ไดครบถวน  พิทักษผลประโยชนของประชาชน  ตั้ งแตศาลชั้นตน  เพราะฉะนั้น                

ในตอนนั้นจึงบัญญัติไววา ใหเปนผูพิพากษาในศาลชั้นตนนะครับ อันนี้ไดกําหนดไว    

ตรงนั้นเลย แลวกระผมขอกราบเรียนวา ในระบบเกษียณอายุของผูพิพากษาหรือ          

การครบกําหนดอายุของผูพิพากษามีอยูในรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศ ไปเปดดูได      

เลยครับ เพราะองคกรตุลาการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และทานจะเห็นไดเลยวา      

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นไดกําหนดไวเลยวา ๗๐ ปบริบูรณ อยูในรัฐธรรมนูญ         

ตั้งแตป ๒๕๔๐ นะครับ กําหนดไวเลย เพราะวาเปนครั้งแรกที่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ        

สิ่งเหลานี้เองเปนสิ่งที่เราเอามาดู แลวก็เอารัฐธรรมนูญของตางประเทศมาดูดวยนะครับ

วา องคกรตุลาการของเรานี่ควรจะมีปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม บางประเทศเขียนไวเลยวา 

ใหอยู ไดตลอดชีวิต  แตกระผมกลัววาหากเปนเชนนั้นแลวตุลาการศาลยุติธรรม            

ของเราคงจะเกษียณกอนวัยอันสมควร  ดังนั้นจึง เอาแค  ๗๐  ป เทานั้นนะครับ                

เอาพอสมควร  พอประมาณ  เทากับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ  แตในขณะเดียวกัน 

 



  ๒๔๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กมลมาศ ๑๐๓/๒ 

 

เราเห็นวาการคุมครองสิทธิของประชาชนในระดับศาลใด ๆ นี่มีความเสมอกัน ดังนั้นนี่    

เราจึงเขียนไววา นอกเหนือจากการที่ใหดํารงตําแหนงจนครบ ๗๐ ปบริบูรณแลวนี่         

อีกสวนหนึ่งก็คือ ผูพิพากษาศาลยุติธรรมที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่

มาแลวไมนอยกวาอายุยี่สิบป ผานการประเมินสมรรถภาพ สามารถจะขอไปดํารง

ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสได คือยังคงระบบครึ่ง ๆ เอาไวไดนะครับ คือเปนระบบ

ทางเลือก ซึ่งกระผมไดสอบถามผูพิพากษาทั้งหลายแลวนี่ มีบางสวนที่ยังยินดีที่จะอยู    

ในระดับศาลชั้นตนอยู ยังตองการเปนผูพิพากษาอาวุโสของศาลชั้นตนอยู มีความ         

พึงพอใจอยู เพราะตองการจะดูแลประชาชนในระดับศาลชั้นตน และพึงพอใจที่จะ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ติดตอกับประชาชน เห็นสภาพของประชาชนยิ่งกวาการไป   

อยูหองแคบ ๆ คนเดียว นั่งดูสํานวนคนเดียว ซึ่งอาจจะเกษียณกอนวัยอันสมควร

เชนเดียวกันครับ  ทานมีความเบิกบานที่จะอยูกับศาลชั้นตน เพราะฉะนั้นเราจึงเปด

ทางเลือกไวใหอยางนี้ และในขณะเดียวกันเราก็รองรับวา ไมใช ๗๐ ปรวดทีเดียวนะ       

ทําเปนขั้นบันไดนะ เปนขั้นเปนตอนนะ คือตั้งแตปหนานี่นะครับ เร่ิมตนนี่ ๖๑ ป แลวก็ไป

เปนผูพิพากษาอาวุโส ปถัดไป ๖๒ ป เปนผูพิพากษาอาวุโส ถัดไป ๖๓ ป เปนผูพิพากษา

อาวุโส ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                    - ๑๐๔/๑ 



  ๒๔๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ศันสนีย ๑๐๔/๑ 

 

เพราะถาขยายรวดไป ๗๐ ปนี่อาจจะทําใหศาลชั้นตนช็อก  (Shock) ไดครับ                  

ไมยอมทํางานเลย เพราะอะไร เมื่อไรมันจึงจะไปเสียทีวะ นะครับ ขออภัยที่ตองพูดคํา    

ไมไพเราะนะครับ เพราะเขานึกในใจเขาก็อาจจะพูดไมไพเราะไดนะครับ แตพูดดัง ๆ ก็คง

บอกวา ใตเทาขอรับ เมื่อไรใตเทาจึงจะไปเสียที เพราะฉะนั้นจึงกําหนดไวแบบเปนขั้น    

นะครับ ๖๑ ปถัดไป ๖๒ จนกระทั่งครบ ๗๐ นะครับ แตในขณะเดียวกัน เมื่อ ๖๑ แลว เขา

ก็ไปเปนผูพิพากษาอาวุโสไดอยางนี้ครับ เพราะฉะนั้นเรารองรับระบบของตุลาการ ซึ่งใน

ระบบปจจุบันนี้ที่ใหผูพิพากษา ๖๐ ปุบ ไปเปนผูพิพากษาอาวุโสเลย แลวตองไปทําเฉพาะ

ศาลชั้นตนนี่ อันพระตุลาการหลายทานไดบอกเอาไว  พูดเอาไวบอกวา เราเอาไมสักไปทํา

ฟน ไมไดเอาไปใชสําหรับสิ่งที่มีคุณคาเลยนะครับ ใหสมกับที่เปนแอนทีค (Antique) เลย

นะครับ อยางนี้นี่เราไดเอาไปทําสิ่งที่เหมาะสมแลวสําหรับทานนะครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวที่มีคําถามละครับวา อยูในฝายบริหารหรือไม อะไรนี่นะครับ ตอบหรือยังครับ      

เชิญครับ อาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ คําถามที่คางอยูนะครับ อยูในฝายบริหารนี่ ถาเลือก 

ที่จะไมเกษียณมาเปนผูพิพากษาอาวุโส ก็อยูในตําแหนงบริหารได ถาเขาตั้ง ถา กต.    

ทานตั้งนะครับ แลวก็ตําแหนงบริหารก็มีจํากัดเหมือนอยางในทุกหนวยงาน ทุกองคกร  

นะครับ แตวาในระยะแรกนี่ ๑๐ ปแรกนี่ ตองทยอยกัน ไมใชอยูไดจนตําแหนงบริหาร

จนถึง ๗๐ ใน ๑๐ ปแรก ปที่ ๑ ก็ไปอยูไดจนถึง ๖๑ แลวก็ไปเปนผูพิพากษาอาวุโส         

ปตอไปก็ไปเกษียณเอา ๖๒  ๖๓ ๖๔ ไลไป ทยอยกันไปอยางนั้นครับ แลวทางดานอื่นนี่ 

ศาลปกครองก็เกษียณที่ ๗๐ อยูแลวครับ เพราะฉะนั้นก็เลยไมจําเปนตองเอามา        

เขียนในรัฐธรรมนูญนี้ ถามวาเลือกปฏิบัติตอขาราชการ ฝายอื่นไหม ตรงนี้ก็ขึ้นอยู         

กับวาเรามองวามีความจําเปนหรือมีความเหมาะสมไหมที่จะเอาเรื่องนี้ของตุลาการ      

มาเขียนไวในรัฐธรรมนูญ ถาเราเห็นวาพอรับได มันก็ไมถือวา  เลือกปฏิบัติ เพราะวา    

ของขาราชการฝายอื่นทานก็สามารถแกกฎหมายระเบียบขาราชการของทานไดใน 

 



  ๒๔๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ศันสนีย ๑๐๔/๒ 

 

กฎหมายธรรมดาอยูแลว ในป ๒๕๔๐ ระบบผูพิพากษาอาวุโส ก็ไปเขียนไวในรัฐธรรมนูญ

ครับ และอันนี้ก็เดินตามแนวทางวา เอาเขียนใหการันตี (Guarantee) ทานไวใน

รัฐธรรมนูญ  ตอไปใครจะมาแกกฎหมาย  ใช เสี ยงในสภาผู แทนราษฎรปกติ                  

แลวเปลี่ยนแปลงกลไกของทางฝายตุลาการนี่ ก็จะไดทําไดยาก ตองไปแกรัฐธรรมนูญ

เสียกอน เพราะเปนการใหหลักประกันที่ม่ันคงแกฝายตุลาการนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ มี ๒ คําถาม  

ที่ผมยังไมไดคําตอบ คําถามที่ ๑ นี่ ทําไมเรื่องนี้ตองใสในรัฐธรรมนูญ อันนี้เปนกฎหมาย

ลูกไดไหมครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาถามแลวครับอาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือผมยังไม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันก็ผานมาแลว และมันก็ใสมาแลว ถูกไหมครับอาจารยครับ ถาอาจารยบอกวาทําไม

ตองใส เขาก็ตอบแลวที่ใสเพราะมันมี ๒๕๔๐ นี่นะครับ เมื่อกี้อธิบายตั้งยืดยาวนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  แลวที่ผมถามวาใสแลวนี่ทําไมไมใส

นักวิชาการแพทย หรืออะไรคนอื่น ๆ นี่ ทานตอบแลวหรือยังครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตอบแลวครับ เปนเพราะ ๒๕๔๐ เขาตั้งตนมาใหนะครับ เขาก็เลยใสมาในฉบับนี้  

ไดยินกันทั่วครับอาจารย ไมใชผมไปตอบแทนเขานะครับ เพียงแตวาผมสรุปสิ่งที่เขาตอบ 

เพราะเห็นตอนที่เขาตอบก็ยังปรึกษาหารืออะไรกันอยู  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ใหเขาตอบเอง 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใหตอบอีกทีนะครับ จะใหตอบอีกทีไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ครับ  



  ๒๕๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ศันสนีย ๑๐๔/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตอบอีกทีครับ ทานไหนครับ  

 

                - ๑๐๕/๑ 



  ๒๕๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นิวรา ๑๐๕/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทาน

ประธานที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ก็คงตอบไดวา เพราะวาองคกรตุลาการเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหลักประกันของตุลาการ         

ศาลรัฐธรรมนูญอยูแลวนะครับ ๗๐ ปบริบูรณนี่ เขียนไวในรัฐธรรมนูญเลยนะครับ        

และในรัฐธรรมนูญของทั่ ว โลกนี่ เขากําหนดอายุ ไวนี่ก็คือตุลาการนี่แหละครับ              

ทานที่เคารพครับ เปดรัฐธรรมนูญทั่วโลกไดเลยครับ แตสวนใหญนี่กระผมตอบแลววา  

เขาจะกําหนดไวเลยวาตลอดชีวิตครับ เราไมถึงขนาดนั้นนะครับ เพราะเรากลัวทานนี่    

นะครับจะเกษียณกอนวัยอันสมควร กระผมขอกราบเรียน ฉะนั้นจึงยืนยันวาเอาใหแค   

๗๐  ปก็แลวกันครับ  เดี๋ ยวจะเกษียณชีวิตเสียกอนนะครับ  ก็ เอาแคนี้ครับ  ๗๐               

ตามรัฐธรรมนูญนะครับ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญครับ ก็ถือวาตอบแลวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คําถามอื่นครับ อาจารยหมอชูชัยครับ เชิญครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ         

ผม นายแพทยชูชัย ศภุวงศ ครับ ผมคิดวาประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดตั้งขอสังเกตนี่

นาสนใจครับวามันมีสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและจําเปน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยหมอครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไมครับ เดี๋ยวผมขอพูดประเด็นหลักการ

นะครับ เพราะวาจะมีคําถามวารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เอื้อตอตุลาการในหลาย ๆ เร่ือง 

เพราะวาอยางที่เมื่อกี้ทานอาจารยกรรณิการไดมาพูดถึงประเด็น ผมคงไมขอพูดนะครับ

วาใครเขียนกฎหมายก็เพื่อคนชั้นนั้น แตผมคงไมไดคิดถึงขนาดนั้น เพราะวาเทาที่ฟงดู

ทานอาจารยทั้ง ๒ ทาน ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล หรือทานอาจารยวิชา มหาคุณ  

ผมก็เคารพทานมากนะครับ แลวก็ทานก็ชี้แจงไดอยางมีเหตุผล แตประเด็นที่สําคัญ      

คือสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนนี่ครับ เชน อาจารยแพทย จําเปนจริง ๆ ครับ แลวก็

