
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๒๗/๒๕๖๐ 

วันศกุรท่ี  ๒๑  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

______________ 5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๒๘  คน 

 10 

  (ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิ 

ติดราชการ นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ คนที่หนึ่ง จึงปฏิบตัิ

หนาทีแ่ทนประธานสภานติบิัญญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั บดันีม้ีสมาชิกมาประชุม15 

จํานวน ๑๘๑ ทาน ครบเปนองคประชมุแลว ผมขอเปดการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๒๗/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงานการประชมุ  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมมี 20 

  ตอไปเขาสูระเบียบวาระเรือ่งดวน 

  เรื่องดวนที่ ๑ ใหความเหน็ชอบสนธิสัญญามารราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการ 

ทางส่ือส่ิงพิมพ ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ  

  (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)  25 
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๒ 
สนช. ๒๗         ภรภัทร  ๑/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดเสนอสนธสัิญญา 

มารราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถงึงานท่ีมีการโฆษณาแลว สําหรบัคนตาบอด  5 

คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพมายังสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิเพ่ือให 

ความเหน็ชอบตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ซึ่งบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๗๘ ไดบัญญตัิให “หนงัสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลง 

อาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนทีน่อกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมเีขตอํานาจ 

ตามหนงัสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศหรือจะตองออกพระราชบญัญัต ิ10 

เพ่ือใหการเปนไปตามหนงัสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมผีลกระทบตอความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคาหรือการลงทุนของประเทศอยางกวางขวาง ตองไดรับ 

ความเหน็ชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวนันับแตวนัที่

ไดรบัเรือ่ง หากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกาํหนดเวลาดงักลาว ใหถือวารัฐสภา 

ใหความเหน็ชอบ” เปนบทบัญญตัิของมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 15 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวรรคสอง ขณะเดียวกันโดยทีบ่ทบัญญตัิของรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๖๓ บัญญัตวิา “ในระหวางที่ยังไมม ี

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ใหสภานิติบญัญตัแิหงชาตท่ีิตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภาตอไป และใหสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวนั20 

ประกาศใชรฐัธรรมนูญนี้ ทาํหนาทีเ่ปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชกิวฒุิสภา ตามลําดับ 

ตามบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญนี”้ การพิจารณาใหความเหน็ชอบสนธิสัญญามารราเคชดงักลาว 

จึงเปนหนาที่ของสภานติิบญัญตัิแหงชาติที่จะตองเปนผูพิจารณา และในการพิจารณาสนธิสัญญา

ฉบับดังกลาวสภานติิบัญญัตแิหงชาติจะพิจารณาในฐานะที่เปนรัฐสภา  

  สําหรบัสนธิสัญญาฉบับนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกบัการอํานวยความสะดวก 25 

ในการเขาถึงส่ิงพิมพสําหรับคนตาบอด ผูมีความบกพรองทางการเห็น หรอืคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ 

โดยรฐัภาคีสามารถทําซ้ํา แจกจาย หรือจําหนาย รวมถงึการเผยแพรงานทีม่ีการโฆษณาแลว 

ที่อยูในรูปแบบ ซึง่ทุกคนรวมถึงคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชน และผูที่มีความบกพรอง 
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๓ 
สนช. ๒๗         ภรภัทร  ๑/๓ 

 

ในการอาน โดยรัฐภาคีสามารถแลกเปล่ียนงานดังกลาวขามพรมแดนได ผานองคการท่ีไดรับ 

การรบัรอง ซึง่สนธิสัญญาฉบับนีม้ีความสอดคลองกับพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๓๒ (๙) แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗  5 

แตยังไมครอบคลุมถึงการระบุหนวยงานที่สามารถนําเขาขอมูลอยางชัดเจนและประเภทความพิการ

ที่สามารถเขาถึงขอมูลเอกสารท่ีมีลิขสิทธิ ์ดังนั้นจึงเปนหนังสือสัญญาที่ตองมกีารนาํไปสูการแกไข

ปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตอไปในอนาคต  

  ดังนัน้ เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญตัิของรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ จึงจําเปน 

ที่จะตองเสนอสนธิสัญญาดงักลาวมายังสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ซึ่งทําหนาท่ีในฐานะรัฐสภา 10 

เปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบ การพิจารณาใหความเห็นชอบสภานติิบญัญตัิแหงชาตติองพิจารณา 

ใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นับจากวันที่ไดรับสนธิสัญญาดังกลาว ซึง่สภานติิบัญญตัแิหงชาต ิ

ไดรบัสนธิสัญญาเมื่อวนัอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ จะครบกําหนด ๖๐ วันในศุกรที่ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ ในการพิจารณาสนธิสัญญาฉบับนี้จะมทีานรฐัมนตรวีาการกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย คอืทานพลตาํรวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว  15 

เปนผูเขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงประกอบการพิจารณาของสภา เชญิทานรัฐมนตรีประจําที่ครับ  

  (รัฐมนตรีเขาประจําท่ี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรีประจําที่เรียบรอยนะครบั  

เชิญทานรัฐมนตรแีถลงหลักการและสาระสําคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้ตอทีป่ระชุม เชิญครับ  20 

  พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย)   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ และสมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพทุกทานครบั กระผม พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ไดรบัมอบหมายจาก

คณะรฐัมนตร ีใหนําเสนอเรือ่งการเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวก 25 

ในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการ 

ทางส่ือส่ิงพิมพ ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอตอสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ โดยมีหลักการและเหตุผล 

ดังนี ้ 
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๔ 
สนช. ๒๗         ภรภัทร  ๑/๔ 

 

  หลักการ คณะรฐัมนตรีไดมมีติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษยเสนอการเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการ 5 

ทางส่ือส่ิงพิมพตอสภานติิบญัญตัิแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง  

ประกอบมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

  เหตุผล ประโยชนของการเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคชตอประเทศไทยจะมี

ภาพลักษณที่ดีในการสนบัสนุนใหคนพิการทุกประเภท คนพิการสามารถไดรบัรูเรียนรูเปนชองทาง

ใหในการเขาถึงขอมูลขาวสารจากงานอนัเปนลิขสิทธิ์ สําหรับคนพิการทุกประเภทความพิการ 10 

โดยเฉพาะคนตาบอด คนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ สามารถนําเอกสารอนัเปนลิขสิทธิ์มาทําซ้ํา ดดัแปลง 

เชน การนําเอกสาร บทความตาง ๆ มาทาํเปนอักษรเบรลล (Braille) หรือหนงัสือเสียงเพ่ือคนพิการ

ทางการเหน็ใหรบัรูและเขาใจเทาเทียมกบัคนอื่นทัว่ไป ประกอบกบัคณะรัฐมนตรไีดมีมติอนุมัติ

หลักการรางพระราชบญัญตัลิิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสวนทีเ่กี่ยวของกับขอยกเวนลิขสิทธิ์

สําหรบัคนพิการ เพ่ือรองรับการเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราเคช เสนอโดยกระทรวงพาณิชย  15 

ซึ่งขณะนีอ้ยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือสงตอให 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติพิจารณาใหความเหน็ตอไป และไดมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ

จัดทําและดําเนินการย่ืนภาคยานุวตัิสารตอผูอํานวยการใหญขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก

ตอไป  

  คณะรฐัมนตรีจึงหวังเปนอยางย่ิงวาการเขาเปนภาคีสนธสัิญญามารราเคช  20 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงงานท่ีมีการโฆษณาแลวนําคนพิการทางการเหน็ หรือคนพิการ 

ทางส่ือส่ิงพิมพนี้จะไดรบัความเหน็ชอบจากสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ท้ังนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ

หลักการอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน กรอบยุทธศาสตรพัฒนา

ประเทศ ๒๐ ป รวมทัง้เปนการวางรากฐานใหคนไทยทกุคนไดมทัีกษะความรูความสามารถ 

และสามารถชวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงขอกราบเรียนมาเทานี้ครบั 25 

 

          -  ๒/๑



๕ 
สนช. ๒๗         ภิญญดา  ๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษยไดแถลงสาระสําคัญของสนธสัิญญามารราเคช เสนอตอทีป่ระชมุแลว 5 

นะครับ  ตอไปผมจะใหทานสมาชิกไดใชสิทธิอภิปราย ทานใดประสงคอภิปรายแสดงความจํานงเลย

นะครับ ขณะนี้มรีายชื่อ ๒ ทาน ทานมณเฑียร  บุญตัน กับทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ  

๒ ทานกอนครบั ทานละ ๘ นาที เชิญทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิกอนอื่น 10 

ผมตองขอขอบพระคุณรฐับาลไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงทางกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย ทานรฐัมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงพาณิชยที่ไดกรุณาเห็น

ความสําคัญของการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญามารราเคชฉบับนี้ สืบเนือ่งจากการทีป่ระเทศไทย 

เราไดเปนแกนนําหลักในการยกรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึ่งเปน ๑ ใน ๙ อนุสัญญา 15 

ดานสิทธิมนุษยชน ทําใหประเทศไทยนั้นเปนผูนําการเปล่ียนแปลงดานสิทธิคนพิการในอาเซียน 

และเอเชียแปซิฟกจนถงึทุกวันนี้ สาระสําคัญของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการท่ีสงผล 

อยางใหญหลวง ทําใหเกดิสนธิสัญญามารราเคชก็คือ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  

สิทธิในการแสวงหา เขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูในรปูแบบที่สามารถเขาถึงได ซึง่เปนสิทธ ิ

ขั้นพ้ืนฐานทีค่นพิการจะตองไดรับเทาเทียมกับบคุคลอืน่ อนันี้เปนเหตุใหองคการทรัพยสิน 20 

ทางปญญาโลกไดนาํเอาหลักการนี้ไปบัญญัตเิปนสนธิสัญญาที่เราเรียกวา สนธิสัญญามารราเคช 

ผมจึงขอสนับสนุนการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญานี้อยางเต็มที่ อนึ่งในปจจุบนัเรามีคนที่เรียกวา  

คนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ หลายทานอาจจะนกึไมออกวาหมายถงึใครบาง ชื่อก็เปนชือ่ท่ีคอนขาง 

จะประหลาดนดิหนึ่ง แตเนือ่งจากวาคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพนั้นไดรวมเอาความบกพรองหลายชนิด

เขาไวดวยกนั ที่จะเหน็เปนเชิงประจักษนดิหนึ่งก็เปนคนตาบอด แตเรายังมีคนสายตาเลือนราง  25 

คนเห็นมาก เหน็นอย ตาเข ตาเหล ตาเอียง คนสูงอายุทีส่ายตาฝาฟางเปนจํานวนมากเขาอาจจะ 

ไมเรียกตวัเองวาเปนคนตาบอด เขาอาจจะไมเรียกตวัเองวาเปนคนพิการเลยกไ็ด แตคนเหลานี้ 

มีปญหา มีความยากลําบากในการอานหนังสือครบัทานประธาน หนังสือทีเ่ปนขนาดตวัปกติ  

๑๔ พอยท (point) ๑๖ พอยท ผมเชื่อวาคนในหองนี้เปนจํานวนมากอานแทบจะไมออกอยูแลว 
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นอกจากนี้เรายังมคีนติดเตียง เรายังมแีรงงานขามชาติ เรายังมีอีกมากมายเปนหลายลานคน  

ที่เราไปทําวิจัยกันมาหลายปดีดกัวาคนไทยอานหนงัสือปละ ๘ บรรทัด เห็นจะจริงครบั แตจะไปโทษ

คนไทยวาอานหนังสือนอยเสียเลยก็ไมได ก็อานไมออกครับทานประธาน ถางตาอยางไรก็ยัง 5 

อานไมออก บางคนดูเห็น แตระบบประสาทไมสามารถจะเอาส่ิงที่เหน็นัน้ไปเขาสูกระบวนการ

วิเคราะหและอานออกมาเปนหนงัสือ เปนใจความได อนันี้ย่ิงไปกนัใหญเปนความพิการ 

ทางการเรียนรูชนิดหนึง่ หลายคนเปนอัจฉริยะ ทานทราบไหมครบัวาทอมัส  เอดิสัน ก็เปนคนพิการ

ประเภทนี้ เขาเรียกวาเปนความพิการทางการเรียนรู ถาจะลงลึกไปอีกนดิหนึ่งกค็ือพวกดิสเล็กเซีย 

(Dyslexia) เหน็ตวัหนังสือกลับหัวกลับหางกันไปหมดเลย คนเหลานี้ไมโงนะครับ เอาวางาย ๆ  10 

ใครคิดวาคณุพุมพวง  ดวงจันทร เปนอยางไร อนันีก้็ตวัอยางนะครบั เพราะฉะนัน้ปหนึ่งคนเหลานี ้

เสียโอกาสในการเขาถึงความรู เสียโอกาสในการอาน จนกระทั่งหลายประเทศไดเหน็ความสําคญัวา 

ขืนปลอยใหเปนอยางนี้ตอไปคนกจ็ะอานหนังสือไมออก ถูกหาวาเปนคนโง ลาหลัง ไลไมทนัคนอื่น 

สุดทายก็เปนภาระของสังคม ก็เลยไดมีการออกกฎหมายในลักษณะท่ีเปนการยกเวนลิขสิทธิ์ 

หรือจํากัดการรับผิด ใชภาษาทางการนดิหนึ่ง เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถนําเอางานเหลานี ้ 15 

ก็จะเขียนแลวอานเขาใจยากหนอย งานที่ผานการโฆษณาแลว งานทีน่ี้ก็ตามสนธิสัญญากรุงเบิรน  

ก็หมายถึงวางานที่เปนวรรณกรรม หรืองานที่เปนศิลปกรรม ก็คอืหนังสือนั่นนะครบั พูดเปนภาษา

ชาวบานงาย ๆ คือหนงัสือทีต่ีพิมพแลวเอาไปทําซ้ํา เอาไปดดัแปลง เชน เอาไปทําเปนอักษรเบรลล 

(Braille) บาง เอาไปทาํเปนหนังสือเสียงบาง เอาไปทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนกิสทีส่ามารถใช 

เครื่องอุปกรณอยางนี้ ทีร่ัฐสภาอุตสาหใชเงนิภาษีประชาชนซื้อใหผมมาใชนีแ่หละ เอาไปทําแบบนี ้20 

เพ่ือใหคนเหลานี้สามารถเขาถึงอานได จะไดเปนประชากร จะไดเปนพลเมืองท่ีมีประโยชนตอสังคม

ตอไป เมื่อยกเวนลิขสิทธิแ์ลวก็จะมีองคกรทีไ่ดรับอนุญาตใหสามารถทําซ้าํ ดัดแปลง แลวก็เอาไป

เผยแพร เอาไปจําหนายจายแจกได คราวนีห้ลายประเทศก็มั่งมีศรีสุขก็ทํากันไปครับ ประเทศ 

ที่ร่ํารวยก็ทํากนัยกใหญ ตางคนตางทําซ้ําซอนกันไปซ้ําซอนกันมา องคการทรัพยสินทางปญญาโลก

เมื่อเหน็ชองวามีอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ซึง่ความพิการสมัยนีห้ลากหลายมาก หลายคน 25 

ไมรูตัววาเปนคนพิการ เขากม็องวาการทําซ้าํ ดัดแปลงในประเทศใครประเทศมันนีซ้้ําซอน  

เปนการสรางชองวางระหวางประเทศร่ํารวยกับประเทศยากจน ก็เลยหาทางที่จะแกปญหาเหลานี้  

 

 

 30 



๗ 
สนช. ๒๗         ภิญญดา  ๒/๓ 

 

เพ่ือใหหนงัสือที่ผลิตในรปูแบบที่เขาถงึได เชน ผลิตในแคนาดา ซึ่งเปนภาคีในสนธิสัญญามารราเคช

แลว ผลิตในออสเตรเลีย ก็สามารถที่จะสงมาประเทศไทยได ก็เลยจัดทาํเปนสนธิสัญญาฉบับนี้  

ผานความเห็นชอบที่สนธิสัญญามารราเคชเมื่อ ๓ – ๔ ปที่แลว แลวกม็ีผลบงัคับตั้งแตเดือนกนัยายน 5 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผานมานีเ้อง ผมเชื่อวาประเทศไทยเราจะไดรบัประโยชนจากการเขาไปเปนภาคีนี้

อยางใหญหลวงตรงทีว่า หนงัสือที่มีการทําซ้ํา ดดัแปลง อยูในรูปแบบทีเ่ขาถึงได ไมวาจะเปนเบรลล 

เปนตัวหนงัสือตวัใหญเทาหมอแกง ไมวาจะเปนหนงัสือเสียง เปนอิเล็กทรอนิกส สวนใหญ 

ที่คนแสวงหาอยากจะเขาถึง เปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาสําคัญ ๆ ในโลกนี้ เราไมตองผลิตเอง  

เขาผลิตไวแลว ถาเราเปนภาคีเราก็สามารถนําเขามาโดยไมตองขออนญุาตเจาของลิขสิทธิ์  10 

แลวเรากเ็อามาจําหนายจายแจกใหกบัคนไทยโดยไมแสวงหากาํไร คําวา “จําหนายจายแจก”  

ไมไดหมายความวาเอาไปขาย ดิสทรบิิวชนั (distribution) เอาไปเผยแพร เขาก็มหีลักการ 

ตามสนธิสัญญากรุงเบิรนอยูแลว ทานไมตองหวงหรอกครับวางานวรรณกรรมของไทย 

ที่เปนภาษาไทยจะถูกผลิตเปนอักษรเบรลลและฝรั่งนําออกไปละเมดิลิขสิทธิไ์ทย ผมเชื่อวา 

สวนตางหางชัน้กนัหลายรอยหลายพันเทา ไมไดหมายความวางานวรรณกรรมไทยเราไมดี  15 

แตวาความจําเปนในการเขาถึงขอมูลขาวสารภาษาไทยไมมากสําหรบัชาวโลก ตอไปประเทศดงั ๆ 

อีกหลายประเทศจะเขาเปนภาคีในสนธิสัญญานี ้ลูกหลานไทย พ่ีนองไทยเราท่ีอานหนังสือไมออก

เนื่องจากความพิการทางส่ือส่ิงพิมพ จะไดเขาถงึหนังสือในรูปแบบทีเ่ขาถึงสะดวก เราก็จะได 

อยูหางไกลจากความโง จากความไมรู สวนการแกไขกฎหมายลิขสิทธิซ์ึ่งกาํลังจอควิเขาสภาอยูแลว 

เปนการแกไขอีกนิดเดียวเทานั้นแหละครบัทานประธาน ของป ๒๕๕๘ เราแกเกอืบจะดแีลว  20 

ขาดแตเรื่องกลไกการเผยแพรซึ่งเราตกคํานั้นไปนะครับ แตอยางไรกต็ามเราก็มีประเพณีปฏิบัติ 

ที่ไมเปนอุปสรรคตอการเผยแพรเพ่ือการเขาถึงของคนพิการในประเทศไทยอยูแลว เพราะฉะนัน้ 

ผมคิดวาการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญามารราเคชในวนันี้มีแตดีไมมีเสีย คนไทยจะไดรับประโยชน 

จะไดเขาถึงความรู จะไดเขาถึงงานที่เปนวรรณกรรม งานดานศิลปกรรม ทางดานวทิยาศาสตร 

วัฒนธรรม ก็คอืหนังสือนี่เอง ในภาษาตาง ๆ อยูในรปูแบบท่ีอานงาย เขาถึงไดงาย พ่ีนองที่อยู 25 

ในสภาแหงนีห้ลายคนอีกไมกี่ป หรือปจจุบันทานอาจจะไมยอมรับความจริง ทานก็จะไดรับ

ประโยชนดวยถาทานไปเปนสมาชิกหองสมดุ ทานอาจจะขอยืมหนงัสือตวัใหญ ๆ มาดู  

สบายตาออกนะครับ หรือยืมหนงัสือเสียงมาฟงที่บานกไ็ด ก็จะสบายขึน้ เพลิดเพลินดวย  
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เพราะฉะนัน้ผมขอใหสภานี้ไดใหความเห็นชอบในการเขาเปนภาคีในสนธิสัญญามารราเคช 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงงานท่ีผานการโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการ 

ทางการเหน็ หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือประโยชนและเพ่ือความสุขของคนไทยในการเขาถงึ5 

ความรูอยูหางไกลความไมรูตอไป ขอบพระคุณทานประธานครับ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ตอไปเชญิทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ แลวจะตอดวยทานกติต ิ วะสีนนท เชิญครับ 

 10 

          - ๓/๑ 
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  นายวลัลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กอนอืน่กต็องเรียนวายุคสมัยนี้เปนยุคสมัยที่สมาชิกสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาตไิดใหความเห็นชอบผานสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหวางประเทศไปแลวหลายครั้ง 5 

หลายครา ครั้งนี้ผมถือวาเปนสนธิสัญญาที่สําคญัฉบับหนึ่ง ก็คือสนธิสัญญามารราเคช เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลว สําหรบัคนตาบอด คนพิการทางการเหน็  

หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ ที่ผมพูดวาเปนครั้งสําคัญครั้งหนึ่ง เพราะวาถาเราพิจารณารายละเอียด

ในสนธิสัญญามารราเคชฉบบันี้จะเหน็วาเปนสนธิสัญญาที่คํานึงถึงหลัก ๓ ประการทีสํ่าคัญ  

หลักประการที่ ๑ คือคํานึงถงึสิทธิมนุษยชน  หลักประการที่ ๒ คือคํานงึความเสมอภาค   10 

หลักประการที่ ๓ คือคํานึงถงึเสรีภาพของความเปนมนุษย เขาใจวาหลักทั้ง ๓ หลักนีไ้ดปรากฏ 

อยางชัดเจนในรายละเอียดหลายขอในสนธิสัญญา กระนั้นกต็ามทานประธานที่เคารพครับ  

เมื่อเราลงไปดูในรายละเอียดของสนธิสัญญาฉบับนี้ ผมเขาใจวาความรูสึกของผูพิการทางสายตา 

หรือผูที่มคีวามพิการทางส่ือส่ิงพิมพ เชน ขออนุญาตเอยนามทานอาจารยมณเฑียร  บุญตนั  

หรือวาบคุคลที่เคยไดมีโอกาสเขามานั่งในสภาแหงนี้อีกทานหนึ่งคอื อาจารยวริิยะ  นามศิริพงศพันธุ 15 

ทั้ง ๒ ทานถือเปนบุคคลสําคัญท่ีผลักดันหลายเรื่องท่ีสําคัญสําหรับคนพิการในสังคมไทย  

ความจริงสาระเรื่องความรูสึกของคนทีป่ระสบปญหาเหลานี้ อาจารยมณเฑียรไดสาธยายไดคอนขาง

ชัดเจน ผมอาจจะเขาไมถงึความรูสึกอันนั้น แตวาในชวงวัยหนึง่ของชีวติก็ใกลเคียงพอสมควร  

เพราะผมมองกระดานไมเหน็มาตั้งแตเด็กจนถงึ ม.ศ. ๓ เรียนหนงัสือดวยการมองกระดานไมเห็น  

ใชวิธีการอานหนังสือเอาแลวก็ฟงเพ่ือนอานแทนให ก็จะเขาใจความรูสึกคนท่ีมองกระดานไมเห็น 20 

ผมมีโอกาสไดใสแวนสายตาส้ันเมื่อมัธยมศึกษาปที่ ๔ กถ็ือวาเปนความรูสึกที่เขาใจไดพอสมควร  

แตสนธิสัญญาฉบบันีถ้าทานประธานดูในขอท่ี ๓ ซึ่งพูดถงึผูไดรับประโยชน ซึง่เปนเอ บี แลวก็ซ ีเอ 

หมายถงึบุคคลตาบอด  บี หมายถึงบุคคลทีม่ีความบกพรองทางการเห็น ที่อาจารยมณเฑียร 

อธิบายวามองกลับหวักลับหาง กลับบนกลับลาง หรือเลือนราง ที่ผมสนใจมากก็คือบุคคลในกลุมซี 

ซึ่งปรากฏอยูในเอกสาร หนาที่ ๔ ซี หมายถึงบุคคลทีไ่มสามารถถือ หรือจัดการกับหนังสือ หรือเพง25 

หรือขยับดวงตาถึงขนาดที่จะสามารถอานไดอยางปกติเนื่องจากความพิการทางรางกาย แลวผมคิด

วาสนธิสัญญาฉบับนี้ไปไกลวาส่ิงที่มีความพิการทางสายตาเทานั้น แตหมายถงึครอบคลุมถึงคนพิการ 

 

 

 30 



๑๐ 
สนช. ๒๗          อุราวรรณ  ๓/๒ 

 

ที่ไมสามารถจะหยิบจับหนังสือเหลานั้นได แตวาก็สามารถจะเขาถึงส่ือท่ีผานการโฆษณาไปแลว  

นี่เปนความสําคัญขอท่ี ๑ ทีอ่ยากจะเนนยํ้าวาบคุคลทีไ่ดประโยชนนัน้ไปไกลกวาคนพิการทางสายตา

ลวน ๆ เทานัน้ 5 

  ประการที ่๒ ทานประธานทีเ่คารพครับ ผมขออนุญาตฝากถึงทานรัฐมนตรีโดยตรง

เลยครับ เนือ่งจากวาหลังจากสนธิสัญญาฉบับนี้ผานไปแลว กค็งจะตองไปดําเนินการใหเปนไปตาม 

ส่ิงที่เราไดตกลงกับนานาชาติเอาไว ก็ปรากฏอยูในขอที่ ๔ ในขอที่ ๔ เขียนวา “ขอจํากัดความรับผิด

และขอยกเวนตามกฎหมายระดบัชาติเกี่ยวกับสําเนางานในรูปแบบที่เขาถงึได” นี่คอืหัวขอ 

ในขอที่ ๔  ในขอท่ี ๔ จะมขีอยอยขอที่ ๒ (เอ) ขอยอยขอที่ ๒ (เอ) เขียนวา “องคกรท่ีไดรับอนุญาต10 

ตองไดรับความยินยอม โดยไมตองไดรบัการอนญุาตจากผูถือสิทธิ ใหจัดทําสําเนางานในรปูแบบ 

ที่เขาถงึได” นัน่หมายถงึเขาพูดถึงองคกรที่ไดรับอนญุาต ถามวาองคกรที่ไดรบัอนญุาตคืออะไร  

ก็ไปดูคํานิยามนะครับ “องคกรทีไ่ดรับอนุญาต หมายความวา องคกรท่ีไดรบัการอนุญาตหรือไดรบั

การยอมรับโดยรฐับาลเพ่ือจัดเตรียมการศกึษา การฝกอบรมเกี่ยวกบัการสอน การอานเชิงประยุกต

หรือการเขาถงึขอมูล ใหแกผูไดรบัประโยชน บนพ้ืนฐานการไมแสวงหากําไร และใหหมายความ15 

รวมถึงสถาบนัของรัฐบาล หรือองคกรไมแสวงหากาํไรทีจั่ดเตรียมบริการอยางเดียวกันใหแก 

ผูไดรบัประโยชนในฐานะหนึ่งในกิจกรรมหลักหรือภาระหนาที่ของสถาบันหรือองคกรนัน้”  

ตรงนี้สําคญัครับทานประธานที่เคารพ เมือ่องคกรทีไ่ดรบัอนญุาตนี้หมายถงึหนวยงานของราชการ

หรือสถาบนัตาง ๆ ตามท่ีผมอานคํานิยามไวแลวจะตองไปเตรียมการ ตองเตรียมการ 

แทบจะทุกรปูแบบเลย เพ่ือใหคนท่ีมีความพิการตามสนธิสัญญาฉบับนี้สามารถเขาถงึส่ิงท่ีผาน 20 

การโฆษณาไปแลว คาํวา “เขาถึง” นี้คงไมใชหมายถึงไปผลิตซ้ําเทานั้น แตหมายถึงการนําเขา 

มาดวย การขยายความตอไปนั้นดวย แตมปีระเดน็หนึ่งที่ผมอาจจะยังไมคอยเขาใจนักซึง่อาจจะยัง

ขัดแยงกบัอาจารยมณเฑียร  บุญตนั อยูบางในเชิงของรายละเอียด ซึง่ทานอาจารยมณเฑียร   

บุญตนั จะอธบิายความจะเปนประโยชนมาก ก็คือในเอกสารไดบอกไวประหนึ่งเหมอืนกับวา  

การนาํเขาเอกสารที่ทําผลิตซ้ําหรือดดัแปลงเอกสารอันมีลิขสิทธิไ์มครอบคลุมถึงการแปล  25 

(ไมสามารถนํามาแปลเปนภาษาของตนเองได นําเขาเอกสารมาภาษาใดกต็องใชภาษาของ 

เจาของเอกสาร) ตรงนีถ้าเปนจริงตามเอกสารที่วามากน็ากังวลครบั เพราะสวนใหญโลกใบนี ้

จะผลิตเอกสารดวยภาษาอังกฤษเปนหลัก ซึ่งเปนภาษาของประเทศแนวตะวันตกเปนหลัก  
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และเปนภาษาหลักของโลก ก็จะทําใหเปนขอจํากัดหนึง่หรือไมเมือ่จะผลิตซ้ําตองผลิตซ้ํา  

หรือจะแปล แปลไดแตตองเปนการแปลดวยภาษาของเจาของถิ่นอนันัน้ อนันี้ผมก็ไมคอยเขาใจนัก

วาถาแปลมาเปนไทยนี้จะขดัแยงหรือไม อันนี้ก็อาจจะเปนปญหาอยูพอสมควร ถาไดความกระจาง5 

ตรงนี้ก็อาจจะชวยใหส่ิงตาง ๆ ที่ผมกังวลใจอยูวาตองนาํเขามาผลิตซ้ําเปนภาษาอังกฤษแบบเขานี ่

คนไทยพิการไมรูภาษาองักฤษจะทําอยางไร อาจจะไดประโยชนนอย อนันี้อยากจะไดความกระจาง

พอสมควร ดวยความเคารพครับ ฉะนั้นมีเรือ่งหนึ่งท่ีตองการความเขาใจมากขึน้ กับ ๒. คือฝาก 

ทานรฐัมนตรีในเรื่องขององคกรที่จะไปดแูล ใหดําเนินการหลายเรื่องทีท่ําใหสนธิสัญญาฉบับนี้ 

บรรลุสัมฤทธิผลจริง ๆ ก็คือมีส่ือตาง ๆ ที่ผานการโฆษณาแลวเขาถึงกลุมคนพิการตามท่ีสนธิสัญญา10 

ฉบับนี้ไดกําหนดเอาไว ขอบคุณทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปทานกติต ิ วะสีนนท เชิญครับ 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   ขอบคุณทานประธานครับ กราบเรียนทานประธาน 

กระผม นายกิตติ  วะสีนนท สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กอนอื่นกต็องขอบพระคุณ 15 

ทานรฐัมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พลตํารวจเอก อดุลย   

แสงสิงแกว ท่ีกรุณานําเรื่องนี้มาเขาสภานะครับ ก็ถือวาเปนหนังสือสัญญาฉบับแรกท่ีรัฐสภาจะตอง

ใหความเหน็ชอบตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบบันี้  

ในมาตรา ๑๗๘ ที่ทานรฐัมนตรีพูดถงึนี้ ถึงแมวาจะไมใชเรื่องที่จะไปเปล่ียนแปลงอาณาเขต 

หรือวาเรือ่งท่ีจะมีผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อยางกวางขวาง แตก็จะตองออก20 

พระราชบัญญัติเพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสัญญานี้ ซึ่งในหลักการโดยทั่วไปแลวเรากพ็ยายามที่จะให

ตัวหนังสือสัญญามาคูกับตวักฎหมาย แตเผอญิเขาใจวาดวยขัน้ตอนตาง ๆ ตวักฎหมายก็เขามา 

ใหความเหน็ชอบเสียกอน แลวสวนตวั พ.ร.บ. ก็จะอยูในกระบวนการตอไปนะครับ ซึ่งกระผมหวังวา 

จะไดมีการแกไขโดยเรว็ในสวนของการแกไข พ.ร.บ. ซึ่งก็คงจะมีสวนเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสิน 

ทางปญญา ที่จริงก็ไมใชเรื่องใหญอะไร เพียงแตวาเปนเรื่องอยางท่ีอาจารยมณเฑียร  บญุตนั  25 

ขออนญุาตเอยนาม ไดพูดไปแลว ก็เปนเรื่องที่จะตองปรับเล็กนอยเพ่ือใหเกิดความทันสมัย 
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ซึ่งเปนประโยชน จริง ๆ ไมใชเรื่องทีเ่ปนโทษเลย เปนเรือ่งที่เปนประโยชนทั้งส้ินแลวก็นอกจาก 

จะเปนไปตามพันธกรณีแลวก็จะเปนประโยชนกบัผูพิการที่เกี่ยวของนะครับ ผมกข็อฝากทางรัฐบาล

นิดหนึ่งเมื่อยอนไปดแูลว ทานรฐัมนตรกี็บอกวาเราจะตองภาคยานวุตัิ นัน่กค็ือวา เราจะตองตามไป5 

ขอเปนภาคีสมาชิก ก็ยอนไปดวูาทําไม ดูเปนสนธิสัญญาที่ดแีละเรากน็าจะมีสวนในการรวมยกราง

แลวกเ็ขาเปนภาคีหรือลงนาม เพียงแตเขาไปใหสัตยาบนัหรอืแรททิฟาย (ratify) เทานั้น ก็ปรากฏวา

ก็เปนอยางนั้นจรงิ ๆ ๓ ป ๑๐ เดือน คือไดมีการเปดใหลงนามตั้งแตวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๕๖ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 10 

          - ๔/๑ 
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ผมคิดวานาเสียดายที่รัฐบาลชวงนั้น หรือหนวยงานชวงนัน้ไมสามารถที่จะแสดงเจตจํานงตั้งแต 

ชวงนั้นในการที่จะเขาเปนภาคีโดยการลงนามไวกอน ซึ่งเขาใจวาแมแตประเทศอาเซยีนเองกม็ีอยู

หลายประเทศที่ลงนามไวแลว ไมวาจะเปนประเทศสิงคโปร อนิโดนเีซีย หรือแมแตประเทศ 5 

เพ่ือนบานกัมพูชาก็ตาม ก็เขาใจวาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ จริง ๆ เหตุการณชวงนัน้การเมืองอะไร 

ก็ยังจํานําขาวกนัอยูอยางสนุกสนานชวงนั้น ก็อาจจะไมเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตวากน็าเสียดายที่วา 

ทางรัฐบาลและหนวยงานไมไดเขาไปตดิตามเรื่องนี้ตัง้แตตอนตน ผมสนับสนุนใหสภานิตบิัญญัติ

แหงชาติใหความเห็นชอบสนธิสัญญามารราเคชแหงนี ้เพียงแตวาขออนญุาตฝากความเหน็

นอกเหนือจากที่ทานผูอภิปรายไดพูดไปแลวอยางลึกซึง้เกี่ยวกบัเรื่องคําแปลนิดหนึง่ ก็คือวาแนนอน10 

ส่ิงท่ีเราใหการรับรองกค็ือตวัมารราเคช ทรีทต ี(Marrakesh Treaty) ที่เปนภาษาอังกฤษ  

และภาษาไทยที่แนบมาก็เปนคําแปล แตก็เสียดายท่ีไมไดวงเล็บไววาเปนคาํแปลอยางไมเปนทางการ 

ซึ่งเปนมาตรฐานที่มักจะตองลงกนัไว แลวก็จะมีคาํแปลอะไรบางอยางที่ขาดไปที่เปนสวนสําคญั เชน 

ตัวสารบญั ตัวคอนเทนตส (contents) สารบญักไ็มไดทําไว ซึง่ผมคดิวาอันนี้จะเปนสวนที่จะชวย 

ในการคนหรืออานขอมูลได แลวกบ็างถอยคํา ผมขออนญุาตฝากไวแลวกนัที่อาจจะตองไปชวยดู15 

เรื่องตัวคําแปลใหมใหมีความชัดเจน เชน ตวัสนธิสัญญาใชคําวา “เพ่ืออาํนวยความสะดวก 

ในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณา” พอผมอานผมกน็ึกวาเปนการโฆษณาแบบแอดเวอรไทส 

