
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่ ๕๙/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

   5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๑๙๗  คน 

 10 

    ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ บัดนีม้ีสมาชิกมาประชุม

จํานวน ๑๘๙ ทาน ครบองคประชุม ผมขอเปดประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นะครบั  

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม  

  ๑.๑ พระราชโองการประกาศแตงตัง้ประธานกรรมการและกรรมการ 15 

ตรวจเงนิแผนดนิ  

 

 

   

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๒ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยไดมีพระราชโองการประกาศแตงตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ผมขอเรียนเชญิทานสมาชกิโปรดยืนขึ้น 

เพ่ือฟงพระราชโองการ และขอเชิญเลขาธิการอานพระราชโองการ 5 

  (สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละผูที่อยูในทีป่ระชุมไดยืนขึน้เพ่ือรบัฟง 

พระราชโองการ) 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาท่ีเลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :    

 10 

“พระราชโองการ 

ประกาศ 

แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 

     ________________ 

   15 

   (พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร) 

 

   สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศวา  

   โดยที่สภานิติบญัญตัแิหงชาติไดใหความเหน็ชอบผูมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะ20 

ตองหามจํานวนเจ็ดคนเปนกรรมการตรวจเงนิแผนดิน และบคุคลผูไดรับความเหน็ชอบ 

เปนกรรมการตรวจเงินแผนดินทัง้เจ็ดคนไดประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดนิแลว  

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๘ และมาตรา ๒๘๙ ของรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบคาํส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ 25 

ที่ ๒๓/๒๕๖๐ ขอ ๑๐ และขอ ๑๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งประธาน 

กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน ดงัตอไปนี ้

 

 

 30 



๓ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๓ 

 

  ๑. พลเอก ชนะทัพ  อนิทามระ   เปนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน  

   ๒. นางยุพิน  ชลานนทนิวฒัน   เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   ๓. นายพิมล  ธรรมพิทักษพงษ   เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน 5 

   ๔. นางสาวจินดา  มหัทธนวฒัน   เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   ๕. นายวีระยุทธ  ปนนวม  เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   ๖. นายสรรเสริญ  พลเจียก   เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   ๗. นางอรพิน ผลสุวรรณ  สบายรูป  เปนกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  10 

 

   ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ กันยายน พุทธศกัราช ๒๕๖๐ เปนปท่ี ๒ ในรัชกาลปจจุบนั  

 

    ผูรับสนองพระราชโองการ  

        พรเพชร  วิชติชลชัย  15 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต”ิ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๒ รับทราบ 

ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

การวทิยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน เรื่อง นโยบายการสงเสริม 20 

และสนับสนนุเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอตัโนมัต ิ

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๔ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมมีตเิมื่อวันที ่๒๙ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ รบัทราบรายงานผลการพิจารณาตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน เรือ่ง  5 

นโยบายการสงเสรมิและสนบัสนุนเทคโนโลยียานไรคนขบั หุนยนต และระบบอัตโนมัติ  

ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว  

   ๑.๓ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรตีามขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง 10 

(ฉบับที ่.. ) พ.ศ. ....  

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๕ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๕ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันที ่๑๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ รบัทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... โดยไดเสนอเลขาธิการ5 

คณะรฐัมนตรนีําเหตผุลของรางพระราชบัญญัตติามขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามัญ 

เปนเหตุผลของรางพระราชบัญญตัิในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  

และมอบหมายใหสํานักงานศาลปกครองรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณา 

ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตดังกลาว  ตอมาเมื่อวันที่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๐ 

คณะรฐัมนตรไีดมีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนนิการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั 10 

ตามท่ีสํานักงานศาลปกครองเสนอ  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว 

  ทานสมาชิกครับ มีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุม ซึง่ไมปรากฏในระเบยีบวาระ 

การประชุม คือ 

   ๑.๔ คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ จํานวน ๓ ฉบับ 15 

        ๑) คําส่ังหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง  

มาตรการรองรับเพ่ือใหการดําเนินการเดินอากาศเปนไปตามมาตรฐานขององคการการบนิพลเรือน 

ระหวางประเทศ ลงวันท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๐  

        ๒) คําส่ังหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง  

การบริหาร จัดการยา เวชภัณฑ อวัยวะเทียม และอุปกรณทางการแพทยตามโครงการพิเศษ 20 

ของสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ลงวันท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๐  

        ๓) คําส่ังหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง  

แกไขกฎหมายคนเขาเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเดินทางสัญชาตไิทย ลงวนัที ่๑๓  

กนัยายน ๒๕๖๐  

 25 

 

 

 

 

 30 



๖ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๖ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 

โดยความเหน็ชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕  

วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔๔  5 

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดออกคําส่ังหวัหนา 

คณะรกัษาความสงบแหงชาติ จํานวน ๓ ฉบับ คือ 

  ๑) คําสัง่หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ 

รองรบัเพ่ือใหการดาํเนนิการเดนิอากาศเปนไปตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือน 

ระหวางประเทศ ลงวันท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๐  10 

  ๒) คําส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหาร  

จัดการยา เวชภัณฑ อวัยวะเทียม และอุปกรณทางการแพทยตามโครงการพิเศษของสํานกังาน

หลักประกนัสุขภาพแหงชาติ ลงวันที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๖๐  

  ๓) คําส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง แกไขกฎหมาย  

คนเขาเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเดินทางสัญชาติไทย ลงวนัที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  15 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว  

   จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงาน

การประชุม  20 

  รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิจํานวน ๒ ครั้ง ดงันี ้

  ครั้งที ่๓๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๘ มิถนุายน ๒๕๖๐ และ 

  ครั้งที ่๓๕/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  

  ซึ่งไดจัดวางไวใหสมาชิกตรวจดูกอนแลว ตามขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอ ๒๙ จะมีสมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเติมประการใดหรือไมครบั 25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีถือวาที่ประชุมรบัรองรายงาน 

การประชมุท้ัง ๒ ครั้งดังกลาวนะครบั 

 

 30 



๗ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๗ 

 

  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวน    

  เรื่องดวนที่ ๑  รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวธิีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเปนผูเสนอ 5 

   

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๘ 

สนช. ๕๙         ธนพงษ  ๑/๘ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดเสนอ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

มายังสภานติิบญัญตัิแหงชาติ เพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 5 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดไวใหสมาชกิทุกทานแลว  

  นอกจากนี้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดนําเสนอรายงานการรบัฟงความคิดเห็น

ของผูเกี่ยวของและรายงานการวเิคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง  

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยแลว  10 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดไวใหสมาชกิทุกทานแลว  

 

          -  ๒/๑   



๙ 

สนช. ๕๙          วันสิร ิ ๒/๑ 

 

   โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคส่ี กําหนดวา  

เมื่อไดรบัรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูแลว  

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตติองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับ 5 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูแตละฉบบั สําหรับฉบบันี้สภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ไดรบัเมือ่วนัอังคารที่ ๒๖ กนัยายน ๒๕๖๐ จะครบกําหนด ๖๐ วนั ในวันศุกรที ่๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ นะครับ 

   ในวันนี้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูซึง่มีรายนามดังตอไปนี้จะเขาประชุมเพ่ือชี้แจง

ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้ตามขอบังคับการประชมุ 10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๖๒ คอื 

     ๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ    ประธานคณะกรรมการ 

     ๒. นายสุพจน  ไขมุกด      รองประธานคณะกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

     ๓. นายอภิชาต  สุขคัคานนท   รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 

     ๔. นายนรชติ  สิงหเสน ี  โฆษกคณะกรรมการ 15 

     ๕. ศาสตราจารยอุดม  รฐัอมฤต  โฆษกคณะกรรมการ 

     ๖. นายอมร  วาณิชววิฒัน    กรรมการ 

     ๗. นายชาติชาย  ณ เชียงใหม   กรรมการ 

     ๘. นางกีระณา  สุมาวงศ    กรรมการ 

     ๙. นายประพันธ  นัยโกวทิ    กรรมการ 20 

  ๑๐. พลตรี วิระ  โรจนวาศ    กรรมการ 

   ๑๑. พลเอก อัฎฐพร  เจริญพานิช กรรมการ 

   ๑๒. นายธนาวัฒน  สังขทอง    เลขานกุารกรรมการ คนท่ีสอง 

   เพ่ือประโยชนในการพิจารณา ผมอนุญาตนะครับ เชิญผูชี้แจงเขาประจําที่ครบั 

   (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 25 
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๑๐ 

สนช. ๕๙         วันสิร ิ ๒/๒ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ขณะนีค้ณะอาจารยและ

นักศึกษาระดับปรญิญาตร ีชั้นปที ่๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี จังหวดัเพชรบุร ีเขาเยี่ยมชม 

การพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหงชาติ สภานติิบัญญัตแิหงชาติขอตอนรับนะครับ ขณะนี ้5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตกิําลังจะพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธีพิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  ถาทานประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูพรอมแลว ขอเชิญ

แถลงตอท่ีประชุมครับ 

   นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานสมาชกิผูทรงเกียรติ กระผม นายมีชัย  ฤชุพันธุ ประธานคณะกรรมการ 10 

รางรฐัธรรมนูญ ขออนญุาตกราบเรียนวาตามทีร่ัฐธรรมนูญกาํหนดใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู จํานวน ๑๐ ฉบับ แลวคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ 

ไดยกรางนําเสนอสภานติิบัญญตัิแหงชาติไปแลว ๖ ฉบบั วนันีไ้ดทํารางพระราชบญัญัตวิิธีพิจารณา 

ของศาลรฐัธรรมนญู พ.ศ. .... เสรจ็อกี ๑ ฉบับ เปนฉบับที่ ๗ จึงขอประทานเสนอตอสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาตเิพื่อไดโปรดพิจารณาตอไป โดยมหีลักการและเหตุผลดงัตอไปนี ้15 

 

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

พ.ศ. .... 

___________________ 20 

 

หลักการ 

 

   ใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 

 25 
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๑๑ 

สนช. ๕๙         วันสิร ิ ๒/๓ 

 

เหตุผล 

 

   โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญตัิใหการสรรหา และการวนิิจฉัย 5 

การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ การพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องตามหนาที่และอาํนาจ 

ของศาลรัฐธรรมนญู และการดําเนินงานของศาลรฐัธรรมนูญเปนไปตามพระราชบญัญตัิประกอบ 

รัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 

 

   ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ไดดาํเนนิการ 10 

ตามมาตรา ๗๗ ครบถวน คอืไดมีการรับฟงความคดิเหน็ทั้งประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในระหวางการรางของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู เมือ่รางเสร็จในชัน้ตนแลวกไ็ดสงให 

ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณา เมือ่ศาลรฐัธรรมนูญมขีอติตงิหรือขอเสนอแกไขเปล่ียนแปลงอยางไร 

เรากน็ํากลับมาพิจารณา แลวสวนใหญก็ไดแกไขไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญประสงค แมบางเรือ่ง 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจะไมคอยเห็นดวย แตเมือ่เปนความประสงคของศาลรฐัธรรมนูญ 15 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูก็ไมไดขดัของอะไร ตวัอยางท่ีอยากจะเรียนก็คือวาในรางเดิมที่เราทํา

ไวนัน้ เราไดนํากฎหมายวาดวยการจัดตั้งสํานักงานศาลรฐัธรรมนูญเขามารวมไวดวย เพื่อที่จะปรับ

โครงสรางและเปล่ียนกลไกและวิธีทํางานของสํานกังานศาลรัฐธรรมนญู เพ่ือใหเอื้อตอการทํางาน 

ในยุคใหมของศาลรัฐธรรมนญู เพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนใหทันตอยุคโลกาภิวัตนได  

แตเมื่อศาลรัฐธรรมนญูทักทวงวาไมอยากใหเอามาใสไวในที่นี้ อยากใหเปนไปตามปจจุบัน  20 

ทางคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูก็ไดตัดหมวดนั้นออกไป เพ่ือท่ีจะไดใหเปนไปตาม 

ที่ศาลรัฐธรรมนูญตองการ แตมีบางเรือ่งที่ศาลรัฐธรรมนญูไดเสนอขอใหเปล่ียนแปลงเพ่ิมเตมิ 

แลวเราไมไดเปล่ียนแปลงเพ่ิมเตมิให กค็ือในเรื่องของการที่จะขอใหศาลรัฐธรรมนญูมีอํานาจ 

ใชมาตรการชั่วคราวบังคับกบัหนวยงานของรฐัและองคกรทั้งหลายของประเทศ ซึ่งในตัวเนื้อนั้น 

ถึงแมจะไมไดพูดถึงองคกรของประเทศ แตการใชมาตรการชัว่คราวนั้นสวนใหญก็จะเปนการใช25 

มาตรการกับองคกรของประเทศ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาศาลรัฐธรรมนญู 

มีหนาที่และอํานาจในการวนิิจฉัยความชอบดวยรฐัธรรมนูญเปนสวนใหญ ไมวาจะมาจากองคกร 

ของรฐัหรือหนวยงานทัง้หลายทั้งปวงหรือแมแตประชาชน ก็จะมีสวนเฉพาะทีเ่กี่ยวกับความชอบ 

หรือความถูกตองตามรัฐธรรมนูญ แลวความชอบและความถูกตองของรัฐธรรมนญูนัน้บางครั้ง 
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๑๒ 

สนช. ๕๙         วันสิร ิ ๒/๔ 

 

ก็จะกระทบไปยังองคาพยพทั้งปวงของรัฐ ตัง้แตคณะรฐัมนตรี สภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ 

และหนวยงานของรัฐทัง้หลาย การดําเนินการชี้วาถูกหรือไมถูกตามรัฐธรรมนญูนัน้ยอมเปนท่ีสุด 

แตถาศาลรัฐธรรมนญูจะลงไปบังคบัการเอง หรือไปส่ังการเองเพ่ือใหทุกคนหยุดตามที่ 5 

ศาลรัฐธรรมนญูวานี ้อาจจะเกิดเปนปญหาของประเทศ วิกฤติท่ีรนุแรงจนไมมีทางแกไขได 

เพราะวาเมื่ออํานาจนัน้มีอยูแลวเรากไ็มรูวาจะเกดิอะไรขึ้นในวันขางหนา ในทางปฏิบัติ 

ศาลรัฐธรรมนญูก็จะไมลงมาประพฤติเหมือนอยางศาลอาญาหรือศาลแพง เราจึงไมไดเตมิเอาไว 

แตวาไดทราบจากเมื่อเชานีว้าศาลรัฐธรรมนญูไดยืนยันเสนอมายังสภานติิบัญญตัิแหงชาติ  

เพ่ือใหเติมขอความนัน้ลงไป นั่นก็สุดแตสภานติิบัญญตัิแหงชาติจะพิจารณา เพราะเราคดิวา 10 

อันตรายมหาศาลมากถาจะมีบทบญัญตัิทํานองนั้น 

   ในอีกสวนหนึ่งคอืสวนที่วาดวยบทเฉพาะกาล ทีว่าดวยการคงอยูของ 

ศาลรัฐธรรมนญู คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญขอกราบเรียนวา รางพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญทกุฉบับที่เกี่ยวกบัองคกรอิสระ 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจะใชหลักอยางเดียวกัน คอืหลักทีว่าเมือ่มีคุณสมบตัิครบถวน 15 

ตามรัฐธรรมนญูก็ดาํรงตําแหนงอยูตอไป ถาไมครบกต็องพนไป ยกเวนกรณีท่ีเห็นวามีเหตุพิเศษ 

อันเนือ่งมาจากเหตอุื่นทีไ่มใชเกี่ยวกบัตวัคุณสมบตัิโดยเฉพาะ อยางเชน คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ(กสม.) ในกรณีนัน้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจึงไดเสนอใหพนจาก

ตําแหนงไปเพื่อที่จะไดดําเนนิการสรรหาใหถูกตองตามแนวทางของนานาชาติใหม แตกรณีของ

องคกรอิสระอื่น ๆ จะใชหลักเดียวกัน แตเมื่อบดันี้ศาลรฐัธรรมนูญไดวินิจฉัยวาการใหคงอยู 20 

แมจะไมชอบดวยคุณสมบตัติามทีก่ําหนดไวในรัฐธรรมนญูเปนการชอบดวยรัฐธรรมนูญ  

ทางคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูก็ไมขดัของที่สภานติบิัญญตัิแหงชาติจะปรับเปลีย่นไป แตขอเสนอ

ของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดเสนอไปไกลกวานัน้ คือไปไกลจนถึงวาถามีการพนจากตําแหนง 

เพราะครบวาระ หรือขาดคณุสมบัตติามรัฐธรรมนญูเดมิ ก็ไมใหมกีารสรรหาจนกวาจะมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกดิขึน้ใหม ซึ่งตรงนัน้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญคดิวาไมนาจะชอบ 25 

ดวยรฐัธรรมนูญ เพราะสภานิติบญัญตัแิหงชาตไิดถูกกําหนดไวในรฐัธรรมนูญแลววาใหทําหนาที่ 

ทั้งวฒุิสภาและสภาผูแทนราษฎร จึงไมมีเหตุอะไรที่จะตองรอจนถึงมีสภาผูแทนราษฎรจึงจะ 

สรรหาตุลาการศาลรฐัธรรมนูญใหมได แลวการที่เขียนอยางนั้นก็เพ่ือที่จะใหตุลาการศาลรัฐธรรมนญู

ที่พนจากตาํแหนงเพราะครบวาระอยูตอไปจนกระทัง่อกีไมรูจะมกีารสรรหาเมื่อไร ก็คงจะตอง 
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๑๓ 

สนช. ๕๙         วันสิร ิ ๒/๕ 

 

หลังจากที่มีสภาผูแทนราษฎรแลว ศาลรัฐธรรมนญูใหมไดอาจจะเปนปก็ได เพราะฉะนั้นไมนาจะ

ชอบดวยรัฐธรรมนูญ เราจึงไมไดแกไขให แตวาท้ังหมดก็ขึ้นอยูกับสภานิติบญัญตัแิหงชาติ 

ที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ ขอบพระคุณครับ 5 

 

          -  ๓/๑ 

 

 

 10 



๑๔ 

สนช. ๕๙         นัญนรีญ  ๓/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ สําหรบัรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ผมไดมีคําสัง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาและเตรียมความพรอม 

ลวงหนากอนทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจะไดเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 5 

ตอสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิซึ่งบดันีค้ณะกรรมการไดเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาความเหน็และ

ขอสังเกตตอรางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานทีไ่ดจัดวางทานไวใหทานสมาชิกแลว 

นะครับ  

  นอกจากนัน้เลขาธิการสํานกังานศาลรฐัธรรมนูญไดมีหนังสือขออนญุาตแจกเอกสาร10 

ขอสังเกตทีม่ีตอรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญเพ่ิมเติม ซึง่ผมพิจารณาแลวเห็นวา  

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เห็นควรอนญุาตตามขอบังคับการประชุม

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๕๕  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดวางใหทานสมาชิกแลว  

  ตอไปจะเปนการอภิปรายของทานสมาชิกกอนที่จะลงมติวาจะรบัหลักการ 15 

หรือไมรบัหลักการแหงรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้ขอเชิญทานสมาชิก 

ที่ประสงคจะอภิปรายไดกรณุายกมือขึน้ เพ่ือเขาชือ่ไวนะครับ มีทานกติติศักดิ์  รตันวราหะ  

แลวกม็ีทานใดอีกไหม ขอความกรุณาแจงชื่อไวเลย เพราะวาผมจะไดบริหารงานไดถูกตอง  

เนื่องจากวนันีม้ีวาระการประชุมมาก แลวพรุงนีไ้มมกีารประชมุ มีทานใดประสงคจะอภิปรายอีกไหม 

เดี๋ยวผมจะใหโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้เชิญทานกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ กอนครับ  20 

  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม กิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิกต็องขอกราบขอบพระคุณ 

คณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิีพิจารณา 

ของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... ตรงนี้อยากจะยอนความไปนิดหนึง่วาองคกรอิสระที่ผานมานี ้

ตองเรียกวา ศาลรัฐธรรมนญูนี้มีสวนอยางย่ิงที่ทาํใหชาติบานเมืองนัน้รอดพนจากวกิฤติในบางชวง25 

บางเวลาได เพราะฉะนั้นส่ิงที่จะตองสนบัสนนุใหองคกรอิสระนามวาศาลรัฐธรรมนญูนั้นจะตองมอียู 

แลวก็ใหเขมแข็งอกีตอไป เพราะฉะนัน้เชื่อโดยสุจริตเลยวา คณะกรรมการพิจารณารางนี้ไดพิจารณา

เพ่ิมเติม เหมาะสมและสมควรแกสถานการณของบานเมืองอยางดีย่ิง โดยเฉพาะตองขออภัย 
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ทานประธานมีชัย ซึ่งกระผมเองไดไววางใจวาทานเปนนักกฎหมายทีต่รงไปตรงมา แตถาผมพูด 

อยางนี้อาจจะมบีางฝายไมคอยเห็นดวยกับผม อันนั้นก็เปนเรือ่งธรรมดา ทานประธานที่เคารพ  

ศาลรัฐธรรมนญูเปนองคกรที่ถูกโจมตหีนกัในขณะที่การเมืองกาํลังรอนรุม แลวก็ในสถานการณ5 

บานเมืองทีไ่มสงบ บางกลุมก็บอกวาไมยอมรบัอํานาจของศาลรฐัธรรมนูญ วาศาลรฐัธรรมนูญนัน้ 

เอียงซายเอียงขวากต็าม แตกระผมเองนั้นไดเหน็แลววา ถาหากในชวงวิกฤติการเมอืงที่ผานมา 

เกือบ ๑๐ ปนั้น ถาหากวาหนึ่งในจํานวนนัน้ไมมีองคกรอิสระที่ชื่อวาศาลรฐัธรรมนญูแลว  

ยังไมทราบวาบานเมอืงของเรานัน้จะไปในทางไหน เพราะฉะนั้นส่ิงสําคญัก็คงจะอยูในหลักการทีว่า

จะปรบัเปลี่ยนอยางไร จะใหปฏิบตัิหนาทีต่ออยางไร ตรงนีก้็คงเปนประเดน็ แลวกค็งจะเปนประเดน็10 

ที่ผานไปแลว เพราะฉะนั้นในสวนตวัของกระผมเองนัน้ตองยืนยัน ขีดเสนใตเลยวา ศาลรัฐธรรมนญู

นั้นเปนองคกรที่สําคญัตอประเทศชาติ

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก15 

หรือไมครับ  

 โดยเฉพาะในชวงท่ีการเมืองเหน็ตางกนัอยางนี้ เพราะฉะนั้น

ผมเหน็สมควรและสนับสนนุที่คณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู

วาดวยวธิีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. .... นี้อยางเต็มทีด่วยความจริงใจ ขอบพระคุณครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจะมอีะไร

เพ่ิมเติมขอสังเกตของทานกติตศิักดิไ์หมครบั  

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานคณะกรรมการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 20 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิผูมีเกียรตคิรับ กเ็ปนไปอยางท่ีทานกติตศิักดิไ์ดพูดวา 

เรากไ็ดใสอาวุธเครือ่งไมเครือ่งมือไวใหศาลรฐัธรรมนูญเต็มท่ีเทาที่จะทําได เรือ่งละเมิดอํานาจศาล 

ไมเคยมีก็ไดม ีที่นาเสียดายก็คือวาเราไมสามารถจะแกกฎหมายของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได 

เพราะในท่ีเราแกไขนัน้เราไดใสอุปกรณอะไรตาง ๆ ลงไปในท่ีตรงนัน้ เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนญู

สามารถจางผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และแมแตอปุกรณในการที่จะปกปองตัวเองในยามวกิฤติ25 

เอาไวในนัน้ แตวาเมื่อถกูถอดออกไปแลวสวนตาง ๆ เหลานั้นก็เลยพลอยหายไปดวย แตวา 

ในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... นั้น  

ไดใสกลไกไวหลายอยางที่จะทําใหศาลรัฐธรรมนญูสามารถทํางานไดรวดเร็ว แลวกไ็มเกดิปญหา

อุปสรรคในการทํางาน อะไรที่ใหได ไมวาจะเปนคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม และอื่น ๆ เราก็ใสให 
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เต็มเหยียดเหมอืนกนั เพราะรูวาบุคคลเหลานี้ทํางานหนัก แลวก็คาตอบแทนที่ไดอยูตามปกตนิั้น 

จะไมเพียงพอเหมือนกบัถาเราฟงดูอยางในกรณีของศาลฎีกาที่พิจารณาคดี ในชวงเวลาที่ผานมา 

ใครจะทราบหรือไมวาผูพิพากษาเหลานั้นตองถูกเก็บตัว และการดําเนินการอืน่ ๆ ซึง่คาใชจาย5 

เหลานัน้เปนคาใชจายที่บางทีเรากไ็มไดนึกถงึวาจะตองเติมให เพ่ือที่ทานทั้งหลายจะไดสามารถ 

ทําหนาท่ีไดอยางเต็มกําลังความสามารถ ขอบพระคุณครับ    

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จะมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย

หรือไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมมีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย

แลว ผมกข็อปดการอภิปรายนะครบั ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที ่๑ วาจะรับหลักการ 

หรือไมรบัหลักการแหงรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... กอนที่จะลงมตผิมขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครบั ทานสมาชกิครบั  

เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม ทานสมาชกิกรุณาแสดงตนดวยการเสียบบัตรลงคะแนน 15 

และกดปุมแสดงตน มีสมาชกิทานใดยังไมไดแสดงตนหรอืไม ขอทราบองคประชมุครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๙ คน) 

   

          -  ๔/๑ 

 20 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุขณะนี้ ๑๙๙ ทาน  

ครบองคประชมุ  ตอไปผมขอถามมต ิสมาชกิทานใดเหน็ควรรับหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิ 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... กดปุม เหน็ดวย สมาชิกทานใด 5 

ไมเห็นควรรับหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัดงักลาวกดปุม ไมเห็นดวย 

สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญทานสมาชกิลงมติไดครบั มีสมาชิก 

ทานใดยังไมไดลงมตหิรอืไม ตรวจสอบหนาจอครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติ จํานวนผูเขาประชมุ ๒๐๑  10 

มีมตเิหน็ดวย ๑๙๘ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุมลงมตริับหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... 

  ตอไปผมขอหารือเรือ่ง การพิจารณาตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญ  

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ15 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั 

ขึ้นพิจารณารางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ จํานวน ๒๒ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ ขอตั้ง20 

คณะกรรมาธิการวิสามญั จํานวน ๒๒ คน มีผูรบัรองถูกตอง จะมีทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่น 

หรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครบั  

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๑๓๐ วรรคสาม กําหนดวา รางพระราชบญัญตั ิ25 

ประกอบรฐัธรรมนูญทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเสนอตามมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนญู  

ในวาระท่ี ๒  หากมิใชเปนการพิจารณาโดยกรรมาธกิารเต็มสภา ใหสภาตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญั

คณะหนึ่งขึ้นพิจารณา โดยใหคณะรัฐมนตรี ศาลรฐัธรรมนูญ หรือองคกรอิสระทีเ่กีย่วของ  
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และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเสนอรายชื่อรวมกันไดไมเกินหนึง่ในหาของจํานวนกรรมาธิการ

ทั้งหมด เมื่อที่ประชมุมีมตติัง้คณะกรรมาธกิารประกอบดวยกรรมาธกิาร จํานวน ๒๒ คน  

ดังนัน้ กรรมาธิการในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี ศาลรฐัธรรมนญูหรอืองคกรอิสระทีเ่กี่ยวของ 5 

และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไมเกินหนึง่ในหาของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงเทากบั  

๔ คน ขอเชิญประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของ

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู จํานวน ๒ คนนะครบั  

  นายสุพจน  ไขมุกด (รองประธานคณะกรรมการ คนทีห่นึ่ง)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผม นายสุพจน  ไขมุกด รองประธานคณะกรรมการ 10 

รางรฐัธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามญัในสัดสวนของคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ ดงันี ้ 

  ๑. นายสุพจน  ไขมุกด  

   ๒. ศาสตราจารยอุดม  รฐัอมฤต 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปขอเชญิทานสมาชิกเสนอรายชื่อ 15 

ในสัดสวนของสภานติิบัญญตัิแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และศาลรฐัธรรมนูญ จํานวน ๒๐ คน  

เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอรายชือ่กรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของคณะรัฐมนตร ี 20 

จํานวน ๒ คน สัดสวนของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ จํานวน ๑๘ คน รวม ๒๐ คน ดังนี้  

    ๑. นายธนาวฒัน  สังขทอง   (ผูแทนคณะรฐัมนตรี)  

    ๒. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส  (ผูแทนคณะรฐัมนตรี)  

    ๓. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต 

    ๔. นายเชาวนะ  ไตรมาศ 25 

    ๕. พลเอก ดนัย  มีชูเวท 

    ๖. พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร 

    ๗. นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร 

    ๘. ศาสตราจารยบรรเจิด  สิงคะเนต ิ 

    ๙. ศาสตราจารยบวรศักดิ ์ อวุรรณโณ 30 



๑๙ 

สนช. ๕๙         ศรีอนงค  ๔/๓ 

 

  ๑๐. นายพจน  อรามวฒันานนท 

  ๑๑. นายพรศกัดิ ์ เจียรณัย 

  ๑๒. พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล 5 

  ๑๓. นายพันธุชัย  วฒันชัย 

  ๑๔. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด 

  ๑๕. พลเอก ยุทธศิลป  โดยชื่นงาม 

  ๑๖. นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 

  ๑๗. ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย 10 

  ๑๘. พลเอก สมเจตน  บญุถนอม 

  ๑๙. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข และ 

  ๒๐. นายอัครวิทย  สุมาวงศ  

  ขอผูรับรองครับ  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 15 

 

          -  ๕/๑ 

 



๒๐ 

สนช. ๕๙         ศรญัญา  ๕/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอรายชื่อ

กรรมาธิการในสัดสวนของสภานิติบัญญตัแิหงชาตแิละคณะรัฐมนตรีครบแลวนะครบั มีทานใด 

จะเสนอรายชื่อเปนอยางอืน่หรือไมครับ  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี กถ็ือวาที่ประชุมเหน็ชอบตามนี้  

เชิญเลขาธกิารอานรายชื่อกรรมาธิการทั้งหมดเปนการสรุปครบั 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย10 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จํานวน ๒๒ ทาน  

    ๑. นายสุพจน  ไขมุกด 

    ๒. ศาสตราจารยอุดม  รฐัอมฤต 

    ๓. นายธนาวฒัน  สังขทอง 

    ๔. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส 15 

    ๕. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต 

    ๖. นายเชาวนะ  ไตรมาศ 

    ๗. พลเอก ดนัย  มีชูเวท 

    ๘. พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร 

    ๙. นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร 20 

  ๑๐. ศาสตราจารยบรรเจิด  สิงคะเนต ิ

  ๑๑. ศาสตราจารยบวรศักดิ ์ อวุรรณโณ 

  ๑๒. นายพจน  อรามวฒันานนท 

   ๑๓. นายพรศกัดิ ์ เจียรณัย 

  ๑๔. พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล 25 

  ๑๕. นายพันธุชัย  วฒันชัย 

  ๑๖. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด 

  ๑๗. พลเอก ยุทธศิลป  โดยชื่นงาม 

  ๑๘. นายวิทยา  ฉายสุวรรณ 

  ๑๙. ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย 30 



๒๑ 

สนช. ๕๙         ศรญัญา  ๕/๒ 

 

  ๒๐. พลเอก สมเจตน  บญุถนอม 

  ๒๑. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 

  ๒๒. นายอัครวิทย  สุมาวงศ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมขอเรียนปรึกษาเรื่องกําหนด

ระยะเวลาแปรญตัตแิละกาํหนดเวลาทํางานนะครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายสมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือกําหนดเวลาแปรญัตต ิ10 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ภายใน ๗ วนั กําหนดเวลาดําเนินงานของ

คณะกรรมาธิการภายใน ๕๐ วนั ขอผูรับรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย แสวงการ เสนอกําหนดเวลา 

แปรญตัตภิายใน ๗ วัน ตามขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิและกําหนดเวลาการ15 

พิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๕๐ วันนับตั้งแตวนัที่สภามีมติแตงตั้ง มีผูรับรองถูกตอง  

จะมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอืน่หรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนี้นะครับ 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูนะครับ จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑  20 

   สําหรบัคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู

วาดวยวธิีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. .... นั้น จะมีการประชุมนดัแรกในวนัพฤหัสบดีที่ ๒๘ 

กนัยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คือวันนี้นะครบั ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ  

หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ จึงขอเรียนแจงใหทราบทัว่กนั และขอใหเจาหนาที่

ประสานงานไปยังกรรมาธิการที่เปนผูทรงคุณวุฒดิวยนะครับ 25 

  ตอไปเปนเรื่องดวนที่ ๒  รางพระราชบัญญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  

พ.ศ. .... คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ  

 

 

 30 



๒๒ 

สนช. ๕๙         ศรญัญา  ๕/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดเสนอรางพระราชบัญญตัิ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... มายังสภานติิบญัญตัิแหงชาติเพ่ือพิจารณาตาม 

มาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  5 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดไวใหทานสมาชิกแลว  

   นอกจากนี้คณะรฐัมนตรียังไดนําเสนอรายงานการรับฟงความคิดเหน็ของ 

ผูที่เกี่ยวของ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย ดวยแลว  10 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดไวใหสมาชกิทุกทานแลว ในวนันี้มีทาน 

รองนายกรฐัมนตร ีคือทานสมคิด  จาตุศรีพิทักษ และทานอาจารยวิษณุ  เครืองาม และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรม ทานอุตตม  สาวนายน เขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงประกอบ 

การพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้ขอเชิญทานรองนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตร ี

เขาประจําทีน่ะครับ  15 

   (รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรเีขาประจํา)  

    ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   นอกจากนัน้ทานรฐัมนตรไีดขออนุญาต 

ใหมีผูแทนจากหนวยงานเขารวมประชุมดวย คือ  

  ๑. นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล   ผูชวยรัฐมนตรปีระจําสํานกัรัฐมนตร ี

  ๒. นายวีรพงศ  ไชยเพ่ิม   ผูวาการการนิคมอตุสาหกรรม 20 

        แหงประเทศไทย 

   ๓. นายคณิศ  แสงสุพรรณ   เลขาธกิารคณะกรรมการนโยบาย 

        การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

  ๔. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร  รองเลขาธกิารคณะกรรมการสงเสรมิ 25 

        การลงทนุ 
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๒๓ 

สนช. ๕๙         ศรญัญา  ๕/๔ 

 

  เพ่ือประโยชนในการพิจารณา ผมอนุญาตตามขอบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิขอ ๖๒ ขอเชญิผูชีแ้จงเขาประจําทีค่รับ 

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาทานรองนายกรัฐมนตรีพรอมแลว ขอเชิญ

แถลงหลักการและเหตุผลของรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้นะครับ 

  นายสมคดิ  จาตุศรีพิทักษ (รองนายกรฐัมนตรี)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิสภาผูทรงเกียรต ิกระผม นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ 

รองนายกรฐัมนตร ีไดรบัมอบหมายจากคณะรัฐมนตร ีขอเสนอรางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ10 

ภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งมีเนื้อหาทั้งส้ิน ๘ หมวด ๗๑ มาตรา โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี ้

    หลักการและเหตุผล  ปจจุบนัประเทศไทยกําลังเผชิญกบัความทาทายทัง้จาก

ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งปญหาเชงิโครงสรางที่ส่ังสมมานาน ไมวาจะเปนปญหาของ 

ความสามารถเชงิแขงขันท้ังประเทศที่ถดถอยลง ปญหาความไมสมดุลในการเจริญเติบโตของ

ประเทศ ปญหาชองวางทางรายไดระหวางคนรวยและคนจน และความไมเทาเทียมของโอกาส 15 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน หากเปนเชนนีต้อไปประเทศไทยจะไมสามารถกาวขาม 

ปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคตได รัฐบาลตระหนกัถงึความทาทาย 

และปญหาดงักลาว จึงเปนที่มาของการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ ซึ่งเปนกรอบการพัฒนาประเทศ

ในระยะยาวที่มีเปาหมายใหประเทศไทยมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจไทยไปสูระบบเศรษฐกิจที่บนฐานของความรูทีม่ีขีดความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิมสูง 20 

โดยการสรางสรรคนวตักรรมที่อาศัยการนาํเทคโนโลยีมาใชในแนวทางที่เหมาะสม ในอดตีที่ผานมา

ประเทศไทยยังขาดการลงทุนและอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมและระดับของเทคโนโลยีที่เพียงพอ  

การลงทนุในโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีก็ประสบความชะงักงันในหลายป 

ที่ผานมา สงผลกระทบตอความสามารถแขงขันของประเทศ โครงสรางทางเศรษฐกจิและ 

ความยัง่ยืนของการเจริญเตบิโตโดยสวนรวม ดังนัน้รฐับาลจึงมุงหวงัใหการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ25 

ภาคตะวันออก หรอือีสเทิรน อิโคโนมิค คอรรดิอร (Eastern Economic Corridor) เปนกลไก

ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศและผลักดนัใหเกิดการเติบโตขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยสนับสนนุ 
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๒๔ 

สนช. ๕๙         ศรญัญา  ๕/๕ 

 

ใหเกิดการลงทุนในประเทศไทยในแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดรับกบัการพัฒนาตาม 

ยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจใหสามารถดึงเทคโนโลยีชั้นสูง 

มาสูประเทศไทย รางพระราชบัญญตัฉิบับนี้จึงเปนเสมือนแมแบบในการสรางฐานความเจริญเติบโต5 

ครั้งใหมท่ีจะชวยขับเคล่ือนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใหเกิด 

ความเชื่อมโยงกบัการพัฒนาพ้ืนท่ีอื่น ๆ เพ่ือประโยชนของประชาชนในวงกวาง 

  ทั้งนี้ รัฐบาลเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวนัออก เพราะเปนพ้ืนท่ีที่มศีักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจสูง มคีวามพรอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมในระดบัที่สามารถ 

ตอยอดการพัฒนาไดทนัที มอีุตสาหกรรมหลักที่เปนฐานของอตุสาหกรรมอืน่ตัง้อยูเปนจํานวนมาก 10 

ไมวาจะเปนอตุสาหกรรมปโตรเคมี อตุสาหกรรมยานยนต และอตุสาหกรรมสนบัสนนุอื่น ๆ  

มีความพรอมทัง้ทางดานสถาบันการศกึษา บุคลากรที่จะมารองรบัการพัฒนาที่จะเกิดขึน้ 

และที่สําคัญคอืทําเลท่ีตั้ง ซึง่ภาคตะวนัออกของประเทศไทยเปนที่รูจักดีในระดับนานาชาติ 

เปนพ้ืนที่ภูมริัฐศาสตรและจุดศูนยกลางทางการคาการลงทุนที่สําคัญแหงหนึง่ในภูมภิาค 

มีระบบคมนาคมขนสงทีม่ีศกัยภาพทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ สามารถเชือ่มโยงกบั 15 

ประเทศอื่น ๆ ไดในทุกทศิทาง ไมวาจะเปนอนุภาคลุมแมน้ําโขง ภูมิภาคอาเซียน ในทวีปเอเชีย 

หรือในระดับโลก การตราพระราชบัญญัตเิขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกนั้นมีความสําคัญและ 

จําเปนอยางย่ิง เนื่องจากกฎหมายที่บงัคับใชอยูภายใตการกํากบัดแูลของหนวยงานตาง ๆ  

ในปจจุบันไมเอื้อตอการบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่มีองคประกอบเชื่อมโยงซับซอนในหลายมิติ 

ซึ่งตองการการบริหารจัดการพ้ืนที่ในทุกมิติใหเกดิผลอยางเตม็ศักยภาพ 20 

 

          - ๖/๑  
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๒๕ 

สนช. ๕๙                                                                                  สุชาดา  ๖/๑ 

 

   โดยเหตุผลสําคัญประการแรก ที่จําเปนจะตองมีพระราชบัญญตัฉิบับนี้ก็เพ่ือจะชวย

ใหการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเปนไปอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยกําหนดกลไกการบรหิาร 

ที่บูรณาการทุกภาคสวนเขาไวดวยกนั ทัง้ในเรือ่งการจัดสรรงบประมาณทีเ่หมาะสม การวางแผน5 

การใชประโยชนทีด่ินที่ชดัเจนสอดคลองกบัศักยภาพของพ้ืนท่ี การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานระบบ

สาธารณูปโภคทีเ่ชื่อมโยงกนัทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกอยางสมบรูณ มีระบบ

พลังงานทีม่ีความมัน่คงมีระบบบรหิารจัดการน้ําท่ีมปีระสิทธิภาพ ทําใหสามารถพัฒนาพ้ืนที ่

ภาคตะวันออกไดอยางเต็มศกัยภาพและสอดคลองกับหลักการพัฒนาที่ย่ังยืน  

  ประการที ่๒ คือการออกเปนพระราชบญัญตัิจะสรางความเชื่อมัน่ในเรื่องการดูแล10 

ทุกภาคสวนอยางเปนธรรมและทัว่ถึง มีการสรางระบบการใหบริการภาครัฐแบบเบด็เสร็จครบวงจร

เพ่ือลดอุปสรรคและตนทุนในการประกอบกิจการ มกีารพัฒนาเมืองใหมีความทนัสมยั 

เหมาะสมตอการอยูอาศัยและประกอบกิจการ รวมถึงการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานชวีิต 

ความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่ มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยไดมาตรฐาน เชน สถานศึกษา 

สถานพยาบาล สวนสาธารณะมีความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิน รวมท้ังมีการจัดตัง้กองทนุและ15 

กลไกในการชวยเหลือเยียวยาประชาชนและชุมชน ท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาดวย  

  ประการที ่๓ คือการออกพระราชบัญญตัิจะชวยสรางความมั่นใจใหกับนักลงทนุ 

ทั้งในและตางประเทศ วาการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกจะมีการดาํเนนิการอยางตอเนื่อง 

และสนับสนนุยุทธศาสตรประเทศไทยโดยทุกรัฐบาลในอนาคต  

  และเหตุผลประการสุดทาย คือรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้จะเปนแมแบบของ 20 

การพัฒนาพ้ืนที่ยุทธศาสตรสําคัญอืน่ ๆ ในอนาคตอกีดวย ทั้งนี้สาระสําคญัของรางพระราชบัญญัต ิ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ทีน่ําเสนอมีเนื้อหาสรปุได ๖ หวัขอหลัก ดงัตอไปนี้   

   ๑. กําหนดใหมีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก โดยเบื้องตนไดกาํหนดขอบเขตพ้ืนที่

จังหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุรแีละระยอง เปนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในอนาคตอาจกําหนด

พ้ืนที่อื่นในภาคตะวนัออกเพ่ิมเตมิโดยตราพระราชกฤษฎีกาไดดวย   25 

   ๒. ประยุกตใชระบบการบรหิารราชการแบบบรูณาการโดยกําหนดใหมี

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ท่ีประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวฒุิ และมีนายกรัฐมนตรเีปนประธานกรรมการ มีอํานาจหนาท่ีในการกาํหนด

นโยบายเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ใหความเหน็ชอบแผนการพัฒนาตาง ๆ 
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๒๖ 

สนช. ๕๙                                                                                  สุชาดา  ๖/๒ 

 

มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิ อนญุาต รวมถงึการตดิตามและประเมินผลการพัฒนา พรอมทั้งใหมีการ

จัดตัง้สํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจะเปนหนวยงานสําคญั 

ที่ประสานกบัหนวยงานอืน่ เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว   5 

   ๓. ยกระดบัการบังคับใชกฎหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใหอํานาจ 

คณะกรรมการนโยบายเสนอตอคณะรฐัมนตรเีพ่ือพิจารณาใหมีการดาํเนนิการปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ที่กอใหเกิดความไมสะดวกซับซอนหรอืมีปญหาอปุสรรคอืน่ อีกทัง้ยังใหคณะกรรมการ