อาจารยทางวิทยาศาสตร หรือวาอาจารยมหาวิทยาลัยในสาขาที่ขาดแคลนและจําเปนนี่            

ถาเขียนไวเปนไปในหลักการแลวไปออกกฎหมายลูกนี่ ผมคิดวาก็จะยังประโยชนกับ 



  ๒๕๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นิวรา ๑๐๕/๒ 

 

ประเทศชาติอยางมาก ถาสังเกตดูกอนหนานี้ ประเด็นที่จะคุมครองวิชาชีพแพทย         

ผมไมเคยออกมาสนับสนุนในวิชาชีพตัวเองเลยนะครับ เพราะผมยืนในหลักการมา      

โดยตลอด จนเพื่อนแพทยดวยกันก็ตอวาตอขาน แตวาในประเด็นนี้ผมคิดวาเปนเรื่องที่

จําเปนและสําคัญกับประเทศชาติที่ควรจะมองภาพรวมทั้งหมดนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ คือประเด็นของการพิจารณานี่นะครับ ถึงแมวาใครจะเสนอมา     

ก็ตามนี่  ถาทานไม เห็นดวยกับที่ศาลเขาเสนอมาในหมวดศาล  ทานตองขอตัด               

ถาไมเห็นดวย  ถาหากวาทานเห็นดวยวามีวิชาชีพไหนสําคัญ ทานตองเสนอนะครับ   

ทานตองเสนอเขามา เมื่อทานไมเสนอเขามานี่ครับ มันก็ไมมีประเด็นใหพิจารณานะครับ 

แลวก็อยาไปวาในสวนที่มันใสเขามาเลยครับ มันอยูที่สิทธิของสมาชิกทุกทานนะครับ    

ถาไมเห็นดวย ตองขอตัดครับ ทีนี้ถาไมมีทานใดตัดนะครับ ประเด็นก็คือสิ่งที่กรรมาธิการ

เสนอมาตรา ๒๙๖ นี่นะครับ ถาทานเห็นดวยหรือไมนี่ ทานเสนอความเห็นไดนะครับ     

จะไดลงมติไดครับ เชิญครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ  กรณีนี้ นี่ ก รรมาธิ การขอแก ไข เพิ่ ม เติมนี่  พวกผมถามไม ไดห รือครับ                  

แลวอาจารยวิชัย รูปขําดี นี่ขอใหตัด ผมก็จะได รูวาควรจะโหวตใหตัดเหมือนกับ    

อาจารยวิชัยหรือไม แตผมไมอภิปรายสนับสนุนอาจารยวิชัย ก็นับวาผมดึงตัวผมเอง        

อยูในกฎเกณฑ เพราะวากรรมาธิการนี่มีการแกไขเพิ่มเติม ผมก็ซักถาม ผมจะไดรูวา     

ผมจะโหวตใหอาจารยวิชัยไหม เวลาที่บอกวาจะตัดมาตรานี้ออกหรือไม ทานไปดูสิครับ 

อาจารยวิชัยทานขอตัดอยูนะครับ ผมมีสิทธิที่จะโหวตไดนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไดครับ ทานโหวตไดเลยครับ มีทานใดติดใจอีกไหมครับ ถาติดใจผมก็จะใหอภิปราย     

นะครับ ในสวนประเด็นของทานอาจารยปริญญา ประเด็นของญัตติใครครับ เชิญครับ  

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม ปริญญา     

ศิริสารการ สสร. ผมขอเสริมความคิดของคุณหมอชูชัยนิดหนึ่งครับ  ขอเอยนามนะครับวา 

 



  ๒๕๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นิวรา ๑๐๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยปริญญาครับ ผมถามประเด็นวาจะอภิปรายประเด็นไหน  

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ประเด็นนี้นะครับ ประเด็นอายุของขาราชการ

ตุลาการนี่นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ประเด็นอายุนะครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ผมไมรังเกียจนะครับที่จะเขียนเขาไปใน

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับศาล แตผมขอเสริมกับคุณหมอชูชัยวา มีอาชีพมากมายที่ควรจะมี

ลักษณะคลายกัน อยางเดียวกัน คืออายุ ๗๐ แลวเกษียณ แตคุณหมอบอกวาไมกลา      

ที่จะเขียนลงไปเพราะความละอายหรือความอะไรแกตัวไมรู แตผมมามอง นั่งคุยกัน      

ในกลุมวา คนเขียนกฎหมาย หรือคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลายทานเปนนักกฎหมาย 

ไมทราบวาไดเอื้อประโยชนกับกลุมอาชีพตัวเองหรือเปลา ------------------------------------- 

 

- ๑๐๖/๑ 

 

 



  ๒๕๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๑๐๖/๑ 

 

อยางที่ทานบอกวากลุมนักวิทยาศาสตร กลุมแพทย และอีกหลายกลุม กลุมนักบัญชี      

ซึ่งมีความสามารถในการทํางานถึงอายุเจ็ดแปดสิบนี่ ก็ไมไดบรรจุเขาไปในนั้น ซึ่งสังคม

เราก็ตองการ ผูตรวจสอบบัญชีวันนี้เราก็บอกวาเรายังขาดแคลน แพทยเราขาดแคลน 

และยังมีอีกหลายอาชีพที่สามารถทําไดอายุมาก ๆ แตดวยความรูสึกในใจหรือเปลา      

จึงไมกลาระบุเขาไป  เมื่อมีโอกาสที่จะเขียนนะครับ ผมก็เลยวา ทานยกรางครับ          

ชวยกรุณาพิจารณาอาชีพอื่น ๆ ที่มีขีดความสามารถ แลวรางกายไมไดเสื่อมไปตามอาชีพ 

อายุนะครับ บางคนอายุมาก ๆ แตขีดความสามารถทางสมอง  ขีดความสามารถ           

ทางประสบการณเหมาะที่จะเอาไปใช ยิ่งอายุมากยิ่งประสบการณมาก ๆ  ยิ่งตองใช        

ฉะนั้นควรจะพิจารณาในลักษณะเดียวกันดวย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ คือผมเห็นวาเราพิจารณากันมาดีนะครับ แลวมันก็จะจบอยูแลว  

นะครับ  แลวทานไปพยายามออกนอกประเด็น  ผมก็พยายามจะดึงกลับนะครับ             

ตองขออภัยดวยจริง ๆ นะครับ ในสวนมาตรา ๒๙๖ นี่นะครับ มีสมาชิกมีความเห็น       

เปนอยางอื่นอีกไหมครับ ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ มาตรา ๒๙๖ กรรมาธิการแกไขนะครับ ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่น          

ผมถือวาเปนมติที่ประชุมแหงนี้ใหผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ อาจารยวิชัย   

ยังมีหรือครับ  

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย รูปขําดี ครับ สสร. 

ครับ ผมยังเขาใจวามาตรานี้จะยังคงมีการโหวตนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมถามแลวมีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ถาเห็นอยางอื่นผมก็จะใหอภิปรายแลวก็

จะใหโหวต นะครับ ผมก็ถามย้ําวามีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหม ถามตั้งหลายครั้ง  

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ครับ สรุปวาผมยังเห็นวาจะขอใหโหวตครับ  

 

 



  ๒๕๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๑๐๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานจะขอโหวตหรือครับ  

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กลุมทานวิชัยนะครับ ทานวิชัยขอใหตัดมาตรา ๒๙๖ ออกทั้งหมดนะครับ เมื่อกี้เห็นทาน

ไมไดอภิปราย ทานจะอภิปรายอะไรไหมครับ  

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ไมอภิปราย เพราะวาไดอภิปรายไปแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการมีอะไรสรุปไหมครับ ไมมีนะครับ ผมโหวตนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๒๙๖ นะครับ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ ผมขออนุญาตถามกอนนะครับ 

มีสมาชิกทานใดเห็นกับรางเดิมกอนมีการแกไขมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ไมมีนะครับ เมื่อไมมีเห็นอยางอื่นนะครับ ถาหากวาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ  

ที่มีการแกไขนะครับ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว ใหกด         

ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยวิชัยอยางไรครับ ครับ ของเฉพาะอาจารยวิชัยครับ ทานโทษนะครับ ขอบพระคุณ

ครับ ของอาจารยวิชัยนะครับแปรญัตติไวนะครับ ขอใหทานกด ไมเห็นดวย นะครับ        

ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย เห็นดวยกับอาจารยวิชัยที่ขอแปรญัตติไว      

ใหกด  ไมเห็นดวย  นะครับ  เชิญลงคะแนนไดนะครับ   

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   



  ๒๕๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๑๐๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ครับ ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการ

ลงคะแนนนะครับ เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๔๖ ไมเห็นดวย ๑๑ งดออก

เสียง ๔ นะครับ เปนไปตามที่กรรมาธิการขอแกไข นะครับ ผานมาตรา ๒๙๖ นะครับ  

 

 

                                                                                                                - ๑๐๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๕๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สาริศา ๑๐๗/๑ 

 

   เชิญทานเลขาธิการตอครับ ทานเลขาธิการครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :        

ลําดับตอไปเปนการพิจารณาในมาตรา ๒๙๗ ซึ่งแขวนไวอยูครบั 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานอัชพรครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  : ทานประธานครับ มาตรา ๒๙๖/๑ ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)    : 

ออ ครับ เอะ ๒๙๖/๑ นี่ผานไปหรือยังครับ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม 

นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  ผานไปแลว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง):    

ผานไปแลวนะครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช : มีปญหาครับ ทานประธานครับ กระผมขออนุญาต

กราบเรียนอธิบายครับ คือในมาตรา ๒๙๖/๑ เกี่ยวกับคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

นี่ครับ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้นะครับ มันมีปญหาก็คือวาจะมี

ผูเกษียณอายุครับ แลวผูที่จะตองไดเลื่อนชั้นขึ้นไปในกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพราะฉะนั้น

จะตองเขียนในบทเฉพาะกาลนี้ไวดวยครับ อยากจะเขียนแลวจะเติมอยางนี้ครับวา            

ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้        

คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

ที่เกษียณอายุราชการและผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดยายไปจากศาลนั้น ครับ ตองเติม

อยางนั้นครับ ไมอยางนั้นจะมีปญหาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรานี้ผานไปแลวนะครับ อาจารยสวัสดิ์บอกมีปญหานะครับ แลวก็เสนอถอยคํามา     

มีจริงหรือเปลาครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ  เขาใจวาความจริงแลวเจตนารมณดั้งเดิมก็คือ 



  ๒๕๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สาริศา ๑๐๗/๒ 

 

ที่ตองการให กต. คนเดิมยังอยูตอไประยะหนึ่งกอนเลือกใหมนั้น มุงหมายถึง กต.            

ที่ยังรับราชการอยู ถาเกษียณอายุไปแลว นั่นก็หมายถึงวาตองพนจากตําแหนงไป เขาใจ

วาเจตนาตรงกัน แตวาถอยคําที่เขียนในรางนั้นอาจจะทําใหสื่อเขาใจผิด ทานอาจารย

สวัสดิ์จึงเสนอเพิ่มใหเขียนใหชัดวา กต. ที่อยู คือ กต. ที่ยังอยูรับราชการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการวาอยางไรละครับ สมาชิกเสนอ  

นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการไมขัดของครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :

ครับ กรรมาธิการตองตอบใหชัดเจนนะครับ และขอถอยคําดวยครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช : ทานรับไปแกไขนะครับ แลวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบอกวา

ทั้งนี้ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นี่นะครับ  ขอแกเปน เกาสิบวัน ไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ตรงมาตราไหนครับ อาจารยสวัสดิ์ครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช : ในมาตรา ๒๙๖/๑ นั่นนะครับ ในบรรทัด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   : 

ออ ครับ หนึ่งรอยแปดสิบวัน ขอแกเปน เกาสิบวัน เพราะอะไรครับ เหตุผลอาจารยครับ

เพราะวาหลักการนี้มันผานแลวครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช : มันนานเกินไปนะครับ เห็นทราบวาทาง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :    

นี่หลักการนะครับ เดี๋ยวจะไป ถาบกพรองผมวาเพิ่มกันดีกวานะครับ  ทานบอกวานานไป

นะครับ มันจะไปแกหลักการเดี๋ยวจะไปนั่งพิจารณากันอีกวาหลักการหรือไมอีก 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช : อันนี้ผมทราบจากคุณนุรักษวาทางกรรมาธิการ   

ยกรางก็เห็นชอบดวยแลวทั้งหมดนี่นะครับ แลวคุณนุรักษรีบออกไปธุระเลยฝากใหผม

กราบเรียนนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ออ ครับ อยางไรครับ คอย ๆ ใหรอบคอบนะครับ จะจบแลวครับ ทานอาจารยจรัญครับ 