(advertise) ที่ภาษาอังกฤษใชคําวา “แอดเวอรไทส” แตวาหันไปดูตวัแมบทแลวก็คงเปนงาน 

ใชคําวา “พับลิช เวิรกส” (published works) หรอืงานที่มีการตีพิมพหรือถาจะใหกวางกวานั้นก็คือ

มีการเผยแพร คือพอโฆษณาแลวเราไปนึกถงึการโฆษณาเชิงพาณิชย ผมขออนุญาตฝากไว  20 

แลวกม็ีบางเรือ่ง วันนี้ผมกเ็ขาใจวาเริ่มคุนหแูลว เชน เรือ่งพิการทางส่ือส่ิงพิมพ แตผมลองไปคนดู 

ก็ปรากฏวามกีารกําหนดประเภทของความพิการไว ๙ ประเภท ไมมีพิการทางส่ือส่ิงพิมพเสียทีเดียว 

แตวาอานและไดรบัฟงจากผูรูก็เขาใจดวีาเปนเรือ่งของความไมสามารถท่ีจะเขาถึงส่ือส่ิงพิมพดวย

ความพิการอะไรอยางใดอยางหนึ่ง ผมฝากชวยไปดนูิดหนึ่งวาคําอะไรที่จะเหมาะสมอยางย่ิง  

แลวในคําแปลนีก้็จะมปีญหา เชน ในคาํแปลของสนธิสัญญาอืน่ เพราะ a b c เรากจ็ะใช ก ข ค  25 

ถาเลข ๑ เลข ๒ ก็วากันไปตามนั้น หรอืถาเปนโรมัน I โรมนั II ก็วาไปตามนั้น แตอันนี้ใชวงเล็บ 

และเขียนคาํวา “(หนึง่) (สอง) (สาม)” เปนตน ผมก็อยากจะใหคาํแปลเหลานี้มีมาตรฐาน  

และผมก็คิดวาทางกรมสนธสัิญญา กระทรวงการตางประเทศ ก็นาจะใหการสนับสนนุเรื่องนีไ้ด 

เพ่ือจะใหรูปแบบของการแปล แมจะเปนคําแปลอยางไมเปนทางการมรีูปแบบท่ีเหมาะสม 

และก็ใชอางอิงไดอยางถูกตอง กราบขอบพระคุณครับ 30 



๑๔ 
สนช. ๒๗         อรนติย  ๔/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมดรายชื่อทานสมาชกิท่ีจะแสดงความจํานง

แลวนะครับ ตอไปผมจะใหทานรฐัมนตรไีดตอบชี้แจง ทานมณเฑียร  บุญตัน มีอะไรครับ 5 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ 

ผมอยากจะขอเรียนชีแ้จงกรณีที่ทานอาจารยวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ขอประทานโทษที่ตองเอยนาม 

ทานไดแสดงความสงสัยไวในเรื่องของการท่ีสนธิสัญญานี้ไมครอบคลุมถึงงานที่จะเอาเขามาเพ่ือแปล

ก็เพราะวาสนธิสัญญานี้ไปคุมครองการนําเขาหรือสงออกงานทีม่ีการทําซ้ําไปเรียบรอยแลว เชน 10 

สมมุตวิามหีนงัสือวรรณคดอีะไรสักอยาง เปนละครของเชกสเปยร (Shakespeare) กแ็ลวกนั 

นะครับ ไดรับการผลิตขึน้มาเปนอกัษรเบรลล (Braille) หรือเปนลารจ พรนิท (large print)  

เปนตัวหนงัสือขนาดใหญ หรือเปนหนังสือเสียงชนดิส่ือผสมมัลตมิีเดีย (multimedia) หรือเปนอีบุก 

(e – Book) ที่คนพิการเขาถึงไดหรือเขาถงึไดงายสําหรบัทุกคน สนธิสัญญามารราเคชก็จะคุมครอง

เฉพาะวาเราสามารถนําที่เขาทําซ้ํา ดดัแปลงเรียบรอยในประเทศตนทางเขามาโดยหนวยงานองคกร15 

ที่ไดรบัอนุญาต แลวก็เอาไปเผยแพร เอาไปจําหนายจายแจกตอผูไดรับประโยชน โดยไมมีการ 

ไปแกไขเนื้อหาสาระของหนงัสือเลมนั้น คือแกแครปูแบบ จากทีเ่ปนกระดาษ ที่เปนพรินท (print) 

ธรรมดาใหเปนเบรลล ใหเปนเสียง ใหเปนอิเล็กทรอนิกส แคนั้นเองครับ อยางไรกต็ามผมเขาใจวามี

กฎหมายลิขสิทธิห์รือกฎหมายทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศทีว่าดวยเรือ่งของการแปล 

อยูแลว ซึง่จะไมเกี่ยวกับงานที่เราพูดถึง กฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอนุญาต 20 

ใหนําเอางานที่มีลิขสิทธิซ์ึ่งของเราเขียนกวางกวามารราเคช ของเรานีค้รอบคลุมงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ซึ่งไมใชเฉพาะงานวรรณกรรม งานอนัมีลิขสิทธิน์ี้ไปรวมถึงอยางอื่นอีกมากมายมหาศาล 

เพราะฉะนัน้เราก็อนุญาตใหเอางานอันมีลิขสิทธิ์นีไ้ปทําซ้ํา ดัดแปลง เพ่ือประโยชนของคนพิการ 

และของเราเขียนประเภทของคนพิการตามกฎหมายไทย ซึ่งก็ไมไดขัดหรือแยงกับมารราเคช  

มารราเคชนี้เขียนไวคอนขางระมดัระวังมากเฉพาะคนตาบอด คนพิการทางการเหน็และคนพิการ25 

ทางส่ือส่ิงพิมพ ซึ่งก็หมายถงึวาไมวาคุณพิการอะไรกแ็ลวแตทําใหคุณอานหนังสือไดยาก 
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๑๕ 
สนช. ๒๗         อรนติย  ๔/๓ 

 

หรืออานไมได แตถาเปนของไทยเราใชชื่อความบกพรองตามกฎหมายไทย ซึ่งก็จะรวมถงึพิการ 

ทางรางกาย พิการทางการเรียนรู ทางการไดยิน ซึ่งมารราเคชก็จะไมเขามาเกี่ยวของ เพราะอันนั้น

เปนกฎหมายไทยซึ่งเราสามารถใชเปนกลไกภายในประเทศของเราได ขออนุญาตเรยีนชี้แจงเทานี้ 5 

ขอบพระคุณมากครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั มีเพ่ิมเติมอีก ๑ ทาน  

พลอากาศเอก ชนัท  รตันอบุล เชิญครบั 

  พลอากาศเอก ชนัท  รตันอบุล   :   กราบเรียนทานประธานครบั กระผม 10 

พลอากาศเอก ชนัท  รตันอบุล สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ กอนอืน่ตองขอขอบพระคุณ 

ทางรัฐบาลที่กรุณาไดนําสนธิสัญญาฉบับนี้เขามา ซึ่งทาง สนช. โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะของ 

ทานมณเฑียร  บุญตัน พูดถงึเรื่องนี้มานานมากแลว อยากใหเขาไปเรว็ ๆ แตอยางไรก็ตามผมยังมี 

ขอกังวล คือที่ผมยกมือทีหลังเพราะวาฟงเพ่ือนสมาชกิ แลวถาทานแตะในเรื่องที่ผมจะพูดนี้ 

ผมก็ไมยกมือ แตวาในเรื่องของรดีดิง ดิสซะบิลิตี (reading disability) อันหนึ่งท่ีผมดแูลว 15 

ก็คือคนหหูนวก คนหูหนวกนี้ก็ใชภาษามือ ภาษามือนี้สําคัญกค็ือวาเขาจะอานหนังสือออกตองมคีรู 

ที่สอนภาษามือแลวก็หดัใหเขาอาน แตโรงเรียนผลิตครู เมื่อกอนนีม้ีท่ีมหาวิทยาลัยมหดิลผลิต  

แลวกต็อนระยะหลัง ๆ มปีญหาเกี่ยวกบัเรือ่งกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ทําให 

ตองยุบเหลือเปนหนวยงานเล็ก ๆ ที่ไมเหมาะสมในการที่จะผลิตครูขนาดท่ีจะมีจํานวนมาก ๆ  

ครูที่จะไปสอนคนหหูนวกใหอานหนังสือได ผมเชื่อวาคนหูหนวกนี้เปนแรงงานท่ีสําคญัของบาน 20 

ของเมืองอยางหนึ่ง เพราะรางกายเขาสมบูรณ เพียงแตเขาไมสามารถที่จะส่ือสารกับเราได 

เทานัน้เอง ตองใชลามภาษามือ คือลามนีไ้มสามารถตามเขาไปดวยตลอดเวลา ผมเคยไปประชุม

เรื่องเกี่ยวกบัคนพิการทีห่นึง่ แลวก็ไดเขาไปนั่งในโตะท่ีมคีนพิการซึ่งผมไมทราบวาเขาเปน 

คนหหูนวก ก็ไปนัง่ปรากฏวาเขาเปนคนหูหนวกท้ังโตะ เราไมสามารถจะส่ือสารอะไรกับเขาไดเลย 

ไมสามารถรับฟงความคดิเหน็ของเขาโดยตรงจากตัวเขาเองไดเลย ผมมองวามีคนหหูนวกบางทาน 25 

ที่สามารถอานหนังสือออก เขียนหนังสือได แลวก็ทัง้ไทยท้ังอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศดวย  
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๑๖ 
สนช. ๒๗         อรนติย  ๔/๔ 

 

มาเปนแรงงานของบานของเมืองเพ่ิมขึ้นอกี อยางไรกต็ามอันนีต้องฝากวาใหชวยกนัสงเสริม  

ใหทางรฐับาลไดสงเสรมิในการผลิตครูที่จะสอนภาษามือใหกับคนที่หหูนวกใหอานออกเขียนได  

ก็ฝากกราบเรียนวาผมก็พูดเรื่องนีม้าพอสมควร แตวายังไมเห็นความกาวหนาในเรื่องนี้ แตผมก็ไดพูด5 

ในคณะอนุกรรมาธิการดานคนพิการแลว และก็ทางคณะอนุกรรมาธกิารก็พยายามผลักดัน  

แตวากม็ีกฎระเบียบ เชน ขอบังคบัของกระทรวงศกึษาธิการในเรื่องของการเปดหลักสูตรอะไรตาง ๆ 

ที่ตองมีครูอยางนัน้อยางนี้ แลวก็ตองถกูยุบไป อนันี้ทานอาจารยมณเฑียร  บุญตัน ทานทราบแลว 

แลวผมเองก็เคยเสนอในเรื่องนี้วารัฐบาลนาจะมีมาตรการในการชวยเหลือดูแลในเรื่องนี้ 

ขอบพระคุณครับ 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีอีกหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 

          - ๕/๑ 15 

 



๑๗ 
สนช. ๒๗                    สุกัญญา  ๕/๑ 

   

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลว เชญิทานรัฐมนตรตีอบชี้แจงครบั  

  พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 5 

และความมั่นคงของมนุษย)   :   กราบเรียนทานประธานที่ประชุมครับ สําหรับวัตถปุระสงคของ 

สนธิสัญญามารราเคชเพ่ือทีจ่ะใหคนตาบอด คนพิการทางการเหน็ หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ 

ไดเขาถงึเอกสารที่เปนลิขสิทธิ์มาทําซ้ํา ดดัแปลง เชน นําเอกสารบทความตาง ๆ มาแปลเปน 

ภาษาเบรลล (Braille) ซึ่งรายละเอียดนี้เรากําลังดําเนนิการ มีรางพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ทีร่ัฐบาลไดเหน็ชอบหลักการแลวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  10 

ซึ่งจะมีรายละเอียดชัดเจนขึน้ในการดําเนนิการ มกีรอบชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตามผมเรียนวาประเทศ

ที่เขาเปนสมาชิกในอาเซียนนี้ที่ผานมากม็ีแค ๓ ประเทศ ก็เปนประเทศสิงคโปร อนิโดนีเซีย แลวก็

กัมพูชาที่จะดําเนินการ ซึง่ถาเราเห็นชอบในวันนี้ก็จะเปนประเทศท่ี ๔ ในอาเซียนตอไป ขอเรียน

เพียงแคนี้ครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ๕ ทานท่ีอภิปรายไวมีทานใดประสงคจะซักถาม

ทานรฐัมนตรเีพ่ิมเตมิอีกหรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมแีลว ผมขอปดการอภิปรายนะครับ   20 

ตอไปจะเปนการขอมติจากท่ีประชมุวา ท่ีประชมุแหงนีจ้ะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบ

สนธิสัญญาฉบบันี้ กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชมุ เชญิทานสมาชิกแสดงตนครับ ขณะนี้ 

อยูในขั้นตอนการขอตรวจสอบองคประชุมนะครับ กอนท่ีจะใหทานสมาชกิไดลงมติในการพิจารณา

เรื่องดวนที่ ๑ การพิจารณาใหความเหน็ชอบสนธิสัญญามารราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

เขาถงึงานที่มกีารโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ 25 

ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ มีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย คอืทานพลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว เปนผูแทนมาชีแ้จง สมาชกิทานใด 

ยังไมไดแสดงตนเชญิเลยนะครับ  
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๑๘ 
สนช. ๒๗                    สุกัญญา  ๕/๒ 

 

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผม พรศักดิ์  เจียรณัย 

หมายเลข ๙๐ บัตรผมมปีญหา ผมแสดงตนนะครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  5 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เจาหนาที่ชวยดูบตัรสํารองใหทานพรศักดิ์  

เจียรณัย หนอยครับ มีทานใดยังไมไดแสดงตนอกีครบั หรือขดัของในการแสดงตนกดไมคแลวบอก

เลยนะครับ มีทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไมครับ ของทานพรศักดิ์  เจียรณัย ใชไดหรือยังครับ  

บัตรยังใชไมได เดี๋ยวบนัทึกเพ่ิมเติมใหทาน ทุกทานแสดงตนเรียบรอยแลว ขอทราบองคประชมุครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๘ คน) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๙๘ ทาน เจาหนาที่ตรวจสอบ

ของทานพรศักดิ์  เจียรณัย ดวยนะครับ ทานทีเ่ขามาทหีลังสุดกดไมคบอกเลยครบั 

  พลเอก วิลาศ  อรุณศรี   :   ขออนุญาตครับ พลเอก วิลาศ  อรุณศรี ครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   198 บวกทานพรศักดิ ์ เจียรณัย เปน ๑๙๙ 

บวก ทานพลเอก วิลาศ  อรณุศรี เปนองคประชมุ ๒๐๐ นะครบั 

  ตอไปเปนการขอมติทีป่ระชมุนะครับ สมาชกิทานใดเหน็สมควรใหความเหน็ชอบ

สนธิสัญญามารราเคชเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเขาถึงงานทีม่ีการโฆษณาแลว สําหรบั 

คนตาบอด คนพิการทางการเหน็ หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ ทานกดปุม เห็นดวย  ทานใดเหน็วา20 

ไมควรใหความเหน็ชอบกดปุม ไมเห็นดวย  งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิลงคะแนนครับ  

มีสมาชิกทานใดยังไมไดลงคะแนนมหีรือไมครับ ของทานพรศักดิ์  เจียรณัย ยังคงใชไมไดใชไหมครับ 

เครื่องยังขดัของอยูนะครบั 

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผมเห็นชอบ บัตรผมใช

ไมไดครบั 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ยังใชไมไดอยูนะครบั ทานลงมติเหน็ชอบ 

นะครับ ทุกทานลงคะแนนแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
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๑๙ 
สนช. ๒๗                    สุกัญญา  ๕/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๙๙ บวกทานพรศักดิ ์ เจียรณัย 

อีก ๑ ทาน เปน ๒๐๐ ทาน มติทีป่ระชุมเห็นดวย ๑๙๗ บวกอีก ๑ ทาน เปน ๑๙๘  ไมเหน็ดวย  5 

ไมมี  งดออกเสียง ๒ เปนอนัวาท่ีประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิซึง่ทําหนาที่ในฐานะท่ีประชุม

รัฐสภา ใหความเห็นชอบสนธิสัญญามารราเคช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถงึงาน 

ที่มีการโฆษณาแลว สําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเหน็ หรือคนพิการทางส่ือส่ิงพิมพ  

ตองขอขอบคุณทานรฐัมนตรีครับ เปนอนัจบการพิจารณาเรื่องดวนที ่๑  

  ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒  รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู10 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ซึง่คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเปนผูเสนอ  

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๒๐ 
สนช. ๒๗                    สุกัญญา  ๕/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ 

ไดเสนอรางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....  5 

มายังสภานติิบญัญตัิแหงชาติเพ่ือพิจารณา ตามความในมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รายละเอียดของรางปรากฏตามเอกสาร 

ที่ไดแจกใหทานสมาชิกแลว นอกจากนี้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูยังไดจัดทํารายงาน 

การรบัฟงความคดิเห็นของผูเกี่ยวของ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ 

จากการตรากฎหมายมายังสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิพ่ือประกอบการพิจารณาตามบทบัญญตัิ 10 

ของมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดวยแลว โดยที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในมาตรา ๒๖๓ บญัญตัวิา “ในระหวาง 

ที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภาตามรฐัธรรมนูญนี้ ใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติท่ีตัง้ขึน้ 

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทาํหนาที่รัฐสภา 

สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภาตอไป” ------------------------------------------------------------------------ 15 

 

          -  ๖/๑ 
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๒๑ 
สนช. ๒๗                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๖/๑ 

 

ดังนัน้ในวันนี้สภานติิบัญญตัแิหงชาติจึงตองทําหนาที่ในการพิจารณาบทบญัญตัิของราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... และโดยท่ี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ วรรคส่ี กําหนดวา  5 

เมื่อคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดยกรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญเสรจ็เรียบรอยแลว 

ใหเสนอตอสภานติิบญัญตัแิหงชาติ และเมื่อสภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดรับรางพระราชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูแลว สภานิตบิัญญตัแิหงชาติตองพิจารณา 

ใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนั นับแตวันทีไ่ดรับรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูแตละฉบับ  

ซึ่งสําหรับรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สภานติิบญัญตัแิหงชาตไิดรับรางจาก10 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู เมือ่วนัอังคารที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ จึงจะครบกําหนด ๖๐ วนั  

ในวันศุกรที ่๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๐ เพราะฉะนัน้สภานติบิัญญตัแิหงชาตติองพิจารณาใหแลวเสร็จ

กระบวนการภายในไมเกินวนัศุกรท่ี ๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๐  

  ในการพิจารณาในวนันีค้ณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจะไดเขารวมประชุม 

เพ่ือชี้แจงประกอบการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 15 

การเลือกตัง้ พ.ศ. .... โดยทานประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจะเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ผมขอเชญิทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ เขาประจําที ่

ไดครับ 

  (ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

เขาประจําที่) 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เรียบรอยแลว เชิญทานประธานคณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญแถลงหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้

ตอที่ประชมุครบั 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ)   :   ทานประธาน 25 

ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิตามที่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๖๗ กําหนดใหคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญอยูปฏิบัติหนาทีเ่พ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญ จํานวน ๑๐ ฉบับ ใหแลวเสร็จ แลวเสนอตอสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

เพ่ือพิจารณาใหความเหน็ชอบตอไปนั้น  
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๒๒ 
สนช. ๒๗                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๖/๒ 

 

  บัดนี ้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดจัดทํารางพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอย และไดสงมายังสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ5 

เพ่ือดําเนินการตอไปแลว ผมขอเสนอรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

การเลือกตัง้ พ.ศ. .... โดยมหีลักการและเหตุผล ดงัตอไปนี ้

 

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ 10 

พ.ศ. .... 

   

 

หลักการ 

 15 

ใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

 

เหลุผล 

 

  โดยท่ีบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญตัิใหมีพระราชบญัญตัิ20 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพ่ือใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ปฏิบัตหินาทีต่ามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่กําหนด 

ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี”้  

 25 
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๒๓ 
สนช. ๒๗                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๖/๓ 

 

  ในการดําเนินการของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ไดดําเนินการเปนขั้นตอน

ดังตอไปนี้  

  ขออนญุาตเรียนเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ในชั้นตน5 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดแจงใหองคกรอิสระที่จําเปนจะตองมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

ไดจัดทํารางกฎหมายของตนขึ้น ตามทีต่นคิดวาเหมาะสมและสอดคลองกบัรฐัธรรมนูญ  

ซึ่งทั้งศาลรฐัธรรมนูญและองคกรอิสระทกุองคกรตางก็ไดจัดทํารางพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญของตนสงมายังคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญโดยครบถวน คณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญไดใชรางขององคกรอิสระเหลานัน้เปนหลักในการพิจารณา โดยยึดหลัก ๓ ประการ 10 

  ประการที ่๑ ส่ิงใดทีร่างมาและดีอยูแลวก็ใหคงไวตามนัน้  

  ประการที ่๒ ส่ิงใดที่คดิวายังขาดตกบกพรอง นาจะเตมิใหสมบูรณขึ้น  

เราก็เติมใหสมบรูณขึน้ 

  ประการที ่๓ ส่ิงใดที่คดิวาสมควรที่จะมขีึ้นใหม เพ่ือที่จะทําใหการทํางาน 

ขององคกรอิสระเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนญู  15 

เรากไ็ดจัดการเพ่ิมเติมขึ้น  

  ในการดําเนินการของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญนั้น ไดจัดใหมีการรับฟง 

ความคิดเหน็ของประชาชนใน ๒ รปูแบบ  

  รูปแบบที ่๑ ก็คือจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเหน็โดยตรง  

ทั้งในตางจังหวดัและในสวนกลาง ในการเปดรับฟงความคิดเห็นในสวนกลางนัน้ไดเรียนเชญิ 20 

ทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติและสมาชิกสภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศใหเขารวม 

แสดงความคดิเห็นดวย ซึง่ในการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นในตางจังหวดันัน้เราไดทําทัง้ ๔ ภาค 

ทั้งภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคอีสาน นอกจากการรับฟงความคิดเหน็โดยตรงแลว 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูยังไดนําตวัรางที่คณะกรรมการองคกรอิสระเสนอมาขึน้เวบ็ไซต 

(website) เพ่ือใหประชาชนทั่วไปสามารถเปดเขาดูไดในระหวางการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไข25 

รางแตละราง เมื่อเสร็จแตละขั้นตอนก็จะนํารางใหมนัน้ขึ้นเสริมเขาไปตั้งแตตนจนเปนรางสุดทาย 

จะเขาไปดูไดในเว็บไซต แลวก็เปดชองวาผูใดมขีอเสนอแนะหรอืความคดิเห็นอยางใดก็ใหเสนอมาได 

คณะกรรมการกน็ําไปประกอบการพิจารณา  
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๒๔ 
สนช. ๒๗                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๖/๔ 

 

  ในสวนของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติและสภาขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ 

ก็ไดมีความกรุณาไดตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาควบคูกันไป และไดสงขอเสนอแนะไปยัง

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเปนระยะ ๆ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูกไ็ดนําขอเสนอแนะนั้น 5 

มาประกอบการพิจารณา หลายกรณีเราไดพบวาขอเสนอแนะเหลานัน้ไดสะกดิใหเรารูถึงขอบกพรอง

ที่มีอยู หลายกรณีเปนขอโตแยงที่จะตองถกเถียงกนัวาอยางไรจึงจะเหมาะสม อยางไรจึงจะสมควร 

อยางไรจึงจะสมตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ ความพยายามของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ 

ก็คือพยายามที่จะทําใหกลไกท่ีกําหนดไวในรฐัธรรมนูญ ในเรื่องการจัดการเลือกตัง้ใหเกดิ 

ความสมบรูณ เกิดความสุจริต เกดิความเที่ยงธรรม เพ่ือใหไดคนดีเขามาปกครองบานเมือง  10 

แนนอนวาในหลายกรณีอาจจะมีความรูสึกที่ยังขัดแยงกนัอยูบางในความเห็น ซึง่คณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญก็พรอมที่จะนอมรบั  

  ในการพิจารณาของสภานติบิัญญตัิแหงชาตแิละคณะกรรมาธกิารตอไปนัน้  

ถาพบเหน็วายังขาดตกบกพรองอยางไร จะตอเติมอยางไรก็ยอมเปนอํานาจของสภานิติบญัญตัิ

แหงชาต ิคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญก็พรอมที่จะรบัฟงและชีแ้จงใหเหน็ไดวาทําไมจึงเขียน 15 

อยางนัน้ ถาส่ิงใดขาดตกบกพรองไปก็คงจะตองยอมรับเพ่ือที่จะเตมิใหสมบรูณขึน้ ในชั้นนี้กระผม 

มีขอที่จะเรียนใหทราบเพียงเทานี้ ขอบพระคุณทานประธานครับ  

 

                   - ๗/๑ 
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๒๕ 
สนช. ๒๗            ลลนา  ๗/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบพระคุณครับทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ  

ในฐานะประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดแถลงหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ5 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้เสนอตอที่ประชุมแลวนะครบั กอนที่ผมจะใหทานสมาชกิไดใชสิทธิ

อภิปราย ขอเรียนใหทานสมาชิกไดทราบวาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูที่รวมคณะมากบั 

ทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ ในการเขารวมประชุมในวันนี้ประกอบดวย  

    ๑. นายอมร  วาณิชววิฒัน  

    ๒. นางกีระณา  สุมาวงศ   10 

    ๓. นางจุรี  วิจิตรวาทการ   

    ๔. นายเธียนชัย  ณ นคร   

    ๕. นายธิติพันธุ  เชื้อบุญชยั   

    ๖. นายภัทระ  คําพิทักษ   

    ๗. พลตร ีวริะ  โรจนวาศ   15 

    ๘. พลเอก อัฎฐพร  เจรญิพาณิช   

    ๙. นายธนาวฒัน  สังขทอง  

  ๑๐. นายศภุชัย  ยาวะประภาษ   

  ตอไปผมจะใหทานสมาชิกไดใชสิทธิอภิปราย ทานใดประสงคอภิปราย 

แสดงความจํานงเลยครับ จะไดจัดลําดับ เชญิครบั เบื้องตนขณะนี้มี ๓ ทาน ลําดบัตามนี้นะครบั  20 

  ๑. รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

  ๒. นายนิพนธ  นราพิทักษกลุ 

  ๓. นายสมชาย  แสวงการ 

  เบื้องตนขอทานละไมเกนิ ๘ นาทกีอนนะครับ เชิญอาจารยทวีศกัดิ ์ สูทกวาทนิ 

เชิญครับ  25 

   รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตทิี่เคารพครับ ผม รองศาสตราจารยทวศีักดิ์  สูทกวาทิน ในภาพรวมนี้ผมคดิวาเนื้อหา 

สวนใหญของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... นี ้
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๒๖ 
สนช. ๒๗            ลลนา  ๗/๒ 

   

ผมคิดวาเราก็เห็นดวยเปนสวนใหญ เพราะวาไดมกีารตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาตัวราง 

ตัง้แตรางทีท่างคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดเผยแพรออกมา เรากม็กีารตัง้คณะกรรมการศกึษากนั 

มีประเดน็ที่เปนขอดีอยูหลายเรื่อง เชน มีบทบัญญัติทีทํ่าใหคณะกรรมการ กกต. ทีจ่ะตองทําหนาท่ี5 

ตอไปตามรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้จะตองทําหนาที่ทํางานรับผิดชอบรวมกนั แตก็มขีอกําหนดเวลา

ที่จะตองไปปฏิบตัิหนาที่ระหวางการเลือกตั้ง แตละทานก็สามารถจะปฏิบตัหินาทีไ่ดในการระงับ

ยับย้ังการเลือกตั้งที่อาจจะเปนไปโดยไมสุจริตเที่ยงธรรม แลวกม็ีหลักการทาํงานของ กกต. เชิงรุก 

ที่ถามีเหตอุันควรสงสัยปรากฏไมวาจะมีผูแจงหรือไมแจงก็สามารถที่จะดาํเนนิการสืบสวน ไตสวนได 

อันนี้ก็เปนจุดเดนของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ที่สําคญัคือกาํหนดมาตรการ10 

คุมครองพยาน อันนี้ผมคดิวาเปนประเดน็ท่ีสําคญั เพราะวาทาง กกต. เวลาที่จะไปดําเนินการกบั

ผูสมัครรบัเลือกตัง้ที่เขาสูกระบวนการที่จะไดรับการเลือกตั้งเขาสูอาํนาจรัฐ แลวทาง กกต. จะตอง

ดําเนินคดี เวลาจะตองหาพยานหลักฐานอะไรตาง ๆ มาให เปนการทําคดีกบัคนที่เขามีอํานาจรัฐ 

เพราะฉะนัน้ถาไมมีมาตรการที่จะคุมครองพยานหรือวารักษาความลับ บางทีพยานเหลานี ้

ชีวิตเขาก็เสียหายไปเลย ซึง่ก็มีหลักฐานตาง ๆ ปรากฏใหเหน็อยูหลายกรณีทีเ่ขามาเปนพยาน 15 

แลวกก็ลับไปใชชวีิตตามปกติในพ้ืนที่ไมได ตาง ๆ เหลานี้ผมคดิวารางพระราชบญัญตัิฉบับนี ้

ก็กําหนดมาตรการเหลานีเ้พ่ือที่จะแกปญหาที่เราเคยประสบมา แตอยางไรก็ตามทานประธานครับ  

มีประเดน็ซึง่ทางกรรมการพิจารณาศกึษายังไมตกผลึกวาตามรางทีก่รรมการรางรฐัธรรมนูญ 

เสนอมานี้นาจะยังมีแนวทางที่จะปรึกษาหารือกัน แลวก็จะปรบัแกไขจากรางนี้ไดตามสมควรหรือไม  

  ขอสังเกตประเดน็ที่ ๑ กค็ือประเดน็ที่ทางกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดยกราง พ.ร.บ. 20 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย กกต. ฉบับนี้ไดตัดโครงสรางเดมิที่เคยชวยทํางานให กกต. ในระดบั

พ้ืนที่จังหวัดออกไป กค็ือ กกต. จังหวัด โดยที่ไปกําหนดให กกต. กลางเปนผูรบัผิดชอบการเลือกตั้ง 

ส.ส.  ส.ว. รวมทัง้การลงประชามติตดัภารกิจอันนี้ออกไป แลวใหคงไวเฉพาะเรื่องการควบคุม 

การเลือกตัง้ เพ่ือที่จะไปสนบัสนุนวาไมจําเปนตองมี กกต. จังหวดั ใหเหลือแตเฉพาะผูตรวจการ

เลือกตัง้ ตรงนี้เราไดศึกษาแลวก็พูดคุยกัน เราไมคอยแนใจวาการทีก่ําหนดใหมีผูตรวจการเลือกตัง้ 25 

ซึ่งพยายามจะใหเปนคนที่ไมไปผูกพันคุนเคยอยูกบัในพ้ืนท่ีมากนัก เพราะเกรงวาจะไดรบัอิทธิพล

จากการเมืองในพ้ืนที่ ตรงนีจ้ะมีเหตุที่ทําใหการเลือกตั้งบริสุทธิเ์ที่ยงธรรมไดจริงหรอืไม เรากม็ี

ความเหน็วารูปแบบหนึง่นาจะเอามาใชได แลวกน็าจะทาํใหประสิทธิภาพของการดแูล 
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๒๗ 
สนช. ๒๗             ลลนา  ๗/๓ 

 

เรื่องการเลือกตัง้ที่จะบริสุทธิ์เที่ยงธรรมมากขึน้ก็คือรูปแบบที่ยังคงมี กกต. จังหวดัผสมผสาน 

กับการมีผูตรวจการเลือกตั้ง โดยท่ี กกต. จังหวัดนี้อํานาจหนาทีก่็เปล่ียนแปลงไปจากในอดตีอยูแลว 

อาจจะใหจัดการเลือกตั้งอยางเดียว ไมตองไปยุงเกี่ยวกบัเรื่องของการควบคุมการเลือกตั้ง  5 

อันนี้กเ็ปนประเด็นแรกนะครับ 

  ประเดน็ที่ ๒ ก็เปนเรื่องการดํารงตําแหนงอยูตอไปของ กกต. ซึง่ตรงนีก้็เปน

ประเดน็ที่ไดพูดคุยปรึกษากนั กม็ีเหตุผลอยูวาหลักของกฎหมายทัว่ไป การที่ผูดาํรงตําแหนง 

ในองคกรอิสระเขาตองสละอาชีพ ตองสละตําแหนงอะไรตาง ๆ เพ่ือเขาสูกระบวนการสรรหานี้  

แลวเขากไ็ดรับการสรรหาเขามาเปนกรรมการในองคกรอิสระ ซึ่งก็เปนไปตามเงื่อนไขที่ถูกตอง 10 

ในระหวางท่ีเขาไดรับการสรรหา แตวาพอสถานการณเปลี่ยนไป รฐัธรรมนูญกําหนดใหคุณสมบตั ิ

และลักษณะตองหามเขมขนขึ้น แลวเราก็มารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ แลวก็จะเอา

คุณสมบตัิลักษณะตองหามเหลานัน้บังคับใชทนัทีจะมีผลกระทบตอสิทธิของคนที่เขาดํารงตาํแหนง

สมควรจะใหเขาดํารงตาํแหนงอยูตอไปจนครบวาระ หรอืเอาประเด็นเรื่องของคุณสมบัติทีเ่ขมขนนี้

มามีผลบงัคับใชอยูในพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนีท้ันทหีรือไม อันนี้ก็คงเปนประเด็นที่15 

อยากจะใหปรึกษาหารือกนัตอไปในระดบัของคณะกรรมาธิการวิสามญั 

  ประเดน็สุดทาย ก็มหีนงัสือท่ีเปนขอรองเรียนของพนักงานในสํานักงาน กกต.  

ซึ่งเขากม็ีความเห็นกนัวาในอดีตตอนที่กอตั้ง กกต. ขึ้นมาก็มีทางเลือกวาควรจะเปนขาราชการ

ประจําหรือวาใหเปนพนักงาน โดยมีสิทธิประโยชนวาถาเปนพนกังานเขาก็ไดรบัสิทธปิระโยชน 

สูงกวา แตวาดวยปญหาการจัดการที่ไมตอเนื่องนี้ทําใหการรักษาสิทธิประโยชนที่สูงกวาขาราชการ20 

เริ่มแปรเปล่ียนไป เพราะฉะนั้นในขณะนี้ถาเราไปดูสิทธปิระโยชนอะไรตาง ๆ เขากร็ูสึกวาการดแูล

ประเดน็เหลานี้ทําใหสถานะของเขาดแูยลงไปกวาตอนทีเ่ริ่มกอตั้ง ในขณะที่การเพ่ิมบทบาทหนาที่

ในราง พ.ร.บ. ฉบบันีเ้ราตองใหเขาเปนพนักงานตาม ป. วิ. อาญา ทําคดีอะไรตออะไรเปนบทบาท 

ที่เขมขนขึน้ จะเปนไปไดหรอืไมที่อาจจะมีการกาํหนดใหชัดเจนเลยวาสิทธิประโยชนของเขาตอง 

ไมนอยกวาขาราชการหรืออะไรทาํนองนี้ ซึ่งผมคดิวาประเดน็เหลานี้เปนประเดน็ที่จะสราง 25 

ขวญัและกาํลังใจใหกับคนท่ีเขาจะตองทํางานเพ่ือใหการเลือกตัง้นีบ้ริสุทธิ์เที่ยงธรรม อันนี้ก็เปน  

๓ ประเด็นที่จะตัง้เปนขอสังเกตไว ขอบพระคุณครับ  

 

             - ๘/๑ 

 30 



๒๘ 
สนช. ๒๗                ชลภัสสรณ  ๘/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ตอไปทานที่ ๒ ทานนิพนธ 

นราพิทักษกุล แลวจะตอดวยทานสมชาย  แสวงการ ทานอื่นทีป่ระสงค เตรียมตัวดวยนะครบั 5 

เชิญทานนิพนธ  นราพิทักษกุล ครบั 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ผม นิพนธ  นราพิทักษกุล สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ กอนอืน่ในหลักการ ในภาพรวมของ 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ในฐานะที่ผมเคยทํางานมาไมวาจะเปนตําแหนงทางราชการ 

หรือตําแหนงทางดานของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวดักด็ี โดยสวนใหญแลวดภูาพรวม 10 

ที่ทาง กกต. รางมา ผมกเ็หน็ดวย แตในขณะเดียวกันกอ็ดที่จะหวงใย แลวก็อยากจะตั้งขอสังเกต 

ในฐานะที่เปนผูปฏิบตัิมากกวาเปนผูรางกฎหมาย ในฐานะผูปฏิบตัิกนัมาตั้งแตเปนผูนอย  

จนกระทั่งถงึระดบัสูงขึน้ ก็ไดเจอกบัปญหาในเรื่องของการทํางานรวมกับ กกต. กห็ลายเรื่อง  

แลวกท่ี็ดีกเ็ยอะ ประเด็นที่ผมจะพูดคอือยางนี้ เพราะวาบางประเทศ กกต. เขาจะทาํงานเกี่ยวกับ

การเลือกตัง้อยางเดียวทานประธานครับ พอเสร็จส้ินการเลือกตั้งท่ัวไปแลว หรือจะเลือกตั้งซอม15 

ตอไปก็แลวแต ก็เปนอนัวาจบ เปนหนาทีข่อง กกต. สวนผูใดจะเปนผูสมัครหรอืประชาชนที่กระทํา

ความผิดเกี่ยวกบัการเลือกตัง้ จะเปนเรื่องอะไรกแ็ลวแต เปนความผิดตามที่บญัญตัิไวในราง พ.ร.บ.  

