
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่ ๖๘/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

    5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๓๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๒๗  คน 

 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ขณะนีม้ีสมาชิกมาประชุม

จํานวน ๑๙๒ ทาน ครบองคประชุมนะครับ ผมขอเปดประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  

ครั้งที ่๖๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม 

  รับทราบพระราชโองการประกาศใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรแีละแตงตัง้15 

รัฐมนตร ี

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยไดมีพระราชโองการประกาศใหรัฐมนตรี

พนจากความเปนรัฐมนตรีและแตงตั้งรฐัมนตรีแลว จึงขอเชิญทานสมาชิกยืนขึ้นเพ่ือรับฟง 

พระราชโองการ 5 

  (สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละผูที่อยูในท่ีประชุมไดยืนขึน้เพ่ือรบัฟง 

พระราชโองการ) 

  นายนฑั  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   

:    

“พระราชโองการประกาศ 10 

ใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรัฐมนตรแีละแตงตัง้รัฐมนตร ี

    

 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ15 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

  โดยที่นายกรฐัมนตรไีดกราบบังคมทูลวา ไดมีรฐัมนตรีลาออกบางตําแหนง  

และสมควรปรบัปรงุรฐัมนตรีบางตําแหนง เพ่ือความเหมาะสมและบังเกิดประโยชนตอการบรหิาร

ราชการแผนดนิ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  20 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรฐัมนตรแีละแตงตั้งรฐัมนตร ีดงัตอไปนี ้

  ๑. ใหรฐัมนตรีพนจากความเปนรฐัมนตรี ดังตอไปนี ้

  พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  รองนายกรฐัมนตร ี 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย  รองนายกรฐัมนตร ี25 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  นายออมสิน  ชีวะพฤกษ   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

 

 30 



๓ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๓ 

 

  นายสุวิทย  เมษินทรีย   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  พลเอก อดุมเดช  สีตบุตร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 5 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  นางกอบกาญจน  วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว 

       และกฬีา  

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคม 10 

       และความมั่นคงของมนุษย 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 

       และสหกรณ 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี15 

  นางสาวชตุิมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร 

       และสหกรณ 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  นายพิชิต  อัคราทิตย   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี20 

  พลเอก อนนัตพร  กาญจนรตัน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  นางอภิรดี  ตนัตราภรณ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  นายสนธิรัตน  สนธิจิรวงศ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 25 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  นายสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

 

 30 



๔ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๔ 

 

  นางอรรชกา  สีบุญเรือง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 

       และเทคโนโลยี 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี5 

  หมอมหลวงปนัดดา  ดศิกุล  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

       พนจากความเปนรัฐมนตร ี

  ๒. ใหแตงตัง้รัฐมนตรดีังตอไปนี ้

  พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ  เปนรองนายกรฐัมนตร ี

  นายสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ  เปนรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี10 

  นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล   เปนรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

  พลเอก ชัยชาญ  ชางมงคล  เปนรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

  นายวรีะศกัดิ ์ โควสุรัตน   เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวง 

       การทองเที่ยวและกีฬา 

  พลเอก อนนัตพร  กาญจนรตัน  เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวง 15 

       การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ 

       มนษุย 

  นายกฤษฎา  บญุราช   เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 

       และสหกรณ 

  นายลักษณ  วจนานวัช   เปนรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร 20 

       และสหกรณ 

  นายววิัฒน  ศัลยกําธร   เปนรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร 

       และสหกรณ 

  นายไพรนิทร  ชูโชตถิาวร  เปนรฐัมนตรีชวยวาการ 

       กระทรวงคมนาคม 25 

  นายศิร ิ จิระพงษพันธ   เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

  นายสนธิรัตน  สนธิจิรวงศ  เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

  นางสาวชตุิมา  บญุยประภัศร  เปนรฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 

  พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง  เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

       อีกตําแหนงหนึง่ 30 



๕ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๕ 

 

  พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

  นายสุวิทย  เมษินทรีย   เปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 

       และเทคโนโลยี 5 

  นายอุดม  คชินทร   เปนรฐัมนตรีชวยวาการ 

       กระทรวงศึกษาธิการ 

  นายสมชาย  หาญหิรัญ   เปนรฐัมนตรีชวยวาการ 

       กระทรวงอุตสาหกรรม 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 10 

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนปท่ี ๒ ในรัชกาลปจจุบนั 

 

  ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 15 

        นายกรฐัมนตรี” 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๑.๑ นะครบั 

รับทราบผลการดาํเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามญั 

ศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใชไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคล่ือน20 

ยานพาหนะของประเทศไทย เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี 

การใชไฟฟาเปนพลังงานในการขบัเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๖ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๖ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันที ่๓๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ รบัทราบรายงานผลการดําเนนิการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใชไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคล่ือน5 

ยานพาหนะของประเทศไทย เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี 

การใชไฟฟาเปนพลังงานในการขบัเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย ตามทีก่ระทรวงพลังงาน

เสนอ  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ๑.๒ รับทราบผลการพิจารณาพรอมขอสังเกต 

ของคณะรฐัมนตรตีอรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยชัว่คราว และการใชสิทธิฟองรอง 

ดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) นายมหรรณพ  เดชวิทักษ กับคณะ  

เปนผูเสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรขีอรับไปพิจารณากอนท่ีสภาจะมีมติรบัหลักการตามขอบังคับ 15 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๑๑๓ 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๗ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๗ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ในคราวประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ 

ครั้งที ่๖๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ ทีป่ระชมุไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ

แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติม5 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการปลอยชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดหีรือการดําเนินกระบวน

พิจารณา 

ในคดีอาญา) ซึง่นายมหรรณพ  เดชวิทักษ กับคณะ เปนผูเสนอ แลวมีมติเห็นชอบตามท่ี 

คณะรฐัมนตรขีอรบัรางพระราชบญัญตัิดงักลาวไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมตริับหลักการ โดยให 

รอการพิจารณาไวกอน ๓๐ วัน นั้น  10 

  คณะรฐัมนตรไีดมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบผลการพิจารณา

และขอสังเกตรางพระราชบญัญตัิที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณากอนรบัหลักการตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และไดสงคนืรางพระราชบัญญตัดิังกลาวมายังสภานติิบัญญตัิแหงชาติ

ภายในกําหนดเวลาแลว พรอมทั้งแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรวีาเห็นควรชะลอการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 15 

(แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเกีย่วกับการปลอยชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคด ี

หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ที่เสนอโดยสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ 

เพ่ือรอรางพระราชบญัญตัิของคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาไปพรอมกันตอไป  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ๑.๓ รับทราบผลการดําเนนิการของ 

คณะรฐัมนตรตีามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๘ 

สนช. ๖๘         อรวรรณ  ๑/๘ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันที ่๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รับทราบรายงานผลการดาํเนนิการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุขพิจารณารางพระราชบัญญตัิวิชาชีพทันตกรรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ตามที ่5 

กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ นอกจากนัน้ในวนันีม้ ี

เรื่องท่ีประธานจะแจงตอที่ประชุมซึ่งไมปรากฏในระเบียบวาระการประชมุ ดังนี ้10 

  ๑.๔ กรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดพนจาก 

ตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนง (ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการ 

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔)  

  ดวยเลขานกุาร ก.ร. ไดมหีนงัสือแจงวา กรรมการผูทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการ 

ขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดพนจากตาํแหนงตามวาระการดํารงตําแหนง (ตามมาตรา ๑๕  15 

แหงพระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔) ทาํใหตาํแหนงกรรมการผูทรงคุณวฒุ ิ

วางลง ๕ ตาํแหนง ประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวฒุิฝายสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๓ ตาํแหนง  

และกรรมการผูทรงคุณวฒุิฝายวุฒิสภา จํานวน ๒ ตาํแหนง  

  ในการนี้ ประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติไดกําหนดใหวนัพฤหัสบดีที ่๒๑ ธนัวาคม  

๒๕๖๐ เปนวันเลือกผูทรงคณุวุฒิเปนกรรมการขาราชการรัฐสภาแทนตําแหนงทีว่าง จํานวน  20 

๕ ตาํแหนง ดังกลาว ซึ่งสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาตแิตละทานมีสิทธิเสนอรายชือ่ผูทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งมคีุณสมบตัแิละไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการ 

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือใหที่ประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิ 

แทนตําแหนงทีว่างได ดงันี ้  

  ๑. เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒเิปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิฝายสภาผูแทนราษฎรไดไมเกนิ 25 

 ๓ รายชื่อ 

 

          - ๒/๑ 



๙ 

สนช. ๖๘         ศศิมา ๒/๑ 

 

  ๒. เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒเิปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิฝายวุฒิสภาไดไมเกิน ๒ รายชื่อ 

โดยเสนอตอเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดทีห่องรบั - สง

เอกสาร สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา ชัน้ ๑ อาคารรฐัสภา ๒ ภายในวนัพุธ 5 

ที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ จึงขอแจงใหที่ประชมุทราบ 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงาน 

การประชมุ 

  รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิจํานวน ๒ ครั้ง ดงันี ้10 

  ครั้งที ่๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ 

  ครั้งที ่๔๙/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  

  ซึ่งไดจัดวางไวใหสมาชิกตรวจดูกอนแลว ตามขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัติ 

แหงชาต ิขอ ๒๙ จะมีสมาชกิทานใดขอแกไขเพ่ิมเติมประการใดหรือไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมมีผูใดขอแกไขเพ่ิมเติม ถือวาที่ประชุม

รับรองรายงานการประชมุทัง้ ๒ ครัง้ดงักลาวนะครบั 

  ตอไปเปนเรื่องดวน  

  เรื่องดวนที่ ๑ ใหความเหน็ชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชือ่ใหดํารงตําแหนงผูวาการ

ตรวจเงนิแผนดนิ (ตามคําส่ังหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที ่๕ 20 

เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแกไขปญหาความตอเนื่องของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม  

รัฐธรรมนูญ และคําส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่๒๕/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ เรื่อง แกไขเพ่ิมเตมิคําส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐)  

 

 25 
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๑๐ 

สนช. ๖๘         ศศิมา ๒/๒  

 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :    ดวยนายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิไดพนจากตําแหนงตามวาระเมื่อวันที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๐ โดยขอ ๑๗ และ 

ขอ ๑๙ ของคาํส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 5 

เรื่อง มาตรการแกไขปญหาความตอเนื่องของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรฐัธรรมนญู 

ประกอบคาํส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง แกไขเพ่ิมเตมิคําส่ังหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ กําหนดใหเมื่อผูดํารง 

ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดนิพนจากตําแหนงแลว ใหคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ

ดําเนินการคดัเลือกหรือสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตําแหนงดังกลาวแทน และเสนอชื่อไปยัง 10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติใหแลวเสร็จภายในเวลาหกสิบวนั นบัแตวนัพนจากตาํแหนง โดยผูวาการ

ตรวจเงนิแผนดนิตองมคีุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ

ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓  

บัดนี ้คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ไดดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับ 

การเสนอชื่อเปนผูวาการตรวจเงนิแผนดนิเสร็จส้ินแลว และไดเลือกนายประจักษ  บุญยัง  15 

เปนผูไดรับการเสนอชื่อเพ่ือแตงตั้งเปนผูวาการตรวจเงนิแผนดิน และไดเสนอรายชื่อตอ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

  รายละเอียดเกี่ยวกับประวตัแิละขอมูลของผูไดรบัการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสาร 

ที่ไดจัดวางใหทานสมาชิกแลวนะครบั  

  ในการแตงตัง้ใหบุคคลดาํรงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดนิดงักลาวนัน้ คาํสั่ง20 

หัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที ่๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ

แกไขปญหาความตอเนื่องของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู ขอ ๑๗ กําหนดให  

มีผูวาการตรวจเงนิแผนดนิซึง่พระมหากษัตริยทรงแตงตัง้ตามคําแนะนําของสมาชิกสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิโดยไดรบัการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูไดรับการเสนอชื่อเปน 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิตองไดรับความเหน็ชอบจากสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิดงันัน้ สภานติิบัญญตัิ25 

แหงชาติจึงตองเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเหน็ชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 

ใหดํารงตาํแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ นะครับ  
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๑๑ 

สนช. ๖๘         ศศิมา ๒/๓ 

 

  โดยที่ขอบังคับการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๑๓๑ วรรคหนึง่ กําหนดวา 

เมื่อมีกรณีที่สภาจะตองพิจารณาใหบคุคลดํารงตําแหนงใดตามบทบญัญตัิของรฐัธรรมนูญ 

หรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามญัขึน้คณะหนึง่ มีจํานวนไมเกินย่ีสิบเอ็ดคน เพ่ือทํา5 

หนาทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤต ิและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ

ใหดํารงตาํแหนงนัน้ รวมทัง้รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงนัน้เปน 

กรณี ๆ ไป 

  ดังนัน้ ผมจึงขอหารือที่ประชุมวาจะเหน็สมควรใหมีการแตงตั้งคณะกรรมาธกิาร

สามัญเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤตแิละพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับ10 

การเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดนิหรือไมครับ ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ

วิสามญักิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอเสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบ

ประวัต ิความประพฤตแิละพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนง15 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ จํานวน ๑๗ คน ตามขอบังคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิ 

ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอตัง้

คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤตแิละพฤติกรรมทางจริยธรรม20 

ของบคุคลผูไดรบัการเสนอชือ่ใหดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดนิ จํานวน ๑๗ คน มีสมาชิก

ทานใดมคีวามเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมมถีือวาที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครบั  

ทานสมาชิกครับ โดยทีข่อบงัคับการประชมุสภานติิบญัญัตแิหงชาติ ขอ ๑๓๒ กําหนดวา การตั้ง25 

กรรมาธิการสามัญตามขอบงัคับการประชมุสภานติิบญัญัตแิหงชาติ ๑๓๑ ใหตัง้จากสมาชิกที่

คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิหงชาตเิสนอชื่อมีจํานวนไมเกนิหาคน นอกจากนั้น 

ใหท่ีประชุมสภาตั้งจากรายชื่อสมาชิกทีค่ณะกรรมาธกิารสามัญประจําสภาเสนอจากกรรมาธกิาร 

คณะนัน้ ๆ คณะละหนึง่คน  
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  ดังนัน้สัดสวนของกรรมาธิการตองเปนไปตามขอบังคบัการประชมุสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต ิขอเชิญเสนอรายชือ่กรรมาธกิาร เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ5 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอรายชื่อกรรมาธกิารสามัญจํานวน ๑๗ คน ดังนี้ครบั 

    ๑. พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ 

    ๒. พลเอก ปรีชา  จันทรโอชา 

    ๓. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 10 

    ๔. พลตร ีพัลลภ  เฟองฟู 

    ๕. พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง 

    ๖. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ 

    ๗. พลเอก เลิศฤทธิ ์ เวชสวรรค 

    ๘. นายวิทยา  ผิวผอง 15 

    ๙. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล 

  ๑๐. นายศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  

  ๑๑. นายสมพล  เกียรตไิพบลูย 

  ๑๒. พลตรี สันติพงศ  ธรรมปยะ 

  ๑๓. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ 20 

  ๑๔. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ 

  ๑๕. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางชาง 

  ๑๖. พลอากาศเอก อทิธพร  ศุภวงศ    

  ๑๗. พลเอก อูด  เบื้องบน 

  ขอผูรับรองครับ 25 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :  ทานสมชาย  แสวงการ เสนอรายชื่อ

กรรมาธกิารสามญัจํานวน ๑๗ ทานแลว มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่อเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 30 



๑๓ 

สนช. ๖๘         ศศิมา ๒/๕ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั เชิญทานเลขาธิการ 

อานรายชื่อกรรมาธิการ 

  นายนัฑ  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตั ิ5 

แหงชาต)ิ   :   รายชื่อกรรมาธิการสามญัเพ่ือทําหนาทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤติและ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

จํานวน ๑๗ คน ดงันี ้

    ๑. พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ 

    ๒. พลเอก ปรีชา  จันทรโอชา 10 

    ๓. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 

    ๔. พลตร ีพัลลภ  เฟองฟู 

    ๕. พลโท ไพโรจน  ทองมาเอง 

    ๖. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ 

    ๗. พลเอก เลิศฤทธิ ์ เวชสวรรค 15 

    ๘. นายวิทยา  ผิวผอง 

    ๙. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล 

  ๑๐. นายศักดิ์ทิพย  ไกรฤกษ  

  ๑๑. นายสมพล  เกียรตไิพบลูย 

  ๑๒. พลตรี สันติพงศ  ธรรมปยะ 20 

  ๑๓. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ 

  ๑๔. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ 

  ๑๕.  พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางชาง 

  ๑๖.  พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ  และ 

  ๑๗.  พลเอก อูด  เบื้องบน 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมขอปรึกษาเกี่ยวกับกําหนดเวลา 

การดําเนนิงาน เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 
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๑๔ 

สนช. ๖๘         ศศิมา ๒/๖ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอกําหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารภายใน ๔๕ วนั  5 

นับจากวันที่สภาแตงตั้ง ขอผูรับรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอกําหนดเวลา

ดําเนินงานของคณะกรรมาธกิารชดุนี้ภายใน ๔๕ วนันบัแตวันที่สภามีมติแตงตั้ง มีผูรับรองถูกตอง 

นะครับ อันนี้ก็เปนไปตามกาํหนดเวลาตามขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ มีสมาชกิ10 

ทานใดมคีวามเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบตามนี ้

จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๑ 

  สําหรบัคณะกรรมาธกิารสามัญชดุนี้ไดรบัแจงวาจะมกีารประชุมนัดแรกในวนันี ้15 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนท่ี ๒ รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเปนผูเสนอ 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๑๕ 

สนช. ๖๘         ศศิมา  ๒/๗ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดเสนอ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... มายัง

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๒๖๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  5 

  รายละเอียดปรากฏตามรางรัฐธรรมนูญทีไ่ดนําเสนอรายงาน และรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลวนะครบั 

 

          - ๓/๑ 

 10 



๑๖ 

สนช. ๖๘         ฐิติรตัน  ๓/๑ 

 

  นอกจากนี้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดนําเสนอรายงานการรบัฟงความคิดเห็น

ของผูท่ีเกี่ยวของและรายงานการวิเคราะหผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎหมายมาเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนญู 5 

แหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดไวใหสมาชกิทุกทานแลว 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคส่ี กาํหนดวา เมื่อไดรับ

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญแลว สภานิตบิัญญัติ

แหงชาตติองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา ๖๐ วนันบัแตวนัที่ไดรับรางพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญแตละฉบับ ซึง่สภาไดรบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้เมื่อวนัอังคาร 10 

ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจะครบกาํหนด ๖๐ วัน ในวันศุกรท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นะครบั 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเชิญเขาประจําที่ครบั 

  (คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเขาประจําที)่ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอเรียนเชญิทานประธานกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญแถลงหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบันี ้15 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ)   :   ทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ กฎหมาย ๒ ฉบบัที่สภาจะพิจารณา 

ในวันนี้เปน ๒ ฉบับสุดทายที่อยูในภาระหนาท่ีของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูที่จะตองทําใหเสร็จ

ภายใน ๒๔๐ วันนับแตวันทีป่ระกาศใชรฐัธรรมนูญ ซึง่กใ็กลจะครบเตม็ทีแลวนะครบั ฉะนัน้จึงขอ

เสนอรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....  20 

โดยม ี

หลักการ ใหมีกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิ 

สภาผูแทนราษฎร  

เหตุผล โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบญัญตัิใหมีพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร เพ่ือใหการจัดการเลือกตั้ง25 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ 
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๑๗ 

สนช. ๖๘         ฐิติรตัน  ๓/๒ 

 

ขอประทานอนญุาตกราบเรยีนเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภานิตบิัญญัต ิ

แหงชาตวิา ในการจัดทํารางพระราชบัญญัต ิ๒ ฉบบันี ้ไดมีการรบัฟงความคดิเห็นจากประชาชน 

ทั้ง ๔ ภาค รวมทั้งในกรุงเทพมหานครดวย ในการรับฟงจากประชาชนนัน้ไดนาํมาใชประกอบ 5 

การพิจารณาเปนสวนใหญ รวมทัง้ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการของสภานิติบัญญตัแิหงชาตไิดจัดตั้ง

ขึ้นเพ่ือทําการศึกษาควบคูกนัไปกับรางท่ีคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดจัดทําขึ้น  

แลวกท็ยอยสงใหคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดนํากลับไปพิจารณาเปนระยะ ๆ แมกระทั่ง ๒ วัน 

สุดทายก็ยังสงไป แตคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญก็ไดหยิบขึน้มาพิจารณาและตรวจเพ่ือแกไข 

ปรับปรุงใหสอดคลองกบัแนวคิดของสภานติิบัญญัตแิหงชาติมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือประกอบ 10 

การพิจารณาในการทํางานของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญในกฎหมาย ๒ ฉบับนี้ กฎหมายทั้ง  

๒ ฉบับนี้เปนครัง้แรกที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดเชิญเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของของ กกต. มานัง่ 

รวมพิจารณาตัง้แตตนจนจบ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผูแถลงวา คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูสงรางให กกต. 

พิจารณาในวนัท่ี ๒๔ พฤศจิกายน แลวจะเอาความเห็นในวนัที่ ๒๗ พฤศจิกายน ฟงดูถาเปนจริง

อยางนัน้ กรธ. กด็ูจะใจรายเกินไปแลวกน็าสมควรจะถกูตําหนิ แตความจรงิไมไดเปนอยางนั้นครับ 15 

เราเริม่รางกฎหมายลูกทัง้ ๒ ฉบบันี ้โดยรางกฎหมาย ส.ว. กอนตั้งแตวันท่ี ๒๓ ตุลาคม เรื่อยมา

จนกระทั่งจบเอาวันที ่๒๗ พฤศจิกายน และไดเชญิเจาหนาที่ท่ีทาํเรื่องนีข้อง กกต. มารวมพิจารณา 

ในการพิจารณาเปนระยะ ๆ ผมก็จะถามเจาหนาทีว่า เมือ่ฟงและแกไขแลวไดนํากลับไปเรียน กกต. 

และผูบังคับบัญชาทราบหรือไม เขาก็บอกวาไดนํากลับไปเรียนแลว แตวาอีกอาทิตยตอมาผมกจ็ะบอก 

คุณเอากลับไปเรียนหรอืเปลาตองเอาไปเรียนใหทานทราบ เขาก็บอกวาเอากลับไปเรยีน ผมกไ็มคอย20 

แนใจก็บอกเขาวา ชวยเอาหลักฐานมาใหดูหนอยไดไหมวาคุณกลับไปเรียน เขากเ็อาหลักฐานนีม้าให

ดูปกนี้ครบั เขาทําทุกครั้งท่ีมาประชุมกับ กรธ. แลวเวลาท่ีเขานํากลับไปเรียนเขาก็จะเรียน กกต. 

เรยีนเลขาธกิาร และเขามวีธิกีารทีฉ่ลาดมากครบั ทายบนัทึกเขากจ็ะมีการทาํเครือ่งหมายวาใครไดรับ

บันทึกนี้ไปแลวบาง ตั้งแตวนัที่ ๒๔ ตุลาคมเปนตนมา ไดมีการทําเครื่องหมายไวในบันทึกวา กกต.  

๑ ๒ ๓ ๔ ไดรับบนัทึกนี้ไป เพราะฉะนัน้ถาบังเอิญทานจะไมไดอานเรากเ็สียใจดวย แตวาเรากไ็ด25 

พยายามทําอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได คือเพ่ือใหทานไดทราบ รับรู ควบคูกันไป สวนเมื่อวันที ่๒๔ 

พฤศจิกายน ที่เราเนนหนักนั้นกเ็พราะวาเราทําเสร็จแลว จะมีวนัหยุดเสาร อาทติย ผมก็บอกกับ

เจาหนาที่ กกต. วา ชวยสงเคราะหหนอยในฐานะเปนผูปฏิบัต ิ 
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๑๘ 

สนช. ๖๘         ฐิติรตัน  ๓/๓ 

 

ชวยเอากลับไปนอนอานในวนัเสาร วนัอาทติย เผ่ือเจอทีผิ่ดหลงตรงไหนหรือขาดตกบกพรองอยางไร

ใหชวยกลับมาบอกในวันที ่๒๗ พฤศจิกายน เราจะไดดูเสียใหรอบคอบกอนที่จะนําสงสภานติิบัญญัติ

แหงชาต ิอนันั้นคือเปนทีม่าของการประชมุครัง้สุดทาย สวนบนัทึกทีม่ีการเผยแพรครึ่งหนึ่งนั้นทําให5 

ดูเหมือนกับวาเปนบนัทึกเรงรัดจาก กรธ. ความจริงไมใชครับ บันทึกนัน้เปนบนัทึกของเจาหนาที่ 

กกต. ที่เขาทําถึง กกต. วาเผ่ือจะมีใครมีปญหาอะไรก็จะไดนํากลับมาเรียน แลววันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 

เขากน็ําประเด็นปญหาตาง ๆ  

มาขออนุญาตกราบเรียนเพ่ิมเตมิวา รางกฎหมาย ๒ ฉบบันี้สวนใหญจะเปนเรื่องทางปฏิบัต ิ

ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไมคอยแนใจในขีดความสามารถของตวัเองวาจะรู 10 

เรื่องการเลือกตัง้ไดดีพอเทากับเจาหนาทีข่อง กกต. เพราะฉะนัน้จึงไดเชญิเขามานั่งอยูตลอด  

และทุกเรื่องราวจะตองถามเขาวาอันนี้ทําไดไหม อันนี้เกดิอุปสรรคอะไร จะใหแกอยางไร แมแต

ถอยคําเขาจะใหแกอยางไรก็จะแกตามนัน้ วิธคีํานวณ ส.ส. และวธิีคํานวณ ส.ว. เราก็อธบิายใหเขา

ฟงวาเจตนารมณของเรามีอยางไรชวยไปเขียนมาใหหนอยไดไหมวา ทําอยางไรจึงจะปลอดภัยที่สุด 

และเจาหนาที่จะสามารถทําไดโดยตลอดรอดฝง เขากก็รณุามากไปชวยเขียนมาใหแลวก็มาตบแตง15 

ปรับปรุงกันจนกระทั่ง --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔/๑ 
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๑๙ 

สนช. ๖๘         ศิริกนัยา  ๔/๑ 

 

เขารบัวาอยางนี้ทําไดเราถงึจะยุติ อนันัน้กเ็ปนเรื่องของวิธีการทํากฎหมาย ๒ ฉบบันี้ ในสวนที่

เกี่ยวกบัสาระสําคญัของกฎหมายที่มีอยูในกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. นั้นสวนใหญจะเปนเรื่องที่เคยทํา 

กันมา เวนแตในประเดน็ ๒ – ๓ ประเดน็ที่เราคดิวาจําเปนจะตองเปล่ียนแปลงไป เชน เรื่องของ 5 

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด 

วิธีเขียนใหม เดิมเขียนแตบอกวา ใหประชาชนมหีนาท่ีไปใชสิทธิเลือกตัง้ คราวนี้เราเขียนวา 

ใหประชาชนมีหนาทีไ่ปใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเปนธรรม ใหเหน็แกประโยชนสวนรวม 

ในการเสียสิทธิที่รฐัธรรมนูญกําหนดไววา ผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งอาจจะเสียสิทธิได เดิมกเ็คย 

เสียสิทธิกัน แตเพียงวาเสียจนกระทั่งไปถงึคราวการเลือกตั้งคราวใหม เราก็คดิวาดูเหมือนเปน 10 

ของเลน เสียสิทธิไปจนถึงการเลือกตั้งคราวใหม ไปเลือกตั้งแลวกก็ลับฟนคืนมาใหม เราก็เปล่ียนใหม

เปนวา ตอไปนีถ้าไมไปใชสิทธิโดยไมมีเหตุที่จะอางไดกจ็ะตดัสิทธเิปนเวลา ๒ ป เหตุท่ีอางไดนั้น 

ก็ใหเปดใหกวางท่ีสุดเพ่ือวาคนจะไดมีทางที่จะแจงใหเจาหนาท่ี กกต. ไดทราบท้ังลวงหนา 

และหลังจากการเลือกตั้ง แปลวา ถาใสใจสักนิดหนึ่งก็จะยากที่จะถูกตัดสิทธิ 

  ประการที ่๒ ในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้ง อนันีไ้ปฟงมาจากประชาชนแลวก ็15 

จาก สนช. เองดวยสวนหนึ่ง คือกําหนดใหผูสมัครตองย่ืนแบบบญัชีการเสียภาษีเงนิไดบคุคลธรรมดา 

ก็มีขอเสนอระหวาง ๓ ป กบั ๕ ป เรากค็ิดวาเมื่ออนันี้เปนครั้งแรกก็เอาแต ๓ ปกอนก็แลวกนั  

เผ่ือวาวันขางหนาจะเปล่ียนแปลงอยางไรก็คอยมาคดิกนัอีกทหีนึ่ง แตเราก็กงัวลอยูวาหลายทาน 

ในสังคมอาจจะไมไดเสียภาษีเงินได แลวก็จะทาํใหเขาถกูตดัสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง 

เสมือนกับเปนการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ เราจึงเขียนขอยกเวนไววา ในกรณีที่เขา 20 

ไมไดเสียภาษีเงนิไดก็ใหเขาทําบันทกึแนบมากับใบสมัครรับเลือกตัง้ แลวก็บอกเหตผุลวาทําไม 

ถึงไมไดเสียภาษี เชน เงินรายไดไมพอหรอืไดรับยกเวนอะไรก็เปนเหตุท่ีเขาจะสามารถอางได 

แลวเขาก็จะมีสิทธิสมัครอยางเดมิ 

  เรื่องท่ี ๓ ทีดู่ออกจะเปล่ียนแปลงไปกค็ือ เรื่องหมายเลขของผูรบัสมัคร ดวยกลไก 

ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญูทีใ่หคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนคะแนนเสียงท่ีมคีวามสําคัญ 25 

และผูเลือกตัง้จะตองดูทั้งพรรคและตวับคุคล เราจึงคิดวาการท่ีจะใชเอาความสะดวกสบาย 

ใหทุกพรรคมีเบอรเดียวกนัทั้งประเทศจะทําใหขาดตกบกพรองในเรื่องการพิจารณาตัวบุคคล 

ที่ไปสมคัรแตละเขต เราจึงกาํหนดใหแตละเขตมเีบอรของตัวเอง จริงอยูฟงดูเหมือนกบัวา 
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๒๐ 

สนช. ๖๘         ศิริกนัยา  ๔/๒ 

 

อยู ๆ เราจะกลับไปทําในส่ิงที่ไมเคยทํา แตขออนญุาตเรยีนวา ในอดีตที่ทาํกันมาก็ทาํอยางนี้ 

และในแตละประเทศท่ีเขาทาํกันนอยมากที่จะใชเบอรเดยีวกัน บางประเทศไมมเีบอรดวยซ้ํา 

ใหเขียนชือ่เอาเอง แตสวนประเทศที่เขามีเบอรสวนใหญสมัครท่ีไหนก็จะมีเบอรของที่นั่น  5 

ไมไดผิดแปลกแตกตางไปจากชาวบานชาวเมืองทัง้หลายเทาไร แตขอสําคญัก็คือวา ทําใหพรรค

จะตองคัดเลือกคนที่คนในพ้ืนที่รับรูรับเหน็ พอใจ ประกอบกับกฎเกณฑในการเลือกตั้งใหม 

ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญูซึง่กําหนดใหประชาชนมีทางเลือกอีกทางหนึ่งในการไปลงคะแนนเลือกตั้ง  