  ๒๕๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สาริศา ๑๐๗/๓ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม   

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการ ครับ เร่ืองถอยคําที่ใหชัดเจนขึ้นนะครับ แตไมไดเปลี่ยน

หลักการ เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการและที่มิไดดํารงตําแหนง    

ในชั้นศาลเดิมนี่นะครับ อันนี้ทําใหชัดขึ้นตามหลักการเดิมที่ยังไมชัด แตพอไปเปลี่ยน       

๑๘๐ วัน เหลือ ๙๐ วันนี่ ผมคิดวาฉิวเฉียดวาจะแกหลักการหรือไม ถาจะไปแกอยางนี้

ตองขอมติจากสภาใหชัดกอนวาไมใชหลักการ เปนรายละเอียด แลวก็ถึงจะแกไดตาม

ขอบังคับ ขอ ๑๒๑ ครับผม ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผมวามันหลักการแลวนะครับ  มันก็เถียงตัวเลขกันไปแลวนะครับ  ตัวอยางมันมี       

อาจารยครับ มันผานมติไปแลวครับ สวนตัวเลขนี่นะครับ ทีนี้สวนที่อาจารยเติมถอยคํา

เมื่อกี้นี่นะครับ ก็ถือวาใหชัดเจนนะครับ ผมวากรรมาธิการเขารับแลวนะครับ อาจารยครับ 

           

                                                                                                      - ๑๐๘/๑ 

 

 

 



  ๒๖๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๑๐๘/๑ 

 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  อยางที่ผมกราบเรียนวา ที่ผมนําเสนอนี่ก็         

คุณนุรักษซึ่งเปนกรรมาธิการยกรางนั่นเองนะครับ มาเขียนไวใหกระผม แลวก็บอกวา    

ทางกรรมาธิการยกรางเห็นชอบดวยแลว ผมเลยตองกราบเรียนในที่ประชุมอยางนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาเห็นชอบดวยแลวเมื่อกี้มันปญหาเถียงกันเรื่องหลักการหรือไมหลักการนี่นะครับ 

ถึงแมกรรมาธิการเห็นชอบดวย สมาชิกเขาก็บอกเมื่อกี้ผานหลักการหรือไมผานหลักการ

ไปแลวมันจะมีปญหาครับ ผมวาตัวเลขหลักการเดิมคงไว แกเฉพาะถอยคําที่กรรมาธิการ

เห็นดวยนะครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ไมทราบวาทานกรรมาธิการเห็นดวยหรือเปลา

ครับ เร่ือง ๑๘๐ วัน ๙๐ วันนี่ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการครับ วาอยางไรครับ เชิญตอบครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม อัชพร  จารุจินดา กรรมาธิการครับ เร่ืองตัวเลขก็คงจะมีปญหาในเรื่องหลักการ  

จริง ๆ เพราะมีมติไปครั้งแรกนั้นตัวเลขเปนแคนั้นนะครับ คงปรับตัวเลขไมได แตเขียน

ขยายความเรื่องการเกษียณอายุเพื่อใหเขาใจความหมายกวางขึ้นนั้นทําไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยสวัสดิ์ผานนะครับ เขาเพิ่มใหชัดเจนแลวครับ เดี๋ยวผมจะถาม               

ที่ประชุมครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :   ถากรรมาธิการ กระผมไดกราบเรียนแลววา

กระผมทําตามที่คุณนุรักษบอกวากรรมาธิการเห็นชอบดวยแลว ใหผมนําเสนอ ทีนี้ถามัน

ขัดของที่วาเปนหลักการหรือไมหลักการขอมติที่ประชุมมาก็แลวกันนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยูที่กรรมาธิการเขาไมไดยอมแกตามนะครับ ผมขออนุญาตจะตองถามนะครับ เมื่อกี้

มาตรฐานมันมีแลวนะครับ ผมขออนุญาตกรรมาธิการเขายังยืนยันตัวเลขเดิมนะครับ    

ขอแกเฉพาะถอยคํานะครับ ผมขอยืนยันตามนี้นะครับ ขอใหเปนมติสภานะครับ มีทานใด 



  ๒๖๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๑๐๘/๒ 

 

ไมเห็นดวยมีไหมครับ ที่กรรมาธิการแกไขนี่ครับ แกไขใหตามที่ทานอาจารยสวัสดิ์เสนอ

แลวนะครับ สวนตัวเลขไมแกไขนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีทานใดเห็นอยางอื่นนะครับ ถือวาเปนมติที่ประชุมสภาใหแกไขไดนะครับ ผานมาตรา 

๒๙๖/๑  มาตรา ๒๙๗ ครับ เมื่อกี้ทานเลขาอานแลว ทานกรรมาธิการมีอะไรชี้แจงครับ 

เชิญครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๙๗ นั้น คือมาตราที่ใหตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้

นะครับ สิ่งที่คณะกรรมาธิการแกไขก็คือ เติมใหชัดวา คณะรัฐมนตรีที่จะตองแตงตั้ง       

คือคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เจตนาก็คือ  

ใหคณะรัฐมนตรีในปจจุบันเปนคนตั้ง ไมใชรอเวลาไปถึงรัฐมนตรีใหม ซึ่งก็คงจะใชเวลาไป

อีกหลายเดือน คณะรัฐมนตรีนี้ก็ตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปจะไดเร่ิมดําเนินการดูแล

กฎหมายที่จะตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไปไดเลยครับ อันนั้นคือสิ่งที่แกไขครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ที่กรรมาธิการเสนอใหมนี่นะครับ แลวก็มีการเพิ่มขอความเขามา มีทานกรรมาธิการ

ทานใดเห็นตามรางเดิมกอน มีไหมครับ 

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ครับสวนที่กรรมาธิการขอเพิ่มเขามา มีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ถือวาเห็นชอบกับที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ถือเปนมติผานมาตรา ๒๙๗    

นะครับ กรรมาธิการมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับ เชิญครับ 

 



  ๒๖๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๑๐๘/๓ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ เรายังคางอยูที่มาตรา ๑๓๐ ประทานโทษครับ มาตรา ๘๓ (๑๑/๑) ที่มีผูขอแปรญัตติ

ไวนะครับ ไดเขียนไววา การดําเนินการเพื่อทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ          

อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือที่กระทบตอความมั่นคงของรัฐแตสวนหนึ่ง

สวนใดใหเปนของเอกชนจะกระทํามิได  เวนแตได รับความเห็นชอบจากรัฐสภา             

และจะนําทรัพยสิน ทุน หุน และกิจการไปแปรสภาพและขายมิได นั้นนะครับ เดิมเราคาง

ไวครับ หารือกันเรื่องวาเรื่องนี้ เปนเรื่องการแกไขหลักการหรือไมใชแกไขหลักการ           

แลวก็เราไดพักไป แลวก็ขอใหทางฝายกรรมาธิการกับทางฝายผูแปรไดหารือถอยคํา       

นะครับ จะขออนุญาตทานประธานวากําลังเขียนถอยคําอยู แตในชวงนี้จะขออนุญาต             

ทานประธานใหกรรมาธิการบางทานไดอภิปรายกอนลวงหนาดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญอาจารยพิสิฐครับ 

  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจกับการแปรรูปนี่ครับก็เปน

ประเด็นสําคัญอยางที่หลายทานไดอภิปรายไปนะครับ เปนเรื่องที่ มีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจอยางใหญหลวง ---------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๑๐๙/๑ 



  ๒๖๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                      เสาวลักษณ ๑๐๙/๑ 

 

ถาหากเราดําเนินการผิดพลาดนะครับ ดําเนินการไมถูกตอง เศรษฐกิจในระยะยาว          

ก็อาจจะประสบความเสียหายไดนะครับ ทีนี้สิ่งที่เปนปญหา เปนขอโตเถียงกันอยู          

ในสังคมไทยทุกวันนี้ มันมีทั้งเรื่องของการแสวงหาผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากนักการเมือง

บางประเภท ซึ่งเราก็ไดรูเห็นกันมาแลวนะครับ กระผมจะไมพูดถึงสิ่งเหลานั้นนะครับ     

แตวาเราอยูในที่แหงนี้นี่ เราพยายามที่จะสรางหลักการ สรางแนวทางใหกับอนาคต       

นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งใหกับรัฐบาลและประชาชนในอนาคตที่จะไดใชถือเปนหลัก  

นะครับ กระผมขอกราบเรียนวาในเรื่องของหลักนั่นนะครับ ทุกวันนี้การทํางานของภาครัฐ 

พวกเราก็ทราบดีวามีปญหาอยางมาก ในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในเรื่องของ

คาใชจายนะครับ เพราะฉะนั้นหลักโดยทั่วไปซึ่งเปนแนวทางของโลกทุกวันนี้ จะมีความ

พยายามที่จะปรับปรุงการทํางานของภาครัฐ ไมเฉพาะแตที่เปนรัฐวิสาหกิจนะครับ        

ในระบบราชการในระบบของมหาวิทยาลัยนี่ ใหเปนระบบที่มีความคลองตัวมากขึ้น       

ใหมีการแยกแยะระหวางสิ่งที่เปนการทําการประกอบการนะครับ โดยเฉพาะการประกอบ

ธุรกิจกับสิ่งที่เปนการกํากับหรือเปนการกําหนดนโยบายนะครับ ตัวอยางของระบบ

โทรคมนาคม ก็เปนตัวอยางที่ประเทศตาง ๆ ในโลกก็ไดพยายามดําเนินการใหเห็นชัดเจน

นะครับวา ในเรื่องของการประกอบการนี่เปนการทําโดยหนวยธุรกิจ ขณะที่องคกรกํากับ

จะมีการแยกออกมา ซึ่งที่ประชุมแหงนี้ของเรา สสร. ก็ไดมีการเขียนในรัฐธรรมนูญ ในเรื่อง

ของการใหมีองคกรกํากับในเรื่องของโทรคมนาคมและสื่อเปนตนนะครับ แตที่ผานมา     

ในระบบของบานเรานี่ ระบบรัฐวิสาหกิจจะมีการปนกันระหวางความเปนผูกํากับ          

กับความเปนผูประกอบการธุรกิจนะครับ แลวก็ทําใหเกิดผลในแงของประสิทธิภาพ         

ที่อาจจะไมไดอยางที่เราอยากจะเห็นนะครับ กระผมเองโดยสวนตัวนะครับ ขออนุญาต

เรียนใหทานไดเห็นวา ไดทราบนะครับวา อยางกรณีของกิจการโทรคมนาคม ผมขอไมเอย

นามองคกรนะครับ ก็เปนตัวอยางในอดีตที่เปนผูผูกขาด แลวก็ประชาชนก็เดือดรอน      

นะครับ ผมเองก็เคยมีปญหานั้นวาไปขอเบอรเปนเวลาหลายปก็ไมได เพราะวาระบบ

ผูกขาดนี่ ไมสามารถที่จะเอื้อประโยชนตอประชาชน สุดทายเมื่อมีการแขงขันเกิดขึ้น         

มีการประกอบการที่มีเอกชนเขามาแขงขัน ก็ทําใหปญหาคอคอดเหลานั้นนี่ก็หมดไป 

 



  ๒๖๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         เสาวลักษณ ๑๐๙/๒ 

 

นะครับ ประชาชนก็ไดรับผลประโยชนในเร่ืองของการใชโทรคมนาคมที่มีการแขงขัน         

ที่มีประโยชนนะครับ นี่คือตัวอยางหนึ่ง แนนอนนะครับ ในอดีตที่ผานมานี่ เราไดเห็น

ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจนะครับ  ทั้ งที่ดีและที่ ไมดีนะครับ              

แลวก็รัฐบาลแตละยุคแตละสมัยนี่ก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงในสวนนี้นะครับ        

จะกาวหนามากนอยแคไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง ลาสุดที่เรามักจะไดฟง ไดยินบอยครั้ง ก็คือเร่ือง

ของการปรับปรุงหรือการแปรสภาพของการไฟฟาฝายผลิต ที่ไดถูกศาลปกครองทานได

พิพากษาวาผิด แลวก็กลายเปนสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจจะเขาใจวา การแปรรูปนั้นเปน

สิ่งที่ไมถูกตองหรือเปนสิ่งที่ไมดีนะครับ ซึ่งจริง ๆ แลวนี่นะครับ ทานรองประธานศาล

ปกครองก็นั่งอยูในที่นี้ดวยนะครับ ทานก็สามารถยืนยันไดวา แทที่จริงแลวนี่สิ่งที่ศาล

ปกครองทานไดพิพากษาเกี่ยวกับกรณีของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกรณีของการไฟฟา

ฝายผลิตนั้นนี่ ไมใชไปพิพากษาวาการแปรรูปไมถูกตองในแงของหลักการนะครับ          

แตวิธีการที่ผูกระทํานั้น กระทําผิดขั้นตอนของ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ เชน มีการตั้งบุคคล   

ที่มีปญหาเรื่องของความขัดแยงของผลประโยชน หรือมีการนําเอาที่ดินของรัฐซึ่งเปน       

ที่ราชพัสดุนี่เปนสวนหนึ่งของการเปนสมบัติของบริษัทใหมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่     

ไมถูกตอง แลวก็เปนสิ่งที่ พรบ. ทุนเองนี่ก็ไดมีการเขียนเงื่อนไขเอาไวนะครับ เพราะฉะนั้น

เร่ืองของการแปรรูปในเฉพาะกรณีของการไฟฟาฝายผลิตนี่นะครับ ผมก็อยากจะขอเรียน

ใหทานไดเห็นภาพวา แทที่จริงแลวนี่ศาลทานไมไดบอกวาแปรรูปไมดีหรือไมถูกตอง      

แตเปนผูแปรที่ไดทําผิด จึงไดมีการกลับคํานั้นใหเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของที่ดิน

ที่เราไมไดมีการเวนคืน แลวก็ไปใหรัฐวิสาหกิจใชนี่ แทที่จริงแลวนะครับองคกรอยาง     

การทาอากาศยานนี่ก็ไดมีการแปรรูปนะครับ แลวก็ไดมีการใชที่ดินหนองงูเหาเปนจํานวน 

สองหมื่นกวาไร ที่ดินเหลานั้นการทาอากาศยานก็ไดมีการจายคาเชา ยังไมไดเอามา    

แปรรูป แปรสภาพดวย เพราะถือวาเปนที่ราชพัสดุ ----------------------------------------------- 

                                                                                                                   

                                                                                                                    - ๑๑๐/๑ 



  ๒๖๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๑๐/๑ 

 

และในเมื่อศาลปกครองมีการพิพากษาชัดเจนอยางนั้นแลวนี่ครับ กิจการที่จะมีการ       

แปรรูปของรัฐวิสาหกิจในอนาคตนี่ ก็คงจะไมมีใครเอาที่ดินไปอยูกับบริษัทใหมดวย       

นะครับ อันนี้ก็อยากจะขอเรียนใหทานไดเห็นถึงสิ่งที่ไดเกิดขึ้นนะครับ ที่ผมไดกราบเรียน

แลวก็ยืนยันในเรื่องของการแปรรูปนี่นะครับ ก็เพราะวาในสากล ในประเทศตาง ๆ   

ขณะนี้นี่พยายามจะดูเร่ืองการแปรรูปนี่เปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงประสิทธิภาพ      

ของประเทศ ประเทศที่เคยใชระบบรัฐวิสาหกิจเปนตัวหลัก เชน ประเทศยุโรปตะวันออก 

แมกระทั่งประเทศคอมมิวนิสต (Communist) ในเอเชีย เชน จีนแผนดินใหญ หรือ

เวียดนามนะครับ ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะแปรรูปรัฐวิสากิจ เพื่อจะใหเกิดความคลองตัว 

เพื่อจะใหเกิดประสิทธิภาพนะครับ ในบานเรานั้นนะครับ หลักของการแปรรูปที่เปนอยู   

ทุกวันนี้นี่ จริงๆ แลวไมใชเปนเพราะวาเราตองการที่จะไปใหสมบัติของประเทศ หรือวา

ของรัฐบาลนี่ตองมีการขายออกไป จริง ๆ แลวที่ผานมานี่นะครับกระทรวงการคลัง

จําเปนตองมีการผลักดันเรื่องแปรรูป สวนหนึ่งก็เปนเพราะเรื่องของประสิทธิภาพ 

ประโยชนสุขที่จะเกิดกับประชาชนที่จะไดรับผลตอบแทนในแงของการที่ไดรับบริการที่

ดีกวานะครับ ตัวอยางของกรณีโทรคมนาคม หรือไดรับคุณภาพในราคาที่ถูกกวาเปนตน

นะครับ แตอีกดานหนึ่งที่สําคัญ ก็คือขอจํากัดของกระทรวงการคลัง ของรัฐบาล ในการที่

จะตองระดมทุน ระดมเงินมาเพื่อจะมาใชในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตองใชเงินเปน

จํานวนมากมายมหาศาล เทาที่ผานมานะครับ ถาหากไมมีการแปรสภาพนี่รัฐวิสาหกิจ       

ก็จะเปนองคกรของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังก็ตองไปดําเนินการในการกูเงินมานะครับ 

โดยเฉพาะกูจากประเทศตาง ๆ อยางเชน ญ่ีปุน  อยางกรณีของไฟฟาก็มักจะไปกู       

จากเจบิก (JBIC – Japan Bank for International Cooperation) นะครับ รถไฟ รถไฟฟา 

เหลานี้เปนตน ก็มักจะไปกูจาก วีซีเอฟ (VCF) (OECF – The Overseas Economic   

Co-operation Fund) หรือเจบิก เปนตนนะครับ เพราะฉะนั้น  เพื่อจะไมใหปญหาหนี้สิน

ของประเทศมีมากลนพนตัวนะครับ  การแปรรูปนี่ เปนการเปดทางใหประชาชน              

ซึ่งมีเงินออมเหลือ กองทุน  ตาง ๆ ที่เรามีทุกวันนี้นะครับ ไมวาจะเปนกองทุน กบข. 

กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ ซึ่งประชาชนนี่ไดออมเงินเอาไวนี่    

ซึ่งขณะนี้มีกวา  ๑  ลานลานบาทนะครับ  แลวถาไปฝากแบงก  (Bank)  นี่ก็ไดดอกเบี้ยต่ํา 



  ๒๖๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๑๐/๒ 

 

ดอกเบี้ยไมคุมกันนี่ ไดเอาเงินสวนนี้นี่มาซื้อหุน   มาลงทุนรวมกับรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้น

การแปรรูปที่ผานมาของกระทรวงการคลังนะครับ ที่ไดดําเนินการโดยผาน พรบ. ทุนนั้นนี่ 

ไมไดมีการเอาสมบัติไปขาย ไมเคยเอาหุนของกระทรวงการคลังไปขาย  แตเปดทางใหกับ

ประชาชนและเอกชนตาง ๆ นี่เอาเงินมาลงรวมทุนดวย เพื่อที่รัฐบาลจะไดไมตองไปกอหนี้ 

กอสิ้น นําเงินเหลานั้นนี่มาลดหนี้ มาลดภาระของดอกเบี้ยของรัฐบาล หรือของประเทศ   

ที่จะตองจายไปตางประเทศ ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็เกิดประโยชน ทั้ง ๒ ฝาย ฝายรัฐบาลเองก็ได

ประโยชนที่ไมตองมีภาระ ประชาชนเองก็ไดประโยชนที่มีแหลงในการลงทุนนะครับ 

ขณะเดียวกันถามีการแปรรูปนี่ ระบบของรัฐวิสาหกิจก็ตองทํางานในเชิงของเอกชน      

นะครับ ตองถูกตรวจสอบโดยกลไกของรัฐวิสาหกิจ โดยกลไกของตลาดหลักทรัพย      

เปนตน 

  (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีผูประทวงครับ ทานประทวงวาอะไรครับ ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมประทวงวาไมมีเหตุจําเปนที่                   

ทานกรรมาธิการตองอภิปรายแลว ขางลางเขาสงขอมูลมาใหผมวา ตกลงกันไดหมดแลว

ครับ ก็เสนอวาไมมีเหตุที่ตองอภิปรายแลวครับ อยากจะใหมาพูดกันเรื่องเนื้อหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวผมจะวินิจฉัยครับ สิ่งที่กําลังอภิปรายนั้นผมวาชาวบานเขาฟงขางนอกอยูดวย

นะครับ ก็พูดใหจบแลวกัน แตขอใหสรุปเลยนะครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการแปรรูปนี่

นะครับ ผมก็จะขอพูดเร็ว ๆ เพราะวาที่ผานมานั้นผมสงวนปากสงวนคําที่จะไมพูดมาก 

โดยเฉพาะในชวงแรกนะครับ แตวามาในชวงนี้นี่ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนทานทั้งหลาย

นะครับวา เ ร่ืองแปรรูปนี่เปนเรื่องสําคัญที่ทุกฝาย โดยเฉพาะฝายนักลงทุนตาง ๆ              

ไมวาจะเปนในประเทศหรือตางประเทศนี่เขามองกัน ถาหากเราไปสรางขอจํากัดในการ

แปรรูป  ก็เทากับวารัฐบาลไทยหรือประเทศไทยนี่ไมไดสนใจที่จะปรับปรุงระบบ 



  ๒๖๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๑๐/๓ 

 

ใหมีประสิทธิภาพนะครับ  ในขณะที ่ประเทศอื ่น  ๆ  รอบขางนี ่เขาพยายามเรงรัด      

ในสวนนี้ แลวก็เกิดผลประโยชนขึ้นมานะครับ กิจการที่ทางการไดแปรสภาพไปนะครับ 

ในหลาย ๆ กรณีที่ใชกับ พรบ. ทุนนี่ ก็ไดเกิดประโยชนทั้งกับพนักงานเองภายในนะครับ  

ที่ไดรับผลตอบแทนดีขึ้น ไดรับโบนัส (Bonus) สูงขึ้น กับประชาชนที่ไดรับบริการที่ดีขึ้น ---

             

                                                                                                                   - ๑๑๑/๑ 



  ๒๖๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           นัชชา ๑๑๑/๑ 

 

ขณะเดียวกันนะครับ ในกิจการที่มีการแปรสภาพไปนะครับ รัฐก็ไมตองไปกอหนี้กอสิน

อยางที่ผมไดกราบเรียนไปแลว เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้การตั้งนโยบายนี้ใหชัดเจนวา       

เราไมสรางขอจํากัด ใหรัฐสามารถบริหารจัดการอยางนี้ในสวนนี้ไดนะครับ จึงเปนเรื่อง

สําคัญ แลวถาหากเราใหสัญญาณที่ไมถูกตองไปก็อาจจะเกิดผลเสียหายตอความ    

เชื่อม่ันของนักลงทุน ของผูประกอบการตาง ๆ ที่เขาประสงคจะยายโรงงาน ยายกิจการ  

ในประเทศไทยวา คาไฟฟา หรือคาประปา หรือคาใชจายตาง ๆ จะสูงกวาที่อ่ืนหรือไม 

เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้ผมจึงขอตอกย้ํานะครับวา การแปรรูปนั้นเปนประเด็นสําคัญ

ประเด็นหนึ่งของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ แลวก็พวกเรามีหนาที่ในการที่จะตองดูแล

เร่ืองนี้ใหเกิดประโยชนสุข ใหเกิดผลอยางที่ เราตองการนะครับ ก็ขออนุญาตที่จะ        

กราบเรียนแตเพียงเทานี้กอนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ สรุปแลวนี่ครับ กรรมาธิการตกลงกันไดหมดแลวใชไหมครับ     

เชิญรับฟงขอสรุปของกรรมาธิการนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                 

ที่เคารพครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มี ๒ ประเด็นที่เราไดหารือกัน           

   ประเด็นที่  ๑  ก็คือเ ร่ืองที่ มีการขอแปรญัตตินะครับ  ในมาตรา  ๘๓          

เร่ืองการดําเนินการเพื่อใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีพ    

ของประชาชน หรือกระทบตอความมั่นคงของรัฐแตสวนหนึ่งสวนใดใหเปนของเอกชน   

จะกระทําไมได เวนแตไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา และจะนําทรัพยสิน ทุน หุน        

และกิจการไปแปรสภาพและขายไมได นั้น มีผูอภิปรายจํานวนมากนะครับ กรรมาธิการ   

ก็มีความเห็นดวยวา  เ ร่ืองดังกลาวเปนเรื่องใหม  ไมใช เ ร่ืองหลักการเดิมนะครับ                  

นั่นประเด็นที่ ๑ ที่อยากขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน กรรมาธิการก็เห็นดวย         

กับทานสมาชิกสภารางวา ตามที่ไดหารือกันนั้นเปนเรื่องหลักการใหม ไมใชหลักการเดิม       

จึงไมใชซ้ําซอนกับเรื่องเดิมที่เคยไดมีไว นี่ประเด็นที่ ๑ ครับทานประธานครับ           

 