ก็เปนหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ อาจจะเปนหนาที่พนักงานสอบสวน แลวก็ศาลอะไรตาง ๆ เหลานี้ 

ไดดําเนินไป แลวก็มีระยะเวลาอะไรนี ้แตบางประเทศ กกต. ไมจบ ดาํเนนิการเลือกตั้งเพ่ือให

บริสุทธิ์ยุติธรรมและเปนไปดวยความเรียบรอย และจะตองมกีารทํางานตอเกี่ยวกับผูที่ 20 

กระทําความผิด เรือ่งเกี่ยวกบัการเลือกตั้งอยางนีไ้มจบ เพราะฉะนัน้ของเราที่ดรูางมา 

ก็คือถงึแม กกต. จังหวดัเทาที่ผมอานจะไมมีแลวในเรื่องที่จะไปสอบสวน ไตสวนอะไรก็แลวแต 

ไมมแีลว แตวาใหเปนหนาทีข่องฝายสํานักงาน กกต. จังหวดั หรือผูอาํนวยการ กกต. จังหวดั  

ซึ่งเปนฝายประจํา สวน กกต. จังหวดัจรงิ ๆ แลวที่อยูทีจั่งหวดันัน้อาจจะดาํเนนิการในเรื่อง 

การเลือกตัง้อยางเดียว ท่ีจะพูด ณ ทีน่ี้ก็คอืวาในสวนของ กกต. จังหวัดที่ผานมา อยางนอย 25 

ผูอํานวยการก็จะเปนที่พ่ึง เพราะวา กกต. จังหวดัจะประกอบดวยบุคคลทีเ่ปนขาราชการมากอนกด็ี 

หรือระหวางเปนขาราชการอะไรก็ดเีหลานี้ แตสวนใหญจะเปนผูที่เปนขาราชการมากอน 

ภาคเอกชนไมคอยมีเทาไร เพราะวาอาจจะไมคอยรูในเรือ่งระเบียบธุรการ สารบญัของทางราชการ  
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๒๙ 
สนช. ๒๗                ชลภัสสรณ  ๘/๒ 

 

อาจจะทํางานไดชา ทนีี้ปญหาวาทาง ผอ. ถาม ีกกต. จังหวดัก็จะทํางานดวยความสบายใจ 

ในเรื่องการประสานงานตาง ๆ ถึงแมจะมีอํานาจในการออกหนังสือใหขาราชการทกุภาคสวน 

ทํางานใหกับการเลือกตั้งในชวงที่มกีารเลือกตั้งกด็ี แตวาถาม ีกกต. จังหวัดก็จะไปสอดสองการดูแล 5 

แตวาโดยสวนใหญแลว อยางที่มีวติกกังวลก็คือในเรื่องของการจับลักษณะที่วาจะเอาผิดกบัคนที่

กระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตัง้ อนันี ้กกต. จังหวัดจะมีปญหาตรงนี ้อันนี้ผมเหน็ดวย 

วาจะไมตองมเีรื่องเหลานี้เพราะมปีญหา คนในพ้ืนที่รูจักกัน ผูสมัครสวนใหญกร็ูจักกนั อนันี้ 

ก็มีปญหา ทํางานอาจจะไมไดเตม็เมด็เต็มหนวย ก็เห็นดวยในสวนนี ้ 

  ในประเดน็ตอไป ก็คือวาในกรณีที่มีผูตรวจราชการสอดสองดแูล แลวก็กํากบัดแูล 10 

สํานักงาน กกต. จังหวัด ในเมื่อไมมี กกต. จังหวดัแลว ในสวนของการรูจักพ้ืนทีก่็ดไีมมีปญหา  

แตก็จะพนขอครหาในเรื่องของการรูจักผูสมัคร เพราะวามาจากที่อืน่ อาจจะสลับภาค สลับจังหวัด 

ก็แลวแต อนันัน้แลวแตวิธีการ อนันี้ก็จะดี แตวาก็จะมีปญหาในเรื่องที่บอก เมือ่สักครูนี้ในเรื่องของ

พ้ืนที่ ในเรือ่งของการทํางานในพ้ืนที่อะไรตาง ๆ เหลานี้ก็จะมีปญหา ทีนีถ้ากังวลในเรื่องเหลานี ้

เพราะวามีคนตเิตียนเหมือนกัน แตวาขอกังวลเหลานี้ก็เปนลักษณะวาอาจจะมี กกต. จังหวัดอยู  15 

แตวาจํานวนอาจจะลดลง แลวก็คาตอบแทนอาจจะไมม ีมีคาเบี้ยประชุม ในขณะเดยีวกันผูตรวจ 

ก็จะมาเช็ก (check) กกต. จังหวดัอีกทีหนึ่ง มาตรวจสอบ กกต. จังหวดั ทํางานอยางไร  

มีการประเมินอะไรตาง ๆ เหลานี ้เมื่อไมมคีาตอบแทนก็จะอยูจนกระท่ังการเลือกตัง้ อันนี้กแ็ลวแต 

แตวาจะเนนหนักการเลือกตัง้ระดับชาต ิคือ ส.ส. แลวกก็ารไดมาของสมาชกิวฒุิสภา  

สวนการเลือกตัง้ทองถิ่นมีความเห็นวา กกต. จังหวัด อาจจะไมตองแลว ใหเปนหนาที่ของ20 

ผูอํานวยการหรือภาคประจําก็ไดแลว เพราะวาเลือกตัง้ไมพรอมกัน อันนี้ก็ทําไดแลว  

และขณะเดยีวกันในภาคปฏิบัติ สํานักงาน กกต. จังหวดัก็จะแบงฝายตาง ๆ ฝายไตสวน  

ฝายพนักงานอะไรเขามหีมด ฝายประชาสัมพันธ ฝายเลือกตั้ง ฝายการมีสวนรวมท่ีเขามี  

ทองถิน่เขาบอกวาเห็นดวยวาไมตองม ีแตวาในระดบัชาติเปนชวงชั่วคราว เปนเฉพาะกิจ 

เพราะฉะนัน้ผมยังมีความเหน็วาถาหากมารวมกนั คอืผูตรวจการก็ม ีกกต. จังหวดักม็ ี 25 

แตวาจํานวนอาจจะเล็กลง อํานาจหนาทีก่็นอยลง กเ็อาแคเลือกตัง้ระดับชาต ิแลวกเ็กี่ยวกบั 

การเลือกตัง้อยางเดียว อยางนี้ผมวานาจะเปนการทีด่ี เพราะวาบางคน กกต. จังหวดัก็ได 

อดีตผูทีด่ํารงตําแหนงสูงสุดในจังหวัด กค็อยประสานงานกับขาราชการประจํา ก็จะใหการเลือกตั้ง

เปนไปดวยความเรียบรอยนะครับ 
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๓๐ 
สนช. ๒๗                ชลภัสสรณ  ๘/๓ 

 

  อีกเรื่องหนึ่ง ในเวลาอันจํากดันี้กค็ือวาในเรื่องบทลงโทษผมเหน็ดวย ดูตามรางนี ้

เห็นดวย บทลงโทษทีห่ากวาผูสมัครกระทาํความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ด ีอะไรกด็ี  

ผมเหน็ดวยวาจะใหมบีทลงโทษท่ีเดด็ขาด แลวก็อาจจะตองดําเนินการฉับพลันทนัทใีหเห็น  5 

ไมวาในกรณีผูสมัครกด็ี ในกรณีประชาชนกด็ี ผูมีสิทธิเลือกตั้งหรืออะไรกด็ี ลักษณะตรงนี้เห็นดวย 

แลวสมาชิกทีม่ีการอภิปรายกอนหนานี้ เรื่องหนึง่เกี่ยวกบัมีคําปรารภหรือวามีคํารองเรียน 

จากพนักงานของ กกต. อนันี้อยากจะใหในราง พ.ร.บ. ก็ดี หรือระเบียบอะไรก็ด ีดแูลเขาหนอย  

เขาก็อยากจะใหเปนขาราชการในลักษณะแบบเหมือนองคกรอิสระอื่น ๆ อยางเชน ป.ป.ช.  

อะไรอยางนี้ หรืออืน่ ๆ ศาลรัฐธรรมนูญ อยาใหเปนเหมอืนกับเปนอยูปจจุบนั เพราะถาปจจุบันแลว10 

เขาจะมีปญหาในเรื่องของสวัสดิการกด็ี ในเรื่องการเล่ือนตําแหนง ในเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ 

อะไรตาง ๆ กด็ี ที่สมควรเขาจะไดรับ ถาในปจจุบนันี้ลําบากมาก แลวก็โตลําบาก โตยาก  

หลาย ๆ คนมีความรูสึกทีน่อยอกนอยใจ อนันีเ้ปน ภาคประจําของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ก็อยากจะเรียนแคนี้ ขอขอบคุณครบั 

 15 

                - ๙/๑ 
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  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ผูแสดงความจํานงเหลือ 

ทานสมชาย  แสวงการ ทานเดียวนะครบั ที่เหลือมทีานใดประสงคอภิปรายหรอืไม รีบยกมือ  5 

ผมจะปด ไมรบัรายชื่อแลว มีทานตวง  อันทะไชย เพ่ิมมาอีก ๑ ทาน ทานอืน่มหีรอืไม ไมมแีลว 

ผมปดไมรบัรายชือ่ผูอภิปรายแลวนะครับ  

   ทานสมาชิกครับ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ทางสภานิติบญัญตัแิหงชาตไิดรับ

หนังสือจากทานประธาน กรธ. ขอแกไขถอยคําของรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... ขอแกไขถอยคาํเล็กนอยในตอนทายของมาตรา ๑๒ วรรคหนึง่  10 

จากคําวา “กรรมการ” เปน “คณะกรรมการสรรหา” เอกสารการขอแกไขไดสําเนาแจกให 

ทานสมาชิกแลวนะครับ สักครูจะมกีารพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัตอไป 

อีก ๑ ฉบับ คือ รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ฉบับนี ้

ก็เชนกันทาง กรธ. ขอแกไขถอยคําในมาตรา ๘๕ (๑) ซึง่มีบทบญัญตัิอางไปถึงมาตรา ๓๒ (๑)  

หรือ (๒) ขอแกไขเปลี่ยนมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) ทานดูเอกสารประกอบดวยนะครับ  15 

เชิญผูอภิปรายทานถดัไป ทานสมชาย  แสวงการ เชญิครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิตองขอบคุณทานประธาน 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู และทานกรรมการรางรฐัธรรมนญูทุกทานดวยความจริงใจ 

ทราบวาทานทํางานเหนื่อยมากตัง้แตรางรฐัธรรมนูญ ซึง่ตองถือวารางกนัครัง้ที่ ๒ แลวจากชดุแรก 20 

ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชุดเดิมซึ่งรางตกไป แลวก็ตองมาราง พ.ร.บ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญอีก ซึ่งผมคิดวาทานเองก็ถอืวาไดทาํงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของชาตแิละประชาชนเปน

ที่ตั้ง ผมเขาใจวาส่ิงที่เกดิขึน้ในวิกฤติทางการเมืองตัง้แตอดีตจนปจจุบันมกีงลอของมัน แลวก ็

ซ้ําแลวซ้ําอีก จนประเทศไทยเดินหนาไมได ผมคดิวารัฐธรรมนญูกด็ี พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูวา

ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอีก ๙ ฉบบัที่จะตามมานัน้เปนโจทยใหญที่ทานกรรมการ 25 

รางรฐัธรรมนูญและ สนช. ตองชวยกนัทําใหสามารถขับเคล่ือนพนวงจรอุบาทวของการเมือง 

ซึ่งเปนตนตอหลักประการหนึ่งในการท่ีทําใหเกดิวกิฤตการณทางการเมือง ไมวาจะเปนการฆากันกด็ี 

การทุจรติคอรรปัชัน (corruption) ก็ดี เกดิสงครามสีระหวางการชุมนุมของพ่ีนองประชาชนไทย 
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ดวยกนัเองจนกระทัง่เราไมสามารถเดนิหนาประเทศไปไดเปนหลายหวงระยะเวลามาตลอด  

ครั้งนี้เปนอีกครั้งหนึง่ที่ผมคดิวาการไดมาซึง่คนท่ีจะเขามาดแูลบานเมอืงตามแนวพระราชดําริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ก็คือการสงเสริมคนดีใหไดปกครอง5 

บานเมือง ปองกันคนไมดไีมใหมีอํานาจนัน้ ตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งซึง่มาทําหนาที่ในการกํากับ 

ในการทําหนาที่ใหมกีารเลือกตั้งนั้นเปนสวนสําคัญอยางย่ิงนะครับ ผมม ี๔ ประเดน็ แลวก็จะขอ

อนุญาตกราบเรียนถามทานประธานและกรรมการ กรธ. เพ่ือนําไปสูการปฏิบตัิในการที่จะพิจารณา

กฎหมายใหออกมาสมดงัเจตนารมณและสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

  ประการแรก ในการชีแ้จงของทานประธานในเรื่องมาตรา ๗๗ พรอมเอกสารแนบ  10 

ซึ่งกม็ีการชี้แจงวาไดไปจัดฟงเวทหีลายครั้ง ทัง้ ๔ ภูมิภาค รวมทั้งในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ  

เชิญหนวยงานตาง ๆ และจัดเวทีในรัฐสภาก็ด ีจัดทําเวบ็ไซต (website) ก็ด ีอันนี้ถอืเปนมาตรฐาน 

ที่เพียงพอแลวใชหรือไม เนือ่งจากเจตนารมณมาตรา ๗๗ วรรคสองของรฐัธรรมนูญ เราอาจจะ

ตีความตางกันอยูในบางสวนของสมาชกิท่ีตองพิจารณากฎหมายในแตละพระราชบญัญตัิอยูนะครบั  

อันนี้กอ็ยากใหทานไดกรุณาเลาใหเราฟงจะไดเปนบรรทัดฐาน แลวก็ใชสําหรับ พ.ร.บ. ประกอบ15 

รัฐธรรมนูญอีก ๙ ฉบับตอ ๆ ไป รวมถึงกฎหมายที่จะผานเขาสภา ผานมายังคณะรฐัมนตร ี

อีกในอนาคต แลวกร็วมถึงวาเมื่อกฎหมายเขามาอยูในมอืสภาแลว มีบางฉบับท่ีเขามาแลวกอน

รัฐธรรมนูญประกาศใช แลวก็อยูในวาระของคณะกรรมาธิการจะตองไปทําเพ่ิมเตมิหรือไม  

หรือกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูที่สงเขามา กกต. เรารับหลักการวาระที ่๑ แลว คณะกรรมาธกิาร 

ยังตองไปทําเรื่องในการวเิคราะหผลกระทบอะไรตาง ๆ อีกหรือไม มากนอยเพียงใด อันนี้ขอความรู20 

จากทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ และกรรมการนะครบั  

  ประการที ่๒ ผมมีประเดน็เล็กนอยเกี่ยวกบัเรื่องคุณสมบัติ ซึ่งอาจจะไปปรับแกไข  

โดยสวนใหญ ๙๗ – ๙๘ เปอรเซน็ต ผมเห็นดวยกับกรรมการรางรัฐธรรมนญูในราง พ.ร.บ. ประกอบ 

รัฐธรรมนูญฉบบันี ้แลวก็เชือ่วาจะเปนอีกครั้งหนึ่งที่จะสามารถทําใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ซึ่งในสมัยรัฐธรรมนญูป ๒๕๕๐ ผมก็เคยเปนกรรมาธิการ พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญู กกต.  25 

มาแลวครัง้หนึ่ง อันนี้ก็เปนการปรับยกเครื่องอีกครั้งหนึง่ในการแกไขนี้ ยังเหน็บางประเด็นที่อาจจะ 

เปนจุดออนหรอืไมในเรื่องของมาตราท่ีเกี่ยวของก็คือ มาตรา ๘ แลวก็มาตรา ๑๐ ในเรื่องของ

คุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งมาตรา ๘ (ช) เขียนบอกวา เปนผูทํางานหรอืเคยทํางานในภาค 
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ประชาสังคมไมนอยกวา ๒๐ ป ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด แตแตกตางจาก (ง) ซึง่ระบุไว 

ในรัฐธรรมนญูดวยนะครบั ก็คือวาตองเปนหรือเคยเปนผูประกอบวิชาชีพที่มกีฎหมายรับรองจาก 

การประกอบวชิาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง คือตรงนี้จะมีความชดัเจนวาสม่ําเสมอและตอเนื่อง 5 

ไมนอยกวา ๒๐ ป อันนี้ก็อาจจะเปนเพียงเรื่องเล็กนอยที่ตองไปปรับเพ่ิมเตมิในกฎหมายฉบับนี้  

  สวนถัดมาคือมาตรา ๙ (๘) ก็คืออยูระหวางถูกระงบัสิทธิการใชสิทธิสมคัร 

รับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้ง ผมมองวาคนจะมาเปนกรรมการ 

การเลือกตัง้ไมควรถูกอยูระหวางการระงับสิทธิเทานั้น เมื่อเคยถกูเพิกถอนไมวาครัง้ใดแลว  

ทานไมควรจะเปนกรรมการกลางที่จะมาทําการเลือกตั้งอีกเลย อนันี้อยางไรคงจะตองฝาก 10 

คณะกรรมาธิการไปปรบัปรงุนะครับ หรือ (๑๔) ในมาตราถดัมาก็คือบอกวาอยูในระหวางตองหาม 

มิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง ผมมองวาถาเปนกรรมการการเลือกตัง้ที่จะมาวางกติกา  

มาดแูลคนอื่นตองไมอยูในระหวางตองหามครับ ก็คอืวาถาทานถูกหามมาเมือ่ไรก็ตาม ไมวาจะพน

ระยะเวลาดังกลาวมาแลวหรือไม ทานไมควรจะมาเปนกรรมการการเลือกตั้ง อันนีก้็เปนความเห็น

ฝากไปยังคณะกรรมาธิการนะครับ  15 

  ในสวนที ่๓ กับสวนที ่๔ ก็คอื กกต. จังหวัดกับผูตรวจการการเลือกตั้ง ทานสมาชกิ 

ทั้ง ๒ ทานท่ีไดอภิปรายไปกอนหนากม็ีความเห็นวาตอนนี้ขอเท็จจริงกค็ือวา กกต. ยังมีความเห็น

ตางกบั กรธ.  กกต. ยังอยากใหคง กกต. จังหวัดไวแบบเดิม กรธ. เหน็วา กกต. จังหวัดท่ีเอาอํานาจ 

มาจากกระทรวงมหาดไทย แลวกม็าเปน กกต. จังหวัดแบบเดิม ไมสามารถแกปญหาทุจริต 

คอรรปัชันในการเลือกตั้งได ซึ่งผมเหน็ดวยนะครับ เราจะเหน็วาผูมีอิทธิพลทางการเมือง 20 

ในแตละภาค ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต สามารถโอนยายขาราชการประจําจังหวัด 

ยายตั้งแตผูการจังหวดั เกษตรจังหวดั อัยการจังหวัด รวมถึงอะไรตาง ๆ ไปถงึอําเภอเลย  

เขาควบคมุการเลือกตั้งไดทกุระดับชัน้แลวจึงเกิดวิกฤตบิานเมือง คุมตั้งแตเลือกตั้งผูใหญบาน 

กํานนั อบต. สจ. นายก อบจ. แลวก็คมุการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. บานเมืองเราถงึมาถึงวิกฤต ิ

วันนี้ เพราะฉะนัน้ กกต. จังหวดัท่ีใชอยูเดมินีเ้ปนปญหาจริง ๆ เพียงแตวาการที่ทําผูตรวจการ25 

เลือกตัง้เขาไปใหมนีก้็ยังมขีอออนครับ เราก็ศึกษาแลว เราคดิวาไมมคีวามผูกพันกับพ้ืนท่ีมากพอ 

ไมมีระยะเวลาดําเนินงานทีจ่ะอยูถึงขนาดรูกลไกมากพอ เพราะฉะนัน้มีขอเสนอบางประการ 

ที่ผมคิดวาทานสมาชิกไดเสนอไปบางสวน อยากฟงจากทาน กรธ. วาเปนไปไดหรอืไมที่จะ 
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ผสมผสาน คือเรามีสํานักงาน กกต. จังหวดั มเีจาหนาทีอ่ยูแลว จริงอยูก็จะมอีํานาจเพ่ิมมากขึ้น 

สวน กกต. จังหวัดถาจะมียู อาจจะลดจํานวนเหลือสัก ๒ คน  จะเรียกวาผูตรวจการประจํา 

จังหวดักไ็ด มหีนาที ่มวีาระอยู ๓ ป  ๔ ปก็สุดแทแต แตจะอยูในพ้ืนที่ อํานาจลดลง แตจะเปน5 

เหมือนผูทรงคุณวุฒิที่จะชวยเปนหเูปนตาแทนเหมือนกนัก็ตองตรวจเจาหนาที่สํานกังาน กกต.  

เหมือนกนัไมใชปลอยใหมีอาํนาจอยูฝายเดียว ก็เปนการดุลกนัในพ้ืนที ่ขณะเดียวกนัสํานกังาน กกต. 

จังหวดักต็องดแูล จะเรียกวา กกต. จังหวัดหรือผูตรวจการประจําท่ีอยูมวีาระยาว ๆ สัก ๒ – ๓ คน 

ดวยเหมือนกนั ขณะเดียวกนัก็ตองมีผูตรวจการที่จะสามารถไปเฉพาะคราวการเลือกตั้งใหญ 

ทุก ๒ เดอืน หรอือยูตออีก ๒ เดือนอะไรอยางนี้นะครบั อันนี้ก็ถือวาเปนการถวงดุลกันทั้งหมด 10 

ในลักษณะของการครอส เชก็ (cross check) กันท้ัง ๓ ทาง ไมรวมถึงท่ีจะตองสรางภาคประชาชน  

ภาคประชาสังคมเขามาชวยตรวจสอบในการเขาไปมีสวนรวมในการตรวจนับคะแนนดวย  

อันนี้เปนตน ผมขออนญุาตฝากประเด็นเพียงแคนี้  

 

          - ๑๐/๑ 15 



๓๕ 
สนช. ๒๗          วันสิร ิ ๑๐/๑ 

 

   ประเดน็สุดทาย เปนเรือ่งคณุสมบัต ิซึง่ผมคดิวาเปนประเดน็ท่ีผมจะตองเขาไป 

มีสวนในกรรมาธิการ เพราะศึกษาตดิตามมาตัง้แตตอนยกราง แลวก็อยูในชุดของการตดิตาม 

การทํางานของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ ผมไมอยากเหน็สิ่งที่จะตองเกดิขึ้น 5 

ก็คือวาเมื่อกรรมการรางรัฐธรรมนูญ กบั สนช. มคีวามเหน็ตาง หรอื กกต. มคีวามเหน็ตาง  

ตองเสนอตอทานประธานเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการรวมกัน ๑๑ คน ซึง่มีโอกาสท่ีจะเปนชดุแรก 

ถาตกลงไมได ทานประธาน กรธ. กด็ี ทานประธาน กกต. ก็ด ีก็มีสิทธิที่จะเสนอใหทานประธาน 

สนช. ตั้งคณะกรรมาธิการรวมกนั ๑๑ คน แลวตองใชระยะเวลา จากนัน้แลวถาเกดิไมสรปุ ตองมา

ลงมต ิ๒ ใน ๓ คว่ํา จะมปีญหาตอมาวาใครจะราง ซึ่งกเ็ชื่อวา จะเปน กรธ. ชดุนี ้แตการที่เราจะ10 

เดินหนาไปสูการเลือกตั้งในคาดหมายป ๒๕๖๑ นีก้็จะยากขึ้นอีกแลวก็จะเกดิคาํถาม ผมยังไมอยาก

เห็นประเดน็ที่ตองตั้งคณะกรรมาธิการรวมกนั แตถาจําเปนกต็องเดนิไป สวนที่ ๒ กค็ือ ผมเชื่อวาจะ

มีมือดไีปย่ืนตอศาลรฐัธรรมนูญอยูแลวในเรื่องของคุณสมบัตขิองกรรมการ กกต. ซึง่ก็กราบเรียนถาม

ตรงไปตรงมาเลย เพราะวาจะกระทบถงึศาลรัฐธรรมนญู กระทบถึงกรรมการ ป.ป.ช. เทาที่เรา

ตรวจสอบนี้ กกต. อยางนอย ๒ ถึง ๓ ทานนี้จะขาดคุณสมบัต ิอันนี้ก็เปนการคาดหมายตามเอกสาร15 

ในรัฐธรรมนญู ทนีี้ถา สนช. แปรญัตติไมเห็นดวยกบั กรธ. ไปแกเพราะบอกวา กฎหมายรัฐธรรมนญู

บอกวาอยูไดเทาใด ตราบใด เวลาใด เปนไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู สนช. มอง ๒ มุม  

มุมหนึ่งมองวากฎหมายไมควรไปรอนสิทธ ิเขาสรรหาเขามาแบบเดิมควรจะอยูตอไปจนกระทั่ง 

ครบวาระ กบัอีกสวนหนึง่มองวาเมื่อ กรธ. ไดยกรางมาโดยมีเจตจํานงที่จะเปล่ียนครั้งใหญ  

เปนการปฏิรูปหรือปฏิวัติใหองคกรอิสระมีท่ีมายกระดับขึ้นแลวเปล่ียนรปูแบบใหม ภาษาส่ือเรียกวา 20 

เซท็ซโีร (set zero) โดยใหกรรมการสรรหามาพิจารณาคุณสมบตัิ ประเดน็ก็คอืวาถา สนช. ไปแก 

ไมตรงกบั กรธ. คือแกใหกรรมการ กกต. ชุดปจจุบนัที่เหลืออยูและอาจขาดคุณสมบัติอยูตอไป 

เพราะทานบอกวาอยูตราบใดนัน้เปนไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู จะขดัหรอืแยงกบั

รัฐธรรมนูญหรือไม แลวจะตองนําไปสูศาลรัฐธรรมนูญหรือไม อันนี้เปนประเด็นท่ีขออนุญาต 

ฝากเรียนถามและอยากกราบเรียนเพ่ือใหเกดิความชดัเจนในการทํางานตอไป กราบขอบคุณนะครับ 25 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสุดทายนะครับ หลังจากนัน้ 

ผมจะเรียนเชญิทานประธาน กรธ. ตอบชี้แจงทั้ง ๔ ทาน เชญิทานตวง  อนัทะไชย ครับ 
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๓๖ 
สนช. ๒๗          วันสิร ิ ๑๐/๒ 

 

   นายตวง  อนัทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมกราบเรียนทานประธานวาผมเห็นดวยกบัรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....  เพียงแตวาเพ่ือประโยชนของ 5 

การพิจารณาของสภาในวนันี้ และเพ่ือประโยชนที่จะทําใหกฎหมายฉบบันี้สมบูรณขึน้ ผมมีคําถาม

แลวกม็ีขอเสนอแนะที่เปนความคดิเห็นเพ่ือประโยชนของประชาชนดงัตอไปนี้ 

   ประการที ่๑ ส่ิงที่ผมคดิวาเปนเรือ่งใหมสําหรับสภาแหงนี้ เมือ่วานก็พูดคุยกัน 

ผมก็ตัง้คําถามไวแลว แตวนันี้ทานประธานไดกรณุามาชีแ้จงดวยตนเองจะไดแสดงเจตจํานงของ 

กรธ. สําหรับมาตรา ๗๗ ประเดน็ที่เราจะตองใชตลอดทกุครั้งทีก่ฎหมายเขามานี ้10 

ก็จะถามวา ไดดําเนินการตามบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือไม วรรคสองที่ใช 

คําวา “กอนการตรากฎหมายทุกฉบบั” อยางกรณีฉบับนี้ ทานประธานกไ็ดชี้แจงตอสภาไปแลววา  

ไดทําไปแลว แตวาท่ีทํากอนที่จะมีรฐัธรรมนูญนี้ผมกเ็ขาใจวาไมนาจะใชบังคบัได แตวาทําหลังจาก 

มีรัฐธรรมนญูเหน็วาใชชองทางผานเว็บไซต (website) ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  

ประเดน็นี้ผมคิดวาตองขอประทานอนญุาตผานทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ  15 

ขอทานประธาน กรธ. เพ่ือมาใหคณะกรรมการไปทาํตามวรรคสองที่บอกวา จะตองนํา 

ผลการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย กระบวนความคิดเหน็นัน้มาพิจารณาในกระบวนการ 

ตรากฎหมายทุกขัน้ตอน อนันี้ผมคดิวาจําเปนท่ีจะตองมมีาใหตอสภา แตมีคําถามหนึ่งที่จะ 

กราบเรียนทานประธานเพ่ือจะไดชัดเจนกค็ือวา ปกติเราพิจารณากฎหมาย ทานประธานคงจําไดวา 

เราจะมีความเห็นขององคกรหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาเสมอ เดมิทีก็จะมีคณะกรรมการปฏิรูป20 

กฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา หนวยงานอืน่ ๆ อนันี้เปนแพทเทริน (pattern) ปกต ิปจจุบนักม็ี

อยูแลว แตทานใชคําวา “กอนตรากฎหมายทุกฉบบั รฐัพึงจัดใหมีการรบัฟงความคดิเหน็ของ

ผูเกี่ยวของ” คําถามผมก็คอืวา ผูเกี่ยวของทีร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวถงึหมายถึงประชาชน 

ดวยหรือไม หมายถึงคนดวยหรือไม หรือหมายถึงเฉพาะองคกร ถาหมายถึงคนดวยแปลวากฎหมาย 

บางฉบับนี้กระทบตอคน ตองไปฟงกบัคน ไมใชถามเฉพาะองคกรเขามา ผมเหน็แพทเทิรนอนันี ้25 

ตั้งแตเมื่อวานนี้ ผมก็เลยเรียนทานประธานวาเพ่ือประโยชนของสภาแหงนี้ ถาทานประธาน 

คณะกรรมการจะไดกรุณาชีแ้จงไดชัดเจน เราจะไดถาม จะไดใชตอไปในอนาคตเพ่ือความสมบรูณ 

ของกฎหมาย แนนอนทีเดียวถาไมชัดเจนในอนาคตก็จะมีคนไปรองตอศาลวาไมไดเกี่ยวของ  

ไมใชผูเกี่ยวของ อนันี้เปนประเด็นที่ผมกราบเรียนถามทานประธานเพ่ือประโยชนตอสภา 
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๓๗ 
สนช. ๒๗          วันสิร ิ ๑๐/๓ 

 

   ประการที ่๒ ที่ผมอยากจะขอประทานอนุญาตไดกราบเรียนถาม ซึ่งผมคิดวา 

เปนเรื่องดี เปนเรื่องใหม เพราะเราทําวิธีอะไรมาแลวก็ไปไมรอดเหมอืนเดิม ก็นาํไปสูกระบวนการ 

ทุจริตคอรรปัชัน (corruption) ในการเลือกตัง้ ทานไดออกแบบเรื่องของมาตรา ๒๙ หลักการ 5 

ในมาตรา ๒๙ วาดวยหลักการมีผูตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย

และสังคมไทย คําถามผมก็คอืวา กรธ. ไดใชหลักแนวคิดหรือหลักการนีม้าจากที่ใดอยางไร  

มีผลการศึกษาหรือไมวาวธิีคดิแบบที่จะมีผูตรวจการแบบนี้เหมาะ สอดคลองกับสังคมไทย ท่ีเขาใช

ไปแลวมปีญหาหรือไม ไดมงีานวิจัยศกึษาเรื่องนี้หรอืไม อาศัยหลักการใดเชื่อวาถาเปนผูตรวจ 

การเลือกตัง้จะทําใหกระบวนการเลือกตั้งทีว่านัน้เปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุตธิรรมมากขึ้น  10 

เพ่ือจะใหสภาไดรบัทราบ เพ่ือประโยชนของสภาครับ หรือจะทดลองใชไปกอนแลวคอยปรับปรุง

แกไข นั่นคอืคําถามที่จะถาม 

   ประการที ่๓ เมื่อเขียนไวในมาตรา ๒๙ ทานประธานครบั ทานบอกวาผูตรวจการ

เลือกตัง้ในวรรคส่ี ทานตัง้คณุสมบตัิสูงมาก ผมคิดวาเวลาเราเขียนกฎหมายถาเขียน 

คณุสมบตัิใหสงูมากเราจะหาคนมาเปนไมได เหมอืนกบัเราตองการใหคนมาเปน ส.ว.  สนช. คุณสมบัติ15 

สูงมากจะตองไมเปนนัน่เปนนี่ ตองไมมหีุน ที่สุดหาไมไดสักคนเลย คราวนี้เขียนไวในวรรคส่ีที่เปน

คําถามผมซึ่งเปนประโยชนนะครับ ถาตอบสภาไดก็จะเปนประโยชนสําหรับคนที่จะตัดสินใจมาเปน

ผูตรวจการเลือกตั้ง เพราะทานเขามาคราวนี้เอาชวีิต เอาครอบครวั เอาทุกอยางมาเส่ียงกับฝาย

การเมอืงท่ีไมรูวาเปนใครเลย เพราะทานใชคําวา “ผูตรวจการเลือกตั้งตองไมเปนขาราชการ ซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงนิเดือนประจํา หรือพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ” คือไมเปนอะไรเลย 20 

คําถามก็คือวาสถานะผูตรวจการเลือกตัง้ที่จะมาทําแบบแทบเปนแทบตายเขาคอือะไร เขามีฐานะ

เปนอาสาสมัคร หรือเขามีฐานะเปนลูกจางชัว่คราว ๕ ป หรือเปนสัญญาจางกนั ผมไมทราบ คนราง 

คิดวาผูตรวจการเลือกตั้งไมเปนอยางนี้ เขาเปนอยางไร เพราะคณุสมบตัิสูงมาก ทําไมผมถามแบบนี้  

ผมคิดวาเมื่อเอาคนเขามาชวยบานเมืองในการที่จะจัดการการเลือกตั้งใหไดบริสุทธิยุ์ติธรรม  

จําเปนที่จะตองใหคนเหลานัน้เขามีสถานะ มีเกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรีที่จะตองทํางานใหกับบานเมอืงได 25 

นั่นประการแรกที่ผมถามทานประธานครับ 

   ประการที ่๔ ที่ผมคดิวาผมเห็นดวยกค็ือวา ทานบอกใชคําวา “ในเวลาใด ๆ 

มีหลักฐานอนัควรเชื่อได มีเหตุผลอนัสมควรวาขาดความเที่ยงธรรม ประพฤติ เส่ือมเสีย” แลวแต 

ทานเขียนเอาไว คําถามผมกค็ือวา การที่จะเกิดหลักฐานอันเชื่อไดวา การที่จะเกดิเหตุอันควรสงสัย 
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๓๘ 
สนช. ๒๗          วันสิร ิ ๑๐/๔ 

 

เกิดจากใคร เกดิจากคณะกรรมการเห็นเอง ทานอยาลืมอันหนึ่งทีเ่หน็เองไดเรว็มากก็คือโซเชียล