คือการลงคะแนนวาไมเลือกใครเลย ซึ่งแตเดิมเคยมีอยูกจ็ริง แตเปนการลงคะแนนแลวก็ท้ิงไปไมได

นํากลับมานบั คราวนี้เรากก็าํหนดใหนํากลับมานับแลวประกาศใหประชาชนทราบและถาในเขต10 

เลือกตัง้ใดผูที่สมคัรรับเลือกตั้งไมมีใครไดคะแนนเกนิกวาคะแนนที่ไมเลือกผูใด ผูสมคัรรับเลือกตั้ง

ทั้งหมดในเขตนั้นจะไมไดรับเลือกตัง้และจะไมมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งในการเลือกตัง้แทนคราวนัน้  

ก็ไปสรางคุณงามความดกีันใหมอีก ๔ ป คอยกลับมาสมคัรรับเลือกตั้งกนัใหม อนันี้กจ็ะเปน

ความหมายอันสําคัญของการลงคะแนนไมเลือกใครเลย แปลวาประชาชนกม็ีทางเลือกมากขึ้น

กวาเดิม ซึง่แทนที่จะตองเลือกเฉพาะคนที่พรรคสงไปสมัครหรือมฉิะนั้นก็ทําใหเปนบัตรเสียไป 15 

ตอไปนี้ก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือไมเลือกใครเลยถาพรรคไมสนใจในการเลือกบุคคลทีไ่ปลง  

ซึ่งอนันี้ก็จะสอดคลองกับแนวทางที่สภานติิบญัญตัิแหงชาตแิกกฎหมายพรรคการเมืองใหม ี

ไพรมาร ีโหวต (primary vote) ซึ่งก็จะบงัคับใหตองไปเอาคนจากพ้ืนที่สมาชิกทีอ่ยูในพ้ืนที่ท่ีเขา

เห็นดีเห็นงามมาลงสมคัรก็จะสอดรับกนัพอด ี 

  อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพ่ิมเขามา ซึง่ดูจะไมใชเปนเรื่องใหญนกั แตวากเ็ปนการเปดชองไว 20 

คือมีแนวความคดิที่จะใชเครื่องอิเล็กทรอนิกสในการเลือกตั้งมากขึ้นทกุที วันหนึง่ขางหนาก็อาจจะ 

ถึงเวลาท่ีจะใชเครื่องเหลานัน้ได แตคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญกเ็ปนหวงวาถาใชเครื่องเหลานั้น 

จะมีทางปองกันไมใหเกิดการทุจริต ไมใหเกดิการแฮค (hack) เขาไป หรือไมใหเกิดการรูไดวา 

ใครเปนคนลงคะแนนใหใคร จึงไดเขียนเปดชองไววาในวนัขางหนาถามีเหตุอนัสมควรจะใชเครื่องมอื 

ในการเลือกตัง้แทนใชบตัรกใ็หทําได แตตองมีเงื่อนไขวา 25 

  ๑. จะตองสามารถรบัประกนัไดวาการเลือกตั้งนัน้จะยังเปนการลงคะแนนโดยตรง 

และลับและสะดวกกวา แลวที่สําคญัก็คือคาใชจายจะถกูกวา แนนอนตอนใชครั้งแรกคาใชจาย

อาจจะแพง แตวาเมือ่คํานวณไปตลอดแลวถาคาใชจายถูกกวากไ็มเปนอะไร ก็เดินหนาตอไปได 
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๒๑ 

สนช. ๖๘         ศิริกนัยา  ๔/๓ 

 

  สุดทายเพ่ือเปนการทําใหการเลือกตั้งสุจรติและเท่ียงธรรม เราจึงไดใสอํานาจของ 

คณะกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งใหตรวจสอบดแูลในเชงิรุกมากกวาในเชิงรบั และท่ีสําคญั 

ใหมีอํานาจในการที่จะส่ังยับย้ัง ยุติลงคะแนนใหม หรือเลือกตั้งใหมไดในกรณีท่ีพบเห็นการไมสุจรติ 5 

ที่จะทําใหการเลือกตัง้นัน้ไมเท่ียงธรรม 

  ประการสุดทายกค็ือ จะมีการกําหนดเอาไวในบทบญัญตัิบทกาํหนดโทษวา  

เรื่องใดบางที่จะถอืวาเปนการทุจริตในการเลือกตั้งเพ่ือใหสอดคลองกบับทบัญญัตขิองคุณสมบัติ 

ของผูจะสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะมีอยูขอหนึง่วา ตองไมเคยถูกลงโทษเพราะทาํการทุจริตตอ 

การเลือกตัง้ เพราะฉะนัน้กจ็ะมีบทบัญญัติเอาไวแตละมาตราวาอันไหนจะถือวาเปนการทุจริต 10 

ตอการเลือกตั้ง อันไหนไมถอื เพ่ือจะไดเปนความชัดเจนที่คนจะไดสังเกตไดวาอยาไปทําเขา  

ถาทําเขาก็จะถูกตดัสิทธไิปตลอดชวีิต ขอบพระคุณมากครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ขณะนีค้ณะครแูละนกัเรียน 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี จํานวน ๕๒ คน มาเย่ียมชม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอตอนรับครับ ขณะนี้สภานติบิัญญตัิแหงชาตกิําลังพิจารณา 15 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ครับ  

 

          -  ๕/๑ 
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๒๒ 

สนช. ๖๘         จิรายุส  ๕/๑ 

 

  ทานสมาชิกครับ สําหรบัรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับนี้ ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติไดมคีําส่ัง

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาและเตรียมความพรอมลวงหนากอนที่คณะกรรมการ 5 

รางรฐัธรรมนูญไดจะเสนอรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันีต้อสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

บัดนีค้ณะกรรมการไดเสนอรายงานการพิจารณาศกึษา ความเหน็ ขอสังเกตของรางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีม้าเพ่ือประกอบการพิจารณาแลว  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานท่ีไดจัดวางไวใหทานสมาชิกแลวนะครับ  

  ทานบญัญตัิ  จันทนเสนะ ในฐานะผูแทนคณะกรรมการพิจารณาศึกษา 10 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 

จะขอแถลงหรอืไม เชญิครบั  

  นายบัญญตัิ  จันทนเสนะ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายบญัญัติ  จันทนเสนะ 

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ ซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษา 15 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 

คือทานสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย  

  ทานประธานครับ โดยที่ประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติไดมีคาํส่ัง 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ และคําส่ังสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ที ่๑๖๓/๒๕๖๐  

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง20 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือพิจารณาศึกษาและเตรียมความพรอมลวงหนานั้น  

  ในการนี้คณะกรรมการไดมกีารประชมุไปทัง้หมดจํานวน ๙ ครัง้ โดยไดเชญิผูแทน

จากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูและผูแทนจากสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขารวม

ประชมุชี้แจง และบัดนี้คณะกรรมการไดพิจารณาศกึษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู

ฉบับดังกลาวที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเมื่อวันที ่๒๑ พฤศจิกายน 25 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เสร็จเรยีบรอยแลว โดยรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันัน้

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดยกรางไวมีท้ังหมด ๑๗๗ มาตรา ประกอบดวย ๘ หมวด 

และบทเฉพาะกาลซึ่งมบีทบญัญตัิที่มีความแตกตางจากรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู

ฉบับทีเ่สนอตอทีป่ระชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติบางสวน ซึง่ปจจุบันนี้มี ๑๗๘ มาตรา  
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๒๓ 

สนช. ๖๘                    จิรายุส  ๕/๒ 

 

  ทั้งนี้คณะกรรมการไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญตัิ 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัดงักลาวทัง้หมด ๔๖ มาตรา แตมีขอสังเกตทายรายงานอีก ๒ ขอ 

และในจํานวนรางที่คณะกรรมการมีขอสังเกตท้ัง ๔๖ มาตรา คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเหน็ดวย5 

กับคณะกรรมการและไดแกไขแลวรวม ๑๒ มาตรา ซึ่งประกอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  

มาตรา ๒๓ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๔๑ 

มาตรา ๑๖๓ และมาตรา ๑๖๖ โดยเฉพาะรางมาตรา ๕๘ นัน้ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

เห็นดวยกับคณะกรรมการในหลักการ แตถอยคํายังไมสอดคลองกับขอสังเกตของคณะกรรมการ

ทั้งหมด 10 

  ดังนัน้เพ่ือประโยชนในการพิจารณารบัหลักการแหงรางพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมการจึงไดจัดทาํรายงาน 

การพิจารณาศึกษาดังกลาวเสนอตอที่ประชุม และในขณะเดียวกันผมขออนญุาตทานประธาน 

ขออนญุาตใหนายนิพนธ  นราพิทักษกุล สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิในฐานะกรรมการ 

และเลขานกุาร ไดนาํขอสังเกตจากการศึกษารายงานตอท่ีประชมุ ขอบคณุครบั  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานนิพนธ  นราพิทักษกุล ครับ 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

กระผม นิพนธ  นราพิทักษกุล สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณา

ศึกษารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 

ผมขอสรปุบางมาตราที่สําคญั ๆ เพ่ือไมใหเสียเวลานะครับ ที่จะสรุปใหทานประธานสภา  20 

แลวกท่ี็ประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาติไดรบัทราบวาคณะกรรมการพิจารณาศึกษานัน้ไดศึกษา 

ในเรื่องมาตราตาง ๆ ที่นาจะเปนขอสังเกต แลวควรจะมีการแกไขปรับปรุงในชวงทีม่ีการแตงตัง้ 

คณะกรรมาธิการตอไป จะยกตัวอยางในรางมาตรา ๑๕ ของรางพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... นี้นะครับ มาตรา ๑๕ ผมจะอาน 

นิดหนึ่งนะครับวา “กรณีท่ีมเีหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงได เปนเหตุใหไมสามารถจัดการเลือกตั้ง 25 

ทั่วไปพรอมกนัทั่วราชอาณาจักรตามวนัที่คณะกรรมการประกาศกาํหนดตามมาตรา ๑๑๒ (๑)  

อันมิใชเปนกรณีตามมาตรา ๑๐๓ และคณะกรรมการมมีตดิวยคะแนนไมนอยกวาสองในสาม 

วาการดาํเนนิการเลือกตั้งตอไปตามกาํหนดวันเดิมจะกอใหเกดิความไมเปนธรรมหรือเรียบรอย 

คณะกรรมการจะประกาศกาํหนดวนัเลือกตัง้ใหมกไ็ด แตตองจัดใหมีการเลือกตัง้ภายในสามสิบวัน

นับตัง้แตวันที่เหตดุังกลาวสิน้สุดลง” ขอสังเกตของคณะกรรมการมดีังนี้ครบั ตามมาตรา ๑๕ 30 



๒๔ 

 สนช. ๖๘           จิรายุส  ๕/๓ 

 

  ๑. ควรมบีทบญัญตัิหรือมาตรการในการควบคุมการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้หรือ กกต. นีน้ะครับ ในการกําหนดวนัเลือกตั้งใหมสําหรับกรณีที่มีเหตุจําเปนอันมอิาจ 

หลีกเล่ียงไดจนเปนเหตุใหไมสามารถจัดการเลือกตั้งโดยการกําหนดเปนวันเดียวกนัท่ัวประเทศ 5 

เพ่ือปองกนัการเลือกตั้งเปนโมฆะ  

  ๒. คาํวา “เหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียงไดนัน้เปนเหตุใหไมสามารถจัดการ 

เลือกตัง้ได” ควรมกีารกําหนดหลักเกณฑหรือบทนิยามท่ีชัดเจนไวดวย และคณะกรรมการ 

มีความเหน็วาเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดการเลือกตั้งไดตองเปนเหตุที่ทําใหไมสามารถจัดการเลือกตัง้

ไดพรอมกันทัง้ประเทศ 10 

  รางมาตรา ๑๗ “ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูมิไดบญัญตัิไว 

เปนอยางอื่น ในการฟองคดหีรือการย่ืนคํารองเกี่ยวกับการดําเนนิการของคณะกรรมการ 

ในการจัดหรือดาํเนนิการใหมีการจัดการเลือกตั้งอันมิใชเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนญู 

ใหย่ืนตอศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแตมเีหตุท่ีจะฟองคดหีรือย่ืนคํารอง แตมิให 

นํามาตรการหรือวิธกีารชัว่คราวตามกฎหมายวาดวยการจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณา 15 

คดีปกครองมาใชบังคบั” 

  คณะกรรมการมขีอสังเกตดงันี ้

  ๑. ควรมกีารบัญญัติใหชัดเจนวาคดปีระเภทใดบางอยูในอํานาจของศาลปกครอง 

สูงสุดหรืออยูในอาํนาจของศาลฎีกาแผนกคดกีารเลือกตั้ง ทัง้นีเ้พ่ือไมทําใหเกดิปญหาในการ 

ตีความวากรณีใดจึงจะถือวาเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนญูหรือไม --------------------- 20 

 

             - ๖/๑  



๒๕ 

สนช. ๖๘         รุจิรา  ๖/๑ 

 

  ๒. ควรมบีทบญัญตัิที่กําหนดใหผูใชสิทธิย่ืนฟองหรือย่ืนคํารองตามรางมาตรา ๑๗ 

ตอศาลใดศาลหนึง่แลวจะไมสามารถไปย่ืนฟองหรือย่ืนคาํรองตอศาลอื่นไดอกี รางมาตรา ๔๐ 

หามมิใหผูใดดําเนินการยินยอมใหมีการยายบคุคลใดเขามาในทะเบียนบานของตนเพ่ือประโยชน 5 

ในการเลือกตัง้โดยมิชอบ กจ็ะมีอยู ๓ วงเล็บ แตคณะกรรมการมขีอสังเกตดังนี้ในเรือ่งมาตรา ๔๐ 

  ขอ ๑ การพิสูจนเรื่องการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานตามรางมาตรา ๔๐ วา 

ผูกระทํามีเจตนาทาํเพ่ือประโยชนในการเลือกตัง้โดยมิชอบ อาจจะพิสูจนไดยาก เนือ่งจากไมอาจ

ทราบไดวาผูกระทํามีเปาหมายในการเลือกบคุคลใดบุคคลหนึ่งทัง้หมดหรือไม 

  ขอ ๒ บทบัญญัตติามรางมาตรา ๔๐ ควรที่จะสามารถเอาผิดกบัเจาหนาทีข่องรัฐ10 

ดวยผูกระทําความผิดในฐานะเปนผูดําเนินการไดดวย เนื่องจากหากเจาหนาทีข่องรฐั 

หรือนายทะเบียนไมดาํเนนิการยายบคุคลเขามาในทะเบียนบานใหแลว ประชาชนท่ัวไป 

ยอมไมสามารถดาํเนนิการไดเองอยางแนนอน 

  ขอ ๓ กรณีบทสันนิษฐานตามความในรางมาตรา ๔๐ วรรคสอง (๑) ในการยาย

บุคคลตั้งแต ๕ คนขึ้นไปซึ่งไมมีชื่อสกุลเดียวกันกับเจาของบานเขามาในทะเบียนบานเพ่ือใหบุคคล 15 

ดังกลาวมีสิทธิเลือกตัง้ที่จะมีขึ้นภายใน ๒ ปนบัแตวันท่ียายเขามาในทะเบียนบานนัน้ ซึง่เดิม 

บทสันนิษฐานดังกลาวไดบญัญตัิกรณีของการยายบุคคลไวตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป มีเหตุผล 

แหงความจําเปนในการแกไขลดจํานวนบคุคลดงักลาวเพียงใด คือจาก ๑๐ คน เปน ๕ คน 

มีเหตุผลอยางไรทําไมตองเปน ๕ คน เดิมม ี๑๐ คน  

  ขอ ๔ บทบัญญตัติามรางมาตรา ๔๐ ควรมคีวามชดัเจนวา ไมไดมีผลบังคบัใช 20 

ไปถงึกรณีการยายทะเบียนบานเขาไปในสถานประกอบการ พวกโรงงาน พวกบริษัทอะไรนี ้

และหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู (กรธ.) เหน็ดวยกับคณะกรรมการ 

และแกไขแลวสําหรับขอนี ้

  รางมาตรา ๔๘ นี้ในกรณีมีเหตุจําเปนเฉพาะพ้ืนที่ทําใหไมสามารถดําเนินการ 

รับสมัครรบัเลือกตั้งไดตามมาตรา ๔๕ เนื่องจากเกดิการจลาจล อุทกภัย อคัคีภัย เหตุสุดวิสัย 25 

หรือเหตุจําเปนอื่นในการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดวนัรบัสมัครเพ่ิมเติม  

โดยอาจกําหนดใหดาํเนนิการรับสมคัรเลือกตั้งในทองท่ีอืน่ได 
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๒๖ 

สนช. ๖๘         รุจิรา  ๖/๒ 

 

  ขอสังเกตของคณะกรรมการคือ ความแตกตางระหวางเหตุจําเปนและเหตุจําเปน 

อันมิอาจหลีกเล่ียงได มนี้ําหนักของเหตแุตกตางกนัอยางไร คือในรฐัธรรมนูญก็ระบุในเรื่องของ 

เหตคุวามจําเปน ในกฎหมายลูกกฎหมาย ส.ส. นี้ก็ระบุเรื่องเหตคุวามจําเปน ทนีี้เหตุจําเปน 5 

ในรัฐธรรมนญูนัน้มีน้าํหนักของเหตแุตกตางกนัอยางไร เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนั 

  ตอไปครบั รางมาตรา ๗๕ คณะกรรมการมขีอสังเกตดังนี้ 

  ๑. เห็นควรปรับปรงุถอยคาํในรางมาตรา ๗๕ เพ่ือใหครอบคลุมไปถงึผูกระทํา 

ที่มิใชผูสมัครดวย 

  ๒. เห็นควรปรับปรงุถอยคาํในรางมาตรา ๗๕ เพ่ือใหครอบคลุมไปถงึกรณีที่10 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชกิวฒุิสภา ใชตําแหนงหรืองบประมาณของราชการเพ่ือ 

กระทําการอยางใดอยางหนึง่ เพ่ือจูงใจใหประชาชนเลือกตั้ง หรือสนบัสนนุตนเองในการเลือกตั้ง 

ในคราวตอไปดวย  

  ๓. ความผิดตามบทบัญญัติในรางมาตรา ๗๕ แหงรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ไดมีการบัญญตัิถึงบทกําหนดโทษไวดวยโดยเฉพาะแลวตามรางมาตรา ๑๕๘  15 

และรางมาตา ๑๕๙ สําหรบักรณีท่ีผูใดฝาฝนบทบัญญัติในรางมาตรา ๗๕ ดงันัน้จึงไมม ี

ความจําเปนตองกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินอกี เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจดําเนินคดีกบัผูที่เกี่ยวของไดทั้งหมด  

ในฐานะผูใชหรือผูจางวาน หรือตัวการรวม 

  ๔. ขอยกเวนตามรางมาตรา ๗๕ วรรคสองที่บญัญตัิวา ความใน (๓) มิใหใชบังคบั 20 

กับผูสมัครที่ใชความรูความสามารถทางศิลปะของตนหาเสียงใหแกตนเอง อยางเชน พวกดารา  

พวกนักแสดงอะไรพวกนี ้ทัง้นี้เนื่องจากอาจทําใหเกดิความเสียเปรียบไดเปรียบกับผูสมัครรายอื่น 

ที่มิไดเปนนักแสดง 

  ตอไปครบั รางมาตรา ๘๕ คณะกรรมการมขีอสังเกตคือ การลงคะแนนเลือกตั้ง 

โดยวธิีอ่ืนตามรางมาตรา ๘๕ วรรคสอง ทีก่ําหนดใหคณะกรรมการอาจกําหนดใหมีการลงคะแนน 25 

เลือกตัง้โดยวธิีอื่นก็ได หากการลงคะแนนโดยวธิีนัน้สามารถปองกันการทุจรติในการเลือกตั้ง 
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๒๗ 

สนช. ๖๘         รุจิรา  ๖/๓ 

 

โดยไมนอยกวาและสะดวกกวาการออกเสียงลงคะแนนดวยบัตรเลือกตั้ง และมคีาใชจายนอยกวา 

และวิธีการนั้นเปนการลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยเหน็วาหากการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวธิีอืน่ 

ที่มีคาใชจายนอยกวาอาจจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาวิธีการเลือกตัง้แบบอืน่ ๆ ทีม่ีความทันสมัย5 

กวา อันนี้คลาย ๆ วาเปดใหกวางไวเผ่ือจะมีวธิีการอื่นทีป่องกนัการทุจรติการเลือกตัง้ได ไมใชไป 

ตายตวัวาจะตองใชแบบเดมิอยางเดียว 

  ตอไปครบั รางมาตรา ๑๓๗ นี้คณะกรรมการมขีอสังเกตดังนี ้การจะถือวาเปนกรณี 

ของคาํวา “สัญญาวาจะให” ตามรางมาตรา ๑๓๗ ควรจะตีความวาสัญญาวาจะให หมายถงึ สัญญา 

ที่ผูสมัครตกลงจะใหเงิน ทรพัยสิน หรอืประโยชนอื่นใดใหแกผูมีสิทธเิลือกตั้ง โดยมีเจตนาพิเศษ 10 

เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธเิลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครผูใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ผูสมัครผูใด หรือใหลงคะแนนไมเลือกผูสมคัรผูใดเทานัน้ จึงไมรวมถงึการหาเสียงตามนโยบาย 

ของพรรคการเมือง 

  สุดทายรางมาตราที่สําคญั ๆ คือรางมาตรา ๑๕๐ คณะกรรมการศกึษาไดมี

ขอสังเกตคอื ควรเพ่ิมบทบญัญตัิของความผิดในกรณีความผิดที่ผูสมคัรหรือพรรคการเมืองเปนผูเลน  15 

หรือจัดใหมีการเลนการพนนัขันตอใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง เพราะอาจจะสงผลให 

การเลือกตัง้ไมเปนไปโดยบรสุิทธิ์ยุตธิรรม ท้ังนี้ควรเพ่ิมความเปนวรรคสองของรางมาตรา ๑๕๐ ดังนี้  

  “ถาการกระทาํตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรอืปรับตั้งแตสองหมืน่บาทถึงสองแสนบาท 

หรือทั้งจําท้ังปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครหรอืของคณะกรรมการ 20 

บริหารพรรคตอไป” 

 

          -  ๗/๑ 
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๒๘ 

สนช. ๖๘         วรนชุ  ๗/๑ 

 

  ขอสังเกตทายรายงานนีข้อสรุป ดังนี้  

  ๑. การเพ่ิมจํานวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งตามรางมาตรา ๑๙ ในบทบญัญตัิของ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....  5 

ที่ประสงคใหเพ่ิมจํานวนเจาพนักงานผูดําเนนิการเลือกตัง้ประจําหนวยเลือกตั้งนัน้มขีอสังเกต

เพ่ิมเติมคือที่เลือกตัง้หลังจากที่มีการเพ่ิมจํานวนของผูมสิีทธิเลือกตั้งตองไมเปนอุปสรรคตอ 

การเลือกตัง้และตองคํานึงถงึการอาํนวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง อนันี้ 

เดิมกาํหนดวาถาผูมีสิทธิเกนิ ๑,๐๐๐ คนแลวควรจะแยกเปน ๒ หนวย แตในปจจุบนัที่รางนี ้

อาจจะมารวมกัน หมายความวาก็ยังเปนหนวยเดิมอยูดี แตเพิ่มจํานวนคนจาก ๖๐๐ คน  ๗๐๐ คน  10 

๘๐๐ คน สามารถเพ่ิมถึง ๑,๐๐๐ คน ได อนันีก้็จะเกิดปญหาในการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตัง้ 

เปนขอสังเกตไว 

  ๒. อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือกตั้งตองมีการดําเนนิการเพ่ิมขึน้ใหไดสัดสวนกับ

จํานวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เพ่ิมขึ้นดวยเพ่ือไมใหเกดิความลาชาในการใชสิทธเิลือกตั้งของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง อนันี้หมายความวาเมื่อจํานวนผูมีสิทธเิลือกตั้งมีมากขึ้นในหนวยเลือกตัง้ 15 

อุปกรณตาง ๆ พวกหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง คหูา ปากกาอะไรตาง ๆ จะตองเพ่ิมเปนเงาตามตวัดวย 

เพ่ืออํานวยความสะดวก แตเมื่อกอนนีไ้มไดเพ่ิมถึง ๑,๐๐๐ คน ถาหากวาเกนิ ๖๐๐ คน  

เกิน ๘๐๐ คนก็ใหแยกเปน ๒ หนวยก็จะไดรับความสะดวก แตจะมีปญหาในเรื่องอืน่ดวย อนันี้

แลวแตจะกรณุากข็อกราบเรียนแคนี้ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปขอเชญิทานสมาชิกอภิปราย 20 

กอนที่จะลงมติในวาระที่ ๑ ขอเชิญทานสมาชิกเขาชือ่แสดงความจํานงวาจะอภิปราย ขณะนี้มี  

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  ทานกติติศักดิ์  รตันวราหะ  ทานนรนติิ  เศรษฐบตุร   

ทานสุรางคณา  วายุภาพ  ทานพลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห  นายแพทยเจตน  ศิรธรานนท  

มีทานใดประสงคจะอภิปรายขอใหแสดงชือ่ไวนะครบั ผมกําหนดเวลาใหแตละทานอภิปรายทานละ 

๘ นาที จะขอความกรุณาวาถาซ้าํประเด็นกนักข็อใหขามประเดน็ที่ไดพูดไวแลว เพ่ือที่จะไดพิจารณา25 

ไดอยางกวางขวางมากขึ้น เชิญ พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ และตามดวยทานกิตติศักดิ์   

รัตนวราหะ ครับ 
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๒๙ 

สนช. ๖๘         วรนชุ  ๗/๒ 

 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ 

ผมมีประเด็นเดียวครบั โดยเฉพาะที่ผมสนใจก็คือมาตรา ๑๖๗ ในฉบับนี้ ซึ่งผมไปดฉูบับตอไป 5 

คือการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็จะตรงกบัมาตรา ๖๕ ดวย ก็คอืเกี่ยวกับประเดน็นี ้มาตรการ 

ในการกนับคุคลไวเปนพยานซึ่งผมเห็นดวยในหลักการอยางย่ิง เนื่องจากในกรณีเกีย่วกับการเลือกตัง้ 

จะมีการกระทําความผิดเปนหมูคณะกว็าได อันนี้ผมอยากจะเรียนถามนดิหนึ่ง ผมไดไปดูกฎหมาย

เกา ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัคาํพิพากษาเดิม ๆ ศาลจะตองใชความพินิจพิเคราะหถอยคําเบิกความ

ดวยความระมัดระวัง แลวศาลตองระมัดระวงัในการรบัฟงพยาน ซึง่ในมาตรา ๑๖๗ ผมขออนญุาต10 

อานนดิหนึ่งวา “ในการสืบสวนหรือไตสวน หากปรากฏวาการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูล

ของบคุคลซึ่งมีสวนทีเ่กี่ยวของหรอืมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเปนประโยชนในการพิสูจนการกระทําความผิดของผูกระทาํความผิดคนอืน่ 

ที่เปนตัวการสําคัญ และสามารถที่จะใชเปนพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิด 

ของผูกระทําความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบคุคลนัน้ไวเปนพยานโดยไมดําเนนิคดีกไ็ด” ตรงนี้15 

ขอความตอนทายในวรรคหนึ่งมคีวามสําคญัคณะกรรมการจะตองพิจารณาใหรอบคอบ  

ในวรรคสอง “เมื่อคณะกรรมการมีมติไมดําเนินคดกีับบคุคลใดแลวใหสิทธิในการดําเนินคดีอาญา 

เปนอนัระงับไป เวนแตปรากฏภายหลังวาผูนัน้ถูกกันไวเปนพยานไดใหถอยคาํอันเปนเท็จ หรือไมไป 

เบิกความ หรือไปเบกิความแตไมเปนไปตามทีไ่ดใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลไว 

ใหการกนับคุคลไวเปนพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการอาจดาํเนนิการตามกฎหมายกบั 20 

บุคคลนั้นตอไปได” สวนวรรคสามนี่ผมจะถามประเดน็นีสํ้าคัญนะครับ ก็คือ “มาตรการในการ 

กันบุคคลไวเปนพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไวเปนพยานตามวรรคสองใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการกําหนด” ก็อยากเรียนถามวาหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดจะมีลักษณะเปนหนาตาหรือเปนคราว ๆ กไ็ดวามีลักษณะเปน 

อยางไร ผมมีประเด็นเดียวครับ ขอบคณุครบั 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานกติติศักดิ ์ รตันวราหะ และตอไป 

ก็เปนทานอาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร ครับ ทานกติติศักดิ์  รตันวราหะ ขามไปกอนนะครับ  

เชิญทานอาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร ครบั 
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๓๐ 

สนช. ๖๘         วรนชุ  ๗/๓ 

 

  นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 

กระผม นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร สมาชกิสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิกระผมมีคําถามและขอสังเกต 

ในมาตรา ๘๕ ที่คณะกรรมการรางมาไมไดขัดของอะไร แตมีคําถามเพ่ือจะเสนอความเหน็ฝาก5 

คณะกรรมาธิการไปพิจารณา ประเด็นแรกนั้นผมเขาใจวาวรรคแรกของมาตรา ๘๕ นั้น ไมระบวุา

ตองเลือกตัง้โดยตรงและลับ เพราะถือวาไปเขียนอธบิายในวิธีออกเสียงไวในมาตรา ๙๒  มาตรา ๙๔  

จนมาตรา ๙๗ ถงึมาตรา ๙๙ แลว แตกระผมก็ยังคิดวาถาเขียนไวในวรรคแรกดวยก็จะเปน 

การยืนยันที่ชดัเจนเหมือนกบักฎหมายเลือกตั้งในอดตีทีม่ักจะบอกใหชดัเจนวาตองโดยตรงและลับ  

แตวาไมไดผิดอะไร เพียงแตไมอยางนั้นตองไปดูมาตราอืน่ประกอบในวธิีออกเสียง สวนวรรคสองนี้10 

กระผมไมเห็นดวยในการที่บญัญตัิวาถาอยากจะเลือกตัง้โดยวธิีอืน่ ลงคะแนนโดยวธิอีื่นอยางไร  

ให กกต. ไปกาํหนด เพราะถาให กกต. ไปกําหนดนัน้การเปล่ียนไปใชเครื่องมือหรอือุปกรณ 

ทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหลายก็จะทําไดรวดเรว็เลย แลวทีจ่ริงตามความเขาใจของผมนี่กฎหมายนี้

ออกไปภายใน ๖๐ วนั กกต. ก็นาจะไปกําหนดไดซึง่กระผมเปนหวงเพราะคดิวาประเทศไทยตอนนี้ 

ไมนาพรอมที่จะไปใชวิธนีั้น เรียนดวยความเคารพ ทําไมครับ เมื่อกอนยังคิดวาใชเครือ่งมือ 15 

ก็จะทันสมัย เครื่องมือนีก้็จะเรว็ ไมใชเรื่องแพง ซึง่ผมเห็นดวยกบัทานนิพนธ  นราพิทักษกุล  

ที่บอกวาถูกไปนี่คงหายากทีจ่ะดดีวย ถูกดวย แตส่ิงทีห่วงนี่ตองไปอธบิายกบัประชาชน ตัวอยาง 

ของการเลือกตัง้ป ๒๐๐๐ ของสหรฐัอเมริกา คนอเมริกันออกเสียงแลวคะแนนเสียงไมนบันะครบั  

การแขงขันทีต่ื่นเตนตองมานับคะแนน ฟองกนัหลายศาล ภายหลังการเลือกตัง้ระหวางผูสมคัรของ

พรรครีพับลิกัน (Republican) กับพรรคเดโมแครต (Democrat) ฟองกนัหลายศาลเพราะเหตวุา 20 