 



  ๒๖๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           นัชชา ๑๑๑/๒ 

 

   ประเด็นที่ ๒ ตามที่มีผูขอแปรญัตตินั้น กรรมาธิการไดหารือกับผูแปรญัตติ

แลวนะครับ จะขออนุญาตแกไขถอยคําตามที่ไดตกลงกันไวนะครับ ขออนุญาตอาน       

ใหทานทั้งหลายไดตรงกันนะครับวา การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือ

โครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐที่จําเปนตองใชใน

ชีวิตประจําวันของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน   

หรือทําให รัฐ เปน เจ าของนอยกว ารอยละ  ๕๑  จะกระทํามิ ได  ผมขออนุญาต                

กราบเรียนวา สิ่งที่ทานพิสิฐ ลี้อาธรรม ไดพูดไปนั้น เปนสิ่งที่ถูกตองนะครับวา เราไมควร

สงสัญญาณที่ผิดทั้งในประเทศและตางประเทศ การเขียนใน (๑๑/๑) ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมา 

ก็ไมไดสงสัญญาณที่ผิดไปนะครับ ก็เปนเรื่องที่เราเขาใจตรงกันวา ไมใชวาไมสามารถ   

แปรรูปรัฐวิสาหกิจไดนะครับ แตเร่ืองของโครงสราง โครงขายขั้นพื้นฐานของกิจการนั้น

เปนเรื่องที่สําคัญมาก แลวรัฐตองรักษาไวนะครับ ตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดหารือกัน

ไวนี่นะครับ ก็ขออนุญาตวาไดตกลงกันแลวนะครับ กรรมาธิการเห็นดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกเจาของเรื่อง ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เจาของเรื่องนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานที่เคารพครับ ผม       

เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมกเ็ห็นดวยทั้ง ๒ ประเด็น คือ 

   ประเด็นที่  ๑  เ ร่ืองนี้ เปนเรื่องหลักการ  แต เปนหลักการที่ ไมซ้ํ ากับ      

หลักการเดิมที่ไดลงมติกันไวแลว เพราะฉะนั้นก็ยังคงที่ไดลงมติไวในวรรคกอนหนานี้      

นะครับ อันนี้ก็ขอเนนใหชัดเจนวา ยังมีขอความเดิมอยูทุกประการ อันนี้เปนเพิ่มเติม    

ขึ้นมาใหม  

   ประการที่ ๒  ที่ไดระบุอยูในที่ทานอาจารยสมคิดอานทั้งหมด ก็เห็นชอบ

ดวย แลวก็อยากจะเนน เพื่อที่จะใหผูคนไดเขาใจดวยวา พวกสมาชิกที่แปรญัตติทั้งหลาย 

ไมไดกีดขวางการแปรรูปในลักษณะที่แปรอะไรไมไดเลย ทําอะไรไมไดเลย ไมใชวา          

ไมเห็นแกประสิทธิภาพเลย เราเห็นดวยกับการที่เราจะทําใหเกิดการแขงขัน เพราะการ

แขงขันเปนการที่ทําใหมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การมีสวนรวมของประชาชนในการลงทุน 

 



  ๒๗๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           นัชชา ๑๑๑/๓ 

 

ของภาคเอกชนในการลงทุนเปนของสําคัญ และจะไดมีการแขงขัน แลวก็ควรจะตอง        

มีองคกรในการกํากับ ตรวจสอบใหเปนระบบ ถาทํากันไดอยางนี้ ผมคิดวาพวกเราทั้งหมด

ทั้งสภานี้ก็ดีใจ -----------------------------------------------------------------------------------------                            

 

                                                                                                                   - ๑๑๒/๑ 



  ๒๗๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สายชล ๑๑๒/๑ 

 

แตวาที่สภานี้มีความเปนหวง และขอไวเพียงแคนิดเดียว คือขอตัวพื้นฐานสําคัญ         

ไมใชพื้นฐานเฉย ๆ ดวย เอาโครงพื้นฐานที่ผมเรียกวากระดูกของมันนี่นะครับที่สําคัญ 

แลวถาที่สําคัญนั้นขอนี่ ก็ยังไมไดขอไวรอยเปอรเซ็นตอีก ยังใหเอกชนหรือประชาชน         

มีสวนรวมในการลงทุนได แตวาขอให เนื่องจากวามันเปนเรื่องของความมั่นคง เปนเรื่อง

ของสาธารณูปโภคที่จําเปน  ก็ขอไววา  รัฐควรยังจะตองมีสิทธิและมี อํานาจสัก              

๕๑ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นก็ตรงกันหมด ผมคิดวาพวกเรามีความเจตนาดีทั้ง ๒ ฝาย   

นะครับ ในที่สุดก็ออกมาไดดวยดีตรงนี้ ก็ขอบพระคุณทุกฝายตรงนี้ละครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานสมเกยีรติครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบพระคุณครับทานประธานครับ ผม 

สมเกียรติ  รอดเจริญ สสร. ครับ ก็ตองบอกวา มันเปนสิ่งที่เราหนักใจอยูเหมือนกัน   

สําหรับในกระบวนการนี้ เพราะวาเจตนารมณดั้งเดิมขออนุญาตเทาความนิดเดียว       

เพื่อจะไดใหเพื่อนรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่สรางความหวังไวกับเรานี่ไดเขาใจนะครับวา       

จริง ๆ แลวในสิ่งที่เขามอบหมายหลักการมาใหเรา ก็คือรัฐวิสาหกิจที่เปนสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ น้ํา ไฟ ความมั่นคงของรัฐ ไมวาจะเปนสนามบิน การทาเรือ อะไรแบบนี้

เปนตนนะครับ ที่เปนความมั่นคงนี่ เขาไมอยากใหแปร สวนอื่น ๆ นี่ถาเผื่อจะแปรก็

ดําเนินการกันไปในรูปนี้ แตเมื่อมันมองเห็นความจําเปนตามที่ทานกรรมาธิการ              

ไดดําเนินการมานะครับ ก็คงจะตองบอกวาพอใจไหม พอใจ แตพอใจถึงที่สุดไหม           

ไม พอใจในระดับหนึ่งเทานั้นนะครับ ก็อยากจะขอใหบันทึกเปนเจตนารมณไวดวยวา      

ถาเผื่อมันเปนไปไดจริง ๆ นี่ รัฐวิสาหกิจที่เปนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประตูบาน 

ประตูเมืองของเรานี่นะครับ  ไมวาจะเปนสนามบิน ไมวาจะเปนการทาเรือ ไมวาจะเปน

ไฟฟา ประปา ไมวาจะเปนการสื่อสารทั้งหลายแหลนี่ สภานี้ก็คงไมอยากใหแปรนะครับ 

แตเมื่อมันมาถึงในกระบวนการนี้ ในลักษณะแบบนี้ก็คงจะตองรับในหลักการนี้นะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยพิเชียรครับ  



  ๒๗๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สายชล ๑๑๒/๒ 
 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ    
นะครับ ขออนุญาตอภิปรายสั้น ๆ เทานั้นนะครับ ผมก็อภิปรายทีไรก็สั้นทุกทีนะครับ         
ก็คือจริงอยูที่ทานกรรมาธิการไดอภิปรายไปยืดยาวพอสมควรนี่ เราก็เห็นดวยนะครับ 
ไมไดไมเห็นดวย วาจะตองมีความพยายามของประเทศที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ แตวาสิ่งที่เราอยากจะใหนําขึ้นเปรียบเทียบและเปน  
ตราชั่งถวงดุลนี่ ก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหลายจะตองไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ          
ขั้นพื้นฐานที่เปนผลประโยชนของประชาชนทั้งหลาย ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา โทรศัพท 
สนามบิน การทาเรือ การสื่อสาร หรือแมกระทั่งเรื่องของดาวเทียม แลวก็พลังงานครับ   
ทานประธาน อยางเชนเรื่อง ปตท. ซึ่งไดถูกแปรรูปไปแลวก็ตามนี่ ความกังวลของเรา      
ก็คือวา หุนที่ขายอยูในตลาดหลักทรัพยนี่ เกรงวาถึงวันหนึ่งรัฐอาจจะถือหุนนั้นนอยกวา 
๕๑ เปอรเซ็นต ซึ่งจะทําใหความเปนเจาของ หรือที่เรียกวาโอนเนอรชิป (Ownership)   
ของรัฐมันสูญสลายไปนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตย้ํานะครับวา ระหวางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือการทํากําไรสูงสุดที่เรียกวา แม็กซิไมซ โพรฟต (Maximize profit)      
ตามหลักโลกาภิวัตนทั้งหลายนี่ ขณะที่กลุมทุนตาง ๆ ตองการแม็กซิไมซ โพรฟต แตเรา    
ก็จะตองแม็กซิไมซ พับลิก อินเทอเรสต (Maximize public interest) คือจะตองเพิ่ม     
การรักษาผลประโยชนของประชาชนควบคูไปดวย แลวก็เพิ่มการใชประโยชนนะครับ   
จากสาธารณูปโภคเพื่อประชาชนใหมากที่สุดดวย เรียกวา แม็กซิไมซ พับลิก ยูทิลิตี 
(Maximize public utility) นะครับ ผมก็ขออนุญาตเพียงเทานี้ละครับ เพราะวาเพื่อน ๆ   
ก็ไมอยากใหอภิปรายยาว ประเด็นนี้จะเปนประเด็นหนึ่งซึ่งจะเปนเสนหของรัฐธรรมนูญ
จริง ๆ นะครับ 
  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ทานพอแลว ตองพอจริง ๆ นะครับ 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอขอบคุณมากครับ  
  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ครับ ขอบพระคุณครับ ที่ยกมือเมื่อกี้นะครับ ทานอรัญนะครับ แลวปดดวยทานวุฒิชาติ   
นะครับ ครับ ทานเศวต  ทานศิวะ เอา ยกใหหมด จะมีอีกเยอะไหมครับ ผมวา  เอาพอดี ๆ ครับ                                  
             - ๑๑๓/๑ 



  ๒๗๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๑๑๓/๑ 

 

  นายอรัญ ธรรมโน  :  ทานประธานที่เคารพ ผมพูดไมถึง ๑ นาทีครับ               

ผม อรัญ ธรรมโน สสร. หมายเลข ๐๙๔ นะครับ อยากจะกราบเรียนทานประธานวา               

เมื่อคืนเปนคืนที่ผมวิตกคอนขางมากในเรื่องนี้นะครับ และไดเตรียมมาคอนขางมากที่จะ

อภิปรายในเรื่องนี้ แลวก็ตั้งความหวังไวกับทานอาจารยเจิมศักดิ์คอนขางมากเกี่ยวกับ

เร่ืองนี้ดวยนะครับ และอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไดทําหนาที่อยางดีในเรื่องนี้ ผมอยากขอบคุณ 

ไว ณ ที่นี้นะครับ และผมคิดวาการอภิปรายวันนี้นี่ ถาจบแคอาจารยเจิมศักดิ์ แลวบันทึก

สิ่งที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดไวนี่ จะเปนประโยชนตอประเทศชาติ ในดานการแสดงทาที

ของพวกเราตอการลงทุนจากตางประเทศอยางมากครับ ผมอยากขอบคุณอาจารย      

เจิมศักดิ์ไว อยากขอใหเรคคอรด (Record) ไวดวยครับ ขอบคณุมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ผมก็ขอบคุณทานอรัญดวยนะครับ เมื่อกี้ที่ยกมือนะครับ ยังติดใจไหมครับ                       

ทานวุฒิชาติครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ                   

ก็อยางที่ทานเพื่อนสมาชิกสักครูกลาวไปนะครับ คอนขางเปนเรื่องที่สบายใจนะครับวา

ผลลัพธก็ออกมาคอนขางไดดี แตสิ่งที่ผมกําลังนะครับ จริง ๆ แลวนี่ทานกรรมาธิการ               

ยกรางนะครับ ขออภัยที่เอยนาม คือทานพิสิฐนี่ ทานไดพูดคุยกับผมตั้งแตเมื่อวาน        

เรามีความเขาใจที่คอนขางจะตรงกัน แตสิ่งหนึ่งที่ผมคอนขางจะฟงแลวไมคอยสบายใจ   

ก็คือเหมือนกับวาพวกเรานี่ไมเขาใจในเรื่องของการแปรรูปนะครับ ทานก็เลยตองมาบอก

เราวา เร่ืองการแปรรูปนี่ตองทําอะไร อยางไร จริง ๆ ไมใชนะครับ พวกเรามีความเขาใจ 

แตสิ่งที่เราคํานึงแลวก็อยากจะใหทางคณะกรรมาธิการยกรางเขาใจอยางที่พวกเราบอก  

ก็คือในสวนของโครงสรางพื้นฐานซึ่งมีความจําเปน อยางที่ผมบอกนะครับ วันนี้เรา       

จะแปรรูปอะไรก็ได แตเราตองคํานึงนะครับวา เราเตรียมรองรับกับปญหาที่เกิดขึ้นดีแลว

หรือนะครับ โดยเฉพาะอยางที่ผมยกตัวอยางนะครับ เพราะวาผมเปนหัวหนาหนวยที่

บริหารในเรื่องโครงสรางพื้นฐานนะครับ ดานภาคการขนสง ภาคคมนาคมอยู ณ วันนี้   

เราเปนกลไกของรัฐที่ดี  แตถาวันนี้มันถูกแปรรูปออกไปนะครับ ผมถามวาเมื่อถึงเวลาหนึ่ง 

 



  ๒๗๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๑๑๓/๒ 

 

ที่รัฐมีความจําเปนตองใชกลไกเหลานี้นะครับ มาเปนเครื่องตอรองหรือมาเปนเครื่อง    

ชวยพยุงสภาวะเศรษฐกิจที่อยูในภาวะลอแหลมนี่ เราจะทําอยางไรนะครับ อะไรที่ตอง

แปรรูปเพื่อใหเกิดการแขงขันนี่ เรายินดีนะครับ และผมเชื่อวาพวกเราทุกคนนี่ มี         

ความเขาใจในเรื่องตรงนี้นะครับ ผมก็ไมอยากจะพูดอะไรมากไปกวานี้นะครับ เพราะวา

ไหน ๆ เร่ืองราวมันก็จบลงไปไดดวยดีนะครับ ซึ่งตองขอขอบคุณทางกรรมาธิการยกราง

นะครับ แลวก็ใครหลาย ๆ ฝาย เพื่อนเราหลาย ๆ ฝายที่ทําใหเร่ืองนี้จบไปคอนขางไดดี 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ มาตรา ๘๓ นี่นะครับ จะอภิปราย ๘๓ หรือครับ ผมยังไมไดถามมติ             

นะครับ ๘๓ หรือครับ จริง ๆ มันเขาใจหมดแลวนะครับ นี่ครับ มาตรา ๘๓ นะครับ              

ทานเศวตครับ มาตรา ๘๓ ครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ คือผมติดใจ

ถอยคํา รอยละ ๕๑ นะครับ ทานประธานครับ คือปญหามันอยางนี้ ผมกราบเรียน      

กอนเราจะหลงทางเพราะมันเรื่องใหญนะครับ ก็ตองขออนุญาตจริง ๆ ครับ คําวา         

ฟาซิลิตี (Facility) พื้นฐาน เบสิค ฟาซิลิตี (Basic facility) นี่ มันเปนเรื่องความมั่นคง  

ครับทานประธาน ที่เรายกตัวอยาง มันจะใหเอกชนเขามาปนเปอนไมไดเลยนะครับ 

อยางเชน การสองไฟฟาตามทางอยางนี้ ซึ่งถามีปนเปอนของเอกชนนี่ มันจะตองเรื่อง    

ของกําไร ขาดทุน พอมาเถียงกัน แลวก็ทําไมไดครับ เร่ืองรถไฟขนสาธารณูปโภค เกี่ยวกับ

เร่ืองทหาร หรือวาเรื่องอุทกภัย หรืออะไร ทําไมได แมแตขนสงของทานวุฒิชาติก็ทําไมได            

มันปนเปอนไมไดนะครับ เร่ืองนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเขาถึงเขียนไววา หลักการก็คือวา 

พื้นฐาน สาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับ ถาสวนอื่น เปนองคกรฟอกหนัง แบตเตอรี 

(Battery) ที่ขาดทุนอยูเชิญนะครับ ตามสบายมันไมพื้นฐาน แตสวนที่เปนพื้นฐาน                        

มันหมายถึงความมั่นคง  ความมั่นคงมันคืออะไรละครับ  มันไมได  บางอยางรัฐ             

ตองสนับสนุนฟรี  (Free) เลย สําหรับผูยากไร หรืออ่ืน ๆ หรือเพื่อการสาธารณะ             

พอมันปนเปอนเรื่องของเอกชนปุบ  การสาธารณะไปไมได ความมั่นคงไปไมได ติดขัดเปน  

 



  ๒๗๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๑๑๓/๓ 

 

ขอกฎหมาย  แลว รัฐธรรมนูญเราเขียนล็อกไม ไดครับ  ตรงนี้ผมจึงขออนุญาต                  

ใหทานกรรมาธิการทบทวนในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

             

                     - ๑๑๔/๑ 

 

 

 

 

 



  ๒๗๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           ปทติตา ๑๑๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยศิวะครับ จะอภิปรายไหมครับ ใหโหวตเลยหรือครับ กรรมาธิการครับ ทําความ

เขาใจทานเศวตนิดนะครับ แหม มันมาตราสุดทายแลว อยากใหเห็นทั้งสภานะครับ               

ลองดูนะครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยเอาสั้น ๆ นะครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  : สั้น ๆ ครับ ก็อยากจะใหทานเศวต   

ไดมองเอกชนในแงดีบางนะครับ เอกชนไมไดสกปรกเสมอไปครับ เอกชนในทีนี้ของผม

หมายถึงประชาชนโดยทั่วไปที่เขามีเงินฝากแบงก แตวาแบงกใหดอกเบี้ยต่ํา เขาก็มา     

ซื้อหุน แลวเขาก็เปนสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สมาชิกของ กบข. สมาชิกของ

ประกันสังคมนะครับ ซึ่งกองทุนเหลานี้ขณะนี้มีเงินกวา ๑ ลานลานบาท แลวเงินเหลานี้    

ก็ไมรูจะไปไหน ก็ตองมาลงในกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งจะไดผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ 

เพราะถาหากเขาไปลงในกิจการอื่นนี่ ราคาอาจจะขึ้นลง แลวเขาก็ขาดทุน ก็ไมเปน

ประโยชนตอผูที่เปนเจาของคือประชาชน หรือมิฉะนั้นเขาก็ตองไปตางประเทศ อยางกรณี 

กบข . ขณะนี้ตองเอาเงินกวา ๑๕ เปอรเซ็นต ไปลงทุนในตางประเทศ  เพราะวา              

ในประเทศไทยเองไมมีที่จะลง ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเองกลับตองไปบากหนาไป          

กูเงินจากตางประเทศ เพื่อจะมาลงในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพราะรัฐบาลไทยเอง      

ก็ไมสามารถที่จะมีเงินจากภาษีอากรมาลงได จึงเกิดความพิกลพิการเหลานี้อยู

เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะเปดทางใหกับกองทุนตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งตอไปจะมีมากขึ้น    

มากขึ้น ไดมีโอกาสมาลงทุนเพื่อที่จะลดภาระของรัฐนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานเศวตครับ พอจะเขาใจตรงกันไดไหมครับ เชิญครับทานเศวตครับ 

 

 



  ๒๗๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           ปทติตา ๑๑๔/๒ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  นิดเดียวครับทานประธาน ผม เศวต  ผมเขาใจ       

ทานกรรมาธิการที่ชี้แจงเปนอยางดียิ่งครับ ทานยกเรื่องของเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ดี 

กองทุนเงินทดแทนก็ดี กองทุนอะไรก็แลวแตนะครับ ที่มีอยูแลวก็นอนไว แลวกําลังวุนวาย

เร่ืองหารายได เอามาทําตราสารหนี้ครับ เพราะวาองคกรที่เปนรัฐวิสาหกิจนี่เปนองคกร    

ที่เปนนิติบุคคล สามารถกู แลวรัฐบาลก็ค้ําประกันเหมือนธนาคารออมสิน เงินก็ไมไดหาย   

ไปไหน  ไดดอกเบี้ย  โพรฟต  แนนอน  ฟกซ  ครับ  แตลักษณะที่ท านพูดมัน เปน          

หลักการที่ขัดในการที่เมื่อมีการขายหุน มันไมสามารถที่จะแปรไปทําสาธารณะได          

มันติดขัดตรงนี้ ทานไปล็อกเร่ืองสาธารณะ อยางนี้ทานก็ตองไปเก็บทางเดินตาม อบต. 

ไฟฟาสวาง ตาม อบต. รดน้ําอยูขางทาง ตนไมตาง ๆ ทานก็เอาไปเก็บ ทานไปเก็บกับใคร 

มันมีปญหานะครับ แลวเกิดอุทกภัย รถไฟขนไปปบนี่ ถาหากวารถไฟขนเสบียงไปให       

พี่นองประชาชนก็ตองเก็บเงิน ฟรีไมไดนะครับ เพราะวาผูถือหุนเขาก็ตองเลนงาน          

มันไมไดนะครับ บขส. ทานวุฒิชาตินี่ ขนการเพื่อพี่นองประชาชนหรือการของรัฐนี่ขนไป

ไมไดนะครับ ทานตองคํานึงถึง นี่คือหลักการเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอฝากเลยครับ 

กรรมาธิการครับ เร่ืองใหญครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทาน เศวตไม เห็นด วยกับ เขา  แล วจะ เสนออย าง ไรครับ  ผมจะไดถามมติถู ก                  

เสนออยางไรครับ 

  นายเศวต ทินกูล :  ผมเสนอวา ขอใหเปนตัดเรื่องเอกชนออกไปนะครับ 

ทั้งหมดครับผม ผมยังไมไดทันคิดถอยความ  แตวาหลักการคือวา ใหเปนของรัฐ           

อยางเดียว เฉพาะเรื่องพื้นฐานนะครับ เราเขียนชัดเจนถูกตองตรงกันแลวพื้นฐาน           

แตถาไมพื้นฐานนี่ โอ.เค. ครับ ไมติดใจครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๘๓ นะครับ กรรมาธิการไดจัดทํารางใน (๑๑/๑) นะครับ  โดยมีสมาชิกบางสวนไป 

 



  ๒๗๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           ปทติตา ๑๑๔/๓ 

 

ปรึกษาหารือกันแลวนะครับ เห็นดวยนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับรางที่

กรรมาธิการเสนอดังกลาวนี้ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับทานเศวตนะครับ ที่อภิปราย

สักครูนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                  - ๑๑๕/๑ 

 

 

 

 

 

 



  ๒๗๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๑๑๕/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ 

เห็นดวย ๕๖ ไมเห็นดวย ๑ งดออกเสียง ไมมี ไมลงคะแนนเสียง ไมมี นะครับ ๑ เสียง    

ผมไมแนใจวาของทานเศวตหรือเปลานะครับ ถือวาเปนไปตามรางที่กรรมาธิการเสนอ   

นะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๒๘๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    ศิริวรรณ ๑๑๕/๒ 

 

   อาจารยธิติพันธุมีอะไรครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  ผมขออนุญาตครับ                

ทานประธานครับ ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย จริง ๆ จะตอบคุณเศวตนิดเดียวเทานั้นเองครับวา 

ถึงแมมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตวาในรัฐธรรมนูญเองนั้นถือวารัฐนั้นตองถือหุน           

ไมนอยกวารอยละ  ๕๑  เพราะฉะนั้นอํานาจการควบคุม  จัดการนั้นยังอยูที่ รัฐ              

และการที่รัฐนั้นไปใหบริการตาง ๆ เหลานั้น อาจจะถือเปนเรื่องการบริจาค แลวไปหักเปน

คาใชจายในการเสียภาษีได เพราะฉะนั้นมันไมมีขอจํากัดในเรื่องที่บอกวารัฐไมสามารถ

ทําไดเลยละครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาอาจารยธิติพันธุอภิปรายกอน ทานเศวตอาจจะไมตองลงมติไปแลวนะครับ       

ถาอยางนั้นบันทึกไวนะครับ ทานสมาชิกครับ พอดีมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ทานสดศรี

เสนอเขามานะครับ ตอนนี้เสนอมาลงรับอะไรเรียบรอยนะครับ เปนญัตติใหแกไขทบทวน

มาตรา ๒  มาตรา ๖๘ วรรคสอง อะไรนี่นะครับ แลวก็กรรมาธิการเห็นวาอยางไรครับ 

เพราะวารับรองญัตตินี้ไมครบนั่นอยูแลวครับ กรรมาธิการเห็นจะพิจารณาหรือไม    

อยางไรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ผมเขาใจวาเปนหลักการเดิมที่เราไดลงมติไปแลวนะครับ กรรมาธิการเห็นวานาจะเปน