มีเดีย (Social Media) โลกโซเชียลเปนโลกสมัยใหมท่ีทําลายลางทุกคนสรรพส่ิงที่อยูในโลกมาแลว 

ทําลายลางอํานาจหลายอํานาจไปแลว ทานก็เห็นในตะวันออกกลาง โลกโซเชียลถาเกิดจากโซเชียล5 

ถือวาสามารถดําเนินการไดตามนี้หรือไม โลกโซเชียลอาจจะมีการตกแตง ตดัตอ เอาคําพูดไปใส  

อยางนัน้ใชหรอืไม เกดิขึน้ไดหรอืไม หรือเกดิขึน้เฉพาะกรรมการเทานัน้เปนคนเห็นวา  

อันควรเชื่อไดวาเหตุอันควรสงสัย หรือขาดประสิทธิภาพ 

   ประการที ่๕ เกดิจากฝายการเมืองเปนคนรองเขามา อนันี้เปนเรื่องใหญมาก 

ถาทานประธานอยูบานนอกอยางผมจะพบวา ฝายการเมืองทุกฝายจะตัง้ทีมงานขึ้นมา  10 

จะรองคนนี้คนที่เปนผูตรวจการเลือกตัง้นีแ่หละ รองแลวรองอีก จะทํางานวันนี้รองไปได  

ขึ้นมารองเลยทานก็จะปลดคนออกทุกคน ไมมีใครทํางานไดเลยเพราะอยูฝายตรงกนัขามกับเขา  

ไดคดิเอาไวหรอืไมวาจะทําอยางไร จะเริ่มตนแลวเอาไปใชตออยางไร ผมคดิวาคําถามท่ีผมถาม 

ผานทานประธานสภานิติบญัญตัิแหงชาติไปยังทานประธานคณะกรรมการยกรางนี้ เพ่ือประโยชน 

ของสภา อยางนอยมีบางเรือ่งที่เปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย จะไดเหน็วาหลักคิดของ15 

คณะกรรมการในการยกรางขึ้นมามีหลักคดิแบบนี ้แลวเชื่อวาอยางนี ้แลวจะเปนประโยชน 

สําหรบัสภา จึงขอประทานอนุญาตไดกราบเรียนถามทานประธานผานไปยังคณะกรรมาธิการยกราง 

ขอบพระคุณครับ 

 

           -  ๑๑/๑ 20 

 

 



๓๙ 
สนช. ๒๗          พชร  ๑๑/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ทานสมาชิกครับ ขณะนี ้

มีทานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูมารวมประชุมเพ่ิม ๒ ทาน ไดแก ทานประพันธ  นัยโกวิท 5 

กรรมการรางรัฐธรรมนญู กบัทานนรชติ  สิงหเสน ีโฆษกคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ และขณะนี้ 

มีคณะอาจารยและนักศกึษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเขาเย่ียมชมการประชุมของ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตนิะครับ ขอตอนรบัคณะอาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณดวยความยินดีนะครับ ขณะนี้สภานติิบญัญตัแิหงชาติกําลังพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 10 

หรอื กรธ. เปนผูยกรางและเสนอตอสภานติิบัญญตัิแหงชาตติามบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ฉบับป ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ หมดรายชื่อสมาชิกผูอภิปรายใน

ขณะนีแ้ลว ตอไปผมขอเรียนเชิญทานอาจารยมชีัย  ฤชพัุนธุ ในฐานะประธานคณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญไดกรุณาตอบชี้แจงประเดน็คําถามของทานสมาชิก เชิญครับ  

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ)   :   กราบเรียน 15 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทานสมาชกิผูทรงเกียรต ิผมขออนญุาตตอบคําถามเรียง

ตามลําดับดังนี้นะครบั สําหรับทานแรกคือทานอาจารยทวีศักดิ์ ทีเ่ปนหวงเรือ่ง กกต. จังหวดั 

ที่เราไดตัดออกไป เกรงวาจะทําใหการทํางานของ กกต. ขาดประสิทธิภาพ  

และไดโยงไปถึงวาในรัฐธรรมนูญเราไดตัดอํานาจ กกต. เรื่องการควบคุมการเลือกตัง้ออก  

จริง ๆ ไมไดตดั ยังอยู กกต. ยังมีอํานาจในการควบคุมการเลือกตั้งอยูเชนเดิม แตถามวา 20 

ทําไมเราถงึตดั กกต. จังหวดั ขออนญุาตเรียนชี้แจงอยางนี้นะครบัวา การท่ีรฐัธรรมนูญ 

สรางคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมา โดยหาผูทรงคุณวุฒิท่ีกวาจะไดมาตองมีคุณสมบัติ 

รอยแปดพันประการ ผานกระบวนการคดัเลือกอยางหนักเพ่ือหวังจะใหเปนท่ีไววางใจไดวา 

จะไปดูแลการเลือกตั้งใหเกดิการสุจรติยุตธิรรมและเปนกลางดวยความกลาหาญ เราเลือกกนั 

หลายระดับหลายชวงจนกระทั่งถงึสภาตองใหความเหน็ชอบ เพราะฉะนั้นอํานาจที่ใหกับบุคคลเดิม 25 

๕ คน แลวขณะนี้เพ่ิมเปน ๗ คน เปนอาํนาจทีม่ีทั้งอํานาจทางบรหิารและตุลาการอยูในตัว  

และยังมีหนาท่ีในการปฏิบัตกิารดวย แปลวาอํานาจนั้นคอนขางจะมาก แลวผมกไ็มคดิวาคนจัดทํา

คณะกรรมการการเลือกตัง้ที่มีมาแตเดิมจะหวังให กกต. ไปถายเทอาํนาจนั้นไปใหบคุคลใด ๆ  
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๔๐ 
สนช. ๒๗          พชร  ๑๑/๒ 

 

ที่ไมไดผานการกล่ันกรองอยางละเอียดรอบคอบ เมื่อมีการตัง้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําจังหวัด ชื่อกเ็อาชื่อของคณะกรรมการการเลือกตัง้ไปใช ทาํใหคนเขาใจผิดวานี่คือ 

กรรมการการเลือกตั้งยอยทีไ่ปดแูลจังหวดั และโดยภารกิจที่ใหกันมา ก็ใหอํานาจคอนขางจะสูง  5 

ชี้เปนชีต้ายได การเริ่มตนจะบอกวาใครสุจริตใครไมสุจริต จะเริม่ตนมาจากคณะกรรมการนี ้ 

และบางทีก็ส้ินสุดที่คณะกรรมการนี ้คําครหานนิทาตาง ๆ จึงมีมากมาย ดงัท่ีพวกเราเอง 

ก็คงจะเคยไดยินกันมาวา กกต. บางทอีาจจะไมรูอิโหนอิเหนมีคนเขาไปอางวาเขาตองทําบางอยาง

เพ่ือสงมาสวนกลาง ทาํใหเสียหาย การเลือกตัง้ผูลงไปสมัครรบัเลือกตั้งก็เปนคนมาบอกเองวา 

เหตุท้ังหมดทีเ่กิดความไมสุจริต ไมเที่ยงธรรม สวนใหญมกัจะมาจาก กกต. จังหวดับางที่บางคน  10 

ส่ิงเหลานี้ไมมีทางแกไขได และก็ไมนาจะชอบดวยหลักเกณฑหลักการของรฐัธรรมนญูในการที่จะ 

ไปแบงอํานาจใหคนอืน่ปฏิบตัิ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญจึงคดิวา กกต. จังหวัดไมนาจะม ี 

ถามวาเมือ่ไมมีแลว กกต. ๗ คนทีม่ีอยูในสวนกลางจะทาํงานอยางไร เรากค็ิดวาจะตองสรางกลไก

ขึ้นมาเพ่ือใหเขามหีูมีตา กกต. จังหวดัทํางานในลักษณะที่ กกต. มอบหมายใหไปทํา แตผูตรวจ 

การเลือกตัง้จะทําหนาที่ในลักษณะเปนเครื่องมือและเปนหูเปนตาเพ่ือให กกต. ไดรบัรูถงึส่ิงที ่15 

เกิดขึ้นในการเลือกตั้งในแตละจังหวัด ความหวงใยที่เปนหวงวาคนมาจากตางพ้ืนทีจ่ะรูไดอยางไรวา 

ที่ไหนเขาทําอะไรกนั ขออนญุาตเรียนนะครับ พวกเรานัง่อยูในสภาเรายังรูเลยวาขางนอก 

เขาเกดิอะไรกัน เดี๋ยวนีก้ารสื่อสาร การคมนาคมสะดวกรวดเรว็ ไมจําเปนจะตองลงไปฝงตวั 

ถึงขนาดนัน้ ผูตรวจการเลือกตั้งทัง้ ๕ หรือ ๗ คนนัน้จะมีสวนหนึง่ที่เปนคนอยูในพ้ืนที่เพ่ือจะนําทาง

ถาเปนหวง สวนอีกกลุมหนึง่จะเปนคนนอกพ้ืนท่ีเพ่ือไมใหเกิดการลูบหนาปะจมูกกนัขึ้น  20 

โดยการผสมผสานอยางนี้เราจึงคดิวาไมนากังวลกบัความไมรูพ้ืนที่ ท่ีสําคัญก็คือวาสํานักงาน  

กกต. จังหวดัซึง่มีเจาหนาทีอ่ยูพรอม เขากน็าจะสามารถบอกเบาะแสลูทางอะไรตาง ๆ  

ใหกับผูตรวจการเลือกตั้งได โดยที่ไมตองไปหลับตาโดยทีไ่มรูอะไร ขอกังวลตรงนั้นเราก็คิดวา 

ไมนาเปนหวง ทีเ่ราสรางกลไกผูตรวจการเลือกตั้งที่ทานตวงถามวาไปเอามาจากไหน ก็ขออนุญาต

เรียนตอบตรงนี้วาก็เปนหลักปกติของการที่เราจะใหองคกรใดองคกรหนึ่งไปทํางาน เราก็ตอง 25 

สรางมือไมใหเขาไปทํางานไดอยางทัว่ถงึ แตไมใชใหไปมอบหมายหรอืมอบอํานาจใหคนอื่นทํา  

หลักนีก้็จะเปนหลักที่จะใชตลอดไปในทุกองคกรอิสระ ขอสําคัญก็คือวาเมือ่เวลาเราตั้ง 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดจะเปนรปูคณะกรรมการ การทํางานก็จะตองเปนคณะ  
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๔๑ 
สนช. ๒๗          พชร  ๑๑/๓ 

 

ซึ่งไมนาจะทําใหเกดิความคลองตวัในการทํางานในการตรวจสอบการเลือกตัง้ การเปนผูตรวจการ

แตละคนเขาจะสามารถไปดแูลวเขารายงานกลับมาไดดวยลําพังตวัเอง หลักนีก้็จะเปนหลัก 

ที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญู มาตรา ๗๗ วรรคสุดทายที่บอกวา ใหหลีกเล่ียงการทํางาน5 

ดวยระบบคณะกรรมการใหมากที่สุด เพราะการทํางานในระบบคณะกรรมการหาตัวคนรบัผิดชอบ 

ก็ยาก อุยอาย จะทําอะไรทกี็ตองประชุมกนัเสียกอนแลวตองมีมติ เรื่องการไปตรวจการเลือกตัง้ 

ไมสามารถจะนัง่รอประชุมกนัอยูไดหรอกครับ จะตองไปดวยตัวเองดวยลําพังแลวจึงจะสามารถ

ทํางานไดสัมฤทธิผล  

  ประการที ่๒ คําถามซึ่งหลายทานจะถามคาํถามเดียวกนั กค็ือคุณสมบัตขิอง 10 

ผูซึ่งดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน ทาํไม กรธ. จึงเขียนบทเฉพาะกาลวาใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามรัฐธรรมนญูปจจุบนั ทําไมถงึไมใหเขาอยูตอไปจนจบวาระของเขา กฎหมายไมควรจะมีผล

ในทางรายยอนหลังไปถึงคนที่เขาเขามา ดวยความเคารพเราก็เห็นใจ แตตองขอเรียนอยางนี้วา 

ในรัฐธรรมนญูไดกําหนดคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามขึ้นมาคอนขางจะเขมงวด เพ่ือใหได 

คนที่ทั้งมีความรู มคีวามสุจริตและมคีวามกลาหาญในการทํางาน ถามวาทําไมถึงตองเนนคําวา 15 

กลาหาญเพราะการจะไปจับนักการเมืองที่เขาไมสุจรติตองกลาหาญพอสมควร ---------------------- 

  

          -  ๑๒/๑ 
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๔๒ 
สนช. ๒๗         นัญนรีญ  ๑๒/๑  

 

มิฉะนั้นจะทําใหไมสามารถทํางานไดสําเร็จ ถาทานจะสังเกตเหน็ในบทบัญญัตมิาตราหนึง่ 

ในรางพระราชบัญญัตฉิบบันี้ จะบังคบัวาในการทํางานของ กกต. เมื่อถงึปญหาสําคัญแลว 

ใครลาไมได แลวตองโหวต (vote) ตามทีเ่ปนประเดน็ทีต่ั้งไว ถามวาทําไมถึงตองเขยีนอยางนัน้ 5 

เพราะปรากฏวาพอถึงคราวจะใหใบแดงใคร คนบางคนก็จะงดออกเสียงหรือไมเขาประชมุเสีย 

เพ่ือใหเพ่ือนรบัผิดชอบไป ไปเผชิญหนากับคนอืน่ ไปเผชิญหนากบัลูกปนตามลําพัง สวนตวั 

กส็บายไป ซึ่งเราเห็นวาอยางนั้นไมนาจะถูก ไมใชเปนความกลาหาญ เมื่อตองการความกลาหาญ 

ก็บังคบัวาตองโหวต เวนแตเจ็บไขไดปวยจนกระทั่งมาไมไดนั้นกไ็ปอกีเรื่องหนึ่ง ทีนี้คณุสมบัต ิ

ที่กําหนดเอาไวเหลานี ้เมื่อรฐัธรรมนูญไมยกเวนใหสําหรบัคนทีด่ํารงตาํแหนงอยูเดมิ คณะกรรมการ10 

รางรฐัธรรมนูญก็ไมมีทางออกที่จะไปบอกวา เอาเถอะ ถงึจะขาดกอ็ยูตอไปเถอะ ทานจะสังเกต 

เห็นไหมวา เมื่อเวลาที่เราบอกวาสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติใหดํารงตําแหนงอยูตอไป  

ในรัฐธรรมนญูจะกาํหนดไวชัดเจนเลยวาใหยกเวนคุณสมบัติอะไรบาง และทานทั้งหลายจะไดรับ

ยกเวนคุณสมบัติที่เขียนเอาไว สวนใดทีไ่มไดเขียนเอาไววาใหยกเวน สวนนัน้ทานทั้งหลาย 

ตองปฏิบัตติาม และถาใครยังขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหามที่ไมไดรับการยกเวนจะพนจาก15 

ตําแหนงสมาชิกสภานติิบญัญัตแิหงชาติทันทีเลย ไมมีใครสามารถไปทําอะไรได ดวยหลักเกณฑ 

อยางเดียวกนันี้เมื่อรฐัธรรมนูญไมไดเขียนยกเวนคุณสมบัติให เราจึงตองเขียนกฎหมายลูกให

สอดคลองกันวาใหมีการตรวจสอบคุณสมบัต ิถาถูกตองก็อยูตอไปใหครบวาระไมกระทบกระเทือน 

ถาไมถูกตองก็ตองไปพนตามรัฐธรรมนญู ตามกฎหมายลูก อันนี้คือความจําเปนที่ทาํให

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูตองเขียนบทบญัญตัิ บทเฉพาะกาลในลักษณะนี้ ไมไดใจไมไสระกํา20 

อะไรหรอก เพราะยังนึกไมออกวาจะไปชวยหาทางแกอยางไรได ถาทางคณะกรรมาธกิาร 

นึกทางออกไดอยางไร ทางคณะกรรมการกค็งไมมขีอขดัของ  

  ประเดน็ที่ ๓ ของทานอาจารยทวีศกัดิ ์คือการที่อยากจะใหแปลงพนักงานของ 

กกต. มาเปนขาราชการ เรื่องนี้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญก็ไดพิจารณาหลายรอบ แลวก็พบวา 

มีปญหาในการที่จะแปลงหลายอยางหลายประการ กกต. จัดตั้งขึน้มาหลังป ๒๕๔๐ ไดมกีารโอน25 

ขาราชการมาเปนจํานวนมาก แลวกร็ับบาํนาญ แลวก็กนิเงนิเดอืนใหม จะมีคนสวนหนึ่งประมาณ

ครึ่งหนึ่งทีท้ั่งรบับํานาญและกินเงนิเดือนใหมตามอตัราใหม สวนอกีพวกหนึง่ไมเคยรบัราชการ 

ก็มาเปนพนักงานแลวก็กนิเงนิเดอืนตามอตัราท่ีกําหนดไว ถายอนกลับไปเปนขาราชการใหม 

ก็จะเกดิปญหาในเรื่องเงนิบาํนาญจะเรียกคืนไหม จะนับอายุกันอยางไร จะเอาคนลงตําแหนง 
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๔๓ 
สนช. ๒๗         นัญนรีญ  ๑๒/๒ 

 

อยางไร เมือ่ลงในตําแหนงนัน้แลวจะพอใจไหม จะเกดิขวัญหนดีีฝอขวัญเสียกันหรือไม ในขณะที่ 

การเลือกตัง้กําลังจออยูขางหนา ถาทาํตอนนี้จะเกดิปญหาแลวก็จะทําใหการทํางานเกิดสับสน

วุนวายหรือมีอปุสรรคได กรธ. กค็ิดวาเมื่อเปนอยูอยางนีก้็เปนไปกอน ถาวันขางหนาดูรายละเอียด5 

กันครบถวนจะเปล่ียนทั้งหมดใหเปนขาราชการ ซึง่ยังมีอกี ๒ – ๓ หนวยงานดวยกนัในองคกรอิสระ  

ก็จะไดทําเสียพรอมกนัไป ซึง่ตรงนัน้จะตองปรึกษาหารอืทั้ง ก.พ. ทั้งกระทรวงการคลัง 

ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองเสียใหครบถวน ในขณะนี้ กรธ. ไมมีเวลาเพียงพอทีจ่ะทําการศึกษา

อยางนัน้ได จึงตองทิ้งเอาไวอยางนัน้กอน ที่สําคัญกค็ือคาตอบแทนพนักงาน จริง ๆ ในกฎหมายนี้

กําหนดใหเปนอํานาจของ กกต. ที่จะกําหนดเพ่ิมเติมใหเหมาะสม แถมยังเขียนไวดวยวาใหคํานึงถึง10 

คาครองชีพที่เพ่ิมขึน้ เพ่ือจะไดปรับเปล่ียนใหไดรับเงินคาตอบแทนใหสูงกวาขาราชการ ซึ่งเขามี

สวัสดกิารอยางอื่นครบถวน ซึ่งก็เปนเรื่องที่ กกต. จะสามารถไปกาํหนดคาตอบแทนเหลานัน้ไดเอง

อยูแลว  

  สําหรบัทานท่ี ๒ ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล ท่ีเหน็ดวยกบัการเลิก กกต. จังหวดั 

แตตอรองวาขอใหมีทั้ง กกต. จังหวดั และผูตรวจการเลือกตั้งพรอม ๆ กันไดหรือไม โดยจะลด15 

จํานวน กกต. จังหวดัลง และลดบทบาทลง ผมคิดวาถาทําอยางนัน้จะยิง่เกดิความสับสนวุนวายขึน้

ในการดูแลการเลือกตั้ง จะทะเลาะกันเองระหวางผูตรวจการเลือกตัง้กับกรรมการการเลือกตั้ง แลว

ก็ไมสามารถขจัดปญหาทีว่าการมอบหมายใหไปทําหนาที่แทน กกต. ทาํไดจริงหรือไม ที่สําคญัก็คอื

วากอนที่เราจะยกเลิก กกต. จังหวัด เราไดรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน แลวก็ยังไมแนใจนะ

ครับ ไดขอใหสํานักงานสถติแิหงชาติสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศวาเห็น20 

ประโยชนของ กกต. จังหวัด วาควรมีอยูหรือควรยกเลิกไป ผลการสํารวจของสํานักงานสถิตแิหงชาติ

ออกมาวา ๖๘.๖ เปอรเซ็นต เหน็ควรยกเลิก เพราะเห็นวานอกจากไมมปีระโยชนแลวเปนอันตราย

ตอกระบวนการเลือกตั้งดวย อีก ๓๑.๔ เปอรเซ็นต เหน็วายังควรมีอยู เมื่อไปรับฟงความคิดเหน็มา

อยางนัน้ เรากค็ิดวาแนวคิดในเรื่องที่จะยกเลิก กกต. จังหวดันาจะถกูตองแลว และที่สําคัญกค็ือวา

จะไดทําให กกต. สวนกลางไมถกูครหานนิทาจากใครก็ไมรู ตัวเองอาจจะไมรูเรื่องดวย แตตองไปถกู25 

ครหานนิทาเพราะวาเขาไปอางเอา  

  สําหรบัทานสมชาย  แสวงการ ท่ีถามเรื่องมาตรา ๗๗ ซึง่สอดคลองกบัที่ทานตวง  

อันทะไชย ถามนะครับ ขออนุญาตเรียนวาหลักการของมาตรา ๗๗ ตามรัฐธรรมนญูในสวนที่

เกี่ยวกบัการรับฟงความคดิเห็น ขอสําคัญมอียูแตเพียงวากอนการตรากฎหมายนี้ขอใหฟงชาวบาน 
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๔๔ 
สนช. ๒๗         นัญนรีญ  ๑๒/๓ 

 

เขาบาง การรับฟงจะทําดวยวิธีใดก็สุดแตลักษณะของกฎหมาย สุดแตกระบวนการ และในปจจุบัน

สามารถทําไดงายมากกวาในอดตีและไมเปลืองเงนิ ถาสามารถไปรับฟงเขาตามจุดตาง ๆ ได 

ก็ไปรบัฟงไมมีอะไรหาม ถาทําไมไดจะใชระบบเทคโนโลยีสมัยใหมขึ้นจอในเว็บไซต (website)  5 

แลวใหประชาชนเขาสามารถเขาไปดูได เขาจะไดรูวารฐักําลังจะออกกฎหมายอะไรมาใชบังคบั 

กับเขาอีกแลว และกฎหมายนั้นจะกระทบกบัวถิีชีวติและการครองชีพของเขาอยางไร เกดิภาระ 

มากนอยเทาไร เขาจะไดมีทางมาบอกกบัพวกเราไดวาอะไรบางท่ีเขาไมอยากมี อะไรบางทีม่ ี

แลวจะเดอืดรอนเกินความจําเปน หลักก็อยูตรงนั้นเทานัน้เอง เพราะฉะนัน้จะทําดวยวิธีใด 

ก็สุดแตหนวยงานที่จะออกกฎหมายนัน้ ทําใหกวางขวางที่สุดเทาที่จะกวางขวางได ในขณะนี้10 

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตกลงกันวาจะใชระบบไอที (IT : information technology)  

เปนตัวรับฟงความคิดเหน็ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๑๓/๑ 
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๔๕ 
สนช. ๒๗         ศรีอนงค  ๑๓/๑ 

 

ทันทีที่ไดรบักฎหมายมาก็จะใหเอาขึ้นเว็บไซต (website) และมีชองบอกวา ทานประสงค 

จะแสดงความคิดเหน็อยางไร ในเรื่องใด ในมาตราใด แลวก็กําลังคดิกนัอยูวาจะประกาศใหบุคคล

หรือกลุมบุคคลหรือนติิบคุคลที่สนใจท่ีจะแสดงความคดิเห็นหรือสนใจในการตรากฎหมาย 5 

ของบานเมืองมาจดแจงไววา เขาสนใจขอบขายอะไร เชน เขาสนใจเรื่องสวัสดกิาร สนใจเรื่อง

สาธารณสุข เมื่อไรที่เขามาจดแจงไว พอมีกฎหมายประเภทนั้นเขามาเราก็จะไดมหีนงัสือไปบอก 

กับเขาวา บดันีก้ฎหมายนั้นมาแลวขึน้อยูบนเวบ็ไซตเขาไปเปดดูได เผื่อมีความคิดเหน็อยางไร 

ก็ใหบอกมา นั่นก็คือวิธีท่ีกําลังคิดจะทํากนัอยู ที่ทานตวง  อนัทะไชย เปนหวงวาที่ทําไปกอนหนานั้น

แลวจะใชไดไหม ผมก็คดิวาใชได เพราะหลักสําคัญก็คืออยูที่วา เราไดรับฟงความคดิเหน็มาแลว 10 

หรือยัง เพียงพอที่จะทําใหมาถึงขัน้สุดทาย คือสภานติิบญัญตัิแหงชาติไดใชประโยชนดวูา 

ประชาชนเขาคดิถึงเรือ่งเหลานี้วาอยางไร ถาเพียงพอกน็าจะใชได ไมจําเปนจะตองมาทํากันวันนี้

แลวก็จะทําใหการตรากฎหมายลาชาออกไปจนกระทัง่ไมมีเวลาเพียงพอที่จะทําไดตามรัฐธรรมนญู 

อันท่ีจริงบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญที่กาํหนดวาดวยเรื่องการออกกฎหมายลูก เปนบทบัญญัต ิ

ที่วางไวเปนการเฉพาะ จาก กรธ. ตรงมายัง สนช. แตวา กรธ. กค็ิดเปนกังวลเรื่องนีจึ้งทําการรับฟง 15 

ความคิดเหน็เรื่อยมาตลอดเพ่ือที่จะใหสอดคลองกับรางที่เราเขียนเอาไว แลวก็จะไดใหเห็นเปน 

ตัวอยางวา ถาจะตองทําจะทํากันอยางไรอยางที่ทานกงัวล จรงิ ๆ ในมาตรา ๗๗ เปนบทบญัญตั ิ

ที่ฝายนิตบิัญญัติจะตองศึกษา แลวผมกด็ีใจที่ทานท้ังหลายหยิบเรือ่งนีข้ึ้นมาศกึษาจนกระท่ังทําให

ประชาชนทัว่ไปไดรูและตระหนักถึงขอความสาระสําคัญที่มีอยูในมาตรา ๗๗ เพราะมาตรา ๗๗ 

เปนตัวที่สรางขึ้นมาเพ่ือเปนเกราะคุมครองประชาชนไมใหรัฐออกกฎหมายอะไรออกมามากมาย 20 

มหาศาลจนกระทัง่ชีวติกระดิกกระเดี้ยไมได เพราะกฎหมายคือคําส่ัง คําบงัคับ ออกมามากเทาไร 

ก็แปลวามคีําส่ัง มีคาํบังคับมาใชกับเรามากขึน้เทานั้น สถิติผลงานของฝายนิตบิัญญัติย่ิงมาก 

แปลวาราษฎรย่ิงแย เพราะจะมีขอกําหนดกฎเกณฑมาใชบังคบัมากขึ้น ในมาตรา ๗๗  

จึงเขียนหลักเบื้องตนไววา “รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน” คืออยาไปออกพร่ําเพรื่อนกั  

อะไรทีส่ามารถออกเปนคําส่ังทางบริหารหรือปลอยใหทองถิ่นเขาออกไดก็ใหเขาออกไป เมื่อจําเปน25 

จริง ๆ หลีกเลี่ยงไมไดจึงคอยออกเปนกฎหมาย และในขณะเดียวกันมาตรา ๗๗ ยังกําหนดวา  

รัฐเองตองคอยหันหลังกลับไปดวูากฎหมายที่ออกมาแลวนี้ เวลาผานมาแลววิวฒันาการของโลก 

ไปเรว็ ส่ิงที่เรากําหนดเอาไวเมื่อ ๔๐ ป ๕๐ ป หรือแมกระท่ังเมื่อ ๑๐ ปทีแ่ลว ปจจุบันยังใชไดอยู 
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๔๖ 
สนช. ๒๗         ศรีอนงค  ๑๓/๒ 

 

หรือไม ยังสมควรและคุมคาหรือไม มีอะไรหลายอยางทีพ่อจะยกตวัอยางใหเหน็ได ในอดตี 

เมื่อหลายสิบปมาแลว เราออกกฎหมายวา ใครจะมีรถกระบะตองไปขออนุญาตตอ 

กรมการขนสงทางบก ถามวาทําไมถึงจะตองไปขออนุญาตตอกรมการขนสงทางบก เพราะกลัววา 5 

คนไปมีเกนิความจําเปนและเปลืองเงินไปเปลา ๆ และพอดีพอรายเดี๋ยวก็จะแอบเอาไปรบัจาง 

เขาเขา เพราะฉะนั้นกเ็ลยบงัคับคนทั้งประเทศวา ใครจะมีรถกระบะตองมาขออนญุาต กฎหมายนั้น

เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู ทั้ง ๆ ที่กิจการของประชาชนท่ัวไปของผูประกอบกิจการนี้ววิัฒนาการไปจนกระทั่ง

เขารูหมดวาตนทุนที่จะถูกทีสุ่ด จะตองทําอยางไร ไมมีใครหรอกครับท่ีจะอยากมีรถกระบะ 

รถบรรทุกเกินความจําเปน แตกฎหมายนั้นก็ยังอยู คือตอไปนีม้าตรา ๗๗ ถาเมื่อไรลงมือปฏิบตัิกนั 10 

ก็จะไดยอนกลับไปดวูาแลวคุมคาหรือไม ท่ีสําคญัก็คือความพรอมของรัฐท่ีออกกฎหมายมาบงัคับ

ประชาชน ทันทีทีเ่ราออกกฎหมายบังคับประชาชน ประชาชนตองพรอมทนัที ถูกจับไดทนัท ี

ที่กฎหมายออก แตถามวาแลวรัฐซึ่งจะเปนคนออกกฎหมายบังคบัการตามกฎหมายนั้นพรอมไหม 

คําตอบก็คือ พรอมอยูเรื่องเดียว คือพรอมที่จะมีอธิบดีกรมนัน้ขึน้ แตไมไดพรอมที่จะปฏิบตัิตาม

บังคับการตามกฎหมายนัน้เลย กฎหมายที่ทานออกไปเมื่อเรว็ ๆ นีเ้กี่ยวกับยามผูรักษา 15 

ความปลอดภัย จนปานนี้กฎกระทรวงเพ่ิงออก และการปฏิบัตกิารที่จะไปขอใบอนญุาต 

ยังไมสามารถดําเนนิการได แตตํารวจจะเริ่มจับแลววาใครไมมีใบอนุญาตท่ีจะเปนยามก็จะถูกจับ 

เพราะฉะนัน้กฎหมายเหลานี้เปนตวัทําใหราษฎรเดือดรอนเกนิความจําเปน เราจึงตองเขียนเอาไว 

ในมาตรา ๗๗ วา อยาไปออกถาไมจําเปนนะครับ  

  สําหรบัคุณสมบัติท่ีทานสมชาย  แสวงการ ยกขึน้มาวามหีลายขอทีน่าจะยัง 20 

ไมเขมพอ กข็ออนุญาตเรียนอยางนีว้า ทัง้คุณสมบัตแิละลักษณะตองหามที่เขียนไว 

ในพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับตอไปนีจ้ะเขียนเหมือนกันหมดเลย เพราะลอกจาก 

รัฐธรรมนูญมา ถาพบวาเราลอกมาผิดชวยกรุณาแกดวย แตถาถูกตามนั้นก็คงไมรูจะไปทําอยางไร 

เพราะวาในรฐัธรรมนูญเขียนอยางนั้น แลวเราก็ใชตวันัน้มาเปนตัวเกณฑเพ่ือใหเหมือนกนัทั้งหมด 

  คําถามสุดทายของทานตวง  อันทะไชย คือที่ถามใชคําวา “เมื่อมเีหตุอันควรสงสัย” 25 

แลวก็จะตองดําเนินการกบัผูตรวจการเลือกตั้ง ดูจะทําใหผูตรวจการเลือกตัง้หมิ่นเหม หรือเส่ียง 

ตอการที่จะถูกรองเรียน เรื่องนี้เรากต็องเชื่อดุลพินิจของ กกต. วาเขาก็อยูในฐานะทีจ่ะใชดุลพินิจได 

แตทีเ่ขียนอยางนัน้และเขียนรวมไปถึงเจาหนาทีข่อง กกต. ดวยยังมีอีกมาตราหนึง่ เขียนวา  
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๔๗ 
สนช. ๒๗         ศรีอนงค  ๑๓/๓ 

 

เมื่อไรถาสงสัยในความสุจรติของใครใหเอาคนนัน้ออกมากอน อยามัว่ไปนั่งสอบสวนจนกระทัง่ 

เกิดความเสียหายขึ้น เพราะคนท่ีจะไปทํางานจับผิดคนอืน่นี้เราตองสามารถเชื่อมั่นในความสุจรติ

ของเขารอยเปอรเซน็ต ถาเมื่อไรเกิดสงสัยวา ทาจะไมด ีก็อยาเพ่ิงไปลงโทษ ก็เอาออกมากอน  5 

และหาคนอื่นไปแทน ระบบนี้จะใชทั้งกับผูตรวจการเลือกตั้งและเจาหนาทีข่อง กกต. ดวย 

และตอไปของ ป.ป.ช. ก็จะใชอยางเดียวกนั เหมือนกนัเพ่ือสกัดเอาไวกอน คนนัน้เขาอาจจะ 

ไมผิด เมือ่ไมผิดวนัขางหนาเขาก็กลับไป ไมใชเปนการลงโทษ แตตองเอาออกมาเพ่ือที่จะไดให

กระบวนการทั้งหมดปราศจากรอยดางพรอยที่อาจจะเกดิขึน้ในภายหลังได เขาใจวาผมคงตอบ

ครบถวนแลว ขอบพระคุณครับ  10 

 

          -  ๑๔/๑ 

 



๔๘ 
สนช. ๒๗         ศรญัญา  ๑๔/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ทานสมาชิกที่เปนผูอภิปราย 

มีใครมีประเดน็เพ่ิมเติมไหมครับ ทานกลานรงค  จันทิก มีอะไร เชิญครับ 5 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

กระผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ตองขอประทานอนญุาต 

ทานประธานครับ ที่จะขออภิปราย สืบเนื่องจากคําชีแ้จงของทานประธานคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ กระผมคงจะไมไดโตแยงกบัทาน หรือไมไดสอบถามทาน แตตองการท่ีจะใหบันทกึ

เอาไวในรายงานการประชุม การชีแ้จงของทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเกี่ยวกับ 10 

เรื่องคณุสมบตัิของผูดาํรงตําแหนงในองคกรอิสระ ซึ่งทานไดกรุณาชี้แจงวาสมาชิกสภานิติบญัญตัิ

แหงชาตทิี่จะตองทําหนาท่ีเปนสมาชิกวฒุิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทเฉพาะกาล 

ฉะนั้นทานไดเขียนในบทเฉพาะกาลเอาไววา อะไรที่จะยกเวนคุณสมบัติก็จะเขียนไวในรฐัธรรมนูญ 

อะไรทีไ่มยกเวนคุณสมบัตกิไ็มเขียน ฉะนั้นองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูเมื่อไมไดเขยีนยกเวน

คุณสมบตัิไวก็ไมสามารถที่จะแกไขคุณสมบตัิที่กาํหนดไวในรฐัธรรมนูญได กระผมตองกราบเรียน 15 

ตรงนี้ครับวาสมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาตนิั้นที่จะอยูตอไปไมมีกฎหมายประกอบ ไมมีกฎหมาย

เขียน ฉะนั้นจึงตองเขียนไวในรัฐธรรมนญูในบทเฉพาะกาลวาถาอยูตอไปแลวจะตองมีคุณสมบตัิ

อยางไรก็เขียนไวในบทเฉพาะกาล แตวากรณีขององคกรตามรัฐธรรมนญูนัน้ในมาตรา ๒๗๓  

ทานไดเขียนเอาไววา “การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญ” เพราะมีกฎหมายประกอบ ฉะนัน้กระผมจึงแสดงความคิดเหน็เพื่อจะไดบันทึกไว 20 

ในรายงานการประชุมครั้งนีว้า กระผมมีความเหน็วามาตรา ๒๗๓ นั้นเปนบทเฉพาะกาล  

บทเฉพาะกาลกค็ือการยกเวนในบททัว่ไปเฉพาะกรณีของผูที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวนัท่ีรัฐธรรมนญูนี้

จะใชบังคบั ฉะนั้นกเ็ทากบัวาแมคอืรัฐธรรมนูญ ไดใหอํานาจกับลูกคือกฎหมายบทเฉพาะกาลวา 

การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดนัน้ก็ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ  

ฉะนั้นผมจึงคดิวาเราสามารถที่จะพิจารณาถึงคุณสมบตัขิองผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระได 25 

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ทีใ่หอํานาจไว 

กระผมไมไดโตแยงกบัทานประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู แตแสดงความคดิเห็น 

เพ่ือประกอบบนัทึกไวในการประชุม ขอบพระคุณครับ 
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๔๙ 
สนช. ๒๗         ศรญัญา  ๑๔/๒ 

 

    ผูปฏิบตัิหนาท่ีแทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ (นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนการแสดงความคิดเหน็เพ่ือใหปรากฏ 

ในบันทึกการประชุมของสภาเทานัน้ ไมมแีลวนะครับ ผมขอปดการอภิปราย  ตอไปจะเปน 5 

การขอมติจากที่ประชมุวา ที่ประชมุเหน็สมควรรับหลักการรางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

ฉบับนี้ไวพิจารณาตอไปหรือไม กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชุมครับ เชิญทานสมาชกิ 

แสดงตนครบั เปนขั้นตอนทีผ่มขอตรวจสอบองคประชมุกอนที่จะขอมติจากที่ประชมุในวาระที ่๑ 

ของการพิจารณาเรื่องดวนที ่๒ การพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเปนผูเสนอตามบทบญัญตัิของ10 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ เชญิทานสมาชิกแสดงตน 

ไดเลยครับ ขอกดออดอกีครัง้นะครับ หลังจากเสร็จระเบยีบวาระเรือ่งดวนที่ ๒ แลวจะมีเรือ่งสําคญั

อีกเรื่อง เรื่องดวนท่ี ๓ รางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ....  