ผูเลือกใชเครื่องมอื แลวใชปากกาหรืออปุกรณแทงแลวไมทะลุไปนบัคะแนน พรรคเดโมแครตก็ฟอง

เมื่อเขาแสดงเจตนาแลว เพราะฉะนั้นขอใหนับดวยมือ เขาใจวาขั้นแรกนี่ชนะ ผมคดิวาทานทูต 

รูเรื่องดีกวาผมอีก ปรากฏวาไมทะลุก็ไมนับคะแนน แตเดโมแครตยืนยันวานี่เจตนาแลว 

เพราะฉะนัน้ตองนับ สูกันไปจนศาลสุดทายกบ็อกวาถานบัเฉพาะตรงนีไ้มเปนธรรมกบัอันท่ีใช

เครื่องมือที่ไมไดนบัคะแนนกัน-------------------------------------------------------------------------------- 25 

 

          -  ๘/๑ 
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เพราะฉะนัน้การใชเครื่องมอืนี้ไมใชแคไมสุจรติ ถาประชาชนยังไมพรอมและไมชินกับการใช

เครื่องมือนัน้ การลงคะแนนดวยเครื่องมือก็อาจจะทําใหเกิดผลทีไ่มเปนธรรมกับการเลือกตัง้ได 

กระผมคิดวาถามวาพรอมไหมวนันี ้ถาพูดกนัคนก็ทันสมัย พรอมดี คนไทยจะไดพรอมเลยใช5 

เครื่องมือ แตผมวาใชวธิีโบราณติ๊ก (tick) อยางนี้ดีที่สุด แลวถาถามวาจะทําโดยวิธีใหมไดหรือไม 

กระผมวาได ทําอยางไรก็ขอแกกฎหมายครับ ไมนาเขียนวรรคสองไวใหลวงหนา เพื่อให กกต. ไป

ดําเนินการ กราบเรียนดวยความเคารพ ไมใชไมไวใจ กกต. แตผมถอืวาเรื่องจะเสนอวิธกีารตอง

ซักถามกนัวาทานจะใชอยางไร มีเวลาเทาไรที่จะใหความรูตอประชาชนผูเลือกตั้งเทานั้นเองก็ใชเวลา  

ก็ขอแกกฎหมายไดหรือไมครับ คอืไมอยากใหมีวรรคสองอยู แลวกแ็กกฎหมายในวรรคนี ้คือ 10 

ขนาดประเทศมหาอํานาจ ขนาดประเทศที่เกงยังถูกแฮค (hack) ขอมูลได แลวเราไปทํา ทําไมครบั 

ใชวิธีนี ้สมมุตวิาอีก ๔ ป การเลือกตั้งคราวหนาเกดิ กกต. เห็นวาพรอมก็ขอแกกฎหมาย แลวรฐัสภา

ไดพิจารณาอยางกวางขวางและรอบคอบจะดีหรือไม กระผมจึงคิดวาฝากคณะกรรมาธิการในการ 

พิจารณาตอไปวา ชวยพิจารณาวรรคสองนี้จําเปนจะตองบัญญัตไิวในกฎหมายคราวนี้หรอืไม  

เพราะถาไมบัญญัตไิวเสียหายเพียงแตวา ถาจะแกไขใชเครื่องมือกน็ําเขาสภาเพ่ือขอแกไข อนันีไ้มได 15 

ขัดแยงกบั กรธ. ผูรางวนันี้เลยนะครับ ผมก็เขาใจทานกอ็ยากจะเปดไว แลวเขาใจวาเผลอ ๆ ผมเช็ก  

(check)  ไมทัน กฎหมายฉบับท่ีแลวอาจจะเขียนไวอยางนี้ดวยกไ็ด แตวามาคดิแลวในวันนี้ 

ประเทศไทยในการเลือกตั้งอาจจะไมตองไปใชเครือ่งมืออยางที่วาก็ได จึงอยากตั้งขอสังเกตแลวฝาก

ไวใหดูเทานั้น ขอบพระคุณมากครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานกิตติศักดิ์  รตันวราหะ มาแลว เชญิครับ 20 

  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม กิตติศักดิ์  รัตนวราหะ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิในรางพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ใน ๑๗๘ มาตรานี ้

กระผมเองก็มีโอกาสทีไ่ปนัง่พิจารณาเบื้องตนอยูดวย ในเวลาอนัจํากดันีก้็คงจะมขีอสังเกตเพ่ิมเติม 

ได ๒ สวน คอืในสวนที่ ๓ การรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสวนท่ี ๔ คือคาใชจาย 25 

และวิธีการหาเสียง  ในสวนที่ ๓ มาตรา ๕๘ การรับสมคัรเลือกตั้งแบบบญัชีรายชือ่ตามที ่

ทานประธาน กรธ. ทานไดบอกไปแลววาตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขในอนมุาตรา ๕ อนุมาตราดวยกัน 
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แตทีเ่ปนขอสังเกตและกระผมเองมีสวนไดอภิปรายในคณะกรรมการท่ีศกึษาแลววา ใน (๓) หลักฐาน 

การเสียภาษีของผูมรีายไดบคุคลธรรมดาติดตอกนั ๓ ป ทานประธาน กรธ. ทานไดยืนยันแลววา  

ใหเปนหนงัสือประกอบมาไดถูกหรือไมครับ แตในขณะที่เราถกกนัในคณะกรรมการศึกษานี้ทาง 5 

กกต. ไดเสนอมาวาตองไปขอใบรับรองจากกรมสรรพากร เพราะฉะนัน้ตรงนี้จะเปนหนาทีข่อง กกต. 

หรือวาทาง กรธ. ไดพิจารณาเขียนมากรอบกวาง ๆ แคนี้ เพ่ือท่ีจะประกอบการเปนเอกสารพิจารณา 

ของผูสมคัร ถาหากวาไปขอใบรับรองของกรมสรรพากรจะไดขอเท็จจริงหรือไม ผมมีรายไดไมถึง

เกณฑที่จะตองเสียภาษีกไ็ปบอกวา ผมไมมรีายไดเสียภาษี แตผูที่เจตนาไมแจงตามขอเท็จจรงินี้

เปนไปไดหรือไมวาจะไปขอคํารองเท็จมาตาง ๆ นี ้แตเขาใจวาก็จะเปนขอผูกพันของตวัผูสมัครเอง10 

วาตอนทีไ่ปแจงบญัชีทรัพยสินตอ ป.ป.ช.  เขาก็ตองมีภาระผูกพันตรงนัน้วาการท่ีทานมีทรัพยสิน 

ขึ้นมาโดยไมเสียภาษีนี้ทานไดแตใดมา ตรงนี้ก็เปนปญหาขอถกเถียงก็คงจะเขาไปสูกรรมาธิการ 

ก็ขอเปนขอสังเกตแลวกันวา ทาง กรธ. ใหทาํหนังสือยืนยัน ใหเจาตวัผูสมัครทําหนังสือยืนยันแคนัน้ 

หรือตองมีใบรับรองจากกรมสรรพากร นีเ่ปนคําถาม 

ในสวนที ่๔ เปนคาใชจายการเลือกตั้งและวิธกีารหาเสียง สืบตอเนื่องมาจาก  15 

ส.ส. บัญชีรายชื่อวา ในมาตรา ๖๔ ใหคณะกรรมการกําหนดคาใชจายของผูสมคัรแบบแบงเขต  

แตปญหาแลวประเด็นก็คือวา ตรงนีท้ี่ผานมาทาง กกต. ไดกาํหนดคาใชจายของผูสมคัรรับเลือกตั้ง

แบบแบงเขตนีร้ายละไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีนี้ถามวา ในขอบังคับของผูสมัครแบบ 

บัญชีรายชื่อไมไดบังคับไว เกิดมีพรรค ก โมเมเลยวาจะบวกคาใชจายแบบบญัชีรายชื่อ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปดวย ตรงนี้เราเหน็วาอาจจะไมเปนธรรมกบัพรรคเล็ก พรรคกลางอยางยิ่ง 20 

พรรคใหญอาจจะสงผูสมัครไดเต็ม ๑๕๐ คน แตพรรคเล็ก ๆ อาจจะมี ๕ คน ๑๐ คน 

ถาพรรคใหญสง ๑๐๐ คน คูณไปดวย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะเปน ๑๕๐ ลานบาท ตรงนี้จึง

อยากจะรบกวนถามทาง กรธ. วาทานไดพิจารณาตรงนี้ไวอยางไรหรือไม และในที่ประชุม

คณะกรรมการศกึษาไดพิจารณาไววา สมควรจะมีเพดานของแตละพรรคไมวาจะเปนแบบแบงเขต

หรือแบบบัญชรีายชื่อนี้คาใชจายควรจะมเีพดานดวยวาจะเปนเพดานไมเกนิเทานี้ กกต. ก็รับไป25 

พิจารณาแลววานาจะเปน นาจะมวีาเพดานคาใชจายของแตละพรรคเพ่ือความเหล่ือมลํ้าระหวาง

พรรคมีกับพรรคจน พรรครวยกับพรรคจนก็นาจะเปนธรรม   
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ตอมาจะเปนขอสังเกตในมาตรา ๗๒ การหาเสียงเลือกตัง้จะกระทําโดยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกสก็ได ตรงนี้ก็นาจะเปนในอนาคตการตอสูการหาเสียง การหาคะแนนทาง

อิเล็กทรอนิกส ทางโซเชียล (social) ก็คงจะมากขึ้นเปนลําดับ และตรงนีอ้ยากจะขอความเหน็วา5 

การหาเสียงทางอิเล็กทรอนกิสมีการควบคุมคาใชจายดวยหรือไมอยางไร ในรายละเอียดวาเราคิด

อยางไร แลวอยากจะเปนขอสังเกตอีกนิดหนึง่วา การหาเสียงทางส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง

โทรทัศน สมมุติในตอนเลือกตั้ง ภายใน ๓ วนัเลือกตัง้ เกิดคนดงั ๆ ไปใหสัมภาษณส่ือ ซึง่จริง ๆ 

ปกตกิ็สัมภาษณอยูแลว เพราะคนดังมีประเด็นใหสัมภาษณทุกวันอยูแลว ตรงนี้ตองคิดรวมเปน 

คาใชจายหรอืไม ไมวาจะเปนหนงัสือพิมพ ในตอนหาเสียงเลือกตั้งขึน้หนาหราเลย แตวาเปน10 

ประเดน็เกษตรกว็าไป เปนเรื่องน้าํเรื่องอะไรกว็าไป แตไมเกี่ยวกับการเลือกตัง้ อยางนี้รวบรวม 

ไปในคาใชจายดวยหรอืไมประเด็นนี ้

  ประเดน็สุดทาย ขอสังเกตสุดทายก็คอื มาตรา ๗๕ ทานประธานครับ มาตรา ๗๕ 

ใน (๑) จัดทําให เสนอให สัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอืน่ใดอาจคํานวณเปนเงนิ 

แกผูใด ตรงนีอ้ยากจะถามวาสมมตุิวาผูสมัครเขาไปทําผลงานไวไปผลักดันโครงการโนน นี่ นั่น 15 

แลวไปหาเสียง ตอนนัน้หาเสียงเลยบอกวาโครงการนี้ นาย ก ไดทําโครงการไวจะไดมาแน 

ถาเลือกผมอยางนี้เขามีมากอน เปนตน เขาขายการสัญญาวาจะใหหรือไม ในขณะที่เขาทําไวกอน 

แลวในตอนนี้เริ่มไปทํากันแลว ตอนนั้นไปพูดถึงผลงานไดหรอืไมครับ ก็จะขอรบกวนเวลาที่ประชุม 

ฝากเปนขอสังเกตไวคราว ๆ ประมาณนี้ ขอบพระคุณทานประธานครับ 

 20 

             - ๙/๑ 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานสุรางคณา  วายุภาพ 

แลวตามดวยทานพลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห นะครับ ทานสุรางคณา  วายุภาพ เชญิครบั 

  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   ขอบพระคุณทานประธานคะ ดฉิัน สุรางคณา 5 

วายุภาพ สมาชกิสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ดิฉนัมีประเด็นเดียวคอืในมาตรา ๘๕ เมื่อสักครูนี ้

มีทานสมาชิกหลายทานไดพูดมาตรานี้ไปแลว แตดฉิันอาจจะมีมุมมองท่ีตางออกไป มาตรานี้ 

พูดถึงเรื่องการใชวิธีการเลือกตั้งโดยวิธีอืน่ แลวก็เมือ่สักครูนี้ทานประธาน กรธ. ทานไดกรุณา 

บอกวาเงื่อนไขขอหนึง่ท่ีพูดถึงเรือ่งการเลือกตัง้โดยใชวธิีอื่นนั้นคือ จะตองมีคาใชจายที่นอยกวา 

และเบื้องตนทานกก็รุณากลาววาอาจจะมีการลงทนุท่ีคอนขางสูงกเ็ปนได แตตอไปคงตองถกูกวา 10 

ดิฉนัมีมมุมองอยางนี้คะ จรงิ ๆ แลวในการเลือกตั้งโดยวธิีอื่นนั้นตองยอมรับวาไปยุงกับเรื่องของ 

การยืนยันตวัตนของคนบนโลกออนไลน (online) ซึ่งจําเปนตองลงทุนและจําเปนตองทําให 

ปลอดภัย เวลาเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนัน้ไมอาจประนปีระนอมได ถาเกดิสมมตุิวาไมปลอดภัย 

แปลวาอาจจะมตีนทนุที่คอนขางสูง เมื่อยืนยันตวัตนแลวจะไปยุงเรื่องเกี่ยวกบักระบวนการและ 

โพรเซส (process) ในการเขาไปยังระบบ และการเขามาเกี่ยวของกบัคนที่เกี่ยวของทั้งหมด 15 

ซึ่งแนนอนที่สุดอาจจะจําเปนตองใชเงนิลงทนุท่ีคอนขางสูงก็เปนได ดิฉนัเองจึงไมแนใจวาในวนันี้ 

ที่เรามคีนไทยใชอินเทอรเนต็ (internet) อยูประมาณ ๔๐ กวาลานคนเรียบรอยแลว ใชมือถือ 

๙๓ ลานเลขหมายเรียบรอยแลว พรอมเพย (PromptPay) เมื่อแรกเริ่มใชงานนัน้นอยมาก 

วันนี้ไปหลายลานบญัชีเรียบรอยแลว นัน่หมายถงึวถิีชีวติของคนไทยกําลังเปล่ียนแปลง ๔ ป  

ถาจะตองแกกฎหมายคงจะชาเกินไป ดฉิันเองจึงไมแนใจวาเงือ่นไขขอนี้ที่ใสเอาไวนัน้จะทําให 20 

การบงัคับใชกฎหมายนั้นเปนไปไดจริงหรือไม จึงคดิวาถาไมใสไวจะเปนประโยชนกวา อยางไรกต็าม 

ส่ิงท่ีหวงตอไปย่ิงกวานัน้ก็คอืวา เมื่อเราดูกฎหมายทั้งฉบับ กฎหมายท้ังฉบับจะไปผูกโยงกบั 

การเลือกตัง้แบบระบบแมนนวล (manual) หรอืระบบเลือกตั้งแบบธรรมดาที่ใชตัวตน 

หรือใชกระดาษเปนหลัก ในมาตรานี้พอพูดถึงเรื่องวิธกีารอื่น ดวยวธิีการทางอเิล็กทรอนิกสเปน 

ทางเลือกอีกวธิีหนึ่งนี้ แลวกไ็ปเติมในวรรคตอมา ซึ่งเปนลักษณะการเขียนกฎหมายทั่วไปท่ีจะตอง 25 

ใหออกกฎระเบียบหรือออกกฎหมายลูก ไมสามารถเขียนไดจึงตองไปเขียนหลักเกณฑ วิธีการ 

ที่คณะกรรมการกําหนดเอาไว ดฉิันแคไมแนใจเทานั้นเองวาคอนขางกวางอยูมากเหมือนกนั แลวก็ 

ไมแนใจวาตองยึดโยงกับกฎอะไรบางอยางดวยหรือเปลา กระนัน้กต็ามถาถามวาจําเปนตองใส 
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๓๕ 

สนช. ๖๘                                                                                ศภุลักษณ  ๙/๒ 

 

เรื่องการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธอีื่นไวหรือไม ดฉิันยังมีความเห็นวาจําเปน เพียงแตถาเราใส 

เงื่อนไขขอหนึ่งที่สําคัญมากคือมีคาใชจายทีน่อยกวานี้ ดิฉนัไมแนใจวาจะเปนไดจรงิหรือเปลา 

ขอบพระคุณคะ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญพลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห  

  พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานครับ กระผม พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห สมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิเมือ่ตอนตนชั่วโมงกไ็ดฟงทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 

ไดชีแ้จงกบัทางเราเกี่ยวกับสาระสําคัญวา ทานมแีนวความคดิที่จะใชเครือ่งมืออิเล็กทรอนกิส 10 

มาใชในการลงคะแนน ก็ถอืวาเปนเรือ่งทีด่ี เพราะวาเปนเรื่องที่ทันสมัย แตเมื่อปทีแ่ลวเคยม ี

การอภิปรายในเรื่องนี้อยูเชนกันวา ทราบวาทาง กกต. เขามีอยูแค ๑๐ กวาเครื่อง ทีนี้ที่ทานจะมาใช 

จะเพียงพอหรือไม บางพ้ืนทีใ่ช บางพ้ืนทีไ่มใชจะเกดิความเปนธรรมเชนไร กอ็ยากจะเรียนถาม 

ถาเกดิจะตองนํามาใชนะครบั แลวกป็ระชาชนจะสับสนหรือไม เมื่อเอามาใชแลวตองมีการอธบิาย

การใชพอสมควร หากนํามาใชจริง ๆ ผมคิดวานาจะเอามาใชกับทองถิน่กอน มาใชกบัการเลือกตั้ง 15 

ระดบัชาติ ผมวาจะเปนปญหาพอสมควร ก็ทราบมาวาทางจีนกเ็คยใชเครื่องอเิล็กทรอนิกสเชนนี้

มาแลว แลวปจจุบันเขาก็เลิกใชไปแลวครับ ก็อยากจะเรียนเพ่ือไวพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานนายแพทยเจตน  ศริธรานนท 

แลวกต็ามดวยพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง นะครับ  

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 20 

นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิทานประธานครับ รางพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้เปน ๒ ฉบับสุดทาย อยางท่ีทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ พูด แลวบอกวา

เปนกฎหมายที่สําคัญเกือบจะที่สุด เนื่องจากเราตองการกล่ันกรองคนเขาสูการเลือกตั้ง  

แลวการเลือกตัง้ก็จะเปนการกลั่นกรองคนที่จะเขามาเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร แลวจากนัน้ 

พรรคเสียงขางมากกไ็ปเปนรัฐบาล ไปเปนผูบรหิาร เพราะฉะนัน้ถาหากวากฎหมายออกมาดีควบคมุ 25 

การประพฤติทุจรติทําใหการเลือกตั้งเปนไปไดโดยโปรงใส รวดเรว็และเที่ยงธรรม ผมก็คดิวานั่นคือ 

เจตนารมณหลักของพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันี ้ซึง่ก็สอดคลองกับรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย เพราะฉะนัน้ในการที่ออกแบบกค็ิดวาเรียนรูประสบการณจากอดตีที่ผานมา 
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มีปญหาอะไรบาง แลวเรากม็ี กกต. มาจนถึงวันนี้ก็คดิวาเปนระยะเวลาท่ีเนิน่นานพอที่เราจะ

สามารถเรียนรูความผิดพลาดในอดีต แลวก็ปรับแกพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี ้

ใหสมบูรณที่สุด นอกเหนือจากท่ีบัญญตัิใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญทีเ่ราไมสามารถจะไปแกได  5 

แตวาในสวนที่ออกแบบมาและมีประเด็นตาง ๆ ก็คงเปนเรื่องท่ีตองฝากทางคณะกรรมาธิการวิสามัญที่

จะจัดตั้งขึน้ ซึ่งก็คงตองลงไปดูในรายละเอียดตาง ๆ  ในประเด็นท่ีเพ่ือนสมาชกิไดอภิปรายกนัมาก

ในเรื่องของรางมาตรา ๘๕  ในรางมาตรา ๘๕ นี้ผมก็คดิวาเปนประเด็นทีเ่กี่ยวกับการออกเสียง

ลงคะแนนโดยวธิีอื่นก็ได มคีวามพยายามจาก กกต. อยูแลวในพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งที่จะมกีารทดลองใชอีวีเอ็ม (EVM) หรืออิเล็กทรอนกิส โหวตติง แมชชนี 10 

(Electronic Voting Machine) ผมขอยืนยันวาอีวเีอ็มใชที่ประเทศอนิเดีย ซึง่เปนประเทศที่ใหญ 

แลวกเ็ปนประชาธิปไตยอยางมาก แลวก็สามารถใชอีวเีอม็ไดกับทุกเขตเลือกตั้ง ประชากรที่มากกวา 

พันลานคน เขาสามารถไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ไดทัง้ประเทศ แลวกถ็าหากวาไมใช 

อีวีเอ็มก็จะมีปญหาวา คาใชจายในการเลือกตั้งสูงมาก เพราะฉะนัน้ในความพยายามของ กกต.  

มีความพยายามมา ผมคิดวาตั้งแตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  15 

แลวก็จากนั้นมาก็มคีวามพยายามตลอดมาจนมกีารเสนอเขามาในพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวย กกต. แตก็ไมประสบความสําเร็จก็ถกูตดัไป แตในความคิดของผม ผมคดิวา 

เราตองเริ่มตนทํา ถาหากวาวันนี้เรายังไมเริ่มตนเรายังองิกับวิธีการใชแบบเดิมอยูก็จะมีปญหา 

เรื่องคาใชจายในแตละครัง้ของการเลือกตั้งใหญทั่วประเทศส้ินเปลืองงบประมาณมาก มีความ

จําเปนตองเริ่มครับ ประเด็นผมมีประเด็นเดียววาทานจะเริ่มไดหรือเปลาจากการเขียนกฎหมาย 20 

ในลักษณะนี ้เพราะวาในการเริ่มนี้ไมสามารถใชปูพรมไดทั้งประเทศ ก็อาจจะทดลองใชไดแตเพียง 

บางเขต ซึง่ในบางเขตนั้นถาหากวากฎหมายเอื้อใหทํากย็อมสามารถทําไดก็คงจะตองฝากไววา 

ในประเดน็ของ กกต. นีเ้ขาอยากจะทําเพียงบางเขต บางพ้ืนท่ี ซึ่งเปนโครงการนํารอง แลวก ็

ถาหากวาประสบความสําเรจ็ก็สามารถท่ีจะใชในการเลือกตั้งใหญทัว่ไปได   
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  อีกประเดน็หนึ่งก็คือในมาตรา ๕๘ วรรคสองท่ีพูดถงึเรือ่งของหลักฐานแสดง 

การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาตดิตอกัน ๓ ปเปนหลักฐานหนึง่ของผูที่สมัครรบัเลือกตั้ง

จะตองมี ซึ่งเรากลับไปดูในมาตรา ๘๕ วรรคสามของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  5 

ในมาตรา ๘๕ วรรคสาม กเ็ขียนไววาผูสมัครรับเลือกตั้ง เอาบรรทดัทาย ผูสมัครรับเลือกตั้งตองย่ืน 

หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดประกอบการรบัสมัครรับเลือกตั้งดวยก็ได ในรัฐธรรมนญูเขียนวา 

ดวยกไ็ด แตวาในรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีเ้ขียนวา ตองใหมี กไ็มเปนไร กค็ือ 

จะมีกไ็ด ไมมีก็ได อันนี้ก็เลือกที่วาจะตองม ีเพราะฉะนัน้ผมกไ็มติดใจในประเดน็ที่วารัฐธรรมนญู

เขียนวา ก็ได แตวาผมติดใจในประเดน็ที่วาในกรณีนี้เปนหลักฐานชิ้นหนึ่งท่ีผูสมัครรับเลือกตั้งจะตอง10 

นํามาย่ืน เมื่อนาํมาย่ืนก็จะตองมีหลักฐานจากกรมสรรพากร แลวก็หลักฐานที่วานี้เมือ่ไปย่ืนใหกับ

ทาง กกต. ที่รบัสมัคร กกต. ก็ตองตรวจวามหีรอืไมมี แตวาตรงนี้ผูสมัครก็ตองรับรองตวัเอง

นอกเหนือจากเอกสารจากกรมสรรพากรแลว เพราะฉะนั้นถาหากวาตอไปมคีวามผิดพลาด  

หรือไมเปนความจริงผูที่เซน็หนังสือรับรองตัวเองก็จะตองมีความผิดวากันไปตามกฎหมาย  

ประเดน็ของผมก็คอืวาเราตองการอะไรจากการเขียนใหมีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได  15 

จริง ๆ แลวประชาชนอยากจะรูวาผูสมัครแลวถาหากวาเผอิญไดรบัการเลือกตั้งเขาเปนผูที่มี 

ความโปรงใสหรือไม เขาอาจจะเปนนักธุรกิจที่ร่ํารวย แตไมไดเสียภาษีเงนิไดหรือเสียภาษีเงินไดนอย

ก็ได ประชาชนเขาอยากจะตรวจสอบ แตวาเมื่อประชาชนอยากตรวจสอบ แตวาหลักฐานที่วา 

เปนเรื่องของกรมสรรพากรประชาชนทัว่ไปกต็รวจสอบไมได เพราะวาการย่ืนแสดงการเสียภาษี 

เงินไดกเ็ปนเรื่องของกรมสรรพากร แลวก็หลักฐานนาํมาย่ืนใหกับ กกต. ประชาชนกไ็มทราบอีก 20 

เพราะวา กกต. กไ็มไดเปดเผยหลักฐานนี ้คําถามผมก็คอืวาที่เขียนไวมเีจตนารมณอยางไร 

เจตนารมณที่จะทําใหตอไปไวตรวจสอบภายหลังหรืออยางไร เพราะผมไมแนใจทั้งรัฐธรรมนูญ 

และในกฎหมายฉบบันี้ เพราะวาไมสามารถที่จะตรวจสอบการเสียภาษีเงนิไดยอนหลัง ๓ ป 

ดวยซ้ําไป แตถาหากวาประชาชนตรวจสอบได อันนั้นคอืวัตถุประสงค อนันัน้คือส่ิงที่เรา 

อยากจะเห็น เพราะวามีความสําคัญถาหากวาประชาชนสามารถตรวจสอบการเสียภาษีเงินได 25 

ของผูท่ีไดรบัการคดัเลือก ผมคิดวาเปนส่ิงที่ประชาชนทัว่ ๆ ไปเขาอยากเห็น  

  ประเดน็สุดทายขออนุญาตทานประธานในมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง เขียนวา 

หนวยเลือกตั้งเกิน ๘๐๐ คน เพ่ิมขึน้มาได ในรางมาตรา ๓๐ (๒) ใหใชจํานวนประชากร ๑,๐๐๐ คน 

โดยประมาณ ผมเองก็พยายามเขาใจวาจากป ๒๕๕๐ จนถึงปนีป้ระชากรไทยเพ่ิมขึน้จาก ๘๐๐ คน 

เปน ๑,๐๐๐ คน แตผมก็ไมแนใจตวัเลขวาตวัเลขตรง ๑,๐๐๐ คนเปนตวัเลขท่ีเหมาะสมกับ 30 



๓๘ 

สนช. ๖๘                                                            ทิพยอัปสร  ๑๐/๒ 

 

ประชากรในปจจุบนันีห้รือไม ระยะเวลาท่ีผานไปแนนอนประชากรไมเหมือนเดิม แตวาการท่ี 

หนวยเลือกตั้งเพ่ิมขึ้น ไมทราบวา กรธ. ไดมีตวัเลขฐานในการคํานวณนี้หรอืไม เพราะถาหากวา 

หนวยเลือกตั้งใหญขึน้คาใชจายจะเพ่ิมขึน้ เราคดิแบบสูตรในการเลือกตัง้แบบเดิม กาบตัรแลว 5 

เขาคหูาเลือกตัง้ แตวาตรงนีถ้าหากวามีฐานประชากรทีเ่พ่ิมขึ้นสมเหตุผล ผมคิดวาเปนความจําเปน 

ที่คาใชจายกต็องเพ่ิมขึ้น แตวาดเูหมอืนกบัวาหนวยเลือกตั้งใหญขึน้ ผมก็กลัววาหนวยเลือกตั้ง 

ที่ใหญขึน้ก็จะมีปญหาในการทํางานของ กกต. ที่จะไปใหมีกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้ก็เลยสงสัยวาการที่หนวยเลือกตัง้ใหญขึ้นมีที่มาทีไ่ปอยางไร  

ถึงแมวาจะเขียนใหยืดหยุนไดกต็าม เพราะวาการยืดหยุนก็คือขึ้นกับหนวยเลือกตั้งแตละหนวยนั้น 10 

ขึ้นกบัเขตพ้ืนทีต่าง ๆ มีความเหมาะสมอะไรตออะไร กกต. เขียนไวดแีลววามกีารปรับได เพียงแต 

อยากทราบวาในเจตนารมณของมาตรา ๓๐ วรรคสองที่ใหใชจํานวน ๑,๐๐๐ คนมท่ีีมาท่ีไป 

จากฐานของอะไร ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

เชิญครับ 15 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัต ิ

แหงชาต ิทานประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ กรรมการรางรัฐธรรมนญูและทานสมาชิกทุกทาน 

ผม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิผมมคีวามเห็นและ 

มีความเปนหวงอยูใน ๓ มาตราจากรางฉบับนี้คือมาตรา ๗๔  มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔  

คือเปนหวงในฐานะที่วาสังคมอาจจะไมเขาใจและเปนหวงในทางปฏิบตัิวาจะดําเนินการใหเปนไป 20 

ตามมาตราเหลานีไ้ดอยางไร ทางดานมาตรา ๗๔ ในการสํารวจความคดิเหน็ของประชาชนมีลักษณะ 

เปนการชีน้ํา ซึ่งเรารูกันวาสังคมเขาใจวาเปนเรื่องโพลล (poll) ซึ่งที่ผานมาบรรยากาศการเลือกตั้ง 

ก็มีเรื่องของโพลลท้ังกอนการเลือกตั้ง วนัเลือกตั้งก็มีเอก็ซิต โพลล (exit poll) ออกมามากมาย  

ซึ่งอนันี้ผมเหน็ดวยวาในการที่จะทํากฎหมายใหมกีารบังคับเรื่องนี้ใหชัดเจน เพ่ือไมใหมีการชี้นาํ 

ก็เปนเรื่องที่เปนกลางและเปนธรรมกับการเลือกตัง้ แตในมาตรา ๗๔ ในถอยคําลักษณะนี้เกี่ยวกบั 25 

เรื่องความคิดเหน็ของประชาชนจะมีหลายอยาง คือความคิดเห็นที่เปนความคดิเห็นดวยวาจา 

หรือความคิดเหน็ท่ีเปนเรือ่งของความคิดเหน็ หรือความคิดเห็นท่ีเปนเรื่องของสัดสวน  

หรือความคิดเหน็ท่ีเปนเรือ่งของเปอรเซ็นตในการกําหนดวามีการพึงพอใจอะไรที่มากกวากัน  

แลวจะรูไดอยางไรวาความคดิเหน็ท่ีเราไดที่เปนขอมูลลักษณะที่มาจากสํารวจนัน้จะเปน 

ความคิดเหน็เชิงการชีน้ําได 30 



๓๙ 

สนช. ๖๘                                                            ทิพยอัปสร  ๑๐/๓ 

 

ถาเปนความคิดเห็นทีเ่ราเคยเห็นอยู เชน เอก็ซติ โพลล บอกเลยวาเลือกพรรคไหนอยางนี้ชีน้ํา