มีอํานาจกําหนดกระบวนการพิจารณาการรวมลงทุนกบัเอกชน ซึง่จะชวยลดภาระขัน้ตอนใหงาย 

ตอการดาํเนนิธรุกิจภายใตมาตรการ อีส ออฟ ดูองิ บีสเนซ (ease of doing business) รวมไปถงึ10 

การปรับปรุงกระบวนการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหมีความชัดเจน คลองตัว แตยังคงไว

ซึ่งความรอบคอบและรัดกมุ เพ่ือสรางความย่ังยืนใหแกระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอม   

   ๔. สรางความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ดวยกลไกดานสิทธิประโยชน 

ที่เหมาะสม โดยกําหนดเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษขึ้นภายในพ้ืนที่ภาคตะวนัออก เพ่ือให 15 

ผูประกอบกิจการหรือผูทีอ่ยูอาศัยในเขตสงเสริมนี้ไดรบัสิทธิประโยชนตาง ๆ โดยคาํนึงถงึประเภท 

อุตสาหกรรมเปาหมายที่มีศกัยภาพ เชน ยานยนตสมัยใหม อเิล็กทรอนิกสอัจฉริยะ หุนยนต 

และระบบอัตโนมัต ิเปนตน ซึ่งจะเปนปจจัยสําคญัในหวงโซการผลิตและการบริการเชื่อมโยง 

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมุงเนนการพัฒนาผูประกอบการ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

มาตรฐานวิชาชีพ และการศกึษาใหมีความเขมแข็งและเปนรากฐานสําคญัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ20 

ของประเทศ   

   ๕. ปฏิรปูระบบการใหบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว โดยบรูณาการระบบ 

การบริหารราชการแผนดนิระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหมีความเปนเอกภาพ ลดภาระขัน้ตอนใหมีความสะดวกรวดเรว็ อํานวยความสะดวกตอ 

การประกอบธรุกิจภายในเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะชวยลดภาระคาใชจายภาครัฐที่สามารถ 25 

ใหบริการรวมกนัระหวางหนวยงาน ทั้งในดานสถานที ่บคุลากร ตลอดจนเครื่องมอืเครื่องใชตาง ๆ 

   ๖. การจัดตั้งกองทนุเพ่ือการพัฒนา ซึง่มวีัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีแ่ละ

ชุมชน โดยชวยเหลือเยียวยาประชาชน หรือชุมชนที่อาจไดรบัผลกระทบจากการพัฒนา ตลอดจน 
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๒๗ 

สนช. ๕๙                                                                                  สุชาดา  ๖/๓ 

 

สนับสนนุและสงเสริมการศกึษา และใหทนุการศึกษาแกประชาชนที่อยูอาศัยในเขตพ้ืนที่ 

หรือใกลเคียง อนัเปนการดําเนินโครงการภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารจัดการที่ด ี

โดยรบัผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ชวยเหลือเกื้อกลูเอื้อประโยชนซึง่กันและกนั  5 

  ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ทายท่ีสุดนี้กระผมขอเรียนวา 

รางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ฉบบันี ้มีความสําคัญและมคีวามจําเปน

อยางย่ิงในหวงเวลานี้ท่ีจะชวยสนับสนุนการขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกใหเปนกลไก 

สําคัญตามยุทธศาสตรชาต ิโดยประโยชนที่จะเกิดขึ้นมิเพียงจะอยูในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

เทานัน้ แตจะยึดโยงและกระจายไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ในประเทศ รวมถงึจะเปนตนแบบการพัฒนา10 

ประเทศไทยสูความมั่นคง มัง่คั่ง และยัง่ยืนตอไป ขอขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปจะเปนการอภิปรายกอนจะลงมต ิ

รับหลักการหรอืไมรับหลักการ ทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปราย ขอความกรุณาไดเขาชื่อไว  

ตอนนี้มดีังนี้คือ  

      ๑. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  15 

      ๒. ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย   

     ๓. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี  

     ๔. พลเรือเอก พัลลภ  ตมศิานนท  

     ๕. นายกิตติ  วะสีนนท  

     ๖. นายวันชัย  ศารทูลทตั 20 

     ๗. พลเอก อูด  เบื้องบน  

             ๘. นางสุรางคณา  วายุภาพ   

         ๙. ศาสตราจารยสนทิ  อกัษรแกว  

    ๑๐. นายอสิระ  วองกุศลกิจ  

           ๑๑. นายสมชาย  แสวงการ  25 

          ๑๒. นายสุพันธุ  มงคลสุธี   

           ๑๓. นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ  

           ๑๔. นายเจตน  ศริธรานนท   

          ๑๕. นายมณเฑียร  บญุตนั 
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๒๘ 

สนช. ๕๙                                                                                  สุชาดา  ๖/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีอีกหรือไมครับ 

  นายสาธติ  ชาญเชาวนกุล   :   ขออนุญาตทานประธานครับ ผม สาธติ   

ชาญเชาวนกุล ดวยครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสาธติ  ชาญเชาวนกุล เปนลําดับที่ ๑๖

ครับ เนื่องจากมีผูอภิปรายจํานวนมาก และวาระการประชุมมมีาก ดังนั้นผมขอกําหนดเวลา

อภิปรายของแตละทาน ๖ นาที  เชิญทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ กอนนะครับ 

 

                                                                                            - ๗/๑ 10 

 

 

 



๒๙ 

สนช. ๕๙         สํารวม  ๗/๑ 

 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตั ิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

ผมมีคําถามทัว่ไปอยูหลายคาํถาม และจะมขีอเสนอแนะประมาณ ๗ ประเด็น  5 

  สําหรบัคําถามทัว่ไป ผมคิดวากฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะในมาตรา ๑๑  

คณะกรรมการนโยบายมีหนาท่ีและอํานาจคอนขางมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกบัเรื่องที่ทาน 

รองนายกรฐัมนตรไีดกรุณาพูดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ก็คืออยูในมาตรา ๑๑ (๑) แลวอยางนี้ครบั นโยบายตรงนี้ทานไดกลาวถึงยุทธศาสตรชาต ิ 

ตามมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญ ผมคดิวานโยบายยุทธศาสตรชาติตรงนี ้ ถาเขาไปอาน 10 

ในเว็บไซต (website) อาจจะยังไมเจอเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ แตวาผมไดไปอานเกี่ยวกบัแผนของ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยูในแผน กค็ือวาคอนขางมี

ความชัดเจนตรงนี้ และผมมคีําถามอยูนดิหนึ่งวา นโยบายตรงนี้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ในมาตรา ๑๑ (๑) หาดูไดที่ไหน อันนี้เปนคําถามท่ี ๑     15 

สําหรบัเกี่ยวกับ (๔) ประกาศกําหนดพ้ืนที่เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรม 

เปาหมายพิเศษ เปนอยางไรประกาศตรงนี้ เพราะวาในเรื่องเกี่ยวกบัประกาศตรงนี้จะมีคําถาม 

จากประชาชนเทาที่ผมไดตดิตามก็คอนขางมาก 

  อีกประเดน็หนึ่ง ใน (๗) ซึ่งจะมาเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๒๐ ของเลขาธกิาร (๔)   

คือการออกระเบียบและประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขในการดําเนินการ 20 

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญตัินี ้ผมมคีําถามในมาตรา ๑๑ โดยประมาณนี้ และผมไดอาน

ผลกระทบในทุกดาน โดยเฉพาะเรื่องการดําเนินการการบริหารความเส่ียง ซึ่งอาจจะตองเกี่ยวของ

กบัมาตรา ๑๑ มาตรา ๒๐ ที่ผมไดกลาวไปแลว คือผลกระทบเชิงลบ ถาดูในผลบทสรุปวเิคราะห 

ในหนงัสือเลมนี้ ก็คือตั้งแตหนา ๔๔ ถงึหนา ๕๘ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 

การบริหารราชการแผนดนิ สิทธิเสรีภาพของบคุคลในเรือ่งใดที่ถกูจํากดั ดานความมัน่คงและ 25 

ความพรอมของรฐั เราไดมกีารดําเนนิการในการบรหิารความเส่ียงตรงนี้อยางไร คือเกี่ยวกบั 

เรื่องรายละเอียดนดิหนึ่ง ใหทานชวยกรุณาตอบ 

  เรื่องความพรอมของรฐัเทาที่ผมอานในบทสรปุวเิคราะห กําลังพลที่ตองใช 

และงบประมาณที่ตองใชเหน็วาไมตองใชมาก ก็คือใชไปพลางกอนเทาที่มกีองทุนอยูดวย 

คอืในหมวด ๖ ในเรื่องกองทุนตามมาตรา ๖๑ จะมีเกี่ยวกับเรื่องกองทนุเพ่ิมเติมมาก็คือวา 30 



๓๐ 

สนช. ๕๙         สํารวม  ๗/๒ 

 

เงินอดุหนุนทีร่ัฐบาลจัดสรรให และมาตรา ๖๓ (๑) เพ่ือการพัฒนาพ้ืนทีห่รือชมุชน รวมตลอดทั้ง

ชวยเหลือ หรือเยียวยาประชาชนและชมุชน บรรดาที่อาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก ผลกระทบตรงนีเ้ปนอยางไร ผมดูอยางนี้ครับ ในการเขาถึงขอมูล5 

ของประชาชน ในหนา ๕๘ ของหนังสือการสรุปผลวิเคราะห เผยแพรทางเว็บไซต แลวผมไดด ู

ในรายงานของสํานกันายกรฐัมนตร ีในเรือ่งที่การนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)  

ไดจัดทําการรบัฟงความคดิเห็น โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏวามีผูเขารวมแสดง

ความคิดเหน็ ๔ ราย นอยมาก อยากจะถามวาครบถวนไหม เพราะวาที่ผมไดกลาวมาแลวผลกระทบ

ในเรื่องกองทนุอาจจะตองไปเยียวยาชวยเหลือ เพียงพอหรือไมเรื่องการรบัฟงความคิดเห็นชองภาค10 

ประชาชน ซึง่รัฐธรรมนญู มาตรา ๗๗ วรรคสอง ก็ยังมปีญหาวา วิธกีารในการรับฟงความคิดเหน็

ของภาคประชาชนมีวธิีการ มีรายละเอียดอยางไร อนันีก้็เปนคําถามทัว่ไป  

  สวนประเดน็ผมขออนญุาตเขาในมาตรา ๑๐ (๔) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน เปนกรรมการ เนือ่งจากผมเห็นวาในมาตรา ๑๑ ทีเ่กี่ยวของกันคอื ประกาศ15 

กําหนดหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขในการรวมลงทุนกับเอกชน หรอืใหเอกชนเปนผูลงทุน  

(๗) ออกระเบียบและประกาศเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และเงือ่นไขในการดําเนินการตามท่ี

กาํหนดไวในพระราชบญัญตันิี ้ (๘) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ใหสิทธิ หรือใหสัมปทานตามมาตรา ๓๗  

โดยสวนตัวผมคิดวาควรเพ่ิมกรรมการอีก ๓ ตําแหนงคือ ๑. ผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรบัผิดชอบตามพระราชบญัญตัิการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรฐั  20 

พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ดานกฎหมาย 

และการรางกฎหมายลําดบัรองตาม พ.ร.บ. นี้  ๓. อัยการสูงสุด ดานกฎหมายและการทําสัญญา

สัมปทานตาง ๆ กบัเอกชน ซึ่งอัยการมหีนาที่ในการตรวจรางสัญญาภาครัฐ ซึง่ พ.ร.บ. การให

เอกชนรวมลงทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ กม็ีบุคคลทั้ง ๓ เปนกรรมการโดยตําแหนง 

ในคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ แมตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ. นี้ ใหกําหนดเกณฑรวมทุน 25 

ขึ้นตาม พ.ร.บ. นี้ แตหากทําตามถือวาชอบดวยตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ 

ของรฐั พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประสบการณของผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับกฎหมายรวมลงทุน ก็ยังเปนประโยชนในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ

ชุดนี ้อันนี้ก็เปนขอเสนอแนะประเดน็ที่ ๑ 
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๓๑ 

สนช. ๕๙         สํารวม  ๗/๓ 

 

  ประเดน็ที่ ๒ ก็คอืมาตรา ๑๑ การกําหนดอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ 

นโยบายไว ๑๓ ขอ เห็นควรเพ่ิมอีก ๑ ขอก็คือ (๑๔) คอืในมาตรา ๑๑ วนิิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบตัติามพระราชบัญญัตนิี้ เพ่ือใหอาํนาจในการวนิิจฉัยตีความปญหาที่เกดิขึน้ใหเปน 5 

ทิศทางเดียวและถูกตอง เปนไปในทํานองเดียวกบั พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๖ (๙) และรางพระราชบญัญตัิการพัฒนาการกํากบัดแูลและการบริหาร

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ในมาตรา ๑๑ (๑๖)  

  ประเดน็ที ่๓ ในมาตรา ๑๖ ผมคิดวา รางพระราชบัญญตัินีไ้มไดกําหนดวิธีสรรหา 

การคดัเลือกเลขาธิการ จึงควรเพ่ิมเติมในสวนนี้ใหชดัเจน รดักมุ และโปรงใสในการเขาสูตําแหนง10 

เลขาธกิารตามมาตรา ๑๖ 

  ประเดน็ที่ ๔ คือมาตรา ๑๗ กําหนดใหเลขาธกิารตองไมมีลักษณะตองหาม ๑๐ ขอ 

เห็นควรเพ่ิมเติม ๑ ขอก็คอืวา เคยตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ ไมวาจะมกีารรอลงอาญา 

หรือไมกต็าม เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

เพ่ือใหรัดกุมย่ิงขึ้น เหตุผลนะครับ โดยเปนไปตามรปูแบบปจจุบนัของกฎหมายเกี่ยวกับ 15 

คุณสมบตัิของผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ 

  ประเดน็ที่ ๕ ในมาตรา ๒๓ ผมขอตัดกค็ือวรรคหนึ่ง เลขาธิการและรองเลขาธิการ 

ตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในสัญญากับสํานักงานหรอืในกิจการที่กระทําหรือจะกระทําใหแก 

สํานักงาน ไมวาทางตรงหรอืทางออม ขอตดั “เวนแตเปนเพียงผูถอืหุนเพ่ือประโยชนในการลงทนุ 

โดยสุจรติในบริษัทจํากดัหรอืบริษัทมหาชน จํากัดทีก่ระทําการอนัมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ ไมเกิน20 

จํานวนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด” 

  ประเดน็ที่ ๖ สําหรบัมาตรา ๓๓ วรรคทาย ขอตดั “ถาคณะรฐัมนตร ี

มิไดกําหนดไวเปนประการอืน่ หนวยงานของรัฐหรือสํานกังานท่ีไดรับการมอบหมายจาก 

คณะรฐัมนตรตีามวรรคหนึง่จะมอบหมายใหเอกชนเปนผูดําเนินการแทนกไ็ด ในกรณีเชนนั้น 

ใหถือวาเอกชนนัน้ไดรบัอนมุัติหรืออนุญาตหรือไดรบัความเหน็ชอบจากหนวยงานของรัฐ 25 

ที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้แลว แตหนวยงานของรัฐหรอืสํานักงานทีไ่ดรับมอบหมายจาก 

คณะรฐัมนตรตีามวรรคหนึง่ตองควบคุมดูแลการดําเนินการของเอกชนดังกลาวใหเปนไป 

ตามกฎหมายนั้นดวย” ก็คือวาการใหเอกชนดําเนินการแทนหนวยงานของรัฐทีม่ีอํานาจอนมุัต ิ
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๓๒ 

สนช. ๕๙         สํารวม  ๗/๔ 

 

หรืออนุญาต หรือใหความเห็นชอบตามกฎหมายนัน้อาจเปนการไมสมควร เนื่องจากเอกชนจะไมมี

ความรับผิดชอบทางอาญาจากการที่ไมเปนเจาหนาทีข่องรัฐ การดําเนนิการอาจมกีารเอื้อประโยชน

กันได จึงควรตดัออก 5 

  ประเดน็ที่ ๗ ตามมาตรา ๕๑ สมควรตดัออกก็คือวา “แตตองไมเกนิราคาประเมนิ 

ทุนทรัพยของอสังหารมิทรัพยเพ่ือเรียกเกบ็คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม”  

อันนี้กเ็นื่องจากคนตางดาวเปนฝายผิดเงื่อนไข จึงควรจายไมเกนิราคาประเมินทุนทรัพยของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือเรียกเกบ็คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนติิกรรม เพ่ือเปนการปองกัน 

รัฐเสียหายจากการสรางราคาซึ่งซื้อไดแพงเกนิความจําเปน 10 

  ผมขออนุญาตมเีรียนเทานี ้ขอบคุณครับ 

 

          -  ๘/๑ 

 

 15 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ผมอยากจะเรียนวา 

ถาทานอภิปรายในรายละเอยีดลงลึกมาก ๆ ถาจะดําเนนิการขอแปรญัตติจะไดผลดกีวานะครับ 

ดังนัน้ถาเปนการอภิปรายกอนชั้นรับหลักการ ถาทานประสงคจะทราบการที่รฐับาลเสนอมา 5 

อยางไร รฐับาลจะไดอธบิายถูกตอง ถาลงรายละเอียดรายมาตรา ถาทานเปนกรรมาธิการก็ขอให 

ไปแกในชัน้กรรมาธิการ แลวถาทานไมไดเปนกรรมาธิการก็ขอแปรญตัติ จะทําใหการพิจารณา 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ตอไปเชญิทานศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว ครับ  

  ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว   :   กราบเรียนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม 10 

อยากจะกราบเรียนนะครับวา รางพระราชบญัญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... นี ้

ผมไดทาํความเขาใจและรูสึกดีใจที่เหน็การจัดการมีเหตมุีผล ในการที่จะทําใหการจัดการเขตพัฒนา 

พิเศษภาคตะวนัออกพัฒนาที่ย่ังยืน ผมคิดวาเปนส่ิงที่สําคัญ แลวผมเชื่อวาผมอานแลวสามารถ 

ที่จะเปนตนแบบทีด่ี เพราะวาผมเองไดดูแลในเรื่องของส่ิงแวดลอมก็คอนขางจะเปนหวง  

แตเมื่ออานในรางพระราชบญัญตัินี้คอนขางคลายไปบาง แตก็มบีางส่ิงบางอยางที่อยากจะเสนอไว 15 

ที่นี่ ผมไดดแูลวผมคิดวาขอดีมีหลายประการ  

  ประการที ่๑ ที่ผมวาชัดเจนก็คือการท่ีเราจะพัฒนาเรื่องของการอตุสาหกรรม 

ที่นี่เขียนไวเลยวาจะใชที่ดนิใหเหมาะสมกับศกัยภาพของพ้ืนที่ที่แทจริง อันนี้ดมีาก ผมคิดวา 

เปนส่ิงท่ีถูกตอง  

  ประการที ่๒ ที่ผมวาในรางพระราชบัญญัตนิี้ดกี็คือ ๑. จะใชเทคโนโลยีทนัสมัย 20 

และนวตักรรมที่มปีระสิทธิภาพเพ่ือใหการดําเนินการผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

อันนี้กช็ัดอกี 

  ประการที ่๓ ที่สําคัญอีกกค็อื ๑. การบรหิารจัดการที่นีไ่มวาจะเปนเชิงงบประมาณ 

หรือกิจกรรมตาง ๆ จะบรหิารจัดการในเชิงบรูณาการ ผมวาเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่สําคญั  

ถาในรางพระราชบญัญตัฉิบบันี้ไดเขียนไวชดัเจนวาจะทําอยางนี ้ผมคดิวาเปนส่ิงท่ีดแีละถกูตอง 25 

  และที่สําคัญอกีประการหนึ่งก็คือ มีการจัดกองทุน ผมคดิวาอันนี้เปนเรื่องสําคญั 

เพราะวาเวลาเกดิอะไรขึ้นมา ไมวาจะเปนผลกระทบส่ิงแวดลอมก็ด ีกับชวีติของใครก็ตาม สุขภาพ 

ก็ตาม หรือมกีองทุนเอาไวรบัรอง อันนี้ผมคิดวาอยางนอยท่ีสุดประชาชนก็จะไดเบาใจวาในพ้ืนที่ 

ถาเกดิอะไรขึ้นมาแลว มีกองทุนที่จะชวยสนับสนนุเขามา 
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  ประการสุดทายที่ผมคิดวาเปนส่ิงทีด่ีกค็ือ มกีารบรหิารจัดการ โดยมีการจัดตัง้ 

สํานักงาน หนวยงานเปนหลักที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเหมือนอยางท่ีทานสมคิด  จาตศุรีพิทักษ

รองนายกรฐัมนตรไีดพูดถงึ ผมก็วาทั้ง ๕ ประการนี้ผมกเ็ลยขอสนบัสนนุในเรือ่งของการจัดตั้ง 5 

หรือวาการที่จะพิจารณารางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ในครัง้นี ้

แตอยางไรกต็ามผมก็มขีอคดิเหน็และเปนหวงในเรื่องของบางประเดน็ ผมเองไดทํางานในเรื่องของ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชายฝงทะเลมาตลอดระยะเวลาหลายสิบป ก็เลยมีความเปนหวง 

ก็คือวาในเรือ่งของทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมนั้น ถาเราตั้งโรงงานท่ีอาจจะเกดิมีพิษภัย  

ปลดปลอยส่ิงปฏิกูลตาง ๆ ไปสูชายฝงทะเล ไมวาจะเปนปาชายเลนกด็ี บริเวณนัน้มอียูมาก10 

พอสมควร หรือจะเปนกลุมของหญาทะเลหรือวาสาหรายทะเลหรือวาปะการงั ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญ 

เปนองคประกอบสําคัญในระบบนิเวศของปาชายเลน เกี่ยวกับสัตวน้ําประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนกุง  

หอย ป ูปลา วงจรชวีิตของเขาตลอดระยะเวลา ๑ ปจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาส่ิงเหลานี้ถาเราสามารถที่จะไดศึกษาใหชัดเจนแลวจะเปนประโยชนอยางย่ิง 

ผมอยากจะกราบเรียนที่ความเปนหวงก็คอืในมาตรา ๘ ที่บอกวาใหทางคณะกรรมการส่ิงแวดลอม15 

แหงชาต ิตัง้ผูชํานาญการแลวก็ทําใหสําเร็จภายใน ๑๒๐ วัน ผมคิดวาระยะเวลา ๑๒๐ วนั เมื่อไดรบั

รายงานนัน้ ไมใชประเด็น ประเด็นที่ชาเดี๋ยวนีก้็คือผูทีไ่ปทําการวิจัย จะพูดไปแลวอาจจะรูจรงิบาง 

ไมรูจริงบาง แตถาคนที่เขามปีระสบการณเขาใจในเรื่องระบบนิเวศตาง ๆ ไมวาจะเปนชายฝงหรือ

ระบบนิเวศทีม่ีความเชือ่มโยงระหวางน้าํจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม เขาสามารถที่จะศึกษาทุกเรื่อง 

ไมวาจะเปนระบบนิเวศเรื่องของสัตวน้ํา ระบบนเิวศของอาหารอะไรกต็าม ถางานวิจัยอยางนี ้20 

ไดครบสมบูรณไมถงึ ๔ เดือนที่พูดนี ้๒ เดอืนกเ็สร็จแลว ผมเองเคยเปนคณะกรรมการส่ิงแวดลอม

แหงชาต ิอยูหลายวาระ ส่ิงหนึ่งทีท่ําใหลาชาก็คือ เวลาเขาไปแลวเราซักถามในเรื่องของเนื้อหา 

การวิจัยผูทีไ่ปทาํการวิจัยนัน้ยังหาขอมูลไมสมบูรณ ก็เลยตองไปจัดการทาํใหม เพราะฉะนั้น 

ผมคิดวาในเวลา ๑๒๐ วัน นับแตวันทีไ่ดรับรายงานผมไมตดิใจครบั แตผมจะบอกวาปญหา 

ที่จะเกดิขึน้ก็คือตวัรายงานที่ทํานั้นมีความสมบูรณ ถูกตองมากนอยแคไหน อนันีเ้ปนประเด็นทีม่ ี25 

ความสําคัญอยางย่ิง เพราะฉะนั้นอยากจะฝากความเปนหวงไปวาในเรื่องของผูที่จัดทํารายงานนั้น 

จะตองเกง คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาตติองเลือกใหถูกตอง นั่นคือประการทีผ่มคอนขาง 

เปนหวง เพราะวาทรัพยากรธรรมชาติชายฝงนั้นเปนโซอาหารสําคัญ ถาเกดิสูญเสียสลายตัวไปแลว 
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ยากในการท่ีจะฟนฟู แตถาจะฟนฟูได ก็ยากที่จะกลับไปเปนเหมือนเดิม แลวอาจจะตองลงทุน 

อยางมากมายมหาศาล อนันี้ก็อยากจะฝากไว ทีนีเ้มื่อเปนอยางนีแ้ลว ผมกม็าดูในมาตรา ๑๐  

ในเรื่องคณะกรรมการนโยบายในการกําหนดตาง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก กระผมดู5 

คณะกรรมการแลวก็ไมอยากจะเพ่ิม เพราะวาถามนัมาก แตเนื่องจากที่ทานสมคดิ  จาตศุรีพิทักษ 

รองนายกรฐัมนตร ีบอกวา ๑. เราตองหาคนทีเ่กงและสถาบนัวิจัยก็จะเปนไปไดหรือไมวาจะเอา

กระทรวงศึกษาธิการซึง่เขามีระบบรายงานหรือวาผูทีเ่ชีย่วชาญ แตละประเดน็แตละเรื่องนัน้ 

มีใครบาง ถาเราสามารถนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเขามาอยูในคณะกรรมการนาจะ 

ไดเปนการจัดสรรคัดเลือกบคุคลที่จะมีประโยชนในการศึกษาในแตละเรื่องนาจะไดดีกวา  10 

  ในประเดน็สุดทาย ผมเปนหวงในมาตรา ๓๔ เรื่องที่บอกวาถมทะเล บอกวา 

“การถมทะเลตามวรรคหนึ่ง ใหสํานกังานไดรบัการยกเวนไมตองปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวย 

การเดินเรือในนานน้ําไทยและกฎหมายวาดวยการประมง” ผมวาตองไปดูใหด ีๆ นะครับ  

เพราะวาการถมทะเลกข็ึ้นอยูกับพ้ืนท่ี ถาถมมากก็มีผลกระทบอยางสูง  

  เวลาหมดนะครับ อนัที่จริงกม็ีหลายเรื่อง แตผมคดิวาก็จะวากันในตอนที่มี15 

คณะกรรมาธิการพิจารณาในรายละเอียดตอไป ผมก็มแีคนี้ที่ขอสนับสนุนซึ่งมีขอดีอยูหลายประการ 

แตวาความเปนหวงผมก็มีอยู ๒ – ๓ เรื่องดังที่ผมไดเรียนใหทราบ ขอบพระคุณมากทานประธาน

ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปเชญิคุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณี ครับ 

  คุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณี   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ20 

ที่เคารพ ดฉิัน คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอกราบเรียน 

ทานประธานผานไปยังทานรองนายกรฐัมนตรวีา ดฉิันเห็นดวยอยางยิ่งกบัการพัฒนาประเทศ  

แตอยากจะขอเรียนถามบางประการ คือในมาตรา ๘ วรรคทาย  ๙.๑.๔ กําหนดใหในการดําเนินการ 

เพ่ือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หากคณะกรรมการนโยบายเห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศหรอืคําสัง่ใดกอใหเกดิความไมสะดวกหรือลาชา มีความซับซอนหรือมกีารเพ่ิม25 

ภาระการดาํเนนิการโดยไมจําเปนหรือมีปญหาหรืออุปสรรคสิ่งใด ใหคณะกรรมการนโยบายเสนอตอ 

คณะรฐัมนตร ีเพ่ือพิจารณาใหมีการดําเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ 

หรือคาํส่ังดังกลาวหรือมกีฎหมายขึน้ใหม เพ่ือใหการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเรว็ ดิฉนัเห็นดวยอยางย่ิง แตกไ็มสบายใจเชนเดียวกบั 

ทานศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว เมื่อทราบวาอาจจะมีการปรับปรุงกฎหมายบางฉบับหรือ 

กฎระเบียบบางประการเพ่ือใหการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกสะดวกและรวดเรว็ 5 

เนื่องจากกฎหมายบางฉบับ เชน กฎหมายผังเมืองเปนกฎหมายที่ละเอียดออนจะตองมีการศึกษา 

ถึงปญหาและการแกปญหาอยางถองแท และตองใชเวลาพอสมควรจึงจะออกมาอยางถูกตอง 

และเหมาะสม ไมกอใหเกิดปญหาในภายหลัง ดิฉนัเปนหวงอยางย่ิงวาหากการพัฒนาพิเศษ  

ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศชาติในดานเศรษฐกิจโดยรวมนั้นจะมีการแกปญหาท่ีเปนปญหา 

ในปจจุบันนี้กอนหรือไม นั่นก็คือปญหาน้ําทวม ซึ่งเปนปญหาตอเศรษฐกิจทั้งของประเทศและ 10 

ของประชาชนแทบจะทุกป ปญหาน้ําทวมขังมอเตอรเวย (motorway) ทางไปพัทยาและ 

จังหวดัในภาคตะวนัออกเวลาฝนตกหนัก ปญหาน้าํทวมขังทางรถไฟเนื่องจากกีดขวางทางน้ํา  

เหลานีไ้ดรับการแกไขแลวหรือยัง ปญหาน้ําทวมเปนปญหาใหญของประเทศ หากยังไมไดม ี

การแกไขใหหมดไปหรือใหนอยที่สุดจะเปนอปุสรรคของเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม อยางไร  

ดิฉนัเรียนถามดวยความหวงใยเด็กและเยาวชนผูที่จะเปนผูใหญที่จะตองอยูในบานในเมืองนี้ 15 

ตอไปในอนาคต ขอบพระคณุคะ 

 

          -  ๙/๑ 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานพลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท 

และจากนัน้ทานกิตติ  วะสีนนท นะครับ 

  พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิ5 

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ 

ผมไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ทัง้ ๗๑ มาตรา 

เรียบรอยแลว เห็นวาเปนกฎหมายที่มีความสําคญัตอเศรษฐกิจของประเทศ พ้ืนที่ภาคตะวนัออก 

มีความเหมาะสม กฎหมายใหมมีความจําเปน ดังนั้นกระผมจึงเหน็ดวยในหลักการและเนื้อหา 

สวนใหญของรางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้แตอยางไรก็ตามมีบางประเด็นทีก่ระผมอยากจะ 10 

สอบถามเพ่ิมเติมในเชิงหลักการ เพ่ือความชดัเจนในการพิจารณาขัน้ตอนตอไปของสภา ดังตอไปนี้ 

  ประเดน็แรก คือองคประกอบของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก ตามมาตรา ๑๐ ของรางพระราชบัญญตัิ กระผมไดพิจารณาเปรียบเทียบกับการแตงตั้ง 

คณะกรรมการทีก่ํากับดแูลการพัฒนาโครงการนี้ในชวงเริ่มตน ที่ใชชื่อวา ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก หรอืที่คุนเคยกันในชื่อ อีอซี ี(Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งก็เปนไป 15 

ตามคาํส่ังหัวหนา คสช. ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เหน็วา

มีจํานวนคณะกรรมการทีแ่ตกตางกัน กลาวคือ 

คณะกรรมการตามคําสั่งหัวหนา คสช. เดมินัน้มี ๒ คณะ ๒ ระดบั ไดแก คณะกรรมการนโยบาย 

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ซึง่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและกรรมการ 

เปนระดับรฐัมนตร ีอีกชุดหนึ่งคือ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 20 

ภาคตะวันออก ซึ่งมีรฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธาน มีกรรมการเปนระดบั

ปลัดกระทรวงและรวมถงึผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการ ๓ เหลาทัพและ ผบ.ตร. กร็วม 

เปนกรรมการดวย แตในตามราง พ.ร.บ. ฉบับนีก้ําหนดใหมีคณะกรรมการชุดเดียวระดับเดียว  

คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก มีองคประกอบตามราง พ.ร.บ.  

มาตรา ๑๐ ซึ่งคลายคลึงกับคณะกรรมการตามคําส่ังหัวหนา คสช. ที่ ๒/๒๕๖๐ แตความแตกตาง 25 

ที่สําคัญและผมเหน็วาไมนาจะสงผลดตีอการพัฒนาโครงการออีีซ ีก็คือการทีค่ณะกรรมการ 

นโยบายโดยตําแหนงนัน้ไมมีผูแทนกระทรวงกลาโหมหรือเหลาทัพอยูเลย กระผมมองวา 

การพัฒนาโครงการอีอีซนีั้น เราไมไดเริม่ตนจากศูนยนะครับ โครงสรางพ้ืนฐานหลายอยาง  

ทั้งท่ีดนิและส่ิงกอสราง รฐัมทีุนเดมิอยูแลว โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงสรางเกี่ยวกบัอตุสาหกรรม 
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ดานการบนิและโลจิสตกิส (logistics) ซึง่เปนอุตสาหกรรมเปาหมายพิเศษตอไป สวนใหญจะ 

อยูในที่ดินและส่ิงกอสรางเดมิใชในทางทหารอยูแลว เชน สนามบนิอูตะเภา ซึง่เปนที่ตั้งของ 

กองการบนิทหารเรอื ในขณะเดียวกันก็ใชงานในเชงิพาณิชยกับการทาอากาศยานอูตะเภา 5 

ในลักษณะจอยท ยูส ซิฟวิล มิลลิเทอรี แอรพอรต (joint use civil military airport) หรือโครงการ

ภายใตการใชสนามบนิรวมระหวางพลเรอืนและทหาร ซึง่ใชอยูในหลายประเทศ มีทาเรือจุก 

เกาะเสม็ด ซึง่รองรับเปนที่จอดเรอืรบใหญ ๆ ของกองทพัเรือ เรอืหลวงจักรีนฤเบศร เรือฟริเกต 

หรือเรือรบความเร็วสูง แลวก็เรือดําน้าํที่จะมาในอนาคต มีอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ซึ่งเปนอูที่ใหญ

ที่สุดในภูมิภาคแถบนี ้พ้ืนทีท่ี่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนเพียงบางสวนของทีด่ินที่พระบาทสมเด็จ 10 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รชักาลที่ ๖ พระราชทานใหกองทัพเรือ เมื่อป ๒๔๖๕ เพ่ือใชเปนทีต่ั้งของ

ฐานทัพเรือครอบคลุมอําเภอบานคาย อําเภอบานฉาง อําเภอเมือง จังหวดัระยอง แลวกบ็างละมงุ 

สัตหีบ จังหวดัชลบรุี และตอมาก็ไดมกีารประกาศใหพ้ืนที่ดงักลาวเปนเขตปลอดภัยในราชการทหาร

ตามพระราชบัญญัตวิาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๘  

เพ่ิมขึ้นมาอีก ดงันัน้ที่ดนิท้ังหมดที่กลาวมามีสถานะเปนทั้งเขตทรงสงวน เขตหวงหาม  15 

และเขตปลอดภัยในราชการทหาร ซึง่ตามกฎหมายก็ใหอํานาจกองทัพในการกํากับดูแล  

อนุญาตสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ดังนัน้การที่องคประกอบของคณะกรรมการนโยบายตาม 

ราง พ.ร.บ. นี้ ไมมีผูแทนกระทรวงกลาโหมหรอืเหลาทพั ซึ่งดูแลใชประโยชนอยูแลวในที่ดนิ 

ดังกลาวนั้น นาจะไมเปนผลดีตอการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและไมสอดคลองกับแนวคิด

ศูนยบรกิารเบด็เสร็จดานการลงทุนหรือวัน สตอ็ป เซอรวิส (one stop service) จรงิอยูครับวา20 

ผูแทนกลาโหมหรือเหลาทัพนั้น สามารถรวมเปนกรรมการไดในฐานะผูทรงคุณวฒุิ ซึง่มีอยูไมเกนิ  

๕ คน แตกระผมก็เห็นวาสถานะความเปนกรรมการที่ระบุตําแหนงแนนอนชัดเจนกบัการไดรับเลือก

ในฐานะผูทรงคุณวุฒนิั้นมรีะดับในการใหความสําคัญและความแนนอนในการเปนกรรมการ 

ที่แตกตางกนั ซึ่งผมคิดวาสมควรมีการทบทวนหลักการในเรื่องนี้  

  ประเดน็ที่ ๒ ก็คอนขางลงไปทางเทคนิคพอสมควร ก็คอืเรื่องการถมทะเล  25 

ที่อาจารยสนทิก็ไดกลาวมาแลว ตามที่กลาวไวในมาตรา ๓๔ ของรางพระราชบญัญัตฉิบับนี้  

ทานประธานครับ เผอญิวาทะเลเปนเหมือนถิน่ของพวกเราหลายคนในท่ีนี ้ก็คอืเปนพ้ืนท่ีปฏิบตัิการ

ของพวกเราหลายคนในอดีต ดังนั้นการทีร่ะบุไวในกฎหมายใหมีการถมทะเลไดนั้น กระผมมี 

ขอกังวลใจอยูพอสมควร โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของอาณาเขตของประเทศ เพราะอะไรหรือครับ 

สนช. ๕๙          มิ่งขวัญ  ๙/๓ 30 



๓๙ 

 

ตามมาตรา ๓๔ ของราง พ.ร.บ. นั้น ใหอํานาจสํานักงานคณะกรรมการนโยบายดําเนินการ 

ถมทะเลได โดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการเดนิเรือในนานน้ําไทย 

และกฎหมายวาดวยการประมง ซึ่งเขาใจไดวาอยางนอยก็จะไดรับการยกเวนในเรื่องของการ 

อนุญาตกอสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ําและไมถือวาเปนการละเมิดการอนุรักษสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา  5 

แตไมมีไดกลาวถึงผลที่จะเกดิขึน้จากการงอกเงยของแผนดนิออกไปในทะเลยเลย ซึง่ในแงมุม 

ของกฎหมายทะเล ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงอาณาเขตทางทะเล  

อาณาเขตทางทะเลหรือทะเลอาณาเขตของไทยนั้น มีพระบรมราชโองการเมื่อป ๒๕๐๙  

ประกาศความกวางไว ๑๒ ไมลทะเล หรอืประมาณ ๒๒ กิโลเมตร โดยวดัจากเสนฐาน  

คือเสนแนวน้าํลดตลอดฝงทะเล ดังนั้นเมื่อมีการถมทะเลออกไป ขออนญุาตชวยคดิตามดวย 10 

นะครับ ซึ่งคือการขยายฝงทะเลขยายเสนฐานออกไป ยอมมีอิทธิพลหรือศัพททางเทคนิค 

ในการทําแผนท่ีทะเลเรียกวา มีเอฟเฟค (effect) ใหเกดิการเปล่ียนแปลงกับขอบเขตดานนอก 

ของทะเลอาณาเขตดวย ซึ่งหมายความวาทะเลอาณาเขตของประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

กระผมเองไมขดัของถาหากวาเราจะถมทะเล แลวกข็ยายแผนดินออกไป แลวยังไดพ้ืนที่ทะเล 

อาณาเขตเพ่ิมมากขึ้น แตมปีระเดน็ที่ตองพิจารณาก็คือเนื่องจากรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘  15 

วรรคสอง กําหนดวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย ตองไดรับความเห็นชอบ 

ของรฐัสภา ดังนั้นจึงเกดิคําถามในเชิงหลักการตามมาวา หนังสือสัญญาวาจางใหดําเนินการ 

ถมทะเล ซึ่งสํานักงานจะทํากับบริษัทรับเหมาถมทะเลหรือขอตกลงรูปแบบอื่นใดระหวาง 

สํานักงานกบัองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับการถมทะเลนัน้จะถอืเปนหนงัสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๑๗๘ วรรคสอง ดวยหรือไม ที่ผมยกประเด็นทกัทวงและก็สอบถามมานี้สรปุวา  20 

แมวาผมจะเหน็ดวยในเชงิหลักการและเนื้อหาสวนใหญของรางพระราชบัญญตัฉิบบันี้  

แตก็มีบางสวน บางประเดน็ที่สมควรทบทวนหรือหาขอสรุปไดชดัเจนถองแทเสียกอน  

อันนี้กเ็พ่ือประโยชนในการพิจารณาราง พ.ร.บ. ฉบับนีข้องสภาในขั้นตอนตอไป ผมมีเรื่อง 

อภิปรายเทานี้ ขอบคุณทานประธานครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานกติต ิ วะสีนนท แลวตามดวย 25 

ทานมณเฑียร  บุญตัน และจากนัน้ทานวันชัย  ศารทูลทัต เชญิทานกติต ิ วะสีนนท ครบั 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   ขอบพระคุณทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ 

กระผม นายกิตต ิ วะสีนนท สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กอนอื่นกต็องกราบขอบพระคุณ 
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ผานทานประธานไปยังคณะรัฐมนตรีที่จัดทาํกฎหมายฉบับนีข้ึ้นมา แลวก็จากที่ทาน 

รองนายกรฐัมนตรไีดเลาใหฟง ก็ใหเห็นภาพถงึความทาทายและการท่ีเราจะใชศักยภาพ 

ความพรอม รวมทั้งขอพิจารณาเชิงภูมิเศรษฐศาสตรเขามา แลวก็ใชหลักบูรณาการเขามา 

เพ่ือจะทําส่ิงทีเ่รารูจักกนัในนามของอีอซีีนี ้และกม็ีขาวดี ๆ เชน การทีญ่ี่ปุนใหความสนใจ  5 

และกม็ีคณะของกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอตุสาหกรรม หรือที่เรียกวา เมติ (Ministry of 

Economy Trade and Industry : METI) นําคณะนกัธุรกิจใหญถึง ๕๖๐ กวาคนเขามาและมาทํา

เมมโมเรนดมั ออฟ อินเทน (memorandum of intent) หรือบนัทึกแสดงเจตจํานง กบักระทรวง

อุตสาหกรรมของทานรฐัมนตรีอตุตมดวย ผมมี ๒ - ๓ ประเด็นที่อยากจะขออนุญาตฝาก หลักการ

แรกก็คือผมเขาใจดีวาทางรฐับาลเองกไ็ดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ10 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ มาปฏิบตัิ และผมคดิวาเรื่องนี้กไ็ดมีการพิจารณาประเด็น

ของหลักการนี้เปนอยางดี ------------ 

 

          -  ๑๐/๑ 

15 



๔๑ 

สนช. ๕๙         อรอุมา  ๑๐/๑ 

 

โดยเฉพาะในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล แลวก็ภูมิคุมกัน ผมคิดวาในเรื่องความรู 

คูคุณธรรมนี้คงไมมีปญหาแนนอน แลวในเรื่องความพอประมาณก็คงจะเปนเรื่องของหลัก

เศรษฐศาสตรที่จะตองมีหลักท่ีเรียกวา อีควิลิบเบรียม (equilibrium) หรือสภาสมดุล และออพติมัม 5 

(optimum) หรือความเหมาะสมที่สุด กค็ือวาใหเกดิประโยชนสูงสุด แนนอนส่ิงหนึง่เราตองการท่ีจะ

ใหตางชาตเิขามาลงทนุ แตวากอนทีเ่ขาจะเขามากค็งจะตองมกีารปูพ้ืน ตองมีการสราง ตองมกีาร

ลงทุนของเราใหพรอมท่ีจะทําดวย แลวก็ลักษณะที่ทํากเ็รียกวามีคณะกรรมการนโยบายที่จะตอง

เรียกวาเปนมนิิแคบิเนต (mini cabinet) หรือมีลักษณะเปนคณะรัฐมนตรีชดุเล็กเลยก็คือวาตาม

หมวด ๒ มาตรา ๑๐ มีคณะกรรมการ ๒๖ ทาน  10 

ก็เปน ครม. ๑๔ ทานแลว แลวก็ยังมีผูเสนอใหมีรฐัมนตรเีพ่ิมเติมอีกดวย อนันีก้็ถือวาเปนเรื่องท่ี