จะพิจารณาตอเนื่องไปเลยนะครับ คณะผูชี้แจงก็จะเปนชุดเดิม ก็คือทานประธาน กรธ.  

และคณะ กรธ. มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรอืไมครับ ทานใดเครื่องขัดของหรือบตัรขดัของ15 

ยกมือเลย จะไดใหทานแสดงตนเพ่ิมเติม มีหรอืไมครับ ทุกทานแสดงตนแลว ผมขอทราบ 

องคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๒ คน)   

    ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนองคประชุมขณะนี ้๒๐๒ ทาน 20 

ครบเปนองคประชมุนะครบั ตอไปเปนการขอมติในวาระที่ ๑ สําหรับการพิจารณา 

รางพะราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ทานสมาชิก 

ทานใดเห็นสมควรรบัรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีไ้วพิจารณาตอไปทานกดปุม 

เห็นดวย ทานใดเห็นวาไมสมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง  

เชิญลงมติครับ มีสมาชิกทานใดยังไมไดใชสิทธิลงคะแนนหรอืไม ทุกทานลงคะแนนแลว  25 

ผมปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
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๕๐ 
สนช. ๒๗         ศรญัญา  ๑๔/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๐๓ ทาน มติทีป่ระชุมเหน็ดวย 

๒๐๑ ทาน  ไมเห็นดวย ไมม ี งดออกเสียง ๒ เปนอนัวาท่ีประชมุมีมติเห็นชอบใหรับหลักการ 5 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ไวพิจารณาตอไปนะครบั 

  ตอไปผมขอหารือท่ีประชมุวาจะพิจารณามอบหมายใหกรรมาธิการคณะใด 

เปนผูพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบับนี้ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิและในฐานะเลขานุการ10 

คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้น

จํานวน ๓๑ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มทีานสมาชิกเสนอใหตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 

ขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญตัิฉบบันี้จํานวน ๓๑ ทาน มีผูรับรองญตัติถูกตอง 

จะมีสมาชิกทานใดมคีวามเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบนะครับ  

  ทานสมาชิกครับ โดยทีบ่ทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไมไดมบีทบัญญัตกิําหนดสัดสวนของกรรมาธิการในกรณีนีไ้วเปนการเฉพาะ  

ประกอบกบัขอบังคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาตติามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สภาอยูระหวางการพิจารณาอยู และในคราว 25 

การประชมุของสภานติิบญัญัตแิหงชาติ เมือ่วนัพฤหัสบดีที่ประชุมมีมติเหน็สมควรนาํขอบงัคับ 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ซึ่งออกตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาบังคับใชโดยอนโุลมเทาที่ไมขดัหรือแยงกับรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อเปนเชนนี้สัดสวนของกรรมาธิการวิสามญัคณะนี ้
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๕๑ 
สนช. ๒๗         ศรญัญา  ๑๔/๔ 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ จึงเหน็สมควรกําหนด 

สัดสวนไวดงันี ้ใหกรรมการรางรฐัธรรมนูญ จํานวน ๒ ที่นั่ง หรือจํานวน ๒ คน ใหมีสัดสวนจาก

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ๑ ทาน สัดสวนจากคณะรฐัมนตร ี๑ ทาน สัดสวนจากสํานักงาน 5 

คณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ทาน สัดสวนจากสภาขับเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ ๑ ทาน  

ทั้งนี้เพ่ือใหทกุภาคสวนที่เกีย่วของในกระบวนการจัดทํารางกฎหมายฉบับนี้ไดเขามารวมกัน 

เปนกรรมาธกิารวิสามญัคณะนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่ีประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดมมีติเห็นสมควรกําหนดสัดสวนไวเชนนี้ ผมขอเรียนเชิญทานประธาน 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดเสนอรายชื่อกรรมาธกิารวิสามัญในสัดสวนของ กรธ. จํานวน 10 

๒ ทานตอทีป่ระชุม เชิญครบั  

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ)   :   ทานประธาน 

ที่เคารพ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขอเสนอในสวนของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู ๒ ทาน 

ดังนี ้

  ๑. นายภัทระ  คําพิทกัษ 15 

  ๒. นายปกรณ  นิลประพันธ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานประธาน กรธ. เสนอรายชือ่กรรมาธกิาร 

ในสัดสวนของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู ๒ ทานคือ นายภัทระ  คําพิทักษ กับ นายปกรณ 

นิลประพันธ ที่เหลืออีก ๒๙ ทาน ขอใหท่ีประชุมเปนผูพิจารณาเสนอ โดยใหมอีงคประกอบ 20 

ของสัดสวนตามที่ผมเรียนทีป่ระชมุแลว เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครบั  

  

           -  ๑๕/๑ 
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๕๒ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๑ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ 

แหงชาต ิขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิารในสัดสวนตาง ๆ ตามที่ทานประธานไดเรียนตอท่ีประชมุ ดังนี้ 5 

  ๑. พันตํารวจเอก จรงุวิทย  ภุมมา ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ๒. นายธรีะพงษ  วงศศวิะวลิาศ  ผูแทนคณะรฐัมนตร ี

  ๓. นางพงษสวาท  กายอรณุสุทธิ ์ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  ๔. นายเสรี  สุวรรณภานนท     ผูแทนสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

  ที่เหลือเปนสัดสวนของสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาตแิละผูทรงคุณวฒุิจากสมาชิก 10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิดงันี้  

    ๑. พลตร ีกลชัย  สุวรรณบูรณ 

    ๒. พลเอก กิตติ  อินทสร 

    ๓. รองศาสตราจารยกิตตชิัย  ไตรรัตนศิรชิัย 

    ๔. พลเอก กิตติพงษ  เกษโกวิท 15 

    ๕. พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ 

    ๖. พลเอก จิรพงศ  วรรณรัตน    

    ๗. นายเจตน  ศิรธรานนท 

    ๘. นายตวง  อันทะไชย 

    ๙. รองศาสตราจารยทวศีกัดิ์  สูทกวาทิน 20 

  ๑๐. นายธาํรง  ทัศนาญชลี 

  ๑๑. พลเอก นิพัทธ  ทองเล็ก 

  ๑๒. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 

  ๑๓. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ 

  ๑๔. พลเอก วินัย  สรางสุขด ี25 

  ๑๕. พลตํารวจโท วิบลูย  บางทาไม 
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๕๓ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๒ 

 

  ๑๖. นายศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ 

  ๑๗. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 

  ๑๘. พลเอก ศภุวฒุ ิ อตุมะ 5 

  ๑๙. นายสกุล  ส่ือทรงธรรม 

  ๒๐. นายสมชาย  แสวงการ 

  ๒๑. นายสมบูรณ  งามลักษณ 

  ๒๒. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ    

  ๒๓. นางสุรางคณา  วายุภาพ 10 

  ๒๔. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรญั และ 

  ๒๕. พลตํารวจเอก เอก  องัสนานนท 

  ขอผูรับรองครับ   

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิไดเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ 

ในสัดสวนของสภานติิบัญญตัิแหงชาตแิละสัดสวนขององคกรภายนอก จํานวน ๒๙ คน  

ตอที่ประชมุแลว โดยมีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชิกทานใดเสนอรายชื่อเปนอยางอื่นอีกหรอืไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบท้ัง ๓๑ คน  

ตอไปเชิญเลขาธิการอานรายชื่อท้ัง ๓๑ คน เสนอตอทีป่ระชมุอีกครั้งครับ  

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา  

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... จํานวน ๓๑ คน 25 

ดังนี ้ 
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๕๔ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๓ 

 

    ๑. นายปกรณ  นิลประพันธ 

    ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ 

    ๓. พันตาํรวจเอก จรุงวิทย  ภุมมา 5 

    ๔. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาศ 

    ๕. นางพงษสวาท  กายอรณุสุทธิ ์

    ๖. นายเสรี  สุวรรณภานนท    

    ๗. พลตร ีกลชัย  สุวรรณบูรณ 

    ๘. พลเอก กิตติ  อินทสร 10 

    ๙. รองศาสตราจารยกิตตชิัย  ไตรรัตนศิรชิัย 

  ๑๐. พลเอก กติติพงษ  เกษโกวิท 

  ๑๑. พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ 

  ๑๒. พลเอก จิรพงศ  วรรณรัตน    

  ๑๓. นายเจตน  ศริธรานนท 15 

  ๑๔. นายตวง  อนัทะไชย 

  ๑๕. รองศาสตราจารยทวีศกัดิ์  สูทกวาทิน 

  ๑๖. นายธาํรง  ทัศนาญชลี 

  ๑๗. พลเอก นิพัทธ  ทองเล็ก 

  ๑๘. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 20 

  ๑๙. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ 

  ๒๐. พลเอก วินัย  สรางสุขด ี

  ๒๑. พลตํารวจโท วิบลูย  บางทาไม 

  ๒๒. นายศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ 

  ๒๓. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร 25 

  ๒๔. พลเอก ศภุวฒุ ิ อตุมะ 

  ๒๕. นายสกุล  ส่ือทรงธรรม 
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๕๕ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๔ 

 

  ๒๖. นายสมชาย  แสวงการ 

  ๒๗. นายสมบรูณ  งามลักษณ 

  ๒๘. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ    5 

  ๒๙. นางสุรางคณา  วายุภาพ 

  ๓๐. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรญั และ 

  ๓๑. พลตาํรวจเอก เอก  องัสนานนท 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามญัท่ีจะรบัผิดชอบ 10 

เปนผูพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

ที่เลขาธิการไดเสนอตอทีป่ระชุมถกูตองทั้ง ๓๑ ทาน ตอไปขอใหที่ประชุมพิจารณากาํหนดกรอบ 

เวลาแปรญัตตแิละกรอบเวลาทํางานของกรรมาธิการคณะนี้ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ15 

แหงชาต ิขอเสนอกําหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๗ วนั ระยะเวลาดาํเนนิงานของคณะกรรมาธิการ 

ภายใน ๔๕ วนั ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอระยะเวลา 20 

แปรญัตติ ๗ วัน ระยะเวลาทํางานของกรรมาธิการคณะนี้ ๔๕ วนั เพ่ือใหทันกรอบเวลา ๖๐ วนั 

ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญ จะมีสมาชิกทานใดเสนอกรอบเวลาเปนอยางอืน่อีกหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบนะครับ  25 

แปรญัตติรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ภายใน ๗ วัน นับจากวันนี้นะครับ  

ทานสมาชิกอยาลืมใชสิทธิภายในกรอบเวลา กาํหนดเวลาทํางานของคณะกรรมาธิการคณะนี้  
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๕๖ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๕ 

 

๔๕ วันนับจากวนันี้เชนเดียวกัน ผมขอกําหนดวนัประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ประชุมนัดแรก 

วันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ  5 

หมายเลข ๓๔๐๑ ชัน้ ๔ อาคารรฐัสภา ๓ เชญิทานกรรมาธิการทั้ง ๓๑ ทาน เขารวมประชุม 

ในวันจันทรที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา เปนอันจบการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒  

  ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๓  รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอ 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๕๗ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๖ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานพีระศักดิ์  พอจิต รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่สอง ดําเนินการประชมุตอครับ  5 

  (การประชมุดาํเนนิถงึตอนนี ้นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ดวยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดเสนอ 10 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... มายังสภานิติบญัญตัิ

แหงชาต ิเพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดใหกับสมาชิกทกุทานแลว และนอกจากนีค้ณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญยังไดนําเสนอรายงานการรับฟงความคดิเห็นของผูเกี่ยวของและรายงาน 

การวเิคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 15 

ในกระบวนการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดวยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ดจัดใหกบัสมาชกิทุกทานแลว 

เชนเดียวกนันะครับ  

  โดยท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓  

บัญญตัิวา “ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภาตามรฐัธรรมนูญนี้ ใหสภานิตบิัญญตัิ20 

แหงชาตทิี่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศกัราช ๒๕๕๗  

ยังคงทําหนาท่ีรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒสิภาตอไป และใหสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนประกาศใชรัฐธรรมนญูนี ้ทําหนาท่ีเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาตามลําดบั ตามบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนญู” ดังนั้นในวนันี้สภานิตบิญัญตัิแหงชาต ิ

จึงทําหนาที่รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภาตอไป ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ 25 

  และโดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคส่ี กําหนดวา “เมื่อไดรับ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญแลว สภานิตบิัญญัติ

แหงชาตติองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวนันับแตวนัที่ไดรับรางพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแตละฉบับ” ซึ่งสภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดรบัรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 
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๕๘ 
สนช. ๒๗         สุชาดา  ๑๕/๗ 

 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งจะครบกําหนด ๖๐ วนั 

ในวันศุกรที ่๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๐  

   โดยในวันนี้มีคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ไดเขามารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงประกอบ 5 

การพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญแถลงหลักการและเหตุผลครับ 

 

          -  ๑๖/๑  

 10 



๕๙ 
สนช. ๒๗          สํารวม  ๑๖/๑ 

    

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ)   :   ทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานสมาชกิผูทรงเกียรต ิคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูขอเสนอ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... โดยมหีลักการและเหตุผล5 

ดังตอไปนี ้

 

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

พ.ศ. .... 10 

 

 

หลักการ 

 

ใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 15 

 

เหตุผล 

 

  โดยท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญตัิใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกนั

จัดตัง้พรรคการเมืองตามวิถทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย 20 

ทรงเปนประมขุตามที่กฎหมายบัญญตัิ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบญัญตัิเกี่ยวกับการบรหิาร 

พรรคการเมืองที่ตองกาํหนดใหเปนไปโดยเปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม

อยางกวางขวางในการกําหนดนโยบายและการสงผูสมคัรรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการ 

ใหสามารถดาํเนนิการโดยอสิระ ไมถกูครอบงาํหรอืชี้นาํโดยบคุคลซึ่งมไิดเปนสมาชกิของ 

พรรคการเมือง รวมทั้งจะตองมีมาตรการกํากบัดแูลมิใหสมาชกิของพรรคการเมืองกระทําการ 25 

อันเปนการฝาฝนหรอืไมปฏิบัตติามกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง กรณีจึงสมควรกําหนดวธิีการจัดตั้ง

พรรคการเมืองและการดาํเนินกิจการของพรรคการเมอืงใหสอดคลองกับบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญ 

จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี”้ 
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๖๐ 
สนช. ๒๗          สํารวม  ๑๖/๒ 

 

  ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายไหมครับ 5 

ทานชวยยกมือคางไวกอน เดี๋ยวขอตรวจรายชื่อนะครับ มีทานกติติศักดิ์  รตันวราหะ   

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม  ทานอาจารยวัลลภ  ตังคณานุรกัษ  ทานตวง  อนัทะไชย   

ทานบญัญตัิ  จันทนเสนะ  ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล  ทานมณเฑียร  บุญตัน 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ขออนุญาตครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทําไมครบัทานสมเจตน มีชื่อแลวครบั 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ขออนุญาตที่จะหารือทานประธานครับ 

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ กระผม พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผมขออนุญาตหารอืเนื่องจากวาสภาแหงนีไ้ดแตงตั้ง 

คณะกรรมาธิการพิจารณาศกึษารางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 15 

ฉบับนี้ขึน้มา เพราะฉะนัน้เพ่ือที่จะใหการดําเนนิการในการอภิปรายนัน้ ผมขออนุญาตท่ีจะอภิปราย 

เปนลําดับแรก เพ่ือที่จะรายงานประเดน็การศึกษานํารองไปกอนขางหนา เพ่ือที่จะขอให

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูนั้นไดชี้แจง แลวหลังจากนั้นกเ็ปนประเดน็ที่ผมจะถามคณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญ ขออนญุาตหารือทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมเจตนเปนประธานใชไหมครับ 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :    ผมเปนประธานคณะกรรมาธิการครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขออนุญาตใหทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม 

เปนผูอภิปรายทานแรก  แลวตามดวยทานกติติศักดิ์  รัตนวราหะ  ทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ   25 

ทานบญัญตัิ  จันทนเสนะ  ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล  ทานมณเฑียร  บุญตัน เอาตามนี้กอนนะครับ 

สําหรบัทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ก็คงใหเวลามากหนอย เชญิทานพลเอก สมเจตน   

บุญถนอม ครบั 
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๖๑ 
สนช. ๒๗          สํารวม  ๑๖/๓ 

 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม พลเอก สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิผมขออนุญาตที่จะ

รายงานประเด็นที่สภานิตบิญัญตัิแหงชาตแิหงนี้ ไดตั้งใหผมเปนประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา5 

ศึกษารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ซึ่งผมขออนญุาต 

ที่จะสรุปผลการศึกษาซึ่งไดมาจากขอสังเกตจากการแสดงความคิดเหน็ของคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และนกัวิชาการ ซึ่งในสวน 

การแสดงความคดิเห็นของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู คณะกรรมการการเลือกตั้งนัน้ ผมจะยกไว 

ไมนํามาพูดอภิปรายในทีน่ี้ จะนํามาเพียงในสวนที่เปนการตัง้ขอสังเกตของพรรคการเมือง ซึง่เปนผูที่10 

จะตองไปใชพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้และการแสดงความคดิเห็นของนกัวิชาการ 

เพ่ือที่จะขอใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูนัน้ไดชวยกรุณาชี้แจงตามประเด็นที่ไดรวบรวมมา  

๔ ประเด็น 

  ประเดน็แรก พรรคการเมอืงนั้นจากการแสดงความคิดเห็นเขาไดอางวา  

พรรคการเมืองนัน้ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การจัดตัง้พรรคการเมืองนัน้ 15 

มีความยาก แตงายตอการส้ินสภาพและถูกยุบ ซึง่เขามคีวามเหน็วาส่ิงที่บญัญตัิไวนีต้รงกันขามกบั

หลักประชาธิปไตยทีว่าดวยการตั้งพรรคการเมืองนัน้ควรจะงายในการจัดตั้ง แตยากตอการถูกยุบ

หรือส้ินสภาพ นอกจากนี้เขาแสดงความเห็นวา การใหพรรคการเมืองพัฒนาไปนัน้ควรจะเปน 

การพัฒนาไปตามธรรมชาติ ไมควรกาํหนดหลักเกณฑตาง ๆ มาควบคุมพรรคการเมอืง อนันี้เปน

ประเดน็ที่ ๑ 20 

  ประเดน็ที่ ๒ เขาแสดงความเห็นวา ในการกําหนดทุนประเดมิของพรรคการเมือง  

และการเก็บคาบํารงุของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเขาเห็นวาเปนเงือ่นไขทางเศรษฐกิจ เปนกําแพง 

กีดกนัการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั่วไป ซึ่งขดัแยงกับหลักประชาธปิไตย  

เปนการสรางจิตสํานกึความรับผิดชอบมากกวาการบบีบงัคับ แลวในที่สุดพรรคการเมือง 

ตามบทบัญญตัิที่รางมานี้จะเปนพรรคการเมอืงของนายทุน มิใชเปนพรรคการเมืองของประชาชน25 

ทั่วไป  

  ประเดน็ที่ ๓ เขาไดพูดถงึองคประกอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนา 

พรรคการเมืองวา ในพระราชบัญญตัฉิบับนี้เหตุผลใดจึงมาตดัสัดสวนของผูแทนพรรคการเมือง

ออกไป ทําใหพรรคเมืองนั้นไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ ในการที่จะจัดสรรเงินกองทุน

พัฒนาพรรคการเมืองไปเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  30 



๖๒ 
สนช. ๒๗          สํารวม  ๑๖/๔ 

 

  ประเดน็ที่ ๔ ประเด็นนี้เขาไดแสดงความเหน็วา ในรางพระราชบัญญัตปิระกอบ 

รัฐธรรมนูญนัน้มีบทลงโทษท่ีรุนแรงตอผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง ซึง่อาจจะเปนเหต ุ

ทําใหไมมีคนรุนใหมหรือคนดีเขาสูการเมือง เพราะเส่ียงที่จะตองรับโทษหนัก เขาเสนอวาควรจะ 5 

พิจารณาบทลงโทษนัน้ใหสอดคลองกับการกระทําและสมควรแกเหตุ  

  อันนี้เปนขอสรปุที่ทางคณะกรรมาธิการทีศ่ึกษาไดมาจากขอสังเกต จากการแสดง 

ความคิดเหน็ของพรรคการเมือง นักวิชาการ  

  สวนในประเดน็ของผมนั้น มปีระเดน็จากการศกึษาที่จะสอบถามไปเพ่ือสราง 

ความเขาใจจากคณะกรรมาธิการใน ๖ ประเด็น ดงันี ้10 

  ประเดน็ที่ ๑ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญนั้นไดวางโครงสรางการพัฒนา 

พรรคการเมืองใหเปนสถาบนัทางการเมืองอยางไร และในบทบัญญตัินี้ไดใชกลไกอะไรเพ่ือสนบัสนนุ

ใหพรรคการเมอืงพัฒนาไปสูโครงสรางความเปนสถาบนัทางการเมืองนั้น  

   ประเดน็ที่ ๒ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญนั้นใหความสําคัญตอสาขา 

พรรคการเมืองจังหวดัหรือไม ถาหากใหความสําคัญมกีลไกอะไรที่จะสนบัสนนุใหพรรคการเมือง 15 

ไปขยายจัดตัง้สาขาพรรคการเมืองจังหวัดใหเพ่ิมมากขึน้ เพราะเทาที่ไดไปดแูลวมีบทบัญญตั ิ

ที่เกี่ยวของกบับทบาทของพรรคการเมืองสาขาจังหวดันัน้นอยมาก 

   ประเดน็ที่ ๓ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญนั้นไดพิจารณาที่จะใชกองทุนพัฒนา

การเมอืงนั้นใหมีบทบาทในการสนบัสนนุการพัฒนาพรรคการเมืองใหเปนสถาบนัทางการเมือง 

อยางไร 20 

   ประเดน็ที่ ๔ ในมาตรา ๗๘ นั้นไดบัญญตัิไววา “เงินที่พรรคการเมืองไดรับ 

การจัดสรรตามมาตรา ๗๗” ก็คือการจัดสรรจากกองทุนพรรคการเมืองนัน้ ใหใชเพ่ือประโยชน 

ในการหาเสียงเลือกตั้ง นั่นหมายความวาการใหพรรคการเมืองนําเงินทีไ่ดรับการจัดสรรทั้งส้ิน 

นั้นไปใชเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งโดยการทัว่ไปใชหรือไม 

 25 

          -  ๑๗/๑ 
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๖๓ 
สนช. ๒๗               สิรพิรรณ ๑๗/๑ 

 

  ประเดน็ที่ ๕ เงนิที่ผูเสียภาษีเงินไดซึ่งมิใชนิตบิุคคลไดแสดงเจตนาในแบบ 

แสดงรายการภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาประจําป ตามมาตรา ๖๓ นัน้ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗  

จนถงึ ๒๕๖๐ ในปปจจุบันนีร้วมเปนเวลาทัง้ส้ิน ๔ ป ซึ่งตอระยะเวลาที่ผานมาแนนอนวา 5 

พรรคการเมืองจะไมไดรบัเงนิสวนนี้ อยากถามวามแีนวทางอยางไรที่เชื่อวาจะมกีารจัดสรร 

เงินเหลานี้ไปใหแกพรรคการเมือง เพราะถาหากไมมีการจัดสรรแลวอาจจะเปนการขัดตอ 

เจตนารมณของผูเสียภาษีหรือไม  

  ประเดน็สุดทาย ผมมัน่ใจวาเจตนารมณของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

ในการที่เสนอบทบัญญัตขิองพรรคการเมืองนี้ขึน้มานั้น มีการกําหนดบทบาทในแนวทางปฏิบตั ิ10 

ตลอดจนบทลงโทษตาง ๆ เนื่องมาจากผลการปฏิบัตขิองพรรคการเมืองทีห่าชองทางในการ 

หลีกเล่ียงกฎหมายมาโดยตลอด จึงไดกําหนดกติกากฎตาง ๆ ท่ีออกมาเหมือนกรอบการปฏิบัติ 

ที่ชัดเจน มบีทลงโทษสูง อยากทราบวาทานไดมองอกีมมุหนึง่หรือไมวา ส่ิงที่คณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญไดกําหนดไวนั้นแทนที่จะทําใหพรรคการเมืองกลายเปนสถาบันการเมืองที่ประชาชน

มีสวนรวมแลวนัน้ อาจจะทาํใหเกดิพรรคการเมืองในรูปแบบใหม ซึ่งบทบาทตาง ๆ เหลานีอ้าจจะ 15 

ไมเปนไปตามเจตนารมณของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญนัน้ อยากถามวาในเรื่องนี้ทานคิดไว

หรือไมอยางไร ขอบพระคณุครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานกิตติศักดิ์  รตันวราหะ ครับ 

  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 20 

นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ก็ขอออกตวัเสียกอนนะครับวา 

ทั้งหมดทั้งปวงนี้เปนความคดิเหน็สวนตัว แตวาในความคิดเห็นสวนตัวของผมนัน้กลายืนยัน 

ในท่ีประชุมแหงนี้ไดวาประสบการณทางการเมืองนั้นอยูเบื้องหลังมาไมต่ํากวา ๓๐ – ๔๐ ป 

เพราะฉะนัน้พอจะทราบตื้นลึกหนาบาง ชัน้เชิงเลหเหล่ียมของนักการเมอืง ของพรรคการเมือง 

พอสมควร เพราะฉะนัน้ส่ิงทีผ่มเองอยากจะเปนขอสังเกตในการที่จะตั้งพรรคการเมอืงของ 25 

นักการเมืองนัน้ สวนตัวผมจะขอแสดงขอสังเกต ดังตอไปนี้  
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๖๔ 
สนช. ๒๗               สิริพรรณ ๑๗/๒ 

 

  ในขณะที่เราออกไปในฐานะ สนช. ไปอบรมคร ูข ตอนทีจ่ะไปขอประชามต ิ

ในการลงมตริางรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนันี้ เราไปมาหลายจังหวัดหลายภาคทีเดียว เราไดทราบ

เหลือเกนิวาพ่ีนองประชาชนนั้นเบื่อหนายกบัการเมืองไมใชนักการเมือง ผมทราบมาอยางนัน้นะครบั5 

วา ประชาชนนั้นมีอาการเบือ่การเมืองเปนอยางย่ิง เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีเขาตองการกค็อืตองการเห็น

การปฏิรปูการเมืองอยางแรงเลย ตองใชคําวา “อยางแรง” เพราะฉะนั้นผมขอกราบขอบพระคุณ

แลวกข็อแสดงความยินดีกบัคณะ กรธ. ที่ทานไดใชความรูความสามารถขดีเขียนรางรัฐธรรมนญู

ขึ้นมา ผมไมบงัอาจที่จะไปตอเติมแกไขในความรูความสามารถที่ทานไดเขียนมาแลว แตผมถาจะ 

ตอเติมแนะนํา ผมอาจจะเรยีนทาง กรธ. วาทานชงผมนอยดวยซ้ําไป อยากใหผมมากกวานี ้10 

ดวยซ้ําไป เพราะวาทานเชื่อหรือไม ไมวาทานจะเขียนรฐัธรรมนญูใหมีความเขมขนลงโทษ 

เทาโนนเทานี้ เชื่อเหลือเกนิวานกัการเมือง เขาไมถอยหรอกครับ วิ่งเขาหา ไมมีทางที่เขาจะยอม 

นอนอยูกับบาน พัดลมเปาสะดือเลน แตวาตอนนี้ในฐานะคนบานนอกลูกทุงแตคลุกคลีอยูกับ

นักการเมือง เขาบอกวานีแ่หละเจ๊ียวจาวไป รองไปไดกเ็อา ไมไดกไ็มเอา ยกตัวอยางเชน 

กระจองอแงกนัในเรือ่งคาสมาชิก ผมนาํเรียนเลยวา ๕๐๐ บาท สมาชิกท่ีเขารักจรงิ ๆ เขาก็เสียได 15 

จริง ๆ สมาชิกไมไดเสียหรอก พรรคการเมือง นกัการเมอืงเสียให แลวโดยเฉพาะสมาชิก 

ผมกราบเรียนเรื่องจรงิวาอางเทาโนนลานเทานีแ้สนจริง ๆ มีจริง ๆ เทาไร ใครเปนคนตรวจสอบ 

จริง ๆ จัง ๆ  เพราะฉะนัน้บางคนอยูกับนักการเมอืงทองถิ่นโวยวายเลย เขาอาจจะขาดสิทธ ิ

เพราะวาพรรคโนนเอาชื่อฉนัไปเปนสมาชิกพรรคเจาตวัยังไมรูเลย เพราะฉะนัน้ผมวาถึงเวลาแลว

พรรคการเมืองจะตองปรับปรุงตวัตรงนี้ และส่ิงท่ีผมเห็นดวยที่ทาง กรธ. เขียนมาในมาตรา ๕๓  20 

ผมชอบใจมากในมาตรา ๕๓ ขออางตาง ๆ แตลึก ๆ แลวเศราใจทําไมนักการเมืองไทย  

พรรคการเมืองไทยจะตองถกูลอมคอกขนาดนี้ เพราะการท่ีมีมาตรา ๕๓ การกาํหนดนโยบาย 

ของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณาหาเสียงตาง ๆ มขีอบงัคับก็ไมไดลงไปในรายละเอียด 

นะครับ แตทานประธานครบั ทําไม กรธ. ถงึคดิมาตรา ๕๓ นี้ได เพราะวาทานลองไปด ู

เอาสมัยที่ผานมานี้ ปรากฏวาเขียนกันสะบั้นหั่นแหลกแลวก็ไมรับผิดชอบ ผมจะยกตัวอยางใหสัก  25 

๒ – ๓ ตัวอยาง เชน พรรคนี้บอกจํานําขาวตนัละ ๑๕,๐๐๐ บาท พออีก ๒ วันตอมามีพรรคหนึ่ง 

มาบอกถาเลือกพรรคฉนัจํานําขาวตันละ ๓๐,๐๐๐ บาท บางพรรคไปเขียนติดปายไวเลยบอกวา 
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๖๕ 
สนช. ๒๗               สิรพิรรณ ๑๗/๓ 

 

ลากอนน้ําทวม บอกวาประเทศไทยตอไปนี้จะไมมนี้ําทวมแลว เลือกตัง้พรรคปายยังไมไดเกบ็เลย 

ปรากฏวาน้าํทวมมิดปายเลย อยางนีเ้ปนตน เพราะฉะนั้นผมเหน็วามาตรา ๕๓ เปนส่ิงที ่

พรรคการเมืองจะตองปฏิบตัิ เพราะวานกัการเมืองไทยเราศรีธนญชัยเยอะ มีรู มีชองไมได  5 

พยายามจะมดุ พยายามจะหลบหลีกไปตลอด เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาเอาเถอะ ผมเองเปนนักกีฬา

บานนอก เปนนักกีฬาเกา ๆ  เปนนกัฟุตบอล เปนนักมวย ผมจะตองศกึษากติกาวาเวลาจะขึ้น 

ชกมวย ผมกไ็มเอากติกาฟุตบอลไปเลนบนเวที แตเวลาผมมาเลนฟุตบอลผมกไ็มเอากติกา 

ของนกัมวยบนเวทีมาเลนในสนามฟุตบอล เพราะฉะนั้นนักการเมืองกต็าม ถาคุณอยากจะ 

เลนการเมือง คณุตองศึกษารัฐธรรมนูญใหด ีศึกษากฎกติกาของพรรคการเมอืงใหดถีึงจะมาเลน 10 

เพราะฉะนัน้หามใหตาย เขยีนใหมาก นกัการเมืองก็ยังวิ่งเขามา ผมเชื่ออยางนั้น ไมรูวามีอะไร 

ดนีกัหนา ผมเปน สนช. มา ๓ ป ผมยังไมรูวามอีะไรดเีลย มันซอนอยู เพราะฉะนัน้ที่กราบเรียน 

ที่ประชมุแหงนี้มา ไมปรารถนาที่จะเลนการเมอืง แตไมใชวาไมเลนการเมืองแลวจะมาเขียนให 

คนอื่นยากลําบากไป ไมใช เพราะวานักการเมืองประเทศไทย อยางที่กราบเรียนแลววามีรู มีชอง 

ไมได จะหารู หาชองมุดไป เพราะฉะนัน้ตองมีกฎกติกา แลวกร็ายละเอียดตาง ๆ มาบีบบังคับ 15 

ใหเขาเดินไปในทิศทางที่ถูก ไมตองกลัวหรอกครับ ใหกําลังใจ กรธ. เต็มท่ี ถาในคณะกรรมาธิการ 

เพ่ิมเติมไดเขมมากกวานี้ จะเขมอกี แลวถาหากวาผมไดรับเกียรติใหไปอยูในคณะกรรมาธกิาร  

เดี๋ยวจะเพ่ิมเติมเขมมากกวานี้ ขอบคุณทานประธานครบั 

 

          -  ๑๘/๑ 20 

   

 



๖๖ 
สนช. ๒๗         มิ่งขวัญ  ๑๘/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ เชญิครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 5 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจริงก็พูดในสภามาหลายปดีดกั ทุกครั้งที่พูดตอหนาบุคคล  

๓ คนนี้ ใจคอมักจะไมคอยด ีเหตุเพราะวาทานเปนครูบาอาจารยของผมมาโดยตลอด  

ทานชวน หลีกภัย ทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ และทานอาจารยวิษณุ  เครืองาม ๓ ทานนัง่ในสภา

เมื่อไรผมจะพูดไมคอยออก และย่ิงกฎหมายฉบบันี้อาจารยเปนประธานดวย ผมก็อาจจะตอง

ระมดัระวังอารมณของตวัเองสักเล็กนอย ก็ตองขออภัยอาจารยลวงหนาดวย ในกฎหมายวาดวย10 

พรรคการเมือง ผมอานเทียบเคียงกบัของฉบับเกา แลวก็ยอนกลับไปอานรัฐธรรมนญูฉบบัที่อาจารย

เปนประธาน และกก็ลับมาดูตารางเปรียบเทียบการรบัฟงความคิดเหน็ของประชาชนสลับไปสลับมา

ตลอดเวลา หาจุดอบัหรือจุดผิดของมันใหพบใหได อันนีเ้ปนหลักการอานกฎหมายของผมนะครบั 

ฉะนั้นการเริ่มการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกบักฎหมายพรรคการเมอืงครั้งนี้ ตองขออนญุาตพูดในเบื้องตน