แนนอน เพราะมีผลตอการเลือกตั้งที่ยังไมส้ินสุด อยากจะฝากไววาตรงนี้จะทําอยางไรที่จะทําให 

มาตรานีม้ีความชัดเจนขึ้น อกีประเดน็หนึ่งกค็ือวาในการไปเขียนกฎหมายนีเ้ปนการตัดสิทธิ 5 

ของประชาชนหรือเปลา ในเรื่องความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ เพราะวาในการรางมาตรา ๗๔ 

คอนขางเขียนไวเด็ดขาดทีเดียววากระทํามิไดเลย กระทํามิไดเลยก็คอืในทุกโอกาส ทุกสถานการณ 

และทุกเหตุการณหรือเปลา แลวจะทําอยางไรที่ทาํใหมาตรานี้มีความชัดเจนมากขึน้ หมายถงึวา 

ใหประชาชนมีความเขาใจ เพราะวาจริง ๆ แลวในการเลือกตั้งที่ผานมา ในทุกเหตกุารณที่ผานมา 

ในทุก ๆ ครั้งที่ผานมามักจะมีการทาํโพลลอยูเสมอ แลวแนนอนวาครั้งที่จะถึงนี้มกีารหลีกเล่ียง 10 

หรือมกีารทาํอยางไรกไ็ดเพ่ือใหสังคมมีการรับรูหรือมกีารเขาใจวาตัวเองไดเปรียบหรือตวัเองควรจะ 

ไดเปรียบ เพราะฉะนัน้คณะกรรมการจะทําอยางไร มหีลาย ๆ มาตรา อยางมาตรา ๘๒  

มาตรา ๘๔ ทีต่ามมาจะพูดถึงวาใหเปนระเบียบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แตมาตรา ๗๔ 

ไมไดบอกไวเลย นั่นกค็ือวากฎหมายนี้ ๒ บรรทดันี้ของมาตรานีเ้ดด็ขาดเลย ทําอะไรไมไดเลย 

ในสังคม แลวจะทาํอยางไรถาเกดิขึน้ประเด็นปญหาทางกฎหมายที่จะตามมา ซึ่งจรงิ ๆ แลว 15 

การทําความคดิเหน็ประชาชนเปนเรือ่งท่ีดี แตหมายถึงวาเปนความคิดเห็นท่ีส่ือมวลชนไปทํา 

หรือวาประชาชนในองคกรอสิระ องคกรภาคสังคมทํา แตเพ่ือใหรูวาการเลือกตัง้นัน้เปนเรือ่งท่ีดี 

อยางไร ยกตัวอยางเชน อยางการที่เราทําประชามตริางรัฐธรรมนูญ เรามีการประกาศ 

โดยสวนราชการตาง ๆ แลวในที่สุดประชาชนก็ใหความรวมมือในการลงมติจนรัฐธรรมนญูผาน 

การประชามตมิาแลวเมื่อเดอืนสิงหาคม เพราะฉะนัน้ในส่ิงที่เราตองคิดวาตรงนี้ถาเขยีนไวเดด็ขาด 20 

ถึงขนาดนี้จะแกไขอยางไร จะปรบัอยางไรใหมีผลในทางปฏิบัตทีิ่ประชาชนสามารถมาใชประโยชน 

หมายถงึวาหรอืเขาใจ เจตนาเราดีแนนอนไมตองการใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ แตการเขียน 

แบบนี้ผมเกรงวาจะมีปญหาในทางปฏิบตัิของผูท่ีตองนําไปปฏิบตัิ ไมวาจะเปนสวนราชการทีเ่ปน 

เจาหนาที่ทางราชการ หรอืทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

  อีก ๒ มาตราทานประธานครบั ในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ กเ็ปนลักษณะ 25 

ที่เปนหวงในปญหาในทางปฏิบัติเชนกัน มาตรา ๘๒ คณะกรรมการจะตองสนับสนนุการโฆษณา 

หาเสียงเลือกตั้ง คลาย ๆ กนัเพราะวาในมาตรานี้ในบรรทัดทายไดบอกวา คณะกรรมการจะให

หนวยงานอื่นของรัฐชวยสนบัสนุนก็ได ทนีี้คณะกรรมการตองเขาใจวาหนวยงานของราชการ 

 

 30 



๔๐ 

สนช. ๖๘                                                            ทิพยอัปสร  ๑๐/๔ 

 

ไมมหีนาท่ีในเรื่องไปเกี่ยวของในเรือ่งของการเมอืง แลวในเรือ่งนี้จะทําอยางไร แตถาเผ่ือ

คณะกรรมการสนับสนุนการโฆษณาหมายถงึวาคณะกรรมการทาํเสียเอง โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

หรือโฆษณาวธิีการเลือกตัง้หรือโฆษณาเพ่ือแนะนําประชาชนใหเขาใจถงึการดําเนนิการเลือกตัง้ ----- 5 

 

          -  ๑๑/๑ 

 



๔๑ 

สนช. ๖๘         พรเพ็ญ  ๑๑/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ผมเขาใจวาความหมายมาตรานี้อาจจะยังไมชัดเจน ซึ่งอาจจะตองมีการแปรญัตตติอไป 

แตทีเ่ปนหวงก็คอืสวนราชการจะปฏิบัติอยางไรนะครบั เพ่ือใหไดรับการขอความรวมมือจาก

คณะกรรมการนี้ เพราะวาเขาไมมีสวนเกี่ยวกับการเมือง แลวการโฆษณานี ้ก็แตกตางไปไดหลายส่ือ5 

หลายรูปแบบมากมาย ดังนัน้ผมคดิวานาจะเปนการที่คณะกรรมการควรจะทําการรณรงค  

หรือตองการชีแ้นะใหกบัประชาชนเขาใจในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องการเลือกตั้งมากกวา  

  สุดทายครับ มาตรา ๘๔ การปดประกาศ ปดแผนปายตองมีขนาดและจํานวน 

ที่ไมเกนิคณะกรรมการกาํหนด ผมก็เปนหวงในทางปฏิบัตวิาจะเกิดขึ้นไดอยางไร เพราะวาที่ผานมา

นี้บรรยากาศการเลือกตั้งทกุครั้งเปรอะไปหมดเลย อันนีข้อดกี็คือความเปนระเบียบเรียบรอย 10 

ของบานเมือง แตไมรูวาตรงนี้คณะกรรมการนี้จะมีเจตนาอยางไร แลวคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จะกําหนดกับพรรคการเมืองไดอยางไรถงึจะเขาใจ แลวถึงจะยอมรับ เพราะพรรคทีม่ีทุนมาก  

พรรคที่มีพลังมากกต็องรณรงคหรือวาตองทําการทุกอยางเพ่ือใหไดเปรียบ ไมวาจะเปนการหาเสียง

การออกทีว ีออกวิทยุ ออกหนังสือพิมพ การตดิประกาศ อยางนี้เปนตน ผมไมรูวาเจตนารมณของ

มาตรา ๘๔ นี้ตองการใหเกดิความเปนธรรมแบบไหน แลวเมื่อความเปนธรรมแลวนีค้ณะกรรมการ15 

การเลือกตัง้กต็องไปตกเปนที่นั่งในการท่ีตองเจรจากบัพรรคการเมือง และอะไรคือความเปนธรรม 

ที่จะเกดิขึน้ เพราะฉะนัน้ขอกราบเรียนทานประธานแลวก็ผานไปทางกรรมการรางรฐัธรรมนูญแลวก็

กรรมาธิการของสภาทีต่ั้งขึ้น ผมเปนหวงวาตรงนี้เปนเรื่องกระทบกบัภาคของประชาชน กระทบกับ

ความรูสึกของประชาชน เพราะเกี่ยวกบัเรื่องโฆษณา เกีย่วกับเรื่องการรณรงค เกี่ยวกับเรื่อง 

การทําโพลล (poll) ซึ่งอันนีป้ระชาชนมีสวนแนนอน เพราะประชาชนนี้ในสวนของเขาที่จะใชสิทธิ 20 

ในเรื่องบัตรเลือกตั้ง ในเรื่องผลของการเลือกตัง้ออกมา นั่นกเ็ปนเรื่องที่เขาตองยอมรับอยูแลว  

แตส่ิงนี้เปนส่ิงที่เหมือนกับวาเปนสิทธิที่เขาควรรู สิทธิทีค่วรจะพูด แลวเสร็จแลวเราบังคับถึงขนาด

เด็ดขาดแบบนี้จะกระทําไดหรือไม ก็ขออนุญาตฝากขอคิดเห็นไว ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมการรางรัฐธรรมนูญชี้แจง 

ใหทานสมาชิกเกี่ยวกบัคําถามและขอสังเกต ขอบคุณครบั เชญิทานประธานครับ  25 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ)   :   ทานประธานท่ีเคารพ 

และทานสมาชิกผูมีเกียรติ กอนที่จะชีแ้จงเรียงลําดับมีหลายทานติดใจในเรื่องการใชวิธีการอืน่ 

ในการลงคะแนนเลือกตัง้เปนไปในลักษณะทํานองเดียวกัน ความจริงคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ 
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ก็ไมคอยไดชอบเทาไร ที่กงัวลที่สุดก็กลัววา กกต. จะใชอาํนาจไปใชเครื่องมอืในการเลือกตั้ง 

โดยยังไมไดตรวจสอบใหรอบคอบวาจะถูกเบี่ยงเบนไดดวยกลวธิีที่ กกต. ไมทราบ เพราะกลไก 

ในการใชเครื่องอิเล็กทรอนกิสปจจุบันตองผูเชี่ยวชาญจรงิ ๆ ถึงจะรูวาสามารถบดิเบอืนไดมาก 5 

ขนาดไหน แตวา กกต. ก็บอกวาอยากจะลอง เรากไ็มคอยแนใจวาการทดลองอยางนัน้จะสมควร 

ทําหรือไม จึงไดเขียนมาตรา ๘๕ ขึน้ไวเพื่อเปนเงื่อนไขวาโดยหลักจรงิ ๆ แลวใหใชโดยวธิีใชบัตร 

แตถาเมือ่ไรถึงคราวอึดอัดใจเต็มทีอยากจะไปซื้อเครื่องกใ็หคํานงึถึงของ ๓ เรื่อง ๑. สามารถเปน 

ความลับได  ๒. อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนได อันนัน้จะตอบคําถามทานซึง่บอกวา 

แลวประชาชนเขาจะรูเรื่องหรือ ก็ถาประชาชนยังไมรูเรือ่งก็แปลวาอํานวยความสะดวกใหกับ10 

ประชาชนไมได  ๓. คาใชจายจะถูกกวา ซึ่งอันนี้ถามวาแลวใครจะดู คําตอบกค็ือ สํานักงบประมาณ 

จะดูเอง เพราะเมื่อเวลาท่ีจะไปซื้อทําเครื่องพวกนี้จะตองตั้งงบประมาณมหาศาล  

แลวสํานักงบประมาณเขากค็งจะตองตั้งคาํถามกลับมาวาไหนแสดงใหดวูาถกูกวาอยางไร แลวก ็

ถาสํานกังบประมาณเขาคดิวาถกูกวาจริงก็คงจะจัดให แตถาเขาคดิวาไมถูกกวาสํานักงบประมาณ 

ก็คงจะยังไมให แตท่ีตองเขียนเอาไวกเ็พ่ือวาเผ่ือมีเหตุจําเปนที่สมควรจะทํา หรือมีใครคิดเครื่องมือ15 

อะไรทีส่ะดวก รวดเร็ว ถกูสตางคขึ้นมาไดกไ็มวากนั กไ็ปทดลองทําดูนะครับ  

  สําหรบัทานคณะกรรมาธกิารวิสามัญที่ศึกษาตดิตามรางมานัน้ไดมีอยูหลายมาตรา 

ที่คิดวากรรมการรางรฐัธรรมนูญไมไดแกไขใหก็ทวงติง ขออนญุาตเรียนวารางท่ีทานใชเปนหลัก 

ในการดูอาจจะเปนรางกอนรางสุดทาย เพราะวาเราเองก็เพ่ิงไดรับขอสังเกตอันสุดทายเมื่อวนัจันทร

แลวกร็ีบทาํ แลวกด็ูหลายอนัก็แกมาใหแลวนะครบั จะอยูในวรรคตอ ๆ มาหรอือยูในบางมาตรา 20 

อยางกรณีมาตรา ๑๕ ซึง่เราไมไดแกให เพราะส่ิงที่คณะกรรมการเสนอคืออยากใหเขียนคํานิยาม

ของเหตุอนัจําเปนอนัไมอาจหลีกเล่ียงได ซึง่เขียนไมได เพราะไมมีทางที่จะรูวาเหตุจําเปนเหลานั้น

จะเกดิขึน้ในแงมุมไหน ในลักษณะอยางไร เพียงแตเรากาํหนดดกีรขีองมนัไววาตองเปนเหตุชนิดที่ 

ไมอาจหลีกเล่ียงได ไมสามารถเดินหนาตอไปได อยางนัน้ก็ใหดุลพินิจเขาไวเพ่ือที่จะไดสามารถ

จัดการเลือกตั้งเมื่อเวลาเหตเุหลานัน้หมดไป แลวถามวาทําไมถึงไมกําหนดวาเหตุเหลานั้น 25 

ตองเกิดขึ้นทัว่ประเทศ คงไมเปนอยางนั้น เชน สมมตวิาน้ําทวมภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอีสาน 

กับภาคใตยังไมทวม แตจัดการเลือกตั้งภาคเหนือกบัภาคกลางไมได แลวถาขนืเลือกภาคอีสาน 

กับภาคใตไปกอน ผลก็จะเกดิความเสียหายขึน้เพราะคะแนนออกมา ทนีี้ก็จะรูกันแลววาใครขาด 
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อีกเทาไรก็จะเกดิเปนปญหาขึ้น เพราะฉะนั้นความจําเปนที่วาตองเกดิขึน้ทุกทองที่แลวจึงจะทาํ 

อยางนัน้ไดนี้อาจจะเส่ียงอันตรายได อยางคราวที่แลวที่เกิดวกิฤติถงึขนาดท่ีคนไปรองกัน ก็ไมไดเกดิ

ทั้งประเทศ แตก็ทําใหการเลือกตั้งนั้นกลายเปนโมฆะ เพราะไมสามารถจะจัดการเลือกตั้งไดใน 5 

วันเดียวกันทัว่ราชอาณาจักร เพราะฉะนัน้การเขียนตรงนี้ก็ตองนกึวาเมื่อเราสราง กกต. ไวใหเปน

องคกรอิสระบางครัง้บางคราวกต็องยอมพ่ึงพาเขาเหมอืนกัน จะไปเขียนเสียจนกระทั่งเขาไมมี

ชองทางในการที่จะใชดุลพินจิเลย ก็อาจจะทําใหเขาทํางานไดลําบาก  

  สวนประเดน็ที่ถามวาเรื่องยายสํามะโนครัวเดิมเขาเขียนไว ๑๐ คน ทําไมถงึมา 

แกเปน ๕ คน ขออนุญาตเรยีนวาเงื่อนไขในวงเล็บนี ้กค็อืการยายสํามะโนครัวเขามาเพ่ือใชสิทธ ิ10 

ในการเลือกตัง้โดยไมชอบ คอืตองมีเจตนาพิเศษ คราวนีก้ารยายคนเขามาเพ่ือใชสิทธิเลือกตั้ง 

โดยไมชอบนี้ทําไมถงึจะตองรอถึง ๑๐ คน ถาเราพิสูจนไดวายายมา ๕ คนนีเ้พ่ือใชสิทธินัน้ 

ทําไมเราไมจัดการ ถาอยางนั้นกต็องถามตอวาแลวทําไม ๑ คน  ๒ คน  ๓ คน  ๔ คนละ คําตอบ 

ก็คือวา  ๑ คน  ๒ คน  ๓ คน  ๔ คนนี ้เกดิขึน้ไดตามปกติของคนธรรมดาที่จะยายบาน ยายอะไร 

แตวาตั้งแต ๕ คนขึ้นไปนีเ้ปนที่สังเกตไดงาย สวนทีถ่ามวาแลวทําไมไมลงโทษเจาหนาที่ดวย คําตอบ15 

ก็คือ เจาหนาที่ท่ีไปรวมมอืกบัเขานี้ถกูลงโทษโดยกฎหมายตามปกติของเขาอยูแลว เรากไ็มได 

เอาเขามาเกี่ยวของ แตจะมบีทกวาดอยูวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดไปกระทาํการใด ๆ ที่จะทําให 

การเลือกตัง้ไมสุจริตและเทีย่งธรรมมโีทษหนัก คือถาไปเขาตรงนั้นเขาก็จะโดนลงโทษเปนการเฉพาะ

ไดเหมือนกนั  

 20 

          -  ๑๒/๑ 
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สวนมาตรา ๗๕ ทีถ่ามวา ทาํไมถงึเจาะจงแตเฉพาะผูสมคัร คนอืน่ ๆ ทําไม 

ไมรวมดวย ขออนุญาตเรียนวา ในมาตรา ๗๕ มีเขียนคาํวา “ผูสมัครหรือผูใด” รวมอยูในนั้นอยูแลว  

เพราะฉะนัน้ก็จะรวมไปถงึทุกคน  5 

สวนในมาตรา ๑๓๗ ท่ีติดใจคําวา “สัญญาวาจะให” คํานี้เปนคําที่ใชมาตัง้แตเรามี  

กกต. ใชคํานี้มาโดยตลอด แลว กกต. เขาใจดีวาหมายถึงอะไร เราก็ไมอยากไปแตะในส่ิงที่เขา 

ชาํนาญงานมาแลว  

สวนมาตรา ๑๕๐ ที่เสนอใหลงโทษผูสมคัรและพรรคที่ไปกระทําความผิดใหเพ่ิม 

สูงขึ้น อันนั้นเราก็เหน็ดวยแลวเราก็ไดแกเปล่ียนมาเปนมาตรา ๑๔๙ ถาไปดูก็จะพบวา เราไดเตมิไว 10 

ในมาตรา ๑๔๙ ตามท่ีทานเสนออยูแลว  

สวนมาตรา ๓๐ ที่พูดถงึวาการที่จะเพ่ิมจํานวนคนขึน้มาทําไมถึงไมนึกถึง 

ความสะดวกของราษฎร ขออนุญาตเรียนวาไดเขียนไวแลวในมาตรา ๓๐ (๒) วา ตองคาํนงึถงึ 

ส่ิงเหลานี้ อนันีก้็ขออนญุาตตอบคาํถามท่ีวาทําไมจาก ๘๐๐ เราถงึไปเพ่ิมเปน ๑,๐๐๐ จะทําให

ราษฎรลําบากหรือไม ขออนญุาตเรียนนะครับวา เดมิที่ผานมาการนับคะแนนตองตั้ง ๒ กระดาน  15 

เพราะมบีัตร ๒ ใบ คนกต็องใชมากขึน้ ใชเวลานานขึ้น แตคราวนี้การนับคะแนนนบัดวย 

กระดานเดียวเพราะมีบตัรใบเดียว นั่นประการที ่๑ ประการที ่๒ เวลาในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ไดขยายจาก ๑๕.๓๐ นาฬิกา ไปเปน ๑๖.๐๐ นาฬิกา เทากับการลงประชามติ เพราะฉะนัน้ 

จะมีชวงเวลาที่คนไปลงคะแนนไดสะดวกสบาย แลวถานึกถงึวาโดยปกติคนจะไปลงคะแนน 

ประมาณ ๗๐ เปอรเซน็ตเปนอยางสูงทั่ว ๆ ไป ก็จะมีคนประมาณ ๗๐๐ แลวเราจะเห็นวา  20 

ตอนกลางวันเจาหนาที่ประจําหนวยก็นัง่แทบจะหลับกนัเพราะวาไมคอยมีใครไป แตวาเวลาไป 

ตอนเย็นอาจจะเกดิปญหาวาเขาไปแลวหมดเวลาทําอยางไร อันนี้ก็เขียนไวแลววาถาเขาไปถงึ 

กอนเวลาที่จะหมดก็ใหเขาลงคะแนนไดจนหมด อนันีก้็เปนการแกปญหาอกีทางหนึง่  

สําหรบัทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ที่ถามวา มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม  

หลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขหนาตาจะเปนอยางไร เรือ่งการกันบุคคลไวเปนพยาน ผมคิดวา 25 

เรื่องนี้ก็เปนจรงิอยางทีท่านไดพูดวาเวลาคนเหลานีไ้ปเปนพยานศาล ศาลคอนขางจะระมัดระวัง 

ในการรับฟง แตก็สวนใหญถาเราไดคนพวกนีไ้ปยืนยัน คนที่ทําผิดก็มกัจะถูกลงโทษ การที่ให กกต.  

ไปกําหนดหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขก็เพ่ือจะไดวางหลักในกรณีที่เจาหนาที่เวลาไปทํางาน 
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จะไดรูแนววากรณีอยางไหนจะทําได กรณีอยางไหนทําไมได และเขาตองชวยขนาดไหนจึงจะสมควร 

กันเปนพยาน สวนในวรรคสองที่บอกวาเมื่อไดกนัเปนพยานแลวก็ใหคดีอาญาเปนอนัระงับ  

ก็เพ่ือเปนหลักประกันวาเมื่อเขาเส่ียงภัยมาชวยเราในการที่จะหาตวัคนผิดแลวเราก็จะตองไมไป 5 

เบี้ยวเขาในภายหลังกลับไปฟองเขาอกี อยางนัน้ก็จะเปนการเสียหาย ก็เขียนไวใหชดัวาตราบใดที่

เขารวมมือกับเราเต็มทีเ่รากจ็ะไมไปดําเนินคดีกบัเขา  

สวนทานกติตศิักดิ์  รัตนวราหะ ทีบ่อกวาคาใชจายควรจะมีกําหนดขัน้สูง  

จริง ๆ คาใชจายที่กําหนดในกฎหมายที่เราบอกวาให กกต. หารอืกับพรรคการเมือง คือการกําหนด 

ขั้นสูงอยูแลว กําหนดกรอบขั้นสูงวาตองไมเกินเทานัน้ เทานี้ คนจะใชมากกวาไมได แตใชนอยกวาได 10 

จึงถามวาแลวพรรคเล็กกับพรรคใหญจะไดเปรียบกันหรอืไม เพราะพรรคใหญสง ส.ส. บัญชรีายชื่อ

ครบ ๑๕๐ คน สวนพรรคเล็กสงเพียงแคไมกี่คน หรือสงผูสมัครท่ีเปนแบงเขตเพียงไมกี่คนก็จะ 

เสียเปรียบ เพราะจะมคีาใชจายนอยกวา จะถูกกําหนดวงเงนินอยกวา ก็จริงครับ กถ็าสมัคร 

คนเดียวคาใชจายที่จะไปจายก็นอย ถาสมัคร ๑๕๐ คน คาใชจายที่ไปจายก็เอา ๑๕๐ เทาไปคณู  

ก็ตองจายมาก เพราะฉะนัน้วงเงนิก็จะสูงกวา รวมทั้งกรณี ส.ส. บญัชีรายชื่อ ก็จะทาํใหพรรค 15 

ตองใชเงินมากเปนเงาตามตวั จะไปบอกวาคนสง ๑๕๐ คน กับคนสง ๓ คน ๕ คน  

ควรจะมีคาใชจายเทากนั อนันั้นก็จะฝนความจริง แลวในที่สุดก็จะเปนไปไมได  

สวนของคุณหมอเจตน  ศิรธรานนท ในเรื่องการเสียภาษีเงินได หลักฐาน 

การเสียภาษีเงินได แลวมีอกีทานหนึ่งทีถ่ามวาถาเขาไมเสียจะทําอยางไร ในรางนี้เขยีนไวชัดนะครับ 

วา ใหเขาทาํบันทึกเปนหนังสือวาเขาไมไดเสียภาษีและแสดงเหตุผลของการไมเสียภาษี เขาไมตอง 20 

ไปเอาหลักฐานอะไรจากสรรพากร เพราะไปเอาเขาจริงก็ไมม ีเพราะถาคนไมเคยเสียภาษีสรรพากร 

ก็ไมมหีลักฐาน ตามตัวยังตามไมได มายุคใหมนีเ้ทานัน้ทีเ่วลาเกิดมาเขาใหเลขบตัรเรามาพรอมกับ

การเกดิ ตอไปถึงจะตามตวัได ถาคนรุนเกานี้ถาไมเคยเสียภาษีเปนอนัลอสต (lost) กันไปเลย 

หาไมได เพราะฉะนัน้เราจึงเขียนใหเจาตวัเขาเปนคนทําและถาเขาทําเท็จมีบทลงโทษอยูแลว 

ในอีกมาตราหนึง่ ทนีี้ถามวาทําแลวประชาชนจะไดประโยชนอะไร ถาสังเกตดวูรรคสองของ 25 

มาตรานัน้ก็จะพบวา เราบอกให กกต. สรุปแลวประกาศใหประชาชนทราบ เพราะฉะนั้นประชาชน 

จะทราบวาทีว่าเสียภาษีมีหลักฐานการเสียภาษี ๓ ปนั้น แตละคนเสียเทาไร อยางไร กกต.  

ก็จะสรปุและประกาศใหประชาชนทราบ  
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๔๖ 

สนช. ๖๘             ณัฐนติยรด ี ๑๒/๓ 

 

ทานสุดทายครบั ขอประทานโทษที่ไมไดตอบเรียงทาน ผมจะจับแตประเดน็  

ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ทีถ่ามวา การท่ีไปกําหนดไวในมาตรา ๗๔ ไมใหทําโพลล 

ชี้นําจะเปนการตดัสิทธขิองประชาชนในการทําโพลลหรือเปลา ถาสังเกตดูใหดวีามาตราท่ีหามนัน้  5 

หามทําโพลลที่จะชีน้ําใหเลือกใครหรือไมใหเลือกใคร ถาเปนการทําโพลลตามหลักวชิาการจริง ๆ  

จะไมมีลักษณะอยางนัน้ แตเราสังเกตในชวงเวลาท่ีผานมาเราพบวา โพลลบางโพลลตั้งเปาหมาย 

คําตอบไวแลวใสคําถามบางอยางที่จะทําใหคําตอบจะออกมาอยางนัน้ ใครทําก็จะไดผล 

อยางเดียวกนั แลวถามวาผลตัวนั้นจริงไหม คําตอบก็คอืไมจรงิ เพราะถกูบบีดวยคาํถามทีถ่าม  

เราเกรงวาคนที่อางตวัวาเปนนักวิชาการในการทาํโพลลอาจจะเกดิขึน้เปนดอกเห็ด เพ่ือใช 10 

กระบวนการนี้ในการชีน้ําวาใหเลือกคนนีห้รือไมใหเลือกคนนี ้เราจึงหามไว แตไมไดหามไปถงึขัน้ 

การทําโพลลธรรมดาที่ไมไดมีลักษณะอยางนัน้ 

 

          -  ๑๓/๑ 
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๔๗ 

สนช. ๖๘                                                                                     เยาวเรศ  ๑๓/๑ 

 

สวนมาตรา ๘๒ ทีว่าทาํไมถงึให กกต. ไปใหหนวยงานของรัฐอืน่ทํา อันนี้ก็เพราะวา 

หนวยงานของรัฐบางหนวยมีเครื่องมือส่ือสาร ชองทัง้หลายท่ีเปนของรัฐทีต่ามปกต ิกกต. เขาก็ใช

ผานชองทางเหลานั้น เขาไมไดไปวานใหหนวยงานไปทําอะไรอยางอืน่ นอกเหนือไปจากชวยเหลือ 5 

ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียง เพราะการสนับสนนุการโฆษณาหาเสียงเปนหนาที่ของ กกต.  