เหมือนกับโฟกัส (focus) ครม. มาในจุดนี้เลย เพียงแตวาในการดําเนนิการนัน้ก็สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายก็จะเปนผูเลนที่สําคญัตามมาตรา ๑๕ แลวกต็ามมาตรา ๑๕ สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายก็มีอาํนาจหนาทีค่อนขางจะกวางขวาง รวมทั้งใน (๗) ของมาตรา ๑๕  

ก็คือรวมลงทุนดวย แลวก็ (๘) ตัง้บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัเพ่ือประกอบกิจการดวย  15 

อันนี้กเ็ปนเรื่องที่คอนขางจะมีอํานาจหนาที่ท่ีกวางขวาง เทาที่ดูจากเอกสารกม็ีหนวยงานถึง  

๑๖ หนวย รวมทัง้ภาคประชาชน แลวก็ภาคเอกชนที่แมจะเห็นชอบแตกม็ีการตั้งขอสังเกต  

ซึ่งบางสวนกไ็ดแกไขไปแลว เชน มีรฐัมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขก็มา มีภาคเอกชนเขามา 

อยูในคณะกรรมการนโยบายแลว แตวาก็ยังมบีางประเด็นท่ีผมคิดวายังคงจะตองดกูันตอไป  

เชน เรื่องผังเมอืง ซึ่งคณะกรรมการนโยบายแลวก็สํานกังานคณะกรรมการนโยบายก็อาจจะ 20 

มีบทบาทที่กาวไกลไปกวากฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งในขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย 

ก็คงจะตั้งขอสังเกตไปถึงขั้นวา อาจจะไมสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือเปลา แลวก็ในสวนของ

การเงิน การคลัง โดยเฉพาะมาตรา ๕๘ (๑) ตรงนัน้ผมคดิวาอาจจะตองดูใหดี ผมเขาใจวา 

พยายามแลวในระดับกฤษฎีกา โดยเฉพาะ (๑) ทีว่า “ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติามกฎหมาย 

วาดวยการควบคมุการแลกเปลี่ยนเงนิ ทัง้หมดหรอืบางสวน” ตรงนี้เราเคยมปีระสบการณ 25 

ที่ไมดกีับเรื่องการควบคุมแลกเปล่ียนในอดตี แลวก็เรือ่งวินัยทางการเงนิเปนเรื่องที่สําคัญมาก  

ก็ไดมีการเปดชองไววา โดยคณะกรรมการนโยบายจะกาํหนดเงือ่นไขใหตองปฏิบัตไิวดวยก็ได  

ผมมีขอสังเกตก็คอืวาธนาคารแหงประเทศไทยไมไดอยูในภาพนี้ ตางกับหนวยงานอืน่ที่มีรฐัมนตรีอยู 

แลวกอ็ยูในรฐับาล แตแบงกชาติมคีวามเปนอิสระ ฉะนั้นผมตองขออนุญาตฝากไวในระดบั

คณะกรรมาธิการตองชวยดตูรงนี้ใหดีวาใหมีความรัดกุมพอสมควรนะครับ 30 



๔๒ 

สนช. ๕๙         อรอุมา  ๑๐/๒ 

 

  อีกเรื่องหนึ่งที่ผมขออนุญาตฝากก็คือ ไดมีการพูดถึงเรื่องบุคลากร เรื่องการศึกษา 

ซึ่งมคีวามพรอมในทองถิ่น แตวานาจะใชโอกาส ใชอีอีซ ี(EEC) เปนพ้ืนสําหรบัเรือ่งการศกึษาดวย 

บานเราจรงิ ๆ ตอนนี้เรือ่งการศึกษาก็มีความกาวหนาพอสมควร แตก็มีปญหาอยางที่ทราบกนัอยู 5 

ในเรื่องมาตรฐานอะไรตาง ๆ รวมทัง้มาตรฐานปริญญาดวย ของเราเปดในเรื่องโรงเรียนพอสมควร

แลว เรื่องโรงเรียนนานาชาติอะไรตาง ๆ แตก็มขีอสังเกตวามหาวิทยาลัยตางประเทศดี ๆ  

เขาอยากมาเปดไมไดมา เพราะของเรามรีะบบที่กดีกนั ตองยอมรับวามรีะบบที่จะชวยดแูล

มหาวทิยาลัยภายใน แตวาไมไดเปดใหภายนอก ผมวาไหน ๆ เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว 

ลองพิจารณาเอาเรือ่งการศกึษาเขามาใหมีมหาวิทยาลัยดี ๆ มาตั้งอยูในเขตนี ้มหาวทิยาลัย10 

ตางประเทศ ซึ่งนอกเหนือจะเปนการยกสถานะเรื่องมาตรฐานแลว อาจจะชวยใหมกีารแขงขัน 

ของการศกึษา โดยเฉพาะในระดบัอดุมศกึษาภายในประเทศดวย  

  สุดทายผมขออนญุาตฝากเรือ่งความย่ังยืน ที่ทานรองนายกรัฐมนตรีเองก็ไดมกีาร

พูดถึง ก็อยากจะขอใหมีการเอ็นเกจ (engage) หรือการมีสวนรวมทางพ้ืนที่แนนอน อันนี้เปนเรื่อง

ของสวนกลางที่จะตองเขาไป แตวาการเอน็เกจพ้ืนทีก่็ไดรับทราบแลวในเบือ้งตนวามีการ15 

ปรึกษาหารอื มกีารรับฟงความคิดเหน็ แตวาในกลไกนี้ไมมี ฉะนั้นการเอน็เกจทั้งในกรณีขององคกร

ทองถิน่ แลวกเ็อ็นเกจของประชาชนเปนเรื่องที่จะตองปฏิบัติ กข็ออนุญาตฝากดวย ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถัดไปทานมณเฑียร  บุญตัน แลวก ็

ทานวนัชัย  ศารทูลทัต แลวก็พลเอก อูด  เบื้องบน เชญิทานมณเฑียร  บุญตัน ครบั 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ20 

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิกอนอื่นตองขอขอบพระคุณ

รัฐบาล โดยทานรองนายกรฐัมนตรีท้ัง ๒ ทาน ทีไ่ดใหเกยีรติมานําเสนอและรบัฟงความเห็น

ประกอบการพิจารณาของสภาแหงนี้ ทานประธานที่เคารพครับ ผมกค็ิดวาผมเองไมตางจาก 

พ่ีนองคนไทยท่ัวไปทีอ่ยากเห็นประเทศชาติเราพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง โดยเฉพาะอยางย่ิง 

คําท่ีดูเหมือนจะเปนกระแสโลก ก็คอืการพัฒนาอยางย่ังยืนที่อยูในเปาหมายการพัฒนาในป ๒๐๓๐  25 

หรือ (Sustainable Development Goals : SDGs) อยางไรก็ตามเมื่อคิดถึงคําวา “ย่ังยืน”  

ในความหมายทั่วไปที่คนเขาใจกันสวนใหญแลวตองการเวลาในการพิสูจนท้ังส้ิน อยางไรกต็าม  

เอสดีจี (SDGs) มีหลักคดิที่สามารถพิสูจนไดตัง้แตวันนี้เปนตนไปวา ถามีส่ิงเหลานี้แลวจะเปน 
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๔๓ 

สนช. ๕๙         อรอุมา  ๑๐/๓ 

 

หลักประกนัการพัฒนาอยางย่ังยืน กค็ือหลักของการไมทิง้ใครไวขางหลัง อนันี้เราอาจจะแปลในเชิง

เนกกะทิฟ (negative) หนอย แตวามีคํานี้อยูจริงในเอสดีจี (SDGs) จริง ๆ หลักนี้มฐีานมาจาก

ความคิดเรื่องของการพัฒนาที่ทุกคนหรอืทุกกลุมไดรับประโยชนอยางเทาเทียมทั่วถึงและเปนธรรม5 

หรืออนิคลูชนั (inclusion) นั่นเอง ผมแปลแบบไทย ๆ วา หลักการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

คือแปลขามวฒันธรรม ผมเองผิดหวงัมาแลวกับกฎหมาย ๓ ฉบับ ซึง่ก็ไมอยากโทษใคร 

อาจจะโทษตัวเองที่ยังพูดไมเกงพอ กค็ือพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบญัญตัิการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบญัญตัิการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรบั10 

อุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหลักที่ผมพยายามผลักดนั แตไมประสบความสําเร็จในสภา

แหงนี้กค็ือเรือ่งของการจัดสภาพแวดลอมที่เปนมติร  

เปนธรรม และเปนสากลสําหรับทกุคนที่ทุกคนเขาถึงไดโดยสะดวก แตก็ดมีีกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญหลายฉบับทีไ่ดนาํหลักการดังกลาวไปบรรจุเอาไว อาจจะยังไมชัดเจนเทาไร  

แตวากเ็ริ่มมีเคาลางสิ่งเหลานี้ขึ้นบาง อยางไรก็ตามผมยังไมพบวากฎหมายฉบับนี้ไดนําหลักการ 15 

เรื่องของอนิคลูชัน ซึ่งจะตองมีองคประกอบของการมีสวนรวม การเขาถึง และการเสริมพลังคน 

ทุกภาคสวนใหไดรบัการบูรณาการเขาดวยกนัทั้งหมดทัง้ส้ิน เพ่ือไมทอดทิ้งใครไวขางหลัง จะปรากฏ

ในมาตรา ๖ กด็ ีมาตรา ๗ ก็ดี ที่พูดถึงเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานไมวาจะเปนทางกายภาพ ไมวาจะเปน

เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่เรามีปญหาเรื่องความเหล่ือมลํ้าเปนจํานวนมาก ก็ยังไมปรากฏ

หลักประกนัเรือ่งของการเขาถึงโดยสะดวกของคนทุกคน ในมาตรา ๘ ที่คณุหญิงทรงสุดา  20 

ขอประทานโทษท่ีตองเอยนามครบั ไดพูดไปแลวเรื่องของการที่จะพิจารณาทบทวนเปล่ียนแปลง 

ยกเลิกกฎหมาย ผมย่ิงมีความเปนหวงวา กฎหมายที่มุงเนนการสงเสริมและคุมครองความเสมอภาค 

ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนัน้จะพลอยไดรบัผลกระทบในเชงิลบไปดวยหรอืไม  

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักลงทนุเราจําเปนจะตองทบทวนกฎหมายที่มุงสงเสรมิและคุมครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนดวยหรือไม อนันีเ้ปนส่ิงที่นาหวงเพราะวาไมไดกําหนดเอาไวอยางชดัแจง  25 

 

          -  ๑๑/๑    



๔๔ 

สนช. ๕๙          ละไม  ๑๑/๑ 

 

  อีกเรื่องหนึ่งกค็ือ เรื่องโครงสรางของคณะกรรมการ ผมคิดวาจะเปนการดี 

ถาจะไดรวมรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการและรฐัมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษยเขาไปดวย เพราะเหตวุาเราบนหนักบนหนาวา ระบบการศึกษาของเรา5 

นั้นไมสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบนั เราผลิตบัณฑิตออกไปแลวกไ็มสามารถที่จะไปทาํงาน

โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเราจะกาวกระโดดในเรื่องการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ แตบุคลากร 

ของเราผลิตไมตรงกับความตองการของตลาด ตอนนี้เรามีแตคนจบดานการจัดการท่ัวไปครบั 

ทานประธาน มีเปนแสน แตดานวิศวะ ดานวชิาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีเราขาดแคลนเปนอยางมาก 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาปจจัยมิติทางการศึกษาควรจะตองหยิบยกเขามาเกี่ยวของอยางเตม็ที่และ 10 

เชิงรุกดวย อีกทานหนึง่ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย จะเห็นไดวาเอสดี

จี (Sustainable Development Goals : SDGs ) นั้นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

แตจะเหน็ไดวา ภาคสังคมในบานเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยนัน้มักถูกวางตําแหนงไวในเชิงรับ คือรอใหเกดิปญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคมกอนแลว

คอยดึงกระทรวงนีเ้ขาไปเกีย่วของ ไมไดใหกระทรวงนี้มบีทบาทในเชิงรกุในการเขาไปจัดการเตรียม15 

โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมเพ่ือสกัดกัน้ไมใหเกดิปญหาและความเหล่ือมลํ้า ไมใหเกดิความ 

ไมยุตธิรรมทางสังคม เพราะฉะนั้นผมคิดวาถาจะไดพิจารณาเพ่ิมการมีสวนรวมในฐานะ

กรรมการนโยบายของกระทรวงนี้ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งครบัทานประธาน 

   อีกมาตราหนึง่ก็คือ ในมาตรา ๓๙ ซึง่ผมกเ็ปนหวงเหมือนกันวาผมจะตองกนิแหว

อีกแลว กค็ืออตุสาหกรรมเปาหมายพิเศษ เผอญิผมมโีอกาสไดพบปะนักธรุกิจญี่ปุน ซึง่เขาม ี20 

ความสนใจในการขยายกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก หรือแอสซิสทิฟ เทคโนโลยี 

(assistive technology) ซึง่เทคโนโลยีเหลานี้จะมบีทบาทสําคัญและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

ในยามที่ประเทศเขาสูสังคมผูสูงอายุ ญี่ปุนเขาไปแลว ไทยกําลังเขา และในลักษณะของทาง

ภูมิศาสตรประเทศไทยนาจะเหมาะที่จะเปนศนูยกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงอํานวย 

ความสะดวก หลายทานมองเรื่องเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเปนภาระทางสังคมที่จะตอง25 

ชวยเหลือเจือจานกัน แตผมกลับมองวาเปนการสรางมูลคาเพ่ิม อนันี้ผมก็ผิดหวังไปแลว 

ในพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอตุสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

ก็ไมอยากจะผิดหวังในฉบบันี้อีก  
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๔๕ 

สนช. ๕๙          ละไม  ๑๑/๒ 

 

   สุดทาย ทานประธานขออภิปรายตออีกนิดเดียวครบั มาตรา ๕๒ ซึง่พูดถงึเรือ่งการ 

เชาที่ดนิเพ่ือการนี ้คือผมดูในวรรคสอง ดูอยางไรก ็๙๙ ป เพ่ือน ๆ หลายคนในภาคประชาสังคม

คอนขางหวงใยเรื่องนี้ จะทําอยางไรใหเกดิความเชื่อมัน่วา ๕๐ + ๔๙ นี้จะไมเปนอตัโนมตัิ จะทํา5 

อยางไรที่เราจะซอยใหมันยอยกวานี้ไดหรือไม เพราะวาถาเกดิอะไรผิดพลาดขึ้นมาเราจะไดกลับตวั

กลับใจไดทันครับทานประธาน ไมอยากใหเกดิปญหาเชนเดียวกับที่ ขอประทานโทษครับ อังกฤษ

เชาฮองกงจากจีน แบบนัน้ครับ คอืไมอยากใหเกิดปญหาแบบนั้นขึ้น จะนํามาซึ่งความรูสึกเจ็บปวด 

ความรูสึกเสียดายเปนอยางย่ิง ขอบพระคุณมากครับทานประธาน 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถัดไปทานวันชัย  ศารทูลทัต  พลเอก อูด  10 

เบื้องบน แลวก็ทานสุรางคณา  วายุภาพ เชญิทานวนัชยั  ศารทูลทัต กอนครบั 

  นายวนัชัย  ศารทลูทัต   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ผม วนัชัย  ศารทูลทัต สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ตองเรียนวากฎหมายฉบับนีเ้ปนกฎหมายทีด่ี

เปนกฎหมายพิเศษ แตอยางไรกต็ามความเปนกฎหมายพิเศษนั้นกเ็ปนจุดแขง็อันหนึง่ในการที่จะ

บริหารจัดการ แตอยางไรกต็ามในเรื่องของตวัจุดแขง็นัน้ก็ตองระวงัในเรือ่งของจุดออนที่จะเกดิขึ้น15 

จากความพิเศษ อันนี้เปนเรือ่งสําคญั เพราะวาผลกระทบอาจจะดีในเรื่องของการทีจ่ะนํามา 

บริหารจัดการเพ่ือใหไดประสิทธิผลตามท่ีตองการ แตการที่จะบริหารจัดการในการนั้นจะทําอยางไร  

ในขอเสนอที่จะเรียนนี้จะเปนขอเสนอท่ีขอใหนาํไปพิจารณาในขัน้กรรมาธิการ เพราะวาเพ่ือไมให

เสียเวลาแลวไมตองตอบในสวนนี้  

   ประเดน็แรก ในมาตรา ๑๐ ที่มีองคประกอบของคณะกรรมการ มีขอสังเกต 20 

ในวรรคสุดทายของมาตรา ๑๐ ถามองดเูหมอืนงกูินหาง ทานดูใหดีนะครับวาพอตัง้คณะกรรมการ 

มี (๑) นายกรัฐมนตร ี (๒) รองนายกรัฐมนตรี  (๓) รฐัมนตรตีาง ๆ  (๔) ผูอาํนวยการ 

สํานักงบประมาณ พอวรรคสุดทาย มตขิองคณะกรรมการนโยบายมีผลผูกพันกระทรวง 

และหนวยงานที่เปนกรรมการอยูดวย ในกรณีท่ีกรรมการนโยบายตาม (๑) (๒) (๓) (๔)  

ก็คืออยางที่เรียนไปเมื่อสักครูถาไมทําตามผิดมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรงหรือผิดวนิัย 25 

อยางรายแรง ก็เปนกฎหมายพิเศษที่เขียนบังคบัคณะกรรมการวาถาไมทําตามนั้น อนันี้ขอตัง้

ขอสังเกตวาสมควรหรอืไมท่ีจะเขียนไวในกฎหมายลักษณะอยางนี้ เพราะวาองคประกอบของ 

คณะกรรมการนั้นกเ็ปนผูทีม่ีหนาที่บรหิารแลวไปเขียนสุดทายบอกวาถาไมทําผิดจริยธรรม  
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๔๖ 

สนช. ๕๙          ละไม  ๑๑/๓ 

 

ผิดวนิัย และวินัยนัน้จะใชหลักเกณฑอยางไรท่ีจะบังคับใน (๑) (๒) (๓) อันนี้กต็ั้งขอสังเกตไววา 

การเขียนกฎหมายอยางนี้คณุสมบัตขิองคณะกรรมการที่เปนระดับชาติ แตไปเขียนบอกวา  

ถาไมทําตามแลวจะผิดวินัย อันนี้มนักด็ูแปลกผมถึงบอกวามองแลวเหมือนงูกนิหางในมาตรา ๑๐  5 

   ตอไปก็คือในมาตรา ๓๔ อนันี้สําคญัครบั บอกวาถมทะเลได มีตวัอยางครบั 

ที่มาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยถมทะเลออกไป และผลกระทบหาดแสงจันทร

เกือบจะหมดไป ทางกรมเจาทากับทางการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยเองกต็องไปลงทุน 

ในการสรางเขื่อนเพ่ือปองกนัชายทะเล อะไรท่ีย่ืนลงไปในทะเลนั้นผลกระทบจะมีมาก อันนี้ตองระวงั 

เพราะวาถาใหถมทะเล โดยบอกวาตองเขียนในกฎหมายนี้ผมไมเหน็ดวยเลย ผมเรยีนนะครับ  10 

สําหรบัมาตรานี้ผมไมเห็นดวยที่จะใหอาํนาจในการถมทะเลลงไป เพราะผลกระทบถาศกึษาใหด ี

มีตัวอยาง เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการถาหากวาไดไปดูท่ีการนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  

ที่มาบตาพุดแลวก็ดูผลกระทบ ทานจะเห็นเลยครบัวาถาเขียนอยางนีแ้ลว ถาจะถมทะเลออกไป

ขนาดใหญที่จะทําในกิจการใหญ ๆ นัน้ผลกระทบมหาศาล เพราะฉะนัน้เรื่องของส่ิงแวดลอม 

ที่เปนนโยบาย มีกฎหมายส่ิงแวดลอม และในเรื่องของการพิจารณาเรื่องส่ิงแวดลอมก็มีระยะเวลา  15 

ก็เรียนนะครับเปนเรื่องที่ควรจะใชดุลพินิจในแตละเรื่อง แตไมใชเขียนในกฎหมายเพราะวามีอํานาจ  

อันนี้ผมตั้งขอสังเกตในมาตรานี้ ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องสําคญัที่จะกระทบกับเรื่องของธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอมเปนอยางย่ิง 

   ตอไปในมาตรา ๓๗ กเ็ชนเดยีวกัน ความจรงิแลวในมาตรา ๓๗ ก็ใหอํานาจไว 

เปนกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย ในการที่จะพิจารณาเรื่องของส่ิงลวงลํ้าลําน้ํา 20 

ในกฎหมายนี้ก็มอียูแลว มหีลักเกณฑ แตเรียนเปนขอสังเกตวาการที่จะใชอาํนาจหนาที่โดยไปใช

อํานาจของกฎหมายอืน่เปนจํานวนมากอยางนี้ก็มีทัง้จุดแข็งและจุดออน แมวามกีรรมการทีเ่ปน

รัฐมนตรีมาจากกระทรวงนัน้ ๆ ที่ดแูลในกฎหมายนั้นกต็าม เพราะวาเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมา

ปญหาของการใชกฎหมายที่ไปครอมอํานาจใชกฎหมายของกฎหมายอืน่มาใช อันนีล้ะครบั  

เปนเรื่องละเอียดออน  25 

   ผมเรียนเปนขอสังเกตวาในการพิจารณาในขัน้กรรมาธกิารกรุณาดูวาจะทําอยางไร 

ใหมีความเชือ่มโยง มคีวามสัมพันธ แลวก็มคีวามเหมาะสมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย

ฉบับนั้น ๆ ดวย โดยเฉพาะจะเหน็วาในมาตรา ๔๓ อนันี้เปนกฎหมายที่สําคญั บทบัญญตัิมาตรานี ้
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๔๗ 

สนช. ๕๙          ละไม  ๑๑/๔ 

 

ใหอํานาจเลขาธิการ อาํนาจทั้งหมดไปอยูที่คนคนเดียว ตั้งขอสังเกตวาในการใชอํานาจนี้ผมจะเรียน

ส้ัน ๆ วาควรจะไปยึดโยงกบัอํานาจของคณะกรรมการนโยบายวา การที่ทางเลขาธิการจะใชอํานาจ

ตามมาตรา ๔๓ นัน้ควรจะตองมีหลักเกณฑ วิธกีาร ที่คณะกรรมการกําหนด เพราะที่สําคัญกค็ือวา 5 

ในวรรคกอนสุดทาย เลขาธกิารอาจจะมอบอํานาจท่ีมีอยูนี้ใหรองเลขาธิการหรือพนกังาน  

กระจายลงไปแลว เลขาธกิารคนเดียวไมเปนไร แตมอบอํานาจแนนอนครับ กฎหมายในเรื่องของ 

การทํางานไมอาจจะทําคนเดียว แตหลักเกณฑ วิธกีาร ความรับผิดชอบนั้นตองยึดโยง เพราะวา 

ไปใชอํานาจในกฎหมายของกฎหมายของหนวยอื่น อันนีสํ้าคัญ ถามวามีการที่วางหลักเกณฑ 

ในการพิจารณา มหีลักเกณฑในการดาํเนนิการ เพราะในมาตรานี้มิไดพูดยึดโยง ควรจะเปนเรื่องที่10 

โยงกับอาํนาจของคณะกรรมการในมาตรา ๑๑ เชนเดียวกันในมาตรา ๔๓ ก็จะไปโยงถึงมาตรา ๔๕  

เพราะฉะนัน้ผมเรียนวา ในที่เรียนทั้งหมดนัน้ถอืวาเปนสาระสําคัญในสวนของการที่จะดําเนนิงาน 

ตามกฎหมายฉบบันี้ ซึ่งมีอํานาจพิเศษ อยางที่ผมเรียนนะครับอํานาจพิเศษนัน้ด ีแตวายังมบีางจุด

บางประการทีต่องระมดัระวงัในเรื่องของการที่ทําใหมีผลกระทบ ในสวนทีเ่รียนท้ังหมดนัน้ 

ขอเรียนเสนอวา ขอความกรุณาคณะกรรมาธิการท่ีจะพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้ไดกรุณาดู 15 

เพราะวาการที่จะใชอํานาจในกฎหมายอื่นเปนจํานวนมากอยางนี ้วางหลักเกณฑได ยกเวน

หลักเกณฑตาง ๆ ได อนันัน้เปนเรื่องสําคัญ ขอบคุณครบั 

 

          -  ๑๒/๑ 

 20 

 

 



๔๘ 

สนช. ๕๙                 อมลวันท  ๑๒/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ ตอไปทานพลเอก อูด  เบื้องบน 

และตามดวยทานสุรางคณา  วายุภาพ  ทานอิสระ  วองกุศลกิจ เชิญพลเอก อูด  เบือ้งบน ครบั 

  พลเอก อูด  เบื้องบน   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ 5 

กระผม พลเอก อูด  เบื้องบน สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิกระผมเห็นชอบดวยกบั 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนีแ้ตจะมขีอสังเกตบางประการที่จะเรียนสอบถาม รางพระราชบญัญตั ิ

ฉบับนี้เปนรางที่มีความสอดคลองกบัโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก อันไดแก 

จังหวดัฉะเชงิเทรา จังหวดัชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวดัอื่น ๆ ที่จะมกีารประกาศกันตอไป  

ซึ่งถอืวาเปนรางพระราชบัญญัติทีด่ีที่สามารถทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 10 

และสังคม อยางไรกด็ีทราบวาขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากาํลังตรวจพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งมหีลักการและสาระสําคญั

ทํานองเดยีวกัน จึงอยากเรียนถามวารางพระราชบัญญัตฉิบับนี้จะมีความซ้ําซอนกบั 

รางพระราชบัญญัติพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... หรือไม และตามที่รางมาตรา ๘ 

ไดกาํหนดใหมีการจัดทาํรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน15 

ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ขอสอบถามวาเปนระยะเวลาทีม่ีเวลาเหมาะสมหรือไม 

และจะสงผลกระทบตอมาตรฐานในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม สุขภาพ 

ของประชาชนหรือชมุชนหรอืไม อยางไร  ตามรางมาตรา ๑๔ กําหนดใหมีสํานกังาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกขึ้น มีฐานะเปนนิตบิุคคลท่ีเปนหนวยงาน 

ของรฐั แตไมเปนสวนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจนั้น ขอเรยีนสอบถามวาหากมีรางพระราชบัญญตัิ20 

กําหนดพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอืน่ ๆ ขึน้มาอีก กรณีจะตองมีการตัง้สํานกังาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคอืน่ ๆ ขึ้นอีกหรือไม อยางไร  

และตามรางมาตรา ๓๖ กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 

มีอํานาจใหสํานกังานเขาใชประโยชนทีด่ินที่สํานักงานการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมไดมา 

ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดนิหรือเกษตรกรรม โดยไมตองดาํเนนิการเพิกถอนเขตปฏิรูปท่ีดิน 25 

สําหรบัที่ดนิสวนนัน้ขอสอบถามวาจะมีปญหาในทางปฏิบัติหรือไม และจะมีประเด็นปญหา 

ขอกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือการเกษตรกรรมหรือไม อยางไร  

รางมาตรา ๔๓ ไดโอนอํานาจอนุมตัิ อนุญาต ใหความเหน็ชอบในการดําเนินการ 
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๔๙ 

สนช. ๕๙                 อมลวันท  ๑๒/๒ 

 

หรือการกระทําใด ๆ ในเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายในวรรคหนึ่งถึงวรรคเกา  

ใหเปนอาํนาจของเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกจะทําให 

เกิดปญหาในทางการปฏิบัตหิรือปญหาในทางกฎหมายอยางไรบาง  5 

    สุดทายขออนญุาตฝากขอหวงใยในการเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากการสรางความเจรญิ

ใหแกสังคมกค็ือ เมื่อความเจริญเขาสูพ้ืนที่ใดปญหาตาง ๆ อาทิเชน อาชญากรรม ปญหา 

ดานสุขภาพทั้งกายและจิตกจ็ะตามมา ดงันัน้ จึงขอใหเนนถึงมาตรฐานการดูแลชมุชนและคน 

ในสังคมทีค่วามเจรญิกําลังจะเขามาหาเพ่ือใหสามารถรบักับความเปล่ียนแปลงเหลานี้ และสามารถ

เขามาเปนสวนรวมในการขบัเคลื่อนการพัฒนาครัง้นีด้วยครับ 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณทานพลเอก อูด  เบื้องบน  

ตอไปทานสุรางคณา  วายุภาพ และทานอิสระ  วองกศุลกิจ เชญิทานสุรางคณา  วายุภาพ กอนครับ 

  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ 

ดิฉนั สุรางคณา  วายุภาพ ดฉิันมอียูประมาณ ๕ ประเดน็ดวยกัน บางมาตราอาจจะเปนมาตราทีซ่้ํา

กับทานสมาชกิทานอื่นไปแลว แตดิฉนัอาจจะมองในอีกมุมหนึ่ง เชน มาตรา ๔๓ การใชอํานาจ 15 

ตามกฎหมายอืน่ของเลขาธกิารหรือผูท่ีทานมอบหมายใหทําเรือ่งอนุมตัิ อนุญาตการออกใบอนุญาต

ตามกฎหมายฉบบัอื่นและใหเปนพนักงานเจาหนาทีด่วย เราจะเหน็ไดวามีการใชอํานาจ 

ตามกฎหมายอืน่ แลวก็ใหมีหนาทีแ่ละความรบัผิดตามกฎหมายไปดวยในคราวเดียวกัน สิง่ที่ดิฉัน

มองในมมุตางอาจจะเปนอยางนีว้า ดิฉนัเชือ่วาโดยการบงัคับใชกฎหมายหลายฉบับมากท่ีเราจะเห็น

สภาพปญหาจริง ๆ ทางปฏิบัตวิาไมเอื้อตอความเร็วและสปด (speed) ของส่ิงที่จะตองดําเนินการ20 

เลย แลวมีความยุงยากสลับซับซอนก็เลยมีการแกไขเอาไวในกฎหมายฉบบันีด้วยการเขียนวา

เลขาธกิารนาจะใชอํานาจตามกฎหมายอื่นไดดวย ประเด็นทีด่ิฉนัอยากเสนอก็คือวา ดฉิันเห็น 

การเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับ บางฉบับ เชน กฎหมายของ สตง.  แกปญหาไว 

ที่นาจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาการเขียนกฎหมายมาตรา ๔๓ ฉบับนี้วา หากมีการตคีวาม

ระหวางทางที่มกีารขออนุญาต และกฎหมายเหลานั้นเปนกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะถึงแมทาน 25 

จะโอนขาราชการมาชวยทานในการทําหนาทีต่าง ๆ ตามกฎหมายฉบบันี้กต็าม ดิฉนัไมแนใจวา

เลขาธกิารจะกลาเซน็อนญุาตหรอือนมุัตหิรือไม ในรางกฎหมายของ สตง. เขียนทํานองนีว้า 

หากมกีรณีทํานองนั้นแลวมกีารเขียนหนังสือไปหารอืหนวยงานและกาํหนดระยะเวลาชัดเจนวา 
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๕๐ 

สนช. ๕๙                 อมลวันท  ๑๒/๓ 

 

ตองตอบภายในกี่วัน ใหถือวาเลขาธิการดําเนนิการตามกฎหมายฉบับนั้นแลว ดฉิันเชือ่วาเขียน

ทํานองนี้นาจะเปนทางออกไดวธิีหนึ่งหรือไม  

  ประเดน็ตอมาคือ ในมาตรา ๓๘ ที่ขอใหขาราชการตามกระทรวงอื่นโอนยาย 5 

มาชวยงานในสํานักงานใหมที่จะตั้งขึ้น แลวตองรบัเงนิเดือนจากตนสังกัดและอาจจะมีการเพ่ิม

คาตอบแทนพิเศษใหดวย ดฉิันเห็นวาดีมากเลย เพียงแตดฉิันมีประเด็นเพ่ิมเตมิอีกนิดเดียว 

เทานัน้เองวา ตอนไดเขาไปพยายามมีสวนรวมในการผลักดันเรื่องเนชนัแนล ซิงเกิล้ วินโดว 

(national single window) หรอืเปนการเชื่อมโยงขอมลูทางอิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการนําเขา สงออกสินคาเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก10 

ผูประกอบการในการตรวจสอบใบอนญุาตและใบรับรองตาง ๆ ทางอเิล็กทรอนิกส กอนการ 

ตรวจปลอยสินคา เราพบวาขาราชการสวนหนึง่ขอวา ถาจะเกดิการจัดตั้งหนวยงาน 

ที่เปนศูนยกลางในการทําเรือ่งนี้ เขียนใหชัดเจนในกฎหมายไดหรอืไม หรือเขียนไวโดยมต ิครม.  

ไดหรือไมวา ถาเขายายกลับการเล่ือนขัน้เล่ือนตาํแหนงของเขานั้นตองกระทบไปดวย ดฉิันเขาใจวา

แนวปฏิบตัิทํานองนี้มีในสวนของกระทรวงกลาโหม แตในสวนของกระทรวงอื่นไมแนใจวาจะมี15 

หรือไม นาจะเปนแรงจูงใจใหขาราชการหรือคนที่เขามีฝมือเขามาชวยสํานกังานนีไ้ดในทางปฏิบตัิ  

  ประเดน็ตอมาคือ เรือ่งของมาตรา ๖๐ กองทนุ ที่เราบอกวาเราตั้งกองทุน 

เพ่ือชวยเหลือในกรณีที่ผลกระทบกับประชาชน ดฉิันเขาใจวาเรามีกฎหมายกลางทีพู่ดเรื่องกองทนุ

เอาไวชัดเจนมาก กฎหมายกลางนัน้จะกําหนดหลักเกณฑทั่วไป กฎหมายฉบบันีเ้หมอืนเปน 

กฎหมายพิเศษ และผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นอยางที่คดิไมถงึ เปนไปไดหรือไมที่จะกาํหนดบทบัญญัติ20 

ใด ๆ กต็ามที่เขียนเอื้อใหมคีวามยืดหยุนในการใชเงนิกองทุน ซึ่งยกเวนจากกฎหมายกลาง  

  ประเดน็ตอมาคือ ในเรื่องบทเฉพาะกาล ดิฉนัเขาใจวาในบทเฉพาะกาลนัน้จะพูดถึง

เรื่องของคาํส่ัง คสช. ที่พูดถงึเรื่องการอนญุาต อนมุัต ิการดําเนนิการของสํานกังานหรือเรื่องคน

เอาไวชัดเจน ดฉิันเองเขาใจวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายเศรษฐกิจ เมื่อมีผลบังคบัใชแลว 

นาจะเขียนใหยกเลิกคําส่ัง คสช. นัน้ไปดวยหรือไม เพ่ือใหรับกนั  25 

  ประเดน็ตอมา ดิฉนัเองฟงแลวก็ไมคอยสบายใจเทาไร แลวก็เกดิความสงสัย

เชนเดียวกนัวาอยากจะรูคาํตอบ คือเรื่องการถมทะเล ดฉิันเขาใจวารัฐบาลสิงคโปรเขาถมทะเล 

ฮองกงก็ถมทะเลสรางสนามบิน พวกเราหลายคนแสดงความหวงใยเรื่องนี้ชัดเจน แตดิฉนัเองเชื่อวา

ก็ยังมีมมุที่เปนประโยชน ก็เลยไมแนใจวาการถมทะเลนัน้ประเทศอืน่เขาทํากันอยางไร ทาํไมถึง 
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๕๑ 

สนช. ๕๙                 อมลวันท  ๑๒/๔ 

 

  ประเดน็สุดทาย ขออนุญาตที่พาดพิงเอยถงึคือทานกติต ิ วะสีนนท ในเรื่อง

การศกึษาดเูหมอืนเปนเรื่องธรรมดา แตถาเปนการศึกษาในมาตรา ๓๙ ในทุกวงเล็บขางตน  

ดิฉนัเชื่อวาถาเขียนไวในกฎหมายเลยกน็าจะเปนประโยชน แมวาเราจะเขียนไวในรางกฎหมาย5 

มาตรานัน้ชัดเจนวา เราอาจจะกําหนดอุตสาหกรรมอื่นใดกต็ามท่ีเกี่ยวของประกาศเปนระยะ ๆ  

ก็ได ขอบพระคุณคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานอิสระ  วองกุศลกิจ แลวกต็ามดวย

ทานสมชาย  แสวงการ นะครับ 

 10 

          -  ๑๓/๑ 



๕๒ 

สนช. ๕๙         วินัย  ๑๓/๑ 

 

  นายอิสระ  วองกุศลกิจ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ผม นายอิสระ  วองกุศลกิจ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในหลักการแลวผมเห็นดวยกับ พ.ร.บ. 

ฉบับนี้ โดยเหตุผลก็คือวาเมือ่ในชวงแรกที่ประเทศไทยเศรษฐกิจของเรากาวกระโดดนัน้ เกิดจาก 5 

การที่มกีารพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพ้ืนตะวนัออกท่ีเราเรยีกวา อีสเทิรนซบีอรด (eastern 

seaboard) เพราะฉะนั้นแหลมฉบงัก็จะเปนจุดเปล่ียนใหเศรษฐกิจของไทยเรานี้เจรญิเตบิโต 

และจุดเปล่ียนท่ี ๒ ก็เปนเรือ่งของการทีเ่ราสรางสนามบินสุวรรณภูมซิึ่งทําใหเศรษฐกิจของไทย 

เรานัน้ การบิน การทองเที่ยวตาง ๆ เปล่ียนแปลงไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันนี้เราไมมีอยางอืน่ 

ที่จะมาดึงดูดใหผูลงทุนทั้งเปนคนไทยและตางประเทศที่จะทําเขามา ไมมีจุดดึงดดูที่ประเทศอืน่ 10 

ซึ่งเขาพัฒนาไปเชนเดียวกนั เพราะฉะนั้นในการที่จะพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาเศรษฐกิจ  

พิเศษภาคตะวนัออกนั้นโดยจะผลักดนัการเจรญิเติบโตของอุตสาหกรรมในลักษณะรปูตวัเอส หรือ 

เอสเคิรฟ (S-curve) เขามาอีกหลายชนิดตามมาตรา ๓๙ นั้น ยกตวัอยางวาเรื่องของการบิน ในเรือ่ง

ของเทคโนโลยีชัน้สูงตาง ๆ ก็ดี ส่ิงที่อยากจะใหความเหน็เพ่ิมเติมกค็ือวา ราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ยังไมได

ระบุชดัเจนในเรื่องของการพัฒนา คือระบุคราว ๆ ไวเรือ่งของการศึกษา แตวาการศึกษาเวลา 15 

พูดแลวกวางเกนิไป ผมเพ่ิงกลับมาจากมณฑลกวางสีไดไปเซ็นสัญญากับวิทยาลัยอาชีวะแหงชาติ  

ซึ่งสถาบนัแหงนีม้ีนกัศึกษาประมาณ ๑๙,๐๐๐ คน มหีองสําหรับฝกอบรมบุคคลทีท่ํางานอยูแลว

กลับมาเพ่ิมพูนความรูใหม แลวกม็ีหองฝกปฏิบัตกิารเสมือนจรงิหรือซมิมูเลเตอร (simulator) 

อุปกรณเครื่องมือที่ทนัสมัยใหมมาก อปุกรณที่ใชโรบอท (robot) ตาง ๆ เขามาเพ่ือจะเพ่ิมพูน

ความรูกับคนท่ีทาํงานอยูแลวใหมีศกัยภาพสูงขึน้ เพราะฉะนั้นปหนึง่เขาอบรมคนประมาณ 20 

๒๐,๐๐๐ คน เขามาอบรมแลวก็มาปฏิบตัิจริงจาก 

ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึง่ทางเราไดไปลงทุนในประเทศจีนกต็องใชสถานท่ีแหงนี้ในการฝกอบรม 

พนักงานของเราเองในหองปฏิบัติจริง มีโมเดล (model) ของโรงงานตาง ๆ ในขัน้ตอนตาง ๆ  

ใหเขาไปเรียนรู เรายังคดิวาแมแตคนไทยก็ยังควรจะไปเรียนรูจากท่ีนัน่ ไปเรียน ไปทํา ไปอบรม 

ที่นั่น เพราะวาของเราท่ีนี่ไมมีสถานที่เพียงพอ เพราะฉะนั้นอตุสาหกรรมเอสเคิรฟของทาง 25 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกค็วรจะตองระบุใหชดัเจนในเรื่องของอาชีวะที่จะไปสนบัสนุน 

อุตสาหกรรมที่เราสงเสริมและงบประมาณตาง ๆ ของรฐัจะตองทุมเทลงไปอยางจรงิจัง  

การทุมเทลงไปแลวผลกระทบที่ไดขึ้นมาเกินคุมคาอยูแลว  
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๕๓ 

 

สนช. ๕๙         วินัย  ๑๓/๒ 

 

  ประการที ่๒ ทีอ่ยากจะเสนอแนะก็คือวา นโยบายการรบัคนเขาเมือง ซึง่ในอดีต 

ประเทศสิงคโปรนัน้ในป ๑๙๘๐ ใชนโยบายดงึดดูเรียกวายุทธการดูดสมองเขาประเทศก็จะคัดสรร 5 

คนเขามาทีต่องการเปนพวกระดบัสมอง แลวก็ของเราเองนั้นปจจุบนัเรามีแรงงานตางชาตเิขามา 

ประมาณ ๓ ลานคน ๙๕ เปอรเซน็ตเปนคนทีไ่มมีเขาเรยีกวาอนัสกิล (unskilled) คือเรียกวา 

เปนแรงงานทั่วไป พวกที่มีสกิล (skill) นัน้แค ๕ เปอรเซน็ต แตวาในประเทศสิงคโปรนั้น 

ผูบริหารและนกัวิชาชีพมีถงึ ๑๓ เปอรเซ็นต แลวก็แรงงานทักษะปานกลางอีกประมาณ 

๑๓ เปอรเซน็ต เพราะฉะนัน้เรากําลังตองการคนท่ีมีสมอง คนที่มปีระสบการณในเรือ่งที่จะเอามา10 

ชวยกันพัฒนาอุตสาหกรรมเอสเคิรฟท่ีเรากําลังพูดถงึนัน้ ก็อยากจะขอใหรัฐบาลพิจารณาให

งบประมาณในจุดนี้ แลวก็รวมทั้งปรับปรุงวธิีการอํานวยความสะดวกการเขาเมืองใหเหมาะสม  

โดยที่รัฐบาลสิงคโปรเองไดแบงออกมาเปน ๔ – ๕ ประเภท  ประเภทที่ ๑ ก็เปนเรื่องใหบตัร 

เรียกวา เวิรค เพอรมิต (work permit) แรงงานขั้นต่ํา  ประเภทที ่๒ ก็เปนแรงงานทักษะปานกลาง  

ประเภทที ่๓ ก็เปนเรื่องของบัตรวิชาชีพทกัษะสูง แลวกบ็ัตรผูบรหิารสําหรบัท่ีผานไดเลย สําหรบั 15 

ผูที่มาอยูในประเทศไทยอยูแลว แลวก็เปนบตัรผูประกอบการที่เรียกวาเราตองการสําหรบัผูไปลงทุน

ในประเทศเรา ถาหากผูลงทนุจํานวนสูงเราก็สามารถตรวจสอบประวัตเิขาก็ใหบตัรเขาเมือง 

เหมือนบตัรทองไดสะดวกขึน้ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังรัฐบาล ขอใหพิจารณา

ในจุดนีด้วย ขอขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานสมชาย  แสวงการ แลวก ็20 

ตามดวยทานสุพันธุ  มงคลสุธี  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายสมชาย  แสวงการ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ก็ตองกราบเรียนวา 

กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายสําคัญอีกฉบบัหนึ่งทีป่ระเทศเรานาจะไดประโยชน แลวก็เปนกฎหมาย 

ที่สังคมเฝาตดิตามใหความสนใจ สังเกตไดจากสมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิกม็ีท้ังผูท่ีแสดง25 