วาผมชอบในหลายสวนดวยกัน และผมก็กงัขาไมคอยสบายใจในหลายดานเหมอืนกัน ในสวนที ่15 

กระผมใหความสนใจและชอบมากก็คือ รางกฎหมายฉบับนีว้างอยูบนพ้ืนฐานของมาตรา ๔๕  

ของรฐัธรรมนูญ อันนี้ผมเหน็ดวย เพราะเปนการวางพ้ืนฐานคอนขางจะดี ดังที่ปรากฏในเหตุผล

โดยสังเขปวาจะตองเปดเผยตรวจสอบได สมาชกิตองมีสวนรวมอยางกวางขวาง มีความอิสระ 

ไมถกูครอบงํา แลวกม็ีมาตรการกํากับดูแลสมาชิกไมใหกระทําการฝาฝนหรือผิดกฎหมาย พ้ืนฐาน 

มาตรา ๔๕ รัฐธรรมนญูนี้ผมเหน็ดวย แลวกเ็ปนการวางพื้นฐานที่ดี ฉะนัน้ทานไมตองกังวลวา 20 

เมื่อเราเปนกรรมาธิการแลว เราจะละเวนหลักการขอนี ้เราชดัเจนมาตลอด เพราะเปนหวัใจสําคญั 

ของการปฏิรปูพรรคการเมือง  

ขอที่ ๒ ที่ผมคิดวาใหความสนใจมากกค็ือหมวด ๓ วาดวยการสงผูสมัคร 

ในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ อนันี้ผมชอบมากนะครบั มาตรา ๔๗ กค็ือจะสงผูสมัครตองรับฟง 

ความคิดเหน็ของสาขาพรรคหรือจังหวดัอยางกวางขวาง อันนี้ใชถกูตองแลวครับ มาตรา ๔๘  25 

เปนเรื่องของชายและหญงิมสิีทธิเทาเทียมกนัจะตองสงเขาไปสมัคร ไมวาจะเปนบญัชีรายชื่อหรือวา

จะไปลงเลือกตั้งก็ตาม เพียงแตวรรคตอมาผมไมคอยสบายใจเทานั้นแหละ ถาอาจารยจุรีอานด ีๆ  
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๖๗ 
สนช. ๒๗         มิ่งขวัญ  ๑๘/๒ 

 

ในมาตรา ๔๘ วรรคสองหรอืวรรคสามนากงัวล เพราะจะเปนขออางของนกัการเมืองอยูพอสมควร 

ทีเดียว ขออนุญาตทานประธานครับ ในมาตรา ๔๘ วรรคแรก การพิจารณาสงใหคาํนึงถงึภูมิภาค 

และเทาเทียมชายหญงิ แตวรรคถัดมาเขาบอกวา หากกาํหนดกรณีพรรคการเมืองไมอาจสงผูสมคัร 5 

ตามอตัราสวนดงักลาวได ใหแจงผลใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปกอนวันสมัคร ก็แจงครับ  

ไมไดหรอกอาจารยตองการสัดสวนเอาหญงิ ๑ เอาชาย ๙ กแ็ลวกัน ก็แจงแหละครบั ไมไดมีผลอะไร 

หรอกครับ แตวาเขียนเริม่ด ีแตลงทายนากังวล แตไมเปนไรผมก็ยังชอบอยูดี ในหมวด ๕  

ผมชอบมาก เรื่องเกี่ยวกับสตางคทั้งหลาย พรรคการเมอืงกลัวแตผมชอบ รายไดพรรคการเมือง 

ในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๘  ในมาตรา ๕๙ นี้พูดถงึวา “ทุกเดือนใหพรรคการเมืองประกาศ 10 

รายชื่อผูบริจาคเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอืน่ใดที่มมีลูคาตามที่คณะกรรมการกาํหนดแตตอง 

ไมนอยกวาหาพันบาท ใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป” อนันีด้ีครบั ตองแจงใหประชาชนทราบ  

มาตรา ๖๘ หามมิใหพรรคการเมืองหรือสมาชิกรบับริจาคเงิน ทรัพยสินจากคนไมใชสัญชาตไิทย 

กิจการนอกราชอาณาจักร ไมมีสัญชาตไิทย อดุหนุนจากตางประเทศ สารพัดสารเพอันนีด้ีครบั  

ทั้งหลายท้ังปวงที่พูดมานี้ผมชอบมาก แตส่ิงที่ผมคดิวาผมอาจจะขออนญุาตใชเวลาในชวงทาย 15 

ก็คือมาตรา ๑๕ (๑๕) ซึ่งก็เปนเรือ่งสตางคนดิเดียว เงินรอยเดียวพวกเรานั่งในสภานี้เปนเศษเงิน 

แตสําหรบัชาวบานในความเห็นผมเปนเรื่องใหญ คือถาเราเชื่อตามทฤษฎีของอาจารยที่ยกรางกบั

คณะมานี้ มองประหนึง่วาสตางคนี้เปนสัญลักษณของการมีสวนรวมทางการเมอืง สําหรับผมไมใช 

เพราะมาตรา ๑๕ (๑๕) พูดไว รวมทั้งวรรคทายไดพูดไวอยูพอสมควร ขออนญุาตทานประธาน 

ที่ตองอาน เพราะวาไมเชนนัน้ถาไมอานประชาชนเขาไมรูหรอกวาเราพูดถึงอะไร เราจะรูกนัเอง 20 

ในหองนี้ มาตรา ๑๕ (๑๕) คืออะไร แตประชาชนก็ฟงอยูเขาจะไดเขาใจ มาตรา ๑๕ (๑๕) เขียนวา 

“รายไดของพรรคการเมือง และอตัราคาธรรมเนียมและคาบํารุงพรรคการเมือง ซึ่งตองเรียกเก็บจาก 

สมาชิกไมนอยกวาปละหนึง่รอยบาท” เศษสตางคในทัศนะพวกเรา เบี้ยประชมุครั้งละหลายพัน  

แตเขามนัหนักนะครับ วรรคสุดทายเขียนวา “พรรคการเมืองอาจกําหนดใหเรียกเกบ็คาบาํรุง 

พรรคการเมืองจากสมาชิกแบบตลอดชีพตามอตัราที่กําหนดในขอบังคบักไ็ด แตตองไมนอยกวา 25 

สองพันบาท คือเหมาจาย จายไปเลย ๒,๐๐๐ บาทตลอดชีพ เหมือนสมัครสมาชกิอะไรสักอยางหนึง่ 

แลวกเ็ปนตลอดกาล แตถาเราดรูัฐธรรมนญูในมาตรา ๒๐๒ ประกอบเขาไป ทานประธาน 

ที่เคารพครับ รัฐธรรมนญู มาตรา ๒๐๒ ใน (๕) ซึ่งเกี่ยวของกบัศาลรัฐธรรมนญู และในหมวดตอไป 
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๖๘ 
สนช. ๒๗         มิ่งขวัญ  ๑๘/๓ 

 

เรื่องเกี่ยวกบัองคกรอสิระ มาตรา ๒๐๒ (๕) เขียนวา “เปนหรือเคยเปนสมาชกิหรอืผูดํารง 

ตําแหนงอื่นของพรรคการเมอืงในระยะสิบปกอนเขารับการคดัเลือกหรือสรรหา” หมายความวา 

ใครเปนสมาชกิพรรคการเมอืงเปนพวกเหลานี้ไมไดแลว เสียท้ังสิทธิ เสียทัง้สตางค ผมพูดเชนนี้ 5 

ไมใชผมปฏิเสธวาสตางคไมสําคัญ ผมเขาใจหลักปรัชญาในมาตรา ๔๕ วาการมีสวนรวมสําคญัมาก 

ผมพยายามนึกวาถาผมเปนสมาชิกพรรคการเมือง ผมจะมีสวนรวมกบัการเมืองไดอยางไร ผมวา 

มีหลายทางครบั สตางคนาจะเปนหนึ่งหนทางหรอืไม ที่ไมใชหนทางที่ชดัเจน ดงัที่ทานอาจารยจะ 

ยกนิ้วใหวาใครเสนอไดดกีวานี้ จะยกนิว้ให มีหลายทางครับ ถาเราเปดวาใครเปนสมาชิกพรรค  

ถาดาํเนนิการดงัตอไปนี้ ไมตองเสียสตางค เชน มีสวนในการรวมสัมมนากบัพรรคอาจจะเปนสาขา 10 

เปนจังหวดักไ็ด มีสวนรวมในการสงเอกสารหรือจดหมายเสนอแนะความเหน็ทางการเมือง  

ผมวาดีกวาสตางค ๑๐๐ บาทดวยซ้ําไป หรือจะขอเดนิหนาที่ทําขยายอุดมการณของพรรคกไ็ด  

เปนเซลสแมน (salesman) ขายความคิดของพรรคก็จะเปนไรไป หรือสนับสนุนกิจกรรม ผมอาจจะ

เกงเปนโฆษก ผมก็มาชวยงานโฆษกของพรรคกไ็ดในการจัดสัมมนาหรือพบประชาชนในจังหวดั 

เหลานีค้ือคุณภาพของสมาชกิ ไมใชคุณสตางคของสมาชกิ นัน่เรื่องมมุมองตองมองกวางหนอย 15 

ทัศนะผม เราจึงจะไดสมาชิกพรรคการเมืองที่มีคุณภาพมากกวาเราตองการสตางค ซึ่งทานกติตศิักดิ์

ก็พูดวา ก็จายแทนกันหมดนัน่แหละ ซึ่งก็จริง ก็จายแทนกันจรงิ ๆ และคนที่จะมีเงนิจายคือ 

พรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองขนาดเล็กจะลําบากในการหาสมาชิก ๒ ปไมจาย 

ตอเนื่องหมดสมาชิกภาพเกดิลืมตรวจสอบจบเลยครบัพรรคการเมืองพรรคนัน้ ผมมปีระเดน็ส้ัน ๆ 

แคนีแ้หละครับ เดี๋ยวไปวากนัตอในรายงานกรรมาธกิารในภายหลัง ขอบคุณทานประธานครบั 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตอไปทานบัญญตัิ  จันทนเสนะ เชิญครับ 

  นายบัญญตัิ  จันทนเสนะ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายบญัญตัิ  จันทนเสนะ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขออนญุาตอภิปราย 

หรือความคิดเหน็ตอรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ....  25 

ในทัศนะของกระผม ดังตอไปนี้ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๑๙/๑ 
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๖๙ 
สนช. ๒๗         อรอุมา  ๑๙/๑ 

 

ทานประธานครับ เมื่อวานนีส้ภานิตบิัญญตัแิหงชาตแิหงนี้ทําหนาที่เปนรัฐสภา ไดประชุม 

พิจารณารางพระราชบญัญตัิ ๒ ฉบับ ซึ่งเปนไปตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบัน  

ตามมาตรา ๖๕ คือรางพระราชบญัญตัิการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. .... และตามมาตรา ๒๕๙  5 

คือรางพระราชบญัญตัิแผนและขัน้ตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... ซี่งเสนอโดยรฐับาล 

ในการนําเสนอของรฐับาลเมื่อวานนี ้ทานศาสตราจารยกิตติคุณ ดอกเตอรวิษณุ  เครืองาม  

รองนายกรฐัมนตร ีเปนผูไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรี ไดใชเวลาพอสมควรตั้งแตการ

นําเสนอเรื่องหลักการและเหตุผล และสุดทายทานไดไปสรุปถึงความเปนมา แลวก็ลําดบัภาพให 

เห็นวารางพระราชบัญญัติท้ัง ๒ ฉบบั เมื่อวานนี้เปนการออกแบบกฎหมายเพ่ือนําไปสูการสราง10 

ประวัตศิาสตรครั้งสําคญัในการปฏิรปูประเทศ ทานประธานครบั และบุคคลตาง ๆ ที่นั่งอยูตรงนี้

ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญกเ็ปนผูที่อยูเบื้องหลังการสรางประวตัิศาสตร

สวนนี้ แลวภายใตบริบทของรางพระราชบัญญัตทิั้ง ๒ ฉบับนัน้เพ่ืออะไร เพ่ือมุงไปสูเปาหมาย 

ในการนําพาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน ตามเจตนารมณอยางแนวแนมั่นคงของรัฐบาล

ภายใตการนําของทานพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ทัง้นี้การดังกลาวเพ่ืออะไรครับ 15 

เพ่ือเปนการตอบแทนบุญคณุของแผนดิน ถาทานประธานไดนัง่รับฟงหรือพ่ีนองประชาชนไดรับฟง

การนาํเสนอลําดบัภาพของการปฏิรปูประเทศในบริบทของรางพระราชบัญญตัิทัง้ ๒ ฉบับ  

เมื่อวานนี้จะเห็นภาพวาอีก ๒๐ ปขางหนา ตั้งแตวันที ่๖ เมษายน ๒๕๖๐ ปนี้ไป ถาเปนไปตามนั้น 

เปนไปตามเปาหมายของรางพระราชบัญญตัิทั้ง ๒ ฉบับแลว แนนอนบานเมอืงเราจะนําไปสู 

การพลิกผันการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาประเทศครั้งสําคญัทางประวตัิศาสตรทางดาน20 

การเมอืง การปกครอง และการบริหารราชการแผนดนิของประเทศไทย ผมเรียนทานประธาน 

อยางนีว้า หากเปรียบเทียบประเทศเปนคนรางพระราชบัญญตัิท้ัง ๒ ฉบบั เมื่อวานนี้ออกแบบ 

ไวเลยวา ประเทศเราคนไทยตอไปนีต้องมรีูปรางบกึบนึแข็งแรง สุขภาพดี มีอาชีพท่ีมีรายไดมัน่คง 

แลวกม็ีอายุยืนนาน ออกแบบไวเลยเมื่อวานนี้ ๒๐ ปขางหนาจะตองเปนอยางนี้ในแตละดาน

เพราะฉะนัน้ถาเรามองไปแลววาการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว รวมตลอดถึงรางพระราชบัญญัติ 25 

วาดวยการจัดทาํแผนและขัน้ตอนการดาํเนนิการปฏิรูปประเทศนัน้เปนแนวทาง เปนเครือ่งมือ 

ที่จะชี้ทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ืออนาคตของประเทศ แตในขณะเดียวกันผมขออนุญาต 

กราบเรียนทานประธานวา แนวความคดิตามแนวทางดงักลาวที่เปนความคาดหวงัหรือความมุงหวัง 
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๗๐ 
สนช. ๒๗         อรอุมา  ๑๙/๒ 

 

ของรฐับาลก็ด ีของทุกสวนก็ดี ขององคาพยพของคนในประเทศนี้จะสําเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลหรือไม 

อยูท่ีการขบัเคล่ือนของรางพระราชบัญญัติทีน่ําเสนอในวันนี้เปนสําคญัมนัเชื่อมโยงกันเมือ่วานนี้

ออกแบบไว แตวนันี้รางพระราชบญัญตัิวาดวยพรรคการเมืองเปนตัวขับเคล่ือน เปนกลไก  5 

เปนกลจักรท่ีสําคัญที่จะนําไปสูกระบวนการทางการเมือง เพ่ืออะไรครับ เพ่ือใหไดมาผูมีอํานาจ 

ทางการเมือง แลวผูมีอํานาจสวนนี้จะนาํไปสูการท่ีผูที่มากําหนดอนาคตของประเทศชาติในการ

บริหารราชการแผนดนิ ในการกําหนดนโยบายกด็ี ในการควบคุมกํากับการบรหิารงานของแผนดนิ 

ก็ดี มันสําคัญทานครับ เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ผมขอนําเสนอความเห็นวา รางพระราชบัญญัตวิาดวย

พรรคการเมืองนัน้ ถาเปนไปไดควรจะเปนเสมือนสถาบนั เปนเสมือนโครงสรางการออกแบบ10 

โครงสรางของสถาบนัทางการเมืองที่มีความสําคญั เปรยีบเสมือนสวนที่จะเปนแบบหรือเบาหลอม

เพ่ือผลิตคนที่เขาไปสูตําแหนงทางการเมือง หรือคนที่จะเปนนักการเมืองมีอาชีพทางการเมือง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในบทบัญญัติในมาตราของหมวด ๒ วาดวยอะไรครบั วาดวยบทบาท 

และกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง เปนไปไดไหมครับวาพรรคการเมอืงควรจะทาํหนาที่

เปรียบเสมือนบทบาทของสถาบนัทางการศกึษา เปนโรงเรียนที่จะตองใหความรูอบรมส่ังสอนทั้งผูท่ี15 

เปนสมาชิกของพรรคการเมอืง รวมถึงพ่ีนองประชาชนโดยทั่วไปดวย ถาเปรียบเทียบกับระบบ

การศกึษาเราปจจุบนัตัง้แตการศกึษาขัน้พ้ืนฐานในระดบัมัธยมไปอดุมศึกษา รวมตลอดถงึการศึกษา

นอกระบบและตามอัธยาศัย พ้ืนฐานของบทบาทของพรรคการเมืองจะตองทําหนาท่ีตรงนี ้

และนอกเหนือจากนัน้การทีเ่ราจะผลิตหรือการคดัสรรคนเขาสูกระบวนการทางการเมืองของ 

พรรคการเมืองนัน้ บุคคลเหลานี้จะตองมีจิตวิญญาณของความเปนครู เปนครูโดยอาชีพ ครูท่ีจะทํา20 

หนาที่ที่สอนคนอืน่นัน้ ตนเองจะตองเปนแบบเปนอยางในการประพฤติปฏิบัต ิเหตผุล ทานประธาน

ครับ ถาบุคคลเหลานี้จะตองเขาไปดแูลอนาคตของประเทศ ทานประธานถาเปรียบอาชีพของ

นักการเมืองกบัอาชีพอื่น เชน แพทย แพทยแนนอนเรารูกันวาตองดูแลรักษาคนไขนั่นหมายถงึ 

ดูแลชวีติ แตนักการเมอืงผูมอีํานาจที่เขาไปสูอํานาจตําแหนงสําคัญ ๆ มีความสําคัญย่ิงกวา 

คนดแูลชวีิตของคนไขเพียงคน ๒ คน นี่หมายถึงวาตองดูแลชวีติของประเทศ อนาคตของประเทศ  25 

ถาผิดพลาดไปหมายถึงหายนะของประเทศ หมายถงึทุกขสุขของพ่ีนองประชาชน ทานประธานครับ 

ผมขอฝากเปนขอสังเกตวา ทําอยางไรกแ็ลวแตครับ พรรคการเมืองจะตองสํานึกหรอืมีบทบาท 

จุดยืนอยูตรงนี้ ขอบพระคุณครับ 
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๗๑ 
สนช. ๒๗         อรอุมา  ๑๙/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตอไป ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล 

ทานมณเฑียร  บุญตัน  ทานนายแพทยเจตน  ศิรธรานนท แลวทานสุดทายทานสมชาย  แสวงการ 5 

เชิญครับ 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   ขอขอบคุณทานประธานครบั ทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นิพนธ  นราพิทักษกุล สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

กอนอืน่โดยภาพรวมแลวก็อยากจะบอกทานประธานวา เห็นดวย แตการเห็นดวยของผมครัง้นี ้

ถาดรูางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... รางโดย กรธ. แลวก็รับ10 

ฟงความคิดเหน็ของประชาชนจะเปล่ียนโฉมประเทศไทยเลย ไมเหมือนแตกอนแลวเปล่ียนโฉมเลย 

เพราะฉะนัน้อยากจะเรียนอยางนี้ แตผมเห็นแลววาอยางไรกแ็ลวแต จะเปล่ียนโฉมประเทศไทย

อยางไรก็แลวแต ในเรื่องของการเมืองนี้ก็คอืวา เห็นดวย แตปญหาเรื่องปฏิบัตเิทานัน้เอง แตบางคน

อาจจะพูดวาถาไมลองก็จะพูดยาก แตวาจรงิอยูบางคนอาจจะพูดวาประเทศชาติไมใชที่ทดลอง  

ใช แตหากมีแนวทางทีด่ีกวานาจะใช อันนี้ที่ผมบอกวาเหน็ดวยก็คืออยางนี ้ปญหาประเทศไทยใน15 

อดีตถึงปจจุบันนี้ ก็คือปญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมอืง เราจะทําอยางไรใหประเทศไทยมี

เสถียรภาพทางการเมือง ใหทางการเมืองของประเทศไทยนั้นมคีวามเขมแข็ง เพราะฉะนั้นการ

พัฒนาทุกอยางก็จะเปนไปดวยความราบรืน่ อาจจะมีอุปสรรคเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากวาขางบน

เสถียรภาพทางการเมืองงอนแงน อยาหวังเลยวาขางลางจะเกดิประสิทธิภาพในการทํางาน ในการ

พัฒนาประเทศชาติ แตทีนี้ปญหาวา จากการทีดู่รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย20 

พรรคการเมือง พ.ศ. .... เหน็แลววาก็เขมขนมาก  

 

          -   ๒๐/๑ 



๗๒ 
สนช. ๒๗         ละไม  ๒๐/๑ 

 

ประเดน็แรก ที่จะพูด ณ ทีนี้ก็คือวา การจัดตั้งพรรคการเมือง คือคนที่จะตัง้ 

พรรคการเมืองแนนอนท่ีสุดแลวจะตัง้พรรคอะไรกแ็ลวแต จะตองมีอดุมการณเดียวกัน ที่สําคัญ 

ก็คือวาจะตองหาสมาชิกไมนอยกวา ๕๐๐ คน ยาก ไมใชงาย เพราะฉะนัน้ใครจะคดิจัดตั้งพรรค 5 

งาย ๆ ไมใชแลว ราง พ.ร.บ. นี้ผานมายาก คดิหนัก และที่สําคัญกค็ือทุนประเดิม ทนุประเดิม 

ตองมไีมนอยกวา ๑ ลานบาท ผมไมทราบวาการท่ีมีกําหนดสูง ๆ กองทุนพรรคประเดิมครั้งแรก  

๑ ลานบาทจะเอื้อใหกับคนที่มีฐานะ สวนคนทีม่ีอุดมการณเดียวกนั แตวาฐานะทางเศรษฐกิจ 

ไมคอยดีจะตั้งพรรคยาก เพราะตองมทีุนประเดิม ๑ ลานบาท ไมใชนอย ๆ ในการทีจ่ะทํางาน 

ทางการเมือง ที่ม ี๑ ลานบาทเพราะเขามองวาก็จะทํางานการเมืองทั้งทีจะตองมีเงนิบาง ดีกวาที่จะ10 

ไปตัง้พรรคแลวขอรับบริจาคจากผูอืน่แลวกต็ิดหนีบุ้ญคณุ มองในรูปนั้นก็ไมวา  

  ประเดน็ที่ ๒ ก็คอืวาโครงสรางบรหิารพรรคการเมือง แลวก็การดาํเนนิงานของ

พรรคการเมือง พรรคการเมอืงมีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการของพรรคการเมอืง และมหีนาท่ีควบคุมกํากบัดแูลการดําเนนิการของสมาชิกดวย  

อันนี้เห็นดวย นอกจากนี้บอกวา กําหนดใหพรรคการเมอืงมีสาขาพรรคการเมืองในแตละภาค  15 

เราม ี๔ ภาค กแ็ตละภาค แตวาที่สําคัญก็คือวาสมาชิก เดี๋ยวผมจะพูดตอไป สมาชิกของ 

พรรคการเมืองจะตองมีคุณสมบัตแิละลักษณะตองหามตามท่ีกําหนด และมหีนาที่จะตองเสีย 

คาบํารุงพรรค ๑๐๐ บาทเหมือนกบัทานสมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาตไิดอภิปรายไววา ๑๐๐ บาท 

ตอ ๑ ป ถาเราดูเผินก็คลาย ๆ วาอยากจะใหมีสวนรวมวาพรรคนี้เปนพรรคของเรา เราเสียเงิน 

เพราะฉะนัน้ใครจะมาทําอะไรเราไมได หรือบางคนอาจจะมองวาจะมีใครไดนายทุนสักคน ๒ คน 20 

จายแทนใหก็เปนไปได แตวาที่กําหนดอยางนี้ในความคดิเหน็ของผม ผมก็เห็นดวยวาอยากจะใหมี

สวนรวม แตสวนจํานวนเงนินั้นพูดกันยากวาตัวโนนตวันีลํ้าบาก แตวาในเรือ่งของ ๑๐๐ บาทนี ้ 

ในเรื่องการเสียคาบาํรุงพรรคเหน็ดวยครบั  

  ประเดน็ที่ ๓ ถามวาในเรือ่งของสมาชิกพรรคการเมืองท่ีบอกวาภายใน ๑ ป  

เมื่อจดทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว นายทะเบียนรับเรียบรอยแลว ถูกตองแลว พรรคการเมืองตอง25 

ดําเนินการดังตอไปนี้ ๑. ดําเนินการใหมีสมาชกิไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน ภาคหนึ่ง ในแตละภาคนี ้

ก็หนกัพอสมควร และตองเพ่ิมจํานวนสมาชิกไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนภายใน ๔ ป ขอนี้ก็ตอง 
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๗๓ 
สนช. ๒๗         ละไม  ๒๐/๒ 

 

ทําการบานกนั ๔ ป ๑๐,๐๐๐ คน แลวปแรกกไ็มนอยกวา ๕,๐๐๐ คน นับตั้งแตวันที่ 

นายทะเบียนรบัจดทะเบียน อันนี้ก็เปนประเด็นหนึง่ที่เปนหวงในเรื่องเหลานี้วาจะมปีญหา  

จะเหลือแตพรรคใหญ ๆ พรรคเกดิใหมเล็ก ๆ คงจะยาก เพราะวามตีวัเงนิเปนตวัตั้งก็ยาก  5 

อันนีต้ั้งเปนขอสังเกต ทานประธานครับ  

  ประเดน็ที่ ๔ ที่อยากจะตัง้ขอสังเกต แตอนันีต้องชมวาในเรื่องเกี่ยวกับผูสมัคร 

ในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนีบ้อกไววา ผูสมัครจะเหมือนแตกอนไมไดแลว อันนี้ตอง

ชม ผมเห็นดวยอยางย่ิงเลย ใสไปเลย ๑๐ คะแนนเตม็ เพราะวาเมื่อกอนนี้หวัหนาพรรคการเมือง 

นายทุนพรรคการเมอืงจะกําหนดผูสมัครเลย ไปสงจังหวดัโนน จังหวัดนี้ เขตโนนเขตนี้ ในพ้ืนทีไ่มมี10 

สิทธิเลยที่จะไปกาํหนดชะตาชีวติของตวัเอง ไมมีสิทธิ ตองรับ ในเมือ่พรรคสงมาก็ตองรับ แลวบางที

บางพ้ืนท่ีก็เกดิความขัดแยงระหวางพ้ืนที่กับคณะกรรมการบริหารพรรคสงผูสมคัรมา แตเมื่อดรูาง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้จะหมดปญหา เพราะวาสมาชกิในแตละภาค แตละจังหวัดนั้น

เขามามีสวนรวม มีสิทธทิี่จะเสนอวาใครเหมาะสม ซึง่มีคณุสมบัต ิและเปนคนด ีเสนอเขามาใน

วงการการเมืองตอคณะกรรมการการบริหารพรรค แลวลักษณะเปนขัน้ตอนสาขาพรรค เปนภาค 15 

แลวกเ็ขาสูในคณะกรรมการบริหารพรรคสวนกลาง อนันี้ผมเห็นดวยอยางย่ิงเลย แลวหวัหนาพรรค 

นายทุนพรรคกด็ี ไมมีสิทธิทีจ่ะไปใชแบบเกาไมไดเลย อนันี้กเ็หน็ดวยอยางย่ิงเลย  

  ประเดน็ที่ ๕ ที่อยากจะพูดก็คือวาในเรือ่งของกองทุน อันนี้เห็นดวย กองทุนนี ้

รัฐจะตองเปนผูให สงเสริมสนับสนนุในเรื่องการดําเนินการทางการเมืองของแตละพรรค  

เพราะมฉิะนั้นแลวถาหากวาไดทุนจากประเภทที่ไมสามารถบอกท่ีมาของเงินได  20 

เขามาสูในพรรคนี้อนัตรายตอประเทศ อันนี้ก็เห็นดวย แตจะทําอยางไรก็เรื่องของการกํากบั  

วิธีการประเมินผลอะไรกแ็ลวแต อนันีก้็วาไปรายละเอียด  

  ประเดน็ที่ ๖ ก็คอืวาการส้ินสุดและการควบคุมพรรคการเมือง อนันี้เห็นดวย  

เพราะวาการกําหนดหลักเกณฑและสิ้นสุดของพรรคการเมือง โดยมีเหตุส้ินสภาพตามบทบญัญตัิของ

กฎหมายนี้ หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรค จะมีผลบังคบัทันทเีลย แตในเรือ่งการเพิกถอน 25 

สิทธิกด็ี ของผูสมคัรกด็ี ผูมสิีทธิเลือกตั้งก็ดีทีก่ระทําการทุจริตในเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองก็ด ี

หรือเกี่ยวกบับานเมอืงกด็ี แมกระทั่งการไปแทรกแซงนกัการเมือง ไปแทรกแซงการบริหารราชการ

แผนดิน อันนี้กโ็ทษหนัก ผมเห็นดวย เพ่ือไมใหนกัการเมอืงไปแทรกแซงตั้งคนโนนตั้งคนนี ้ 

อะไรตาง ๆ เหลานี ้ก็เปนปญหาในปจจุบนัจนถึงทุกวันนี้ 
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๗๔ 
สนช. ๒๗         ละไม  ๒๐/๓ 

 

  อีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของคดอีาญากม็ีบทกําหนดโทษไววา กําหนดใหมมีาตรการ 

ทางอาญากรณีท่ีมีการฝาฝนหรือไมดาํเนนิการใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวในรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้อันนี้มอียูแลวในมาตรา ๘๖ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ ก็เหน็วาดําเนินการ5 

เหลานีถ้าหากวาพรรคการเมืองกด็ี ไปดําเนินการที่กระทําความผิด ไมวาจะความผิดอาญากด็ี  

หรอืความผิดเรื่องอะไรกแ็ลวแตที่เกี่ยวกับความมัน่คง เปนภัยตอความมัน่คง ก็สามารถที่จะยุบ

พรรคการเมืองนีไ้ด อันนี้เหน็ดวย แลวสวนของผูสมคัรก็เชนเดียวกัน แตมปีญหาวาสมาชิก 

จะทําอยางไรในการที่จะใหผูสมัคร  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานนิพนธครบั ชวยสรปุหนอยนะครบั  

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   สุดทายนี้ก็ใครจะสรุปไววา โดยภาพรวมแลว 

เห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... แตวา 

ในขณะเดียวกันก็หวงใยในแงของภาคปฏิบตัิวาจะเกิดปญหา เพราะวากําหนดกันหยุมหยิมมากเลย 

ในเรื่องที่จะใหพรรคการเมอืงนี้เปนพรรคการเมืองที่ด ีแลวก็ใหเกิดเสถียรภาพทางการเมือง 15 

ผมเหน็ดวยอยางย่ิง แตกเ็ปนหวงในเรื่องของการดําเนินการในดานภาคปฏิบตัิ  

ขอขอบคุณทานประธานครบั   

   

          -  ๒๑/๑ 
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๗๕ 
สนช. ๒๗                 อมลวันท  ๒๑/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานมณเฑียร  บุญตนั ครบั 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ5 

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ 

กอนที่จะเขาเนื้อหาผมตองขออนญุาตกราบเรียนรองทุกขตอทานประธานและกราบเรียน 

ผานไปยังทานประธาน กรธ. ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของวาสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ของกระผมตามมาตรา ๕๙ ของรฐัธรรมนูญไดถูกละเมดิแลว เพราะผมยังไมไดรบัเอกสาร 

ที่เปนอเิล็กทรอนิกสในรูปแบบที่สามารถเขาถึงได ไมทราบวาจะไปดําเนนิการตามมาตรา ๕๑  10 

และมาตรา ๔๑ ของรฐัธรรมนญู เกดิการฟองรองไดเลยหรือไม อยางไรก็ตามผมก็ไดตดิตามขาวสาร

ในเรื่องของรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้มาโดยตลอด แลวก็ยังยืนยันที่จะใหการ

สนับสนนุ เพราะผมคดิวาขอดีมีมากกวาขอเสีย กอนทีจ่ะไปถึงเนื้อหาของตวัรางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ผมขออนุญาตบงัอาจวิพากษสาระของรฐัธรรมนูญสักเล็กนอย ในสวน

ของมาตรา ๙๐ ซึ่งผมคดิวานาเสียดายที่เขียนแบบไมสุดซอย ในมาตรา ๙๐ พูดถงึเฉพาะ 15 

ความหลากหลายในเรื่องของภูมิภาค แลวก็ความเทาเทยีมระหวางเพศ ซึ่งก็เปนที่นายินด ี 

แตพอยอนไปถึงหมวดสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรา ๒๗ เขยีนไวดีมาก แตพอมา 

ออกดอกออกผลในพรรคการเมืองกลับออกไมสุดซอยออกมาแค ๒ เรื่อง ก็คือเรื่องภูมิภาค 

กับความเทาเทียมระหวางเพศ เลยไมแนใจวาจะเอามาตรา ๒๗ มาประยุกตใชกับมาตรา ๙๐ ดวย

ไดหรือไม ในเรื่องความหลากหลายในการมีสวนรวมในพรรคการเมือง คอืเชื่อมโยงกันจึงจําเปนตอง20 

เอามาพูดในที่นี ้ผมขอแสดงความยินดีที ่กรธ. Nไดคํานงึถึงเรือ่งการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการเปนเจาของ เขาเรียกวามีเซ็นซ ออฟ บิลองอิง (sense of belonging) มีความรูสึก 

เปนเจาขาวเจาของแลวก็ใชพรรคการเมืองเปนกลไกในการขบัเคล่ือนอดุมการณทางการเมือง 

ซึ่งผมคิดวาเปนส่ิงที่ชอบแลว อยางไรก็ตามผมคิดวาบทบัญญตัิในรางกฎหมายนี้ในบางประการ

อาจจะไมบรรลุตามเปาหมายที่ทางคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดคดิไว ก็เพราะวาอาจจะถกู25 

บิดเบือน ถูกแปรเปล่ียนเจตนารมณไปในทางทีก่อใหเกดิปญหา  
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๗๖ 
สนช. ๒๗                 อมลวันท  ๒๑/๒ 

 

    ขอสังเกตประการหนึง่ก็คือ เรื่องคาสมาชกิ ซึ่งโดยสวนตวัแลวกระผมเห็นดวย 

อยางย่ิง อยางไรกต็ามเนื่องจากวาในรัฐธรรมนญูตั้งแตป ๒๕๔๐ จนถึงปจจุบันนี้ เรายังไมได 

ใหน้ําหนักกับการปฏิรปูสังคมไทย ยกระดับความเขมแขง็ของภาคประชาสังคม โปรดสังเกตครับ5 

ทานประธาน ผมเลือกใชคําวา “ภาคประชาสังคม” เพราะผมคดิวาภาคประชาสังคมก็คือ 

ภาคประชาชนที่มีวุฒิภาวะสูง นัน่หมายความวาเขามีสํานึกสาธารณะ มีความเปนพลเมืองจึงเกิด 

การรวมตัวกันกาํหนดวัตถุประสงค เจตนารมณรวม ขบัเคล่ือนสังคม มีความรับผิดชอบ แตถาเปน

ประชาชนเปนนาย ก นาย ข เปนปจเจกบคุคลธรรมดาลอยไปลอยมาแบบไทย ๆ อนันี้ไมได

กอใหเกดิการเปล่ียนแปลงอะไร เพราะฉะนัน้ผมคดิวาส่ิงที่เรามองขามไปแลวยังไมแสดงออกมา10 

อยางเตม็ที่กค็ือ เรายังไมไดมอบบทบาทในการขับเคล่ือนพรรคการเมืองใหอยูในมือ หรือใหมี 

สวนรวมอยางเต็มทีโ่ดยภาคประชาสังคม ผมคิดวาหลาย ๆ ประเทศที่เขาประสบความสําเร็จ  

เขาไมไดมีกฎเหล็กมากไปกวาบานเราเลย บางประเทศก็เหมอืนท่ีฝายการเมืองมารองบน รองทุกข 

เหมือนที่ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ไดรายงานไปเมื่อสักครู ขอประทานโทษทีต่องเอยนาม 

คือเพราะวาสังคมเขมแขง็กจ็ะคอยเปนยามเฝาบาน พูดงาย ๆ เปนสุนขัเฝาบานคอยสอดสองดูแล 15 

เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีผมคดิวากฎหมายฉบับนี้ทําไวแตยังไมถึงที่สุดก็คือเรื่องของการยอมรับนับถอื

บทบาทของภาคประชาสังคมในการเขามากํากับควบคุมพรรคการเมือง ภาคประชาสังคมในทนีี้ 

ก็คือประชาชนผูถงึพรอมดวยวุฒิภาวะ คาสมาชิกอกีครัง้หนึง่ครบัทานประธาน เพราะเปนเรือ่งท่ี 

ผมตดิใจและผมคดิวาเปนส่ิงที่ดี ผมคดิวาขณะนี้เรื่องคาสมาชิกไดถูกแปรเปล่ียนเจตนาเปนเรือ่ง 

ของการกดีกนัรากหญา เปนเรื่องการกดีกนัคนตวัเล็กตัวนอย ซึ่งจรงิ ๆ ทางแกซึ่งผมเสนอไวแลว 20 

ในคณะกรรมาธกิารทีไ่ดมีการพิจารณาศึกษาไปเบือ้งตนวา เราอาจจะไมใชคาสมาชิกเปนตวัตดัสิทธิ

หรือเปนตัวกําหนดคุณสมบตัิเบื้องตนของการเปนสมาชกิพรรคการเมือง แตจะเปนไปไดหรือไมวา

เราอาจจะใชการชําระคาสมาชิก คาบํารุงสมาชิก เปนเงือ่นไขในการใชสิทธบิางประการ บรรดา

องคกรสมาคมชมรมตาง ๆ ที่เปนองคกรภาคประชาสังคมใครไมเสียคาบํารงุรายปหรือคาสมาชกิ 

เขาไมไดไลออกองคกร แตเขาอาจจะตดัสิทธบิางประการจนกวาจะเสียคาสมาชิกเห็นไหมครับ  25 

คือเราไมเลนสุดโตง เพียงแตวาเราเตือนวาถาทานอยากจะเปนเจาขององคกรนี้จรงิ ๆ ไดโปรด

จายเงินปละกีบ่าทอะไรอยางนี้ ซึ่งจํานวนกค็อยวากัน จะ ๑๐๐ บาท ๕๐ บาท อันนี้ก็ไมไดเปน 

เรื่องสาระสําคัญ  
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๗๗ 
สนช. ๒๗                 อมลวันท  ๒๑/๓ 

 

  สาระสําคัญอกีประการหนึ่งที่ผมคิดวาเปนเรื่องทีน่าสนใจก็คือวา แลวจะรูได

อยางไรวาสมาชิกนั้นชาํระคาบํารงุสมาชกิโดยสุจรติ โดยไมมีคนอืน่จายให อนันีเ้ปนเรื่องวฒุิภาวะ

ของประชาชน ของภาคประชาสังคม ซึง่จะชวยกนัดแูล ชวยกันบอกกลาวใหคนมีหริโิอตตัปปะ  5 

นาดีใจไหมท่ีมีคนมาจายคาสมาชิกแทนเรา ถาเปนผม ผมรูสึกละอาย ผมจะรูสึกอบัอาย สอนลูก 

สอนหลานเลยวาอยาใหใครมาจายคาสมาชิกพรรคการเมืองแทนเรา ถาเรามีเงินซื้อเหลา ซื้อบหุรี ่

ซื้อความสนุกสนาน ทําไมเราจะจายคาบํารงุพรรคการเมืองที่เรามีสวนรวมในการกอกําเนดิ 

ในการขับเคล่ือนอดุมการณทางการเมือง จะตองปลูกฝงคานิยมวาเปนเรื่องนาอับอายที่ยอมให 

คนอื่นเสียคาบํารุงสมาชกิแทนเรา อันนี้เปนเรื่องท่ีจะตองชวยกนัรณรงค แลวกถ็ามีการจับไดไลทนั10 

วามีการชําระคาบํารุงสมาชกิโดยไมสุจรติตองเอาผิด ตองถือเปนการทุจริต แตอาจจะไมถึงขนาด 

ยุบพรรคการเมอืง ผมคดิวาอาจจะตองไปเอาผิดเฉพาะบุคคล บุคคลที่กระทําการเชนวานั้น  

  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดวาเปนเรื่องสําคญักค็ือ เรื่องจํานวนสมาชิก เนื่องจากผมไมมี

เอกสารอิเล็กทรอนกิสอยูในมือ ผมก็เลยไมแนใจวาอยูในมาตราไหน ที่ทานไปกําหนดสมาชิกขั้นต่ํา 

ผมเขาใจเจตนา ผมคิดวามไีวก็ไมเปนไร แตอยาถึงขนาดตองยุบพรรค นี่ผมจําไมไดวาอยูใน15 

รัฐธรรมนูญหรือวาอยูในตวัราง พ.ร.บ. ถาอยูในตัวราง พ.ร.บ. ผมคิดวาอาจจะมีการแขวนคุณสมบัต ิ

บางประการ หากสมาชกิไมครบ จํานวนเทานัน้เทานี้ก็ใหชะลอสิทธิในเรื่องการสงผูสมัครรบัเลือกตัง้

ก็ได อาจจะไมถึงขนาดตองยุบเลิกพรรคไป เพราะวาพรรคการเมืองนัน้เปนตวัแทนอุดมการณ 

ทางการเมือง เจตนารมณทางการเมือง ซึ่งเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตามกตกิาสากล 

วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและปฏิญญาวาดวยสิทธมินุษยชนขัน้พ้ืนฐานเลย20 

เพราะฉะนัน้การยุบผมอยากจะใหเกิดนอยท่ีสุด แลวเกดิผลที่ศักดิ์สิทธิ์คนหลาบจําไมใชเกิดซ้ําแลว

ซ้ําอีกจนกระทั่งการจดทะเบียนพรรคการเมืองเปนแคเรื่องธรุการท่ีใครก็ทําได จางใครไปทาํใหมกไ็ด 

จางใครมาเปนกรรมการบรหิารพรรคกไ็ด เปนแคหนาท่ีเชิงธรุการ อยางนัน้ไมมีความหมาย 

ทานประธานครับ ผมขอสนบัสนุน แลวก็อยากจะใหกฎหมายนีอ้อกมาเปนแนวทาง เปนกลไกหลัก

ในการที่เราจะไดมีพรรคการเมืองคุณภาพ เปนศูนยรวมในการขับเคล่ือนเจตนารมณทางการเมือง25 

เปนการแสดงความเปนเจาขาวเจาของของพ่ีนองประชาชนที่มวีุฒิภาวะสูง แลวก็เพ่ิมบทบาท 

การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมเพ่ือใหเกดิการเมอืงที่ดีตอไป ขอบพระคณุทานประธานมากครับ  
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๗๘ 
 

 

สนช. ๒๗                 อมลวันท  ๒๑/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 5 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญคุณหมอเจตน  ศริธรานนท ครบั 

  นายเจตน  ศิรธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชกิสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานประธานครับ 

ผมอยากใหพวกเรายอนกลับไปในชวงตนป ๒๕๕๗ แลวก็กอนนัน้ กอนนั้นสถานการณทางการเมือง 

สถานการณของประเทศคอนขางยุงเหยิงและเปนที่มาทีไ่ปของวนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  10 

สมัยนั้นก็จะมกีรณีที่มวลมหาประชาชนออกมาเรียกรองเต็มบานเต็มเมือง เขาเรียกรองอะไรครับ --- 

  

          - ๒๒/๑ 
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๗๙ 
สนช. ๒๗         วินัย  ๒๒/๑ 

 

เขาเรียกรองปฏิรปูกอนการเลือกตั้ง พอดีผมเองอยู ๑ ในผูท่ีออกมาตรงนั้นแมวาจะอยูในสภาก็ตาม 

เพราะวาตองการไปตดิตามดูสถานการณ แลวก็มีการโจมตีกลาวหาวานักการเมืองเปนตวัถวงของ

การพัฒนาประเทศ การทีป่ระเทศไทยของเรากาวหนาเจริญขึน้มาจนถงึทุกวันนี้เขาบอกวา 5 

เปนเรื่องของทางภาคเอกชน แลวก็สวนหนึง่จากภาครฐั แตวาภาคการเมืองเปนตัวถวง เพราะฉะนัน้

ผมจึงดีใจท่ีวามกีารเสนอรางพระราชบัญญตัิขึ้นมาใน ๒ วันนี้ ดังท่ีเพ่ือนสมาชิกไดอภิปราย 

ไปเมือ่สักครูนี้ เมื่อวานนี้มกีฎหมาย ๒ ฉบับ ก็เปนเรื่องของการปฏิรปูกับยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป  

ซึ่งเราไมเคยมมีากอน แลวกว็ันนี้เปนเรื่องของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. .... แลวก็รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ 10 

การเลือกตัง้ พ.ศ. .... กต็องขอขอบคุณทางทานประธาน กรธ. แลวก็ทาง กรธ. ทุกทานที่เหนื่อยยาก

ในการทํางาน แลวกเ็ขียนกฎหมายท่ีดตีั้งแตรัฐธรรมนญูฉบับทีเ่ราใชในปจจุบนั คือรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แลวก็รางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ ๒ ฉบับนี้ 

แลวเมื่อวานนี้ก็เรื่องของปฏิรูปกับเรื่องยุทธศาสตรชาติ จาก ๒ วนันี้ผมคดิวาเรากม็องไปถึงอนาคต

ขางหนา ผมคดิวาเราเดนิไปสูอนาคตจาก ในอดีตทีเ่รามปีญหามาในอดตีท่ีผานมาเราเดนิหนา 15 

แลวกถ็อยหลังมาตลอด ก็ไดแตคาดหวงัวาการที่เรามีรัฐธรรมนญูประกาศใชแลวจะมีการเลือกตั้ง 

ในอีกปลายปหนา ผมก็คดิวานั่นคืออนาคตของประเทศ แลวเราก็คงไมไดถอยหลังกลับไปเหมือนกบั

ในอดตีที่ผานมา ในขณะที่ประเทศชาตเิรามีทรัพยากรมากมาย เรามีธรรมชาต ิเรามทีรัพยากร 

ในแผนดิน เรามีบคุลากรที่เขมแข็ง แตเรามีการเมอืงที่เปนตวัถวง เพราะฉะนัน้ผมจึงคาดหวัง 

อยางมากตอรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูในฉบบันี ้ทําไมครบัทานประธานเสนทาง 20 

ที่จะไปสูการเปนผูบรหิารทีจ่ะมาปกครองประเทศภายในระยะเวลา ๔ ปของสมาชกิ 

สภาผูแทนราษฎร เสนทางที่จะเดนิเขาไปสูการเปนนักการเมอืง แลวก็นอกจากเปนรัฐบาล 

บริหารประเทศแลว ในอีกสวนหนึ่งก็คือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งก็เปนอํานาจนติิบัญญตัิ  

เมื่อผนวกกบัอํานาจบริหารแลวจึงมีความสําคัญมากในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู ทั้ง ๒ ฉบบันี้ 

ไมวาจะเปนรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  25 

หรือรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... เราจะมนีักการเมือง 

เราจะมีพรรคการเมืองทีด่ีไมได ถาหากวากฎหมายถกูออกแบบมาไมเอือ้ตอการที่จะมีนักการเมือง 

ที่ดี เพราะฉะนั้นในรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้จึงมีความสําคัญ ถามวาทําไมครับ ในอดีตที่ผานมา 
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๘๐ 
สนช. ๒๗         วินัย  ๒๒/๒ 

 

เราไมมีความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง เมือ่ไมมีความเปนประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

แลวทานจะหาความเปนประชาธปิไตยในรฐับาลไดอยางไร อันนั้นคือคําถาม อันนั้นคือโจทย 

เพราะฉะนัน้ผมจึงชอบมากในรางพระราชบญัญตัิฉบับนีเ้พราะวาการออกแบบของ กรธ.  5 

ออกแบบทุกภาคสวนใหมีความเปนประชาธปิไตยเกดิขึน้ในการบรหิารจัดการของพรรคการเมือง 

เราเคยมีพรรคการเมืองหรือเราเคยมีรัฐบาลที่เรียกรองความเปนประชาธปิไตย แตพรรคของตัวเอง

ไมไดเปนประชาธิปไตย แลวทานไปเรียกรองหาประชาธปิไตยจะเกดิไดอยางไร เพราะฉะนั้น 

การออกแบบของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ฉบบันี ้

จึงบงบอกถงึความเปนประชาธิปไตย แนนอนครับ ผมอาจจะเริม่ตนคลาย ๆ กับเพ่ือนสมาชิก 10 

ที่พูดมาวาในกรณีของการเกบ็คาบาํรุงพรรคที่มีบทเฉพาะกาลใหเก็บไมนอยกวา ๕๐ บาท  

แตในบทหลักใหเกบ็ ๑๐๐ บาท ทานประธานครับ คนไทยไมเคยชนิกับการทีต่องจายเงินลวงหนา 

ผมนึกไปถงึสมัยที่กระทรวงสาธารณสุขม ีสปร. คือบัตรผูมีรายไดนอยก็เกบ็เงนิอยางนี้เหมือนกับ 

เปนการประกัน คือเกบ็ ๑๐๐ บาทก็มีเสียงโวยวายทัว่ไปเลย อนันี้เสียงโวยวายมาจากไหน  

ในกฎหมายฉบบันี้มาจากพรรคการเมืองทําไมครบั เมื่อเรายอนกลับไปดแูลวพระราชบัญญตัิ15 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ นี่กค็ือในมาตรา ๑๐ (๑๑)  

รายไดของพรรคการเมือง การกําหนดอตัราคาธรรมเนียมและคาบาํรุงพรรค 

และการบริจาคก็คือพูดไวลอย ๆ ก็เปนการเขียนไวใหเปนการกําหนด ไมไดกาํหนดตวัเลขออกมา

ชัดเจนเหมือนกับกฎหมายฉบับนี ้ซึง่ตวัเลขของ ๕๐ บาท และ ๑๐๐ บาท ในความคิดผมมีคา 

แตเพียงการมีสวนรวม ซึ่งการมีสวนรวมมีความสําคัญอยางมาก เพราะจะถือวาตวัของผูที่เปน20 

สมาชิกพรรคเขามีสวนรวมกบัพรรคการเมือง เพราะฉะนั้นเขาก็จะเปนเจาของพรรคการเมือง  

เขาจะรูสึกวาเขาจะมีอํานาจในการบริหารพรรคการเมือง ตรงนี้คือหัวใจของความเปนประชาธิปไตย 

เพราะฉะนัน้ผมจึงยืนยันวาในกรณีเก็บคาบํารุงพรรคมีความจําเปน แตวาแนนอนทําอยางไร 

ถึงจะมีการตรวจสอบวาเงินผูท่ีจะเปนสมาชกิพรรคการเมืองจายไมใชเงนิของพรรคการเมอืง 

ที่ออกทดลองใหหรือเปนเรือ่งของพรรคการเมืองที่จายเงินใหกบัผูที่เปนสมาชิกพรรค อันนี ้25 

นาเปนหวง เพราะฉะนัน้ผมเห็นวากค็วรจะม ีถาหากวาคณะกรรมาธิการที่จะเกดิขึน้คิดหาวิธ ี

ตรงนี้ได ผมก็คดิวานาจะเปนวธิีหนึ่งที่จะทําใหเกิดการมสีวนรวมของสมาชิกพรรคการเมืองท่ีดขีึ้น  
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๘๑ 
สนช. ๒๗         วินัย  ๒๒/๓ 

 

  อีกบทหนึ่งที่ผมคดิวานาจะเปนปญหาก็คือ มาตรา ๔๘ ในมาตรา ๔๘ ที่กําหนด 

ใหความเสมอภาคของชายหญิงจําเปนครับ เปนสากลแลวเจนเดอร อคิวอลิตี (gender equality) 

ไปประชุมที่เวทีไหนของประเทศไหนกม็ีเรือ่งนี้ท้ังส้ิน แตก็มีประเด็นวาถาหากวาพรรคการเมือง 5 

เขาสงผูสมัครซึ่งตาม กรธ. ออกแบบมา เขากต็องหาผูสมัครที่คดิวาจะชนะแน ๆ การที่ชนะแน ๆ นี้ 

อาจจะไมมีความเสมอภาค ผมก็กังวลอยูในเรื่องนี้ แตวาในวรรคสองทานก็เขียนวา “คณะกรรมการ 

จะกําหนดอัตราสวนขัน้ต่ําของผูสมัครซึง่เปนชายและหญิงที่พรรคการเมืองจะตองสงลงสมัคร” 

ตรงนี้นาเปนหวง แตวาในเรือ่งของผูสมัครที่เปนปารตี้ลิสต (party list)  

ผมก็คิดวาตรงนัน้อาจจะกําหนดสัดสวนไปได เชน กําหนดไว ๓๐ เปอรเซ็นต แตผม 10 

เห็นวาในมาตรา ๔๘ ที่เขียนไวก็เขียนไวคอนขางด ีเพียงแตวาถาหากวาเราตงึเกนิไปก็จะไมเกดิขึน้ 

เจนเดอร อิควอลิต ีคือความเสมอภาคทางเพศ แลวก็ความทัดเทียมทางเพศ ซึ่งผมคดิวาเปน

ประเดน็สากลและเปนประเด็นท่ีใหญมากก็คงจะฝากไวเทานี้ แลวก็คงจะแถมทายดวยวา 

พรรคการเมืองโดยหลักการตองเกิดงาย แลวตายยาก คอืการที่จะยุบพรรค การที่พรรคการเมือง 

จะส้ินสุดลงกค็งจะตองพิจารณาใหดี ๆ เพราะวาอดตีทีผ่านมาเรากม็ีมาตราที่วาดวยการยุบพรรค 15 

ไปแลว แตวาผลสุดทายเขาก็ตายไป แลวก็เกดิใหม ไมมีประโยชนแตอยางไร เพราะฉะนั้นผมจึง 

เห็นวาเรื่องของการเกิดในหลักการทีว่าการเกิดพรรคควรจะงาย แลวการที่ยุบพรรคควรจะยาก  

แลวการยุบพรรคกค็งจะตองดูในรายละเอียด ก็ฝากคณะกรรมาธิการที่เกดิขึน้ไวพิจารณาตอ 

ขอบคุณครับ  

 20 

          -  ๒๓/๑ 

 

 



๘๒ 
สนช. ๒๗             มยุรี สุทธิ  ๒๓/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีทานสมาชกิขอเสนออภิปรายอีก ๒ ทาน 

ทานสมชาย  แสวงการ กบัทานสุรางคณา  วายุภาพ เมือ่สักครูทานไมไดเสนอชื่อ มทีานอื่น 5 

อีกหรอืไมครับ ผมจะไดปดการเสนอชื่อ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอบคณุ กรธ. อีกครั้งนะครับ ในราง พ.ร.บ. 

ประกอบรฐัธรรมนูญซึ่งผมคดิวาเปนจิก๊ซอว (jigsaw) ตวัที่ ๒ ตอจากตัวแรก คือ ราง พ.ร.บ.  

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... แลวก็อีก ๘ ตัวที่จะตามมา  10 

ซึ่งผมคาดหวังวาราง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... 

จะทําใหเห็นภาพชดัขึน้ในส่ิงที่รัฐธรรมนญู 

ตั้งใจดาํเนนิการปองกันคนไมดีเขามามีอํานาจ และสงเสริมคนดีใหไดปกครอง 

บานเมือง แลวก็รวมถึงการที่รัฐธรรมนูญฉบบันี้จะไดชื่อวา รัฐธรรมนญูปราบโกง ขอเท็จจริงก็คือ

ประเทศไทยเราติดกับดักวงัวน ไมวาจะเปนรายไดระดบักลางที่สามารถกาวสูประเทศพัฒนาได 15 

ความจริงไมไดแตกตางไปจากประเทศที่เขาพัฒนาไปแลวในระยะใกลเคียงกันเลย ไมวาจะเปน

สิงคโปรซึง่เขาเกดิหลังประเทศไทยหลายรอยปมาก เขาเพ่ิงเกิดแค ๔๐ ปนี้เอง เกาหลี 

ซึ่งในป ๒๕๔๐ นัน้ลมพรอมตมยํากุงกับเรา วนันี้เกาหลีไปประเทศอนัดบัท่ีจะกาวเขาสูประเทศ

อันดบั ๑ แลวกม็ีความคาดหมายวาจะเปนประเทศทีร่่ํารวยตดิอนัดบัของโลก หรือหลายประเทศ 

ในโลกที่เขาเปล่ียนไปแลว แมกระทั่งอนิโดนีเซียหรือฟลิปปนส หรืออะไรกต็ามท่ีพยายามเปล่ียน  20 

เราวนอยูตรงนี้แลวไปไหนไมได เพราะตนทางของทั้งหมดอยูทีห่ลายเรื่อง ไมวาจะเปนเรือ่งของ 

การอุปถัมภแบบผิด ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของการใชเงนิทีไ่ดมาจากการทุจริตคอรรปัชนั แลวก็ 

กลับมาไดในการซื้อเสียงประชาชน จะดวยวิธกีารตั้งแตเลือกกํานัน ผูใหญบาน อบต. จนถึง อบจ. 

แลวกก็ําหนดเปาหมาย หรอืแมกระทัง่การใชเงนิซื้อเสียงในอดตีที่เปนรปูแบบเกา ๆ ที่เรียกวา  

ส.ส. ปลาทูเค็มบาง ส.ส. รองเทาแตะบาง อะไรตาง ๆ แตทายสุดรูปแบบเหลานี้เปล่ียนไปเยอะ  25 

วันนี้พรรคการเมืองทีเ่ปนตวัแทนของพ่ีนองประชาชน ผมกลายืนยันเลยครบัวาแทบไมมีในสภา 

กอนยุบสภา หรือกอนยึดอาํนาจ ๒๕๕๗ มบีางพรรคที่เรยีกวาเปนสถาบนัการเมืองอยูบาง  

แตท่ีเหลือตองกราบเรียนเลยดวยความเคารพ ตองตอบตัวเองใหไดครับวาทานเปนพรรคของจังหวดั 

 

 30 



๘๓ 
สนช. ๒๗             มยุรี สุทธิ  ๒๓/๒ 

 

ตั้งแตทองถิน่หรือไม เปนพรรคชลบรุี พรรคสุพรรณบุรี พรรคโคราช พรรคบุรรีัมยใชหรือไม  

ทานเปนพรรคของบริษัทจํากัด (มหาชน) ดาวเทียม มือถือใชหรอืไม ตองตอบคาํถามนี่คือ 

เรื่องจริงครับ พรรคการเมืองเปนของ นาย ก นาย ข นาย ค ของตระกูล ก ตระกูล ข ตระกูล ค 5 

แลวเขามานั่งในสภานี ้หอบหิ้วเงินพรรคหนึ่งลงขนั ผมไดรับประสบการณเหมือนกนัครบั ลงขัน  

๘ คน คนละ ๕๐๐ ลานบาท แลวจะคนืให ปนหุนคืนใหเรียบรอยกลับมาเปนรัฐบาลกําหนดนโยบาย

ผานมติคณะรัฐมนตรี ผานทีป่ระชมุสภาที่เรียกวาทรงเกยีรติ ออกกฎหมายเอือ้ประโยชนตอตัวเอง  

ทําแมกระทัง่กําหนดวนัหยุดปใหมใหเปนวันทําการเพ่ือโกงภาษี กฎหมายที่ออกไปเปล่ียนภาษี 

การจายคาสัมปทานเปนการชําระภาษี อยางนี้เปนตน เกิดนโยบายทุจริตคอรรัปชนัมากมาย  10 

แปลงนโยบายไปเพ่ือประชานิยมและหาเสียงกลับมาโกงกินอีกรอบหนึง่ แลวกก็ลับไปเพ่ือเลือกตั้ง 

แลวกก็ลับมามีอํานาจ วนเวยีนอยางนีไ้มรูวาเปนบาปเปนกรรม เพราะหมดุตัง้แตป ๒๔๗๕  

หรือเปลาไมทราบ แตอยาไปโทษเลยครับ แตนี่คอืวงเวยีนที่วนแลวไมเลิกเพราะท่ีมาของการตั้ง 

พรรคการเมือง ผมไมโทษนกัการเมืองครับ นกัการเมืองดีมีเยอะ แตอยูไมไดหรอกครับ ไมคอยรอด

ในสภา นักการเมืองเพ่ือนผมหลายคนดกีอนเขาสูสภาหลังจากนัน้มาเรียบรอยหมด นักการเมือง 15 

ที่เปน ส.ว. เลือกตั้งบอกพ่ีตองทําใจ เพราะวาโดนหุน ปตท. ทุมใส ๗๐ ลานบาท ขออภัย ปตท.  

นะครับ ตอนนัน้มีการขายหุนผานระบบ ๑ นาที ๔ วนิาที ไปอยูในมือของนกัการเมอืงทั้งหมด  

อันนี้เปนความจริง นีค่ือส่ิงที่เปนปญหาใหญ แลวพรรคการเมอืงกค็รอบงําสภาผูแทนราษฎร  

แลวยังขามไปครอบงําวุฒิสภา ในสมัยผมเปน ส.ว. พรรคการเมืองเขาไปคมุ ส.ว. ทีท่ําการ 

พรรคการเมืองกับที่ทําการสมาชิกวุฒิสภาในสมัยหนึ่งอยูท่ีทําการตึกเดียวกันในบางพ้ืนที่ในอําเภอ 20 

ในจังหวัด นี่คอืส่ิงที่ประเทศไทยเกดิปญหา เพราะฉะนั้นผมเหน็ดวยกับคณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญเยอะมากในราง พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... แตก็ไมได

หมายความวาส่ิงที่ทานทาํนัน้จะไมมีขอออน ก็เขาใจวากรรมาธิการคงจะไปชวยกันปรับปรุงบาง 

เห็นดวยในหลายเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการที่ตองใหพรรคการเมืองเปนตวัแทนของประชาชน 

ของกลุมที่ตองการมีสวนรวมทางการเมอืง การมีสวนรวมทางการเมอืงขออภัยครบูาอาจารยม ี25 

หลายระดับ ไมวาตั้งแตการรับรูทางการเมือง ไมวาตัง้แตการเขาไปมีสวนรวม ซึ่งเราก็เหน็การเขาไป

มีสวนรวมแบบผิด ๆ คือการชุมนมุทางการเมือง จนกระท่ังเกดิการวนิาศสันตะโรของประเทศไทย 

เพราะอะไรครับ เพราะวาฝายท่ีมีอํานาจในสภาบอกฉนัไมสนใจ ฉันอยากจะลางรฐัธรรมนญูรื้อทิง้ 
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๘๔ 
สนช. ๒๗             มยุรี สุทธิ  ๒๓/๓ 

 

ก็รื้อเลย ฉันอยากจะออกนิรโทษกรรมต ี๓ ครึง่สุดซอยกท็ําเลย ประชาชนกอ็อกมาตอตาน  

เมื่อตอตานไมไดก็เกิดการชมุนุมทีรุ่นแรงขึ้น อีกฝายหนึง่ก็ยุประชาชนขึน้มาเกิดทัง้ปดสนามบนิ  

ทั้งปดทาํเนียบ ปดสภา เผา ยิง ฆา โชคดีประเทศไทยยังไปไมไกลถึงซีเรีย แตไมแนนะครับ วนัหนา 5 

ก็อาจจะกลับมาไดอีก เพราะคนท่ีตองทําหนาที่ในพรรคการเมอืงเปล่ียนจากผูสนับสนุนลงมาเปน 

ผูเลน เปล่ียนจากผูเลนเปนนายทุนพรรคเปล่ียนจากทุกอยาง จากความเปนเจาของพรรคท่ีเรา 

อยากเหน็เกษตรกรเปนเจาของเอง อยากเหน็พรรคเลเบอร (labor) พรรคแรงงาน หรืออยากเห็น

พรรคกลุมที่อนรุักษธรรมชาติ ไมมีทางเกดิครับ นายทนุดาวเทียม นายทุนส่ือสาร นายทุนกอสราง

เปนเจาของพรรคหมด แลวก็กอบโกย เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี กรธ. เสนอมาวนันี้ในราง พ.ร.บ. ประกอบ10 

รัฐธรรมนูญ ผมเห็นดวยเปนสวนใหญ ผมอาจจะตองเหน็ตางกับเสียงพรรคการเมืองภายนอก 

บางประการ แตเหน็วาควรจะปรบัปรงุได ไมวาจะเปนเรื่องของทุนในการประเดิมจัดตัง้พรรค 

ที่ถาวามากเกินไป พรรคเล็ก ๆ อาจจะไมเกิดก็อาจจะลองดูกไ็ด เบือ้งตนกอ็าจจะไมจําเปนตอง 

ใชเงินมากถงึ ๑ ลานบาท กล็องได  

  ประการที ่๒ คือเงนิสนบัสนนุรายป ปละ ๑๐๐ บาท ซึง่บทเฉพาะกาลกาํหนดไว  15 

๕๐ บาทตอป ผมเหน็ดวยวาการมสีวนรวมนอกเหนือจากการไปเลือกตั้ง นอกเหนอืจากการเขา 

ชุมนุมทางการเมอืง นอกเหนือจากการเปนสมาชิกพรรค จําเปนตองมีสวนรวมครับ เราเปนสมาชิก 

สมาคม ชมรมก็ยังตองเสียคาสมาชิกเลย เงนิ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท บางทีมากกวาเงนิที่ทานไปกนิ 

เบียร ๓ ขวดอีกดวยซ้ําไป แตส่ิงเหลานีท้ําไมถึงไมยอมจายกันครับ เราถามตัวเองวาเราตอบแทน 

เพราะอะไรครับ เพราะพรรคการเมืองกลัวตองเปนคนจาย พรรคการเมืองรูวาถาเอาคนมา  20 

๕,๐๐๐ คน หัวละ ๑๐๐ บาทตอป กต็องจาย แลวผมคดิวาถาพรรคการเมืองเขากลัวตรงนัน้ 

ก็เปนพรรคบริษัทจํากดัเหลานั้นแหละครบั แตถาพรรคท่ัวไปทีเ่ขาอยากมีสวนรวม ผมฝาก

กรรมาธิการครับ อาจจะใชวธิีนี้เขียนไปกว็าไป แตปละเทานี้ แตอาจจะบวกอยางท่ีครูหยุยเสนอกไ็ด 

ที่จะหากิจกรรมมาเพ่ิมที่ทํา เชน การออกไปอาสาสมัคร ออกแรง การมีสวนรวมรณรงค แลวมาตี

เปนมูลคาซึ่ง กกต. อาจจะตองมากาํหนดกติกาในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองวาอะไรที ่25 

เอามาตีเปนมูลคาได อนันีก้อ็าจจะชวยพรรคเล็กพรรคนอยได ผมคิดวาส่ิงเหลานี้เรามาปรับปรุง 

ในชั้นกรรมาธิการรวมกัน กข็อเรียนวาเหน็ดวยและสนบัสนุนราง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ฉบับนี ้แลวกห็วงัวากรรมาธิการซึ่งจะมีภาคสวนตาง ๆ เขามา 
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๘๕ 
สนช. ๒๗             มยุรี สุทธิ  ๒๓/๔ 

 

รวมกันชวยกันปรบัปรงุใหดยิี่งขึ้น แลวผมหวังไปไกลตอจากนัน้วาหลังจากนี้จะเหน็ราง พ.ร.บ. 