ที่จะตองทํา แลวเขาทําคนเดียวไมได เพราะเขาไมมีเครือ่งมือชองวิทยุและชองโทรทัศนทั้งหลาย 

เขาไมมี ไปมีอยูที่หนวยงานของรฐั เขากอ็าจจะไปพ่ึงพาตรงนั้น  

สวนมาตรา ๘๔ ทีว่าไปกาํหนดเขตในการปกปายหาเสียงนั้น อันนี้ไมใชเพ่ิงม ี

ในคราวนีม้ีมากอนหนาแลว จะเห็นวาในระยะหลังการปกปายหาเสียงจะคอนขางเปนระเบียบ 10 

มากขึน้ เพราะเขากาํหนดเขตพ้ืนที่และลักษณะของพ้ืนที่ท่ีจะปกไดเอาไว แลวแตละคนกจ็ะถกู 

ปฏิบัตติามนั้น ใครไปปดในที่ท่ีไมควรปด ถาเจาหนาที่เขาไปพบเขาก็จะไปแจงพรรคการเมืองใหมา 

เอาออกไป ซึ่งก็จะทําใหดเูปนระเบียบเรียบรอยขึ้น คราวนี้เราคดิกนัถึงขั้นทีว่าถา กกต. มีเงนิควรจะ 

ทําปายใหญ ๆ ในจุดที่คนเหน็ไดงาย แลวก็ใหสิทธิของแตละพรรคการเมืองหรือผูสมคัรแตละคน 

เอาโปสเตอร (poster) ขนาดตามที่กําหนดไปปดในชองตามเบอรนั้นเลย เพ่ือใหทกุคนไดเห็น 15 

อยางเดียวกนั ไมใชไปแอบไวในมุมในซอก แลวก็บังคับใหเขาปดตรงนัน้ก็ไมเกดิประโยชน  

กกต. อาจจะตองออกมารมิถนนมาตามส่ีแยก แลวก็ปดปายทําปายไวใหเขาสําหรบัเขาตดิก็อาจจะ 

ใหเกิดความคึกคัก แลวก็ประชาชนไดทราบมากขึ้น ผมเขาใจวาผมก็ตอบทั้งหมดแลว  

ขอบพระคุณครับ 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 20 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานใดยังตดิใจจะซกัถามเพ่ิมเติม 

ไหม เชญิทานกิตติศักดิ ์ รตันวราหะ ครับ 25 

  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม กิตติศักดิ ์

รัตนวราหะ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิขอกราบขอบพระคุณทานประธาน กรธ. ที่ไดชีแ้จง 

ในเรื่องของคาใชจายของผูสมัครทั้งบัญชรีายชื่อและแบงเขต ที่ทานอธบิายนัน้กถ็ูก พรรคใหญ 

สงมากไดเงินสนับสนุนมาก พรรคเล็ก พรรคกลางสงนอยก็จะไดคาใชจายนอย แตประเด็นท่ี 
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๔๘ 

สนช. ๖๘                                                                                     เยาวเรศ  ๑๓/๒ 

 

ผมจะใหท้ังทานประธานผานไปยังทานประธาน กรธ. กค็ือวาจะเปนไปไดไหมถาหากวาเราจะ  

ปลอยใหตรงนีม้ีชองโหว ชองรั่ว ก็คือสมมตุิวาพรรค ก เปนพรรคใหญมีสตางคสง ๑๐๐ คน ไดเงนิ 

สนับสนนุไปอีก ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท คูณ ๑๐๐ เทากับ ๑๕๐ ลานบาท แตวามตีกลงกันเปนทางลับ 5 

บอกวาเงนิบญัชีรายชือ่คุณไมตองไปจายโนนนีน่ั่น เพราะวาคุณไมตองใหประชาชนเลือก แตวา 

เปนทีรู่กันวาเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทท่ีพรรคจายไปใหบญัชีรายชื่อไปใหกับ ส.ส. เขต ตรงนี ้

ไมทราบวาทาง กรธ. ไดมองเห็นชองวางตรงนี้ไดไหม ประเดน็ก็คือวาถาหากวาทํากนัอยางนี้จริง ๆ 

ทาง ส.ส. เขตก็จะไดเงนิสนบัสนุนมาเพ่ิมอกีเทาตัว ๑๐๐ เปอรเซ็นตเลย เรามองไปถึงตรงนั้น 

เพราะไหน ๆ เราก็จะอยากเห็นการเลือกตัง้เปนธรรมโดยเทาเทียมกนัทุกพรรค เพราะฉะนัน้เรา 10 

ในฐานะที่ศึกษาพิจารณาชองวางตรงนี ้เราจึงคดิวานาจะเปนประเด็นไหมตรงนี ้ขอเรียนถามผาน

ทานประธานผานไปยังทานประธาน กรธ. อาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ จะอธิบายตรงนี้สักนิดวาทานได

คิดถงึตรงนี้หรอืวามีการปองกันไวในมาตราไหนแลวหรือไมอยางไร กราบขอบพระคณุครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานอืน่อีกไหม  15 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิทานประธาน กรธ. ตอบชี้แจง 

เพ่ิมเติมครับ 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ)   :   กราบเรียน 20 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทานสมาชกิผูทรงเกียรติครับ ผมไมแนใจวาเราเขาใจตรงกนั

หรือเปลา คาใชจายที่กําหนดไมใชเปนคาใชจายท่ีทางการหรอื กกต. จะจายให เปนคาใชจายทีว่า

เขาแตละคนจะจายไดไมเกนิจํานวนเทานัน้ เขาตองหาเอง ทีนีถ้ามวาถาพรรคเอาเงนิสวนที่ 

มีสวนของพรรคเหลืออยูไปใหในเขต ถามวาแลวเขาจะไดเปรียบไหม ไดเปรียบ แตถามวาทาํไดไหม 

ทําไมได เพราะวาเมื่อเวลาพรรคเอาเงนิไปจาย พรรคก็จะตองลงบญัชีวาจายไปที่ไหน เชน จายไปให25 

นาย ก นาย ก มีจายอยูแลว ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไดมาจากพรรคอกี ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน  

๓ ลานบาท นาย ก ก็จะสอบตก สอบไดก็ถูกใหใบแดง เพราะจะใชจายเงินเกิน เพราะคาใชจาย

เหลานีทุ้กคนจะตองรายงานแลวกถ็าย่ิงไดมาจากพรรคกจ็ะตองบอกวาไดมาจากพรรค แลวไมมีทาง 

ที่จะเอาไปใสอยางนั้นไดในทางการ แตท่ีแอบ ๆ ไปใส ซึ่งเราก็คงรูกนัอยูวาทุกคนมคีนเอาเงนิ 
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๔๙ 

สนช. ๖๘                                                                                     เยาวเรศ  ๑๓/๓ 

 

ไปแอบใสกระเปากันอยูเปนประจํา อันนั้นก็ไมไดขึน้อยูกับวาพรรคใหญ พรรคเล็กแลว ขึน้อยูกบัวา

ใครจะมีความทุจรติอยูในใจมากกวากนั อนันัน้กต็องไปคอยจับกนัเอาครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 5 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีทานใดประสงคซักถามเพ่ิมเตมิแลวนะครบั 

มีไหมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมแีลว ผมขอปดการอภิปรายนะครบั 10 

ตอไปจะเปนการขอมติจากท่ีประชมุในวาระท่ี ๑ สําหรบัการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ....  กอนขอมต ิ

ผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนนะครับ เชิญทานสมาชกิแสดงตน ทานสมาชิกครับ  

ขณะนีเ้ปนขัน้ตอนการขอตรวจสอบองคประชุมกอนลงมติในวาระที่ ๑ สําหรบัการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... 15 

ซึ่งจะเปนการขอมติวาที่ประชุมจะรบัหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับนี้ ทานสมาชิก 

ที่อยูในหองประชุมแลวกรุณาแสดงตนเลยครับ เสร็จจากระเบียบวาระนีแ้ลวเราจะมีกฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนูญอีก ๑ ฉบับ คือรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญยกรางเสร็จ แลวก็สงใหสภาพิจารณา 20 

เชนกนัมาพรอมกนั ๒ ฉบับ ทุกทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชุมครับ 

(มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๓ คน ) 

 

          -  ๑๔/๑ 
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๕๐ 

สนช. ๖๘         อัจฉรียา  ๑๔/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนสมาชกิในหองประชุมขณะนี้ ๑๙๓ ทาน

ครบเปนองคประชมุ ตอไปจะเปนการขอมติในวาระที่ ๑ สมาชิกทานใดเหน็สมควรรบัหลักการ 5 

ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ทานกดปุม เห็นดวย  ทานใดเหน็วายังไมควร 

รับหลักการกดปุม ไมเหน็ดวย ตองการงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ  

มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมครับ ทกุทานลงคะแนนหมดแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในวาระที ่๑ องคประชมุ 

๑๙๔ มตทิี่ประชุมเห็นดวย ๑๘๗ ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๕ ไมลงคะแนนเสียง ๒ เปนอันวา 

ที่ประชมุมีมติเห็นชอบใหรับหลักการของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ไวพิจารณาตอไปนะครบั ตอไปขอใหท่ีประชุม

พิจารณาวาจะมอบหมายใหกรรมาธิการคณะใดเปนผูพิจารณารางพระราชบญัญตัฉิบับนีต้อไป  15 

เชิญผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ เชิญครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   ทานประธานขออนญุาต 

นิดเดียวครับ กดลงคะแนนไมทันครับ เหน็ดวยครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เจาหนาที่เพ่ิมนายแพทยเฉลิมชัย   20 

บุญยะลีพรรณ เห็นดวยอกี ๑ เสียง ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม นายสมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวสิามัญ 

กิจการสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอเสนอตัง้คณะกรรมาธกิารวิสามญัขึ้นพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้จํานวน ๓๓ ทาน ขอผูรับรองครับ  25 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอใหตั้งกรรมาธกิารวิสามัญขึน้คณะหนึ่ง

จํานวน ๓๓ ทานเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบันี้ในขัน้ตอนตอไป มีผูรับรองถูกตอง 
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๕๑ 

สนช. ๖๘         อัจฉรียา  ๑๔/๒ 

 

จะมีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอืน่ไหมครับ ดานหลังทานใดยกมือครับ เจาหนาที่ชวยดหูนอย 

นะครับ ดานหลังมีสมาชิกยกมือ 

  พลตํารวจโท ศานติย  มหถาวร   :   ขอลงมติเหน็ดวยครับ พลตาํรวจโท ศานิตย 5 

มหถาวร ครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ทานจะลงมตวิาอยางไรครบั ทานยืนขึ้น 

แลวทานจะลงมติวาอยางไร 

  พลตํารวจโท ศานติย  มหถาวร   :   เมื่อสักครูนี้ขอลงมติในวาระที ่๑ เหน็ดวยครับ 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานลงไมทันใชไหมเมื่อสักครูนีค้รับ 

  พลตํารวจโท ศานติย  มหถาวร   :   ถูกตองครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานใดจะเสนอกรรมาธิการ 15 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบตัง้กรรมาธิการ  

๑ คณะ จํานวน ๓๓ ทาน เปนคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้20 

เมื่อเปนเชนนี้สัดสวนของคณะรัฐมนตรี กรธ. และองคกรอิสระที่เกี่ยวของจะเทากบั ๑ ใน ๕ 

ผมขอเชญิทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนญู หรือผูแทนเสนอรายชื่อในสัดสวนของ กรธ.  

กอนครับ  

  นายสุพจน  ไขมุกด (รองประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ คนทีห่นึง่)   :     

กราบเรียนทานประธานครบั ผม สุพจน  ไขมุกด รองประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คนทีห่นึง่  25 

ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. .... ในสัดสวนของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูดงันี ้ 
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๕๒ 

สนช. ๖๘         อัจฉรียา  ๑๔/๓ 

 

  ๑. นายประพันธ  นัยโกวิท  

  ๒. นายอัชพร  จารุจินดา  

  ๓. รองศาสตราจารยเจษฎ  โทณะวณิก  5 

  ๔. พลเอก อัฏฐพร  เจรญิพานิช 

  ขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรธ. เสนอสัดสวนมาจํานวน ๔ ทาน  

ตอไปขอใหทานสมาชิกเสนอรายชื่อในสัดสวนของสมาชิก แลวก็ในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี 10 

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  

ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ผูแทนคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ กกต. ผูทรงคณุวุฒ ิและจากสภาขับเคล่ือนการปฏิรูป15 

ประเทศ รวม ๒๙ ทานดงันี ้ 

    ๑. นายณัฏฐ   เลาสีหสวกลุ 

    ๒. นายธนาวฒัน  สังขทอง  

    ๓. นายวันชัย  สอนศิร ิ 

    ๔. นายสกุล  ส่ือทรงธรรม  20 

    ๕. นายเสรี  สุวรรณภานนท  

    ๖. นางกาญจนารตัน  ลีวโิรจน  

    ๗. นายกิตติศักดิ์  รตันวราหะ  

    ๘. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ 

    ๙. นายเจตน  ศิรธรานนท  25 

  ๑๐. พลอากาศเอก ชนัท  รตันอบุล  

  ๑๑. พลเรือเอก ชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร  

  ๑๒. นายชาญวิทย  วสยางกูร  

  ๑๓. รองศาสตราจารยทวีศกัดิ์  สูทกวาทิน  
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๕๓ 

สนช. ๖๘         อัจฉรียา  ๑๔/๔ 

 

  ๑๔. นายธานี  ออนละเอียด  

  ๑๕. พลเรือเอก นพดล  โชคระดา  

  ๑๖. นายนิพนธ  นราพิทักษกุล  5 

  ๑๗. นายบญัญตัิ  จันทนเสนะ  

  ๑๘. นายปรีชา  บวัวริัตนเลิศ  

  ๑๙. พลเอก พิสิทธ ิ สิทธิสาร  

  ๒๐. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ  

  ๒๑. พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร  10 

  ๒๒. นายวิทยา  ผิวผอง  

  ๒๓. พลตํารวจโท วิบลูย  บางทาไม 

  ๒๔. พลเอก ศุภวุฒ ิ อตุมะ  

  ๒๕. พลเอก สกนธ  สัจจานติย  

  ๒๖. พลเอก สมศกัดิ ์ นลิบรรเจิดกลุ  15 

  ๒๗. พลอากาศเอก สุรศักดิ์  ทุงทอง  

  ๒๘. พลเอก องอาจ  พงษศกัดิ์ และ 

  ๒๙. นายอนมุตั ิ อาหมดั  

  ขอผูรับรองครับ  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ ไดเสนอรายชื่อ

กรรมาธิการในสัดสวนของสมาชิกและสัดสวนของคณะรฐัมนตร ีผูแทน กกต. รวมทัง้ส้ิน ๒๙ คน  

ใน ๒๙ คนนี้เปนรายชื่อที่เปนสัดสวนผูแทนจากคณะรฐัมนตรี ๑ คน คือนายธนาวฒัน  สังขทอง 

สัดสวนผูแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ คน นายณัฏฐ  เลาสีหสวกุล รวมกันแลวไมเกิน  25 

๑ ใน ๕ ของจํานวนกรรมาธกิารทั้งหมด จะมีสมาชิกทานใดเสนอรายชือ่เปนอยางอืน่หรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 

          -  ๑๕/๑ 
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๕๔ 

สนช. ๖๘         สุชารัตน  ๑๕/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมถีือวาท่ีประชุมเห็นชอบตามที ่

ทานสมชาย  แสวงการ เสนอ เชิญเลขาธิการอานรายชือ่กรรมาธกิารทัง้ ๓๓ ทาน ตอที่ประชมุ 5 

อีกครัง้หนึ่งครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธกิารวิสามัญ 

พิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  

พ.ศ. .... จํานวน ๓๓ ทาน 10 

    ๑. รองศาสตราจารยเจษฎ  โทณะวณิก  

    ๒. นายประพันธ  นัยโกวทิ 

    ๓. นายอชัพร  จารุจินดา 

    ๔. พลเอก อัฏฐพร  เจรญิพานิช 

    ๕. นายณัฏฐ   เลาสีหสวกลุ 15 

    ๖. นายธนาวฒัน  สังขทอง  

    ๗. นายวันชัย  สอนศิร ิ 

    ๘. นายสกุล  ส่ือทรงธรรม  

    ๙. นายเสรี  สุวรรณภานนท  

  ๑๐. นางกาญจนารตัน  ลีวิโรจน  20 

  ๑๑. นายกติตศิักดิ์  รัตนวราหะ  

  ๑๒. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ 

  ๑๓. นายเจตน  ศริธรานนท  

  ๑๔. พลอากาศเอก ชนัท  รตันอบุล  

  ๑๕. พลเรือเอก ชัยวฒัน  เอี่ยมสมุทร  25 

  ๑๖. นายชาญวิทย  วสยางกูร  

  ๑๗. รองศาสตราจารยทวีศกัดิ์  สูทกวาทิน  

  ๑๘. นายธานี  ออนละเอียด  

  ๑๙. พลเรือเอก นพดล  โชคระดา  

  ๒๐. นายนิพนธ  นราพิทักษกุล  30 



๕๕ 

สนช. ๖๘         สุชารัตน  ๑๕/๒ 

 

  ๒๑. นายบญัญตัิ  จันทนเสนะ  

  ๒๒. นายปรีชา  บวัวริัตนเลิศ  

  ๒๓. พลเอก พิสิทธ ิ สิทธิสาร  5 

  ๒๔. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ  

  ๒๕. พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร  

  ๒๖. นายวิทยา  ผิวผอง  

  ๒๗. พลตํารวจโท วิบลูย  บางทาไม 

  ๒๘. พลเอก ศุภวุฒ ิ อตุมะ  10 

  ๒๙. พลเอก สกนธ  สัจจานติย  

  ๓๐. พลเอก สมศกัดิ ์ นลิบรรเจิดกลุ  

  ๓๑. พลอากาศเอก สุรศักดิ์  ทุงทอง  

  ๓๒. พลเอก องอาจ  พงษศกัดิ์ และ 

  ๓๓. นายอนมุตั ิ อาหมดั 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิารท้ัง ๓๓ ทานถูกตองนะครับ

ตอไปขอใหทีป่ระชุมพิจารณาเรื่องกําหนดเวลาแปรญตัตแิละกาํหนดเวลาดําเนินงานของ

กรรมาธิการคณะนี ้เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครบั  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ สมชาย 20 

แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ขอเสนอ 

ทานประธานเพ่ือกําหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๑๕ วนั กําหนดเวลาการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการภายใน ๕๘ วนันบัจากวันที่สภามีมติแตงตั้ง ขอผูรบัรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอใหแปรญตัตริางพระราชบัญญตัฉิบับนี้

ภายใน ๑๕ วนั นับจากวนัพรุงนีก้ําหนดเวลาการทํางานของคณะกรรมาธิการคณะนีค้ือ ๕๘ วัน 

ที่เสนอ ๕๘ วนั เพราะวาเทากับระยะเวลาท่ีเหลือสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
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๕๖ 

สนช. ๖๘         สุชารัตน  ๑๕/๓ 

 

ตอนนี้ผานไปแลว ๒ วนันบัจากวนัรับรางก็เหลือ ๕๘ วนั ใหเวลาเทาที่เหลือ มีผูรับรองถกูตอง 

จะมีทานใดเสนอระยะเวลาเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ ถาไมมถีือวาที่ประชุมเห็นชอบ 

ย่ืนแปรญตัติสําหรับทานสมาชิกที่ตดิใจ ๑๕ วันนับจากวันพรุงนี้ กรรมาธิการ ๓๓ ทาน ตองทาํงาน 

ใหเสรจ็ภายใน ๕๘ วนั ครบ ๕๘ วนั วันที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เปนอันจบการพิจารณา 

เรื่องดวนที่ ๒ ผมขอนัดประชุมกรรมาธิการคณะนี้เลยนะครับ เนื่องจากเวลาทํางานคอนขางจํากัด10 

เชิญทานที่มีรายชื่อเปนกรรมาธิการทั้ง ๓๓ ทาน ประชมุในวนันี้เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา หองประชมุ

คณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรฐัสภา ๒ วนันีเ้วลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ทานที่มีรายชือ่

เปนกรรมาธกิารเชิญเขารวมประชมุ  

  ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๓ พิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญเปนผูเสนอ 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๕๗ 

สนช. ๖๘         สุชารัตน  ๑๕/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดเสนอ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มายัง 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณาตามความในมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย  

รายละเอียดของรางปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดใหกับทานสมาชกิแลว  

นอกจากนี้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดนําเสนอรายงานการรบัฟงความเห็น 

ของผูเกี่ยวของ รายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากรางกฎหมายฉบับนีม้าพรอมเพ่ือใช10 

ประกอบการพิจารณาตามกระบวนการทีก่ําหนดไวในมาตรา ๗๗ วรรคสองของรฐัธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดใหทานสมาชกิแลวเชนเดียวกัน

นะครับ 

  และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคสี่ไดกําหนดไววา

เมื่อไดรบัรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูแลว 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติจะตองพิจารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัที่ไดรับราง

พระราชบัญญัตแิตละฉบับ ซึ่งสภาไดรบัรางพระราชบญัญัตฉิบับนี้จากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู

เมื่อวนัอังคารที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงครบ ๖๐ วนั ในวันศกุรที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  

ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญแถลงหลักการและเหตผุลของ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ตอทีป่ระชุม เชิญครับ 20 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ)   :   ทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญขอเสนอ 

รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งเปน 

ฉบับสุดทายตามภารกิจของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู โดยมหีลักการและเหตุผลดังตอไปนี ้

หลักการ  ใหมีกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 25 

  เหตุผล  โดยทีร่ัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยบัญญตัิใหมีพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุิสภาเพ่ือใหการเลือกสมาชกิวฒุิสภาเปนไป 

โดยสุจรติและเที่ยงธรรมตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้  
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๕๘ 

สนช. ๖๘         สุชารัตน  ๑๕/๕ 

 

  ทานสมาชิกที่เคารพครบั สาระสําคญัของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู

ฉบับนี้ในสวนที่สําคัญที่สุดกค็ือการแบงกลุมบุคคลท่ีจะเขาสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา  

และวิธีการเลือก ซึ่งทัง้ ๒ เรือ่งนัน้ไดกําหนดเปนแนวทางอยูในรัฐธรรมนูญอยูแลว เพียงแต 5 

ในสวนทีเ่กี่ยวกับการแบงกลุมนั้นไมไดกาํหนดวาจะแบงออกมากี่กลุม แตวาในตอนชั้นที่เรา 

พิจารณารางรัฐธรรมนญูไดสมมุตติัวอยางไวที ่๒๐ กลุม ถามวาทําไมถึงทํากลุมใหมาก ก็เพราะวา

วัตถุประสงคในการที่จะใหมกีารเลือกสมาชกิวฒุิสภานัน้ ตองการใหประชาชนทุกอาชีพ 

ทุกคุณลักษณะและทั่วประเทศมีสวนในการใชสิทธิในทางการเมืองนี้โดยถวนหนากัน หลักของเรา 

ก็คือวาจะตองทําอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือใหคนทุกคน ไมวาอยูในอาชีพสาขาหรือลักษณะอยางไร10 

สามารถมีสิทธิเขาสมัครรับเลือกในกลุมใดกลุมหนึง่ไดเสมอ เพราะฉะนัน้เราจึงคิดแยกออกเปน 

๑๙ กลุม เปนเบื้องตนเพ่ือใหเหน็ลักษณะชัดเจนวาแตละกลุมหนาตาเปนอยางไร และท้ิงกลุม

สุดทายไวเปนกลุมอื่น ๆ เพ่ือวาเผ่ือมีใครดูแลวไมสามารถจะเขากลุมใดกลุมหนึ่งใน ๑๙ กลุมได  

ก็จะสามารถเขาในกลุมที ่๒๐ ได หลายทานบนวาการจัดกลุมนี้อาจจะทําใหดูเหมือนไมเปนธรรม

เพราะประชากรในแตละจังหวดัจะมแีตกตางกนั โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานครจะมีกลุมคน 15 

ซึ่งมีสาขาอาชีพท่ีเดนดงัอยูจํานวนมาก ขออนญุาตเรียนหลักการของการมสีมาชกิวุฒิสภา 

ตามรัฐธรรมนญูวาเราใหเปนสมาชกิวฒุิสภาซึง่จะเปนตวัแทนของประชาชนทั้งประเทศ ตามสาขา

หรือคุณลักษณะท่ีเขาสังกดัอยูไมใชเอาตัวจังหวัดหรอืทีอ่ยูอาศัยเปนเกณฑ --------------------------- 

 

          -  ๑๖/๑ 20 

 



๕๙ 

สนช. ๖๘        ดวงทิพย  ๑๖/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ไมวาจะอยูท่ีไหนในสาขาอาชีพเดียวกนัก็จะถือเปนกลุมเดียวกัน ในสวนที่เกี่ยวกบั 

จํานวนประชากรถาดเูผิน ๆ อาจจะรูสึกวาคนในกรงุเทพมหานครเสียเปรียบเพราะอยูกันที่นีม่าก 

มีชื่อเสียงกนัท้ังนั้น แตถาไปดูคุณสมบัตขิองคนที่จะสมัครรับเลือกเราจะเห็นไดชัดวาการกําหนด5 

คุณลักษณะในสวนที่เกี่ยวกบัสถานท่ีเราไดกําหนดไวหลายอยาง ท่ีเกิด ที่เรียน ที่ทาํมาหากิน ที่มีชื่อ

อยูในทะเบียนบาน เพราะฉะนั้นคนแตละคนจะสามารถเลือกที่ไปลงสมคัรไดหลายแหง และผม 

เชื่อวาคนในกรุงเทพมหานครท่ีเดนดงัทั้งหลาย ลองนกึถงึทานทัง้หลายทีน่ั่งอยูในทีน่ี ้ถามวาทานเกิด

ที่ไหน คําตอบก็จะบอกไดเลยวา สวนไมนอยทีเดียว แลวคนกรุงเทพมหานครก็สวนไมนอยทีไ่มได

เกิดในกรุงเทพมหานคร เกิดในท่ีอื่น หลายคนเคยไปรบัราชการในที่อื่น เพราะฉะนัน้แตละคนก็มี10 

สิทธิที่จะเลือกที่ไปลงสมคัรไดหลายที ่ยังไมนบัวาหลายทานจะมีสิทธิเลือกลงในกลุมไดหลายกลุม 

แตวากไ็มวากนั เมื่อตดัสินใจจะไปทีก่ลุมไหนแลวก็ตองไปกลุมนั้นกลุมเดียว นัน่ก็คอืที่มา แตวา

หลายกรณีมีคนบนก็มาก ทานกรรมาธิการศึกษาเรื่องนีก้็บนวา แตละกลุมนีไ้มครอบคลุมอนัโนน 

ยังไมครอบคลุมอนันี้ อันนี้ทาง กรธ. ก็ไมไดตดิยึดวาจะตองเปนไปตามนั้น ถาพบเหน็วากลุมใด 

ยังครอบคลุมไมถงึอะไรจะเติมอยางไร จะเขียนใหมอยางไรใหชัดเจน ขอสําคญัขอใหคงหลักการวา 15 

คนทุกคนท่ีมคีุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม ถาประสงคจะลงสมัครตองสามารถลงได 

ไมในกลุมใดกก็ลุมหนึ่งเทานัน้เปนพอ นัน่ก็คอืเรื่องของกลุม ถามวาทําไมถึง ๒๐ กลุม เพราะวา 

เราตองการใหมกีลุมละ ๑๐ คน แลวจํานวน ส.ว. ๒๐๐ คนก็จะมาจากหลากหลายครบถวนทั้ง  

๒๐ กลุม เวลาทาํงานก็จะไดมองจากพ้ืนฐานของอาชีพและคุณลักษณะทีแ่ตกตางกนัเพ่ือใหได 

ขอยุติที่พอไปกนัไดในทุกกลุมคนของประเทศไทย ถาทําไดอยางนัน้เราก็จะไดสภาท่ีดีท่ีสุดเทาที่ 20 

เราจะหาได  

  ในประเดน็ที่ ๒ ในเรื่องของวิธีการเลือก มคีนกังวลมากวาดวยการเลือกแบบ 

ใหประชาชนมาสมคัรแลวมาเลือกจะมีชองทางในการทจุริตหรือฮัว้กนัไดงาย อันนั้นเราก็กงัวล 

และไดพยายามคิดวิธกีารตาง ๆ นานาหลากหลาย จนกระทั่งหลายทานไปอานแลวก็บอกวา 

อานแลวงง แตวาถาคอย ๆ อานก็จะเขาใจไดวาเราพยายามจะทําใหเกดิความเส่ียงในการฮั้ว 25 

กันนีม้ากเพ่ือไมใหสามารถใหฮั้วกันไดงาย ใชทั้งวิธีจับสลาก ใชทั้งวิธไีขว ใชทั้งวธิีเลือกจํากดั 

ตัวจํานวนเพ่ือที่จะใหแตกกระจายออกไปใหได แลวถามีการฮั้วกนัก็จะฮั้วกันไปไมไดตลอด 

อันนัน้ก็เปนเรื่องที่ทาง กรธ. พยายามจะทํา แตวาทานทัง้หลาย ๒๕๐ คนอาจจะมีวธิีที่ดกีวาที ่
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๖๐ 

สนช. ๖๘        ดวงทิพย  ๑๖/๒ 

 

กรธ. คดิ ก็ชวยกรุณาเวลาไปทําอยูในชัน้กรรมาธิการกช็วยกรุณาคิดตอ ถาเสริมแตงไดทาํใหเกดิ

มั่นคงไดจนถงึ ๙๕ เปอรเซน็ต ๙๙ เปอรเซ็นต วาจะไมมีใครสามารถเลนเลหเพทุบายได กรธ.  

ก็จะโมทนาสาธดุวย ไมขัดของอยางใด ขอบพระคุณมากครับ  5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ประธาน กรธ. ไดแถลงหลักการและเหตผุล 

ความจําเปนของการที่จะตองมีรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ตอที่ประชุม 

แลวนะครับ ตอไปผมจะใหทานสมาชิกไดใชสิทธอิภิปราย เชิญทานสมาชิกแสดงความจํานง 

เลยครับ ๕ ทานแลว มีอกีไหมครับ ๕ ทานนะครับ เชญิทานกลานรงค  จันทิก กอนครบั   10 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

กระผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ตองกราบเรียนวาส่ิงที่กระผม 

จะอภิปรายเกี่ยวกับรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันีน้ั้นอาจจะไมไดเปนคําถาม  

แลวกไ็มไดวิพากษวิจารณ แตอาจจะเปนขอสังเกตและเปนขอกังวล ขอสังเกตและขอกังวลของ

กระผมก็คือผมเขาใจดีครับวา กรรมการรางรฐัธรรมนูญนั้นทานไดพยายามที่จะรางพระราชบัญญัติ15 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีข้ึ้นมาเพ่ือจะใหไดสมาชิกวฒุิสภาซึง่มาตามรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้นเปนสมาชิกวฒุิสภาที่มคีวามรูความสามารถ  

แลวทํางานสนองไดในทุกสาขาอาชีพ ขจัดการซื้อเสียง เราเคยมกีารเลือกสมาชิกวุฒสิภา ๒ ระบบ 

อาจจะเปน ๓ ระบบ คอืประชาชนเลือกโดยตรง หรือมกีารสรรหา หรือสรรหากึ่งหนึ่งกบัเลือกอกี 

กึ่งหนึ่ง แตทั้ง ๓ ระบบ กม็ปีญหามาทัง้หมด ฉะนั้นคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญจึงไดพยายามราง20 

ในระบบที่ ๔ ขึน้มา ซึ่งระบบนี้เทาทีส่อบถามก็ยังไมเคยมีในประเทศไหนนะครบั กอ็าจจะเปน

ประเทศไทยเปนประเทศแรก และถาหากวาทาํไดสําเร็จนั้นก็อาจจะเปนตัวอยางตอไป แตผมมี

ประเดน็ขอสังเกตและขอกังวลอยู ๒ – ๓ ประเด็น 

  ประเดน็ที่ ๑ เปนประเด็นทีท่านประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญทานไดกรุณาพูด

แลวในเรื่องของการแบงกลุม ซึง่จริง ๆ แลวเรือ่งการแบงกลุมนี้ก็จะมีปญหามาก เพราะใน 25 

๑๙ กลุมนัน้ ในแตละกลุมทานก็จะทิ้งเอาไววา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกันในทุกกลุมนะครับ  

ก็หมายความวาทานเปดกวาง มีบางกลุม อยางเชนกลุมที่ ๑๐ ทานก็เขียนวากลุมประกอบอาชีพอืน่ 

นอกจากกิจการตาม (๙) ซึ่งใน (๙) นัน้ก็มคีําวา “หรอือืน่ ๆ” ในทํานองเดียวกนั นอกจากนี้ยังม ี

กลุมที่ ๒๐ คือกลุมอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑๙ กลุมอีกดวย จุดประสงคของทานกค็อืส่ิงท่ีทานได 
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๖๑ 

สนช. ๖๘        ดวงทิพย  ๑๖/๓ 

 

พูดแลววาตองการใหประชาชนคนไทยทุกคนที่มคีุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามสามารถจะลง 

สมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได ฉะนั้นทานถึงเปดกวางเอาไว นัน่แสดงวาคนเรานี้สามารถจะเลือกลงได 

เกือบจะทุกกลุม คนบางคนจะมีคุณสมบัตหิลายกลุมเลือกลงได แตวาเลือกลงไดเพียงแคกลุมเดียว 5 

ประเดน็ขอสังเกตและขอกังวลตรงนีก้็คือการวางตัวของคนที่มคีวามรูความสามารถอยูในกลุม ๑ 

อาจจะไมลงในกลุมนัน้ แตไปลงในกลุมอื่น เพ่ือใหคนในกลุมที่ตวัเองมีความรูความสามารถโดยตรง 

และตนไมลงนั้นเลือกตนได ซึ่งสมคัรในกลุมอืน่นะครบั อันนัน้ก็จะเปนประเด็นปญหาในเรื่องของ

กลุม แตส่ิงหนึ่งซึ่งกระผมพยายามที่จะมองตวัเลข แลวอยากจะมองวากรณีอยางนีจ้ะกันไดเต็มที่ 

๑๐๐ เปอรเซ็นต จะดีกวาการเลือกของประชาชนหรอืไม จะอยูทีม่าตรา ๔๐  มาตรา ๔๑  10 

และมาตรา ๔๒ ในการเลือกระดับอําเภอ เลือกระดบัจังหวดัและเลือกระดบัประเทศ ถามองตาม 

ที่ทานเขียนเอาไวนี้จะเหน็ไดวาคอนขางจะยากและสับสนมาก เพราะวาจะตองเลือกมาจาก 

ระดบัอําเภอ จากระดับอําเภอไปเลือกกันในระดับจังหวัด และจังหวดั ๗๗ จังหวดั 

รวมกรุงเทพมหานครไปรวมกันและไปเลือกระดับประเทศในแตละกลุมใน ๒๐ กลุม มองแลว 

ลําบากมาก ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 

         -  ๑๗/๑ 

  



๖๒ 

สนช. ๖๘                ชนญัชดิา  ๑๗/๑ 

 

แตถามองอีกทหีนึง่ สังเกตตวัเลขอกีทีหนึ่งจะเปนชองทางที่จะกอใหเกดิปญหา ซึง่เดีย๋วกระผม 

จะสรุปภายหลัง ทานประธานครบั ถาดูในมาตรา ๔๐ ในการเลือกระดับอําเภอ ใน ๒๐ กลุมนัน้ 

เขาบอกวารอบแรกใหแตละกลุมเลือกกันใหเหลือ ๕ คน ฉะนัน้ ๒๐ กลุมก็จะม ี๑๐๐ คน  5 

3

3

ในรอบแรกนัน้จะเขามา ๑๐๐ คน โดย ๑๐๐ คนนัน้กลุมละ ๕ คน ๕ คนนัน้ก็จะเขามาสูรอบที่ ๒ 

รอบที่ ๒ นี่แหละทีเ่รียกกนัวาระบบไขว รอบแรกนั้นยังไมใชระบบไขว เพราะเลือกบุคคลในกลุม 