ความเหน็ดวย มีทัง้ผูท่ีตั้งขอสังเกตบางประการเพ่ือจะใหกรรมาธกิารนาํไปพิจารณา 

หรือมคีําถามที่จะใหตอบกับสังคมเพ่ือใหเกิดความชดัเจน ผมเรียนวาเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออกกเ็ปนอีกความหวงัหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ซึ่งอยางท่ีทานสมาชิกหลายทาน  
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๕๔ 

สนช. ๕๙         วินัย  ๑๓/๓ 

 

รวมถึงที่ทานรองนายกรฐัมนตรไีดชี้แจงก็คือ การทําใหกาวกระโดดไป อยางไรก็ดกีฎหมายที่เรา 

ออกนัน้ตองกราบเรียนวา บางฉบับหรือเปนสวนใหญจะอยูคอนขางยาวกวากฎหมายหลัก 

คือกฎหมายรัฐธรรมนญูเสียดวยซ้ําไป เพราะฉะนัน้การท่ีสภาจะพิจารณากฎหมายที่เปนพิเศษ 5 

ฉบับนี้อยูภายใตความรับผิดชอบของสมาชกิสภานติิบญัญัตแิหงชาติรวมกนักับรัฐบาลในการ 

ทําใหกฎหมายนัน้รอบคอบ รัดกมุ ผมมีบางประเด็นท่ีเคยมีประสบการณท้ังในทางทีด่ีและ 

ในทางที่ไมดีจากเรือ่งการออกกฎหมายพิเศษ ตองเรียนตอทานประธานและที่ประชมุเพ่ือไดตั้งเปน

ขอสังเกตกฎหมายที่ใหอํานาจหลายประการในการยกเวนไวเกือบทุกเรื่องในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ถามองดแูลวก็ด ีและเราก็เหน็พัฒนาการของเพ่ือนบานอยางจีน ไมวาจะเปนเซี่ยงไฮ เซินเจ้ิน  10 

ผูตงอะไรตาง ๆ ก็ใชอนันี ้แตวาทานผูรูทางกฎหมายหลายทานกบ็อกวาอนันัน้เปนประเทศ 

ที่เปนสังคมนิยม แลวก็การกํากับดูแลคอนขางชัดเจน ของเรากฎหมายที่ยกเวนอยูในหลายมาตรา 

ไมวาจะเปนเรื่องประกอบกจิการพลังงาน เรื่องการเดนิเรือ เรื่องการชลประทานทางหลวง  

สัมปทาน นวิเคลียรเพ่ือสันติอะไรตาง ๆ เตม็ไปหมด แมกระทั่งผังเมือง แมกระทั่งส่ิงแวดลอม  

ส่ิงท่ีถาทําดี ผมเชื่อวาเราจะงดขอจํากดัไวไดเยอะเลย แตถาทาํไมดีกเ็ปนความรบัผิดชอบรวมกัน 15 

นั่นหมายความวา ส่ิงที่เคยปรากฏไมวาจะเปนอีสเทิรนซบีอรด (eastern seaboard) กด็ ี 

โชติชวงชชัวาลในอดตีกด็ี หรือเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุดก็ด ีมีทัง้ความเจริญรุงเรอืง  

แตวามหันตภัยก็ตามหลังมาดวย ถาเราควบคมุไมด ีเพราะเราใชขอยกเวนเปนหลัก  

ผมเรียนประสบการณเล็ก ๆ แตวาไดหารือกับทานผูแทนในการประชุมวิปรัฐบาลไปแลว  

ทานก็ยืนยันวาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกส่ิงเดมิ ๆ จะไมคอยเกดิขึน้ เพราะมาบตาพุด 20 

คนที่มารองเรียนกับผมในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาตหิลายทาน 

ไดจากโลกนี้ไปหมดแลว แลวก็เปนปญหาที่หมกัหมม คอืทามกลางความเจริญคนระยองไดรบั 

มหันตภัยมะเร็งอนัดับ ๑ ของประเทศไทย เพราะฉะนัน้อุตสาหกรรมที่ทานจะทําในเขตพิเศษ 

ภาคตะวันออก ไมวาจะเปนยานยนตสมัยใหม อิเล็กทรอนิกส อัจฉริยะ การทองเทีย่วกลุมรายไดดี

และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรปูอาหาร หุนยนต  25 

การบนิและโลจิสติกส (logistics) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ----------------------------------- 

 

          -  ๑๔/๑ 
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๕๕ 

สนช. ๕๙             มยุร ีสุทธิ  ๑๔/๑ 

 

ดิจิทัล และการแพทยครบวงจร เปนเปาหมายทีด่ีทั้งส้ิน เพียงแตวากตกิากฎตาง ๆ หลายประเทศ

ตอบหนาตาเฉย ตอนผมเปนกรรมการลงไปตรวจสอบเรื่องมลพิษท่ีมาบตาพุด ทานบอกวาถาทาน

ทําไดทีป่ระเทศทาน ทานไมมาทําที่ประเทศไทยหรอก ผมฝากอุทาหรณนี้ไวครับ เราตองการ 5 

การลงทนุ แตเราไมใชพลเมอืงชั้น ๒ ของโลกที่ทําอะไรก็ไดกับคนไทย เพราะฉะนัน้ส่ิงที่ตองควบคุม

กับการยกเวนตองสมดุลกนั ไมใชยกเวนทําอะไรกไ็ด บอกวาถาที่ตางประเทศมีเครื่องกรองอยางดี 

ประเทศไทยเอาไปแบบสํารองก็ได อยางนีไ้มไดครับ ก็ขออนุญาตนําเรียนเปนขอสังเกต 

เรื่องส่ิงแวดลอมประการหนึง่ท่ีผมคดิวาความเจริญตองมาควบคูกบัการที่ประชาชนไดรบัผลเจรญิ 

ทางเศรษฐกิจ แตชวีิตตองยืนยาว สุขภาพอนามัยที่เสียไปคุมหรือไม วันหนึง่อาจจะคุม แตวันหนึง่ 10 

หลายอยางก็เปนธรุกิจที่เติบโตมานานและคอย ๆ ลดอตัราการเตบิโตลงแลวก็ท้ิงไวใหกับประเทศ 

ก็เปนอันตราย ยกตวัอยาง อยางเชน จังหวดัสมุทรปราการที่เปนเขตนิคมอุตสาหกรรมเดิม ผมก็

แปลกใจวาทําไมทานไมเอาไปรวมดวย ทั้ง ๆ ที่มีเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู มหีลายส่ิงหลายอยาง 

มสีนามบนิสุวรรณภูมิ ถาเอาไปรวมดวยการพัฒนาอาจจะเปนอีกแบบหนึง่ เอาส่ิงทีเ่ขาสามารถ

เชื่อมตอไดทั้งทางโลจิสติกส ทั้งทางท่ีเขาวางรากฐานไวแลว อินฟราสตรัคเจอร (infrastructure) 15 

ตาง ๆ ถาเขาไปรวมดวย บางอยางกไ็มจําเปนตองอยูในเขตนิคมหรือเกิดใหมทั้งหมด อันนี้ก็ขอ

อนุญาตนาํเรียน การที่ใหกฎหมายยกเวน แลวเปนนติบิุคคลที่มีภารกิจท่ีกวางขวาง เปนภารกิจ 

ที่มีเฉพาะ มกีฎหมายพิเศษรองรบั สามารถจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทมหาชนขึ้นดําเนนิการได รวมถึง

การยกเวนกฎหมาย ผมมั่นใจครับวาจะชวยทําใหขอจํากดัทั้งหมดหายไปได แตผมไวใจทาน

นายกรฐัมนตรีกับ ครม. ชดุนี้ครบั ปญหาคือกฎหมายอยูยาว เขตอาํนาจพิเศษที่ใหนั้นจะอยูตลอดไป 20 

ทานนายกรฐัมนตรีอาจจะไมอยูสภาแหงนี้จะไมอยู เรามีคําถามวาจะทําอยางไรตอไปที่กฎหมาย

จะตองอยูตอไป และใหอํานาจพิเศษไวตลอดไปอีก ๓๐ – ๕๐ ป เราเขียนกฎหมายไดเลยไหมครับ

วา ในชวงเริ่มแรก เริ่มตน ๓ ป ๕ ปทาํได แตตอไปตองเขาระบบ ถาไมอยางนัน้จะเกิดปญหา ส่ิงที่

จะเหลือไวในอนาคต คือเปนเศษซากของความรุงเรือง แตวาลมเหลว อนันี้ผมก็ขออนุญาตนาํเรียน  

แลวกต็อไปอกีวาหลายคนกช็ื่นชม ผมเองก็ชืน่ชมวาอนันี้เปนการผาทางตนั คําถามตอมาสมาชิก 25 

หลายทานถามแลววาจะไปใชกับเขตเศรษฐกิจชายแดนท่ีคาง ๆ คา ๆ อยูไหม แมสอด สระแกว 

สงขลา อะไรตาง ๆ เปนตนแบบหรือเปลา ถาเปนตนแบบก็จะเกดิการยกเวนอยางนี้อีกทัว่ประเทศ 

แลวตกลงกฎหมายหลักอยูไหน กฎหมายพิเศษสําคญักวากฎหมายหลักอยางไร ผมวาอันนี้ 
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๕๖ 

สนช. ๕๙             มยุรี สุทธิ  ๑๔/๒ 

 

เปนประเดน็ที่ตองฝากทานรองนายกรฐัมนตร ีฝากทานกรรมาธิการชวยดกูฎหมายใหรอบคอบ 

สวนตัวเห็นดวยสนับสนุนสิง่ที่จะเกดิมติิใหม เกดิเรือ่งการลงทุนกับประเทศเกดิความเจริญแน  

แตผมทักทวงในเรื่องส่ิงที่ตองระมดัระวงัเสมอ คือเมื่อยกเวนเราทําไดในยุคนี้ แตวันหนากฎยกเวน5 

จะใชกับกติกาหลัก แลววนัหนึ่งเราจะไมมีกติกาที่สมบูรณ ก็ตองมกีารยกเวนท้ังหมดอันนี้ 

จะเกดิปญหาในอนาคต ก็ขออนุญาตนําเรียนฝากทานกรรมาธิการครบั โดยเฉพาะอกีเรื่องหนึง่ 

คือเรื่องทางการเงินทีธ่นาคารแหงประเทศไทยทักทวง ผมเหน็ดวยอยางย่ิงวาจะตองมีขอตกลงรวม 

ไมเชนนัน้เรื่องการยกเวนโดยใชอํานาจของคณะกรรมการหรอืเลขาธิการอยางเดียว วันหนึง่อาจจะ

เกิดปญหาที่เปนผลกระทบไดในอนาคต กข็ออนุญาตฝากท่ีประชุม ขอบพระคุณครบั 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถัดไปทานสุพันธุ  มงคลสุธี แลวก ็

ทานประเสริฐ  บญุสัมพันธ เชิญทานสุพันธุ  มงคลสุธี กอนครบั 

  นายสุพันธุ  มงคลสุธี   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ผม นายสุพันธุ  มงคลสุธ ีสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ตองขอชมเชยทานรองนายกรัฐมนตรี 

ทานรฐัมนตร ีตลอดจนคณะทํางานที่ผลักดนักฎหมายฉบับนี้ออกมา วนันีต้องเรียนตามตรงวา 15 

อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะจะเห็นไดวาจากการพัฒนา 

ของเทคโนโลยีทําใหธุรกิจเปล่ียนไป การผลิตอตุสาหกรรมทุกอยางเปล่ียนไปประเทศไทยเราเชนกนั 

ในอดตีที่ผานมา ทางดานอตุสาหกรรม ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการลงทนุ เราไดอานิสงค 

จาก โครงการอีสเทรินซบีอรด (eastern seaboard) ซึ่งหลายทานไดอภิปรายไวแลว เปนโครงการ 

ที่ทําใหอุตสาหกรรมเรากลับมาแข็งแรงย่ิงใหญ แตวนันี้อตุสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเปล่ียนไป20 

เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตจะเห็นไดวาเปล่ียนหนามอืเปนหลังมือ  

และหลาย ๆ อตุสาหกรรมจะตองจากไป และมีอุตสาหกรรมใหม ๆ เขามา เราจําเปนอยางย่ิง 

ที่จะตองมีอตุสาหกรรมเอสเคิรฟ (S-curve) อุตสาหกรรมใหมเขามาทดแทนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

ของเราใหเขมแข็ง ส่ิงสําคัญก็คือจะเห็นไดวาตลอดเวลาจะเหน็การพัฒนาของประเทศจีน  

ซึ่งหลายทานก็ไดอภิปรายแลววาเริ่มจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจากเซนิเจ้ินขยายไปหลาย ๆ 25 

ภูมิภาค ซึง่เปนการรองรับทาํใหความเจริญรุงเรืองเกดิขึน้ ประเทศไทยกเ็ชนกันวันนีเ้ราเองจําเปน 

ในอุตสาหกรรมหลายอตุสาหกรรมเราไมสามารถแขงขนัได เราจําเปนจะตองมีเทคโนโลยีใหม ๆ  

เขามา แตส่ิงที่มีเทคโนโลยีใหม ๆ อตุสาหกรรมใหม ๆ เขามา ส่ิงที่เราตองตระหนกัก็คืออยางที่ 
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๕๗ 

สนช. ๕๙             มยุรี สุทธิ  ๑๔/๓ 

 

ทานสมชายไดเอยไว การควบคุมกาํกับดูแล แลวตั้งคาํถามกลับเขามาวา อตุสาหกรรมไทย 

ไดประโยชนอยางไร ส่ิงสําคญัก็คือวาการที่เราผลักดันใหมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเกดิขึน้  

อุตสาหกรรมไทยจําเปนจะตองไดประโยชนจากตรงนั้นดวย เอสเอม็อี (SMEs) ของเรามโีอกาส5 

หรือไม การผลักดนัทั้งหลายส่ิงสําคัญก็คือเรื่องของการกาํหนด การถายทอดเทคโนโลยีเรามีโอกาส

ไดเพียงไหน การถายทอดเทคโนโลยีจะประกอบดวยเรื่องอะไร เรื่องของการทีเ่ราสามารถไดมี

โอกาสรวมทนุหรือเปลา คนไทยเรามีโอกาสเปนผูบริหารในกิจการเหลานัน้หรือไม อาจมีจังหวะ 

ตาง ๆ ที่เขามา เรามีโอกาสรับรูนําขยายในการผลิตของเราหรือไม อตุสาหกรรมที่เขามาทั้งหมด 

ในตางประเทศมีโอกาสที่ทําใหอุตสาหกรรมที่เปนซัพพลาย เชน (supply chain) หรือการจัดการ10 

หวงโซอุปทาน เปนการจัดลําดับของกระบวนการทั้งหมดที่มตีอการสรางความพอใจใหกับลูกคา 

โดยเริ่มตนตั้งแตกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเกบ็ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจําหนาย 

และการขนสง เราตอเนือ่งไดหรอืไม อยางเชน ในอตุสาหกรรมยานยนตท่ีผานมา ทีเ่ขามา เราได

ชิ้นสวนยานยนตทีค่นไทยเราสามารถที่จะผลักดนัสืบตอไป  

สิ่งสําคัญเหลานี้เราไมเพียงแตเปนประเทศที่ใหเขามากอบโกย เราควรจะ 15 

ไดดวย ก็เพียงวาอยากใหตระหนกั หรือวามาตรา ๓๙ ซึง่เราพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมพิเศษ  

๑๐ อตุสาหกรรม ซึ่งผมเห็นดวยอยางย่ิงวาเปนอตุสาหกรรมที่เราตองเดินตอไป แตกม็ีส่ิงที่อยูในนั้น 

ก็คือวาคณะกรรมการเองสามารถกําหนดอุตสาหกรรมขึน้มานอกเหนือจากอตุสาหกรรมเปาหมายได 

ซึ่งในอนาคตคณะกรรมการชุดไหนก็สามารถกาํหนดเกนิ ๑๐ อตุสาหกรรมนี้ได ซึ่งมีทั้งขอดีขอเสีย 

ขอดถีาเปนอตุสาหกรรมทีน่าสนใจ อตุสาหกรรมที่จะตองเปนเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาอีก  20 

เราก็จําเปนจะตองกาํหนดเพ่ิมเติม แตถาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีผลประโยชนของกลุมใดกลุมหนึ่ง  

แลวสรางความเสียหายใหกบัเศรษฐกิจประเทศ อยางทีห่ลายทานไดเรียนไวแลววา กฎหมายนี ้

เปดกวางจริง ๆ เปดใหอิสระในการทํางานทุกรูปแบบ มีขอดีขอเสียมากมาย ขอดกี็คืออยางที่ 

ไดคุยกันวาสามารถที่จะผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศไดเขมแขง็อยางรวดเร็ว เพราะสามารถ 

ละทิ้งในหลายเรือ่งที่เปนอปุสรรค ตองยอมรบัวาหลายเรื่องที่เรามีกฎหมายมากมาย 25 

เปนอปุสรรคตอการลงทุนจริง ๆ แตเชนเดียวกันถาใครใชกฎหมายฉบบันี้ไมถกูตอง ไมโปรงใส  

ไมชดัเจน มีผลประโยชน นัน่คือปญหาท่ีจะสงผลสะทอนกลับมายังเศรษฐกิจของประเทศเรา 

เพราะฉะนัน้คณะกรรมการที่ตั้งขึน้ในทกุจุด ในเรือ่งของการควบคุมกาํกับดแูล นัน่เปนเรือ่งสําคัญ 

ผมเองกค็งตองฝากไววากฎหมายฉบับนี้ ผมมั่นใจวาเปนประโยชนแนนอน ถาผูใชใชเปนประโยชน 

แลวก็ฝากไววาอตุสาหกรรมไทยควรจะไดประโยชน ประชาชนชาวไทยควรจะไดผลประโยชน 30 



๕๘ 

สนช. ๕๙             มยุรี สุทธิ  ๑๔/๔ 

 

จากตรงนีด้วย ไมใชเพียงแตตางประเทศไดแลวเราไมไดอะไร เราไดแตแรงงานไดแตภาษีไมมาก 

ภาษีก็แทบจะไมได เพราะวาในอุตสาหกรรมตรงนีก้็เปนการสงเสริมอยูแลว ผมฝากไวเทานี้  

ขอบคุณครับ   5 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ ์ พอจิต รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   เชญิทานประเสริฐ  บุญสัมพันธ ครับ  10 

 

               – ๑๕/๑ 
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๕๙ 

สนช. ๕๙         เปลงฉว ี ๑๕/๑ 

 

  นายประเสรฐิ  บุญสัมพันธ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม นายประเสรฐิ  บุญสัมพันธ สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมขอสนบัสนนุ 

ราง พ.ร.บ. ฉบบันี ้เพราะวาเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และอยากเห็นกฎหมายฉบบันี ้5 

มีผลบังคบัใชโดยเรว็ เพ่ือสรางความมัน่ใจใหแกนักลงทนุ อนัเนื่องจากเวลาคอนขางจะจํากดั  

ผมจะไมลงรายละเอียดมากนักในรายมาตรา ทานประธานครบั เมื่อ ๓๐ กวาปทีแ่ลวพวกเรา 

คงไดยินคาํวา โชติชวงชัชวาล เกดิขึน้สมัยทานพลเอก เปรม  ตณิสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี  

ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาแกสธรรมชาติมาใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ  

แกสธรรมชาติที่ถูกขุดพบในอาวไดถกูสงผานทางทอมาขึน้ท่ีระยอง แลวก็นําไปใชในขั้นตน 10 

เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาที่บางปะกง หลังจากนั้นตอมาก็ไดมีการลงทนุโรงแยกแกส  

และโรงงานปโตรเคมีเพ่ือสรางมูลเพ่ิมใหแกการใชแกสธรรมชาติ จนตอมาเกิดการลงทุนท่ีตอเนื่อง

มากมายเพ่ิมเตมิ ทัง้ในสวนโครงขายทอแกส ทัง้ในสวนโรงแยกแกส ท้ังในสวนโรงงานปโตรเคม ี

ขั้นตน ขั้นกลาง ขัน้ปลาย และในชวง ๓๐ ปที่ผานมามเีม็ดเงินลงทุนเกือบ ๒ ลานลานบาททีล่งไป

ในพ้ืนที่ภาคตะวนัออก หรืออีสเทิรนซีบอรด (eastern seaboard) มีการจางงานสรางรายได 15 

แกประเทศมีการสรางศกัยภาพการแขงขันใหกับประเทศทําใหจีดีพี (Gross Domestic Product : 

GDP) ของประเทศเตบิโตอยางตอเนื่องในระดับสูง ๗ – ๑๐ เปอรเซ็นตตอปมาเปนระยะเวลานาน  

รายไดตอหัวของประชากรทีอ่าศัยอยูในภาคตะวันออกมอียูในระดับที่สูง ตอมาประเทศตาง ๆ  

ก็ไดมีการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ อยางสิงคโปร อยางที่มาเลเซีย หรืออยางจีน เปนตน  

โดยไดใหสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมแกนักลงทนุในระดบัสูง ทําใหเมด็เงนิลงทุนที่เคยไหลมาประเทศไทย20 

ก็เริ่มที่จะลดลง ทําใหจีดีพีของประเทศชะลอตัวลง แลวก็เตบิโตในระดบัขั้นต่ํา ประมาณ  

๓ เปอรเซ็นต บวกกับเรามปีญหาทางดานการเมืองก็ย่ิงทับถมทาํใหเกดิความไมมัน่ใจที่จะมาลงทุน

ในประเทศไทย ปจจุบันรฐับาลของทานพลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  ก็ไดเล็งเหน็ปญหาเหลานี้ 

ตามท่ีทานรองนายกรฐัมนตรีสมคดิ  จาตศุรีพิทักษ ก็ไดกลาวไปแลว จึงเห็นวาควรกาํหนด

อุตสาหกรรมเปาหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมขึน้ แลวก็กําหนดพ้ืนที่ภาคตะวนัออก ในการที่จะมาชวย25 

ในการที่ทาํใหเกดิเปนฐานการผลิตของ ๑๐ อตุสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือดงึดดูนกัลงทุนใหกลับมา

ลงทุนอีกครั้งหนึง่ โดยมแีผนจะดําเนนิการใน ๕ ปนี ้ใชเม็ดเงินลงทุนถึง ๑.๕  ลานลานบาท  

ซึ่งสวนใหญก็จะเปนการลงทุนโดยภาคเอกชน โดยโครงการท่ีเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญ  
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แลวก็จะเปดใหภาคเอกชนมาเสนอการลงทุนในรูปแบบท่ีรัฐรวมเอกชนหรอืพีพีพี (Public Private 

Partnership : PPP)  ในการดําเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็จําเปนที่จะตองมีกฎหมาย 

มาบังคับใชเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบตัิ และเพ่ือใหเกดิความมัน่ใจของนักลงทุน เพราะท่ีผานมา5 

กฎหมายที่มอียูในปจจุบนันีไ้มเอื้อตอการพัฒนาพ้ืนที ่ไมมีการบรหิารพ้ืนที่แบบองครวม  

อยางไรก็ตามในประเดน็สุดทาย ผมก็ยังมีขอหวงใยบางประการ ถึงแมจะสนบัสนนุ 

กฎหมายฉบับนี้ แลวก็ขอหวงใยเหลานัน้ถงึแมวาจะเขียนอยูใน พ.ร.บ. ฉบับนีแ้ลว แตก็อยากจะให

ไปพิจารณาในรายละเอียดในชั้นกรรมาธกิารวา ประเดน็ตาง ๆ เหลานีไ้ดรับการดูแลอยางละเอียด

รอบคอบ และทําใหเกดิผลบังคับใชไดจริง ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอีไอเอ (Environmental 10 

Impact Assessment : EIA) เรือ่งเกี่ยวกบักระบวนการในทําพีพีพี ซึ่งในอดตีมักจะลาชา 

และใชเวลาเกนิความจําเปน เงื่อนไขบางประการก็ไมเปนไปตามสากลบโีอไอ (Board Of 

Investment : BOI) ที่เราอยากจะใหดําเนินการไดจรงิ ขอแลวสามารถที่จะดําเนนิการได 

ตามท่ีเราอยากใหเปน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีเพียงพอในระยะยาว บุคลากร 

ที่มีความรูความสามารถที่จะรองรับอตุสาหกรรมใหม ๆ มีการพัฒนาใหเพียงพอที่จะสนับสนุน 15 

การลงทนุใหม ๆ ระบบการบริหารจัดการ วนั สต็อป เซอรวิส (one stop services)  

ที่เราอยากจะเห็นทาํงานไดผลจริงตามทีต่ั้งใจไว กองทนุที่ถูกจัดตั้งขึน้ ถูกไปใชอยางเปนธรรม 

และทัว่ถึง แลวกไ็มทิง้ใครไวขางหลัง นอกจากนี้ทาํอยางไรใหบริษัทไทยมีสวนรวมกบัการลงทุน  

เพ่ือจะมีการถายเทเทคโนโลยี ซึ่งตองใชบริษัทขนาดใหญและเปนการพัฒนาศักยภาพของ 

บริษัทไทยดวย  20 

  สุดทายทานประธานครับ ผมขอสนบัสนนุ ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ และหากกฎหมาย

กฎหมายมีผลบังคบัใชและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมมือ รวมแรง รวมใจกนัผลักดันอยางจรงิจัง

และตอเนื่อง ผมเชื่อวาประเทศไทยจะกลับมาโชติชวงชชัวาลอีกครั้งหนึง่ ขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานนายแพทยเจตน  ศิรธรานนท เชญิครับ  25 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :    กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชกิสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานประธานครับ  

ขอมูลจาก เดอะ อีโคโนมิสต (The economist) ในป ๒๕๕๘ เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ  
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สเปกเชียล อีโคโนมิค โซน (special economic zone) มีทั่วโลกอยูถึง ๔,๕๐๐ แหง อยูใน  

๑๔๐ ประเทศ จางงานถึง ๖๖ ลานคน แลวก็ ๓๐ ลานคนอยูในเมืองจีน ผมคิดวาเปนความจําเปน  

แลวกเ็รงดวนท่ีเราคงรอชาไมได ในการที่ผานกฎหมายฉบับนี ้เพียงแตวาการท่ีผานกฎหมาย 5 

แลวจะมีปญหาที่กระทบกบักฎหมายอืน่ ๆ ที่มี แลวกก็ระทบกบัภารกิจของหนวยงานตาง ๆ  

ซึ่งจากเอกสารก็พบวามกีารทวงติงมาในหลายประเดน็ แลวทางผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกากแ็กใหบาง ไมแกใหบาง แลวกม็ีเหตุผลทีว่าบางอยางกม็ีความจําเปนที่จะตองเรง

ดําเนินการ ผมพยายามอานดูวาในเรื่องของเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเปนสวนยอยของเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมอียู ๓ จังหวดั 10 

ตามทีก่ลาวมาแลว ทีนี้ในเรือ่งของสิทธิประโยชนอืน่ ๆ สิทธิประโยชนคือถือกรรมสิทธิ์ท่ีดนิหรือ

อสังหาริมทรัพยอืน่ของคนตางดาว สิทธิในการนําคนตางดาวเขามาหรือออกไปจากในราชอาณาจักร 

สิทธิในการไดรบัยกเวนหรือลดหยอนภาษี สิทธิในการทาํธุรกรรมทางการเงินและอืน่ ๆ ผมคดิวา

สิทธิประโยชนตาง ๆ เหลานี้ คือแรงจูงใจที่จะใหบริษัทตาง ๆ เขามาลงทนุ ทัง้ในประเทศ 

และตางประเทศ ทีนี้ในเรื่องของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย มีอุตสาหกรรมเปาหมาย 15 

อยูอันหนึ่งท่ีเกี่ยวกบัสาธารณสุขก็คือ เฮลธ แอนด เวลเนส (health and wellness) อันนี้ก็อยู 

ในไทยแลนด ๔.๐ (Thailand 4.0) อยูแลว แลวก็เทาท่ีตรวจสอบดูเปนการจูงใจใหบริษัทที่มี

โรงพยาบาลของไทย เครือขายของโรงพยาบาล เขาสนใจที่จะไปลงทุนคอนขางมาก ตรงนี้ผมคิดวา

เปนสวนหนึง่ที่เรายืนยันวาไมใชเฉพาะประเทศญี่ปุน หรอืประเทศจีน ซึง่จะเปนนักลงทุนรายใหญ 

ซึ่งอยูในเปาหมาย แตก็ยังมนีักลงทนุที่เปนคนไทยอยู เพียงแตวาการลงทนุของคนไทย  20 

ขณะนีโ้รงพยาบาลเอกชนเราไมใชเด็ก ๆ อกีตอไปแลว ในเครอืขายของโรงพยาบาลใหญ ๆ  

อยูในแรงกิง (ranking) ที่ ๕ ของโลก ก็สามารถที่จะยืดอกแลวก็เขามาลงทุนในเขตสงเสริมเศรษฐกิจ

พิเศษตรงนี้ได เพียงแตวาตองขจัดเงื่อนไขที่เปนปญหาและอปุสรรค เทาที่ทราบดูส่ิงที่เขากังวล 

ก็คือวา เรื่องของความไมแนนอน แตวาเมื่อเราผานกฎหมายฉบบันีแ้ลวมีการบังคับใชแลว  

ผมก็คดิวาเงื่อนไขตรงนัน้ก็ลดลง เพียงแตวาจะจูงใจใหเขาเขามาลงทุนอยางไร โดยเฉพาะการนาํ25 

บุคลากรเขามา ไมวาแพทย หรือพยาบาล หรือทันตแพทย ในการอิมพอรต (import) บุคลากร 

ตาง ๆ เหลานี้เขามา กต็องมีมาตรฐานอยูในระดับหนึ่ง แลวมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นกค็ือ มาตรฐาน 

ของประเทศของเขา เชน เราอิมพอรตบุคลากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา กต็องมีมาตรฐาน 
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ของสหรัฐอเมรกิารบัรอง เพราะวาตรงนี้อาจจะอยูในการยกเวนในดานของกฎระเบยีบของ 

แพทยสภา ซึ่งผมคดิวาตรงนั้นเปนกรณีที่เราเขียนไวในกฎหมายฉบับนี้แลววา ในกรณีที่มีขอจํากดั

เรื่องของการประกอบวิชาชพีแลว ก็เปนเรื่องใหอํานาจของทางเลขาธิการ ซึ่งตรงนีก้็จะทําให5 

การอิมพอรตบุคลากรเขามาสะดวกราบรืน่ขึน้ แตมีปญหาวาจะสรางความมัน่ใจใหกบัคนไทย 

ก็คือวา ตองมมีาตรฐานของประเทศที่สงออกรบัรองแลวก็ยืนยัน ผมก็คงจะตองฝากในประเด็นนี้ไว 

ซึ่งผมคิดวาในดานท่ีเปนขอดีก็จะมีอยูมากมาย ในขอทีอ่าจจะตองสงเปนคําถามที่ฝากเอาไว 

ก็คือกรณีเรื่องของน้ํา ทรัพยากรน้าํเรายกเวนกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวงนะครับ  

ซึ่งในกฎหมายก็เขียนไวแลว แตผมคดิวาปญหาเรื่องน้ําจะมีความเพียงพอหรือไม เพราะวา 10 

ในบางฤดใูน ๓ จังหวดัก็จะมีการขาดแคลนทรัพยากรน้าํ ซึง่ก็อาจจะมีการจางบริษัทเอกชนใหมา

บริหารจัดการน้ํา แตวาบริษัทเอกชนก็จะมีการคิดเงินก็จะทําใหตนทนุของบริษัทตาง ๆ เหลานี้

เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึน้มากนอยแคไหนผมไมอาจจะตอบได ก็คงจะตองขอคาํตอบวาจะชวยหรือไม  

แลวกเ็รื่องของพลังงานไฟฟาก็จะมปีญหาวาไฟฟาเราจะทําอยางไร เพราะถาหากวาเปน 

ไฟฟาถานหิน ซึง่ก็จะติดขดักฎระเบียบเดิมซึ่งกไ็ดยกเลิกไป ในกรณีของไฟฟาจะมีเพียงพอตอ  15 

๓ จังหวดัหรือเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษตรงนัน้หรอืไม  
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  อีกประการหนึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมเปาหมาย ๑๐ อยาง มเีรื่องของ 

การทองเที่ยวอยูดวย ผมไมแนใจวาการโซนนิง (zoning) นี้ทําอยางไร เพราะวาถาเราม ี

เขตอตุสาหกรรมอยูในนีด้วย แลวเราก็จะจัดใหมีเรื่องของอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยู อุตสาหกรรม  5 

๒ ดานนี้ไปดวยกันคอนขางลําบาก เหมือนกับมาบตาพุดกับพัทยาย่ิงพัฒนาไปนาน ๆ ก็ย่ิงมี

ผลกระทบตอสภาพของสิ่งแวดลอมนะครบั 

  ประเดน็ที่ ๒ ก็คอืวาบริษัทที่ไดรบับโีอไอ (Board of Investment : BOI) มากอน

หรือไดรบัการสงเสริมมากอนในกรณีนั้นสิทธิประโยชนเขาก็อยูในระดับหนึ่งกับบริษัทใหมที่อยู 

ในเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษแตกตางกัน แลวกบ็ริษัทเกาเราจะทําอยางไร หรือวาจะตองเยียวยา10 

เขาหรือไมอยางไร 

  สุดทายก็เปนกรณีของขอสังเกตของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งผมคิดวาคงไมตอง

พูดในที่นี้กเ็ปนประเดน็ที่เพ่ือนสมาชกิอภิปรายไปแลวกค็งจะตองถามเพ่ือเปนคําตอบเพ่ือยืนยัน 

ทายที่สุดนีก้็คงจะตองบอกวาเปนประเดน็ตาง ๆ ซึ่งจะอยูในรายละเอียด ผมคดิวาประเด็นตาง ๆ 

เหลานัน้คงจะตองไดรับการแกไขดวย ฝากทานกรรมาธกิารเอาไวพิจารณา แตวาในเรื่องของ15 

หลักการแลว ผมเหน็วามีความจําเปนท่ีเราจะตองเรงผานกฎหมายฉบบันี ้เพ่ือใหขดีความสามารถ 

ในการแขงขันของเราสูเขาได ไมวาจะเปนเรื่องของการเพ่ิงประกาศผลของดับเบิลยูอีเอฟ (World 

Economic Forum : WEF) ซึ่งเราก็อยูในแรงกงิ (ranking) ที่ ๓๒ ของโลกจาก ๑๓๗ ประเทศ หรือ

ไอเอ็มบี (IMB) ซึง่ประกาศเมื่อ ๓๑ พฤษภาคมปนี้ เรากไ็ดแรงกิงที่ ๒๗ ของโลก ซึง่ถือวาแรงกิง 

ตาง ๆ เหลานี้อยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ แตผมคิดวาสามารถดีกวานีไ้ดเมื่อเราผานกฎหมายฉบับนี้  20 

แลวเกิดการผลักดนัเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษใหเปนรปูธรรม รวมท้ังเขตพัฒนาพิเศษดวย  

ซึ่งผมคิดวาตรงนั้นจะทําใหขีดความสามารถของประเทศไทยกาวขึน้ไปอีกระดบัหนึง่ ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตอนนี้ยังมีทานสาธติ  ชาญเชาวนกุล   

พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ  ทานตวง  อันทะไชย  ทานวรพล  โสคติยานุรกัษ  25 

เห็นทานศริิพล  ยอดเมอืงเจริญ ขอเพ่ิมกอ็นญุาตนะครับ แตวาตามเวลาคนละ ๖ นาที  

เชิญทานสาธติ  ชาญเชาวนกุล ครบั 
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  นายสาธติ  ชาญเชาวนกุล   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิทานประธานครบั 

ตามท่ีรัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ในวนันีน้ั้น  5 

อันนีต้ามเหตุผลที่รฐับาลกําหนดไวก็คือวาตองการที่จะพัฒนาภาคตะวันออกโดยเฉพาะอยางย่ิง 

การสงเสริมใหมีการประกอบพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย 

สรางนวตักรรมและเปนมติรตอส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ อนันีเ้ปนวัตถุประสงคหลัก ๆ ของกิจกรรม 

ที่ตองการ และเมื่อการทาํตรงนีก้็จะตองมกีารวางแผนการบรหิารพ้ืนท่ีแบบองครวม ไมแยกสวน 

การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานทั้งหมดและสาธารณูปโภคและพ้ืนท่ีที่กําหนดไวกก็ําหนดไวถึง ๓ จังหวดั 10 

ในเบื้องตนก็คือจังหวัดชลบรุี ระยอง ฉะเชิงเทรา และยังสามารถเพ่ิมเติมไดอีก ถาหากวามีการออก

พระราชกฤษฎีกากําหนดกันใหม รวมทัง้ยังสามารถท่ีจะกําหนดแกกฎหมายกฎระเบยีบตาง ๆ 

เพ่ือใหการดําเนินการนั้นดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทานประธานครับ ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้

ตองถือวามีลักษณะพิเศษเปนอยางมาก เปนพิเศษในลักษณะที่วามีความเปนเบ็ดเสร็จในตวั  

มีความเปนเบด็เสร็จที่รวบรวมเอาการปฏิบตัิตามกฎหมายอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ นั้น 15 

มาเปนอํานาจหนาทีข่องสํานักงานและของคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งอนันี้ผมวามีประเด็น 

หลาย ๆ อยางที่ควรแกการพิจารณา แลวบางประเดน็ทานพูดมาทานอื่นกไ็ดพูดไปแลว ผมอยากจะ 

เรียนวาการผูกมดัตรงนี้ซึง่มขีอพิจารณา อยางเชน กรณีมติของคณะกรรมการนั้นมขีอผูกมัดกับ 

หนวยงานที่มีคณะกรรมการเกี่ยวของดวยแลวจะตองปฏิบัติ อันนี้เปนประการแรกที่เขียนขึน้ไว 

เรื่องประโยชนของการใชทีด่ินนั้นคณะกรรมการนโยบายสามารถกําหนดของการใชที่ดินของ 20 

การกําหนดโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสามารถท่ีจะไมตองปฏิบตัติามกฎหมายวาดวย 

การผังเมืองได อันนี้กค็ือแกไขได เพราะวามกีารใชระเบยีบตรงนัน้ แลวก็ยังมีการมอบหมายให

หนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะตองทําหนาที่ดําเนนิการตามโครงสรางพื้นฐานนัน้ มอบไปใหหนวยงานใด

หนวยงานหนึง่เปนการเฉพาะเพื่อทําหนาทีแ่ทนเขาได และหนวยงานนัน้อาจจะมอบหมายใหเอกชน

ไปทําแทนอกีตอหนึ่งก็ยังได อันนี้ก็เปนลักษณะพิเศษ อกีทั้งในเรื่องของอํานาจในเรือ่งของอนญุาต25 

ใหสิทธิหรือใหสัมปทานแกบคุคลตาง ๆ หรือแกผูประกอบการนั้นก็ยังสามารถดําเนนิการแทน

หนวยงานตาง ๆ ได ประเดน็เหลานี้น้ันพอมาลงถายจากระดับของพื้นที่ในระดับจังหวดัก็มองลงมา

ในระดับของเขตสงเสรมิเศรษฐกิจพิเศษหรือวาสมัยเดิม ๆ เราก็เรียกวาเขตนคิมอตุสาหกรรม ตอนนี้

เราก ็
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เปนเขตท่ีกวางขึน้ แลวก็มีเปาหมายวาเราตองการที่จะสงเสริมใหเกดิอตุสาหกรรมอะไรบาง  

ซึ่งภาษาท่ีพูดกันก็คือวาเปนอุตสาหกรรมใหมท่ีเรียกวา ๑๐ อตุสาหกรรมหรือวานวิ เอสเคิรฟ  

(new S-curve) ทั้งหมด ๑๐ อตุสาหกรรม ซึ่งกม็ีอุตสาหกรรมตาง ๆ ทีม่ักจะพูดกนัอยูเสมอ  5 

เชน ยานยนตสมัยใหม เรื่องอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เรื่องหุนยนต หรือเรือ่งของการบินโลจิสติกส 

(logistics) เปนตน แลวสิทธิประโยชนที่จะใหนั้นก็จะครอบคลุมทั้งในเรื่องของตัวผูประกอบการ

ลงทุน และผูที่จะอยูอาศัยในเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษดวย อันนี้เปนตน และท่ีสําคัญนอกจาก

เลขาธกิารจะทําหนาทีแ่ทนหนวยงานตาง ๆ ในการอนมุัติ อนุญาตแลวนี้ รวมทั้งเรือ่งตาง ๆ  

แลวผูลงทุนหรือผูที่อยูยังไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการภายใตกฎหมายการถือครองท่ีดิน 10 

ของพระราชบัญญัติการสิทธิถือครองไมตองขออนุญาต อาจจะไดรับการลดหยอนภาษีของ 

บุคคลธรรมดา รวมทัง้ไมตองมีเวริค เพอรมติ (work permit) หรอืไม ตองมีใบอนญุาต 

การประกอบอาชีพดวย ผมคิดวาส่ิงเหลานี้การไดรับการยกเวนมาก ๆ ทนีี้ประเด็นก็คือวา  

ส่ิงเหลานี้การยกเวนแลวจะมีผลอยางไรหรือไมในการดาํเนินการ  

  ประเดน็ที่ ๑ ก็คอืการกําหนดพ้ืนที่ ผมเรียนวาในขอเท็จจริงปจจุบนัเราม ี15 

มาบตาพุด เราใชเวลา ๓๐ ป ในการที่จะพัฒนามาบตาพุดขึ้นมาในการครอบครองพ้ืนที่ทั้งหมด 

๒๐,๐๐๐ ไร ที่อยูในปจจุบนั นอกจากนั้นในปจจุบนันีพ้ื้นท่ีที่ขายผานการนิคมอุตสาหกรรม 

ประเทศไทย นิคมอตุสาหกรรมตาง ๆ ขายพ้ืนที่รวมกันปละ ๓,๐๐๐ ไร บางปก็ ๒,๐๐๐ กวาไร 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาในจํานวน ๑๐ ปขางหนาเรากไ็มไดใชพ้ืนที่มากมายขนาดนั้น อาจจะในระดบั 

แค ๕๐,๐๐๐ ไรท่ีจะเพียงพอตอการรองรบัอุตสาหกรรมเหลานี้  20 

   และอกีประการหนึ่งถาทานดูอุตสาหกรรมเอสเคิรฟ (S-curve) ที่รัฐบาลได 

กําหนดขึ้นมาในเบือ้งตน อตุสาหกรรมเหลานีเ้ปนอุตสาหกรรมที่ไมไดตองการใชพ้ืนที่มากมาย  

เปนอตุสาหกรรมทีต่องการเทคโนโลยีขัน้สูง เปนอุตสาหกรรมที่ใชความชํานาญพิเศษ เพราะฉะนั้น

ไมไดใชพ้ืนที่มากมายเหมือนกับอตุสาหกรรมเดิม ๆ ท่ีเรามีอยูในปจจุบัน เพราะฉะนั้นในเรื่องพ้ืนที่

ผมก็วาไมใช ในเรื่องของบุคลากรกเ็ชนกนั เราไมมบีุคลากรมากมายท่ีจะรองรับอตุสาหกรรม 25 

ที่จะใชแรงงานมาก ๆ  ปจจุบันเรามแีรงงานที่เขามาในภาคอุตสาหกรรมปละประมาณ ๓ แสนคน 

ถึง ๓๕๐,๐๐๐ คนเทานั้นไมไดมมีากมายที่จะรองรบัอตุสาหกรรมตาง ๆ เพราะฉะนัน้ในภาพนี้ 

ผมจึงไมเหน็วาจะเกดิความตองการสูงขนาดนั้น แตเมือ่เปนเชนนัน้แลว การท่ีรัฐบาลจะกําหนดพ้ืนที่ 
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ทั้งในระดับของจังหวัดวาใหเปนพ้ืนทีไ่หนเดิมเปนพ้ืนทีเ่กษตรกรรมแปลงมาเปนที่อยูอาศัยหนาแนน