เลือกตัง้ ส.ส. ไดมาซึ่ง ส.ว. อีก ๒ ฉบับ จะเปนตัวสําคัญ รวมถึงราง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู 

อื่น ๆ ที่จะตอจ๊ิกซอวทั้งหมด ทําใหเกดิการเลือกตั้งโปรงใส และมีกรรมการองคกรอิสระกลาหาญ 5 

ที่จะดําเนนิการทําใหประเทศผานพนวิกฤต แลวกาวไปสูประเทศท่ีสามารถยืนอยูในขาตัวเอง 

เขมแข็ง มัน่คง ย่ังยืนได ขอบพระคุณทานประธานครบั 

 

     - ๒๔/๑ 

10 



๘๖ 
สนช. ๒๗          เปลงฉว ี ๒๔/๑ 

 

    ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสุรางคณา  วายุภาพ ครบั 

  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ5 

ดิฉนั สุรางคณา  วายุภาพ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ดิฉนัมีขอสังเกตหลายเรือ่งนะคะ  

๓ เรือ่งดวยกนั คอืเรื่องพรรคการเมือง คาสมาชิกพรรคการเมอืง และทะเบียนสมาชิก 

พรรคการเมือง กอนอืน่ตองขอชื่นชมทาง กรธ. ดฉิันเชื่อวาเราทุกคนเห็นตรงกัน คลาย ๆ กันวา 

ทาง กรธ. ไดพยายามปฏิรูปการเมอืงดวยความกลาหาญที่จะแกไข และทํากฎหมายฉบับนี้ออกมา 

แลวกเ็รียนรูจากประสบการณ ๘๕ ปของการผลักดันประชาธปิไตยในบานเรา เรามเีลสเซิน เลิรน 10 

(lesson learn) หรือมบีทเรยีนมากมายกายกองท่ีจําเปนตองแกไข อยางไรก็ตามมี ๒ – ๓ เรื่อง 

ที่ดิฉนัฟงแลวกไ็มคอยสบายใจ เขาใจส่ิงท่ีเปนขอสังเกตที่ตั้งขอสังเกตกนัคอนขางมาก ในเรื่อง 

พรรคการเมืองกับคาสมาชิกพรรคการเมือง แตส่ิงที่ดฉินัเห็นในมุมตาง ดฉิันมองวาการเขามา 

มีสวนรวมทางการเมืองนั้นมไิดจําเปนตองเปนแตเพียงสมาชิกพรรคการเมืองเทานั้น ในวนันี้ 

เราจะเหน็ไดวารัฐธรรมนญูฉบับปจจุบนัที่ประกาศใชเรยีบรอยแลว มีกลไกการมีสวนรวม 15 

ของภาคประชาชนที่แข็งแรงมากคือการตรวจสอบของภาคพลเมือง ซึ่งถือวาเปนการเขามา 

มีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญ และถือเปนกฎหมายฉบบัหนึง่ที่ปฏิรปูเรื่องนี้ชดัเจน ฉะนั้นเมื่อมอง

พรรคการเมือง ดิฉนัเองมองวาความแขง็แรงของพรรคการเมืองจึงสําคัญดวยเชนเดยีวกัน  

ใครก็ตามที่กลาจะลุกขึ้นมาทํางานการเมืองจะตองมกีารดําเนินกิจกรรมทางการเมอืง  

จึงควรอยางย่ิงที่จะชวยกันซพัพอรท (support) หรือสนบัสนุนใหพรรคการเมืองนั้นมีความแข็งแรง20 

โดยตัวเขาเอง แตถาเราฟงดแูลวดิฉนัเองก็ไมคอยสบายใจ ขออนุญาตที่พาดพิงทานมณเฑียร   

บุญตนั ดฉิันชอบใจคําที่ทานพูดเมือ่สักครูวา เดี๋ยวจะเกดิความเขาใจผิดคิดวาเราเอาตัวเลขมากดีกัน

ทางการเมือง ประชาชนทางบานจะเขาใจผิด แตดฉิันเชือ่โดยสุจรติใจและความตั้งใจจริง 

ของทานสมาชิกผูทรงเกียรตท่ีินี่วา เราทุกคนมีความเหน็ที่แตกตางกนัได มาดูพรรคการเมืองกนั 

ในมาตรา ๓๓ ที่กําหนดเอาไววา “จะตองมีสมาชกิไมนอยกวาหาพันและหนึ่งหมืน่รายในส่ีป”  25 

ถามวาการกําหนดอยางนี้จะกีดกันการเกิดพรรคเล็กหรอืไม เราทกุคนเรียนรูรวมกนัวา 

การเปนพรรคเล็กพรรคนอยที่นอยมาก เพียงแคตั้งขึน้มายากมากท่ีจะดาํเนนิการงานการเมอืง  
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๘๗ 
สนช. ๒๗          เปลงฉว ี ๒๔/๒ 

 

เพ่ือชวยเหลือประชาชนดแูลประชาชน แทบจะเปนไปไมไดเลย ดิฉนัคดิวาดิฉนัเห็นดวย 

กับการกําหนดเอาไวในรางรฐัธรรมนูญทํานองนี้ กระนั้นก็ตามในเรื่องจํานวนตวัเลข 

ของการตัง้พรรคการเมืองกด็วยเชนเดียวกนั ถามวาถาไมมีทุนรอนเสียเลยจะดําเนินกิจกรรม 5 

ทางการเมืองไดอยางไร  

   ประเดน็ที่ ๒ คือคาสมาชิกพรรคการเมือง ทีก่ําหนดวาไมนอยกวา ๑๐๐ บาทตอป 

ดิฉนัเหน็ดวยกบัทานสมชาย  แสวงการ เมื่อสักครูขออนญุาตที่พาดพิง ดฉิันเชือ่วาคนทุกคน  

ถาตัง้ใจจะมาดําเนินกิจกรรมทางการเมอืงดวยกนัแลว เขาเสียสละได ดฉิันมั่นใจในเรื่องนี้ 

เราอาจจะบอกวาคนแตละคนอาจจะมีรายไดไมเทากัน คนท่ีเขามรีายไดนอยจะทําอยางไร  10 

ดิฉนัก็ยังเชื่ออีกวากลไกการมีสวนรวมทางการเมืองมิไดเปนแตเพียงการเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

  ประเดน็ที่ ๓ คือทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ในมาตรา ๒๕ ประเด็นนี ้

ดิฉนัแคหวงใยเฉย ๆ เพราะในกฎหมายรางมาตรานีเ้ขียนทํานองวา ใหเราสามารถตรวจดูสมาชกิ 

ไดท่ีสํานักงานใหญ นั่นประเด็นที ่๑  ประเด็นที ่๒ คือใหประกาศชื่อ สกุล ของสมาชกิใหประชาชน

ทราบเปนการทัว่ไป ดฉินัเองมีขอสังเกตเล็กนอยเทานั้นเองวา วนันีน้ั้นเปนโลกของออนไลน 15 

(online) เปนโลกของเทคโนโลยี การกาํหนดเอาไวเชนนี้ ในทํานองแบบเดิม ๆ ท่ีผานมาวาตอง

ประกาศที่สํานักงานใหญ ซึง่ดูเหมือนกับไปยึดโยงกับทีต่ั้ง ซึ่งเปนทางกายภาพ อาจจะไมใชทางเลือก

ทางเดียวเทานั้น  ประเดน็ที่ ๒ ทีห่วงใยคือเรือ่งการประกาศชื่อ สกุล แลวตอทายวาใหนายทะเบียน

กําหนดหลักเกณฑออกมาเพ่ิมเติม เปนหวงเรื่องของความเปนสวนตวัของประชาชน ถาประกาศ 

แตเพียงชือ่ สกุล กไ็มเปนไร แตถารวมไปถึงท่ีอยูดวย อาจจะนํามาซึ่งหลายเรื่องตามมา ซึ่งไป20 

คุกคามความเปนสวนตัวของประชาชนที่เปนสมาชกิพรรคการเมืองก็เปนได  

ดิฉนัมี ๓ ประเดน็เทานี้ ขอบพระคุณคะ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   คงไมมีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายอีกแลว

จะไดใหทาง กรธ. ตอบขอซกัถาม เชญิทานประธาน กรธ. ครับ   25 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ)   :   ทานประธาน 

ที่เคารพ ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ ผมขออนญุาตตอบเรียงตามลําดับ ทานแรกคือ 

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ซึ่งดูจะมีคําถามมากหนอย เพราะมีทัง้ ๒ สวน สวนของ 
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๘๘ 
สนช. ๒๗          เปลงฉว ี ๒๔/๓ 

 

คณะกรรมาธิการกบัสวนตวัของทาน สําหรบัสวนแรกทีว่าดวยเรือ่งขอทวงติงของนกัวิชาการ 

และพรรคการเมือง ทีบ่อกวาพรรคการเมอืงตามรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี ้

ดูจะเปนการตั้งยาก แตยุบงาย ความจรงิจะวายากก็ไมยาก จะวางายก็ไมงายในการตั้ง  5 

เพราะพรรคการเมืองไมใชสโมสรที่จะตัง้ขึน้มาเพ่ือนินทากัน เปนเรื่องใหญ เรือ่งของบานของเมือง 

การที่จะกําหนดใหมีสมาชิกอยางนอย ๕๐๐ คน ผมคดิวาเปนจํานวนที่พอสมควร จริง ๆ เมื่อตอนท่ี 

กกต. รางเสนอมา เสนอมาใหใช ๕,๐๐๐ คน เราก็คดิวาอาจจะมากเกนิไปหนอย เพราะฉะนั้น  

เอา ๕๐๐ คน แลวอีกปหนึ่งก็คอยใหเวลาเขาไปหามาใหได ๕,๐๐๐ คน จํานวนที่เราคิดวา  

นาจะพอดีก็คือ อยางนอยควรจะมีสัก ๑๐,๐๐๐ คน เราจึงใหเวลา ๔ ปวา ๔ ปก็ไปหามาใหได 10 

๑๐,๐๐๐ คนก็แลวกัน สวนที่วายุบงายนัน้ จรงิ ๆ กไ็มไดมีอะไรท่ีงายอยางที่เขาใจกนั เพราะวา 

เหตุจะยุบพรรค จะมีเขียนไวชัดเจน จะมีทัง้ ๒ กรณี กรณีหนึ่งเปนการสิน้สุดตามสภาพปกติ  

เชน ลมละลายไปหรือลมหายตายจากไปจนจะไมมีเหลือหรออะไร อยางนั้นก็จะส้ินสภาพไป  

แตกรณีที่จะถูกยุบได ซึง่ตองเปนศาลรฐัธรรมนูญจะเปนผูยุบ จะเปนกรณีของการทีก่ระทําผิด 

อุกอาจฉกาจฉกรรจทั้งส้ิน เชน ไปรบัเงนิมาจากตางประเทศ หรอืไปรับเงินทีรู่วาผิดกฎหมายพวกนี้ 15 

ถึงจะเปนเหตุใหถกูยุบพรรคได ความผิดที่จะกาํหนดใหเปนเหตุยุบพรรคจะเปนความผิดที่รนุแรง 

แลวก็จะเปนเรื่องที่เปนอนัตรายตอประเทศชาตแิละประชาชน  

  คําถามที่ ๒ เรือ่งการกําหนดทุนประเดมิกับคาบํารุงสมาชิก ซึ่งทานสมาชิก 

ผูทรงเกียรติในท่ีประชุมนี้กจ็ะเหน็วาเพียงที่เรามีกนัอยูแคนีก้็จะเห็นตางกัน บางทานก็เห็นวา 

ไมควรม ีบางทานก็คดิวามีดแีลว ขออนุญาตเรียนเปนเบือ้งตนวา การกําหนดคาสมาชิกพรรคนั้น 20 

ไมใชเพ่ือวตัถปุระสงคของการมีสวนรวมตามทีร่ัฐธรรมนูญกาํหนดไวในมาตรา ๔๕ แตเพียง 

อยางเดียว แตเปนการกําหนดขึ้นตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๕๘ (ก) (๒) ที่กาํหนด

เรื่องการปฏิรูปการเมอืงวา จะตองใหมีสวนรวมและมีความรบัผิดชอบอยางแทจริง ดังนัน้คนท่ี 

จะเขามาตั้งพรรคการเมืองตองรวมแลวกร็ับผิดชอบรวมกัน เรารูสึกวามีคนพูดวาเราเอาเศรษฐกิจ 

ไปเปนไปตวักดีกนั แตเราไมไดนึกถงึวาสิทธิมาควบคูกับหนาทีเ่สมอ ลองนึกดวูาเมื่อพรรคการเมือง25 

จัดตัง้ขึน้แลวเรามีบทบัญญตัิ และทุกคนเห็นดีเห็นงามรวมกนัวา รฐัควรเอาเงนิออกไปให 

พรรคการเมือง เพ่ือสนับสนนุใชจายในการดําเนนิกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง  

ถามวาเงนินัน้เอามาจากไหน เงนินัน้มาจากภาษีอากรของคนท้ังประเทศท่ีไมไดเปนสมาชิกพรรคนัน้ 
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๘๙ 
สนช. ๒๗          เปลงฉว ี ๒๔/๔ 

 

พวกเรานั่งอยูเฉย ๆ เรากถ็กูหักสวนหนึง่ไปสนับสนุนพรรค แลวทําไมสมาชกิของพรรค 

จึงจะไมมีสวนรวมและรับผิดชอบอยางท่ีพวกเราทีอ่ยูขางนอกตองรวมรบัผิดชอบดวยเลา นอกจาก

เงินจํานวนนัน้แลว เรายังมบีทบัญญัตบิอกวา ถาพวกเรานึกชอบพรรคไหน เวลาส้ินปไปเสียภาษี 5 

ก็มีสิทธกิรอกลงไปในนัน้ใหกระทรวงการคลังเอาเงนิที่เราเสียภาษีแบงไปใหพรรคการเมืองที่เราชอบ  

เดิมใหไมเกิน ๑๐๐ บาท คราวนีข้ยายใหถงึ ๕๐๐ บาท นั่นกเ็งินภาษีเหมอืนกนั ไมใชวาเงินภาษี

สวนของเรานะครบั ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๒๕/๑ 10 



๙๐ 
สนช. ๒๗         โสรยา  ๒๕/๑ 

 

เพราะภาษีนัน้จะตองไปเขาคลังก็เปนสวนรวมทัง้หมด แตยอมใหเรากําหนดวาเอาไปใหพรรค ก 

ที่เราชอบ ๕๐๐ บาท เขาก็เอาไปใหพรรค ก นี่ก็เงินสวนรวม เพราะฉะนัน้การที่ประชาชน 

ซึ่งจะเขามาเปนสมาชิกพรรคจะตองรวมรับผิดชอบจะมสีวนไดเสียในการดําเนินกิจการของพรรค  5 

มีตําแหนงทางการเมืองในวนัหนึง่ขางหนาไดรับเลือกตัง้ก็ตองมีสวนรวม แลวที่พูดกนัวาประชาชน 

คงไมคุนเคย เรื่องนี้เราก็เปนกังวลครบั ไดขอใหสํานักงานสถติิแหงชาตไิปทําสอบถามความคดิเห็น

ทั่วประเทศ เมือ่วนัที่ ๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยทาํทุกจังหวดัแซมปลิง (sampling)  

แตละครวัเรอืนทีไ่ดรับการแซมปลิง ผลการสอบถามประชาชน ประชาชนรอยละ ๗๘.๘ เห็นวาควร

กําหนดใหผูท่ีเปนสมาชิกพรรคการเมืองตองเสียคาสมาชิก เปนตัวเลขที่นาสนใจมากนะครับวา 10 

ความตืน่ตวัทางการเมืองของประชาชนทั่วไปไมไดเปนอยางเกาแลว เขาไมไดคิดวาทุกคน 

จะตองมาออกสตางคใหเขา เขาคิดอยางมศีักดิม์ีศรอียางที่ทานมณเฑียร  บุญตนั พูด เพียงแค 

๒๑.๒ เปอรเซ็นตเทานั้นทีบ่อกวาไมควร แลวในจํานวน ๗๘.๘ เปอรเซ็นตที่บอกวาควรจะ 

ตองเก็บนั้น รอยละ ๑๘.๘ เห็นวาควรเก็บปละเกนิ ๒๐๐ บาท มรีอยละ ๑๓.๑ ที่เห็นวาควรเก็บ 

๑๐๐ บาทตอป เราก็เอาตรงกลางแค ๑๐๐ บาท แลวถามวาแลวในตอนเริม่ตนทําอยางไร  15 

ก็เปนกังวลวาเราจะไปรีดนาทาเรนกับพรรคการเมอืงท่ีเขามีกนัอยูมากจนเกินไป ก็เขียน 

บทเฉพาะกาลลดลงมาวาเอา ๕๐ บาทกอนก็แลวกนั แลวปตอ ๆ ไปคอยมาขยับขยายกันขึน้  

คราวนีต้ัวเงินที่สมาชิกพรรคเขาจายกนัมาจะมีผลตอการจัดสรรเงินที่เอาไปจากภาษีอากรท่ีไปใสไว

ในกองทนุ ตอไปการจัดสรรเงินใหกับพรรคการเมืองจะคํานึงถึงตัวเลข ๒ ตัว  ตัวที ่๑ คือจํานวนเงิน

คาสมาชกิที่พรรคการเมืองไดรับจากสมาชิกจะไดรับเงินจากภาษีอากรมาก แตวาพวกทานออกมาก 20 

พวกเราก็ออกมาก ตวัเลขที่ ๒ ก็คอืจํานวนคะแนนเสียงที่พรรคไดรบัจากการเลือกตัง้ทั่วไป แลวก็ใช

ตัวนั้นเปนฐานเรื่อยไปสําหรบั ๔ ป เพราะฉะนั้นทุกตวัเลขเหลานี้จะเกี่ยวโยงกบัการมีสวนรวม 

และการรบัผิดชอบรวมกันของประชาชน ซึ่งผมคิดวาถามองกนัอยางใจกวาง ๆ แลวก็เปนธรรม 

เพราะเราก็ใชตัวเลขที่เขาเปนคนออกสตางคนั่นแหละมาเปนตัวกําหนดวาเขาจะไดมากหรือไดนอย  

   คําถามที่ ๓ ที่วาในกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ทําไมจึงตดัตวัแทนของ 25 

พรรคการเมืองออก ที่เราตดัออกก็เพราะเห็นวากองทุนนี้มีขึน้เพ่ือจัดสรรเงินไปใหพรรคการเมือง

แลวถามตีัวแทนพรรคการเมืองมานั่งเปนคนจัดสรรก็จะเกดิประโยชนทับซอน และอาจจะ 

ไมเปนธรรมสําหรับพรรคการเมืองท่ีเขาไมไดมีตวัแทนอยูในนั้น และพรรคเล็ก ๆ กค็งจะไมคอย 
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๙๑ 
สนช. ๒๗         โสรยา  ๒๕/๒ 

 

ไดรบัการคดัเลือกเขาไปหรอก เพราะฉะนัน้ก็เพ่ือใหเกดิความโปรงใสและในกฎหมายไดกาํหนด

วิธีการจัดสรรไวคอนขางจะชัดเจนวาเงินแตละกอนที่มาจากสวนไหนจะตองเอากี่เปอรเซน็ต 

มาใชจัดสรรแลวจัดสรรใหกบัพรรคอยางไร จะบอกไวชดัหมด เพราะฉะนั้นความกังวลที่วา 5 

พรรคการเมืองเขาจะไมมีสวนรูเห็นในการจัดการกับเงนิกองทุนนั้นก็นาจะหมดไป  

   สวนคาํถามที่ ๔ เรื่องโทษรนุแรง อนันีก้็นานาจิตตงันะครับ คณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญก็พิจารณากนัแลวพิจารณากันอกีก็ลดหยอนลงมากันหลายมาตรา ก็คอยดู 

คอยแลกนั แตวาแนนอนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาตอิาจจะคดิวาบางอันยังแรงไปก็ลองปรับดู 

ก็ไมนาจะมีขอขัดของอะไร 10 

    สําหรับคําถามสวนตวัของทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม คอนขางจะตอบยาก 

เพราะวาคําถามทานคอนขางจะลึกซึ้งมาก ทีถ่ามวาคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญวางโครงสราง 

ใหเปนสถาบนัพรรคการเมืองอยางไร และมีกลไกอะไรทีจ่ะทําใหเปนไปตามนั้น ขอเรียนส้ัน ๆ วา 

การที่พรรคการเมืองจะเปนสถาบนัการเมืองได จะตองประกอบไปดวยอยางนอย ๆ ๒ สวน  

สวนที ่๑ ก็คือสวนทีป่ระชาชนเขายอมรบันบัถือพรรคการเมืองนัน้ และสวนที ่๒ กค็ือสวนที่วาดวย 15 

การดําเนนิกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้นถูกตองตามทาํนองครองธรรมหรือไม ซึ่งทั้ง ๒ สวนนี ้

รางกฎหมายฉบับนี้ไดพยายามกําหนดเพ่ือใหเกิดขึ้นใหได ดวยจํานวนสมาชิก ดวยการกําหนด 

ใหสมาชิกเขามีสวนรับรูในทกุกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เชน การกําหนดตวัคนสมัครรบัเลือกตั้ง  

การกําหนดตัวผูเปนนายกรฐัมนตร ีการกําหนดตวัหวัหนาพรรค พวกนี้จะตองเขามามีสวนรวม 

เขาก็จะไดรูเห็นการดําเนินกจิกรรมของพรรค ในสวนการดําเนินกิจกรรมที่จะตองใหเปนไปตาม 20 

ทํานองครองธรรม เราก็ใชวธิีการใหเขาเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป 

ดวยวิธนีี้ภาคประชาสังคมอยางที่ทานมณเฑียร  บญุตนั ตองการก็จะมีสวนไดรับรูและรูเห็นวา 

พรรคการเมืองแตละพรรคมสีถานภาพและการดาํเนนิกจิกรรมภายในเปนอยางไร เวลาที่เราพูดถงึ

การเปดเผยใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ซึ่งทานสุรางคณา  วายุภาพ เปนหวง ขอเรียนวา 

เราไดเขียนไวเปนมาตราหลักอยูมาตราตอนตน ๆ บอกวา คาํวา “เปดเผยใหประชาชนทราบเปน25 

การทัว่ไป” ใหหมายถึงการเปดเผยใชทางอิเล็กทรอนิกสได และถาใชวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 

แลวใหถือวาประชาชนเขาอยูในฐานะที่จะทราบเปนการทั่วไป แลวกเ็ขียนเผ่ือไวดวยวา  

“หรอืจะมวีิธกีารอื่นใดทีทํ่าใหประชาชนทราบไดโดยงาย เขาถึงไดโดยงายก็ใหใชวธิีนัน้”  

แตตองประกาศใหทราบลวงหนาคนเขาจะไดรู  
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๙๒ 
สนช. ๒๗         โสรยา  ๒๕/๓ 

 

คําถามที่ ๒ คําถามของทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม เรื่องสาขาพรรคการเมือง 

วาจะสนับสนุนอยางไร ในเรือ่งการตั้งสาขาพรรคการเมอืงในอดีตที่ผานมา เราพบวาเปนการยาก

มากที่พรรคการเมืองจะตั้งสาขาพรรคการเมือง และในที่สุดกต็ั้งกนัเพียงเทาที่ กกต. กาํหนด 5 

คือ ๔ ภาค แลวก็มีอยูกันแคนั้น ไดความวาการตัง้สาขาพรรคการเมอืงมกีระบวนการในการดาํเนนิ

กิจกรรมที่ทําใหเกิดคาใชจายสูงและก็ทําใหพรรคการเมอืงไมคอยอยากจะเขาไปทาํ เราก็คดิวา 

พรรคการเมืองมีสมาชิกอยูตามจังหวดัตาง ๆ ทัว่ไปเปนจํานวนมาก แลวถาไมมีสาขาพรรคการเมือง

อยูก็หาคนที่จะรวบรวมเปนกลุมเปนกอน เพ่ือใหเกดิเสียงไปในทศิทางเดียวกัน หรอืพูดคุย

แลกเปล่ียนความรูกนัได แตจะไปบังคบัวาใหมีมากก็เทากับไปบังคับใหเขามคีาใชจายมาก  10 

เราจึงสรางกลไกใหมวาใหมตีัวแทนพรรคประจําจังหวัด ซึ่งไมตองมีสํานกังาน ไมตองมีอะไร  

ถามีสมาชิกอยูในจังหวัดใดถงึจุด ๆ หนึง่ เชน ดูเหมือนจะเปน ๕๐ คน ก็ใหตัง้ตวัแทนประจําจังหวดั

ไว ๑ คน แลวตวัแทนคนนี้เขาจะคอยดแูลสมาชกิจะชกัจูงเพ่ือนฝูงใหมารวมกันเปนสมาชิก  

และในที่สุดเวลามกีารประชมุเขาจะเปนตวัแทนมาประชุมได ซึ่งดวยวธิีนีเ้ราก็คดิวาจะทําใหบทบาท

และนโยบายของพรรคสามารถไปสูประชาชนไดกวางขวางมากขึ้น แลวในขณะเดียวกันก็มีตวัแทน15 

ของพรรคประจําอยูในจังหวดัตาง ๆ โดยไมตองลงทุนมาก  

 

- ๒๖/๑    
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๙๓ 
สนช. ๒๗               วลัยภรณ  ๒๖/๑ 

 

  คําถามที่ ๓ ที่วาจะใชกองทนุใหมีบทบาทใหเปนสถาบันพรรคการเมืองอยางไร  

อันนี้เราก็ใหพรรคการเมืองใชเงินจากกองทุนไปทํากิจกรรมที่เรากําหนดไว กิจกรรมหนึ่ง  

ซึ่งมีทานสมาชิกทานหนึ่งท่ีอยากใหพรรคเมืองทํา คือเปนโรงเรียนสอนประชาธิปไตยหรอืเผยแพร5 

ความรูในการเลือกตัง้ความเปนประชาธิปไตย ความรบัผิดชอบ เสรีภาพอะไรตาง ๆ เปนกจิกรรม

หนึ่งทีบ่ังคบัใหตองทํา แลวก็ใหสามารถนําเงนิกองทุนนีไ้ปใชในกิจกรรมนัน้ได  

   คําถามที่ ๔ ที่วาสามารถใหเอาเงินกองทนุไปใชหาเสียงเลือกตั้งไดหรอืไม คําตอบ 

ก็คือวาได เพราะวาเมื่อเราใหเขาไปแลว เราก็มแีตกรอบกวาง ๆ บอกคุณจะใชเพ่ือประโยชนของ

พรรคการเมืองในแงมมุไหนบางท่ีไมได จุดที่ไมไดก็คอืเราหามไมใหเอาเงินไปจางพนกังาน  10 

ก็อยางนอยพรรคการเมืองตองสามารถยืนอยูไดดวยเงนิของตัวในการบริหารดําเนินกิจกรรม 

พรรคนัน้ เงินทีไ่ดไปตองไปทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนสวนรวมเสียเปนสวนใหญ การหาเสียง 

ถาเราชวยเอาเงนินีไ้ปชวยได สามารถใชเงนินีไ้ด เขาก็จะไดลดตนทนุในการหาเสียงใชเงิน 

นอยหนอย ไมตองมาถอนทนุมากจนเกนิไป  

  คําถามที่ ๕ ที่ถามวาเงนิที่ประชาชนระบตุอนเสียภาษีปกอน ๆ จะเอาไปให 15 

พรรคการเมืองไดอยางไร คาํตอบก็คือวา ในบทเฉพาะกาลเรากาํหนดไววาการเอาเงนิกองทนุ 

ไปสนบัสนนุพรรคในปแรกท่ีกฎหมายนี้ออกยังไมใหทาํ ใหรอจนหลังการเลือกตั้งท่ีจะมีขึน้ 

เปนครั้งแรกหลังจากกฎหมายนี้ออกแลวจึงใหจัดสรรเงนิ โดยการคํานวณตามจํานวนคะแนนเสียง 

ที่พรรคแตละพรรคไดรับ สวนเงนิท่ีประชาชนทั่วไปเขาระบุไวในใบ ภ.ง.ด. วาจะใหกับพรรคใดนั้น 

เมื่อถงึเวลาก็เอาเงนิจํานวนนั้นใหพรรคนัน้ไปตามที่ประชาชนเขาระบ ุเขาจะคางมากี่ปกต็อง 20 

ใหเขาไป  

  สุดทายเปนคําถามที่ตอบยาก ที่กําหนดไวทั้งหมดแลวไมเกิดผลอยางนี้จะทําอยางไร  

ก็ไมรูจะตอบอยางไรเหมือนกัน เพราะวาก็เปนเรื่องในอนาคต พวกเราทุกคนก็พยายามวางกฎ  

วางเกณฑ วางกติกาเทาที่เราจะนึกออก แลวแนนอนคนที่จะหลีกเล่ียงก็คงพยายามหลีกเล่ียง 

ส่ิงท่ีจะสามารถชวยไดกค็ือกระตุนใหประชาชนสนใจและใหเขามีสวนรวมในการชวยจับตาดู  25 

เพราะเราไดสรางกลไกใหเขาสามารถจับตาดูไดแลวดวยการเปดเผยใหประชาชนทราบ 

เปนการท่ัวไปผานทางส่ืออิเล็กทรอนกิส   
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๙๔ 
สนช. ๒๗               วลัยภรณ  ๒๖/๒ 

 

   ของทานกติตศิักดิ์  รัตนวราหะ ดูจะไมมคีําถามอะไร แตก็ยินดีที่ไดยินเสียงทาน 

เพราะทราบวาทานเปนบตุรของทานชวน  รตันวราหะ เผอิญเมื่อตอนผมหนุม ๆ ก็ชอบไปฟง 

ไฮดปารค (hyde park) แลวก็รูวาทานชวน  รตันวราหะ มีฝปากรายมากฟงจนตรึงอยูกับท่ีเลย  5 

ไดพบทายาททานก็ดีใจวายังรักษาสํานวนคุณพอไวได ทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ก็ไดตอบ 

ไปแลวในสวนทีเ่กี่ยวกับเงินคาสมาชกิ ของทานมณเฑียร  บุญตัน ตองขอประทานโทษที่ทาง  

กรธ. เองไมมีเครือ่งมือในการในที่ทําเอกสารอิเล็กทรอนกิส แลวกไ็มเคยทราบวาเขาทํากัน 

อยางไรดวย ก็เลยไมไดทําให ตองยอมรับผิดวาอาจจะทําผิดระเบียบของสภาไป  

   ผมคิดวาในสวนทีเ่ปนคําถามก็คงตอบหมดแลว สวนที่เปนคําชื่นชอบหรือชื่นชม 10 

ก็ขอใหพวกเราไดรับความชืน่ชมรวมกัน เพราะภารกิจนีเ้ปนภารกิจรวมกนัระหวาง กรธ. และ สนช. 

ที่จะตองทํากฎหมายนีอ้อกไปใหใชไดดีที่สุดใหตรงตามเจตนารมณที่เราหวังจะปฏิรปูประเทศ 

โดยเฉพาะทางดานการเมืองใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบานเมืองและประชาชนเปนสวนรวม  

ขอบพระคณุครบั 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณทานประธาน กรธ. นะครับ  

มีสมาชิกทานใดยังตดิใจจะสอบถามหรอืซกัถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ผมขอปดการอภิปรายนะครับ  20 

ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๑ วาจะรับหลักการหรอืไมรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ  

ทานมณเฑียร  บุญตัน มีอะไรเชญิครบั   

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิเพ่ือความสบายใจ 25 

ผมเรียนทานประธาน กรธ. ทานอาจารยมีชัย ผมไดรบัเอกสารอเิล็กทรอนิกสแลวครับ  

เพ่ิงไดรับเมื่อประมาณ ๑๐ นาทีท่ีแลว ขอบคุณครับ 

 

 

 30 



๙๕ 
สนช. ๒๗               วลัยภรณ  ๒๖/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   ไมตองไปรองทุกขกลาวโทษทีไ่หนแลว 

ใชไหมครับ เชิญทานสมาชิกแสดงตนเพ่ือตรวจสอบองคประชมุกอนครบั มีสมาชิกทานใด 5 

ยังไมแสดงตนบาง แสดงตนครบทุกทานแลว ขอทราบผลองคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๗๘ คน) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๗๘ ทาน  

ถือวาครบองคประชุมนะครบั 10 

   ตอไปจะถามมติวาถาสมาชกิทานใดเหน็ควรรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ฉบบันี้ ใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทานใด 

ไมเห็นควรรับหลักการใหทานกดปุม ไมเหน็ดวย ทานใดประสงคงดออกเสียงใหกดปุม งดออกเสียง 

เชิญทานลงมติไดเลยครับ ลงทุกทานแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 

 

                - ๒๗/๑ 

 



๙๖ 
สนช. ๒๗                  นิจกานต  ๒๗/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๗๘ เห็นดวย ๑๗๕  

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิ5 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ทีป่ระชุมจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการ

สามัญประจําสภาหรอืตัง้กรรมาธกิารวิสามัญ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานเพ่ือตัง้คณะกรรมาธิการวสิามัญขึ้นพิจารณารางพระราชบัญญัติ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ฉบบันี้ จํานวน ๓๑ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมาชกิครบั ทานสมชาย  แสวงการ  

ไดเสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 15 

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ฉบับนี ้ในวาระที่ ๒ ประกอบดวยจํานวนกรรมาธิการ ๓๑ คน  

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๑๒๐ โดยมีสมาชิกรับรองถูกตอง  

จะมีสมาชิกทานอื่นเหน็เปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามนี้  

  ทานสมาชิกครับ โดยทีไ่มไดมีบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่กําหนดสัดสวนของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ทีเ่สนอโดยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ 

ตามมาตรา ๒๖๗ แตเพ่ือใหทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัตดิังกลาวมีสวนรวม 25 

ผมจึงเหน็ควรใหมีกรรมาธิการในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ  

และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู รวม ๖ คน และสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ จํานวน ๒๕ คน  

ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของ

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู จํานวน ๒ คนครบั 

 30 



๙๗ 
สนช. ๒๗                  นิจกานต  ๒๗/๒ 

 

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมการรางรัฐธรรมนูญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูขอเสนอ  

ศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต และนายธนาวฒัน  สังขทอง เปนกรรมาธกิารครับ 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณครบั ในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี  

สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง และในสัดสวนของสมาชิก 

อีกจํานวนรวมทั้งหมด ๒๙ คน เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ10 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอรายชื่อในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิก 

สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ และสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔ ทาน และสมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิและผูทรงคุณวฒุิรวมอกี ๒๕ ทาน รวมเปนทั้งส้ิน ๒๙ ทาน ดังนี ้

     ๑. นายแสวง  บุญมี    ผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 15 

    ๒. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ   ผูแทนคณะรฐัมนตร ี

     ๓. นายพัชโรดม  ลิมปษเฐยีร   ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

     ๔. นายคํานูณ  สิทธิสมาน   ผูแทนสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  

    ๕. พลโท กนิษฐ  ชาญปรชีญา     

     ๖. พลโท ชัยยุทธ  พรอมสุข  20 

    ๗. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย 

    ๘. พลเอก ไตรรตัน  รังคะรัตน 

    ๙. ผูชวยศาสตราจารยทว ี สุรฤทธิกุล 

       ๑๐. พลเอก ธนดล  สุรารกัษ 

          ๑๑. นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา 25 

          ๑๒. นายบรรชา  พงศอายุกูล 

          ๑๓. รองศาสตราจารยพิชาย  รตันดิลก ณ ภูเกต็ 

   ๑๔. พลเอก ไพชยนต  คาทนัเจรญิ 
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๙๘ 
สนช. ๒๗                  นิจกานต  ๒๗/๓ 

 

          ๑๕. พลเอก ภาณุวัชร  นาควงษม 

          ๑๖. พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห 

          ๑๗. นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ 5 

          ๑๘. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ    

          ๑๙. นายศริะชัย  โชติรตัน 

          ๒๐. นายศริิพล  ยอดเมืองเจริญ 

           ๒๑. พลเอก สกนธ  สัจจานติย 

           ๒๒. พลเรือโท สนธยา  นอยฉายา 10 

           ๒๓. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว 

           ๒๔. พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 

           ๒๕. พลโท สมโภชน  วังแกว 

           ๒๖. พลตรี สันติพงศ  ธรรมปยะ 

           ๒๗. พลโท สุรใจ  จิตตแจง 15 

           ๒๘. พลเอก สุรวัช  บุตรวงษ และ 

           ๒๙. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กล่ันเสนาะ 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมชาย แสวงการ ไดเสนอรายชื่อ 

กรรมาธิการในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี สภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ คณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ และสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ จํานวน ๒๙ คน โดยมีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิก 

ทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอื่นนอกจากนี้หรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบ  

ขอเชิญเลขาธิการอานรายชือ่คณะกรรมาธิการวิสามญัทั้งหมดครบั 
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๙๙ 
สนช. ๒๗                  นิจกานต  ๒๗/๔ 

 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที ่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   รายชือ่

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง 5 

พ.ศ. .... จํานวน ๓๑ คน ดงันี ้

    ๑. นายธนาวฒัน  สังขทอง 

    ๒. ศาสตราจารยอุดม  รฐัอมฤต 

    ๓. นายแสวง  บุญมี     

    ๔. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ    10 

     ๕. นายพัชโรดม  ลิมปษเฐยีร     

     ๖. นายคํานูณ  สิทธิสมาน     

    ๗. พลโท กนิษฐ  ชาญปรชีญา     

     ๘. พลโท ชัยยุทธ  พรอมสุข  

    ๙. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย 15 

  ๑๐. พลเอก ไตรรตัน  รงัคะรตัน 

  ๑๑. ผูชวยศาสตราจารยทว ี สุรฤทธกิุล 

  ๑๒. พลเอก ธนดล  สุรารกัษ 

          ๑๓. นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา 

          ๑๔. นายบรรชา  พงศอายุกูล 20 

          ๑๕. รองศาสตราจารยพิชาย  รตันดิลก ณ ภูเกต็ 

          ๑๖. พลเอก ไพชยนต  คาทนัเจรญิ  

          ๑๗. พลเอก ภาณุวัชร  นาควงษม 

          ๑๘. พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห 

          ๑๙. นายวัลลภ  ตังคณานุรกัษ 25 

  ๒๐. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ    

          ๒๑. นายศริะชัย  โชติรตัน 

          

          -  ๒๘/๑ 
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๑๐๐ 
สนช. ๒๗         สงา  ๒๘/๑ 

  

  ๒๒. นายศริิพล  ยอดเมืองเจริญ 

  ๒๓. พลเอก สกนธ  สัจจานติย 

  ๒๔. พลเรือโท สนธยา  นอยฉายา  5 

   ๒๕. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว 

  ๒๖. พลเอก สมเจตน  บญุถนอม  

  ๒๗. พลโท สมโภชน  วงัแกว   

  ๒๘. พลตรี สันติพงศ  ธรรมปยะ 

  ๒๙. พลโท สุรใจ  จิตตแจง 10 

  ๓๐. พลเอก สุรวัช  บตุรวงษ  

  ๓๑. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กล่ันเสนาะ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ที่ประชุมจะกําหนดเวลาแปรญตัตแิละ

กําหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการคณะนีก้ี่วัน เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครบั  15 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานเพื่อกําหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วนั และกําหนดเวลาดําเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๕ วัน ขอผูรับรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมาชกิครบั ทานสมชาย  แสวงการ 

ไดเสนอกาํหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๗ วนั ตามขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

และกาํหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๕ วนั นับแตวันทีส่ภา 

มีมตแิตงตัง้ คอืตัง้แตวนันี ้มสีมาชิกรบัรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอเวลาเปนอยางอื่น 25 

หรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๑๐๑ 
สนช. ๒๗         สงา  ๒๘/๒  

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็ถอืวาที่ประชุมเห็นชอบนะครับ 

ขอบคุณทานประธานคณะกรรมการพรอมกับคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญทุกทานดวยนะครับ    5 

   สําหรบักรรมาธิการที่สภาไดแตงตั้งในวนันี ้จํานวนทัง้หมด ๓๑ คนนัน้  

ขอนดัประชุมเปนครัง้แรกดวยนะครับ ในวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา  

ณ หองประชุมคณะกรรมาธกิาร หมายเลข ๓๐๙ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เชิญกรรมาธิการทุกทาน

รวมประชุมในวัน เวลา ดังกลาวนะครบั จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๓  

  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว 10 

  รายงานการพิจารณาการศกึษา เรื่อง การจัดทําแผนทีแ่ละขอมูลทีด่นิโดยหนวยงาน

ของรฐั คณะกรรมาธิการการบรหิารราชการแผนดินพิจารณาเสร็จแลว  

  ทานสมาชิกครับ เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการคณะดังกลาว  

คือทานพลเอก บญุสราง  เนียมประดิษฐ ขอเล่ือนการพิจารณารายงานฉบับนี้ออกไปกอน 

ในสัปดาหหนา มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรอืไมครับ  15 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบใหเล่ือน 

ไปกอนนะครบั  

  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี20 

  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  ไมม ี 

  วันนี้ก็หมดระเบียบวาระการประชุมแลว ขอขอบคุณทานสมาชกิทุกทานครบั 

ขอปดการประชุมครับ 

 25 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๕๕  นาฬิกา 
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๑๐๒ 
 