รอบที่ ๒ ถึงเรียกวาระบบไขว กค็ือเอาบุคคลในแตละกลุมจับสลากแบงสาย ฉะนั้นกลุมจับสลาก

แบงสาย แลวทานก็บอกวาประมาณ ๓ – ๕ สาย แตกระผมดูแลวถาหากวา ๒๐ กลุมนั้นก็แบงได

เปน ๔ สาย ๆ ละ ๕ คน ฉะนั้นกลุมจับสลากวาในกลุม ก หรือในกลุมท่ี ๑ นัน้จับสลากได 10 

3

อยูในสายไหนก็จะไดในสาย ๕ กลุมจะอยูในสายท่ี ๑ อกี ๕ กลุมจะอยูในสายที่ ๒ อีก ๕ กลุม 

3

จะอยูในสายที ่๓ และอีก ๕ กลุมจะอยูในสายที่ ๔ ตรงนี้แหละครับเกิดการเลือกสลับ ก็คอืคน 

3

ในกลุมที ่๑ นั้นจะไปเลือกคนในกลุมท่ี ๑ ไมได ตองไปเลือกคนในกลุมที ่๒ กลุมที ่๓ กลุมที่ ๔  

3

ซึ่งอยูในสายของตวัเองเปนการเลือกสลับ พอเลือกสลับเสร็จเรียบรอยแลวกเ็อาคะแนนเสียงที่คน 

3

ในแตละกลุมไดรบัจากการเลือกสลับกนัมานี้เอามากลุมละ ๓ คน ใครไดคะแนนที่ ๑ – ๓ กไ็ดเปน15 

ตัวแทนของกลุมนัน้ เชน กลุมที่ ๑ ก็เปนตัวแทนของกลุมที่ ๑ ไป ๓ คน ฉะนัน้ ๓ คนในจํานวน  

3

๒๐ กลุมก็จะมีจํานวนคนจากอําเภอนัน้ ๖๐ คน  ๖๐ คนขณะนี้เรามีทัง้หมด ๘๗๘ อําเภอ  

3

จาก ๖๐ คนนั้นกจ็ะมาเขาสูระดบัจังหวดั ในระดับจังหวดัทานก็วางรอบแรกออกมากอนวา  

3

รอบแรกนั้นในระดับจังหวัดมาจากอาํเภอทั้งหลาย ในกลุมท่ี ๑ มาจากอําเภอ ๆ ละ ๓ คน  

3

จังหวัดใดมีอยู ๓ อาํเภอก็มอียู ๙ คนในกลุมนัน้ ก็มาเลือกกันใหเหลือ ๕ คนเปนรอบแรก  20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

จากรอบแรก ๕ คนนัน้กเ็อามาเลือกไขว กม็าจับสลากกนัอีก แบงออกเปน ๔ สาย กส็ายละ ๕ กลุม 

แลวกม็าลงคะแนน พอลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวใครไดคะแนนที่ ๑ – ๒ ในกลุมนั้นก็ไดเปน

ตัวแทนของกลุมไป ฉะนั้นในระดับอาํเภอซึง่มาสูระดับจังหวดันัน้จะเหลือ ๔๐ คน คือกลุมละ ๒ คน 

ขอประทานโทษทานประธาน ผมขออนุญาตที่จะขยายเวลา  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญตอครับ  

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ใน ๔๐ คนนัน้ถาหากวาเรามาพิจารณา ๗๗ จังหวดั 

จะเหน็ไดวาจะมคีนท้ังหมดที่จะมาเลือกกนันัน้ ๓,๐๘๐ คน ถาผมลงสมคัรแลวผมไดในระดบัอําเภอ 
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๖๓ 

สนช. ๖๘                ชนญัชดิา  ๑๗/๒ 

 

ไมยากครับ เขาสูระดับจังหวัด จากระดับจังหวดัมาสูระดับประเทศนัน้ ผมแคตดิตอคนเพียงแค 

๓,๐๘๐ คน แลวใน ๓,๐๘๐ คนก็ไมไดหมายความ ๓,๐๘๐ คนทั้งหมด เพราะเหตุวาอะไร ก็จะมา

เลือกในระดบัประเทศนัน้ เลือกกลุมแรกออกมาแลวก็จะมาเลือกเปนกลุมที่ ๒ ออกมาเปนสาย 5 

อีกเชนเดียวกัน ฉะนัน้ผมแบง ๕ สายใน ๓,๐๘๐ คนนัน้ก็จะเหลือกลุมคนท้ังหมดกลุมละ ๑๕๔ คน

หรือ ๗๗๐ คนใน ๕ สาย ผมตดิตอคนเพียงแค ๗๗๐ คน ผมก็ไดเปนสมาชกิวฒุิสภาแลว กระผม 

ลงสมัครสมาชิกวฒุิสภากรงุเทพมหานครเมื่อป ๒๕๔๙ คนกรุงเทพมหานครทีม่ีสิทธเิลือกนัน้

ประมาณ ๕ – ๖ ลานคน กระผมตองติดตอคนเปนจํานวนมาก เปนลานคน แตนี่กระผมตดิตอ 

คนเพียงแค ๓,๐๘๐ คนหรอื ๗๗๐ คนเทานั้น และคนเหลานีไ้มใชเปนคนที่เปนตัวแทนของ10 

ประชาชน เพราะเหตุวาคนที่มาเลือกผมนัน้เปนคนที่สมคัรลงรบัเลือกตัง้ไมใชประชาชนสง  

ก็อยูที่คนสมัครลงรับเลือกตัง้ ฉะนัน้ประเด็นตรงนี้จึงเปนประเด็นท่ีจะมีปญหามาก คือผมอยากจะ 

กราบเรียนวาถาสมมตุิคอืผมคิดเร็ว ๆ ผมไมใชนักคณิตศาสตร ตัวเลขที่ผมกราบเรยีนมาอาจจะผิด 

ก็ได เพราะผมม3

3

านั่งคดิเดี๋ยวนี้เอง แลวกด็ูจากกฎหมาย อานกฎหมาย แลวก็มานั่งเขยีน ๆ  

3

ผมดตูัวเลขตรงนี้วาถาสมมตุผิมอยากจะไดสมาชิก ๒๐๐ คน ผมสงตัวแทนคุมจังหวดัเพียงแค  15 

3

๓๙ จังหวัด ผมชนะแลว เพราะทั้งหมดม ี๗๗ จังหวดั ผมคุม ๓๙ จังหวดั คมุเกนิกวากึ่งหนึ่งแลว  

3

ใน ๓๙ จังหวดั ผมจะได ๓๙ จังหวดันัน้ ผมจะไดตัวแทนระดับอาํเภอ ตองมาจากตวัแทนระดับ

อําเภอ ถาผมสงตวัแทนระดบัอําเภอลงไปเกินกวากึ่งหนึง่ของผูสมัครในแตละกลุมผมลอยลํา 

3

เขามาแลว เพราะผมไดคะแนนเสียงเกนิกวากึ่งหนึง่แนนอน ทานประธานครับ จังหวดัมีจังหวดัเล็ก

จังหวดัใหญ กระผมมีตวัเลขอยูในมือ จังหวัดท่ีมี ๓ อําเภอมี ๓ จังหวดั  ๔ อําเภอม ี๑ จังหวดั   20 

3

๕ อําเภอมี ๑ จังหวดั  ๖ อาํเภอมี ๔ จังหวดั  ๗ อําเภอมี ๙ จังหวดั  ๘ อาํเภอม ี๑๒ จังหวดั   

3

๙ อําเภอมี ๘ จังหวดั  ๑๐ อําเภอมี ๔ จังหวดั จนกระทั่งมากที่สุดคอื ๓๒ อําเภอมี ๑ จังหวดั 

จังหวดัทีน่อยกวา ๓๒ อาํเภอมี ๒๖ อําเภอ เราตองยอมรับสภาพวาพรรคการเมอืง ขณะนี ้

3

พรรคการเมืองซึ่งเปนพรรคเกาแกและเปนพรรคใหญ ๒ – ๓ พรรคนั้นเขาคุมจังหวดัอยูแลว  

3

ฉะนั้นถาเขาคมุจังหวดัเขาสามารถที่จะกาํหนดจังหวัดได เขาสามารถที่จะสงคน ซึง่ทานเปดกวาง 25 

3

ในมาตรา ๑๑ ใน ๒๐ กลุมนั้นเปดกวางมาก แตเปดกวางนัน้เจตนารมณของทานบอกวา 

 

ใหประชาชนทุกคนมีสิทธิลงสมัครได คุณสมบัตกิ็กําหนดไวต่ํามาก แตคิดหรือครับวาประชาชน

จํานวนมากจะลงสมัคร ส.ว. ฉะนั้นคนที่จะลงสมคัร ส.ว. คือคนท่ีมีเปาหมาย เปาหมายก็ม ี
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๖๔ 

สนช. ๖๘                ชนญัชดิา  ๑๗/๓ 

 

3

3

๒ เปาหมาย เปาหมายที่จะไดรบัการเลือกตั้ง หรือเปาหมายที่ถูกสงลงไปสมัคร นี่คือประเดน็ 

3

ที่สําคัญ กระผมเกรงวาส่ิงทีท่านวางไวอยางนี้จะไมไดผลตามเจตนารมณของทาน เพราะสามารถ 

3

จะบล็อก (block) กันงายเหลือเกิน กระผมมตีวัอยางอนัหนึ่ง ทานประธานเองก็คงจะมีตวัอยาง 5 

3

และยืนยันไดวา ในสมัยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญูป ๒๕๕๐ นัน้ เราไดตัง้สมาชิกสมัชชาขึน้มา 

๒,๐๐๐ คน ในสมาชิกสมัชชา ๒,๐๐๐ คนก็วางกาํหนดกฎเกณฑกันเอาไววา ใหแตละคนนั้นเลือกได 

๓ คน เพ่ือใหไดคะแนนและกระจายกันออกไป ทุกคนมสิีทธิลงคะแนน ๓ คน แลวเอาคะแนนที่ได

สูงสุดที่ ๑ – ๒๐๐ นั้นมาเปนตวั ๒๐๐ คน เพ่ือไปให คมช. เลือกใหเหลือ ๑๐๐ คน ทานประธาน 

3

คงจําได เพราะตอนนัน้ทานประธานก็เปน ส.ส.ร. อยูดวย ผมก็เปน คนทีไ่ดคะแนนสูงสุด 10 

3

ใน ๒๐๐ คน ได ๓๗ คะแนน ถาผมจําไมผิด คนที่ไดคะแนนต่ําสุดและติดเขามาได ๗ คะแนน  

3

๗ คะแนนนี้จับสลาก ทานประธานคงจะยืนยันได ฉะนั้นตรงนี้เปนตัวเลขที่ผมเกรงและผมกังวล  

3

ทีนี้ประเด็นที่จะคดิกนัตอไปวาเราจะแกไขกนัอยางไร กต็องยอมรับวาแกยากที่สุดเพราะอะไร  

3

เพราะรัฐธรรมนญูนัน้ไดวางกําหนดกฎเกณฑไวในมาตรา ๑๐๗ แลววาจะตองเลือกสลับอยางนี ้

3

จะแปรญตัติเพ่ือจะใหกฎหมายนี้สมบูรณกแ็ปรญตัติยากท่ีสุด ถึงแมวาจะแปรญตัตใินเรื่องของ 15 

3

มาตรา ๑๑ ถึงแมจะแปรญตัติในเรื่องกลไกหรือจํานวนคนตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑  

 

หรือมาตรา ๔๒ กต็ามแต --------------------------------------------------------------------------------------

- 

3

 

          -  ๑๘/๑ 20 

 

 



๖๕ 

สนช. ๖๘         ภรภัทร  ๑๘/๑ 

 

เพราะอยางไรระบบอยางนีต้องเกิดขึ้นเพราะเปนไปตามกลไกของรัฐธรรมนญู แลวถาเราจะบอกวา

กรณีอยางนี้ยังไมไดใชในปจจุบันนีก้็คงจะไมใชเพราะบทเฉพาะกาลในมาตรา ๙๐ (๑) (ก) ใชแลว 

จะตองใชเพ่ือใหได ส.ว. ๕๐ คนขึ้นมาตามบทเฉพาะกาล ฉะนั้นส่ิงที่ผมอยากจะพูดตรงนี้คือ5 

อยากจะสะทอนไปสูทานกรรมาธกิารวาทําอยางไรถงึจะแกไขปญหาในกรณีทีเ่ราพยายามที่จะหนี

ปญหาของการซื้อเสียง หนปีญหาของการบล็อก โหวต (block vote) แตส่ิงที่เราจะหนปีญหาของ

การซื้อเสียงและบล็อก โหวตนัน้จะเกิดไดผลหรือไม ถาเราไปเจอกบันกัการเมืองซึง่ตองยอมรับวา

เขามองตรงนี้ เขาวางแผนทะลุปรโุปรงหมดเราจะแกกันอยางไร ระบบนี้จะเปนระบบที่แกปญหาได

ดีกวาระบบการเลือกตัง้ของประชาชนโดยตรงหรอืไม นัน่คือประเด็นและเปนแนวทางของ10 

รัฐธรรมนูญเราวา ส.ว. ตอไปตามรัฐธรรมนญูฉบับนี้จะตรงตามเจตนารมณทีด่ีของทานกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญทีท่านไดกําหนดขึน้หรอืไมอยางไร ขอบพระคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั กอนที่ผมจะใหทานสมาชิก 

ที่แสดงความจํานงไดอภิปราย เนื่องจากรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนีป้ระธาน 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดมคีําส่ังแตงตั้งกรรมการขึน้คณะหนึง่เพ่ือพิจารณาศึกษาและเตรียม 

ความพรอมลวงหนากอนทีค่ณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจะไดสงรางพระราชบัญญตัิประกอบ 

รัฐธรรมนูญมายังสภานิตบิญัญตัิแหงชาติอยางเปนทางการ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการไดเสนอรายงาน 

การพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบรอย และไดเสนอผลการพิจารณาศกึษาตอประธานสภานิตบิัญญัต ิ

แหงชาตแิลว ผมจะใหทานสมาชิกไดฟงรายงานการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชดุนี้กอน 20 

เพ่ือที่จะใชเปนขอมูลประกอบการอภิปรายในวาระที ่๑ นี้ ขอเชญิทานพลเอก อูด  เบื้องบน  

ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

การไดมาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... แถลงรายงานตอทีป่ระชมุ เชญิครับ 

  พลเอก อูด  เบื้องบน   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ 

และทานสมาชิกสภานติิบญัญัตแิหงชาติผูทรงเกียรติทุกทาน ผม พลเอก อูด  เบื้องบน รองประธาน25 

คณะกรรมการไดรับมอบหมายจากทานประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... ขอรายงานตอที่ประชุมวา  
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๖๖ 

สนช. ๖๘         ภรภัทร  ๑๘/๒ 

 

ตามท่ีทานประธานสภานติบิัญญตัิแหงชาตไิดมีคําส่ังสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิที่ ๑๓๒/๒๕๖๐  

และคาํส่ังสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิที ่๑๖๔/๒๕๖๐ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศกึษา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ขึ้นเพ่ือพิจารณา5 

ศึกษาและเตรียมความพรอมลวงหนานั้น  

  ในการนี้คณะกรรมการไดมกีารประชมุจํานวน ๗ ครัง้ โดยเชิญผูแทนคณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญ ผูแทนสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม  

และผูแทนสํานักงานศาลปกครองเขารวมประชุมชีแ้จง ซึ่งรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

ที่คณะกรรมการใชเปนหลักในการพิจารณา คอื รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบั10 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู วนัที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยระหวางการประชุมไดมกีารเสนอ

ขอสังเกตไปยังคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจํานวน ๕ ฉบับ และกรรมการรางรฐัธรรมนูญ 

มีการพิจารณาทบทวนโดยแกไขเพ่ิมเตมิตามขอสังเกตในประเด็นตาง ๆ เปนรางฉบบัวันที ่๒๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

  บัดนี ้คณะกรรมการไดพิจารณาศึกษารางพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ15 

ดังกลาว โดยคณะกรรมการมีขอสังเกตรวม ๔๑ มาตรา และจัดทําเปนรายงานการพิจารณาศกึษา

เสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนีร้างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนัน้คณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญไดยกรางไวมทัี้งหมด ๙๑ มาตรา ประกอบดวย ๖ หมวด และบทเฉพาะกาล  

ซึ่งอาจมีบทบญัญตัิท่ีมีความแตกตางจากรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับที่เสนอตอ 

ที่ประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติบางสวน ดังนั้นเพ่ือประโยชนในการพิจารณารับหลักการ 20 

แหงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

คณะกรรมการจึงไดจัดทํารายงานพิจารณาศึกษาดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมสภานิติบญัญตัิแหงชาติ

เพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวยแลว ขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ขอบคุณทานพลเอก อูด  เบื้องบน สําหรบั25 

รายงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบับนี้ไดแจกจาย

ใหกับทานสมาชกิแลว เพ่ือที่ทานสมาชิกจะไดใชเปนขอมูลอีกสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา 

ในชั้นวาระที่ ๑ แลวก็ชัน้แปรญัตตติอไปนะครบั 
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๖๗ 

สนช. ๖๘         ภรภัทร  ๑๘/๓ 

 

  ทานสมาชิกครับ ขณะนี้มีรายชื่อสมาชิกทีแ่สดงความจํานงในการอภิปราย  

ผมจัดลําดับตามนี้นะครบั  

  ๑. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  5 

  ๒. นายกิตติ  วะสีนนท  

  ๓. นายเจตน  ศิรธรานนท และ  

  ๔. นายสมชาย  แสวงการ  

  มีทานใดประสงคอภิปรายอกีหรือไมครับ นอกเหนือจากรายชื่อที่ผมอานไปแลว  

มีหรือไมครับ 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิทานพลเรือเอก ธราธร   

ขจิตสุวรรณ กอนแลวจะตอดวยทานกติต ิ วะสีนนท เชญิครบั  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ15 

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ผมม ี

๒ คําถามครับ ซึง่อาจจะนอกจากที่ทานพลเอก อูด  เบือ้งบน ไดศึกษาพิจารณากฎหมายฉบับนี ้

นะครับ คําถามแรกผมมีคําถามวา ความพรอมในการออกกฎหมายลําดบัรอง ผมยกตัวอยางที่ผม 

ไปด ูอยางเชน มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ 

มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 20 

มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๙๐ นี้จะตอบเกี่ยวกับ

กฎหมายลําดับรอง อยางเชน หลักเกณฑวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดจะสวนใหญนะครับ  

ผมก็อยากจะใหทานไดกรณุาเลา อยางเชน มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ อยางการเลือก

ระดบัอําเภอ จังหวดั ประเทศเปนอยางไร คราว ๆ ครับ อันนี้เปนคําถามที่ ๑ ซึ่งผมเห็นวานาจะมี

ความพรอมในระดับหนึ่งแลวเนื่องจากจะตองไปเตรียมการ เปนคําถามแรกนะครับ  25 

  คําถามที่ ๒ ผมไดไปดูเกี่ยวกับท่ีมาของ ส.ว. ทั้ง ๒ บัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะบัญชี

รายชื่อ ก นี้ผมไมมีคําถาม ก็คือวาถาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดการใหมีการเลือกตั้ง ส.ว. 

๒๐๐ คน อันนี้ผมไมถาม แตท่ีมีคาํถามก็คือวาในบัญชรีายชื่อ ข นี้คณะกรรมการสรรหานี้ซึง่ คสช.  
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๖๘ 

สนช. ๖๘         ภรภัทร  ๑๘/๔ 

 

แตงตั้ง ๙ – ๑๒ คนจะตองไปออกเกี่ยวกบั ผมยกตวัอยางในมาตรา ๙๐ กค็ือ (๑) แลวก็มา (ข)  

ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวฒุิสภาคดัเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมอันจะเปน 

ประโยชนแกการปฏิบัตหินาที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ ผมเหน็วาและการปฏิรูปประเทศ5 

นอกเหนือไปนะครับ จํานวน ๔๐๐ คน แลวก็ที่จะถามก็คือตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหา

สมาชิกวุฒิสภากําหนด แลวนํารายชือ่เสนอตอ คสช. ทั้งนี้ตองดําเนนิการใหแลวเสรจ็ไมชากวา

ระยะเวลาตามที่ใน (ข) ผมไปดูในมาตรา ๑๐๘ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ผมยกตัวอยาง ในมาตรา ๑๐๘ ซึ่งไมไดบังคับมาตรา ๑๐๗ เปนกวาง ๆ 

โดยเฉพาะคุณสมบตัิในมาตรา ๑๐๘ สมาชกิวฒุิสภาตองมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม10 

ดังตอไปนี้ (ก) คุณสมบตัิกค็อื (๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณหรือทาํงานในดาน 

ที่สมัครไมนอยกวาสิบป หรอืเปนผูมีลักษณะตามหลักเกณฑและเงือ่นไขท่ีบญัญตัิไวใน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซึง่ผมคดิวาวรรคทาย 

ตรงนี้เงือ่นไขตรงนี้ผมอยากจะใหทานไดกรุณาชี้แนะวาทางคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ซึ่งจะตองทํางานตอไปจะออกมามหีนาตาอยางไรครบั ผมมีคําถามเพียงเทานี ้๒ ประเดน็  15 

ขอบคุณครับ  

 

          -  ๑๙/๑ 
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๖๙ 

สนช. ๖๘         ภิญญดา  ๑๙/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไปทานกติต ิ วะสีนนท ก็จะตอดวย

นายแพทยเจตน  ศริธรานนท เชิญทานกติติ  วะสีนนท ครับ 5 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม กติต ิ วะสีนนท 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กอนอืน่นี้ผมตองขออนญุาตขอบคุณทานอาจารยมชีัย  ฤชุพันธุ  

ที่ไดกรุณานําเสนอรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตองแสดงความยินดกีับทานวา

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูที่สามารถเสนอรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูทั้ง ๑๐ ฉบบั 

ไดกอนเวลาพอสมควร ก็เปนหนาที่ของ สนช. ที่จะตองดําเนินการตอใหทันภายใน ๖๐ วันตอไป 10 

แลวกต็องขอบคุณทานคณะกรรมการพิจารณาศกึษาราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ ซึ่งทานประธาน 

เปนประธานเอง และทานพลเอก อูด  เบื้องบน ไดกรุณารายงานไปแลว ผมถือวาเรือ่งการไดมา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชดุนีอ้าจจะไมใชชดุเฉพาะกาล แตวาชดุที่เปนหลักในอนาคตก็เปนนวตักรรม 

ซึ่งกแ็ตกตางจากสมาชิกวฒุสิภาที่เปนมาในอดีต เราก็ไดทดลองกนัมาประมาณ ๘๕ ปแลว  

ตั้งแตป ๒๔๗๕ เดิมรูสึกจะอิงทางระบบเวสตมนิสเตอร (Westminster) คือของอังกฤษ  15 

ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงโดยทีว่าเราจะใชประชาธิปไตยทีม่ีพระมหากษัตริยเปนพระประมขุภายใต 

รัฐธรรมนูญ  แตวากไ็มเหมอืนเสียทีเดียว แลวก็มีการปรับเปล่ียนมาจนกระทั่งป ๒๕๔๐ ที่วาใหม ี

การเลือกตัง้ ซึ่งกเ็ปนความกาวหนาอยางหนึ่ง แตปรากฏวาก็หนีไมพนท่ีจะแยกออกจากการเมอืง 

ปกตหิรือแยกฐานใหแตกตางจากสภาผูแทนราษฎรได กเ็ลยถือวาเปนความทาทายทีจ่ะใชระบบใหม

นี้อยางที่ทานกลานรงค  จันทิก พูดถึงวาไมไดเลียนแบบใคร ก็จะเปนส่ิงที่จะตองวากันตอไป  20 

และที่สําคัญกค็ือตอนนี้ก็ถอืวาเหมือนกับวาสลักไวในหนิแลว ก็คือไปอยูในรัฐธรรมนญู  

ก็ตองเปนแบบนี ้เปนเลือกไขวแบบนี้ตามหมวด ๗ สวนที่ ๒ มาตรา ๑๐๗ ถงึมาตรา ๑๑๓  

อันนี้เรากาํลังจะสลักตอในหนิก็คือวาจะเอาอยางไรในความเปน พ.ร.ป. ซึ่งทานกลานรงค   

จันทิก ตองขออนุญาตเอยนาม ทานไดพูดถึงเรือ่งกระบวนการเลือก ซึ่งคดิวาทาง กรธ. เอง 

ก็พยายามจะใหสมบูรณแลวก็แกปญหาแลวก็เปนไปตามเจตนารมณมากท่ีสุด แตก็ยังมีชองโหวอยูด ี 25 

ก็แนนอนครบัไมมีอะไรที่สมบูรณที่สุด แตวากค็งจะตองพยายามอยางดทีี่สุดท่ีจะตองดําเนินการ

ตอไปที่จะใหไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภาทีไ่มฮัว้กนัมา ไมบล็อก (block) แลวก็ไมมีการจัดตัง้  

ผมขออนุญาตไมยํ้าท่ีทานกลานรงค  จันทิก ไดพูดไวแลว แตผมขออนุญาตไปพูดในสวน 
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๗๐ 

สนช. ๖๘         ภิญญดา  ๑๙/๒ 

 

ของที่ทานกรุณาเลาใหฟงเรือ่งการแบงกลุมผูสมัครที่วาเปน ๑๙ บวก ๑ ซึง่ผมคดิวานาสนใจ  

เทาท่ีผมอานจากในรายงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษา ก็บอกวามอียู ๒ ฐาน ฐานหนึ่ง 

ก็เปนฐานดานเศรษฐกิจ การใชชีวติหรอือาชีพ กับอีกฐานหนึง่ก็คอืดานสังคมคานิยมซึ่งทาํใหเกดิ5 

คํานึงถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ศิลปวฒันธรรม ผูดอยโอกาสเปนตนนะครบั ซึง่ผมคดิวา 

ก็เปนแนวคดิทีด่ี แตผมก็ยังมีความเปนหวงวาดูคราว ๆ ดูเรว็ ๆ กลุมแรกจะเปนกลุมที่มีศักยภาพ 

สูงท่ีสุด แนนอนในกลุมราชการ เขาใชคาํวา “กลุมราชการ” แลวกนันะครบั หลายสาขาอาชีพ 

ในราชการก็อาจจะไมจําเปนที่จะตองอยูกลุม ๑ แตไปอยูกลุมอื่นได ผมจะลองยกตัวอยางนะครบั  

ถามแีพทยหญงิสักคนรับราชการเปนอาจารยสูงอายุและทํางานเปนกรรมการมูลนธิ ิทําคลินิก 10 

ตอนเย็นจะสมัครไดประมาณ ๘ กลุม รวมทั้งกลุมอื่น ๆ แตขณะเดียวกนัอยางสมมตุิวาผูเชี่ยวชาญ

ผังเมือง ซึง่อาจจะเปนความตองการท่ีจะใหอยูในกลุม ๘ แตเผอิญไปอยูในระบบราชการ  

รูสึกอาจจะได ๒ กลุมเทานัน้ กค็ือกลุม ๑ กับกลุมสุดทาย กลุม ๒๐ หรือก็ยังมีอื่น ๆ อีก  

ไมวาจะเปนเรื่องการทองเทีย่ว เรือ่งแรงงาน หรือแมแตเรื่องเกษตร ซึ่งแยกไว ๒ กลุม กลุม ๕  

กับกลุม ๖ แตวาถาเปนพวกผูเชี่ยวชาญเกษตรอยูในกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูใน 15 

กระทรวงพาณิชย อยูในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิปรากฏวา

จะตองลงกลุม ๑ หรือกลุมสุดทาย ผมกําลังพูดเรือ่งความเสียดาย คราวนี้อยางท่ีผมเรียนกค็ือ 

ไมมีอะไรเพอรเฟคท (perfect) ไมมีอะไรสมบูรณแนนอน ฉะนัน้ ๒๐ กลุม ผมวาทานทํางานหนัก 

ทานทํางานอยางดแีละจะตองทดลองกนัตอไป คําถามของผมกค็ือวาเราจะฟกซ (fix) ๒๐  

กลุมนี ้ไวในหนิ คอืสลักไวในหินโดยอยูใน พ.ร.ป. อีกหรือ หรือวาควรจะมีลักษณะท่ียืดหยุนมากกวา20 

นี้สักหนอย ยกตวัอยาง เชนวาจะเปนเอกสารแนบทายซึง่สามารถปรับเปล่ียนในอนาคตไดหรือวา

อยางหนึ่งอยางใดทีว่าไมตองมาสลักหินกันใหม ในสวนนี้ผมคดิวามีความทาทายทีเดียว 

ที่จะทําใหกลุมตาง ๆ เดิมอาจจะพูดกนักลุมนอยกวานี้ ๕ – ๖ กลุม แตตอนนี้พูดกนัถึง ๒๐ กลุม 

ไมใชเฉพาะวาครอบคลุมทุกภาคสวน แตสามารถครอบคลุมบุคคลที่มีคณุภาพและมีศักยภาพ 

ที่จะเขามาทําหนาที่ในวฒุิสภาไดในอนาคต ผมคดิวาจะตองคุยกันตอไป และผมก็เชือ่วาทาง กรธ. 25 

ทางคณะกรรมาธิการที่จะตัง้ขึ้นก็คงจะตองมานั่งดูกนัตรงนีว้าจัดกลุมอยางไรที่จะใหใกลเคียง 

กับส่ิงท่ีเราตองการมากที่สุด แตผมพูดตรง ๆ ผมไมเชือ่วาจัดแลวจะลงตวัทนัที จะตองทดลองกนัอีก

แลวจะตองมีการปรับ และการปรบันี้ผมยังคดิวาควรจะมีชองทางออนตวัที่จะตองแกไขในอนาคต 

ขอบคุณครับ 

 30 



๗๑ 

สนช. ๖๘         ภิญญดา  ๑๙/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญนายแพทยเจตน  ศิรธรานนท ครับ  

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  5 

กระผม นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ ทานประธานครับ 

วุฒิสภาในมาตรา ๑๐๗ ของรัฐธรรมนญูเขียนวาประกอบดวยสมาชิก ๒๐๐ คน มาจากเลือกกันเอง 

ของบคุคลซึ่งมคีวามรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชนรวมกนั  

หรือทํางานหรอืเคยทํางานดานตาง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม โดยในการแบงกลุมตองแบง 

ในลักษณะที่ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมคัรรบัเลือกทุกคน สามารถอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งได  10 

ผมเอาแควรรคแรกนะครบั ก็ตรงตามเจตนารมณท่ีทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ ไดพูดมาแลว  

ขออภัยที่เอยนาม ที่ทานตองการใหทุกคนที่อยูในประเทศไทยแหงนี้สามารถสมัครในกลุมใด 

กลุมหนึ่งใน ๒๐ กลุม กไ็ด ซึ่งผมเหน็วาตรงนัน้คือส่ิงทีถู่กตอง ในหลักการของสหประชาชาติ 

ในปจจุบันนี้ชดัเจนนะครับ โน วัน เลฟท บีฮายด (no one left behind) ไมมีใครถกูท้ิงอยูขางหลัง 

ทุกคนตองอยูดวยกันแลวกพั็ฒนากาวหนาไปดวยกนั ทนีี้ในการออกแบบวาจะมีกีก่ลุม  15 

ในรัฐธรรมนญูก็คือวา วรรคสองใหขึน้กับกฎหมายที่จะออก ทีนีก้ฎหมายท่ีออกก็เลือกออกมาวา 