หรือวาแปลงมาเปนพ้ืนทีข่องอุตสาหกรรมทีว่าเปนสีมวง แลวมีการกระจายโดยที่ไมไดเปนการเนน

อยูท่ีใดที่หนึ่ง ก็จะกลายเปนวาผูทีข่อถอืครองทีด่ินนั้น เขาไดมโีอกาสแปลงลักษณะของการใชที่ดนิ5 

นั้นไปแลว จากเกษตรกรรมไปเปนอยางอื่น ส่ิงนีม้ีความหมายอยางมากก็คือมูลคาทีด่ินก็จะสูงขึ้น  

แตมิไดหมายความวาเขาจะดําเนินการตามท่ีเราบอกในเวลาที่กําหนด ในเมื่อเขาไดพ้ืนที่แลว  

เขาทํานิคมแลว กไ็มไดแปลวาเขาจะขายไดทันท ีเพราะฉะนั้นอยางนอยท่ีสุดกค็ือไดสิทธิไปแลว  

เรากไ็มสามารถที่จะดําเนินการอะไรได อันนี้เปนประการแรก เพราะเราไมไดโฟกัส (focus)  

 10 

          -  ๑๗/๑ 
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  ประการที ่๒ สิทธิของผูที่อยูอาศัยก็เชนกนั เวลานี้ในฐานะที่เคยอยูที่บีโอไอ (BOI) 

มากอน ปจจุบันบีโอไอดาํเนนิการมาปนี้ก็ประมาณปท่ี ๕๒ สะสมปจจุบันเรามอีนญุาตใหคนที ่

เขามาทํางานโดยภายใตผูชํานาญการหรือผูบริหารรวมกนัท้ังหมด ณ วันนี้ก็คอื ๒๐,๐๐๐ คน  5 

ใชเวลา ๓๐ ป ๔๐ กวาป มคีนอยูเพียงเทานี้ที่เขามาอยู แลวคนเหลานี้อาจจะรวมทัง้ครอบครวั 

ก็เปน ๒๐,๐๐๐ คนที่เปนชาวญีปุ่น และชาวอื่น ๆ รวมกันอาจจะประมาณสัก ๕๐,๐๐๐ คน  

แลวกม็ีครอบครัวเขามา คนเหลานีก้็อยูกระจัดกระจายอยูในพ้ืนที่ คือแถวสุขมุวิท แถวทองหลอ 

แถวเอกมัยหรอืแถวศรีราชา เพราะฉะนั้นในคนทีก่ลุมอตุสาหกรรมเอสซีเอส (SCS) ก็คงจะม ี

ไมมาก แตถาทานไปกําหนดพ้ืนที่ใหเขาไปอยูดวย แปลวาเราจะใหคนที่เคยอยูที่เดิมยายออกจาก 10 

อพารทเมนต (apartment) แลวไปอยูในที่ใหมไปซื้อที่ดนิอยางนั้นหรือครับ ผมคดิวาเราคง 

ไมอยากใหชาวตางชาตินัน้กระจายไปอยูที่ตาง ๆ เรากด็แูลเขายาก ส่ิงอํานวยความสะดวกก็ยาก 

ความไมพรอมของสถานที่กย็าก เพราะฉะนัน้ผมคดิวานโยบายนีน้าจะตองพิจารณา แลวย่ิงถาได

สิทธิในเรือ่งของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวยผมวาย่ิงทําใหเกดิการบดิเบือนอะไรตาง ๆ แตสุดทาย

ในเรื่องของสิทธิประโยชนของการลงทุนทีบ่อกวาทางสํานักงานสามารถใหสิทธิประโยชนมากกวา15 

ปกตไิด โดยที่พิจารณาเองแทนบีโอไอ อันนี้ผมเรียนวาการลงทุนนัน้เปนเรื่องท่ีจะตองดูรายละเอียด

คอนขางมาก ดูในเรื่องของขอมูลตองมีการวเิคราะห ไมใชเปนการใหอนุมตัติามเช็กลิสต (checklist) 

ของรายการวามอีันนี้หรือไมมีอันนี ้เพราะฉะนัน้ผมคิดวาจะตองมีศนูยรวม เพ่ือมาตรฐานในการ 

ใหการสงเสริมการลงทุนของประเทศไทย สวนถาจะกระจายอํานาจนัน้ก็เปนการกระจายโดยการ 

ใชสิทธิประโยชน เชน การขอนําเขาวตัถดุิบ การขอนําเขาเครื่องจักรหรือการขอตดับัญชีสงออก20 

ผลิตภัณฑ อยางนี้สามารถกระจายไปในท่ีตาง ๆ ได  

   โดยท้ังหมดผมกอ็ยากเรียนวากฎหมายฉบับนี้นาจะมีประเด็นตาง ๆ ที่ควรจะ

พิจารณาอยางย่ิง แลวทายท่ีสุดก็อยากจะขอเพ่ิมเติมวา อยางท่ีรัฐบาลมโีครงการตาง ๆ ในการ 

ที่จะลงทุนในอีอซีี (Eastern Economic Corridor : EEC) เชน ประมาณ ๑ ลานลานบาท 

แตเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ผมคดิวาส่ิงที่สําคัญที่สุดตองตอบโจทยผูลงทุน ผูลงทุนตองการ 25 

ความมีประสิทธิภาพของทาเรือ ตองการความรวดเร็วจากการขนสงจากลาดกระบังไปแหลมฉบงั 

ไมใช ๓ วนัเชนปจจุบนั ผูลงทุนแถวนั้นไมไดขนสงดวยรถไฟเลย เขาสงออกรถยนต ๑ ลานคัน  

ไมมีสงออกดวยรถยนตเลยสัก ๑ คัน เพราะฉะนัน้ส่ิงที่เราทําอยูนาจะเปนการตอบโจทยของ 

พวกนักทองเที่ยวมากกวาทีจ่ะเปนนักลงทุนโดยตรง กข็ออนุญาตเรียนขอเสนอ ขอบคุณครบั 
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๖๘ 

สนช. ๕๙               วลัยภรณ  ๑๗/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กอนที่ทานพันตํารวจโท พงษชยั  วราชติ  

จะอภิปราย ขณะนี้มีคณะอาจารยและนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปที่ ๑ ถึงปที ่๔  5 

ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวดัปทมุธานี เขามารวมฟงการอภิปรายในสภานิติบญัญตัิแหงชาติ 

ในขณะนี้สภานติิบญัญตัิแหงชาตกิําลังพิจารณารางพระราชบญัญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

พ.ศ. .... ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอมายังสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ เพ่ือพิจารณาตาม 

มาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ขณะนีม้ีทานอุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรม เปนผูนําการชี้แจงใหกับทานสมาชิก อยูในขัน้ตอนท่ีสมาชิก10 

ทานอภิปราย ตอไปขอเชิญทานพันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ ครับ 

  พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ

ที่เคารพ กระผม พันตํารวจโท พงษชัย  วราชิต สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิพระราชบญัญตัิ 

เรื่องอีอซีีครั้งนี้ผมสนับสนนุเต็มที่เลย เพราะวาเปนการพลิกโฉมของประเทศไทย เพราะเรามาสู 

ไทยแลนด ๔.๐ (Thailand 4.0) บวก ๑ อันนี้จริง ๆ แลวประเทศจีนเขาทํามากอน จนวนันี้ท่ีวา 15 

จีนบวก ๑ แตทานเห็นไหมวาวันนี้จีนไมคอยมีใครอยากเขาไปลงทุน เพราะอะไรครับ เพราะสราง

ความร่ํารวยใหกบัประเทศจีนประเทศเดียว เขาถงึมีบวก ๑ กม็าลงตรงเวียดนาม วนันี้อีอีซทีี่ทานเอา

ทําเลทองมากลาเปดตวั ตัวนี้ ผมถือวาวนันี้เปนการพลิกโฉมหนาของไทยแลนด ๔.๐ ที่กําลังจะไปสู

บวก ๑ เพราะเราเปนประต ูเราเหมือนเปนเซ็นเตอร (center) วาไมวาภาคเหนือ ภาคอีสาน  

หรือภาคอื่น ๆ เรามีเขตตดิตอทั้งหมด ภาคใตก็ไปตดิตอมาเลเซีย ภาคเหนือกต็ิดตอลาว ตดิตอพมา  20 

ภาคตะวันออกเรากต็ิดตอเขมร ซึ่งเราถอืวาทุกประตทูี่จีนกําลังจะมาเขาขยาย หรือประเทศอื่น ๆ 

โดยเฉพาะญี่ปุน ถามวาญี่ปุนอยากไปลงทนุท่ีจีนไหม เขาไมอยากลงทุน เพราะวาอะไร  

เขารูแลววาไปสรางความร่ํารวยใหกบัประเทศจีน วันนีญ้ี่ปุนอยากจะมาทางไทยเราโดยที่เจตโทร  

(Japan External Trade Organization : JETRO) ซึ่งเปนองคกรของญี่ปุนเขาศึกษาประเทศไทย

เรามานานพอสมควร พอทางเราไปเชิญเขามา วนันีเ้ขาเขามาเลย แตอันนี้การเขามาครั้งนี้ก็อยากจะ25 

ขอฝากทานไวสักเรื่องเดียว เรื่องการถายทอดไมใชวาเวลามาตัง้แลว มาลงทุนในประเทศไทยแลว 

ปรากฏวาวนันี้ทานตองมีขดีจํากัดวาทําอยางไรโนวฮาว (knowhow) ที่เขาถายทอดมานีต้องเขาสู

คนไทยดวยสวนหนึง่  
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๖๙ 

สนช. ๕๙               วลัยภรณ  ๑๗/๓ 

 

   แลวสวนที ่๒ ทานตองมีพ้ืนที่ใหกับพวกเอสเอม็อี (SMEs) ถาทานไมม ีทานไมมี

ประโยชนเลย ชองทางอยูตรงไหน ทานอยาลืมวาอีอซีีพอเขามาพ้ืนที่ทั้งหมด เลาเรือ่งสมมตุ ิ

เรื่องเล็ก ๆ ทีด่ินมรีาคาขึน้มา ถามวาเมื่อมมีูลคาเพ่ิมขึน้มาตรงนีเ้อสเอม็อีจะไปอยูตรงไหน ตวัไมโคร 5 

(micro) อยางเชนสมมตุิเปดรานขาวแกงรานหนึง่ ถาทาํมาหากินไดวันหนึง่ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท 

แตไมใชคาเชาท่ีวันหนึ่ง ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท กอ็ยูไมได ก็จะลมหายตายจากไป ก็ขอฝากที่ชอง

ตรงนี้ แลวชองที ่๒ ทานครบั เรือ่งของโนวฮาวเทคโนโลยีมีความสําคญัอยางไร วนันี้ไมใชวา 

มาประกอบการแขงขนักบัของที่มีในประเทศไทยแลว เมื่อสงกลับไปทีป่ระเทศตัวเองแลวราคาก็ได 

แตของไทยกลับไมได อันนี้อยากจะฝากไว วนันี้ออีีซีที่ทานเอาทําเลทองมาเปด ผมใชคํานี้เลยวา 10 

เปนทําเลทองเพราะเปนดานทุกดานของประเทศไทยอยูท่ีนี่ แลวก็อยากจะถามทานตอวา 

วันนี้เมื่อทานรองนายกรฐัมนตรมีาตอบกอ็ยากจะถามวา แบบเศรษฐกิจพิเศษวนันีซ้ึ่งเอือ้อํานวยให

หมดกฎหมายฉบบัใดท่ีขัดตออีอีซตีัวนี้ทานสามารถแกไขได อนันี้เห็นดวย แตวาทานจะไปเปดที่ภาค

อื่นดวยหรือไม เพราะเศรษฐกิจพิเศษถาทานสามารถเปดไดท่ัวประเทศไทยเรามั่งคัง่ ย่ังยืน  

แตถาทานยังทํากําหนดแคนีเ้ศรษฐกิจพิเศษอยูตรงนี้เทานั้น แตพอไปที่ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน 15 

กลับไมมี ผมก็คดิวาจะโตยาก เพราะวาทานอยาลืม ณ วันนี้วาเราติดกับทางการเมอืงมา ๑๐ กวาป  

ไมเคยลงทุนเลือกอนิฟราสตรัคเจอร (infrastructure) เลย เพราะมัวแตไปติดกับทางการเมือง  

แตวันนี้ ยุคนี้ทานเปดไดหมดแลว อนิฟราสตรัคเจอรตัวเหลานี ้เศรษฐกิจพิเศษเหลานี้ ทานครบั  

คนไทยตัวไมโคร (micro) ที่ยากจนจะไดไปพรอมกนั ถาทานเปดชองให แตไมใชวา ถาเขามาตัวนี้

เปดเศรษฐกิจพิเศษแลว ตัวไมโคร ตัวเอส (S) ลมหายตายจาก อนันี้ผมคิดวาประเทศไทยก็คงลําบาก 20 

แลวทานรูไหมครบัวาวันนี้ออีีซี (EEC) ทานเปดมาอยางนี้ มาตรา ๖ ทานด ู(๕) ตวันี้เปดมา 

เห็นชดัเจนคือการพัฒนาเมอืง วนันีถ้าทานเปดไดตัวจังหวดัตาง ๆ อยางเชน ขอนแกนโมเดล  

ภูเก็ตโมเดล เชียงใหมโมเดล ตวันี้กําลังยกรางพระราชบญัญตัิเพ่ือมาพัฒนาเมืองมารวมตวันี้  

การลงทนุของภาครัฐกบัภาคเอกชนจะเกิดทนัที แลวก็ไมตองไปหวงวาจะทําไมได เพราะทาน 

ก็เปดใหเชาใหอะไรแลว ฉะนั้นผมอยากจะฝากไปถงึตวัทานรฐัมนตรกีับทานรองนายกรัฐมนตรี 25 

ดวยนะครับวา เรื่องนี้ทําดี ๆ แลว แลวเปดไปภาคอืน่ได จะทําใหประเทศไทยเรามัง่คั่ง ย่ังยืนตาม

นโยบายของนายกรัฐมนตรี ขอบคุณครับ 

 

           -  ๑๘/๑ 
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๗๐ 

สนช. ๕๙                  นิจกานต  ๑๘/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานตวง  อันทะไชย ครับ 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบญัญตัแิหงชาตทิี่เคารพ 5 

ผม ตวง  อนัทะไชย สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิความจริงกฎหมายฉบบันี้เปนกฎหมายที่ผมเอง

พออานรางเสร็จ ทานทั้งหลายในสภาแหงนีค้งเห็นไมตางจากผม ถาผมจะเรียกชื่อกฎหมายฉบับนี้

ตามรางและหลักกฎหมายฉบับนีว้าเปนรางพระราชบัญญัติมหานครแหงอนาคตท่ีทานเขียนไวในนี้

นาจะเหมาะสมมากกวา ทานเขียนไวในหลักการ ความหมายของมหานครแหงอนาคตของทานก็คอื 

จังหวดัฉะเชงิเทรา จังหวดัชลบุรี จังหวัดระยอง คือศูนยกลางของวฒันธรรมนวตักรรมการทองเที่ยว10 

ศูนยกลางการบิน ศนูยกลางการคมนาคมขนสง การคาการขาย การลงทุนและศูนยกลางการธุรกิจ

ของโลก ซึ่งผมคิดวากฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายทีถ่าทําตามอดุมคตขิองรางพระราชบัญญตัิฉบับนี้

จะเปล่ียนแปลงและเปล่ียนผานประเทศครัง้ใหญพอสมควร แนนอนทีเดียวเมื่อผมเห็นดวยกบั 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี ้ถาเรายอนกลับไปดูบทเรียนของประเทศไทยที่ผานมา เวลาเราคดิ 

เรื่องใหญ ๆ อยางนี ้เราก็ออกแบบใหกฎหมายฉบับนั้นใหอํานาจกับรฐัไดใชอํานาจอยาง 15 

สุดฤทธิ์สุดเดชไปเลย เพ่ือเปล่ียนแปลงและเปล่ียนผาน แตประเดน็หนึ่งที่เปนบทเรยีนผมคดิวา 

ทานรฐัมนตรเีองคงเห็นไมตางจากผมก็คือวา ที่ผานมานัน้เวลาเราออกรางพระราชบญัญตัิออกไป 

ถาเปนกฎหมายที่ใหอาํนาจ ผมเรียกวาอํานาจสุดขัว้ไปเลย จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงและ 

เปล่ียนผานประเทศ หลังจากที่คนไปใชกฎหมายไมใชคนเขียน ถาเปนรฐับาลชดุนี้ผมเชื่อมัน่วาทําได  

เดี๋ยวผมจะพาทานไปดขูางในที่เขียนเอาไว คือถาทานไดใชเลยตลอดไมเปนไร แตวาพอหลังการ20 

เลือกตัง้ทานประธานจะพบวามีคนใหมมาใชกฎหมาย เราพบประเด็นนี้มาก เวลาออกกฎหมาย 

คนใหมมาใชกฎหมายกลับกลายเปนเรื่องใหม ผมยกตวัอยางใหทานด ูตอนเราเขียนกฎหมายจัดตั้ง 

ดีเอสไอ (DSI) ขึ้นมา ใครจะเชื่อวาดีเอสไอท่ีเราออกแบบอยางด ีเพ่ือมาแกปญหาเรือ่งคดทีี่เชื่อมโยง

กับทุกคนอยางหลากหลาย วันนั้นเราคดิวาเปนนวัตกรรมใหมในการออกแบบ ในการสืบสวน

สอบสวนดําเนนิคดีธรุกิจที่มีความซับซอนได แลววันหนึง่คนมาใชกฎหมายไปใชดีเอสไอนัน้ 25 

เปนกองกําลังของตวัเอง กฎหมายฉบับนี้เหมือนกันครับ พอเวลาเราออกกฎหมายใหเปนมหานคร

แหงอนาคตของประเทศไทย บางทปีระเดน็ที่ผมจะขอประทานอนุญาตทานประธานไดพิจารณาอยู 

๒ ประเด็น     
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  ประเดน็แรกคือกลไกภายใน กลไกภายใน ถาทานประธานยอนกลับไปดขูางใน 

ดูในมาตรา ๓๐ มาตรา ๑๐ ประกอบกบัมาตรา ๑๑ กค็อืตัวคณะกรรมการแลวกต็ัวเลขาธกิาร  

๒ คนนี้คอืกลไกใหญท่ีมีอํานาจสูงสุดของมหานครแหงอนาคตแหงนี้ ทานประธานดมูาตรา ๑๐  5 

จะพบวากรรมการชุดนี้ถาปกตแิบบนี้ไมเปนไร แตถาวนัหนึ่งมาจากหลายพรรคการเมือง 

ทานประธานจะเหน็ความโกลาหลเกดิขึน้เลย เพราะมีรัฐมนตรีมาเกือบทุกกระทรวงเขามาอยูท่ีนี่  

ผมนึกไมออกวาจะประชุมอยางไร ผมนึกไมออกวาจะเคล่ือนไปขางหนาอยางไร เพราะมาจาก 

ทุกพรรคการเมือง มาจากพรรคการเมืองแตละพรรคการเมืองนโยบายคนละอยาง ยิ่งผลประโยชน 

ในพ้ืนที่ท่ีเปนมหานครแหงอนาคตของแตละคนแตละพรรคการเมืองไมเหมือนกัน ไปไมไดครบั  10 

หรือทานใหอํานาจกับเลขาธกิารตามมาตรา ๑๑ สํานกังานมหีนาที่ทําประกอบกับมาตรา ๔๓ 

อํานาจเลขาธิการใหญมากทานประธานครับ เลขาธิการ ทานเชื่อผมเถอะ พอหลังกฎหมายนี้ 

ใชบังคับ เขาใจวาพวกเราคงไมไดใชหรอก รฐับาลตอมาจะใช เขาตองตัง้คนของเขาเขามา 

ใชกฎหมายฉบับนี้ นั่นแปลวาอํานาจที่จะใหมกีารคาขาย ลงทุน เชาซื้อ กูเงนิ ลงทุนทุกอยาง 

ทั้งเอาคนนอกคนในถมทะเล อํานาจชุดนี้ย่ิงใหญมหาศาล นัน่จะเกิดปญหาในอนาคต แตโจทย 15 

ที่ผมกราบเรียนทานประธานผานไปยังสภาก็คือวา คณะกรรมาธิการที่จะเขียนตอไปนี้ คณะรฐัมนตรี

ไดเห็นเรื่องนี้ไหม ไดพิจารณาเรื่องนี้หรือเปลาวาแนนอนทีเดียววนันีเ้จตนาดี ในที่สุดเวลาไปใช 

จะมีปญหาแนนอน อยางนอยสภาก็ไดทักเอาไวหลายคน นัน่เรื่องที ่๑ ซึ่งผมคดิวาจําเปนท่ีตอง

ออกแบบกระบวนการในการถวงดุล กระบวนการในการตรวจสอบ กระบวนการในการควบคมุ 

การใชอํานาจรฐัที่เกนิเลยไปกวาเจตนารมณของกฎหมาย 20 

   ประการที ่๒ ที่ผมคดิวาถาเปนมหานครแหงอนาคตตามรางพระราชบัญญัตฉิบบันี ้

ทานประธานท่ีเคารพ ผมยังเห็นวาจะเปนมหานครไมได ถาคนที่อยูในมหานครนั้นไมไดเปน 

คนมหานครอยางอนาคต ตามนัยของมาตรา ๓๙ ทีบ่อกวาอตุสาหกรรมเปาหมายพิเศษนั้น  

๑๐ กวาอยาง เชน ยานยนต อิเล็กทรอนิกส การทองเท่ียว เกษตร การแปรรปู หุนยนต 

อิเล็กทรอนิกส เปนตน นั่นแปลวาคนที่อยูท้ังภายในประเทศหรืออยูในพ้ืนทีห่รือนอกพ้ืนที่  25 

เปาหมายของการผลิตคนทีจ่ะทําใหมหานครนั้นเปนมหานครแหงอนาคตไดนัน้ คนตองเปนกอน 

ถึงจะเกิดอินโนเวชัน (innovation) คําถามก็คือวาไดมกีารออกแบบการจัดการศึกษาพิเศษที่อยูใน

เขตมหานครแหงอนาคตนี ้เอาไวอยางไรหรือไม ถาผลิตแบบปจจุบนัไมเกิด ไมเกดิอนิโนเวชันใหม  
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ไมเกดินวตักรรมใหม ไมเกดิการลงทนุ เหมอืนทานสมาชิกหลายทานพูดถึงเมื่อสักครูนี้ ที่สุดเราจะ

เปนเพียงแรงงานที่ไดคาจางเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ แตเราไมสามารถจะเปนผูนําในมหานครแหงอนาคต

ของเราได ผมกราบเรียนทานประธานวาทําอยางไรเราจะออกแบบการจัดการศึกษาพิเศษในเขตนี ้5 

เพ่ือจัดการศึกษาตอบโจทยของเมืองแหงอนาคตแหงนี้ใหได การทองเที่ยวที่จะตองมีความเชี่ยวชาญ 

การลงทนุรวมทัง้ธุรกิจทั้งภายในและนอกประเทศ ถาทําไดแบบนี้นัน่หมายความวาเราจะสามารถ

ไปสูการแขงขันทั้งภายในประเทศอาเซียนและโลกได แลวเราก็จะเปนคนทีไ่ดประโยชนอยางที่ 

ทานสมาชิกไดพูดถึงได เราจะไมเปนเพียงคงนั่งดูวามีคนเขามาไดประโยชนจากเมอืงมหานคร 

ในอนาคตนี้ ทานประธานครับ ขอสังเกต ๒ ประการนี้ผมคิดวาจะเปนประโยชนตอคณะกรรมาธิการ 10 

ในอนาคตและคณะรฐัมนตรไีดลองไปพิจารณาดูวาเราจะทําอยางไรจะทําใหกลไกในการตรวจสอบ 

กํากับ ควบคุมการใชอาํนาจที่จะมีขึน้ในอนาคต ไมใชรฐับาลนี ้ไมใชสภาแหงนี ้เพ่ือไมใหเกดิ 

ความเสียหายกบัประเทศในอนาคตตอไปได ขอบพระคณุครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานวรพล  โสคติยานุรกัษ เชญิครบั 15 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม นายวรพล  โสคติยานุรักษ ผมคดิวาเปนกาวกระโดดสําคญัของประเทศไทย 

ในการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญและดงึดดูการพัฒนาประเทศอยางสําคญั เมื่อวานนี้สภาเรา 

ไดมีการสรุปผลงานรอบ ๓ ป โดยเชญิทูตานุทตูจํานวนมากมาประชุมในหองนี้ ผมก็ไดรับมอบหมาย 

ใหสรุปผลงานทางดานกฎหมายเศรษฐกิจใหทานทตูทั้งหลายฟง ซึ่งไดพูดสวนหนึง่สําคัญมาก 20 

คือเรื่องการพัฒนาพิเศษอีอซีีที่เราพูดอยูในวันนี้ รวมถึงเรื่องการลงทุนในอตุสาหกรรมท่ีเราหวังไว 

ในอนาคตเรื่องเอสเคริฟ (S-curve) ไดรับความสนใจจากทูตานุทูตเปนอยางมาก รวมท้ังมาถาม 

หลังจากหองประชุมแลวอกีจํานวนหนึ่ง เปนขอสังเกตวาการพัฒนาแนวทางอีอีซหีรอืวาเขตพิเศษ

ภาคตะวันออกที่เรากาํลังดําเนินการอยูนี้ ยอมมีขอสังเกตที่ด ีจึงทําใหทานทตูทั้งหลายไดศกึษา

ลวงหนามาแลว แลวก็ตดิตามเรื่องนี้มาตลอด รอคอยเมือ่ไรจะออกมา คงจะพรอมเขามาลงทุน 25 

และเขามาดําเนนิธรุกิจกับประเทศไทย -------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๑๙/๑  
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ผมเองกอ็ยากจะขอบคุณรฐับาลที่เสนอกฎหมายฉบับนี ้แลวกเ็ปนความกลาหาญมาก 

ในการประมวลรวบรวมกลไกทั้งหลาย ในสวนตัวผมก็มีสวนดีใจดวย เพราะเปนคนหนึ่ง 

ที่ยกรางกฎหมายฉบบันี้เชนเดียวกันในครั้งเริ่มตน และไดออกแบบมาเพราะอะไร จึงอยากจะ 5 

กราบเรียนวาจรงิ ๆ แลวเราไดศึกษาถงึปญหาของประเทศของเราในหลายแงมุมมาก แนนอน 

ทุกดานยอมมขีอด ีขอดอย 

  ประการตอไป เราไดศกึษาวาท่ีลมเหลวและทีไ่มสามารถกาวไปไดพนจาก 

กับดกัสภาพคลองและประเทศท่ีไมสามารถกาวไปที่มีความสามารถมากกวาเดิมไดเพราะอะไร 

สงเสริมการลงทุนมาหลายรปูแบบแลว เราจะทําอยางไรตอไป ศกึษาปญหาประเทศอื่นดวยวา 10 

เขาทําแลวสําเร็จทีไ่หนบาง ลมเหลวที่ไหนบาง แลวเราจะเดนิตามเขาในสวนใดบาง และสวนใด 

ไมควรเดินตาม จึงไดวางโครงสรางออกมาที่ปรากฏอยูในฉบับนี้ ซึ่งพยายามอยางย่ิงในการจัดการ  

๕ เรือ่ง อยางนอยเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานซึ่งศักดิ์ใหญมาก ประเทศเราไมมกีําลังเงินมากมายที่จะ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทั้งประเทศ เราจึงจํากดัพ้ืนที่ แลวพ้ืนที่ท่ีเรามีความสามารถแลวพรอม 

จะกาวกระโดดมากที่สุดคือพ้ืนที่เพียง ๓ จังหวดัตะวนัออกเทานั้น 15 

   ระบบที่ ๒ ก็คอืระบบการคาระหวางประเทศที่เกดิขึน้ เราจําเปนตองสงเสริมใหมี

กระบวนการสงเสรมิการคาทั้งการสงออก นําเขา แตไมใชเปนฐานเพียงผลิตประกอบชิ้นสวนให 

คนอื่นอยางเดียว  

   ประการที ่๓ เราหวงัวาจะเปนศนูยกลางที่เขาใจเรื่องการเงนิดวย เพราะจํานวน

มากตองมเีงินเก็บสะสมเปนเงินสกุลตางประเทศ เพราะเขาตองลงทุนขยายงาน เขาจะตองสงออก 20 

จะตองอะไร กฎหมายไทยไมอํานวยใหทําได ก็หวังวาพ้ืนที่ที่จํากดัเชนนี้จะทําได  

  ประการตอไปท่ีสําคญั คือเราตองการบุคลากรท่ีมคีวามชํานาญมากหลาย ๆ เรื่อง 

เราจะทาํอยางไร  

  ประการสุดทายที่สําคัญมาก ก็คือการพัฒนาคณุภาพชีวติไปในตวัดวย หวงัวาเปน 

เมืองที่อดุมไปดวยความรูความเขาใจและสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตทีด่ีดวย ๕ – ๖ ประการดงักลาว25 

นั้นจึงเปนกฎหมายฉบบันี้ใหอํานาจในการวางกลไกทั้งหมด แตอยางไรกต็ามยังคงเปนส่ิงทีต่อง

ติดตามและระมัดระวงัมาก ก็คือวาการไดเขียนใหอํานาจทุกอยางมารวมไวศนูยที่นี่ ก็เปนทฤษฎีใหม

วาจะทาํไดมากนอยเพียงใด และจะใชอํานาจเกนิหรอืไมอยางไร แนนอนหลายอันเปนอํานาจ 

 

 30 



๗๔ 

สนช. ๕๙         สงา  ๑๙/๒  

 

ที่เกินขอบเขต เชน อาํนาจการรบัฟงเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบตาง ๆ นัน้ กต็ดัใหมาอยูในสวนกลาง  

อํานาจเกี่ยวกบัเรือ่งระบบการชําระเงนิหรือระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา กด็ึงมาจากธนาคารชาติ

อยูท่ีนี่ แตใหปรึกษาหารือกนั ซึง่ก็เปนความทาทายมากในรูปแบบใหมที่จะตองมาคดิกันวา5 

โครงสรางเปนอยางไร แตส่ิงที่จะเปนจุดเริ่มตนทีด่ี อันนีก้็หวงัวาคณะกรรมาธกิารจะไดพิจารณา 

ลงในรายละเอียด แตผมคิดวาในโครงสรางจากการไดคยุกับทานทตูหลายประเทศ ซึ่งมคีวามชํานาญ

เรื่องพวกนี้อยู ก็รูสึกวาเปนกฎหมายท่ีมาถูกทางแลวเขาใหความสําคญัมาก แลวก็สนใจท่ีจะมารวม

ธุรกิจประเทศไทยดวยเชนเดียวกนั สิง่หนึ่งที่อยากเนนมากกค็ือวาเราใหความสําคญัไมมากเทาท่ีควร 

เรื่องเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวตักรรม ซึ่งเปนรากฐานของการกาวกระโดดตอไป  10 

ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ทาทาย กลไกเหลานี้หลายเรื่องคงตองใชระบบแซนดบอกซ (sandbox)  

ซึ่งไมไดเขียนไวในครั้งนี้ อาจจะใหม แตคดิวาควรจะตองวางกตกิาเรื่องแซนดบอกซ แซนดบอกซ

เหมือนกระบะทรายใหทดลองทําได ไมอยางนัน้เราจะกาวกระโดดไปไมได เพราะฉะนั้นเรื่อง 

แซนดบอกซนีห้ลายเรือ่ง ตั้งแตเรกกวิลาทอรี แซนดบอกซ (regulatory sandbox) คือกลไก 

บางเรื่องใหทดลองทํากอน ถาดีใหขยายวงได หลายอยางในนีเ้ปนที่สงสัยฉงนและเปนท่ีกงัวลของ15 

ทานสมาชิกหลายทาน ผมคดิวากลไกหนึง่ที่อยากจะสรางไวในนี้ ก็คือควรจะใหพัฒนาเรกกวิลาทอรี  

แซนดบอกซ คอืกระบะทรายสําหรับการใชอาํนาจบางอยางทีละขัน้ทีละตอน เมื่อดขีึ้นกข็ยาย 

กระบะทรายใหใหญขึ้น จะเปนที่สบายใจแกผูที่ใหความสนใจเรื่องนี้เปนอยางย่ิง  

  เรื่องท่ี ๒ เพราะจะรองรับเรือ่งเทคโนโลยีใหม ๆ เขามามากมาย 

  ประการที ่๓ เราไมตองการใหเกิดปญหาเดิม เราตองการใหมีเทคโนโลยี 20 

ทรานสเฟอร (transfer) เกดิขึน้จริงจัง ซึ่งท่ีผานมานั้นเรามีบทเรียนมาก เราไดลงทนุไปมาก  

ใหเขามาลงทนุเรามากมาย แตไมมเีทคโนโลยีอะไรที่เหลือใหประเทศไทย นอกจากเปนทีร่ับจางผลิต

ถูกอยางเดียว เราจะขายของโดยท่ีมีคนซื้อของเราเปนของถูกอยางเดียวไมไดแลว ตองเปนของที่มี

คุณภาพและของที่มีความสามารถพิเศษเทานั้น  

  สุดทายที่อยากจะฝากก็คงเปนเรือ่งเกี่ยวกบัเรื่องการพัฒนาความรูความสามารถ25 

ของคนไทย ไมใชเพียงเฉพาะในพ้ืนที่นีเ้ทานัน้เองที่ตองยกระดับการศกึษา แตผมคดิวาตองยก 

ระดบัการศึกษาทั้งประเทศไทย คนไทยถึงจะไดประโยชนและมีสวนรวมในความกาวกระโดดครั้งนี้  

ถาการศึกษาของเรายังไมเขาใจเรื่องการพัฒนาความกาวหนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวตักรรม 
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และการยกระดับการวิจัยท่ีมีคุณคาเชิงผลิต ไมใชมแีตงานที่อยูบนหิง้ ตองเปล่ียนหิง้มาสูหาง 

ใหสําเร็จจึงจะสามารถกาวไปได โดยสรุปก็คือเปนกฎหมายที่มีคุณประโยชนและจะกาวกระโดด

ประเทศไทยครั้งสําคัญ ในความเห็นสวนตวัผม และไดสอบถามจากทานทูตหลายทาน ก็ชืน่ชมวา 5 

เชนนัน้ ขอเพียงวาระมดัระวังเรื่องกลไกในการใชอาํนาจซึ่งพิเศษมากครั้งนี้ใหเปนประโยชน  

ก็เสนอแนวทางวาใชระบบเรกกวิลาทอร ีแซนดบอกซ อาจจะทําความเขาใจและสบายใจแกผูสนใจ

ไดวาจะขยายขอบเขตการใชอํานาจทีละจุด ๆ ไป เพ่ือสรางใหเปนตัวอยางเกิดขึ้น แซนดบอกซ 

ก็เหมอืนกระบะทรายใหลองทําดบูางสวนกอน แลวกข็ยายใหมากขึ้นในบางเรื่อง ถาขยายทั้งหมด 

เขาอาจจะตกใจ ขอบพระคณุครับ  10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสุดทาย ทานศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ ครับ  

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผม ศิริพล 

ยอดเมืองเจรญิ ผมตองขออนุญาตฝากความเห็นที่เปนประโยชนไปยังภาครฐั แลวโดยสวนตัวผมนั้น 

ผมคิดวาในหลักการนี้สนับสนุน แตผมอยากจะชี้ใหเหน็บางประการวา หลังจากที่เรามีการตกลง 15 

เขตการคาเสร ีตกลงท้ังทวิภาคีกับพหุภาคี โลกที่เปนโลกยุคแคบ หรือท่ีเรียกวา โกลบะไลเซซนั 

(globalization) ซึง่ในโลกยุคแคบใบนี้เมื่อเรามีการเปดตลาด บริษัทยักษใหญก็ใหญขึ้นเรื่อย ๆ  

โดยสวนตัวผมนั้น ผมเห็นดวยวาเราควรสนับสนุนบริษัทยักษใหญในประเทศไทยใหใหญโตขึ้น 

เพ่ือแขงขันกับตางประเทศได แลวก็สนับสนุนใหผูประกอบการรายยอยของเราที่เปนเอสเอม็อี 

(SMEs) มีที่ยืนในการพัฒนาตัวเองไปสูในอนาคตได เรื่องนี้เปนหวัใจสําคญั ทานประธานก็คงจะ20 

ทราบดีวา เมือ่กอนนัน้เราพยายามที่จะเปนผูนําในอาเซยีน ซึง่เราประสบผลสําเร็จไมวาเรื่อง 

การสงเสริมการลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้สภาเราก็ผานกฎหมายสงเสริมการลงทุนทีเ่ปนเอ็กซตรา (extra)  

ก็คือเมือ่กอนเราสงเสรมิ ๘ ป เปน ๑๓ ป แลวก็ยังมตีัวเสริมพลังพิเศษขึน้มาอีก คือพระราชบัญญัติ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอตุสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐  

ที่เสริมพลังไดถึง ๑๕ ป กรณียกเวนภาษี สําหรับ 25 

รางพระราชบัญญัตฉิบับที่นาํเสนอนี้ กถ็ือวาเปนยาเสริมพลังพิเศษรวม ถือวาเปนเรือ่งที่พิเศษสุด 

ในภูมิภาคแหงนี้ ยังไมมีทีไ่หนทํา คงจะมีอยูในบางประเทศ เชน ประเทศจีน ท่ีทานสมาชิก 

ผูทรงเกียรตไิดอธิบายไปแลว ซึ่งระบบสังคมนิยมกม็ีการถายทอดการกํากับดูแลไดตอเนื่อง  

ของเราแนนอน อยางกรณีครูตวง  อันทะไชย พูดถงึเรือ่งมหานครแหงอนาคต โดยสวนตัวผม 

 30 



๗๖ 

สนช. ๕๙         สงา  ๑๙/๔  

 

ก็คิดวาเรื่องของประเทศไทยในอนาคตหรือมหานครในอนาคตเหลานี ้ขึน้อยูกับวาผูนํายุคใหม 

มองประโยชนประเทศชาติสืบเนื่องกันไปอยางไร เพราะวาผูที่มาบรหิารตอเนื่องนั้นเปนเรือ่ง 

ที่สําคัญ ประเทศเรามีประสบการณเรื่องนี้อยูบอยครั้ง อยางไรก็ตาม จากกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมา 5 

ดวยประสบการณของผมในการรบัราชการมานาน แลวอยูในสภาแหงนี้ในการพิจารณากฎระเบียบ

ตาง ๆ รวมทั้งอยูในคณะกรรมาธกิาร รวมทั้งอยูในคณะอนุกรรมาธิการในหลายชุด ก็เหน็อยูจุดออน

หลายเรื่อง ซึ่งในหลายเรื่องนั้นกเ็ปนตวัอยางท่ีดี ประกอบกับที่ผมรับราชการมานาน ผมทราบดีวา

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป สิทธขิองประเทศผูคดิเทคโนโลยีท่ีสามารถจะขายทรัพยสินทางปญญา  

ไมวาจะเปนสิทธบิตัรตาง ๆ ในเทคโนโลยีในระดับสูง ไมวาอยูในรถอวี ี10 

(Electric Vehicle : EV) ไมวาอยูในโรบอท (robot) หรอือยูในเทคโนโลยีตาง ๆ นัน้ลวนแต 

ทําใหเราตองจายเตม็รปูมากขึ้น ซึง่ไมเปนปญหาอะไร ถาเราไดประโยชนรวมกนั อนันั้นเราคง 

ไมตองคดิอะไร ในกรณีประสบการณที่ผานมา ในเรื่องของการสงเสรมิการลงทนุพิเศษก็ตาม  

หรืออะไรก็ตาม อยางกรณีทีเ่ราตองการสงเสริมรถปล๊ักอนิไฮบรดิ (plug - in hybrid) รถอวีี 

รถไฟฟา พวกนีก้็ลวนแตเราจะตองสนับสนุนในการลดอตัราภาษีลง ไมวาภาษีสรรพสามิต 15 

หรืออะไรก็ตาม ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๒๐/๑  
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ในประโยชนตรงนี้เห็นไดชัดวาสวนหนึ่งหาย สมมุตวิากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะ 

ภาคตะวันออกแหงนี้ออกมา ส่ิงนี้ผมอยากตระหนักใหชดัเจนวาเมื่อเราใหสิทธิพิเศษอยางย่ิงยวด 

สิ่งที่เราจะตอบแทนมาคงไมใชมีประเดน็เฉพาะแรงงานอยางเดียว ในประเดน็เฉพาะรูปโฉมบอกวา 5 

เราสวยงามขึ้นอยางเดียว คงจะตอบแทนในฐานะที่เรามเีศรษฐกิจการคาโดยรวมของประเทศดีขึน้ 

ระบบภาษีดขีึ้น ระบบการจางงานโดยรวมดขีึ้น นัน่เปนประเดน็ที่อยากจะฝากขอคดิไวจริง ๆ  

กฎเกณฑที่จะตองไดรบัการยกเวนหรอืวาจะตราขึน้มาเฉพาะนัน้เพ่ือยกเวนกฎหมายหลักตาง ๆ  

ที่จะเกดิขึน้ อยางในบทบัญญัติมาตรา ๔๓ ทานก็มีการเขียนไวชดัเจนวาจะตองยกเวนกฎหมาย 

ใดบาง แลวก็ยังมีขอ ๙ ที่เขยีนเผ่ือเอาไววาในกรณีกฎหมายออกตามพระราชกฤษฎีกากฎหมายอื่น 10 

ซึ่งพวกนี้ถาหากจะออกกฎเกณฑเหลานี้มานั้น อยากจะใหตระหนักและเขมงวดวาประโยชน 

ของชาติไดอะไร คงไมไดพูดถึงเรือ่งโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมเทานั้น โอกาสของ 

ชาติได ในการที่มีเงินตราเขามาพัฒนาบํารุงในภูมิภาคเขตอืน่ โอกาสทีไ่ดก็คือทาํใหคนไทยเขมแขง็

ยืนอยูบนหลักทีด่ําเนินการได โอกาสท่ีไดหมายถึงวาเอสเอ็มอี (SMEs) ของเรามีโอกาสเติบโต  

แลวกม็ีโอกาสไปลงไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบานบาง นัน่เปนประเด็นท่ี ๑ 15 

  ประเดน็ที่ ๒ เมือ่เราใชยาแรงสุดเขามา ประเทศเพ่ือนบานเราเองกต็อง 

คิดเหมือนกัน ทําเหมือนกนั ส่ิงเหลานีก้ารเริ่มตนกอนกค็งจะไดเปรียบเหมอืนกบัแบรนด (brand)  

ที่ออกมากอน อยางไรกต็ามถาเกดิการพัฒนาของรฐับาลชุดใหม หรือรฐับาลทีร่ับผิดชอบตอ

ประเทศชาติและประชาชน ถาไดคนที่ไมสมบูรณ ไมเกงพอ หรือรวมทั้งบคุคลที่อาจจะมีความไม

สุจริตเขามาอีกแลว ส่ิงที่เราสะสมสรางสมไปคอนขางมากจะเปนประเด็นทีต่ดิลบ ผลสุดทาย20 

ประเทศชาติลงทุนแลวกต็อบโจทยวาไมคุมคา ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องที่สําคญั ทานประธานก็คงจํา

เหตกุารณไดวาในหลายปกอนเราเปนคนหนึง่ที่ผลักดันใหเกิดอาเซียน (ASEAN) เมือ่ ๕๐ ปกอน 

แรก ๆ ในรอบ ๓๐ ปก็ถอืวาเราพัฒนาไดคอนขางดี ในรอบ ๒๐ ปหลัง โดยเฉพาะ ๕ ปหลังนั้น 

เมื่อเรามีการตกลงที่จะเปนเขตเศรษฐกิจฐานการผลิตเดยีว ตลาดเดียว แลวเราใหแตมตอประเทศ

เพ่ือนบานในซแีอลเอ็มวี (Cambodia – Laos – Myanmar – Vietnam : CLMV) ถามวาจําเปน25 