หลักการที่ซ้ํากับหลักการที่เราลงมติไปแลวนะครับ ก็ขออนุญาตยืนยันวาไมนาใหเขามา

เปนหลักการใหมไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ พอดีทานสดศรี ออ แจงวาถอนแลวนะครับ ทานศักดิ์ชยัมีอะไรครับ เชิญครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ศักดิ์ชัย ครับ 

เมื่อสักครู เรามีมาตรา ๒๙๕ (๔) ที่ทางกรรมาธิการยกรางบอกวาจะไปปรับปรุง             

แลวก็อยากจะใหอานใหฟงครับ จะไดจบ ขอบพระคุณครับ  

 

 



  ๒๘๑ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริวรรณ ๑๑๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ อานใหฟงอีกรอบหนึ่ง หลักการตรงกันหมดแลวใชไหมครับ 

อยางไรครับ ขอความชัดเจนครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ 

หลักการตรงกันหมดแลวครับ เดี๋ยวขอทานศักดิ์ชัยมาดูดานหลังบัลลังกไดไหมครับ        

จะกลับบานกันแลวครับ ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เปลาครับ เดี๋ยวครับ เดี๋ยวลองขอความชัดเจนครับ ใจเย็น ๆ นิดหนึ่ง เราไมอยากให    

งานคางนะครับ และตอนนี้มันติดตรงไหนครับ ทานศักดิ์ชัยครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  จริง ๆ หลักการตรงกันนะครับ เนื่องจากวา

เนื้อหาผมขอใหตัด (๔) ออกทั้งหมด ทีนี้ทางกรรมาธิการบอกวาขั้นตอนที่ ๑ กับที่ ๒      

มันผานไปแลว ก็จะไปเขียนเฉพาะในขั้นตอนที่ ๓ กับที่ ๔ ซึ่งกรรมาธิการยกราง             

ก็รับปากวาจะไปเขียน เมื่อจะไปเขียนแลวก็บอกวาจะกลับ ผมกอนที่จะผานมาตรานี้    

ผมก็ถามวาถาอยางนี้ผมจะมีโอกาสไดเห็นกอนไหมครับ กอนที่เราจะผานตรงนี้ไปนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการลองหาความชัดเจนหนอยครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ยังไมไดเขียนครับ     

ทานประธานครับ  ก็อยูบนบัลลังกกันหมด  ถาทานศักดิ์ชัยจะรอก็พัก  ๑๕  นาที              

หรือชั่วโมงหนึ่งไดไหมครับ แลวเดี๋ยวเขียนแลวกลับมาใหม ขออนุญาตไปดูหลังบัลลังก   

ไดไหมครับ ทานครับ ขอความกรุณาเถอะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ไดไหมครับ ผมวาอยางนั้นพูดบันทึกใหชัดเจนกอนนะครับ พูดใหชัดเจนวา

ถอยคําจะเปนในลักษณะใดนะครับ ดีกวานะครับ ดีกวาจะเลิกไปเฉย ๆ แบบนี้นะครับ   

จะไดเห็นตรงกัน ผมวาสมาชิกคงอยากจะไดยินทั้งหมดนะครับ คงไมใชทานศักดิ์ชัย      

คนเดียวแลวนะครับ ลองดู มาตราเทาไรนะ ทานศักดิ์ชัยครับ มาตราเทาไรนะครบั 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  มาตรา ๒๙๕ (๔) ครับ                    - ๑๑๖/๑ 



  ๒๘๒ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๑๖/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ผมวาทานก็ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   : ทานประธานครับ ผมเขาใจวาเรามี

ขาวตมนี่ เราใหเวลาสัก ๑๕ นาที เราไปกินขาวตมดีไหมครับ แลวก็จะไดกลับมาดูกันอีกที

หนึ่ง สุดทาย แลวก็ทานใดจะกลับไปกอนก็ได ไมเปนไรนี่ครับ เราก็ไหน ๆ ก็ไหน ๆ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ อาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ความจริงในมาตรา 

๒๙๕  (๔) หลักการตรงกันแลวนะครับ  ๒๙๕  (๔) เขียนวา  ไมใหนําบทบัญญัติ         

มาตรา ๑๘๖ วรรคสามมาใชบังคับกับการจัดทําสนธิสัญญาทั้งที่อยูระหวางการ

ดําเนินการกอนวันรับ อะไรตาง ๆ เหลานี้นะครับ  ทานศักดิ์ชัยขอใหกลับประโยค         

เทานั้นเองนะครับ ซึ่งผมคิดวาหลักการตรงกันหมดแลวครับ ขอความกรุณาทานศักดิ์ชัย

เถอะครับวา ไมมีอะไรเลยครับ หลักการตรงกันแคนั้นเอง กลับประโยค แทนที่จะเขียน

ประโยคในทางลบ ก็มาเขียนประโยคในทางบวก แคนั้นเองใชไหมครับ แคนั้นเองนะครับ             

ที่มีปญหา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผมวามันไมไดเปลี่ยนเนื้อหานะครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ครับ ก็เพียงแตวาใหยกรางไดยืนยันหลักการวา 

ในสวนที่ไดดําเนินการผานขั้นตอนที่ ๑ ก็คือการแจงใหรัฐสภาทราบตรงนั้นนี่ ในกรอบที่

กําลังเจรจากันอยูตรงนั้นนี่ไมตองดําเนินการ เพราะวามันเปนไปไมไดแลวนะครับ       

สวนที่ ๓ ที่ ๔ ก็คือตอนนี้จะไปเจรจาแตตกลงกลับมาจะตองมาตกลงผานรัฐสภา        

เทานั้นเองแหละครับ ถาหลักการตรงกันก็ไมขัดของครับ เพียงแตวาใหกรรมาธิการยกราง           

ชวยปรับแกไขใหเทานั้นเอง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ตรงกันหรือยังครับ เดี๋ยวตองเอาเทป (Tape) มาเปดกันนะครับ เอาใหตรงกันจริง ๆ        

นะครับ ไมอยากใหเปนปญหา 



  ๒๘๓ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๑๖/๒ 

 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                

ที่เคารพครับ เดี๋ยวขออนุญาต ๑ นาที ไดไหมครับ เดี๋ยวใหถอยคําเลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

สักครูเดียวนะครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ทานประธานครับ เรานัดประชุม        

ครั้งตอไปเมื่อไหรนะครับ ทานทวนอีกทีครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยวผมก็จะบอกใหตอนเลิกนะครับ แตบอกเลยก็ไดครับ ที่กําหนดไวนะครับ ตอนแรก    

มีนัดวันที่ ๒ กรกฎาคม ก็งดนะครับ คือวันจันทรนะครับ วันจันทรก็งด พรุงนี้ก็ไมมีประชุม

นะครับ แลวก็มีไปนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๕ นะครับ แลวก็วันศุกรที่ ๖ กรกฎาคม 

เวลาเกาโมงครึ่ง เกาโมงสามสิบนาที ตอนเชานะครับ ในวันที่ ๕ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับสรุป      

นะครับ เปนการประชุมสรุปทั้งรางนะครับ แลวก็วันที่ ๖ นะครับ วันศุกรก็จะลงมติ

เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ รางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แลวก็ยังมีกําหนดการ ไมแนใจวา      

ทานสมาชิกไดรับแลวหรือยังนะครับ  กําหนดวันนํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวออกเผยแพร

ใหประชาชนทราบ ตองกําหนดวัน เพราะจะตองไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ 

แลวก็จะพิจารณากําหนดวันออกเสียงการทําประชามติใหเปนทางการดวยนะครับ      

แลวก็จะตองนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเชนเดียวกัน ก็เลยนัดไววันพฤหัสบดีที่ ๕      

กับวันศุกรที่ ๖ กรกฎาคมนะครับ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกานะครับ ทานอุทิศครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม อุทิศ ชูชวย 

เรียนหารือทานประธานนิดหนึ่งครับ ในชวงที่รอกรรมาธิการยกรางครับ เนื่องจากวา      

ในรอบที่ ๓ นี่ครับ ที่ทําแผนออกเผยแพร รณรงคประชามตินี่นะครับ ในสวนของ

กรรมาธิการภาคใตเราไดทําแผนปฏิบัติการเรียบรอยแลวนะครับ คราวนี้นะครับ    

อยากจะกราบเรียนถามทานประธานวา ผมจะไปเสนอแผนนี้ที่ใคร แลวเรื่องงบประมาณนี้

จะทําอยางไรครับ ทานครับ เพราะวาหลังจากนี้เรามีประชุมนอยแลวครับ แลวเราคง

จะตองทราบขั้นตอนที่ชัดเจนครับทานครับ 

 



  ๒๘๔ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๑๖/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จริง ๆ แผนในชวงนี้นี่นะครับ กรรมาธิการที่รับผิดชอบ คือคณะของทานอาจารยสมชัย     

นะครับ ผมก็อยากใหประสานกับทานอาจารยสมชัยเปนหลักกอนนะครับวา ทานอาจารย

สมชัยนี่มีแนวทางในการเผยแพรและประชาสัมพันธอยางไรนะครับ หลังจากนั้นก็จะนําไป

พิจารณาในคณะกรรมาธิการกิจการสภา เพื่อกําหนดแนวทาง กรอบ งบคาใชจายอะไร

ทั้งหลายนี่นะครับ อันนี้ก็เปนแนวทางที่จะเผยแพร โดยเอาคณะอาจารยสมชัยเปนหลัก 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เสร็จแลวนะครับ กรรมาธิการยกรางทําเสร็จแลวนะครับ  

  

                                                                                                                    - ๑๑๗/๑ 

 

 

 

 



  ๒๘๕ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                ดรุณี ๑๑๗/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ ระหวางนี้ถามทานประธาน       

นิดเดียว เพื่อใหพวกเราไดเตรียมตัวไดถูกนะครับ วันที่ ๕ นี่ เราจะมาทําอะไรบาง        

พวกเราจะได เตรียมอานมากอน  หรือเตรียมทํามากอน  ไมอยางนั้นเดี๋ยวมาถึง            

ทานประธานดุอีกบอกวา ทุกอยางมันตองอานมากอนนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ ก็คงจะตองใหกรรมาธิการนี่นะครับไดจัดทํารางใหเสร็จ เขาใจวา    

นาจะเสร็จ  เดี๋ยวกรรมาธิการชี้แจงแลวกันนะครับ เพราะจะตองเอารางมาแจก            

ทานสมาชิกใหอานลวงหนานะครับ ทานตอบตรงนี้กอนดีไหมครับ จะไดจบตรงนี้ครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ

ครับ  ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ  สมคิด  เลิศไพฑูรย  กรรมาธิการครับ 

กรรมาธิการจะนํารางที่ไดแกไขเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับไปตรวจความเรียบรอย ทั้งภาษา

ทั้งเรื่องตัวเลข ทั้งเรื่องคํา วรรค ตอน ตาง ๆ รวมถึงการไลเลขมาตราใหมทั้งหมดนะครับ

เพราะเราไล ๒๙๙ ไป มีทับโนน ทับนี้ ทับนั้น นะครับ ก็คงไปไลใหเกิดความตอเนื่องกัน    

ก็จะใชเวลาไปจนถึงวันที่ ๓ นะครับ วันที่ ๔ เชา เกาโมง ครับ กรรมาธิการรับปาก        

ทานทั้งหลายนะครับวา จะสงตนรางของรัฐธรรมนูญที่แกทั้งหมดมาใหทาน ตามที่กําหนด

ไวนี่จะสงทานทั้งหมด ๒ เลม เลมที่ ๑ เปนตัวรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ นะครับ          

เราจะเขียนอยางนั้นเลยนะครับ ไมมีขีดฆา หรืออะไรทั้งหมดเลย เปนตัวทั้งหมดเลย        

๑ ฉบับ  ฉบับที่ ๒ เปนฉบับเปรียบเทียบระหวางรางที่เอาเขามา สมาชิกสภาราง กับรางที่

ทําใหม และรางที่ทําใหมจะมีขีดเสนใต ขีดฆาทั้งหมด ใหทานเห็นนะครับวา เปรียบเทียบ

กันแลวเปนอยางไรบาง จะขออนุญาตเปน ๒ ฉบับ แบบนี้นะครับ ทานจะรับไดเชาวันที่ ๔       

เกาโมง พยายามทําใหเสร็จนะครับ ผมคิดวานาจะเสร็จ ทานอัชพรมองหนาผมนะครับวา

เสร็จทันหรือเปลา ไมแนใจนะครับ แตวาขออนุญาตวาจะทําอยางนั้นนะครับ  

  อันที่ ๒ นะครับ ทานประธานขออนุญาตเลยไดไหมครับ ถอยคําที่        

ทานศักดิ์ชัยถาม ก็จะเขียนใหเชิงในทางบวกนะครับ เดิมทีบอก หามมิให อะไรตาง ๆ 

เหลานี้ ก็เขียน (๔) นะครับวา การใดที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือการดําเนินการตามหนังสือ

สัญญาที่ไดดําเนินการไปแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหเปนอันใชได  และมิใหนํา 



  ๒๘๖ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดรุณี ๑๑๗/๒ 

 

บทบัญญัติมาตรา ๑๘๖ วรรคสามมาใชบังคับ แตใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๘๖      

วรรคสามมาใชบังคับกับการดําเนินงานที่ยังคงคางอยูและตองดําเนินการตอไป        

เนื้อหาก็เหมือนเดิมนะครับ แตกลับคํานะครับ ตามที่ทานตองการนะครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ไมขัดของครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมขัดของนะครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขออภัยเพื่อน ๆ ดวยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยวนะครับ มันมีอีกสวนหนึ่ง ในสวนของคําปรารภนะครับ เอะ ตอนนั้นเราพิจารณาแลว    

นะครับ พิจารณาแลว ใชครับ ครับ เดี๋ยวนะครับ ทานจะเรื่องอื่นหรือเปลาครับ เร่ืองอื่น 

เดี๋ยว เดี๋ยวนะครับ ถือวาในการพิจารณารางของเราทั้งหมดนี้นะครับ จบการพิจารณา

ตามลําดับมาตราแลวนะครับ เลยกราบเรียนทานสมาชิกนะครับ มีทานใดขัดของ   

มาตราไหนที่ติดคาง มาตราไหนที่ยังติดใจ มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไมมี ถือวาเราไดพิจารณาตามลําดับมาตราเสร็จเรียบรอยแลวนะครับ เดี๋ยวนะครับ 

กอนเขาวาระอื่น ๆ นะครับ พอเสร็จภารกิจนี่นะครับ กรรมาธิการทานก็จะตองลงนะครับ 

ก็จะไดพูดถึงเรื่องอื่นนะครับ เชิญทานกรรมาธิการกอนครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม

อัครวิทย สุมาวงศ รองประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ในนามของ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ใครขอถือโอกาสนี้ที่เราเสร็จการพิจารณาเรียงลําดับ

มาตรารัฐธรรมนูญ ขอขอบคุณทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานเปนอยางยิ่ง        

ที่ ไดก รุณาเสนอคําแปรญัตติ  แลวก็ชวยคณะกรรมาธิการรวมใหความคิดเห็น              

และใหขอเสนอแนะตาง ๆ ในการที่จะปรับปรุงแกไขรางรัฐธรรมนูญที่เรากําลังรางอยูนี้ 

เพื่อใหเปนรางรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเทาที่เราจะสามารถรางได --------------------------------- 

                                                                                                                 - ๑๑๘/๑ 



  ๒๘๗ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๘/๑ 

 

เราไดรางรัฐธรรมนูญนี้มาเปนเวลาตั้งแตวันที่ ๑๑ เรียงลําดับมาตรานะครับ ตั้งแต     

วันที่ ๑๑ มิถุนายน จนถึงวันนี้ โดยมีการเวนเพียงแค ๓ วัน เราใชเวลา ๑๗ วันเต็ม        

ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญใน ๑๗ วันนั้นเราพิจารณาตั้งแตเชา แตสวนใหญ         

เราก็พิจารณากันมาถึงสี่ทุม หาทุม วันนี้ก็เปนเวลาสี่ทุมหาสิบนาทีแลว พวกเราทุกคน   

ผมเชื่อวาเหน็ดเหนื่อย แตความเหน็ดเหนื่อยของเรานี้ก็คงจะหายไป เมื่อเราไดทําการ   

รางรัฐธรรมนูญไดสําเร็จ สมบูรณ และไดรางรัฐธรรมนูญที่พวกเราทั้งหลายเชื่อวา       

เปนรางรัฐธรรมนูญที่ดี  ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ             

ในนามของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งครับ และนอกจากขอขอบคุณ

ทานสมาชิกแลว ยังจะตองขอบคุณเจาหนาที่ของสภาเปนอยางมาก ที่ไดใหความ

ชวยเหลือในการทํางานของพวกเราเปนอยางดียิ่งครับ ขอขอบคุณทานเจาหนาที่           

ทุกทาน ณ ที่นี้ดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตองขอบคุณทานกรรมาธิการทุกทานนะครับ ขอบคุณทานสมาชิกนะครับ แลวก็เจาหนาที่

ทุกทานดวยนะครับ วาระอื่นคงไมมีแลวนะครับ มีไหมครับ อยางนั้นปรบมือเสร็จแลว

กรุณานั่งลงกอนนะครับ ยังไมไดปดประชุมครับ ขอบคุณทานกรรมาธิการครับ ทานเศวต

มีอะไรครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผม เศวต ครับ คือผมยังติดใจอยู 

เพื่อนสมาชิกเขาก็ใหผมถามนะครับ พวกเราไมมีเสื้อนะครับ เสื้อกับกางเกงนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เสื้อหรือครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ เครื่องแบบนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ก็ฝากทานแหละครับวาจะเอาอยางไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวชัดเจนแลวจะบอกครับ ทานรัฐมีอะไรครับ 



  ๒๘๘ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๘/๒ 

 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ พอดีทานลงไปแลว ผมวาจะขออนุญาตถามเพื่อการหาที่

ใหชัดเจนขึ้นนี่ ทานจะมาวางไวขางหนาหรือไปเอาที่ยกรางครับ อันที่ ๑ นะครับ อันที่ ๒       

นี่ก็คือ เนื่องจากเวลาเรามีแควันเดียวนะครับ ทานจะอนุญาตใหคนละกี่ชุดครับ ถาไดสัก 

๒ ชุด ผมก็จะไดมี เนื่องจากผมอานชาครับ จะไดมีคนชวยผมอานไดครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อานชาเอาไปตั้ง ๒ ชุดหรือครับ เดี๋ยวจะหาทางสงใหแลวกันนะครับ เอาใหสะดวก      

ที่สุดครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณครับทานประธานครับ                  

ผมนิดเดียวครับ ก็ขออนุญาตที่ประชุมนี้ครับวาพวกเราไดชวยกันรางรัฐธรรมนูญมาตลอด

ตั้งแตวันที่ ๑๑ มิถุนายนนะครับ ทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ ผมก็ขออนุญาตเปนตัวแทน

ของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขอบคุณทานอาจารยนรนิติ ในฐานะประธาน ทานเสรี 

สุวรรณภานนท ในฐานะรองประธาน คนที่หนึ่ง ทานเดโช ในฐานะรองประธาน คนที่สอง  

ที่ไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม แมวาในการประชุม

บางครั้งเราอาจจะมีความเห็นที่ไมตรงกันอยูบาง หรืออาจจะมองวาเปนความขัดแยง    

ในที่ประชุม ผมก็ขอใหพวกเราทุกคนไดโปรดมีความเขาใจวา ทั้งหมดเกิดจากการทุมเท

การทํางานของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาราง โดยเฉพาะกลุมที่ทําการแปรญัตต ิ       

ซึ่ง เปนขอมูลที่ ไดมาจากการรับฟงความเห็นจากพี่นองประชาชน  เพราะฉะนั้น            

การอภิปรายทั้งหมดของพวกเราก็เปนการที่ตองการนําสะทอนขอมูลที่เราไดจาก

ประชาชนมาเสนอตอกรรมาธิการยกราง เสนอตอที่ประชุม เพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะมี

ความไมเขาใจกันระหวางพวกเรากับทานที่ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม โดยเฉพาะ

เวลาที่ทานประธานในที่ประชุมเรงรัด หรือตัดพอพวกเราเวลาอภิปราย ก็ขอใหมีความ

เขาใจพวกเราดวย ขณะเดียวกันพวกเรามีความเขาใจทานประธานทุกคนที่มาทําหนาที่ 

ในที่ประชุมนะครับ กับกรรมาธิการยกรางนั้นบอยคร้ังภาพออกมาอาจจะเปนวา           

เรากับกรรมาธิการยกรางยืนกันคนละฝงคนละฝากัน  ก็ขอทําความเขาใจครับวา 

 



  ๒๘๙ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๘/๓ 

 

เราทั้งหมดทํางานภายใตกรอบแนวความคิด กับขอมูลที่ไดมาจากพี่นองประชาชน ไมได   

หมายความวาเราจะเปนคนละพวกกัน กรรมาธิการยกรางกับสมาชิกสภารางทั้ง ๑๐๐ คน 

คือพวกเดียวกัน คือคนที่รางรัฐธรรมนูญ แลวเรามีเจตนาที่จะรางรัฐธรรมนูญใหดีที่สุด

สําหรับพี่นองประชาชน ------------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๑๑๙/๑ 



  ๒๙๐ 
สสร ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๑๑๙/๑ 

 

สิ่งที่ เกิดความขัดแยงในระหวางการทํางานนั้น ก็เปนเพียงการทําหนาที่ใหดีที่สุด         

เทานั้นเอง ผมเชื่อวาจากนี้ไป พวกเราสภารางรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๐๐ คน กับกรรมาธิการ 

ยกรางทั้ง ๓๕ คน เราจะรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกัน ถูกตองไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ ขอบคุณทานสุรชัยนะครับ ทานเปนคนเสมอตนเสมอปลาย ตั้งแต      

วันแรก วันสุดทาย อภิปรายยาวตลอดนะครับ แตเนนดวยเนื้อหาสาระนะครับ แลวก็ทุก ๆ

ทานดวยนะครับ แสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอันดีที่พวกเราไดพยายามทํางาน แตภารกิจ

ยังไมสิ้นสุดนะครับ เราตองมีการมาลงคะแนนกัน เราตองมาลงมติกันดวยนะครับ          

ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานนะครับ แลวก็ขอบคุณเจาหนาที่ทุก ๆ ทานดวยนะครับ 

เอาเปนวาคืนนี้ผมเลี้ยงขาวตมทานหองขาง ๆ นี้นะครับ ก็ผมนัดเปนทางการนะครับ 

ประชุมสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกตองของรางรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสบดีที่ 

๕ กรกฎานี้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกานะครับ ผมขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน ขอบคุณ

ทานกรรมาธิการยกรางทุกทานนะครับ และเจาหนาที่ทุกทานดวยนะครับ วันนี้ขอปด

ประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา 

 

 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันเสารที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
____________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   นางกัลยา พมิเสน   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๑ 

   นางนัยนา เปรมประพันธ  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

    นางสุจิตรา อุรโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 

    นางสุภปภา หนองพงษ  ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารทั่วไป 

   นางบังอร วิบูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวพัชรี ไชคําพา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสติมา จนัทรไพจิตร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสันทนา ทรัพยพูนผล  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางรพีพร ดียามา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

   นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

   นางสาวประไพพิศ ดีสุน  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

   นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร    เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

   นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ  เจาหนาที่ชวเลข ๔ 

  นางนภาภรณ  แพทยพนัธุ  วิทยากร ๕ 

 
 



- ๒ - 
 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓) 
  นางสาวกรรวี พจนวิชัย   นางวัฒนี อุดมภักดี 

  นางสาวรสรนิทร กนกอุดม   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

   นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี  นางนิวรา คํางาม 

    นางณัฐชนก วงษนลิ   นางสาวสารศิา สิงหเมธา 

   นางศิริลักษณ สุวัตถี   นางเสาวลักษณ เพชรา    

   นายพรเทพ ไชยสงวนสุข  นางนัชชา โนไธสง 

  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร  

   นางสาวปทติตา ธีรนนท   นางศิริวรรณ สากลวาร ี

  นางสาวนงลกัษณ อู   นางดรุณี จันทพันธ  

   นางสาวสมร เกตุศรี     นางสาวรัตนา ภูระหงษ  

   นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง  นางสาวรัศมี บานเยน็   

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 












	ปก
	สารบัญ
	รายชื่อสมาชิกที่มา ลา ขาด ในการประชุม
	รายงานการประชุม
	คณะผู้จัดทำ
	บันทึกการขอแก้ไขรายงาน