เลือกแบบที่จะมี ๒๐ กลุม ในรางมาตรา ๑๑ ใน ๒๐ กลุม ผมอยากจะยอนอดตีไปวา 

ในแนวความคิดของวุฒิสภาก็มีการอภิปรายในสภาแหงนี้มาหลายครัง้ วาวฒุิสภานีม้ีความจําเปน

หรือไม ถาหากวาวฒุิสภามคีวามจําเปนกต็องเปนตัวแทนของอาชีพและวิชาชีพไมใชมาจาก 

การเลือกตัง้แบบ ส.ส. เพราะถาหากวามกีารเลือกตั้งแบบ ส.ส. แลวก็ยังเลือก ส.ว. แบบ ส.ส.  20 

โดยใชฐานเสียง คะแนนเสียงเหมอืนกนั ก็ไมจําเปนตองมีสมาชิกวฒุิสภา แตทนีี้สมาชิกวฒุิสภา 

ก็จึงมีความจําเปน ถาหากคดิวามีความจําเปนก็ตองมกีารออกแบบใหเลือกไมเหมือนกับการเลือก 

ส.ส. อันนั้นก็เปนท่ีมาทีไ่ป ในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

ก็มีการออกแบบวา แบงออกเปน ๕ กลุม ก็เปนลักษณะเหมอืนกบัครั้งนี้ท่ีแบงเปน ๒๐ กลุม  

๕ กลุมเดมิที่ออกแบบไวก็คอืภาครัฐ ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาคเอกชน และอืน่ ๆ อืน่ ๆ  25 

นี้คงหนไีมพน เพราะวาอยางไรกต็ามไมสามารถที่จะจับทุกคนทกุอาชีพไดหมดเลย แลวกม็ีปญหา

จริง ๆ ในการทีว่าจะเลือกสมัครในกลุมไหน ------------------------------------------------------------ 

 

- ๒๐/๑ 
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บางคนก็โชคดีสมัครไดหลายกลุม บางคนก็ไดแคกลุมเดยีว เขาเรียกวาไดเปรียบเสียเปรียบกัน 

ตั้งแตตนแลว แลวก็ในสมัยนั้นกม็ีการสมัครเขามาเปน ส.ว. สรรหา แลวกก็ารสมัคร ส.ว. สรรหา 

ในป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๔ ก็คลาย ๆ กัน แตวาผูท่ีสมัครก็เรยีนรูมากขึน้ ทานประธานทานทราบ 5 

ไหมครับ ผูสมัครบางทานทีผ่มรูจัก เขาเขียนใบสมัคร ๒ ใบ แลวเวลาเดินมาสมคัรเขาเลือกดวูา 

จะไปชองไหนทีค่นสมัครนอย เมื่อเขาดูแลววาสมัครชองนี้ไดเปรียบ เขาก็ใชใบสมัครใบที่ย่ืนมาอกี 

ใบหนึ่ง เพราะวาพรอมที่จะลงทั้ง ๒ ใบ แลวตอนนัน้กม็กีารรบัรูวาในแตละวนัมีจํานวนผูสมคัรเทาไร 

ก็เปนประโยชนตอผูที่สมัครในวันหลัง ๆ ก็เลยเกดิการไดเปรียบเสียเปรียบ ท้ังนีผ้มเลยตอง

ขอขอบคุณท่ีทาง กรธ. เขียนกฎหมายปดชองตัวนี้ไวทั้งหมด แตก็ยังหนีไมพนถึงมี ๒๐ กลุม  10 

แตก็ยังมีปญหาวาบางคนกไ็ดเปรียบ บางคนกเ็สียเปรียบอยางที่เพ่ือนสมาชกิอภิปรายไวแลว 

ทีนี้ใน ๒๐ กลุม ผมเองก็เชือ่วาลึก ๆ ก็คงจะไมสามารถเขียนไดครอบคลุมหมดทุกอาชีพหรอก 

ผมยกตวัอยางเชน ชางทาํผม ชางเสริมสวย ชางทําเล็บ ก็มีระบุของเขาไวชัดเจนกส็ามารถท่ีจะ 

อยูในกลุมอืน่ ๆ ไดเชนเดียวกัน เพราะวาเราเขียนกลุมอืน่ ๆ ดกัไวทั้งหมดแลว กม็ีท้ังอาชีพแลวก็ 

ผูที่ไมไดประกอบอาชีพ แลวก็มีทัง้ผูมวีิชาชีพก็คอืมีวชิา แลวก็บวกอาชีพ เพราะฉะนั้นผูท่ีมอีาชีพ15 

และมวีิชาชีพกเ็ลยไดเปรียบตรงนี้วาเปนอาชีพกไ็ด เปนวิชาชีพกไ็ด สมัครไดทั้ง ๒ กลุม เปนตน 

ทีนี้ผมมาตดิใจในประเด็นทีว่าแลวกลุมหนึ่งหายไป ผมไมแนใจวาครอบคลุมผมก็พยายามดกูลุมที่เขา

เรียกวากลุมเพศท่ี ๓ หรือแอลจีบีที (LGBT) แอล (L) คอื เลสเบียน (lesbian) จี (G) คือ เกย (gay)  

บี (B) คือ ไบเซก็ชวล (bisexual) ที (T) ทรานสเจนเดอร (transgender) กลุมเพศที่ ๓ หรือกลุม

แอลจีบีที ผมก็พยายามมาดวูาตรงไหนเขาไดบาง กลุมท่ี ๑๕ เขียนวากลุมชาติพันธุและกลุม 20 

อัตลักษณอืน่ ๆ ผมก็พยายามไปเปดดิกชนันารี (dictionary) ดูวากลุมอตัลักษณใชไหม เขากเ็ขียน

ไอเดนทิที (identity) แปลเปนภาษาองักฤษก็ไมใช ก็เลยสงสัยวาในกลุมนีเ้ขาไดชองไหน หรือวา 

จะเขาในชองกลุมที่ ๒๐ คือกลุมอื่น ๆ ตรงนีก้็คือวาเปดเอาไวชัดเจนวาพรอมท่ีจะรบักลุมอะไรก็ได 

ที่ไมใช ๑๙ กลุมแรก อันนี้กค็ือการเขียนกฎหมายที่ผมคดิวาก็ดกัปดเอาไวหมด ซึ่งกเ็ห็นใจนะครบั 

เพราะวาเทาที่ผมถาม กรธ. บางทานก็บอกวากรณีที่เราออกแบบอยางนี้เปนประเทศแรกในโลก 25 

ไมมีประเทศอืน่เขาทํากไ็มเปนอะไรครับ คือไมจําเปน เราทําในส่ิงท่ีไมเคยมีใครทํากส็ามารถ 

ทําได แตประเด็นปญหากค็อืวาเราออกแบบมาวาในกรณีของบทเฉพาะกาล ๒๐๐ บวก ๕๐  

๕๐ คอืการเลือกไขว ๒๐๐ ที่ลบผูนําเหลาทัพออกไป ๖ ทาน ก็จะเหลือ ๑๙๔  ๕๐ เหมือนกับเรา 
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ทดลอง ทดลองที่จะเลือกไขวแบบนี ้แบบ ๒๐ กลุมนี้เลือกไขว แตประเด็นคาํถามกค็ือวา 

แลวถาเกดิลมเหลวละ คือผมพูดคลาย ๆ กับผมไปอภิปรายรัฐธรรมนญู ซึ่งในตอนท่ีรางรฐัธรรมนูญ 

เขาสูการพิจารณาขออภิปรายแบบนี้ ครั้งนี้ก็คลาย ๆ กนัอีก มีคําถามวาพอรางที่ออกมาอยางนี้ 5 

แลวเกิดการเลือกไขวอยางนีล้มเหลวดงัที่เพ่ือนสมาชิก ขออภัยที่เอยนามทานกลานรงค  จันทิก 

พูดชัดเจนวาเรามีประสบการณเรียนรูมาแลวจากสภาสนามมา จากสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาตวิามีปญหามากมายในการเลือก แลวครั้งนี้ถาเกิดเลือกแลวมีปญหาอีก  

เราก็คาดการณไมได ก็ไมอยากจะมองโลกในแงราย เพราะวาเราอยากจะเหน็การพัฒนา 

หรือนวตักรรม แตถาเกดิวามีปญหาในการเลือก ๕๐ คนในครัง้นี้ในบทเฉพาะกาล แลวบทหลัก 10 

ซึ่งกต็องตามมาหลัง ๕ ปจะทําอยางไร แกรฐัธรรมนูญคงไมงาย ผมคิดวาปญหาที่อยากจะฝากไว 

ก็คือในประเดน็นี้เพราะวาผมเองยอมรับวาในขณะนี้ก็คงจะแกอะไรไมได ทาํอะไรไดก็คอนขางยาก

เพราะวาในรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ รายละเอียดสวนใหญแลวเขียนตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งเราก็ไมสามารถทีจ่ะไปแปรญตัตหิรือไปเปลี่ยนปรบัปรงุอะไร

ทั้งส้ิน เพราะวารายละเอียดเขียนไปในลักษณะที่เขียนลอรัฐธรรมนญูก็ตองไปวารัฐธรรมนูญ แลวก็15 

อภิปรายรฐัธรรมนูญก็ไมไดอีก เพราะวาผานไปแลวประกาศในราชกิจจานเุบกษาเรียบรอยไปแลว

ประเดน็ปญหากค็ือวาอยากฝากตัง้เปนคําถามวา แลวถาเกิดวามปีญหาเกิดขึ้นซึ่งผมคิดวาทาง กรธ. 

เอง ทานกค็งไดมกีารปรึกษาหารอืพิจารณากนัอยางละเอียดรอบคอบแลว ตั้งแตสมยัที่ราง

รัฐธรรมนูญมาจนถึงปจจุบัน ทานคิดวาวธิีนีด้ีที่สุดเหมาะสมที่สุดกบัเมืองไทย เราเพียงแตติงวา 

ถาเปนอยางโนน ถาเปนอยางนีแ้ลวจะทําอยางไรก็เทานั้นเอง แตวาผลสุดทายกค็งจะตองยืนยันวา20 

อันนี้กเ็ปนการออกแบบที่เราคิดวาเพ่ือวันขางหนา เพราะวาเรายังยืนยันวาเราจะมีสมาชิกวุฒิสภา 

อยูซึ่งจะตองเปนสภาที่เปนตัวแทนของอาชีพและวิชาชพีตาง ๆ ตามรัฐธรรมนญู แลวก็เห็นดวยกบั 

ที่ทานอาจารยวาก็คือหมายถึงวาทุกคนในประเทศแหงนี้ก็ควรจะมีสิทธทิี่จะเลือกสมัครในกลุมใด

กลุมหนึ่งเพราะวาเปนรฐัธรรมนญูที่ใชกับทกุคนในประเทศไทยแหงนี้ ขอบคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสุดทายแลวนะครับ ทานสมชาย   

แสวงการ จะมทีานใดประสงคอภิปรายอีกหรือไมครบั ถามีกรุณาแสดงความจํานงเลยนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ผมปด ไมรับ

รายชื่อแลวนะครับ มีทานนพัิทธา  อมรรัตนเมธา อีก ๑ ทานนะครับ เชิญทานสมชาย  แสวงการ 5 

เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :  กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ

สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิตองขออภัยทานกรรมการรางรัฐธรรมนญู 

ทานประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ซึ่งผมเคารพอยางย่ิง เขาใจวาเปนความยากลําบากในการ 

ที่จะออกแบบสมาชกิวฒุิสภาใหม หลังจากที่เราประสบปญหาเรื่องสมาชกิวฒุิสภามาหลายสมัย 10 

มีทั้งแบบแตงตัง้ เลือกตัง้ และผสมกนัระหวางแตงตัง้กบัเลือกตั้ง แตความจรงิแลวปญหาไมไดอยูที่

สมาชิกวุฒิสภา ปญหาอยูทีก่ารเมอืงโดยรวมทัง้หมด เราก็มีปญหา ส.ส. มาตั้งแตหลังป ๒๔๗๕  

แตทานกไ็มไดออกแบบอะไรไปมากมายเปล่ียนไปจากเดิม แตเที่ยวนี้ทานกําลังออกแบบ ส.ว.  

เปล่ียนออกไปจากเดิมอกี ซึง่เปนความหนักใจของผมอยางย่ิง บางอยางกําหนดไวในรัฐธรรมนญูแลว

ผมก็รวมรณรงคเหน็ดวยกับการมรีางรัฐธรรมนญูและคําถามพวง ซึ่งกไ็ปเปลี่ยนแปลงอะไรไมได 15 

วันหนาก็จะเกิดปญหาตองกราบเรียนทานประธานวาเมือ่คืนจนถึงตีหนึ่งผมยังไมสามารถหาทางออก

หลังจากอานรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... 

ของทานกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดเลยวาจะออกไปอยางไร แลวจะสราง ส.ว. ที่ดไีดอยางไร  

ผมมาดูสภาในโลกนี้ ซึ่งจริงอยูประเทศไทยเราเลือก ๒ สภา คอืสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา 

แลวเรากม็ีมาตั้งแตเปล่ียนแปลงในสมัยแรกมีแค ส.ส. อยางเดียว และเปนพฤฒสภา แลวมาเปน 20 

วุฒิสภา เจตจํานงคือในการเมืองระบอบประชาธิปไตยทีม่ีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุก็คือ 

เรามีสมาชิกวุฒิสภาไวเปนสภากล่ันกรอง เราเปนบัฟเฟอร (buffer) ระหวางสภาผูแทนราษฎร 

ซึ่งเปนผูแทนปวงชนชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตรยิ อันนีช้ัดเจนครับ ในหลักทฤษฎีรัฐศาสตร 

แตวันนี้เรากําลังสรางออกแบบ ๒ แบบ แบบเดียวกันอกีแหละครับ สภาผูแทนราษฎรก็คือ 

ผูแทนปวงชนชาวไทย ในรฐัธรรมนญูทานก็บอกสมาชกิวุฒิสภาก็คือผูแทนปวงชนชาวไทย  25 

เรากําลังตัง้คําถามเหมอืนกนัครบั ผมเลยตั้งคําถามวาตกลงวฒุิสภามไีวเพ่ืออะไร จะมีอยูหรือเปลา 

มีไวทาํไม อํานาจหนาที่เดิมก็ถูกตัดออกไปมากมาย จริงอยูครับ เรื่องถอดถอนเอาออกไปแลว 

เรื่องกล่ันกรองกฎหมาย ซึง่ตองเปนหนาที่หลัก พอไปดโูครงสรางการไดมาซึ่ง ๒๐ กลุม อนันี้จะเกดิ 
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๗๕ 

สนช. ๖๘             อรุาวรรณ  ๒๐/๔ 

 

คําถามมากครบั ไมไดหมายความวาคนที่ทําหนาที่ในฐานะแบบสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ หรือ ส.ว.  

ที่มาจากการแตงตัง้ หรือ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตัง้ท่ีมีคณุสมบัตแิตกตางกบั ส.ว. ใน ๒๐ กลุมนี ้

จะทําหนาที่ไดดีกวา แตคําถามมีมากมายเหลือเกินครับ เพราะทานแบงกลุมไว ๒๐ กลุม 5 

แลวกป็ระสงคใหแตละกลุมเขามากลุมละ ๑๐ คน ผมยังนกึความโกลาหลหลังจาก ๕ ป ที่ใช ส.ว. 

ชุดแรกตามบทเฉพาะกาล นึกไมออกครับวา ส.ว. หนาตาจะเปนอยางไร อนันัน้ก็เปนปญหาที่ตอง 

ไปวาวนัหนา แตในฐานะทีต่องรับผิดชอบเหมือนกันครับ จะวนันีว้ันหนาเราก็ตองรบัผิดชอบอยูด ี

ผมยิ่งดูกระบวนการ ขออภัยครับ ลองด ู๒๐ กลุมเริม่ตน แบงเปนกลุมบริหารราชการแผนดนิ  

ถาเขามา ๑๐ คน กลุมกฎหมาย ๑๐ คน กลุมการศึกษาครูบาอาจารย ๑๐ คน กลุมสาธารณสุข10 

แพทย พยาบาล ๑๐ คน กลุมอาชีพทํานาปลูกพืชลมลุก ๑๐ คน กลุมอาชีพทําสวน ๑๐ คน  

ประมง ปศุสัตวรวมกันนะครับ กลุมพนักงานลูกจาง ๑๐ คน กลุมประกอบอาชีพดานส่ิงแวดลอม  

ผังเมือง อสังหาริมทรัพย สาธารณูปโภค พลังงาน ๑๐ คน กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลาง 

ขนาดยอม ๑๐ คน กลุมผูประกอบกิจการอืน่นอกจากตาม (๙)  ๑๐ คน กลุมผูประกอบธรุกิจ 

ดานอาชีพทองเท่ียว มัคคเุทศก พนกังานโรงแรม ๑๐ คน กลุมประกอบอุตสาหกรรมทํานอง15 

เดียวกัน ๑๐ คน เบด็เสร็จกลุมนี้ ๔ กลุม ก ็๔๐ คน -------------------------------------------------- 

 

          -  ๒๑/๑ 
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๗๖ 

สนช. ๖๘          อรนติย  ๒๑/๑ 

 

กลุมผูประกอบการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ือสาร พัฒนานวัตกรรม ๑๐ คน กลุมสตรี ๑๐ คน  

กลุมผูสูงอายุ คนพิการ ชาตพัินธุ อตัลักษณ ๑๐ คน กลุมศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี การแสดง  

๑๐ คน กลุมประชาสังคม องคกรสาธารณะ ๑๐ คน กลุมส่ือสารมวลชน สรางสรรคนวตักรรม  5 

๑๐ คน กลุมผูประกอบวิชาชีพอิสระ ๑๐ คน กลุมอืน่ ๆ ๑๐ คน สภา ๒๐๐ คนนี้ก็จะเตม็ไปดวย 

ส่ิงท่ีทานออกแบบไว ก็มคีําถามอีกวาสมาชิกวุฒสิภามีไวทําอะไร ถามีไวเปนแคผูแทนปวงชน 

ชาวไทย สภาผูแทนราษฎรเขามีอยูแลว ๕๐๐ คน เขามาจากการเลือกตั้งทัง้แบบเขตและแบบ 

ปารตี้ลิสต (party list) ไมจําเปนตองมีวฒุิสภา ถาออกแบบแบบนี ้เพียงแตเปล่ียนอะไรไมได  

เพราะรฐัธรรมนูญไปบอกไวแลววาวฒุิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกกนัเองของบุคคล10 

ซึ่งมคีวามรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพที่หลากหลายของสังคม โดยแบงกลุมก็คือ 

เลือกกนัเอง คําถามผมยอนกลับไปกลับมาของการคงอยูของสมาชิกวฒุิสภากบัการทําหนาที่ตาม

รัฐธรรมนูญ จรงิอยูบทเฉพาะกาลใหมี ๒๐๐ บวก ๕๐  ๒๐๐ นี้ คสช. เลือกมา ๑๙๔ บวก ๖ กพ็อ

ประคองไปได แต ๕๐ คนกบัสัดสวน ๒๐๐ ที่จะมาจากการสรรหากันตั้งแตอําเภอ เลือกกันเองมา 

เดี๋ยวผมขออนุญาตมาเรือ่งวธิีการเลือกกันซึ่งผมยังยืนยันวาบล็อก โหวต (block vote) ไดไมยาก  15 

นี่คือกลุมปญหาของกลุมอาชีพที่ผมคิดวาตอนท่ีผมทํางานวิจัยของสถาบนัพระปกเกลา อยากจะ

สะทอนกลุมวชิาชีพ แตจะตองกลับไปใหประชาชนเลือก มิไดมาจากการเลือกกันแบบนี้และพากนั

ไปไหนไมทราบ อันนี้ขอประการที่ ๑   

  ประการท่ี ๒ วิธกีารเลือกทีผ่มเรียนวาบล็อก โหวตได ผมมีตวัอยางชัดเจน 

และกเ็คยพูดในสภาแลว ผมก็ยังไมเหน็วาสามารถจะปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรไปไดในการที่จะ 20 

ถาผมเปนกลุมการเมือง เพราะอะไรครับ เพราะวฒุิสภาตองเปนกลางทางการเมือง อันนี้ชัดเจนมาก

และขอบคุณกรรมาธิการ แตผมคดิวาทานไดเขียนไวในหลายมาตรามากวาบคุคลทีไ่ปกระทําการ  

ทําความผิดทัง้หลาย เชน เรยีกทรัพย รับสินบน ประโยชนอื่นใดเพ่ือลงสมคัร ไมลงสมัครรบัเลือกตัง้ 

มีโทษจําคกุตัง้ ๑ ปถึง ๑๐ ป ปรับ ๒๐,๐๐๐ ถงึ ๒ แสนบาท อันนี้ตามมาตรา ๗๙ ศาลส่ังเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป มาตรา ๘๑ ผูใดมีสิทธิเลือก ผูใดเรียกรับหรอืยอมรับ 25 

เงินทรัพยสินหรอืประโยชนอื่นสําหรับตนเอง ผูอื่นหรืองดเวนไมเลือกผูใดตองระวางโทษจําคุก  

๑ ปถึง ๕ ป ปรบัตัง้แต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑ แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและใหศาลส่ังเพิกถอน 

สิทธิเลือกตั้งนั้นเปนกําหนด ๑๐ ป โทษมหีนักไวเตม็ทุกมาตราเพราะเปนมาตรการอยางหนึ่ง 

เชนกนัวนันี้เรามโีทษถงึประหารชวีิต จําคกุตลอดชวีิตกบัผูคายาเสพติดและโจรเต็มแผนดิน ก็ไมเหน็

มีโจรคนไหนกลัวที่จะไมกระทําผิด วันนี้ยังมคีดอีาชญากรรมขึ้นหนา ๑ ตลอดเวลา ยังมีการผลิตยา 30 



๗๗ 

สนช. ๖๘          อรนติย  ๒๑/๒ 

 

ถึง ๘๐๐ ลานเมด็ ยังมีการจับยาไดวนัละเปนลาน ๆ เมด็ตลอดเวลา การเมืองก็แบบเดียวกัน วนันี้ 

การออกแบบตามมาตรา ๔๑ ในการเลือกระดับจังหวัด ดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  

(๘) (๙) (๑๐) นี้บล็อกโหวตได ที่ผมพูดอยางนี้เพราะอะไร ขออนญุาตตองพยายามหาวิธีอืน่ที่จะ 5 

ชวย กรธ. แลวก็จะหาวิธชีวยแปรญัตติ เพราะนึกไมออกจริง ๆ วาจะทําอยางไร เพราะบทเรียน 

จากสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในชุดที่ผานมา ๒ – ๓ ครัง้ จนกระทัง่ คสช.  

ตองยุบสภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอเนื่องไปยังสมชัชาและตอเนื่องไป ส.ส.ร.  

ที่ทานประธานเคยอยูรวมนัน้มีบทเรียนการบล็อกโหวตทํานองเดียวกัน มิใยที่พรรคการเมอืง 

ใหญ ๆ นกัการเมืองเขาจะมองเหน็ ผมไมไดบอกวานกัการเมืองมองไมดี แตนักการเมืองทานมีเวที10 

ของทานอยูแลวที่สภาผูแทนราษฎรในการทาํไพรมารีโ่หวต (primary vote) ก็ด ีสงคนลงเขตกด็ี  

สงคนปารตี้ลิสตก็ด ีตอไปนี้เขาจะสงคนลง ส.ว. สบายมากเลยครบั ทําอยางไรครับ บทเรียน 

ที่ผมบอกสภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิผมเคยเขาไปเปนอนุกรรมการ ยกตัวอยางใหดู 

ขออนญุาตทานประธานใชเวลาอีกสักครูครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   เขาวางคนตั้งแตเขาไปจัดการคนเปนกรรมการสรรหา 

อนุกรรมการสรรหา แลวก็จัดคนเขามาตั้งแต ๑. เลือกกนัเอง  ๒. เลือกไขว  ๓. คนเหลานีไ้มเคยคิด

จะไปเลือกใครเลยนอกจากถูกรบัจางและถูกหมายใหไปเลือกบคุคลอืน่ เพราะฉะนัน้กลุมที ่๑ ที่ทาน

บอกใหมาเลือกกันเองในระดับจังหวดั ในระดับอําเภอ ถาผมเปนพรรคการเมอืงที่คมุภาคเหนือ  20 

ภาคอีสาน ภาคใต ภาคตะวนัออก คาสมคัรคนละ ๒,๕๐๐ บาท ผมสงคนลงทกุกลุม กลุมละ  

๑๐๐ คน ไปท่ีจังหวดัสุรนิทรของครหูยุย ใหครูหยุยลงจากกรงุเทพมหานครไปสมัครก็ผมไมเลือก 

ครูหยุย ทานจะได ๑ ใน ๕ เขามาไดอยางไร ก็ผมไมเลือก ผมจะเลือกคนท่ีผมเปนเปาหมาย  

เพราะเขาบอกใหเลือกกันเอง เพราะฉะนัน้ครหูยุยตกตัง้แตสุรินทร ครูตวงลงรอยเอด็ตกตั้งแต

รอยเอ็ด ไมมีทางเขามาได เพราะพรรคการเมืองเขาสงคนไปกลุมละ ๑๐๐ คน เราเลือกที่จะไมเอา25 

พวกเราเขาไปหรือใครก็ตามที่ไปสมคัร ไมพอ ๑๐๐ สงไป ๓๐๐ ก็ได ๕๐๐ ก็ได ๑,๐๐๐ คนก็ได 

เพราะใชเงนินดิเดียวยึดประเทศไทย ถามวาที่ทาน กรธ. อธิบายวาอยูกรุงเทพมหานคร แตบานเดมิ

อยูโนนอยูนี่ กลับไปลงตรงไหน ไมมทีี่ใหลง เพราะลงทานก็สอบตกทันที เพราะเขาไมเลือกทาน

ตั้งแตตน นีต่ัดตั้งแตตอนตนเลย ไมตองตดัตอนไหนเลย ตัดตนทางใหสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ 

๒๕๐ คนไปลง ใครไดผมจะกราบ ไมมีทาง ถาพรรคการเมืองเขาลงมือทํา พรรคใหญ ๆ ใชเงนิเปน 30 



๗๘ 

สนช. ๖๘          อรนติย  ๒๑/๓ 

 

หมื่นลานในการจัดการเลือกตั้งจึงได ส.ส. เพราะฉะนั้นใชเงิน ผมเคยคํานวณใหทานประธานดแูลว  

ใชเงิน ๕,๐๐๐ ลานบาทยึดประเทศไทยผานกระบวนการ ส.ว. งายมากเลยครบั ตดัตอนตั้งแตกลุม

อําเภอ จากนัน้คอยมาจัดระบบ เขาเรียกวามีผูจัดการ กลุมเหลานี้ไมเลือกกันเอง พอตัดเปนแบง5 

สายเปน ๔ กลุม ใน ๔ กลุมเขากไ็มไดทําตามที่ตวัเองคดิอยูแลว เพราะเขามาเปนผูเลือกซึง่พวกเรา

เรียกวาพวกกามิกาเซ (kamikaze) ไมสนใจจะเลือกตวัเอง สนใจแตเขาเขียนเบอรไวใหไปเลือกใคร  

จะใหเลือก ๓  ๒ คะแนนไมเปนปญหา เพราะคนเหลานีถู้กจัดตั้งเขามาเรียบรอยแลว จัดตัง้ตั้งแต

ตอนแรกจากอาํเภอ จัดตัง้เขามาเปนแถวในกลุม ๔ สาย กลุมเหลานีเ้ลือกเปาหมายตามทีต่กลง

เรียบรอย จะมีผูจัดการเปนโคช (coach) ไปคอยจัดการหมด ซึง่ทานกลานรงค  จันทิก อธิบายแลว10 

ในการเลือกสมัชชา ๒,๐๐๐ ใหเหลือ ๒๐๐ วนันัน้มีการบริหารจัดการ คนบางคนทีไ่ดคะแนนเขามา

เปนที ่๑ คนบางคนเคยเปนประธานสภาบางที ่ใชเงนิตวัเลข ๗ หลัก คนที่ไดรับเงินเปนอดีตแกนนาํ

ของบางที่ไดไป ๕๐ ลานบาท นี่เฉพาะสภาบางสภาเล็ก ๆ เพราะฉะนั้นเงินการเมืองนี้คูณดวย 

๕,๐๐๐ ลานบาท ยึดประเทศไทย ถามวาทําไมยึด ก ็ส.ส. ๕๐๐ ทานให ส.ว. ไปรวมเลือก

นายกรฐัมนตรีคนนอก นีค่ือบทเฉพาะกาล ตอนนีบ้ังเอญิเขียนวา ๒๐๐ มาจาก คสช. อีก ๕๐  15 

มาจากวิธนีี้ก็อาจจะไมเกดิอยางนั้นก็ได แตถา ๕๐ นีถู้กกระบวนการจัดการแบบนี้ไมยากหรอกครับ 

ผมเรียนแลวดวยความกงัวลใจจริง ๆ และแปรญัตติไมถูก เพราะวาผมไมรูจะแปรญตัติอยางไร 

ที่จะปองกันการบล็อกโหวต ขออนุญาตนาํเรียนทานประธานวาเผ่ือกรรมาธิการจะชวยกันคิด  

ผมเองก็จะพยายามคดิวาจะแปรญัตติอยางไร แตผมมองแลวเสนทางในการบล็อกโหวตไมสามารถ

ทําได อยากฟงการอธิบายของทานผานสภาแหงนี้จากทานอนกุรรมการที่ทานยกรางวาทานเขียน20 

แลวไมบล็อกอยางไร แตอยาบอกวาทานกําหนดโทษไวแลว โทษสูงถึงตัดสิทธิ ๒๐ ป คนเหลานี ้

ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิไมมีที่อยูชดัเจน ไมเคยมี 

เบอรโทรศัพท มาเพ่ือเลือกเปนฉนัทนาที่โรงงาน ขออภัยฉันทนา มาจากตัวแทนที่กลุมแรงงาน 

ไปจัดตั้งมาเปนพันคนเขามาเพ่ือเลือกอยางเดียว นี่คือโครงสรางแบบเดียวกัน ไมไดตางกับ 

วันท่ีผมเคยอภิปรายรัฐธรรมนูญ ตางกนัเล็กนอยในวิธกีารจัดการที่ดูเหมือนซบัซอน แตผมดู  25 

๓ – ๔ ชัว่โมงกไ็มซบัซอน จัดการงายมาก ก็ขออภัยวาตองเรียนตรง ๆ วายังไปไมไดและผมไมคดิวา

การที่เราใชบทเฉพาะกาล ๕๐ คน แลวยอตรงนี้ลงก็อาจจะไดแกปญหาเฉพาะคราว จริงอยู คสช. 