หรือไม ในสถานการณอยางนั้นจําเปน เกดิอะไรขึ้น การสงเสริมการลงทุนบางกรณีผูไปสงเสริมการ

ลงทุนกไ็ปในประเทศเหลานัน้ เนื่องจากวาไดแตมตอหลายประการ สวนหนึ่งเวลาเขาสงเสรมิการ

ลงทุนประเทศเขา  

เขามาถึงบานเราภาษี ๐ สงเสริมการลงทนุประเทศเราบางกรณีไปประเทศเขาเสียภาษีตามขอตกลง  
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แลวเขายังไดสิทธิพิเศษในดานจีเอสพี (Generalized System of Preferences : GSP)  

ในตางประเทศดวย ทานประธานทราบหรือไมวา ประเทศเพ่ือนเราในเวลานี้พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ5 

พิเศษท่ัวไปมีเยอะไปหมด แตของเราถือวาเปนพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษสุด จริง ๆ  ซึ่งในสวนนี ้

คนอื่นยังพัฒนาไมทันเราถอืมากอน แตอยางไรก็ตามส่ิงที่มากอนนัน้ก็ขอใหไดรบัประโยชนสราง

ชื่อเสียง แลวก็ทําใหไดประโยชนที่สุด โดยสวนตวัผมเหน็ดวย แตขอความกรุณาวาใหตระหนัก 

อยางย่ิงในการที่จะไปยกเวนกฎหมายหลักบางประการ แลวก็ไปยกประโยชนจนทําใหความสามารถ

ในการแขงขันเราเสียหาย แลวใหสิทธมิากจนทําใหระบบภาษีเราเกิดการกระทบอยางรุนแรง  10 

ขออนญุาตกราบเรียนดวยความเคารพครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ครบทั้ง ๑๙ ทานแลว ขอเชิญทางคณะรัฐมนตรี 

เชิญทานรองนายกรัฐมนตรคีรับ 

  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานทีเ่คารพ ผมขออนญุาต 15 

ที่จะเรียนชี้แจงทานสมาชิกผานไปทางทานประธานในบางประเด็น สวนประเด็นหลักอยางอืน่

เกี่ยวกบัการใชกฎหมายในทางท่ีเปนจริงนั้น ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ

กระทรวงท่ีเปนเจาของรางและคณะของทานจะขออนุญาตชีแ้จงในลําดับตอไป ในเบื้องตน 

ขอกราบเรียนทานประธานวา รัฐบาลถอืวารางพระราชบัญญตัิฉบับนี้เปนรางฉบับทีม่ีความสําคญั

ย่ิงยวดในอายุของรัฐบาลนี้ เพราะวาจะตองการขบัเคล่ือนหลายส่ิงหลายอยางออกมาภายใต20 

กฎหมายฉบับเดียวกันนี้เอง คือขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ ขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนที่ นัน่ก็คือ

ภาคตะวันออก แลวที่สําคญัก็คือขบัเคล่ือนกลไกบางอยางนํารองออกมาทดลองดูในฐานะที่จะเปน

การปฏิรปูระบบราชการและปฏิรูปกฎหมาย ซึง่ถาหากวากลไกนี้ใชไดผลก็จะไดพิจารณานาํไปใช 

ในสถานการณอื่น ซึ่งแนนอนคงไมเต็มอตัราถึงขนาดนี้ แตก็จะคอยนําไปพิจารณาปรับปรงุ 

ใชตอไป เชน ในการใชกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ที่จะกระจายกันอยูทั่วประเทศ หรือแมแตพ้ืนท่ี25 

ที่ไมใชเขตเศรษฐกิจพิเศษกต็าม เปนพ้ืนที่ท่ีมกีารไปลงทุน เปนพ้ืนที่ทีม่ีการไปพัฒนา แลวก็บนกัน

มาตลอดวาตดิขดัทีต่รงโนนตรงนี้ วันนี้เราเอาส่ิงที่เรียกกันวาอุปสรรคปญหาขอตดิขัดมาวาง  

แลวกต็ั้งโจทยขอเดียวเทานัน้วาถาเราจะพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่งเปนมรดกตกทอด 

จากโครงการท่ีเรียกกนัวาอสีเทิรนซีบอรด (eastern seaboard) เมื่อหลายสิบปทีแ่ลว สมัยรัฐบาล 
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ของทานนายกรัฐมนตร ีพลเอก เปรม  ติณสูลานนท ไดเริ่มเอาไวอยางดี แลวประสบความสําเรจ็  

เอาเรื่องนัน้มาตอยอด มาชบุชีวติ มาทําใหม แลวกเ็ตมิส่ิงซึ่งเมื่อ ๓๐ ปทีแ่ลวอาจจะไมไดคิด 5 

ลงไปในเวลานี้ จะทําใหพ้ืนที่นี้เปนพ้ืนท่ีที่มกีารพัฒนาอยางพรอมและบริบรูณไดหรอืไม  

ถาไดทุกอยางก็จะเดนิหนาไป เราไดคํานึงถงึ เราในทีน่ี้คอืรัฐบาล แลวที่จริงกไ็มใชรฐับาลนี ้ 

ทุกรัฐบาลที่ผานมาไดคํานงึถึงวาพ้ืนที่ภาคตะวันออกนัน้มีศักยภาพพิเศษ เพราะวาเริ่มตน 

เมื่อพูดถงึอีอซีี (Eastern Economic Corridor : EEC) อี (E) ตวัแรกก็คอือีสเทิรน (eastern)  

หรือภาคตะวันออก ก็มีคาํถามขึน้มาแลววาทําไมจะตองไปทําทีน่ั่น ทําไมไมทาํที่ภาคเหนือ  10 

ทําไมไมทําภาคกลาง ทําไมไมทําภาคอีสาน ทําไมไมทําท่ีทุงกุลารองไห ทาํไมไมไปทําที่ภาคใต  

ที่จริงที่ไหนก็นาทาํทั้งนั้น แตเมื่อเราจะพยายามสรางแมเหล็กขึ้นมาเพ่ือจะไปดึงดูดหรือจูงใจ 

นักลงทนุใหเขามาก็ตองมีส่ิงท่ีทั้งผูใหและผูรบัสมถวิล คอืไดประโยชนดวยกันทัง้คูเราก็พรอม  

เขาก็พอใจ เมื่อดูอยางนี้ก็เหน็ไดวาพ้ืนที่ภาคตะวนัออกนัน้มีความพรอม เสนทางคมนาคม ถนน  

ทาอากาศยาน ทาเรือ อาจจะขาดอยูก็คอืการเดนิรถไฟ ซึ่งก็อยูในโครงการที่จะเอาใสลงไปได 15 

โดยไมยุงยากอะไร เราดูวาพ้ืนที่นั้นมีความพรอมในดานอื่นอกีหรือไม การจัดหาทีด่ิน เพราะวา 

เมื่อเวลาจะทาํพ้ืนที่ที่เรียกกนัวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ก็ตองคิดถึงพ้ืนทีด่นิที่พยายามไปรบกวน

โดยเวนคนืทีด่ินเอกชนใหนอยท่ีสุด นั่นกค็ือตองพยายามใชพ้ืนที่ของรัฐ แลวก็พบวาในภูมิภาคนัน้ 

มีที่ที่เรียกกันวา “ราชพัสดุ ท่ีสาธารณประโยชน ที ่ส.ป.ก.” อยู หรือแมแตนคิมอตุสาหกรรมของ

ภาคเอกชนเองที่อาจจะเขามารวมไดดวยความสมัครใจ ไมเปนปญหาอุปสรรคในการจัดหาที่ดนิ 20 

มากเทาไรนัก หากจะไปเปรยีบเทียบกับภูมิภาคอืน่ จะดถูึงเรือ่งศนูยกลางที่เปนแมเหล็กในการ 

ผลิตส่ิงตาง ๆ เราก็พบวามีมหาวิทยาลัยอยูในภูมิภาคนี้เพียงพอ แมแตแรงงานก็หาไดโดยไมยาก  

ส่ิงดึงดดูจูงใจอื่น ๆ เพราะวาคนที่เขาลงทนุมาอยูเขาอาจจะตองการปาเขาลําเนาไพร ทองทะเล  

ส่ิงเหลานี้กม็ีอยูพรอม แมกระทั่งจะเดินทางโดยทางเรือ ขนสงโดยทางเรือกม็ี จึงไดเลือกเอาพ้ืนทีน่ั้น 

ทานประธานท่ีเคารพ รางพระราชบัญญัตฉิบบันีม้ีชื่อวา รางพระราชบัญญตัิเขตพัฒนาพิเศษ 25 

ภาคตะวันออก พ.ศ. ....  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           -  ๒๑/๑ 
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เปนชื่อสุดทายทีเ่ปล่ียนมาจากชื่อสมัยกอน ๆ เรียกกนัมาหลายอยาง ระเบียงอะไรกไ็ดเรียกกนั

มาแลว วันนี้ก็มาตกผลึกตรงคําวา “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งมุงที่จะครอบคลุม  

๓ จังหวดัดงัท่ีระบุไวในรางพระราชบัญญัติคอื จังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัชลบุร ีและจังหวัดระยอง  5 

เต็มพ้ืนทีท่ั้งจังหวดั แตแนนอนครบั หากจําเปนตอไปกอ็อกพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมพ้ืนที่อื่นเขาไปได  

แตคําถามก็มตีอไปวาพ้ืนที่ ๓ จังหวดันีเ้มื่อตองใชพ้ืนทีเ่ต็มจะตองใหญมโหฬารขนาดไหน แลวจะ 

ไปทําอะไรกันมากมายในพ้ืนที่อยางนั้น กต็องเรียนวา คําที่ใหญที่สุดกค็ือคําวา “เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก” นั้นคลุมหมดท้ัง ๓ จังหวัด แตพอถึงเวลาจะทําอะไร เวลาจะใหสิทธปิระโยชนอะไร  

โดยเฉพาะสิทธิประโยชนสําคัญ ๆ ที่เปนแมเหล็กจริง ๆ ดึงดูดจริง ๆ จูงใจจริง ๆ ตองเล็กแลว 10 

แคบลงมา ไมสามารถจะกวาดไปหมดเต็มพ้ืนทีไ่ด เพราะในพ้ืนที่เหลานัน้มวีัดวาอาราม มีสุเหรา  

มีมัสยิด มีโรงแรม มีคฤหาสน มบีานสวนบุคคล มโีรงเรยีน มีอะไรตออะไรมากมายที่เขาอยูของเขา

มากอนท่ีจะรูวาวันหนึง่จะเปนเขตพัฒนาพิเศษ เพราะฉะนั้นเขาอาจจะเสียอะไรไปบางอยาง  

เขาอาจจะไดอะไรเพ่ิมขึ้นบางอยาง แตแนนอน เราถึงเวลาจะจัดการจริงไมไดไปจัดการเตม็หมด 

ทั้งพ้ืนท่ี ไมไดใหสิทธิพิเศษ ๕ อยางแกทกุคนที่อยูในพ้ืนที่ ไมไดใหอํานาจจัดการแกเลขาธกิารที่จะ15 

เปนคนอนุญาต อนุมัติกฎหมายตาง ๆ ๙ ฉบับเต็มหมดทั้งพ้ืนที่ ตรงนี้ก็จะเปนการจํากัดควบคุมกนั 

อยูในตัวเหมอืนกนั เพราะในที่สุดแลวจะใหสิทธิพิเศษจริง ๆ แกพ้ืนท่ีที่ยอมเยาและเล็กลงมาเทานั้น  

ซึ่งเรียกวา “เขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” ซึง่อาจจะมีไดหลายสิบหรือหลายรอยเขตสงเสริมที่จะ 

อยูในเขตพัฒนาอันกวางใหญไพศาลนั้น เพราะวาการจะไดมาซึ่งเขตสงเสรมิดงักลาวนัน้มาได  

๒ ทาง 20 

  ๑. รฐัเปนคนกําหนดวาพ้ืนที่นี้รัศมีขนาดนี้ กวางเทานี้ ยาวเทานี้ เรียกกนัวา 

เขตสงเสรมิ เพราะวาตรงนีมุ้งจะสงเสริม สมมุตวิาอตุสาหกรรมหุนยนต ขยับไปตรงโนนประกาศ  

อีกจุดหนึ่งเปนเขตสงเสริม เพราะมุงจะพัฒนาอตุสาหกรรมเปาหมายพิเศษในเรือ่งยานยนต ขยับไป 

อีก ๒๐ กโิลเมตรประกาศลงไปอกีจุดหนึง่เปนเขตสงเสริมโดยมุงที่จะพัฒนาในเรื่องการทองเที่ยว 

สําหรบัผูมีรายไดสูงและทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เรื่องยานยนต เรื่องหุนยนตไมเกี่ยว แลวก็ขยับไป 25 

อีกจังหวัดหนึง่ประกาศพ้ืนที่เล็ก ๆ อีกพ้ืนที่หนึ่งใหเปนเขตสงเสรมิอะไรอกีสักอยางหนึ่งก็ได หนาตา 

จริง ๆ จะออกในรูปอยางนี ้หรือในที่สุดจะตดิกันเปนพืดเปนเขตสงเสรมิอันกวางใหญ ๑,๐๐๐ ไร  

๒,๐๐๐ ไร ๕,๐๐๐ ไรก็ได ถาหากวาหาพื้นทีไ่ดแลวคดิวาเหมาะสม เพราะฉะนั้นหนาตาจะเปน 

 

 30 



๘๑ 

สนช. ๕๙         สมบูรณ  ๒๑/๒ 

 

อยางนี ้คือจะมีเขตสงเสริมยอยในเขตพัฒนาใหญ ย่ิงไปกวานั้นกฎหมายยังเปดเอาไวอกี 

ในมาตรา ๔๑ วา นอกจากรฐัจะระบุพ้ืนที่ใดใหเปนเขตสงเสริมแลวเอกชนจะขอใหระบุกไ็ด  

สมมุตวิามเีอกชนเจาของโรงงาน พูดวาเปนภาษาชาวบาน เส่ียสักคนหนึง่ หลงจูสักคนหนึง่  5 

หรือรวมกัน หลายคนที่มีทีด่นิผืนกวางใหญแลวคิดวาควรจะเอาท่ีดนินี้มาเปนเขตสงเสริมโดยเนน 

อุตสาหกรรมเปาหมายหลักพิเศษเรื่องนั้นเรื่องนี้ เชน หุนยนต สุขภาพ การผลิตแปรรูปสินคาเกษตร 

บางอยางก็มีสิทธิย่ืนคําขอตอรัฐ คือคณะกรรมการนโยบายที่ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  

และถาเขาพิจารณาเห็นชอบเขาก็อนมุัตปิระกาศใหพ้ืนท่ีเอกชนนั้นเปนเขตสงเสริม แลวก็เอา 

สิทธิพิเศษ ๕ อยางใสลงไปเหมือนกัน แลวก็เอาอํานาจของเลขาธกิารท่ีจะอนุญาต อนุมตัิแทน 10 

เจาของอํานาจเดมิในพระราชบัญญตัิอกี ๙ ฉบับใสลงไปก็ได หนาตาก็จะเปนอยางทีไ่ดกราบเรียน 

มานี้ จุดนี้ขออภัย ถาหากวาทานสมาชิกสภาไดทราบอยูกอนแลว แตวาเพ่ือจะส่ือความเขาใจไปถงึ 

ประชาชนโดยเหตทุี่มีการถายทอดออกอากาศก็จําเปนจะตองกราบเรียนยาวออกไปอยางท่ีวานั้น  

  สําหรบัประเด็นท่ีทานสมาชกิไดตั้งขอสังเกตนั้น เอาเฉพาะในสวนที่คิดวาผมควรจะ 

กราบเรียนทานประธาน นอกเหนือจากนี้ทานรัฐมนตรแีละคณะก็จะไดชีแ้จงตอไป เรื่องเปนอยางท่ี 15 

ทานสมาชิกบางทาน เชน ทานวรพล  โสคติยานุรกัษ หรือทานศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ ไดกลาว 

จริง ๆ วา เวลาทีเ่ราจะจูงใจใหใครเขามาลงทุนใหมาทําอะไรก็ตามสําคญัตรงส่ิงท่ีเรยีกวาส่ิงจูงใจ  

เราก็พยายามหาวาจะมีส่ิงจูงใจอะไรหนอท่ีเปนเหมือนทีผ่มอุปมาวาคือแมเหล็กดงึดดูนักลงทุนให 

เขามาลงทุนได เราก็พบวา 

  ประการที ่๑ ไปสํารวจวาในตางประเทศอยางที่คุณหมอเจตนไดกลาวแลววา  20 

ทุกวันนี้ในโลกมีเขตเศรษฐกจิพิเศษอยูตั้งมากมายไมรูก่ีพันกี่หมืน่แหง เขาสําเร็จก็ม ีลมเหลวกม็ี  

และที่เขาประสบความสําเรจ็ เราตบมือทีหลังเราก็มโีอกาสสํารวจวาเขาใหส่ิงจูงใจอะไร เราก็ไป 

เอาส่ิงนั้นมาดดัแปลงใชในรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้ อนันี้ประการท่ี ๑ 

  ประการที ่๒ เรื่องนีดู้จากผลสํารวจ จะเปนของธนาคารโลกหรือใครกต็าม  

หรือเกี่ยวกบัส่ิงที่เรียกกนัวาดูอิง บิซเนส (doing business) เขาสํารวจทุกป จัดอันดับประเทศไทย 25 

ทุกปวาประเทศไทยอยูในอนัดับควรแกการหอบเงนิมาลงทุนอยูในอนัดบัที่เทาไร แลวเขาก็จะบอก 

เสมอวาเหตุท่ีติดอนัดบัที่ ๒๘ เหตุทีต่ิดอันดับที ่๓๖ เหตุที่ตดิอนัดบัที่ ๔๕ กเ็พราะวาเราออนในเรื่อง

อะไร เราก็เอาจุดออนเหลานั้นมาแกเสียในเขตที่เราเรียกกันวา เขตพัฒนาพิเศษ หรอืเขตสงเสรมินี ้ 
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นั่นเปนบทเรียนที่เราเอามาใชได ซึง่เขาก็ทักทวงกนัมา เรื่องการอนญุาต เรื่องการอนุมัต ิ 

เรื่องส่ิงจูงใจ เรื่องภาษีเรื่องการถอืครองกรรมสิทธิ์ทีด่ิน เรื่องแรงงานตางดาว เรื่องผังเมือง  

รวมทัง้เรื่องการอนญุาต อนมุัติอะไรก็ตามลาชาไปหมด เขาทําสถิติสงมาใหเราแลววาเรื่องเดียวกันนี้ 5 

ถาไปลงทุนในสิงคโปรใชเวลา ๗ วันไดรับอนุมตัิ เรื่องเดยีวกันนี้ถาไปทาํในญีปุ่นใชเวลา ๑๕ วนั  

เรื่องเดียวกันนี้ถาไปทําในลาวใชเวลากี่วนั เรื่องเดียวกันนี้มาทีไ่ทยแลนดใชเวลากีว่ัน เอา ๒ เดือน  

เขากบ็อกวาชวยไปจัดการแกไขเสีย เราก็เอาส่ิงเหลานีม้าเปนบทเรียน เพราะฉะนั้น ๑. บทเรียน 

จากเขตเศรษฐกิจพิเศษในตางประเทศ  ๒. บทเรียนจากที่เขามาประเมินประเทศไทยแลวเขาบอก 

จุดออนเรามาเราอาจจะเถียง เราอาจจะไมเชื่อเขา แตกเ็ขามองวาอยางนี้ เราจะตองมีคําตอบใหเขา 10 

วาเราแกปญหานี้ได ซึ่งวากนัอันที่จริงกไ็มควรจะไปแกในเขตพัฒนาพิเศษ ควรจะแกทั้งประเทศ  

แตเอาละเบี้ยนอยหอยนอย กําลังนอย สตปิญญานอย ยังมีปญหาติดขดั เอาเขตนีแ้หละนาํรองไป 

เสียกอนแลวคอยถายทอดตอไปยังพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ทานสมาชิกบางทานไดตั้งขอสังเกต ที่จริงกห็ลายทาน 

วาวนันี้ทราบวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางยกรางกฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจ

พิเศษอยู กําลังทํากฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู กําลังจะเอาแบบอยางของ 15 

ราง พ.ร.บ. นี้ไปใชดวยหรอืไม คาํตอบก็คอืวามีทั้งคําวา ใช และ ไมใชหรอกครับ เพราะวา 

สิทธิพิเศษท่ีเราดวูามากมายมหาศาลในรางกฎหมายฉบบัวันนี้เปนสิทธิท่ีจะใหในเขตสงเสริม 

เศรษฐกิจพิเศษ ไมไดใหกับเขตพัฒนาเต็มจังหวัด เพราะฉะนั้นกต็องไปดูวาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ที่อยูตามหัวบานหัวเมืองท่ีอืน่ซึ่งก็มีอยูมากมายนั้น เราจะยอมใหมเีขตสงเสริมหรือไม ถาเรายอม 

ใหมีเขตสงเสริมเราอาจจะตองใหในลักษณะที่ไมเหมือน แตใกลเคียง แตถาไมมีเขตสงเสริม 20 

เปนเพียงเขตเศรษฐกิจพิเศษธรรมดาเราก็จะใหอาํนาจบางอยาง ส่ิงจูงใจบางอยางซึ่งนอยกวา 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้มากมายนกั เพราะฉะนั้นเอาเปนวานํารองแลวก็ทดลองในราง

พระราชบัญญัตฉิบับนี้ ทดลอง ๒ อยาง ทดลองใหในส่ิงที่เขาอยากได ประการที ่๒ คือทดลอง 

การบริหารจัดการในทางทีเ่ปนจรงิ เพราะวาทานสมาชกิทุกคนหวงใยอยางเดียวกัน และรัฐบาล 

ก็หวงใยดวยวา ในเวลาปฏิบตัิจริงนั้น อาจจะมีการใชอํานาจนี้เกินขอบเขตไหม ในเวลาที่อํานาจนี้25 

ตกไปถงึมือของผูใชอํานาจในรัฐบาลตอ ๆ ไปซึง่หางไกลจากเหตุการณวนันี ้หางไกลจากการเขาใจ

เจตนารมณในวนันี ้เขาจะไปเปล่ียนแปลงออกมาเปนรปูแบบอื่นทีเ่รียกกันวาใชอํานาจบดิเบือน 

ไปไหม ส่ิงเหลานีค้ือส่ิงทีต่องทดลองและนํารองใหเหน็ เพราะฉะนัน้ทุกอยางก็คงจะตองทําใน 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ใหดีที่สุด ณ กาลปจจุบันนี้ใหได 

         - ๒๒/๑ 30 



๘๓ 

สนช. ๕๙          วิภาริน ี ๒๒/๑ 

 

   ประเดน็ที่ทานสมาชิกตั้งขอสังเกต ประการแรก รับฟงความเห็นกันมาแลวหรือยัง  

รับฟงแลวครับ ๗ ครั้ง แลวก็เปนการรับฟงความเหน็ทีน่าจะถือวามากที่สุดในบรรดากฎหมาย 

ที่เคยเสนอมายังสภานี้ เพราะ ๗ ครัง้นัน้เปดเปน ๗ เวท ีลงในพ้ืนทีก่็แลว กลุมที่เกี่ยวของก็แลว  5 

ฟงความเหน็จากกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ก็แลว และหลายครั้งดวย แลวก็เปนรางกฎหมาย 

ที่เขาคณะรฐัมนตรถีึง ๓ ครัง้ แตละครั้งมีขอสังเกตพะเนินเทินทึกกลับไป ใหไปปรบัปรุงแกไข

เพ่ิมเติม เพราะวา ครม. เขาอานแลวก็ฟงความเห็นที่เขาทักทวงมา บางอยาง ครม. ก็เหน็ดวย  

บางอยางก็ไมเหน็ดวย ก็ใหสงกลับไป ก็ถือวาไดมกีารรบัฟง ที่บอกวามีคนตอบมา ๔ คน ๕ คน  

อันนัน้เปนสวนหนึ่งในเวทหีนึ่งเทานั้นเอง แลวที่จรงิ ๔ คนทีต่อบมานัน้คือเห็นดวยหมดทุกประการ 10 

ดวยซ้ําไป แตทีเ่ขาไมเห็นดวยก็มีมากมาย เรากเ็อามารับฟงแลวกไ็ดแกไขใหไปแลว ติดอยู  

๓ ประเด็นแกไขไมทัน คณะรัฐมนตรีก็มมีตวิาสงใหคณะกรรมาธิการไปดู  

   ๑. ขอสังเกตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม เรื่องเกี่ยวกับ 

ส่ิงแวดลอม  

   ๒. ขอสังเกตจากสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ  15 

   ๓. ขอสังเกตจากธนาคารแหงประเทศไทย  

   ใหรับเอาไปสงคณะกรรมาธกิารเอาไปดู เพราะถา ครม. เอาไปใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกก็จะใชเวลาเปนเดอืน ทกุอยางตองเดนิหนา ก็คดิวา  

๓ ประเด็นนี้ไปดกูันที่คณะกรรมาธิการได  

ถามวาใชกับเขตเศรษฐกิจอืน่หรอืไม ไดกราบเรียนแลววาจะจําลองไปใชบางสวน แตไมเตม็อัตรา 20 

อยางฉบับนี ้เพราะวาฉบบันีน้ั้นกนิพ้ืนที่ใหญ และเปนแมเหล็กขนาดใหญทีต่องการจะดึงดดูเหล็ก 

ที่มาจํานวนมาก ผิดกับพ้ืนทีอ่ื่นซึง่เราอาจจะไมตองเส่ียงตอการที่จะมอบอํานาจใหไปมากขนาดนี้ 

แลวในพ้ืนที่อ่ืนอาจจะไมมีเลขาธกิาร อาจจะไมไดมีคณะกรรมการขนาดขน ครม. ทั้ง ครม. ลงไป 

เหมือนกับในฉบับนี ้ 

   ประเดน็เรื่องควรจะมีการเพ่ิมกรรมการ หลายทานตั้งขอสังเกต นาจะเพ่ิม 25 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นาจะเพ่ิมรัฐมนตรวีาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย นาจะเพ่ิมรัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม เอาวาขณะนี้กรรมการ 

มีทั้งหมด ๒๖ คน  ๒๖ คน เปนรฐัมนตรี ๑๒ คน จาก ๑๒ กระทรวง ขาดอยูอีก ๘ คน ที่ไมไดมา  

ซึ่งที่ทานชวยกันเติมคําในชองวางครบหมดทัง้ ๒๐ กระทรวงกจ็ะได ครม. มาท้ังคณะ แตเอาเถอะ  
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คณะรฐัมนตรไีมขัดของ ขอใหไปพิจารณากนัในชัน้คณะกรรมาธิการวาจะสมควรเพ่ิมหรือตดัใคร 

ออกไปจากกรรมการอีกหรอืไม แลวอันที่จริงการที่ ครม. กลาตดัสินใจใหอาํนาจคณะกรรมการ 

นโยบายอยางมากก็เพราะมคีวามเชื่อวากฎหมายทั้งหลายในประเทศไทยเมื่อถึงเวลาที่ตองมี 

การตัดสินใจอนญุาต อนมุัตอิะไรก็ตามที่เปนการตัดสินใจสุดทาย และใชอาํนาจเต็มนั้นมาท่ี ครม. 5 

แลวจบทั้งนัน้ เพราะฉะนั้นการที่มรีัฐมนตรี ๑๒ คน จาก ๑๒ กระทรวง มานั่งอยูในคณะกรรมการนี ้

นาจะแทนรัฐมนตรีสวนใหญท่ีใชอํานาจเสมือนหนึง่รัฐมนตรตีามกฎหมายของทานอยูแลว ไมวาจะ 

กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย ไมวาจะเปนกฎหมายวาดวยการประมง ไมวาจะเปน

กฎหมายแรงงานตางดาว ไมวาจะเปนกฎหมายการใชท่ี ส.ป.ก. พวกเหลานี้เมื่อขึน้ไปถึง ครม.  ครม. 

อนุญาตไดทั้งนั้น ก็ยกเอา ครม. สวนหนึง่มาอยูในกรรมการนี ้แลวบางเรื่องก็ยังล็อก (lock) เอาไว10 

อีกวาเสร็จจากกรรมการนโยบายก็ตองสงเขา ครม. บางเรื่องอาจจะจบที่กรรมการ แตบางเรื่องก็

ตองสงเขา ครม. บางเรื่องกรรมการเขาสามารถกําหนดหลักเกณฑแลวสงใหเลขาธกิารไปบรหิาร

จัดการได ซึ่งทานสมาชิกกต็ัง้ขอสังเกตวาตรวจพบวาหลายมาตราเลขาธกิารส่ังเองโดยที่

คณะกรรมการยังไมไดตั้งหลักเกณฑไวกอน ถาคดิวาตรงนี้มีสวนจําเปนก็ไปแกแปรญตัตไิดวา

เลขาธกิารจะอนุมัตไิดก็ตองอยูภายใตหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด อนันี้กเ็ปนเรื่องท่ีขอ15 

อนุญาตใหไปวากนัในรายละเอียดตอไป  

     เรื่องการถมทะเลนัน้ การถมทะเลทุกวนันี้ก็ทาํได แตมขีั้นตอน กฎหมายฉบับนี้ 

เพียงแตยกขั้นตอนนัน้มาใสในกฎหมายฉบบันีแ้ทนที่จะใชขั้นตอนตามกฎหมายอืน่ เพราะวา 

จะไดรวดเร็วเขา ขั้นตอนตามกฎหมายอื่นนั้นตองอาศัยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  

ขั้นตอนตามกฎหมายอื่นถาจะถมทะเลตองอาศัยรัฐมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม ขั้นตอน 20 

ตามกฎหมายอืน่จะตองอาศยัรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

และขัน้ตอนตามกฎหมายอืน่เวลาจะถมทะเลในบางครัง้จะตองอาศัยมตคิณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น 

กฎหมายฉบับนี้ก็จําลองรปูแบบเหลานั้นมาใสในคณะกรรมการนโยบาย แลวถาจําเปนจะตองไป 

คณะรฐัมนตรกี็สามารถที่จะไปได และจนในที่สุดถาทานคิดวาการถมทะเลเปนเรื่องใหญโตมโหฬาร 

ที่ควรจะตองบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกบัการถมทะเลคือ พ.ร.บ. การเดนิเรอื 25 

ในนานน้ําไทย และ พ.ร.บ. การประมง กข็อใหไปวากนัในชั้นคณะกรรมาธิการ ในสวนของ 

รัฐบาลนั้นไดเสนอมาในรูปแบบตุกตาเปนเชนนี้ สวนที่บางทานเปนหวงวาจะไปพัวพันกับ 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๘ นัน้ เรื่องอยางนี้คงไมถึงขนาดนั้น เพราะเราไมไดไปถมทะเลของ 
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ตางประเทศ เราถมทะเลในพ้ืนที่ที่เปนทะเลภายในหรือทะเลอาณาเขตของเราเอง ฉะนั้นตรงนี้ 

ไมไดเกี่ยวอะไรกบัสนธิสัญญา หรือเอ็มโอยู (Memorandum of Understanding : MOU)  

อะไรกับตางประเทศทัง้ส้ิน ถาไปถมกันนอกเขตแดนเขาไปในทะเลหลวงอยางนัน้คงจะเปนปญหา  5 

ใครเขาจะไปยอม ถาจะยอมก็ตองไปเซน็สัญญา เซ็นสัญญาอยางนั้นก็เขามาตรา ๑๗๘ ตองมาที ่

รัฐสภา แตนี่ไมพะรงุพะรังขนาดนั้น ถมอยูแถว ๆ สัตหบี แถวพัทยา แถวหาดทรายตาง ๆ  

เหลานีเ้อง ถาหากวาจําเปนจะตองทํา  

   สวนประเดน็บางทานท่ีตั้งขอสังเกต ที่จริงก็เปนขอสังเกตไมใหญนัก แตวา 

ขออนญุาตกราบเรียนวาไหน ๆ จะทาํแลวทําไมไมใหเตม็อีกสักนิดหนึง่ บางทานตัง้ขอสังเกตวา 10 

ทําอยางไรจะมีแมเหล็กดึงมหาวิทยาลัยตางประเทศใหเขามา ดงึโรงเรียนนานาชาตเิขามา ตรงนี ้

ที่เขาไมไดเขียนเอาไวก็เพราะเหตุวาในทางปฏิบตัิวนันี้มคีําส่ัง คสช. ใชอํานาจตามมาตรา ๔๔  

แยกออกมาตางหาก ไมตองรอพระราชบญัญตัิฉบับนี้หรอกครบั วนันีม้หาวิทยาลัยตางประเทศ 

สามารถจะมาตัง้ไดโดยยกเวนกฎเกณฑการตัง้มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศทัง้หมดอยูแลว  

แลวกม็ีมหาวิทยาลัยที่มาเจรจาอยูระหวางดําเนินการกบักระทรวงศึกษาธิการที่จะมาขอเปด 15 

มหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะผลิตบุคลากรปอนเขตสงเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชสิทธติามคําส่ัง คสช.  

ที่ออกตามมาตรา ๔๔ นั้นโดยไมตองอาศัยพระราชบัญญัตฉิบับนี้ แตเมื่อทานทักทวงขึน้มาก็นาคิด 

เหมือนกนัวาถาจะใหเปนมาตรการที่ย่ังยืน เปนฉบับเดียวกัน อาจจะขอแปรญตัติเอาเรื่องนั้น 

มาใสในนี้เสียก็จะไดเปดกฎหมายฉบับเดียว ไมตองไปเปดฉบับอืน่ เวลาไปชวนคนตางประเทศ 

ใหมาตัง้มหาวิทยาลัยแลวบอกวายู (you) ตัง้ไดตามคําส่ัง คสช. เขาอาจจะตกใจ เพราะฉะนัน้ 20 

ก็กรุณาดู พ.ร.บ. นี้อันเดียวเสีย ก็อาจจะไปขอแกใสในชัน้คณะกรรมาธกิารไดอีก สวนอยางอืน่ 

เชน ปญหาวาดกูันหรือเปลาวาจะมีปญหาน้ําทวม อุทกภัย หรือเหตุใด แลวก็จะมีการผังอยางไรนัน้ 

เรื่องนี้ก็ไดกาํหนดเอาไวแมจะไมไดเขียนลงไปตรง ๆ แตก็ไดระบุเอาไวเรียบรอยแลววาสํานักงาน 

ที่ดูแลจัดการเรือ่งนี้จะตองทาํแผนผังสาธารณูปโภค และแผนผังในสวนท่ีเกี่ยวกับการมีโครงสราง 

พ้ืนฐาน อยางนอยในแผนผังนั้นซึ่งตองเสนอคณะกรรมการ เสนอ ครม. จะตองมแีผนเกี่ยวกับ 25 

สาธารณูปโภค การคมนาคม ซึง่จะรวมเรื่องการจัดการปญหาน้ําทวม อุทกภัยทั้งหมด ทัง้หมดนี ้

ก็จะมีคาํตอบอยู เรื่องในกฎหมายก็เรื่องหนึง่ แตพอเวลาไปจัดการจริงก็อีกเรื่องหนึง่ หลายอยาง 

เราฝากผีฝากไขไวที่เลขาธกิาร หลายอยางฝากไวท่ีสํานกังาน หลายอยางฝากไวท่ีคณะกรรมการ 
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๘๖ 

สนช. ๕๙          วิภาริน ี ๒๒/๔ 

 

นโยบาย ๒๖ คน หลายอยางฝากไวที่คณะรฐัมนตร ีหลักที่ทานนายกรฐัมนตรีไดใหไวเมื่อตอน 

ที่ตัดสินใจจะออกกฎหมายนี้มา ซึ่งเปนกฎหมายพิเศษมาก ๆ เลย ทานนายกรัฐมนตรีใหหลักมา  

๒ – ๓ อยางคือ 5 

   ประการที ่๑ มาตรการอะไรก็ตามที่จะดึงดูดจูงใจเขาดวยความรวดเรว็ใหเอามาใช 

   ประการที ่๒ มาตรการเหลานั้นจะตองโปรงใส คือมวีางหลักเกณฑลวงหนา  

ไมเปดโอกาสใหใครกต็ามไปลําเอียงเลือกปฏิบตัิ ๒ มาตรฐาน นัน่คือเกณฑจะตองม ี 

   แลวกป็ระการที่ ๓ ที่นบัวาสําคัญมากคือจะตองอยูภายใตการตรวจสอบควบคุมได 

ทุกขั้นตอน เพราะฉะนัน้เลขาธิการทําอะไรลงไปคณะกรรมการนโยบายจะตองคุม คณะกรรมการ 10 

นโยบายทาํอะไรคณะรฐัมนตรตีองคมุ คณะรฐัมนตรีทําอะไรลงไปไมชอบสภาจะตองคุม จะตองมี

การตรวจสอบได แมแตองคกรอิสระก็สามารถที่จะเขามาตรวจสอบได โดยเฉพาะเมือ่หากเปดใช 

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ใด ซึ่งวันนี้ใหอํานาจองคกรตรวจสอบไวมากมาย อยาวาแตเรื่อง 

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้เลย โครงการอะไรแมจะเล็กนอยกไ็มมวีันที่จะถี่ลอดตาชาง  

หางลอดตาเล็นไปได ทั้งหมดนี้ก็จะตองอยูภายใตการตรวจสอบ เพียงแตวาถายังไมรัดกมุ  15 

เพราะวาสภานี้อาจจะมปีระสบการณวามอีะไรบางอยางที่ไดออกไปวางไวแลวดดูี พอทําเขาจริง 

มีชองวาง ก็ขอความกรุณาสภาแหงนี้ที่จะปรบัปรงุแกไขใหเปนรางพระราชบัญญัตทิีส่มบูรณ 

เพ่ือใชเปนแมเหล็กใหญในการดงึดดูนกัลงทนุทั้งจากในและนอกประเทศตามความปรารถนา  

ตามยุทธศาสตรชาต ิตามความตองการของทุกคน ทกุฝาย และของทุกรฐับาลมาตัง้แตสมัย 

ทานพลเอก เปรม  ติณสูลานนท แลว ขอบพระคุณมากครับ  20 

 

           -  ๒๓/๑ 

 



๘๗ 

สนช. ๕๙         ราตรี  ๒๓/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :  ทานสมาชกิครบั ขณะนีม้ีคณะคร ูนักเรียน 

และผูปกครอง กลุมบานเรียนบานเฟรน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด ๑๗ คน  5 

เขาเย่ียมชมการประชุมสภา ซึ่งขณะนี้สภากําลังพิจารณารางพระราชบัญญัตเิขตพัฒนาพิเศษ  

ภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งคณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ คณะรัฐมนตรไีดมอบหมาย 

ทานรองนายกรัฐมนตรีท่ีไดชี้แจงไปเมือ่สักครูคือ ทานอาจารยวิษณุ  เครืองาม แลวก็ 

ทานอตุตม  สาวนายน รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูชีแ้จงใหกับทานสมาชิก  

ขอเชิญทานรัฐมนตรีครับ  10 

  นายอุตตม  สาวนายน (รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผมจะขออนุญาตชีแ้จงในประเดน็พ้ืนฐานบางประการ  

  ประเดน็แรก ก็คือในเรื่องของการพัฒนาอตุสาหกรรมเปาหมาย ซึง่ก็จะเปน

องคประกอบสําคญัประการหนึ่งในเรื่องของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก หรืออีอซีี 

(EEC) นี้ ผมเรียนวาในเรือ่งของการพัฒนาอตุสาหกรรมเปาหมาย รัฐบาลไดพิจารณาถึง 15 

ความสอดคลองของอตุสาหกรรมเหลานั้น ซึง่สวนหนึ่งเปนอตุสาหกรรมเดิมท่ีประเทศเรามีอยู  

ไมวาจะเปนเรื่องของการเกษตร การอตุสาหกรรมทีเ่กิดขึ้นมาทีหลัง ลวนเปนกาํลังสําคัญ 

ในการพัฒนาประเทศจนถึงปจจุบัน รวมถงึใหสอดรับสนับสนนุกบัยุทธศาสตรชาตท่ีิรัฐบาล 

ไดพัฒนาขึ้นมา แลวในขบวนการนี้ผมเรียนวาไดมกีารหารือใกลชดิกับทกุภาคสวนทีเ่กี่ยวของ 

รัฐบาลไมไดกําหนดหรือรางอุตสาหกรรมเปาหมายพวกนี้ขึ้นมาเอง แตในทางปฏิบัตนิั้น 20 

ทุกอุตสาหกรรมเปาหมายไดมีกลุมประชารัฐกค็ือภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศกึษา  

แลวก็ภาครฐั หนวยงานที่เกีย่วของรวมกันยกรางยุทธศาสตรการพัฒนาอตุสาหกรรมเปาหมาย 

แตละอุตสาหกรรม ซึ่งบางอตุสาหกรรมสวนหนึ่งกอ็ยูในพ้ืนที่อีอีซีอยูแลว ก็จะไดรับการพัฒนา 

ตอยอด อีกสวนหนึง่เปนอตุสาหกรรมใหมท่ีเห็นไดวาจะมีศักยภาพในพ้ืนที่อีอซีี และพ้ืนที่อื่น  

ในประเทศไทย ซึง่เดี๋ยวผมจะไดขอเรียนตอไป สําหรบัการกําหนดอตุสาหกรรมเปาหมาย  25 

ถาพูดถงึคาดหวังใหอุตสาหกรรมเปาหมายนั้นพัฒนาตอยอดไป โดยคํานึงถึงวิถีชวีติความเปนอยู 

ของประชาชนที่อยูในพ้ืนที่อยูแลว การดแูลในเรือ่งของสภาพแวดลอมและผลกระทบ หากมี 

หรือเกิดขึ้นจะตองมีมาตรการเยียวยาทีก่ําหนดไวแลวตัง้แตตน ในเรื่องของทีท่านสมาชิกสภา 
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๘๘ 

สนช. ๕๙         ราตรี  ๒๓/๒ 

 

ไดกรุณาหยิบยกขึน้เปนเรื่องสําคัญมาก ก็คือถาเราสงเสริมผูประกอบการท้ังในและนอกประเทศ

แลว สําหรับอตุสาหกรรมเปาหมายปจจัยหนึง่ที่สําคญัมากก็คือการถายทอดเทคโนโลยี  

เพราะอตุสาหกรรมที่เราตองการสรางนั้นเปนอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงหลาย ๆ อยาง 5 

ประเทศไทยยังไมมี แตเรามศีักยภาพท่ีจะพัฒนาตอยอดได ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เปาหมาย ซึ่งมกีารกําหนดสิทธิประโยชนพิเศษบางประการใหกบัผูประกอบการท่ีจะเขามา 

พัฒนาอตุสาหกรรมในพ้ืนทีอ่ีอีซีนี ้เงือ่นไขสําคัญประการตน ๆ เลย ก็คือจะตองมีการถายทอด 

หรือทรานสเฟอร (transfer) เทคโนโลยี ควบคูไปกบังานวิจัย และรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร  

และผมเรียนวาสิทธิประโยชนนี้เทาเทียมกนั ผูประกอบการภายในประเทศและภายนอกประเทศ 10 

เทาเทียมกนัครับ  

  อีกประเดน็หนึ่ง ซึง่ผมอยากจะขอถอืโอกาสเรียนก็คอืท่ีทานสมาชิกสภาไดกรุณา 

ยกประเดน็เกี่ยวกับการใช หรืออนุญาตใหใชทีด่ิน ๙๙ ป ผมเรียนยืนยันวาจะไมมีการใหอตัโนมัติ

เด็ดขาด ไมม ีแลวก็การกาํหนดการพิจารณาใหสิทธิในการใชที่ดนิดงักลาวนี้สอดรบัเปนไป 

ตามกฎหมายทีม่ีอยูแลวในปจจุบัน ไมเกินเลย แลวก็เทียบเคียงไดกบัส่ิงซึ่งในหลายประเทศ 15 

ก็มีเสนอใหกับผูลงทุนเชนเดยีวกัน  

  ประเดน็ที่ ๒ ในการพัฒนาอตุสาหกรรม รัฐบาลใหความสําคัญอยางย่ิงกบั 

การพัฒนาบคุลากร เชือ่มโยงไปถึงการพัฒนาวิจัยแลวกส็งเสริมนวตักรรม ในเรื่องของการ 

พัฒนาบคุลากรนี ้เรามุงเนนใหสอดรบักับการพัฒนาแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย  

แผนการพัฒนาความเจรญิในพ้ืนที่ในอีอซีีและพ้ืนที่อืน่ ๆ แลวแตกรณี ซึ่งในเรื่องนี ้ปจจุบัน20 

กระทรวงอุตสาหกรรมก็ทํางานใกลชิดกับกระทรวงศึกษาธิการในการกําหนดแนวทางที่จะ 

พัฒนาบคุลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพหรืออาชวีะนัน่เอง เพราะวา 

เปนส่ิงซึ่งประเทศตองการ อุตสาหกรรมหลาย ๆ อตุสาหกรรมตองการ เราไดรับขอมูลจาก

ผูประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศในเรื่องนี ้ในเรื่องของงานวิจัยในพ้ืนทีอ่ีอีซี  

มีพ้ืนที่ที่กําหนดชดัเจนวาจะเปนพ้ืนที่สงเสรมิงานวิจัย สวนหนึ่งคือที่เรียกวา “สวนนวัตกรรม” 25 

นวตักรรมที่พ้ืนทีน่วตักรรมใหญ ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําลังวางแผนกําหนด

พ้ืนที่ขึ้นมา นอกจากนัน้ยังมพ้ืีนที่สําหรบัพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ เพราะวาเปนเทคโนโลยี

ที่อุตสาหกรรมเปาหมายลวนตองใชในพ้ืนที่อีอซีี เชนเดยีวกัน และในเรือ่งการพัฒนาบุคลากรจะ 
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รวมไปถงึการสนบัสนนุการสงเสริมผูประกอบการรายกลาง รายเล็ก หรอืเอสเอม็อี (SMEs)  

อยางแนนอน การพัฒนาอตุสาหกรรมเปาหมายจะพิจารณาแบบกลุมอตุสาหกรรมหรือคลัสเตอร 

(cluster) ซึง่ก็หมายถงึการสงเสริมความเชื่อมโยงทีเ่หมาะสมระหวางผูประกอบการหลาย ๆ ขนาด 5 

ผูประกอบการ ขนาดเอสเอม็อ ีขนาดเล็ก ขนาดกลางไปถึงขนาดใหญใหตอบโจทยรวมกัน  

และนอกจากนัน้เพ่ือดแูลผูประกอบการเอสเอม็อีโดยเฉพาะ ในดานของการนิคมอตุสาหกรรม  

ไดเริ่มแลวที่จะจัดพ้ืนที่ในนคิมใหม เชน แปลงพ้ืนทีเ่ดมิจัดไวขนาดใหญหนอย เพราะคิดถึง

อุตสาหกรรมใหญ วันนี้จัดพ้ืนที่เฉพาะสําหรับผูประกอบการ เอสเอม็อีซอยยอยลงมา นอกจากนั้น 

ยังจัดใหมีพ้ืนท่ีกลาง เชน เปนลักษณะของแลบ (lab) ทดลอง มีอุปกรณ มีเครื่องไมเครื่องมือ 10 

ใหเอสเอ็มอีเขามาใชในการทดสอบสินคา ในการท่ีจะทดลองกระบวนการผลิตใหม ๆ ในการที่จะ 

เขามาคาขาย พ้ืนที่เหลานี้กจั็ดใหเปนโดยเฉพาะ และในอีอีซีกม็ีพ้ืนที่เหลานี้พรอมอยู 

  ประเดน็ที่ ๓ ก็คอืเรื่องของการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจในอีอีซนีี้ จะไปพรอมกบั 

การพัฒนาในเชิงสังคม ชุมชน ใหสอดคลองกนั เพ่ือสุดทายแลวจะตองเกดิประโยชนกับประชาชน 

ในพ้ืนที่ สามารถอธบิายไดกอนเลยวาถาทาํโครงการนัน้ ๆ แลว ประชาชนในพ้ืนที่ รวมถงึประชาชน15 

ในพ้ืนที่ท่ีเชื่อมโยงนอกอีอซีจีะไดประโยชนอะไร แลวจะสรางโอกาสดานอาชีพ การศึกษา และอืน่ ๆ 

ไดอยางไร คํานึงถึงผลกระทบที่มีอยางท่ีผมไดเรียนไปแลววา ตองมกีารวางแผนตั้งแตตน ซึง่ทาน

นายกรฐัมนตรีเนนย้ําวาทุกโครงการตองตอบใหไดวาประโยชนคืออะไร แลวถาเกดิจะมีผลกระทบ

จากการศึกษากอนตองกําหนดแนวทางไวเลยวาจะเยียวยาไดหรือไม อยางไร ถาตอบ 

ส่ิงเหลานี้ไมได โครงการก็เดนิหนาไมได เปนหลักการไวเลย  20 

 

          -  ๒๔/๑ 

 

 

 25 
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  ประเดน็สุดทาย แนวความคดิเรื่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี ้ไดรับการ

พัฒนาขึน้มาในกรอบของยุทธศาสตรชาต ิที่คํานึงถึงประโยชนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 

ไมใชเฉพาะพ้ืนทีด่ังกลาว ในดานของอตุสาหกรรมที่พัฒนาถึงความเชื่อมโยงของหวงโซการผลิต  5 

ที่อยูทั้งในพ้ืนท่ีอีอซีี และยังเชื่อมโยงไปพ้ืนที่อื่น อีสาน เหนือ กลาง ใต อุตสาหกรรมเหลานีน้ั้น 

มีความยึดโยงกนัอยู ดังนั้นรฐับาลจึงมีความตั้งใจที่จะดําเนินการในลักษณะนี้ คอืหมายถึง 

อีอีซี (EEC) ในพ้ืนที่อื่นอยางแนนอนในรูปแบบที่เหมาะสม ขณะนี้กม็ีการเริม่หารือแลวในกลุม

ประชารัฐ เชน ทางดานการเกษตร เกษตรแปรรูปมีในออีีซีท่ีจะตอยอดไปถึงเศรษฐกิจชีวภาพ  

ส่ิงเหลานี้สามารถเกดิขึน้ไดในพ้ืนท่ีอื่น ปจจุบันนี้เราก็ไดเริ่มศกึษาแผน เชน สําหรับภาคอีสาน 10 

ใชพืชผลทางการเกษตรที่ภาคอีสานมีอยูมาก แลวกาํหนดเปนพ้ืนที่พิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม  

อันนี้กาํลังศกึษาอยูเชนเดียวกัน  

  สําหรบัในเรือ่งของการชีแ้จงเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหชัดเจนย่ิงขึน้ในบางประเด็นที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบตัิ ผมจะขออนญุาตใหผูเขารวมชี้แจงไดชีแ้จงเพ่ิมเตมิก็คอืนายคณิศ  แสงสุพรรณ  

แลวกม็ีผูวาการการนิคมอุตสาหกรรม แลวก็มรีองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 15 

ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานใดจะชีแ้จงยกมือขึน้ เชิญครับ  

  นายคณิศ  แสงสุพรรณ (ผูชีแ้จง)   :   กราบเรียนทานประธานครับ ยังเหลือ 

บางประเด็นที่มีทานผูอภิปรายไดใหประเดน็ไว ผมขออนุญาตลงรายละเอียดในบางเรื่อง 20 

เพ่ือทําความเขาใจนะครับ  

  อันแรก คือตวัที่เราทําเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งนี้เราเนนเรือ่งเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาถาเราจะตองพนประเทศที่มีรายไดระดบัปานกลางขึน้ไป 

เราตองมเีทคโนโลยี เพราะฉะนั้นการทําเทคโนโลยีครั้งนี้จําเปนตองดึงนกัลงทนุไทยและดึงคนไทย 

เขามาเปนคนทีร่ับเทคโนโลยี ในสวนของการใหสงเสริมการลงทุน หรือการใหสงเสรมิกิจกรรม 25 

ในอีอีซีจะเปน ๓ เรือ่ง คือนอกจากสงเสริมธุรกิจแลว ในแตละธรุกิจจําเปนจะตองเชือ่มโยง 

กับสถาบันการศกึษา แลวนกัลงทุนที่จะเขามา หรือวาผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาที่เราอนุมัตนิี้ 

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมาสอนหนังสือ แลวก็ใหความรูกับคนไทยดวย นั่นเปนขอแรก  
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เพราะฉะนัน้ในสวนทีเ่กี่ยวของเรื่องเกี่ยวกับผูประกอบการขนาดเล็ก ขนาดยอม หรอืไมโคร (micro)  

เมื่อเศรษฐกิจขยายตวัมีอุตสาหกรรมใหมขึน้มา การเกาะเกี่ยวเพ่ือใหไดการเชื่อมโยงกับธุรกิจใหม 

เขามาจะมมีากขึ้น แลวก็ขอเรียนวาจะมีการพัฒนาเรื่องภาคบริการมากขึน้โดยลําดบั ปกตแิลวเวลา 5 

ที่มีธุรกิจใหม หนึ่งภาคบริการจะขยายตวั ๑ – ๑.๕ นั่นเปนมาตรฐานปกตขิองโลกนี้  

  อันท่ี ๒ คือเรื่องไฟฟา เรื่องน้ํา เรื่องไฟฟาเราไดปรึกษากับทางกระทรวง 

พลังงานแลว ในพ้ืนทีน่ี้ในชวง ๕ – ๑๐ ป ปริมาณไฟฟายังเพียงพอ เพียงแตวาคุณภาพของไฟฟา 

ในพ้ืนที่ตองดแูลมากขึน้ เพราะวาเมือ่ทําอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีมากขึน้ ใชระบบไฟฟา 

ที่เสถียรมากขึน้จําเปนจะตองดแูลกํากับ เรื่องน้ําก็เชนเดียวกนั ทางกรมชลประทานมีโครงการ 10 

ที่พัฒนาเรื่องน้ําอยูทั้งหมด ๑๖ โครงการ ณ ปจจุบนั ถาทําได ๑๖ โครงการนี้ ใน ๑๐ ปขางหนา 

ปริมาณน้ําคงจะเพียงพอ  

  ขอสุดทายที่อยากจะเรียน ขอบพระคุณมากครับ เรือ่งกองทุน มาตรา ๖๐ 

เราเริม่เขียนระเบียบเพ่ือจะทํากองทนุนี ้โดยใหมีสวนรวมจากชุมชนเขามา แลวก็พยายามจะทํา 

ตามขอแนะนํา คือทําใหมีความยืดหยุนมากขึ้น  15 

  สุดทายสําหรับทานสาธติ  ชาญเชาวนกุล ท่ีพูดถึงการใชพ้ืนที่ท่ีจะพัฒนา 

อุตสาหกรรม ทางคณะกรรมการนโยบายภายใตมาตรา ๔๔ ที่ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

ตอนนี้ไดใหนโยบายไวแลวครับวา พ้ืนที่ที่จะใชขยายอตุสาหกรรม ๑๐ อตุสาหกรรมเปาหมาย 

ขณะนี้ใหใชพ้ืนที่นคิมอตุสาหกรรมของเอกชนทีม่ีอยู ปจจุบันมีพ้ืนท่ีอยูประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร 

ที่ยังไมไดใชประโยชน แลวกม็ีผูที่จะรอขออกีประมาณ ๒๐,๐๐๐ ไร เพราะฉะนั้นจํานวนที่พูดถงึนี ้20 

นาจะเพียงพอสําหรบัการทาํงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในพ้ืนที่ออีีซ ีขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีหรือไมครับ ไมมีแลวนะครับ มีทานสมาชิก 

ยังสงสัยอยากซักถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ ไดรับความกระจางทุกประเด็นแลว ขอโทษครับ 

มองไมเหน็ เชิญทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ครบั 25 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   เรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ มีประเดน็เดียวท่ีผมสงสัยอยากจะใหทาน 

ชวยกรุณานดิเดียวครับ ก็คอืมาตรา ๑๖ เลขาธิการจะมคีุณสมบตัิ ผมดแูลวในมาตรา ๑๗ กไ็มคอย 
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จะชัดเจนเทาไรนัก ทีนี้อยากใหทานตอบวาคุณสมบตัิของเลขาธิการทานนี้เนื่องจากวาผมดแูลว 

จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงมาก เพราะฉะนั้นในมาตรา ๑๖ ถึงแมจะมมีาตรา ๑๗ 

คาดอยูบาง ก็กลับมิไดมกีารกําหนดวิธีสรรหาและคดัเลือกแตอยางใด กเ็ลยขออนุญาตเรียนถาม5 

ทานในประเดน็นี้ประเดน็เดยีว ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานรองนายกรฐัมนตรีครบั 

  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานทีเ่คารพครับ 

ขออภัยนะครับ บงัเอิญเสียงทางนี้อาจจะไมคอยไดยินจะกอง ผมเขาใจวาทานถามวา เลขาธกิารนัน้ 10 

จะเขามาตามมาตราไหน ใชหลักเกณฑอะไร อยางนัน้ใชหรือไมครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ถูกตองครบั ในมาตรา ๑๖ ก็คอืวาเลขาธิการ 

จะมีอํานาจคอนขางมาก เนือ่งจากวาจะตองมีการบรหิารจัดการคมุเรื่องนโยบายอะไรตาง ๆ  

และสอดคลองกบัคณะกรรมการนโยบายแหงชาตดิวย เพราะฉะนัน้เลขาธกิารคนนีจ้ะมีความสําคัญ 

คอนขางสูง ทีนี้ในมาตรา ๑๗ ก็เขียนอยูบางวาจะมีคุณสมบัต ิแตกไ็มไดมวีิธกีารสรรหาและคดัเลือก 15 

แตอยางใด ก็อยากจะถามความเห็นวา ในตรงนี้ทานจะมีความเหน็อะไรเพ่ิมเตมิหรอืไม  

เพ่ือความรัดกุม ชัดเจนในการดํารงตําแหนงในเรื่องวิธกีารสรรหาและการคดัเลือกเลขาธกิาร 

ขอบคุณครับ  

  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานทีเ่คารพ ตามรางนี ้

ก็กําหนดไวแตเพียงวาใหมีเลขาธกิาร แลวก็มคีุณสมบตัแิละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖  20 

มาตรา ๑๗ ซึ่งแนนอนที่สุดการจะหาอยางไรนัน้เปนไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 

เปนคนไปวางหลักเกณฑในสวนนั้นตอไป ซึ่งถาหากวาในชั้นกรรมาธกิารทานเห็นวาอยากจะ 

ใสลงไปใหเห็นวามกีารสรรหาอยางไรก็สุดแทแต แตวาในชั้นรางนั้นคนที่จะมาทําหนาที่ตรงนี้ 

แนนอนอาํนาจมาก หนาที่มาก แลวกค็ุณสมบัตนิั้นคอนขางจะพิเศษจริง ๆ จึงไมคดิวาเราจะไป 

กําหนดได ณ วันนี้ กเ็ลยบอกวาใหคณะกรรมการนโยบายเปนคนไปดวูาจะคดัมาจากไหน  25 

อยางไรครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีส่อง)   :   ไมมีทานสมาชิกจะซกัถามเพ่ิมเติม 

ผมขอปดการอภิปรายนะครบั  
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๙๓ 

สนช. ๕๙         มยุรี  ๒๔/๔ 

 

  ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๑ วาจะรับหลักการหรอืไมรบัหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ไวพิจารณา กอนลงมต ิ

ขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ เชญิทานสมาชกิแสดงตนเพ่ือตรวจสอบองคประชุมกอน 5 

แสดงตนครบทุกทานแลว ขอทราบองคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๗๙ คน) 

 

          -  ๒๕/๑  

10 



๙๔ 

สนช. ๕๙                 นนทศักดิ์  ๒๕/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๗๙ คน ครบองคประชมุ  

ตอไปจะขอถามมติเลยนะครับ ถาสมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิ 5 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ใหทานกดปุม เห็นดวย ทานใดไมเหน็ควรรบัหลักการ 

ใหกดปุม ไมเห็นดวย ทานใดประสงคงดออกเสียงใหกดปุม งดออกเสียง เชิญครบั ปดการลงคะแนน

ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๒ เห็นดวย ๑๗๕  

ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๗ เปนอันวาที่ประชมุลงมติรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตั ิ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. .... ไวพิจารณา ที่ประชุมจะมอบหมายใหกรรมาธิการชุดไหน 

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ15 

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้พิจารณา 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้จํานวน ๓๐ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ ไดเสนอใหตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญัตฉิบับนี้ในวาระที่ ๒ โดยมีจํานวน

กรรมาธกิารจํานวน ๓๐ คน มีสมาชกิรบัรองถูกตอง มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอืน่หรอืไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ก็ถอืวาทีป่ระชุมเห็นชอบตามนี ้ 

โดยที่ขอบังคับการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๘๓ วรรคสาม กําหนดวาในการตั้ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญตั ิใหคณะรฐัมนตรเีสนอรายชือ่ได 
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๙๕ 

สนช. ๕๙                นนทศักดิ ์ ๒๕/๒ 

 

ไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนกรรมาธิการทัง้หมด ซึ่งทีป่ระชุมมมีติใหตั้งคณะกรรมาธกิารจํานวน  

๓๐ คน จํานวนไมเกนิหนึ่งในหนาก็คือ ๕ คน ขอเชิญทานรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อครบั 

  นายอุตตม  สาวนายน (รัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรม)   :   กราบเรียน5 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิในสัดสวนของคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิาร ดงันี้ 

  ๑. นายวิษณุ  เครืองาม 

  ๒. นายอุตตม  สาวนายน 

  ๓. นายปกรณ  นิลประพันธ 

  ๔. นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล 10 

  ๕. นายคณิศ  แสงสุพรรณ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ในสัดสวนของสมาชกิมี ๒๕ ทาน  

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ15 

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิารในสวนของสมาชกิจํานวน ๒๕ คน ดงันี ้

    ๑. พลโท กนิษฐ  ชาญปรชีญา 

    ๒. นางกาญจนารัตน  ลีวโิรจน 

    ๓. พลเรือเอก กําธร  พุมหิรัญ 20 

    ๔. นายเจน  นําชัยศิร ิ

    ๕. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 

    ๖. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉลมเขตร 

    ๗. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ 

    ๘. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 25 

    ๙. นายปรีชา  บัววิรตันเลิศ 

  ๑๐. นายปรีด ี ดาวฉาย 

  ๑๑. พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ 
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๙๖ 

สนช. ๕๙         นนทศกัดิ ์ ๒๕/๓ 

 

  ๑๒. นายพจน  อรามวฒันานนท 

  ๑๓. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ 

  ๑๔. นายยุทธนา  ทัพเจรญิ 5 

  ๑๕. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา 

  ๑๖. พลเอก วรพงษ  สงาเนตร 

  ๑๗. นายวรพล  โสคติยานรุกัษ 

  ๑๘. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ 

  ๑๙. พลเอก สกล  ชืน่ตระกลู 10 

  ๒๐. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว  

  ๒๑. นายสมบรูณ  งามลักษณ 

  ๒๒. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 

  ๒๓. นายสุพันธุ  มงคลสุธ ี

  ๒๔. นายอนวุฒัน  เมธวีิบูลวุฒ ิ15 

  ๒๕. นายรัชทนิ  ศยามานนท 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ ไดเสนอรายชื่อ 20 

ในสัดสวนของสมาชิก ๒๕ คน มีผูรับรองถกูตองแลว มีทานใดจะเสนอชื่อเปนอยางอืน่หรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็ถอืวาท่ีประชุมเห็นชอบในรายชื่อ 

ที่ทานสมชายเสนอ ขอเชิญเลขาธกิารอานรายชื่อกรรมาธิการทั้งหมดครับ 25 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีเ่ลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   รายชือ่กรรมาธกิาร

วิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... จํานวน ๓๐ คน 
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๙๗ 

สนช. ๕๙         นนทศกัดิ ์ ๒๕/๔ 

 

    ๑. นายกอบศกัดิ ์ ภูตระกลู 

    ๒. นายคณิศ  แสงสุพรรณ 

    ๓. นายปกรณ  นิลประพันธ 5 

    ๔. นายวิษณุ  เครืองาม 

    ๕. นายอตุตม  สาวนายน 

    ๖. พลโท กนิษฐ  ชาญปรชีญา 

    ๗. นางกาญจนารัตน  ลีวโิรจน 

    ๘. พลเรือเอก กําธร  พุมหิรัญ 10 

    ๙. นายเจน  นําชัยศิร ิ

  ๑๐. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 

  ๑๑. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉลมเขตร 

  ๑๒. พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ 

  ๑๓. นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ 15 

  ๑๔. นายปรีชา  บวัวริัตนเลิศ 

  ๑๕. นายปรีด ี ดาวฉาย 

  ๑๖. พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ 

  ๑๗. นายพจน  อรามวฒันานนท 

  ๑๘. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ 20 

  ๑๙. นายยุทธนา  ทัพเจรญิ 

  ๒๐. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา 

  ๒๑. พลเอก วรพงษ  สงาเนตร 

  ๒๒. นายวรพล  โสคติยานรุกัษ 

  ๒๓. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ 25 

  ๒๔. พลเอก สกล  ชืน่ตระกลู 

  ๒๕. ศาสตราจารยสนิท  อักษรแกว  

  ๒๖. นายสมบรูณ  งามลักษณ 
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๙๘ 

สนช. ๕๙         นนทศกัดิ ์ ๒๕/๕ 

 

  ๒๗. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 

  ๒๘. นายสุพันธุ  มงคลสุธ ี

  ๒๙. นายอนวุฒัน  เมธวีิบูลวุฒ ิ5 

  ๓๐. นายรัชทนิ  ศยามานนท 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ท่ีประชุมจะกําหนดเวลาแปรญตัต ิ

และกาํหนดเวลาพิจารณาเทาไร เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ10 

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมกําหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๑๕ วนั กาํหนดเวลา

ดําเนินงานของคณะกรรมาธกิารภายใน ๖๐ วนั ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ ไดเสนอกําหนดเวลา

แปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั และกําหนดเวลาพิจารณาภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัที่สภามีมตแิตงตัง้  

มีผูรับรองถกูตอง มีสมาชกิทานใดจะเสนอเปนอยางอืน่หรือไม  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ก็ถอืวาท่ีประชุมเห็นชอบตามนี้นะครบั 

ทานสมาชิกครับ ขอนดัประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญชุดท่ีแตงตั้งไปเมื่อสักครูนี้ในเวลา  

๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรฐัสภา ๒ ขอบคุณ 

ทานรองนายกรัฐมนตรกีับทานรฐัมนตร ีและคณะผูชี้แจงนะครับ จบการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒ 

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 25 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือขอเปลีย่นระเบียบวาระการประชุม โดยจะขอใหยก 
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๙๙ 

สนช. ๕๙         นนทศกัดิ ์ ๒๕/๖ 

 

ระเบียบวาระที ่๖.๑ การรบัฟงความคิดเหน็เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามรฐัธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง และระเบียบวาระที่ ๗  

เรื่องอืน่ ๆ ขึ้นมาพิจารณากอนตามลําดับ ขอผูรบัรองครับ 5 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมาชกิครบั ทานสมชาย  แสวงการ  

ไดเสนอขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชมุ โดยใหยกระเบียบวาระที่ ๖.๑ การรับฟงความคิดเหน็

เกี่ยวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  10 

มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอืน่ ๆ ขึ้นมาพิจารณากอน ตามขอบังคับ 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๔๐ (๒) มีสมาชกิรับรองถกูตอง มีทานใดขดัของ 

หรือเห็นเปนอยางอืน่หรือไม  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 15 

          -  ๒๖/๑ 



๑๐๐ 

สนช. ๕๙        จิตตมิา มวง  ๒๖/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมม ีก็ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบนะครับ  

ผมขอดําเนินการตามนี้  5 

  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม   

  ๖.๑ การรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกบัมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ศาลรฐัธรรมนญูเปนผูเสนอ 
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  30 



๑๐๑ 

สนช. ๕๙        จิตตมิา มวง  ๒๖/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ดวยศาลรัฐธรรมนญูไดเสนอรางมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนญู และผูดํารงตาํแหนงในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการ 5 

ตรวจเงนิแผนดนิ และหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ. ....  

มายังสภานติิบญัญตัิแหงชาติ เพ่ือรบัฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๒๑๙ ของรฐัธรรมนูญ  

ซึ่งมาตราดงักลาวไดบัญญตัวิา ใหศาลรฐัธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมขึ้นใชบังคบัแกตุลาการศาลรัฐธรรมนญูและผูดํารงตําแหนงในองคกรอสิระ  

รวมทัง้ผูวาการตรวจเงินแผนดนิและหวัหนาหนวยงานธรุการของศาลรฐัธรรมนูญและองคกรอิสระ  10 

และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงัคับได ท้ังนี ้มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว 

ตองครอบคลุมถงึการรักษาเกียรติภูมแิละผลประโยชนของชาติ และตองระบุใหชัดแจงดวยวา 

การฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมลัีกษณะรายแรง 

   ในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหรับฟงความคิดเห็นของ 

สภาผูแทนราษฎร วฒุิสภา และคณะรฐัมนตร ีประกอบดวย และเมื่อประกาศใชบงัคับแลว 15 

ใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภาและคณะรฐัมนตรดีวย แตไมหาม 

สภาผูแทนราษฎร วฒุิสภา หรือคณะรฐัมนตรท่ีีจะกาํหนดจริยธรรมเพ่ิมขึ้นใหเหมาะสมกับ 

การปฏิบตัหินาท่ีของตน แตตองไมขดัหรือแยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งและ 

ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา และโดยที่มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ของรฐัธรรมนูญ บัญญตัิให 

ในระหวางท่ียังไมมีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูนี้ ใหสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 20 

ที่ตั้งขึน้ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทําหนาที่

รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภาตอไป ดงันัน้ สภานิตบิัญญัตแิหงชาติ จึงตองเปนผูพิจารณา 

ใหความเหน็เกี่ยวกบัรางมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับนี ้ 

  สําหรบัรางมาตรฐานทางจรยิธรรมของตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ และผูดํารง

ตําแหนงในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดนิและหวัหนาหนวยงานธุรการของ 25 

ศาลรัฐธรรมนญูและองคกรอิสระ พ.ศ. .... ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิไดมมีติมอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรม สภานิติบญัญตัแิหงชาตเิปนผูพิจารณาศึกษา 

ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรม สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดดาํเนินการพิจารณาศกึษาเสรจ็เรียบรอยแลว  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหกับสมาชิกทุกทานแลว  
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๑๐๒ 

สนช. ๕๙        จิตตมิา มวง  ๒๖/๓ 

 

  โดยในวันนี้ทางคณะกรรมการจริยธรรม สภานิติบัญญตัแิหงชาต ิไดมอบหมาย 

ใหทานอาจารยกลานรงค  จันทิก รองประธานคณะกรรมการจริยธรรม คนท่ีหนึ่ง เปนผูแถลง  

ขอเชิญทานอาจารยกลานรงค  จันทิก ครบั  5 

  นายกลานรงค  จันทิก (รองประธานคณะกรรมการ คนท่ีหนึ่ง)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผม นายกลานรงค  จันทิก รองประธานคณะกรรมการ

จริยธรรมสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจริยธรรม  

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิใหทําหนาที่เปนผูแถลงและชีแ้จงผลการพิจารณาศกึษา เรือ่ง รางมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอ  10 

  ดวยคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ในการประชุม 

ครั้งที ่๓๑/๒๕๖๐ เมื่อวนัองัคารที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการจริยธรรม

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติพิจารณาศึกษารางมาตรฐานทางจริยธรรมดงักลาว เพ่ือจะนาํกราบเรียน

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ เพ่ือบรรจุระเบียบวาระการประชมุของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ

เพ่ือพิจารณาใหความเหน็ตอไป กระผมขอกราบเรียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการดังตอไปนี ้ 15 

  คณะกรรมการจริยธรรมไดพิจารณารางมาตรฐานทางจริยธรรมดงักลาวแลว  

มีประเดน็ที่จะเสนอเพ่ือพิจารณาดังตอไปนี้ คือ  

  ประเดน็ที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องผูรักษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

  รางมาตรฐานทางจริยธรรม ขอ ๔ กําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ  

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกนัและ20 

ปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน และประธานกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ รวมกันรกัษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี ้ซึง่ในประเด็นนี้รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ ไดกําหนดใหศาลรฐัธรรมนูญและ 

องคกรอิสระรวมกนักําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใชบังคบักับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและ 

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ รวมท้ังผูวาการตรวจเงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการ 25 

ของศาลรัฐธรรมนญูและองคกรอิสระ ซึ่งในการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมใหรับฟงความคิดเหน็

ของสภาผูแทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรัฐมนตรีประกอบดวย และเมื่อประกาศใชบังคับ 

แลวใหใชบังคบัแกสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุสิภา และคณะรัฐมนตรีดวย ดังนั้น  
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๑๐๓ 

สนช. ๕๙        จิตตมิา มวง  ๒๖/๔ 

 

เมื่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ ไดกําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใชบังคบัแก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรดีวย คณะกรรมการจรยิธรรม 

จึงมีความเห็นวา เนื่องจากประธานรฐัสภาเปนประมขุของฝายนติิบัญญตัิและนายกรัฐมนตร ี5 

เปนประมุขของฝายบริหาร ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา และคณะรฐัมนตร ี

ตองอยูภายใตการใชบังคบัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดงักลาว จึงเห็นสมควรจะกําหนดให 

ประธานรัฐสภาและนายกรฐัมนตร ีรวมกบัประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานองคกรอสิระ

รวมกันรกัษาการตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือเปนการควบคมุและกํากับใหการบังคบัใช

มาตรฐานทางจริยธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  10 

  คณะกรรมการจึงเหน็สมควรแกไขเพ่ิมเตมิในขอ ๔ “ใหนายกรฐัมนตรี  

ประธานรัฐสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประธานผูตรวจการ

แผนดิน ประธานกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมกันรักษาการตามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรมนี”้  15 

  ประเดน็ที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมอนัเปนคานิยมหลัก เกี่ยวกับหามคบหา 

สมาคมกับคูกรณี หรือผูประพฤติผิดกฎหมาย  

  ซึ่งในรางมาตรฐานทางจริยธรรม ขอ ๑๙ กําหนดวา “ไมคบหาสมาคมกับคูกรณี  

ผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมอีทิธิพล หรือผูมีความประพฤติหรอืผูมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย  

อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถอืศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหินาท่ี” คณะกรรมการ20 

จริยธรรมเห็นวาการบญัญตัถิอยคําวา “ไมคบหาสมาคม” เปนบทบัญญัตทิี่มีลักษณะเปนขอหาม 

ถอยคําดังกลาวมคีวามหมายเปนการหามโดยเครงครัด ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการตีความ 

ถอยคําดังกลาวได ทั้งนี ้ตามรัฐธรรมนญูไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เปนผูแทนของปวงชนชาวไทย มีอํานาจหนาที่สําคัญหลายประการ ไดแก การตรากฎหมาย  

การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ การพิจารณาใหความเหน็ชอบในเรื่องสําคญัตาง ๆ  25 

การพิจารณาใหบุคคลดาํรงตําแหนง หรืออาํนาจหนาท่ีอื่นท่ีบญัญตัิไวในรฐัธรรมนญู นอกจากนี ้

ยังบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภามีบทบาทในการนําปญหาความเดอืดรอน 
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๑๐๔ 

สนช. ๕๙        จิตตมิา มวง  ๒๖/๕ 

 

ของประชาชนใหไดรับการแกไขจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ซึง่จะตองมีการพบปะเย่ียมเยียน 

เพ่ือรับฟงเรือ่งรองทุกขและความคิดเหน็ขอเสนอแนะจากประชาชน ทัง้ตองปฏิบตัติอประชาชน 

ดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ดงันัน้ การกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเรื่องดังกลาว  5 

จึงควรกําหนดในลักษณะท่ีเปนขอพึงระวัง อันจะทําใหมคีวามเหมาะสม เพ่ือเปนการควบคุม 

ความประพฤติทางจริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบตัหินาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

รวมทัง้ผูวาการตรวจเงินแผนดนิและหวัหนาหนวยงานธรุการของศาลรฐัธรรมนูญและ 

องคกรอิสระดวย  10 

 

         - ๒๗/๑ 



๑๐๕ 

สนช. ๕๙           ลัดดาวลัย  ๒๗/๑ 

 

  คณะกรรมการจึงเหน็ควรแกไขเพ่ิมเตมิรางมาตรฐานทางจริยธรรม ขอ ๑๙ ดังนี ้

ตัดคําวา “ไม” ออก เพ่ิมคําวา “พึงระวังในการคบหาสมาคมกับคูกรณี ผูประพฤตผิิดกฎหมาย  

ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤตหิรือผูมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย อนัอาจกระทบกระเทือนตอ 5 

ความเชื่อถอืศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหินาที่” ประเดน็ขอสังเกตของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการไดมีขอสังเกตเกี่ยวกบัชื่อรางมาตรฐานทางจริยธรรม ซึง่ตามรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง กาํหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อประกาศใชบังคับแลวใหใชบังคับแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุิสภา และคณะรัฐมนตรี

ดวย ดังนั้น เพ่ือใหชื่อรางมาตรฐานทางจริยธรรมมีความชัดเจนและครอบคลุมถึงผูดาํรงตําแหนง10 

ดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญู เห็นสมควรเพ่ิมเติมถอยคําวา 

“สมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี” ไวในชื่อรางมาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกลาวดวยหรือไม รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ

จริยธรรมท่ีไดเสนอตอสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติทุกทานแลว จึงกราบเรียนมายัง 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละสมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาตไิดโปรดพิจารณาและ15 

ดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๙  

วรรคสอง ตอไป ขอบพระคณุครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดสงสัยหรืออยากซักถาม 

ในประเดน็ที่คณะกรรมการไดมีความเหน็ในนามของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ หรือทานจะมี 20 

ความคิดเหน็เพ่ิมเติมกเ็ชิญอภิปรายไดนะครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีก็จะตองมีการลงมตวิา 

ที่ประชมุจะเห็นดวยกับประเด็นการพิจารณาและขอสังเกตเกี่ยวกบัรางมาตรฐานทางจริยธรรม 25 

ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิัญญตัแิหงชาตแิละเพื่อเปนความเหน็ของสภานติิบัญญตัิ

แหงชาตเิสนอไปยังศาลรฐัธรรมนูญหรือไม ขอตรวจสอบองคประชุมกอน ทานสมาชิกครบั 

ขณะนีอ้ยูในการตรวจสอบองคประชุม ขอเชิญทกุทานแสดงตน แลวหลังจากลงมตนิี้แลวจะ 
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๑๐๖ 

สนช. ๕๙           ลัดดาวลัย  ๒๗/๒ 

 

มีการลงมติในการขอขยายระยะเวลาอีกมตหินึง่ ขอความกรุณาทานสมาชิกยังอยูในหองประชุม 

ตอนะครบั หลังจากลงมตินีแ้ลว ขอทราบองคประชมุครับ  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๔๔ คน) 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขณะนี้มีสมาชิกอยูในหองประชุมจํานวน  

๑๔๔ คน ถือวาครบองคประชุม ตอไปผมจะถามมติเลยนะครับวา สมาชิกทานใดเหน็ชอบดวย 

กับประเด็นการพิจารณาและขอสังเกตเกี่ยวกับรางมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการ 

จริยธรรมสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิเพื่อเปนความเหน็ของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติเสนอไปยัง 10 

ศาลรัฐธรรมนญู ถาทานเห็นชอบดวยก็กดปุม เห็นดวย ถาทานไมเห็นชอบดวยก็กดปุม 

ไมเห็นดวย ประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิครบั มีทานใดยังไมไดลงบาง  

ลงทุกทานแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๔๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๔๘ เห็นดวย ๑๔๖ 

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ เปนอันวาทีป่ระชมุเห็นชอบดวยกับประเดน็การพิจารณาและ 

ขอสังเกตเกี่ยวกบัรางมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

เพ่ือเปนความเหน็ของสภานติิบัญญตัิแหงชาติเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือพิจารณาตอไป 

เปนอนัจบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๖.๑  20 

  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗  เรือ่งอืน่ ๆ  

  ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิการบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วนั) 

 

 25 
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๑๐๗ 

สนช. ๕๙           ลัดดาวลัย  ๒๗/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   โดยทางทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั 

คือทานศิริพล  ยอดเมืองเจริญ มีหนังสือแจงวาระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 5 

ดังกลาวจะครบกําหนดในวนัอาทติยที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แตเนื่องจากคณะกรรมาธกิารวิสามญั 

กิจการสภานิตบิัญญัตแิหงชาติไดรบัการประสานจากคณะรัฐมนตรวีา จะมีประเดน็การแกไข 

รางพระราชบัญญัตฉิบับดังกลาวเพ่ิมเตมิ เพ่ือนําประเดน็แกไขเพ่ิมเตมิมารวมการพิจารณา 

ในคราวเดียวกนั ดังนั้น ทางคณะกรรมาธิการวิสามญัจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอกี  

๖๐ วัน ซึง่เปนการขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ และตามขอบงัคับการประชมุสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  10 

ขอ ๙๘ กําหนดวา ในกรณีที่คณะกรรมาธิการใดพิจารณารางพระราชบัญญัตไิมแลวเสร็จภายใน

เวลาที่กาํหนด ประธานคณะกรรมาธิการหรอืผูปฏิบตัิหนาท่ีแทน ตองรายงานใหประธานสภาทราบ 

แลวใหประธานสภาเสนอตอที่ประชุมสภา ในการนี้ ทีป่ระชุมสภาอาจลงมติใหขยายเวลาท่ีกาํหนด 

ไวไดไมเกนิสองครั้ง ครั้งละไมเกินสามสิบวัน หรือใหตั้งคณะกรรมาธิการใหมแทนคณะเดมิ  

หรือใหดําเนินการอยางอืน่สุดแตที่ประชมุสภาจะเห็นสมควรในการขอขยายระยะเวลาในครัง้นี้  15 

เปนครั้งที ่๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน เกนิกวาจํานวนที่ขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ

กําหนดไวจะมีสมาชิกทานใดไมเหน็ดวยที่จะอนุญาตใหคณะกรรมาธิการวิสามญัขยายเวลา 

การพิจารณารางพระราชบญัญตัิการบรหิารหนี้สาธารณะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ฉบบันี้หรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบนะครับ  

แตเนื่องจากเปนการขอขยายระยะเวลาที่เกินกวาจํานวนที่ขอบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัิ

แหงชาต ิขอ ๙๘ กาํหนดไว ดังนั้น ผมจะตองใหที่ประชุมลงมติวาจะใหมีการงดใชบงัคับการประชมุ

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี เพ่ือใหคณะกรรมาธกิารวิสามัญ

สามารถขยายเวลาการพิจารณา ครั้งที ่๒ ออกไปอีก ๖๐ วนัหรือไม โดยการของดใชขอบังคับ 25 

การประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาติเปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีนี้ ขอบงัคับการประชุมสภา 

นิติบัญญตัแิหงชาต ิขอ ๒๑๓ กําหนดใหทีป่ระชุมสภาตองลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 
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๑๐๘ 

สนช. ๕๙           ลัดดาวลัย  ๒๗/๔ 

 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิในที่ประชมุ ก็ใหงดใชขอบังคับการประชุมสภานิติบญัญตัิ

แหงชาตนิั้นได จึงตองขอถามมตกิอนถามมตกิ็ขอตรวจสอบองคประชุมกอน เชิญทานสมาชกิ 

แสดงตน ครบแลว ขอทราบองคประชมุครบั  5 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๔๘ คน) 

 

                  -  ๒๘/๑ 



๑๐๙ 

สนช. ๕๙              อารวีรรณ  ๒๘/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๔๘ คน  

ถือวาครบองคประชุม  ตอไปเปนการถามมตเิลยนะครบัวา ถาทานเห็นชอบใหงดใชขอบังคับ 5 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี ใหทานกดปุม  

เห็นดวย ถาทานไมเห็นชอบใหงดใชขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญตัแิหงชาตกิ็ใหกดปุม  

ไมเห็นดวย ทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิไดเลยครบั ตรวจสอบหนาจอ  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๔๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๔๗ เห็นดวย ๑๔๓  

ไมเห็นดวย ๑ งดออกเสียง ๒  ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอันวาที่ประชมุลงมติเห็นชอบให 

งดใชขอบังคบัการประชุมสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี  

โดยใหคณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิการบรหิาร 15 

หนี้สาธารณะ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ ออกไปอกี ๖๐ วันได จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗  

  ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมมี 

  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว  

  รายงานการพิจารณาศกึษาปญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

กรณีศึกษาปญหาน้ําเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคณะกรรมาธิการ 20 

การทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมพิจารณาเสรจ็แลว  

 

 

 

 25 
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๑๑๐ 

สนช. ๕๙              อารวีรรณ  ๒๘/๒ 

 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครบั 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 5 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   และทางประธานคณะกรรมาธกิารไดมหีนงัสือ

ขออนญุาตใหบุคคลภายนอกเขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงประกอบการพิจารณารายงานฉบบันี ้ 

๒ คน คอื  

  ๑. นางขวัญฤด ี โชตชินาทววีงศ   นักวชิาการประจําคณะกรรมาธิการ 10 

  ๒. นายสุรพล  ปตตาน ี  อนุกรรมาธิการ 

  และไดขออนญุาตฉายเพาเวอรพอยท (PowerPoint) ประกอบการพิจารณาดวย 

ซึ่งเพ่ือประโยชนในการพิจารณา ผมอนญุาตตามขอบังคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ 

ขอ ๖๒ และขอ ๕๕ นะครบั เชญิผูชี้แจงเขาประจําที่ครับ  

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 15 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   และถาพรอมแลว เชิญแถลงไดเลยครับ   

  พลโท ชัยยุทธ  พรอมสุข (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละทานสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติทุกทานครับ  

ตามท่ีทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  20 

ไดแตงตัง้คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม สภานิตบิัญญตัิแหงชาติขึน้  

และตามขอบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗๘ (๑๔) ไดกําหนดให

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภานติิบญัญตัิแหงชาต ิมหีนาทีแ่ละ

อํานาจพิจารณารางพระราชบัญญตัิ กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจรงิ หรือศึกษาเรือ่งใด ๆ 

เกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การสงเสรมิ บํารุงรกัษา และคุมครองคุณภาพ25 

ส่ิงแวดลอม รวมทัง้ศึกษาปญหาการใช การปองกัน การแกไข และการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
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๑๑๑ 

 สนช. ๕๙              อารวีรรณ  ๒๘/๓ 

 

คณะกรรมาธิการไดพิจารณาเห็นวา ปญหาน้ําเสียในกรงุเทพมหานครและ 

ปริมณฑล เปนปญหาวกิฤตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเปนเขตที่มีประชากรหนาแนนบนพ้ืนทีร่ิมแมน้าํเจาพระยา5 

และแมน้าํทาจีนตอนลาง ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดโดยรอบ ๕ จังหวดั คือ 

ปทุมธานี นนทบุร ีสมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ครอบคลุมพ้ืนทีป่ระมาณ  

๗,๘๒๐ ตารางกโิลเมตร จากขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองสวนทองถิน่ 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประชากรประมาณ ๑๐ ลานคน อาศัยอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล กอใหเกิดกิจกรรมใชน้ําและระบายน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ท้ังที่มกีารบําบัดและไมมี10 

การบาํบัด ทําใหเกดิปญหาคุณภาพน้ําเส่ือมโทรม เกิดสารพิษตกคางอยูในสัตวน้ําและสงผลกระทบ

ตอระบบนิเวศ แมจะมีความพยายามในการแกไขปญหาน้ําเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

มาอยางตอเนื่อง แตก็มหีลายหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสีย อีกทั้ง

บทบัญญัตเิกี่ยวกับน้าํเสียยังคงกระจัดกระจายอยูในกฎหมายหลายฉบับ และการบงัคับใชกฎหมาย 

ยังมิไดมีการดาํเนนิการอยางจริงจัง ซึง่เปนอุปสรรคในการแกไขปญหาน้าํเสียของกรงุเทพมหานคร15 

และปริมณฑล  

ดังนัน้ คณะกรรมาธกิารจึงไดหยิบยกประเด็นปญหาน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล มาพิจารณาศึกษา โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศกึษาปญหาวิกฤต

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนผูพิจารณาศกึษา ซึง่วธิีการพิจารณาศกึษานั้น ไดมีการเชญิ 

ผูที่เกี่ยวของมาใหขอมูล และมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยผลการศึกษาไดสรุปเปนปญหาและ20 

ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ทั้งขอเสนอแนะทัว่ไป ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียของ

กรุงเทพมหานคร ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียของปรมิณฑล ขอเสนอแนะในการแกไข

ปญหาน้ําเสียที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และขอเสนอแนะการแกไขปญหา

น้ําเสียดานกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเชื่อวาขอเสนอแนะดังกลาวจะสามารถแกไขปญหา 

น้ําเสียในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไดอยางมาก รวมทั้งสามารถนาํไปใชในพ้ืนท่ีอื่นไดอีกดวย  25 

บัดนี ้คณะกรรมาธิการไดดาํเนินการพิจารณาศึกษาและจัดทํารายงานการพิจารณา 

ศึกษาเรือ่งดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาตอสภานิตบิัญญตัิ 

แหงชาต ิโดยกระผมขออนญุาตใหทานพลเรือเอก วลัลภ  เกดิผล ประธานกติติมศกัดิ

คณะกรรมาธิการ เปนผูเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาตอที่ประชมุสภานติิบัญญตัแิหงชาตติอไป 

ขอบพระคุณครับ 30 



๑๑๒ 

สนช. ๕๙              อารวีรรณ  ๒๘/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญครบั 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 5 

กระผม พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในฐานะประธาน 

คณะอนกุรรมาธิการพิจารณาศึกษาปญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม : กรณีศกึษา

ปญหาน้ําเสียในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ขอกราบเรียนสรุปผลการศึกษา ดังนี ้ 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนพ้ืนทีต่อนลางของแมน้ําสําคัญ ๒ สาย  10 

กอนลงสูทะเลในอาวไทย มพ้ืีนที่ประมาณ ๗,๘๒๐ ตารางกิโลเมตร ประชากรตามทะเบียนราษฎร

ประมาณ ๑๐.๕ ลานคน นอกจากนี้มีประชากรแฝง ประชากรท่ีเขา – ออกพ้ืนที่เพ่ือการทํางาน 

ทั้งแบบไปเชาเย็นกลับ และนักทองเท่ียวอกีจํานวนมาก เปนพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจท่ีมคีวามสําคัญที่สุด 

ของประเทศ จึงเปนพ้ืนที่ท่ีมีปญหาส่ิงแวดลอมท้ังจากมลพิษในอากาศ ในน้ํา ขยะมูลฝอย มลพิษ

จากเสียง และแมแตมลพิษทางสายตาหรือที่เรียกวา ทศันะอดุจาด เชนเดียวกับในเมืองใหญ ๆ  15 

ที่ขาดการบรหิารจัดการปญหาเหลานี้อยางไดผล 

  ในพ้ืนที่นี้นอกจากจะมแีมน้าํที่สําคัญ ๒ สายไหลผานแลว ยังมีคูคลองอีกกวา 

๑,๓๐๐ คลอง ซึ่งเปนเสนหของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนสวนสําคัญของวิถีชวีิต 

และวัฒนธรรม รวมทั้งการทองเที่ยวของประเทศ เมื่อคูคลองเหลานี้ รวมทัง้แมน้ํามีคุณภาพน้ําที่

เส่ือมโทรม ระบบนเิวศ รวมทั้งเสนห วิถีชวีิตและการทองเที่ยวก็สูญเสียไปดวย ปจจุบันคุณภาพน้าํ 20 

ที่เส่ือมโทรมในแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําทาจีนไดสรางปญหาลงไปถงึอาวไทย โดยมีสารปนเปอน 

ในน้ําเพ่ิมมากขึ้น ในขณะทีอ่อกซิเจน (oxygen) ในน้ําซึ่งเอือ้ตอการดํารงชีวติของสัตวน้ํากด็อยลง 

และสัตวน้ําท้ังในแมน้ําและในทะเลก็มีสารปนเปอนอยูในตวั 

 

          -  ๒๙/๑ 25 



๑๑๓ 

สนช. ๕๙                                                                               ชรนิทรทิพย  ๒๙/๑ 

  

   น้ําเสียเหลานีม้ีแหลงทีม่าจากที่ใด ผมวาทกุทานทราบดี และทุกทานก็ทราบดกีวา

การบงัคับใชกฎหมายทีเ่ขมแข็งก็จะสามารถลดปญหาเหลานีไ้ด อยางไรกต็ามในการศึกษาเห็นวา

การแกปญหาน้ําเสียในปจจุบันทั้งในดานการบังคับใชกฎหมายและการบรหิารจัดการของหนวยงาน5 

ที่เกี่ยวของยังคงมุงเนนในการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยการลงโทษและการเยียวยา ในขณะที่มกีารใช

มาตรการเรื่องการปองกัน เชน การสรางจิตสํานกึ การใหความตระหนกัรูและมาตรการจูงใจอยูใน

ระดบัต่าํ การศกึษาครัง้นีไ้มไดสรปุแตเพียงแตวาการบงัคับใชกฎหมายใหไดผลแลวจะแกปญหาได

ทั้งหมด เพราะยังมีสวนอื่นที่คณะกรรมาธิการศกึษาเหน็วาจําเปนจะตองดูแลและแกไข กค็ือในเรื่อง

ของการจัดน้ําเสียชุมชนที่ยังอยูกระจัดกระจาย  10 

      ในกรุงเทพมหานครมีระบบบําบดัน้ําเสียรวมขนาดเล็กทีร่ับโอนมาจาก 

การเคหะแหงชาติ ๑๒ แหง บําบดัน้าํเสียไดรวม ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน และมีระบบ 

บําบดัน้ําเสียที่สรางขึ้นมาใหมขนาดใหญอีก ๘ แหง มีขดีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได 

๑,๑๑๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน พ้ืนท่ีใหบริการครอบคลุม ๑๔ เปอรเซ็นตของพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ซึง่เมื่อเทยีบกับปริมาณน้ําเสียของกรงุเทพมหานครท่ีมีอยูวันละ ๒ ลาน ๕ แสน15 

ลูกบาศกเมตรตอวนั นั่นหมายความวากรุงเทพมหานครบําบดัน้ําเสียไดเพียงประมาณรอยละ ๔๕ 

ของน้าํเสียทั้งหมด และในความเปนจริงนัน้น้าํเสียท่ีเขาสูระบบบําบัดไดจริงจะอยูทีเ่พียงประมาณ  

๘ แสนลูกบาศกเมตรตอวนัเทานั้น นัน่หมายถึงในแตละวันน้ําเสียราว ๑ ลาน ๗ แสนลูกบาศกเมตร 

ยังคงถกูปลอยลงสูแหลงน้าํสาธารณะโดยตรง  

    ในสวนของปริมณฑลทัง้ ๕ จังหวดัมปีระชากรตามทะเบียนราษฎรใกลเคียงกับ 20 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ จังหวดัมีระบบบําบดัน้ําเสียรวมทั้งส้ิน ๑๐ แหง มีขดีความสามารถรวม 

ประมาณ ๑ แสนลูกบาศกเมตรเศษ ๆ ซึ่งเทียบกับจํานวนประชากรแลว เชื่อไดวายังมีน้ําเสีย 

ถูกปลอยลงแหลงน้ําสาธารณะโดยไมไดบําบดัอีกจํานวนมาก  

   ปญหาสําคญัของกรงุเทพมหานครในการแกปญหาน้ําเสีย ไดแก ที่ผานมา

กรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญกบัคูคลองในพ้ืนที ่เพ่ือการแกปญหาน้ําทวมเปนลําดับตน  25 

และใหความสําคญัในการใชคูคลองเพ่ือการบําบดัน้ําเสียเปนลําดับรอง การจัดการประตนู้ํา 

เพ่ือใหเกิดการไหลเวียนของน้ําเพ่ือปรับสภาพหรือการใชน้ําดไีลน้าํเสียถกูนํามาใชอยางจํากดั  

   (๒) ระบบทอสําหรับรวบรวมน้ําเสียใชระบบเดียวกบัทอระบายน้ําฝนเปนสวนใหญ 

เมื่อฝนตกในปริมาณมากตองปลอยน้าํฝนและน้ําเสียที่ปะปนกันอยูลงสูแหลงน้าํสาธารณะโดยตรง  
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๑๑๔ 

สนช. ๕๙                                                                               ชรนิทรทิพย  ๒๙/๒ 

 

ทําใหน้ําเสียที่ไมไดรับการบาํบัดไหลสูคูคลองและแมน้ํา แมจะมีความเจือจางแลว แตปรมิาณสาร

และความสกปรกยังคงเทาเดิม สําหรบัน้าํฝนและน้ําเสียบางสวนที่เขาสูระบบบําบดัก็จะเจือจาง  

จนทําใหการบาํบดัไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  5 

    (๓) สภาพของกรงุเทพมหานครเปนทีร่าบลุมและพ้ืนทีบ่างแหงมีการทรดุตวั  

ปญหาของทอที่แตกและมีการรัว่ซึม ทําใหน้ําเสียรั่วออกหรือมนี้ําเขาไปสูระบบ รวมทั้งระบบทอ 

อยูในระดับเดียวกับคคูลอง หากบอดกัน้ําเสียมีไมเพียงพอน้ําคลองก็จะไหลยอนกลับเขาสูระบบ  

ทําใหน้ําทีเ่ขาสูระบบบําบัดน้ําเสียมคีวามเจือจางทําใหไมไดรับผลและมีผลตอการดาํเนินการ 

ในเรื่องของประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีผลตอคาใชจายในการดําเนินการ  10 

    (๔) การจัดการน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย  

ทําใหขาดเอกภาพในการปฏิบัติ นอกจากนีก้ฎหมายและขอบัญญตัิตาง ๆ ก็ยังไมเอื้อตอการสราง

เอกภาพในการทํางานและการบังคับใชกฎหมายดวย  

    (๕) ในปจจุบันกรุงเทพมหานครมุงเนนการใชระบบบําบัดน้าํเสียรวมขนาดใหญ 

เปนหลักในการบาํบดัน้ําเสีย จึงไมตองการใหแหลงกําเนดิมลพิษที่ทําการบําบัดน้ําเสียเบื้องตน  15 

ทั้งนี้ เพ่ือไมใหเกดิคาใชจายซ้ําซอน แตในปจจุบันกรุงเทพมหานครยังไมมกีารกาํหนาดคาบําบดั 

น้ําเสีย ทาํใหสถานประกอบการขนาดใหญบางแหงสงน้าํเสียเขาสูระบบบําบัดของกรุงเทพมหานคร

โดยไมเสียคาบริการ จึงทําใหเปนภาระแกกรุงเทพมหานคร  

     (๖) การขยายพ้ืนที่ใหบริการใหครอบคลุมพ้ืนที่ กทม. และปรมิณฑล และปรมิาณ

น้ําเสียของกรุงเทพมหานครทั้งหมดเปนโครงการขนาดใหญซึ่งตองใชงบประมาณ ทีผ่านมานั้น  20 

๘ แหงใชงบประมาณประมาณ ๒๓,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งก็จะตองทําใหครบพ้ืนท่ีนาจะใชงบประมาณ

อีกหลายหมื่นลานบาท และตองใชเวลาดําเนินการอกีนบัสิบป  

    (๗) ในเรื่องของการจัดเกบ็คาบําบดัน้าํเสียของกรงุเทพมหานคร  

        (ก) กรงุเทพมหานครไดมีการศึกษาในเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการคาบําบัด 

น้ําเสีย โดยใหการประปานครหลวงเปนผูจัดการเกบ็ตามอัตราการใชน้ําประปาควบคูไปกบั 25 

คาน้ําประปา แตไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากวาการประปานครหลวงไมสามารถรบั 

ดําเนินการได สวนการจัดเกบ็โดย กทม. เอง โดยใชขอมลูการใชน้าํประปาจากการประปานครหลวง

ก็ยังมีปญหา เนื่องจากวาการเชื่อมโยงขอมูลและคาใชจายในการเชื่อมโยงขอมูลอาจจะสรางภาระ

ใหแกประชาชน  
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๑๑๕ 

สนช. ๕๙                                                                               ชรนิทรทิพย  ๒๙/๓ 

 

       (ข) กรงุเทพมหานครมแีนวคดิในเรื่องการเรียกเก็บคาบําบดัน้าํเสียในระบบ

คาบรกิารบําบดัน้าํเสียหรือฟ (fee) ซึ่งระบบดังกลาวจะทําใหการจัดเก็บ ไดเฉพาะในพ้ืนที่บรกิาร

เทานัน้ ไมสามารถจัดเก็บนอกพ้ืนที่บรกิารได ทั้ง ๆ ที่พ้ืนที่นอกพ้ืนที่บริการนั้นก็สรางน้ําเสีย5 

เชนเดียวกนั  

       (ค) การจัดเก็บคาบําบดัน้ําเสีย หากเก็บรวมท้ังตนทนุคากอสราง คาดําเนนิการ  

คาบํารุงรกัษาระบบจะมีอตัราที่สูงมาก โดยคาดวาจะอยูที่ประมาณ ๑๐ บาทตอลูกบาศกเมตร 

ในขณะท่ีคาน้าํประปาอยูทีป่ระมาณ ๔ – ๕ บาทตอลูกบาศกเมตร ซึ่งจะเปนภาระท่ีสูงเกนิกวา 

ที่ประชาชนจะรับได  10 

   สําหรบัการจัดการน้าํเสียในเขตปริมณฑล ใน ๕ จังหวดัมีพ้ืนที่เปนที่ราบ 

และมแีหลงกําเนดิเชนเดียวกับกรงุเทพมหานคร แตจะมีสวนท่ีเพงเล็งเปนพิเศษในดานการเกษตร  

ปศุสัตว การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ซึ่งมกัจะปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง สําหรับในเขต

ปริมณฑลนีม้ีระบบบําบดัน้ําเสียรวมทัง้ส้ิน ๑๐ แหง อยูในจังหวัดนครปฐม ๔ แหง จังหวดันนทบรุี 

๑ แหง จังหวดัปทุมธานี ๑ แหง และจังหวดัสมุทรสาคร ๔ แหง แตละแหงมีพ้ืนท่ีใหบริการจํากดั15 

มาก สวนจังหวัดสมุทรปราการนัน้ไมมีระบบบําบดัน้ําเสียรวม เนื่องจากวาระบบทีค่ลองดานนั้น 

ยังไมสามารถใชการได การบริหารจัดการโดยทัว่ไปมีความคลายคลึงกนั คือเปนการดําเนินการ 

ในเชิงรบั โดยภาครัฐเปนแกนนําในการดําเนินการภายใตงบประมาณท่ีจํากัด  

   ปญหาการบรหิารจัดการน้าํเสียของแตละจังหวดัท่ีชดัเจน คือไมสามารถรองรับ 

น้ําเสียและพ้ืนท่ีบริการไดอยางครอบคลุม สําหรับพ้ืนที ่เชน เทศบาลนครปฐม เทศบาลเมือง20 

ปทุมธานี มีปริมาณน้ําเสียเขาสูระบบต่ํากวาการออกแบบ เพราะวาระบบรวบรวมน้ําเสีย 

ยังไมสมบูรณ ประกอบกับการขยายตัวของชมุชนไปยังปริมณฑลนั้นมีความรวดเรว็ 

และไรทิศทางที่ชดัเจนในดานผังเมอืง ปจจุบนัในเขตปรมิณฑลยังไมมกีารจัดเก็บคาบําบดัน้ําเสีย  

แมบางพ้ืนที่จะมีการจัดสรางระบบโดยองคการจัดการน้าํเสีย ซึง่ตามอํานาจหนาทีน่ัน้จะตอง

ดําเนินการจัดเกบ็คาบริการดวย อยางไรกต็ามในปญหาเรื่องนี้ทางคณะกรรมาธกิารพบวา  25 

เกิดจากปญหาเรื่องการเมืองทองถิน่ 

  

             -  ๓๐/๑ 



๑๑๖ 

สนช. ๕๙         นิมมดิา  ๓๐/๑ 

 

สําหรบัการจัดการน้าํเสียของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มีปญหารวมกนั  

ก็คือ เรื่องของการพิจารณาคุณภาพน้ํา ซึ่งในปจจุบนัจะคํานึงถึงคาไบโอเคมิคัล ออกซิเจน ดีมานด 

(biochemical oxygen demand) หรือบีโอด ี(BOD) รวมทั้งคาดีสซอลฟ ออกซิเจน (dissolved 5 

oxygen) หรอืดโีอ (DO) เปนสําคญั ซึ่งอาจจะละเลยความตระหนักในอันตรายของสารปนเปอนอื่น 

เชน คาโคลิฟอรม (coliform) โลหะหนักและสารพิษ รวมทั้งยาและยาปฏิชีวนะซึ่งปะปนอยูในน้าํ  

การออกแบบกอสรางระบบบําบดัน้ําเสียมักจะกําหนดคาบีโอดีไวสูงเกินกวาความเปนจริง รวมทั้ง 

น้ําเสียบางสวนไดผานการบาํบัดขั้นตนมาแลว ประกอบกับมีการบาํบัดตามธรรมชาติทั้งในทอและ 

ที่พัก ดังนั้นทาํใหน้าํเสียที่เขาสูระบบมีคาบีโอดตี่ํากวาท่ีออกแบบไว ทาํใหการทํางานของจุลินทรีย10 

ในระบบลดประสิทธิภาพลง และไมคุมคาใชจายในการเดินระบบ  

สําหรบัในสวนของความเชื่อมโยงมกีารจัดการน้ําเสียระหวางกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล เนื่องจากวากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเปนพ้ืนท่ีที่มอีาณาเขตตดิตอกัน  

และแหลงน้ําสาธารณะเกือบทั้งหมดเชื่อมโยงกนั ดังนัน้ การบรหิารจัดการน้ําเสียของ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงมีผลตอกัน จากการศกึษาพบวาปญหาสําคญัของการบริหาร15 

จัดการน้ําเสียในสวนที่เชื่อมโยงกันระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือขาดการประสานงาน

ในดานการตรวจวัดคณุภาพน้ํา ทําใหไมสามารถสนับสนนุซึ่งกันและกันทัง้ในดานการแกปญหา 

ทั้งระยะสั้น การรวบรวมขอมูล การวางแผนเพ่ือการบรหิารจัดการในเชงิบูรณาการในระยะยาว  

และขาดความเปนเอกภาพและงบประมาณในการจัดเก็บขอมูลและการสรางฐานขอมูล  

สําหรบัความพยายามในการแกไขปญหาน้ําเสียของกรงุเทพมหานครและปริมณฑล เนนในเรื่อง 20 

การจัดระบบน้ําเสียรวม ซึง่เปนระบบทีต่องใชเทคโนโลยีการออกแบบและการกอสรางที่มตีนทนุสูง 

และมคีาใชจายในการเดินระบบและการบาํรุงรักษาระบบ ในขณะทีก่รุงเทพมหานครและทุกจังหวัด

ในเขตปรมิณฑลยังไมมีการจัดเกบ็คาบาํบดัน้ําเสียหรอืน้ําทิ้ง ทําใหการท่ีจะกอสรางหรือการขยาย

เขตบริการในการบาํบดัน้ําเสียรวมเปนไปอยางยากลําบากและเชื่องชา ไมทนัตอสถานการณ  

ซึ่งเปนปญหาที่สอดคลองกบัผลการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการน้ําเสียของอนิสตวิท ฟอร โกลเบิล  25 

เอ็นไวรอนเมนทัล สแตรติจีส (institute for global environmental strategies) ในโครงการ

ความรวมมือวอเตอร เอน็ไวรอนเมนทัล พารตเนอรชิพ อิน เอเชีย (water environmental 

partnership in asia) เมื่อป ๒๕๕๖ ซึง่ระบุวารอยละ ๘๕ – ๘๙ ของน้ําเสียจากชมุชนของประเทศ 
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๑๑๗ 

สนช. ๕๙         นิมมดิา  ๓๐/๒ 

 

ในภูมิภาคเอเชียมิไดรับการบําบดั นอกจากนี้ยังระบวุาการจัดการน้ําเสียทีเ่นนการใชระบบ 

บําบดัน้ําเสียโดยระบบแบบรวมท่ีอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศท่ีพัฒนาแลว มปีญหาในดาน

คาใชจายสูงและไมเหมาะสมและไมคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร จึงเสนอแนะใหใชระบบบําบัดน้ําเสีย5 

แบบกระจายหรอืดีเซนทราไลซ เวสตวอเตอร ทรตีเมนท (Decentralized Wastewater 

Treatment) ซึ่งกําลังมีแนวโนมถูกนํามาใชมากขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก สําหรับพ้ืนที่ท่ียังไมมี

การใชระบบการบําบดัน้าํเสียขนาดใหญ แตมกีารขยายตัวในชุมชนเมืองและมีการเพ่ิมประชากร 

ในอัตราท่ีสูง ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา

การนาํศาสตรพระราชาในการจัดการน้ําเสียที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช10 

พระราชทานไวในเรื่องของเครื่องกรองน้ําธรรมชาติ การผสมผสานระหวางพืชน้าํกบัระบบ 

เติมอากาศ การใชน้ําดีไลน้ําเสีย ยังไมไดมีการนอมนาํมาใชแกปญหาเรื่องน้ําเสียอยางจริงจัง  

ดวยเหตุท่ีกรุงเทพมหานครยังคงเนนในการใชคคูลองในพ้ืนท่ีเพ่ือการปองกนัน้าํทวมเปนหลัก 

  คณะกรรมาธิการไดนาํผลการศึกษามาสรปุเปนขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญ ดงันี้ 

  ๑. ขอเสนอแนะทัว่ไป ซึง่เปนขอเสนอแนะในภาพรวม ไดแก การแกไขปญหา 15 

ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ในเรื่องตนน้ํา เปนการแกปญหาในเรื่องการสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักรูของประชาชน โดยใหประชาชนรับรูถึงพิษภัยของน้ําเสีย หนาที่และการมีสวนรวม

ในการปองกนัและการลดการสรางน้ําเสีย การปรบัปรงุกฎหมายและการพัฒนากลไกในการแกไข

ปญหาน้ําเสียการวางแผนระบบบําบัดน้ําเสียไวตั้งแตเริ่มการวางผังเมือง รวมทัง้การนํามาตรการ 

ทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมมาใชในการแกไขปญหาดวย เชน ในเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียม 20 

น้ําเสียและน้าํท้ิง การสรางแรงจูงใจในการลดการผลิตสินคาที่สรางภาระท่ียากตอการบําบัด 

ซึ่งการดาํเนนิการดงักลาวจะไดมีการปรบัปรุงกฎหมายหรือขอบญัญตัิ เพ่ือใหเกิดการจัดการ 

ในการจัดเกบ็คาน้ําเสียและน้ําทิ้ง โดยใหกฎหมายตองมผีลกําหนด ทั้งนี้เพ่ือจะลดปญหาในเรื่อง 

ของการเมอืงทองถิน่ ในสวนของกลางน้ํา เปนการจัดการหรอืการบําบัดน้ําเสียกอนการปลอยออกสู 

แหลงกําเนิด ท้ังดวยการบงัคับใชกฎหมายอยางจริงจัง มีมาตรการในการตรวจสอบการเดินระบบ 25 

บําบดัน้ําเสียของสถานประกอบการ เชน การตดิมิเตอรที่ระบบบําบัดน้ําเสียแยกตางหากเพ่ือให

สามารถตรวจสอบไดวามีการเดนิเครื่องหรือไม การสนับสนุน และการสรางแรงจูงใจใหประชาชน 

ที่ไมอยูในเขตบริการติดตั้งระบบบําบดัน้ําเสียแบบตดิกบัที่หรอืออน ไซต (on site) ที่ไดมาตรฐาน  

 

 30 



๑๑๘ 

สนช. ๕๙         นิมมดิา  ๓๐/๓ 

 

ในสวนของปลายน้ํา เปนการบําบดัน้าํเสียภายหลังจากที่ถูกปลอยมาจากแหลงกําเนิด ไดแก  

การบริหารจัดการในการบําบัดน้าํเสียแบบรวมขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือแบบรวมกลุม  

โดยการปรับปรุงทอรวบรวมน้ําเสียใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย5 

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีในการใหบรกิาร ไดสามารถนําน้ําเสียมาเขาสูระบบไดอยางเต็มความสามารถ  

การนอมนาํเอาศาสตรพระราชาในการจัดการน้ําเสียมาประยุกตใชอยางจริงจัง รวมทั้งการนํา 

น้ําที่บําบัดแลวมาใชประโยชนตอไป และมีการติดตา ตรวจสอบ และประเมินผลการบําบดัน้าํเสีย

อยางตอเนื่อง  

๒. ขอเสนอแนะในสวนที่เกีย่วของกับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 10 

          ๒.๑) ควรพิจารณาในการใชคูคลองในพ้ืนที่ใหไดประโยชนสูงสุดทั้งในดาน 

การปองกนัน้ําทวมและการแกไขปญหาน้ําเสีย รวมท้ังการพิจารณาใชอโุมงคระบายน้ําเพ่ือสนบัสนนุ

การแกไขปญหาน้ําเสียดวย  

         ๒.๒) ควรพิจารณาการสรางระบบบําบดัน้ําเสียรวมขนาดเล็กในบางพ้ืนที ่ 

และควรศึกษาความเปนไปไดในการใชพ้ืนที่ เชน บรเิวณปากซอย บริเวณกอนลงสูคูคลอง 15 

หรือบริเวณกอนที่จะถึงแมน้าํในการเปนระบบบาํบดัน้ําเสียขนาดเล็ก  

         ๒.๓) ควรพิจารณาทําทอระบายน้ําเสียแยกออกจากทอระบายน้าํฝนในพ้ืนที่ทีม่ี 

ระบบบําบดัน้ําเสียรวม และมีความหนาแนนของประชากรสูง เชน บริเวณถนนสาธร สีลม ดินแดง 

หวยขวาง เปนตน เพ่ือเพ่ิมคาความสกปรกในน้ําเสียที่เขาสูระบบบําบดัน้าํเสียรวม เพ่ือใหสามารถ

ทํางานไดเตม็ประสิทธิภาพ  20 

๓. ขอเสนอแนะในสวนที่เกีย่วของกับปริมณฑล  

         ๓.๑) ควรเรงรดัจัดการแกไขปญหาระบบบําบดัน้าํเสียรวมทีค่ลองดาน  

เพ่ือใหสามารถสนบัสนนุในการบาํบัดน้ําเสียจังหวัดสมทุรปราการไดโดยรวดเรว็  

          ๓.๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาถงึความเปนไปไดในการจูงใจ 

ใหประชาชนใหความรวมมอืในการตดิตั้งท่ีดักไขมันและบําบดัสําเร็จรปู  25 

    ๓.๓) ในปจจุบันการขยายตัวของชุมชนในเรื่องของอาคารชดุและ 

หมูบานจัดสรรทีไ่ปอยูในสวนปรมิณฑลมีมากขึน้ จึงควรมีการวางระบบทอรวมน้ําเสียแยกจาก 

ระบบน้ําฝนเสียตั้งแตตน และตดิตัง้ระบบบาํบดัน้ําเสียรวมตั้งแตขนาดของหมูบานจัดสรรและ 
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๑๑๙ 

สนช. ๕๙         นิมมดิา  ๓๐/๔ 

 

อาคารชดุใหพรอมที่จะรองรบัตั้งแตเริ่มแรก และมีระบบติดตามตรวจสอบการทาํงานของระบบ

อยางตอเนื่อง และรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดตอไป  

  ๔. สําหรับขอเสนอแนะในการแกไขปญหาน้าํเสียที่เชื่อมโยงกันระหวาง 5 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรมีการประสานงานในการตรวจวดัคุณภาพน้ํา

ใหสามารถสนบัสนนุซึง่กนัและกันได รวมทั้งการบูรณาการเรื่องการบรหิารจัดการขอมูล 

เพ่ือการจัดการน้ําเสียดวย  

 10 

          -  ๓๑/๑ 



๑๒๐ 

สนช. ๕๙         จันทรตรี  ๓๑/๑ 

 

  ๕. ขอเสนอแนะในประเดน็กฎหมาย  

      ๕.๑) ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกบัน้ําเสียที่กระจัดกระจายอยูใน 

หลายฉบับใหเชื่อมโยงกนั และสรางบูรณาการดานกฎหมาย  5 

      ๕.๒) ควรปรับปรุงกฎหมายและองคกรผูรกัษาการตามกฎหมายใหม ี

ความชัดเจน สอดประสานกนัและไมขัดแยงกนั 

      ๕.๓) ควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกมติิท่ีเกี่ยวของกับเรื่องน้ําเสีย  

หรือแยกบญัญตัิเปนพระราชบัญญตัิการจัดการน้ําเสียเปนการเฉพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง 10 

การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดเกบ็คาบาํบัดน้ําเสียไดเปนกฎหมายกลาง  

เพ่ือลดปญหาในเรื่องของการเมืองสวนทองถิ่น 

          ๕.๔) ควรทบทวนและปรับปรงุแกไขการจัดแบงองคกรตามโครงสรางในปจจุบนั

วามีความเหมาะสมเพียงใดกับการทํางานเกี่ยวกบัน้ําเสียเชิงบูรณาการ 

  คณะกรรมาธิการเชื่อวา ขอเสนอแนะเหลานี้จะสามารถแกปญหาน้ําเสียของ 15 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได รวมท้ังสามารถนําไปใชประยุกตในพ้ืนท่ีอืน่ไดอีกดวย  

ขอจบรายงานเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายไหมครับ  

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ และทานวิทยา  ฉายสุวรรณ เชญิ ทานพลเรือเอก ธราธร   20 

ขจิตสุวรรณ ครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

สําหรบัเอกสารเลมนี้เปนเอกสารท่ีทรงคุณคาอยางย่ิงครับ อนันีเ้ปนขอชมเชยของผม แลวก ็

ในขอเสนอแนะ ผมอยากจะส่ือใหประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องขอเสนอแนะก็คอืในขอ ๕.๒.๑  25 

อันนี้สําคัญเลยนะครับก็คือวา ขอแรกเลยทานไดนําวาการแกไขปญหาน้าํเสียโดยทั่วไปก็คอื 

การสรางจิตสํานกึและความตระหนกัรูของประชาชน กจ็ะมีอยู ๒ หวัขอยอยเกี่ยวกบัเรื่องการสราง 

จิตสํานกึและความตระหนักรูแกเยาวชนตัง้แตสถานศกึษา แลวก็ศึกษานอกสถานที ่แลวหวัขอที ่๒  
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ก็คือควรใหประชาชนรับรูถงึการมีสวนรวมและลดปรมิาณน้ําเสีย พอไปเปดในขอ ๕.๒.๓  

คือใน (๒) องคกรปกครองสวนทองถิน่ควรพิจารณาถึงความเปนไปไดในการจูงใจใหประชาชน 

ใหความรวมมือและตดิตัง้ทีด่ักไขมนัและถังบําบดัสําเร็จรูป และในสวนสุดทายในหนา ๖๙ 5 

โดยเฉพาะรปูแบบที ่๓ ในทาย ๆ เลย กค็ือการใหประชาชนและชุมชนมีจิตอาสาตดิตาม  

ตรวจสอบการจัดการน้ําเสียในรูปแบบของการมสีวนรวมของประชาชน อนันี้พอผมเขาไปดูใน

เว็บไซต (website) มีขอเสนอเล็ก ๆ ครบั กค็ือในเว็บไซตทางหนาปกที่อยูในมอืผม อันนี้ผมไปดู 

ในเว็บไซตของ www.senate.go.th มีรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธกิารอยู ๒ เรื่องเอง 

ก็คือขยะทะเลไมโครพลาสตกิ (microplastic) แลวก็การแกไขปญหาที่ดนิปาไมของชาติ  10 

ซึ่งทานกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมทําไวนานแลว แลวก็จะมขีอที่ไมเหน็ 

ก็คือ อยางเชน เรื่องการแกไขปญหาทะเลสาบสงขลาก็ยังไมเห็นอยูในเวบ็ไซต ผมคดิวา 

การสื่อใหประชาชนทราบ ผมขอยกรัฐธรรมนญู มาตรา ๕๙ คอืรัฐตองเปดเผยขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครอง แลวก็การเขาถึงของประชาชนโดยสะดวก ก็เลยมีขอเสนอแนะใหทาน

ปรับปรุงเว็บไซตในการเขาถงึก็จะสามารถใหประชาชนทีท่านไดทําขอเสนอแนะไดเรยีนรูในรายงาน15 

ฉบับนี้อยางทั่วถงึ ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานวิทยา  ฉายสุวรรณ ครับ 

  นายวิทยา  ฉายสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม นายวิทยา  ฉายสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ตองขอชืน่ชมคณะกรรมาธกิาร20 

การทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมและอนกุรรมาธกิารท่ีไดกรุณาทําเอกสาร ทีฟ่งแลวผมวา 

ถาใครไดศกึษาแลวไดติดตามจะไดรบัความรูจากเอกสารฉบบันี้อยางที่ทานพลเรือเอก ธราธรวา 

วามีคุณคาย่ิงสมควรจะเก็บไว เพราะวาอันนี้จะเปนส่ิงที่เราจะไดตอยอดในอนาคต ส่ิงหนึง่ที่ผม 

ชื่นชม แตวาทางอนุกรรมาธกิารไมไดขยายความนดิเดียวก็คือ เรือ่งของศาสตรพระราชา  

ที่จริงเรือ่งพวกนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ ๙ ทานไดทรงมีพระราชดําริทาํไว  25 

ที่เห็นชดัเลยนะครับ ผมอยากจะใหอนุกรรมาธิการหรือกรรมาธิการไดกรุณานาํเรื่องแหลมผักเบี้ย 

มาขยายความ เพราะอันนั้นเปนส่ิงที่ไดประสบความสําเร็จท่ีจะแยกเรื่องน้าํของชุมชนกับ 

น้ําอตุสาหกรรมออก แลวทาํอยางไรมารวมแลวถึงมาบาํบัดแลวก็ขยาย อันนี้ครบั ถาเราไดนํา 
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ตรงนี้ตัวแหลมผักเบี้ยมาตอยอดแลวก็มาขยายในเรื่องของศาสตรพระราชาเพ่ือเทดิพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ ๙ เพ่ิมขึ้นกจ็ะสมบรูณในตรงนี้ เพราะวาในเอกสาร 

การประสบความสําเร็จที่คลองลัดมะยมกบัหมูบานสถาพรเปนสวนหนึง่เล็ก ๆ แตวาในส่ิงที่ใหญ 5 

ที่ศาสตรพระราชาหรือที่พระองคทานไดคดิคนมาในหลายที่ที่ประสบความสําเร็จ อนันี้ก็ฝากทาน 

อนุกรรมาธิการและทานกรรมาธิการ เพราะในยุคนีเ้ปนยุค เอสดีจี (Sustainable Development 

Goals : SDGs) เราควรจะเสริมตวันีเ้ขามา แลวก็เอามาขยาย  

  อีกส่ิงหนึ่งทีต่องชื่นชมในเรือ่งของเอกสาร ก็คือในเรื่องของกฎหมาย แตการที่จะ

เอากฎหมายบังคับใชจากขอเสนอแนะกับคนไทยหรอืคนที่อยูเปนหลักแหลงที่เนิ่นนานแลว 10 

จะเปนเรื่องยาก แตวาถาสวนที่จะขยาย บานจัดสรร คอนโดมิเนียม หรือส่ิงตาง ๆ ตองบังคับใช

อยางจริงจัง ปจจุบันนี้ก็ยังทาํบางไมทําบาง แลวก็จะแยกน้ําจากชุมชนสวนหนึ่งออกมาไมได  

แตวาเรื่องการเก็บเงินเปนไปไมได ยากมาก ขนาดเรื่องน้ําในไรนาเรายังทําไมไดเปนเวลาหลายสิบป

ยังทําไมได ย่ิงในชมุชนทีเ่ขาทําเพราะวาเขากอสรางไปกอน ไมมถีังดักตะกอน ถังดักไขมนั  

ปลอยน้ําเสียลงไป ทอน้ํา พวกบกุรุกทีต่าง ๆ เราไมสามารถแกไขได แตวาถาเกดิใหมจะทําได 15 

ก็ฝากกรรมาธิการไดกรุณาศกึษาตอยอดตอไป กข็อสนบัสนุนและชืน่ชมตรงนี้ 

  อีกเรื่องหนึ่งคือปญหาที่ทานคิด ก็คือเรื่องของคลองดาน ที่ทานบอกวาตองรบี

ดําเนินการ จะตดิปญหาอยางไร ผมกอ็ยากจะฝากกรรมาธิการชวยดตูรงนีว้า ทาํไมทานไปเนนวา 

ตองทําคลองดานใหสําเร็จถงึจะทําในเรื่องของการระบายน้ําแถวจังหวัดสมุทรปราการได  

ทุกที่ในกรงุเทพมหานคร อนันี้จะเปนสวนหนึ่ง เพราะวาแนวคดิของรฐับาลชดุนีเ้คยคิดจะทาํ 20 

คลองแสนแสบบางตอน หรอืคลองที่จะระบายน้าํลงแมน้ําเจาพระยาจะทาํใหใสก็ยังทําไมได  

แตวาถาทําไดกเ็ปนส่ิงที่ด ีและถากรรมาธกิารศึกษาตรงนี้ไดเกดิประโยชนจรงิ ๆ ผมวา 

จะเปนประโยชนกับประเทศชาต ิเพราะวาประเทศอืน่ในประเทศตาง ๆ เขาก็คลองน้ําใสตลอด  

ก็ขอสนบัสนนุใหกาํลังใจกรรมาธกิารและอนุกรรมาธกิาร ขอบคุณที่เสนอผลงานดี ๆ ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีทานอื่นอีกไหมครับ ทานประธาน

คณะกรรมาธิการมีอะไรหรอืไม เชิญครับ 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

และทานสมาชิกสภานติิบญัญัตแิหงชาติที่เคารพทุกทานครับ กอนอื่นตองขอขอบคณุสําหรบั 
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คําแนะนํา ผมขออนุญาตเรยีนนิดเดียวครบั เรื่องกรณีการกระตุนใหเกิดจิตสํานึก เรามองถึงเยาวชน

ดวย แมวาในการเขียนจะไมไดเขียนเปนรายละเอียด รวมทั้งเรือ่งของการที่จะใหประชาชนตดิตัง้

ระบบเล็ก ๆ ในบานตวัเองนี ้แลวเปนการพูดกนัถึงวาในปจจุบัน อจน. หรือองคการจัดการน้ําเสีย 5 

ใหเงินองคกรปกครองสวนทองถิ่นกูยืมไปเพ่ือสรางระบบบําบดัน้ําเสีย เสร็จแลวก็ไมสามารถ 

จะเก็บเงินคืนได ก็มองวาถาเราจะเนนเรื่องการทําระบบเล็ก ๆ กน็าจะใหลักษณะคลาย ๆ กันคือ 

อจน. หรือวาองคกรอื่นใหองคกรปกครองสวนทองถิน่นัน้กูเงนิไป แลวใหประชาชนกูยืมโดยไมเสีย

ดอกเบี้ยไปปรับปรงุระบบในบานตวัเอง อนันี้ไดเงินคนืแนนอน แลวกไ็ดการบาํบดัน้ําเสียดวย ------- 

 10 

          -  ๓๒/๑ 

   

 

 

           15 
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ในเรื่องของแหลมผักเบี้ย ตองกราบขอบพระคุณทานวทิยา  ฉายสุวรรณ นะครับ คือเรื่องนี ้

ผมขออนุญาตเรียนวา ในตัวอยางท่ีคณะกรรมาธิการนํามาเสนอนั้นเปนการเสนอในรูปแบบ 

ศาสตรพระราชาโดยไมไดระบุวาพ้ืนที่ใด แตขออนุญาตเรียนวาการศึกษานั้นเราศกึษาจาก 5 

แหลมผักเบี้ยเลย ทานอาจารยเกษมเปนผูใหคําแนะนําในการเขียนบทนีข้ึ้นมาท้ังหมด ในเรื่องของ

การเกบ็เงนิ ผมขออนุญาตเรียนวา คณะกรรมาธิการไดเสนอวาการเก็บเงินนั้นเราเกบ็เงินตามอัตรา

ไมได ที่ผมเรียน ไมอยางนั้นตอง ๑๐ บาท คาบําบดัน้าํเสียจะแพงกวาคาน้ําประปาถึง ๒ เทา  

เราไดคดิเสนอวาควรที่จะเกบ็ในลักษณะของการสรางความตระหนักรูเทานัน้เอง กจ็ะทําเริม่ตน

ลักษณะของขยะที่เราเก็บแบบเหมาจายมาเปนเวลาหลายสิบปแลว น้ําเสียนี้กน็าจะทําเริ่มตน 10 

ในลักษณะเดียวกัน คือเกบ็แบบเหมาจาย ยังไมสามารถท่ีจะเก็บแบบตามอัตราการใชได  

ในเรื่องของคลองดานขออนญุาตเรียนวา ประเดน็คลองดานนี้เปนประเด็นที่คณะกรรมาธกิาร

ส่ิงแวดลอมเองและคณะกรรมาธกิารศึกษาปญหานีไ้ดลงไปดูแลว แลวก็รูสึกเสียดายวาลงทนุไป

ประมาณเกอืบ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท เคยเปนระบบที่นาจะใหญที่สุดในเอเชีย (Asia) คือประมาณ  

๕ แสนลูกบาศกเมตรตอวนั ขณะนี้ใชอะไรไมไดเลย แลวถาจะใชตองปรับปรุงอกีพอสมควร  15 

แตอยางไรกต็ามถาไมมีคลองดาน น้ําเสียที่มาจากพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรปราการ รวมทัง้ที่อื่นดวย 

ที่จะไปลงก็จะไมไดรับการบาํบัดหรือลงสูทะเลทีจ่ะตอเนื่องไปถงึที่ไดมีการพูดถึงเรือ่งไมโครพลาสตกิ 

(microplastic) ในเรื่องของขยะในทะเล ซึ่งจะเปนส่ิงท่ีผมเรียนแลววาขณะนี้มีสารปนเปอน 

อยูในสัตวน้ําคอนขางเยอะ และเปนเรื่องทีค่ณะกรรมาธกิารมคีวามเหน็วา ควรจะตองพิจารณา

นําไปใชประโยชนใหเรว็ที่สุดเทาที่จะเรว็ได ขอบพระคณุครับ  20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   คงพอสมควรแลว ผมขอปดการอภิปราย 

นะครับ เปนอันวาท่ีประชมุเห็นชอบดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิาร  

และทางคณะกรรมาธิการมขีอเสนอแนะเกี่ยวกบัการพิจารณาศกึษาบางประการไว ซึ่งไดบันทึก

ขอเสนอแนะไวในรายงานดวยแลว หากที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ25 

ก็จะไดดาํเนนิการสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดาํเนนิการตอไป มีสมาชิกทานใด 

เห็นเปนอยางอืน่หรือไมเกี่ยวกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

 

 30 



๑๒๕ 

สนช. ๕๙          จิตตมิา  ๓๒/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาทีป่ระชุมเห็นดวยกับ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ จบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๔ ครบั  5 

  ทานสมาชิกครับ สําหรบัระเบียบวาระที่เหลือ ผมขอเล่ือนการพิจารณา 

ออกไปกอน มีสมาชิกทานใดขดัของหรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีทานใดขดัของนะครับ กถ็อืวาที่ประชมุ10 

เห็นชอบ ขอปดการประชมุครับ  

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา 
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