อาจจะมาเลือก ๕๐ คนก็สกรีน (screen) ออกไปไดสักสวนหนึ่ง ---------------------------------------- 
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๗๙ 

สนช. ๖๘         สุกัญญา  ๒๒/๑ 

 

แตทัง้หมดเมื่อเขาสงไกในเลามาใหทาน ๒๐๐ ตวั ใหเลือกเหลือ ๕๐ ตัว ก็คือไกเลาเดียวกันถาเลือก 

อยางไรไกเลานี้กเ็ปนไกทีร่ับฟงมาจากทางฝายการเมอืงแลวทานจะทําอยางไร มิใยตองรวมถึงวา 

เมื่อหมดบทเฉพาะกาลตรงนี้ไปแลว ๒๐๐ คน ขางหนาวันหนาจะโกลาหลอยางไร บานเมืองจะเปน 5 

อยางไรตอก็ขออนุญาตนําฝาก เพราะผมเริ่มสงสัยวาตกลงมีสมาชกิวฒุิสภาไวทําอะไร ขอบคุณ 

ทานประธานครับ 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสุดทายนะครับ ทานนิพัทธา   

อมรรตันเมธา เชิญครับ 10 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   เรียนทานประธานท่ีเคารพ ทานคณะกรรมการ 

ดิฉนั นิพัทธา  อมรรตันเมธา ความจรงิดฉิันยกมือพรอมกับ ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

แลวกเ็ผอิญชื่อไมมี ขอเรียนวาส่ิงท่ีดิฉนัจะพูดมีหลายคนพูดไปแลว เชน คุณกลานรงค  จันทิก 

ซึ่งพูดไดดีกวาดิฉนัอีก แลวก็ทานสมชาย  แสวงการ กม็ีหลายคน แตส่ิงดฉิันยังตดิใจนิดหนึ่ง 

คอืในมาตรา ๑๑ ทีแ่บงไว ๒๐ กลุม กลุมทีด่ิฉนัตดิใจคอืกลุม (๕) กลุมอาชีพทํานา (๖) อาชีพ 15 

ทําสวน คือขณะนี้เดิมดฉินัคดิวาจะใชคําวา “กลุมเกษตรกร” แตกลายเปนอาชีพทํานากับอาชีพ 

ทําสวน ปจจุบันนีเ้ขาทาํไรนาสวนผสมเปนสวนใหญ แลวก็ทางรัฐบาลก็พยายามสนบัสนุนใหทํา 

ศาสตรพระราชา คนที่ทาํนาก็จะอาจจะปลูกพืชลมลุกหรอือื่น ๆ ในทาํนองเดียวกนั แตเดี๋ยวนี้ทํานา 

ไมไดปลูกพืชลมลุกอยางเดียว พืชยืนตนก็ปลูก เพราะฉะนั้นใน (๕) กลุมอาชีพทํานากับอาชีพ 

ทําสวนจะแยกกันลําบากมาก แตวาคําวา ปศุสัตว ประมง ปาไม ชดัเจน แตอาชีพทาํนากบัอาชีพ 20 

ทําสวนจะไปดวยกัน เพราะวาการทํานาไรนาสวนผสมเริ่มทํากนัมานานแลว แลวกต็อนนี้กําลัง 

เริ่มมาหลายปแลวที่อาชีพทาํนาไปปลูกตนไมยืนตนไมใชลมลุก มีหลาย ๆ อยางท่ีทาํใหดฉิัน 

มีความวติกกังวลแทนคณะกรรมการที่จะออก เพราะวาใน ๑๙ ขอ มคีําวา หรืออืน่ ๆ ในทํานอง

เดียวกันอนันี้ออกยากมาก กระท่ัง (๑) กลุมบรหิารราชการแผนดิน ขาราชการเรามทีั้งขาราชการ

ทหาร พลเรือน ตํารวจอะไรอยางนี้ยังแบงเปน ๓ พวก ขนาดขาราชการพลเรอืน ทนีี้ก็อยูใน 25 

กลุมเดียวกนัแตอยางอื่นไปแยกกนั แพทย พยาบาลกเ็ปนขาราชการไดเหมอืนกนัหลาย ๆ อยาง 

ก็คือในกลุมพวกนี้ยังเปนหวงวาหากสามารถไปสมัครกลุมไหนกไ็ด เกดิไปสมัครผิดกลุมขึ้นมา 

เกิดถูกฟองขึ้นมาจะเปนอยางไรก็ฝากเอาไว คือจะฝากตอนนี้คงจะไมได ก็ฝากทานคณะกรรมาธิการ 
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สนช. ๖๘         สุกัญญา  ๒๒/๒ 

 

ดวยกแ็ลวกันวาจะทําอยางไร เพราะวาเปนปญหาจริง ๆ เลย แตวาเรื่องอืน่ ๆ นัน้กม็ีหลายคนพูด 

ไปแลว ดฉิันอยากจะเรียนวาดิฉนัเคยเปนสมาชกิวฒุิสภามา ๒ สมัยจากการเลือกตั้ง ซึ่งดฉิันไมเคย 

หาเสียงเลย มแีตการแจกบตัรชื่อกับประวัตกิารทาํงาน แตวาดิฉนัทราบดวีาในจังหวัดดิฉนักบั 5 

จังหวดัอืน่ ๆ นัน้เขาหาเสียงกันอยางไร มีการซือ้เสียงกนัหรือเปลาและมวีิธกีารใด ๆ บาง แตที่ดฉิัน 

ทํานั้นดิฉนัไปงานอยางเดียว คืองานศพคนท่ีรูจักกันกระท่ังพวงหรีดก็ไมเคยสง แตวาดิฉนัทราบดีวา 

จังหวดัดิฉนักับจังหวัดอื่น ๆ นั้นเขาเลือกตั้งกนัเขาทําอยางไรบาง แตมหีลายทานพูดไปแลว 

ก็ไมอยากใหทานเสียเวลา กข็อฝากไววาตั้งแตพิจารณาเรื่องรฐัธรรมนูญแลวการเลือกตั้ง ส.ว.  

เปนส่ิงท่ีดฉิันไมไดเห็นดวยตัง้แตตอนนัน้ แตวาเมื่อมาถึงขั้นนีแ้ลวกต็องชวยกันคิดวาจะทําอยางไร  10 

ขอฝากไวแคนี้เพราะคนอืน่พูดไปหมดแลว ขอบคุณมากคะ 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิทานประธาน กรธ. ตอบชีแ้จงครับ 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ)   :   ทานประธานทีเ่คารพ 

ทานสมาชิกผูมีเกียรติครบั โดยที่คําอภิปรายของทานสมาชิกสวนใหญเปนเรื่องความกังวลหวงใย 15 

วาระบบนี้จะเปนไปไดหรือไม ผมคดิวาความนาหวงใยนัน้ก็มีอยู แตถาเราไมมคีวามหวังที่จะทํา 

ส่ิงใหมที่จะเดนิไปขางหนาเพ่ือเปล่ียนแปลงใหเกดิประโยชนสูงสุดใหได บานเมืองกค็งจะจมปลัก 

อยูกับท่ีเดิม เราก็คงไมตองไปลุกขึน้มาปฏิรูปประเทศ ไมตองทํายุทธศาสตรชาติ ส่ิงท่ีกําลังทํากันอยู 

ในวันนี้จะเปนตัวพิสูจนวาคนไทยไดพัฒนามากนอยเพียงไร ถาคิดตามหลักตัวเลขหรือส่ิงที่เคย 

เปนมาอาจจะเปนได อยางที่ ทานกลานรงค  จันทิก พูดหรอืที่ทานสมชาย  แสวงการ พูด 20 

แตนั่นแปลวาคนไทยทัง้ประเทศถูกซื้อไดหมดทุกคน ถาเปนอยางนั้นไมวาจะใชระบบอะไรก็คง 

เกิดผลอยางเดียวกนั แตความหวังของเราตองอยูทีว่าคนไทยไมใชเปนอยางนั้น มีอะไรส่ิงดงีาม 

ลึก ๆ อยูในตวัคนไทย เพียงแตเขามทีางออกมากนอยแคไหน ถาเขามีทางออกส่ิงด ีๆ งาม ๆ  

เหลานัน้จะออกมา เราดไูดจากเวลาที่เราไปฟงเสียงประชาชนตามตางจังหวัด ผูคนสนใจวิธกีาร 

เลือก ส.ว. นี้มาก ใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะเขารูสึกวาที่พูดกันมานานตั้ง ๒๐ ป วา 25 

ประชาธิปไตยท่ีแทจริงนัน้ประชาชนจะตองมีสวนรวมแลวอะไรคือสวนรวมที่วาไวนัน้ คราวนี ้

คําวา “สวนรวม” จะเปนจรงิเปนจังขึน้ก็คอื การเขาสมคัรมาเปนสมาชิกวฒุิสภาเพ่ือเลือกกนัเอง  

คําถามที่ทานสมชาย  แสวงการ ถามวา แลวจะแตกตางอะไรกับสภาผูแทนราษฎรถาเราคดิวา 
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สมาชิกวุฒิสภาคือผูแทนปวงชนชาวไทยเหมอืนกนั ขออนุญาตเรียนวาสมาชกิวฒุิสภาไมวาจะมา 

ดวยรปูแบบใด ๆ สถานะก็คอืผูแทนปวงชนชาวไทย ไปดใูนรัฐธรรมนญูทุกครั้งท่ีพูดถงึวฒุิสภา 

จะบอกวามฐีานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทย แตถามวาแลวทําไมมาคนละหลากหลายไมเหมือนกับ 5 

สภาผูแทนราษฎร เพราะเปนความจงใจของผูรางท่ีตองการแงมมุที่หลากหลายกัน ในคราวนีถ้ามวา 

ทําไมเรายึดอาชีพและคุณลักษณะของคน คําตอบก็คือวา เพราะคนแตละอาชีพ แตละคุณลักษณะ 

มีวิธคีิดทีแ่ตกตางกนั สภาผูแทนราษฎรคดิกฎหมายในแงมุมของพรรคการเมือง ถึงแมวา 

ในรัฐธรรมนญู มาตรา ๗๗ จะบอกใหรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน แตความคดิเหน็เหลานัน้ 

เอามาเพียงประกอบ เขาไมมีสิทธิจะมาพูดใหคนทัง้โลกทั้งประเทศไดฟงวาส่ิงที่กําลังจะออกกระทบ 10 

อะไรกับเขาบาง แตดวยคุณลักษณะของวฒุิสภาที่เรากําลังจะทําเราตองการใหคนเหลานั้นออกมา 

บอกวาที่คุณกาํลังจะออกกฎหมายกระทบผมอยางนี้ ผมไดดีอยางนี้ คนโนนจะเสียอยางนี ้จากแงมมุ 

ที่แตกตางกนัไป เพราะฉะนัน้ผมคดิวาความนาเปนหวงก็มีอยู ไมใชไมมี และ กรธ. ก็พยายาม 

หาลูทางทีจ่ะขจัดใหเหลือนอยที่สุด แลวก็หวังพ่ึงวา สนช. ซึง่ก็มปีระสบการณสูงจะคิดเติมตอ 

ใหสามารถดีย่ิงกวาที่เราคดิไวไดก็จะเปนพระคุณอยางใหญหลวง ---------------------------------------- 15 

 

          -  ๒๓/๑ 



๘๒ 

สนช. ๖๘                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๒๓/๑ 

 

หลักที่ผมกราบเรียนเมื่อตอนตนของเราก็คือวา อยากใหทุกคนมีสิทธิลงสมคัรในกลุมใดกลุมหนึง่ 

ไดเสมอ เพราะฉะนั้นจึงเขียนไวกวาง อยางท่ีทานนิพัทธา  อมรรตันเมธา บอกวาเราไปแยกทํานา 

กับทําสวนออกจากกัน เดี๋ยวนี้เขาทําไรนาสวนผสม ก็ไมเปนไรครับ เมื่อทําไรนาสวนผสมกแ็ปลวา 5 

ทั้งทํานาและทําสวน จะเขากลุมทํานาก็ได จะเขากลุมทาํสวนก็ได จะเขากลุมอืน่ถามีก็ได  

คือเขามีสิทธิจะเขาไดหลายกลุม แลวเขากเ็ลือกเอาวาเขาจะเขากลุมไหน และเพ่ือเปดโอกาส 

ใหคนธรรมดาสามญัที่ไมใชเปนนกัการเมืองโดยอาชีพ มสิีทธิเขามาไดมาก ๆ แลวเราก็จะปลอดภัย

ไปจากกลุมนักการเมือง แมวาในกลไกในกฎหมายนี้จะมีหลายจุดที่เขียนไวเพ่ือจัดการ 

กับคนท่ีเขามาใชวธิีการ ถาโจงครึ่มอยางที่ทานสมชาย  แสวงการ วาผมก็ยินด ีเพราะจะทําให 10 

พรรคการเมืองในบานเราทีท่ําอยางนัน้คอย ๆ หมดไป ถาทําอยางนัน้จริงนะครับ ผมกลัววา 

เขาจะทําเลหเหล่ียมอะไรทีม่ากกวานัน้ ไหน ๆ ผมจะลุกขึ้นมาเปนครั้งสุดทายแลว ขออนญุาต 

กราบเรียนวาเมื่อสักครูนีต้อบคําถามท่ีสําคัญตกไปอันหนึ่งในกฎหมาย ส.ส. คอืมีทานหนึง่บอกวา  

ในมาตรา ๗๕ เราหามไมใหผูใดหาเสียงโดยใชมหรสพ แลวก็ไปเขียนยกเวนเอาไววา ไมใชกับ 

คนที่สมคัรที่เขาใชความรูความสามารถทางศิลปะของเขาในการหาเสียง อนันี้เปนของใหมที่ใสขึน้ 15 

เพราะ กรธ. คดิวาไมเปนธรรมเลย คนที่เรียนฝกการพูดมาหรอืโดยธรรมชาตติั้งแตเกิดมาพูดเกง 

โนมนาวจิตใจคนเกง แตคนที่เขาเกงอยางอื่น เขาไมสามารถเอาความเกงของเขามาโนมนาวจิตใจ

ประชาชนได คนที่เปนนักรองพูดไมคอยเกง แตเขารองเพลงเกง ถามวาเวลาหาเสียง คนพูดเกง 

เขาก็พูดไป คนเปนนักรองเขาก็รองเพลงของเขาเพ่ือหาเสียง ขอเสียง เพียงแตวาส่ิงท่ีเราหามไว 

ก็คือวา คุณอยาเอาเครื่องมอืไป ถาคุณใชเสียงของคุณรองได คุณจะรองลิเก จะเปนพระเอกลิเก 20 

หรือมแีมยกมาก รองลิเกก็ได เพ่ือจะใหเกดิความเปนธรรมในการเอาความรูความสามารถของเขา 

ไปใชประกอบการหาเสียง เสียงดี ๆ อยางทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ก็อาจจะ แตทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ ทานเกงท้ัง ๒ ทาง พูดก็เกง รองเพลงก็เกง อันนั้นก็เปนประโยชน แตวาคนอื่น 

เขาอาจจะไมไดเปนอยางนัน้ เพราะฉะนัน้เราก็เปดทางให เพ่ือวาจะไดไมถูกไปตีวากลายเปน 

การใชมหรสพหาเสียง อันนัน้ก็ชวยกรุณารับไปพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมดวย  25 

สุดทายผมขออนญุาตขอบพระคุณทานสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ ทานประธานสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาตทิี่ไดกรุณาชวยเหลือเกื้อกูลมา ในการจัดทํารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 

ทั้ง ๑๐ ฉบับ มาดวยดีโดยตลอด ขอบพระคุณมากครับ  
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๘๓ 

สนช. ๖๘                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๒๓/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานใดยังตดิใจไหมครบั  

นายแพทยเจตน  ศริธรานนท เชิญครับ 5 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  

กระผม นายแพทยเจตน  ศริธรานนท สมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ เมื่อสักครูนี้ผมมีคําถามถึง 

กรธ. อยูเรือ่งหนึ่ง คือเรื่องกลุมเพศที่ ๓ หรือแอลจีบีท ี(LGBT) ก็ไมทราบวาจะอยูในกลุมทัง้หมด

ครอบคลุมหรือไม หรือจะตองไปอยูในกลุมอืน่ ๆ ขอบคณุครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กลุมเพศที่ ๓ อยูกลุมไหน เชิญครับ 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ)   :   ในขณะที่สังคมเรา 

ยังกึ่ง ๆ ไมรูวาจะไปอยางไร บุคคลเหลานั้นก็สามารถเขาอยูในประเภทที่ ๓ ได กลุมบุคคลที ่๒๐ 

คือกลุมอืน่ ๆ คอืสามารถจะเขาได กําลังกระซิบบอกกันวา ไมวาใครจะมีอาชีพอยางไร ใหสามารถ

เขากลุมที่ ๒๐ ไดเสมอ ตามความสมัครใจ เพ่ือวากลุมนีจ้ะเปนกลุมทีเ่ปดกวาง ถึงจะเปนนายแพทย 15 

แลวบอกวาไมรูขีเ้กียจเอาเรือ่งนายแพทย อยากจะมาอยูกลุมท่ี ๒๐ ก็ได ก็เพ่ือวาจะไดเปดรับได

ตลอดเวลา กําลังกระซบิกนัอยูวาเวลาไปทําในคณะกรรมาธิการกช็วยเขียนตรงนี้ใหชัดเจนย่ิงขึน้

ครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมเขากลุมไหนกไ็ปอยูกลุมอืน่ ๆ นะครบั 20 

เขากลุมไหนได อยากอยูกลุมอื่น ๆ ก็ไปกลุมอืน่ ๆ ไดเหมือนกนั ทานสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ  

ผมปดรับรายชื่อไปแลวนะครับ ตอนนี้ใหเฉพาะผูทีอ่ภิปรายไวเดมิ ที่ทานประธานไมไดตอบคาํถาม

ของทาน ไมมีทานใดตดิใจแลวนะครบั สําหรับทานทีอ่ภิปรายไว ทานสมชาย  แสวงการ  

มีอะไรเพ่ิมเติม เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานที่เคารพครบั สมชาย  แสวงการ  25 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองกราบขออภัยทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนญู  

ดวยเจตจํานงทีด่ีจริง ๆ แลวก็พยายามจะหาทางออก เพราะวารฐัธรรมนูญก็ไดบัญญตัิไวแลววา 

วุฒิสภาประกอบดวยสมาชกิ จํานวน ๒๐๐ คน ซึง่มาจากการเลือกกันเองของบุคคล อันนี้ก็ตาม

รัฐธรรมนูญ 
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๘๔ 

สนช. ๖๘                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๒๓/๓ 

 

มาตรา ๑๐๗ เราคงปฏิเสธไมได เพียงแตขอกังวลผมเปนขอกงัวลทีเ่กดิจากประสบการณตรง  

ทั้งเคยเปนสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติมา ๒ ครัง้แลว ทําพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู  

ทั้ง กกต. และการเลือกตั้ง และการไดมาซึง่ ส.ว. มาแลว นีก่็เปนครั้งที่ ๒ แลว ท้ังเปน สนช.  5 

๒ ครัง้แลว เปน ส.ว. ก ็๒ ครั้งแลวเชนกนั กม็ีความกงัวลแลวกเ็ขาใจครับ แลวก็อยากจะเห็น 

อยางที่ทานประธานวาวาประเทศจะไดผานพน เพราะวาประชาชนก็คงจะตองใชความเปนพลเมือง 

ในการเลือก เพียงแตขอกังวลผมนั้นจะทําอยางไรที่ไมทาํใหสภาท่ี ๒ นี ้เปนสภาของฝายการเมือง 

ที่เขาเคยมายึดไป แลวกไ็มมปีระโยชนอะไร เพราะวากลไกที่ไดถกูวางไวนีข้ออธิบายวา  

ถูกล็อก (lock) ไวจรงิ ๆ และสามารถดําเนินการได ผมเองก็จะพยายามใชความรูความสามารถ 10 

ในการแปรญตัติอยางเต็มที่ เพ่ือจะหาทางออก และผมมองดวยความเคารพจรงิ ๆ วาอันนี ้

เสร็จจริง ๆ ไมมีอยางอื่น ถาไปตามนีไ้มมีทางครับ ไมเสรจ็ตอนนี้หรอกครับ เพราะวา ๕๐ คน  

ไมเปนไร แต ๒๐๐ คนขางหนา เสร็จแนนอน ทานตองยอนกลับไปวิกฤติเดิม ผมคงไมไปอยู 

สภาขางหนาอกีครัง้ ไมเปน สนช. แลว ไกลเกินไปแลว ทีนี้ที่ตองเรียนอยางนี้เพราะวา  

ดูจากรัฐธรรมนญูนี้กถ็าเขาใจผิด ขออนญุาตทาน กรธ. ทานอื่นชวยกรุณาตอบกไ็ด ทานระบุไว  15 

ถาผมยึดตามมาตรา ๑๐๗ ก็คือการเลือกกันเองของบคุคล เพราะฉะนัน้วธิีการในการเลือก 

ที่ทาน กรธ. ออกแบบมา ผมอาจจะตองขออนุญาตลองเสนอออกแบบใหม ไมทราบจะดหีรือไมด ี

ก็จะลองดู อาจจะแกหลายมาตรา เปลี่ยนท้ังกระบวน ก็จะลองเสนอดู อาจจะไมถกูใจ กรธ. เลย  

เพราะทานอตุสาหคิดมาตัง้นานแลว ผมก็จะลองดดูวยปญญาอันนอยนดิของผมวา ลองเสนอ 

ทางใหมทีไ่มใหเขาบล็อกโหวต (block vote) ไดอยางไรก็จะลองด ูอันนั้นคือกลุมที ่๑ ในกลุม20 

มาตรการเลือก 

  กลุมที่ ๒ กลุมอาชีพ ซึ่งผมก็ตรวจดแูลววาจําเปนตองล็อก ๒๐ กลุมอาชีพไหม  

และกลุมอาชีพกลุมละ ๑๐ คน หรือท่ีทานกาํหนดไวในบทเฉพาะกาล อยางนอยกลุมละ ๒ คนนี ้ 

บางเรื่องกไ็มสะทอนตอการปฏิรูป เราตองการคนที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญซึ่งเขียนไวในรัฐธรรมนญู 

และเขียนไวในคุณสมบตัิของความเปน ส.ว. แตบางกลุมอาชีพไมใชกลุมอาชีพ ไมใชกลุมท่ีมคีวามรู 25 

บางกลุมระบุวาเปนกลุมผลประโยชน เมื่อสักครูนี้ทานนายแพทยเจตน  ศิรธรานนท ถามเรื่อง 

เพศที่ ๓ ผมกด็ูไมออกวาทานเปนกลุมอาชีพหรอืกลุมผลประโยชน เพราะฉะนั้นในคุณสมบตัิ 

ที่ทานบอกวา ทานจะตองมคีวามรูความเชี่ยวชาญและประสบการณ หรือทํางานดานที่สมัคร 
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๘๕ 

สนช. ๖๘                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๒๓/๔ 

 

ไมนอยกวา ๑๐ ป ทานจะตองเขียนวาเคยเปนกะเทยมาไมนอยกวา ๑๐ ป หรืออยางไร  

หรือเปนสตรีกเ็ปนไดเลย อนันี้กไ็มอยูในคุณสมบตัิ เพราะฉะนัน้การแบงที่ผมคิดวาอิหลักอิเหล่ืออยู 

ก็ขออภัยวา ไมไดบอกวากฎหมายนีแ้ยหรอกครับ แตจะขออนญุาตวาจะฝากกรรมาธิการดวย 5 

เพราะผมเองไมไดเปนกรรมาธิการพิจารณากฎหมายฉบบันี้ ดวยความเปนหวงบานเมือง แลวก ็

ผมคิดวาถาเราแกปญหาสภาผูแทนราษฎรไดเหมือนที่ทานกําลังพยายามทํา ไมไดบอกนักการเมือง

ไมด ีนกัการเมืองดกี็มีมาก ไมอยางนัน้บานเมืองเดินไปไมได --------------------------------------------- 

 

- ๒๔/๑ 10 

 

 



๘๖ 

สนช. ๖๘         ลลนา  ๒๔/๑ 

 

แตเรากาํลังแกปญหาอีกอนัหนึ่งของ ส.ว. ซึง่ความจริงความเห็นสวนตวัผมประชาชนตองการ 

กลุมอาชีพมาเปนผูแทนในสภา แตไมไดตองการวธิีการเลือกแบบที่กําลังเขียน ถาเราเลือกชาวนา

โดยกรรมการสรรหา ๗ คนที่แลวหรือ ๑๕ คนหรือ ๕๐ คน ใหชาวนาเขาเขาสภามา ๑๐ คน กไ็มได 5 

เกิดปญหา ใหผูใชแรงงานเขามา ๑๐ คน ใหภาคเศรษฐกิจเขามา ๑๐ คน เขาเขามาก็ใชครับตวัแทน

อยางที่ทานเขียนกัน ๒๐ อาชีพไมเปนไรเลย แตคราวที่แลวที่สภาไมไดเพราะสภาไปเลือกฝายที่เคย

เปนขาราชการ ฝายที่เปนพอคาอยูบางกลุมแลวเหล่ือมอยูเฉพาะบางกลุม กลุมตวัแทน 

ภาคประชาชนไมไดเขา กลุมอัตลักษณไมเคยเขา กลุมเพศท่ี ๓ ไมไดเขา กลุมสตรีไมเขา พอเรา 

จับหลักผิดก็ผิดครบัผมก็ขออนุญาตวา ทนีี้พอเราไปเขียนวาเลือกกนัเองแลวเรามีอยางเดียวครับ 10 

เราตองเดินหนาตอไปใหได ๒๐ กลุมหรือ ๑๕ กลุมกแ็ลวแตใหมีตัวแทนเขามาใหได สวนวธิีการ

เลือกตองขออภัยครับฝากกรรมาธิการซึง่มาจาก กรธ. ดวยวา ถาเปนไปไดชวยทางสมาชิกสภา 

ในการปรับแกเถอะครับ ผมเปนพรรคการเมอืงทีด่ีก็ไมเปนไรแลวก็อาจจะเส่ียงเราไมไดกลัวยุบพรรค

เพราะใหใชนอมนิี (nominee) ทําอยูแลวครับ ขนาดจํานําขาวยังไมติดคุกเองเลยครับ ยังมีคนตดิคุก

แทนเลย เพราะฉะนัน้ไมยากครับเรื่องเหลานีห้มูมากครบัสําหรับการยึดประเทศดวยการใชเงนิ  15 

สงคน ๑,๐๐๐ คน คํานวณแลวครับคาสมัคร ๒,๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ คน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทเองครบั  

คาสมัคร ส.ส. ๑๒๐ ลานบาทเวลาเขาเลนการเมืองกนัครับ เพราะฉะนั้นใชเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

หมูมากสําหรับการจัดการ ส.ว. เมื่อสักครูครูหยุยบอกผมวา ๓๐๐ คนเขาเตรียมไวแลวครบั 

ที่จังหวดัสุรนิทร ทานไมลงหรอกครับ เพราะเขาไมเลือกทานแนนอน ขอบพระคุณทานประธาน 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทาง กรธ. มีอะไรจะตอบชี้แจงเพ่ิมเติมไหมครบั 

ไมมีนะครับ ไมมีผมปดการอภิปรายนะครบั  

  ตอไปจะเปนการขอมติในวาระ ๑ นะครับวาที่ประชุมจะรับหลักการหรอืไมรับ

หลักการของรางพระราชบญัญตัิฉบบันีน้ะครับ กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชุมครบั ขอเชิญ

ทานสมาชิกแสดงตนครบั เปนการตรวจสอบองคประชมุกอนลงมติ ในวาระ ๑ ของการพิจารณา 25 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มีสมาชกิทานใด

ยังไมไดแสดงตนไหมครับ ขอทราบองคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๒ คน) 
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๘๗ 

สนช. ๖๘         ลลนา  ๒๔/๒ 

   

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนผูเขาประชุมขณะนี้ ๑๘๒ ทาน 

ครบเปนองคประชมุครบั ตอไปจะเปนการขอมติในวาระ ๑ ของรางพระราชบญัญตัิประกอบ5 

รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... นะครับ สมาชิกทานใดเหน็ควรรับหลักการ 

ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ทานกดปุม เห็นดวย นะครบั ทานใดเห็นวา 

ยังไมควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย ตองการงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทุกทาน

ลงคะแนนครบั มสีมาชกิทานใดยังไมไดใชสิทธิลงคะแนนไหมครบั วาระ ๑ รางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... มีทานใดยังไมไดลงคะแนนไหมครบั  10 

ทุกทานลงคะแนนเรียบรอยแลวนะครับขอทราบผลการลงคะแนนครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในวาระ ๑ ผูเขารวมประชมุ 

๑๘๙ ทาน มติที่ประชุมเหน็ดวย ๑๗๗ ทาน ไมเห็นดวย ๑ ทาน งดออกเสียง ๑๐ ทาน  15 

ไมลงคะแนน ๑ ทานนะครบั เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิห็นชอบใหรบัหลักการของรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... ไวพิจารณาตอไปนะครับ  

  ตอไปขอใหทีป่ระชุมพิจารณาวาจะเหน็สมควรมอบหมายใหคณะกรรมาธิการ 

คณะใดเปนผูพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบันีต้อไป เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  20 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือตัง้คณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้พิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ จํานวน ๒๗ คน ขอผูรับรองครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้ 25 

คณะหนึ่งนะครับ จํานวน ๒๗ ทาน เปนผูพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบันี ้มีผูรบัรองญตัติถูกตอง   

จะมีทานใดเสนอเปนอยางอืน่ไหมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๘๘ 

สนช. ๖๘         ลลนา  ๒๔/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ ถาไมมถีือวาที่ประชุมเห็นชอบ 

เมื่อเปนเชนนีต้ามขอบงัคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๑๓๐ สัดสวนของคณะกรรมการ5 

รางรฐัธรรมนูญของคณะรัฐมนตรีและองคกรอิสระทีเ่กีย่วของจะเทากับ ๑ ใน ๕ หรือเทากบั ๕ ทาน 

เชิญคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเสนอรายชื่อสัดสวนของ กรธ. จํานวน ๓ ทานครบั เชญิครบั 

  นายสุพจน  ไขมุกด (รองประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ คนทีห่นึง่)   :    

กราบเรียนทานประธาน ผม นายสุพจน  ไขมุกด รองประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ คนทีห่นึง่ 

ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามญั ในสัดสวนของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู ดงันี้ครับ 10 

  ๑. นายอภิชาต  สุขัคคานนท   

  ๒. นายชาตชิาย  ณ เชียงใหม 

  ๓. นายอุดม  รัฐอมฤต 

  ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผูแทน กรธ. เสนอรายชื่อกรรมาธิการ ๓ ทาน 

ในสัดสวนของ กรธ. ตอที่ประชุมแลวนะครับ   

  ตอไปขอใหทานสมาชิกไดพิจารณาเสนอรายชือ่ในสัดสวนของสมาชกิและสัดสวน

ของผูแทนคณะรฐัมนตรีและองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เชญิทานสมชาย  แสวงการ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมชาย   20 

แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ขอเสนอ

รายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของสมาชกิสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิซึง่จะประกอบดวยผูแทน 

จาก สนช. ครม. คณะกรรมการกฤษฎีกา กกต. และผูทรงคุณวุฒ ิรวมถงึสภาขบัเคลื่อนการปฏิรปู

ประเทศ รวม ๒๔ คน ดังนีค้รับ 

  ๑. พลอากาศเอก จิรวัฒน  มูลศาสตร 25 

  ๒. พลเอก ฉตัรเฉลิม  เฉลิมสุข 

  ๓. พลอากาศเอก ณรงคศกัดิ์  สังขพงศ 
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๘๙ 

สนช. ๖๘         ลลนา  ๒๔/๔ 

 

    ๔. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

    ๕. นางนรรตัน  พิมเสน 

    ๖. นายปกรณ  นิลประพันธ 5 

    ๗. พลเอก พิรณุ  แผวพลสง 

    ๘. ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 

    ๙. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด 

  ๑๐. พลเอก วรพงษ  สงาเนตร 

  ๑๑. วาที่รอยตร ีวนัชัย  ใจกุศล 10 

  ๑๒. พลเอก วิชญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

  ๑๓. ผูชวยศาสตราจารยวุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย 

  ๑๔. นายศรีศักดิ์  วองสงสาร 

  ๑๕. พลเอก สกล  ชืน่ตระกลู 

  ๑๖. ศาสตราจารยสม  จาตศุรีพิทักษ 15 

  ๑๗. ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย 

  ๑๘. นายสมพร  เทพสิทธา 

  ๑๙. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ 

  ๒๐. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 

  ๒๑. นายสุพันธุ  มงคลสุธ ี  20 

  ๒๒. พลเอก อภิรชัต  คงสมพงษ 

  ๒๓. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช และ 

  ๒๔. พลเอก อูด  เบื้องบน 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 25 

 

          -  ๒๕/๑ 



๙๐ 

สนช. ๖๘         ธนพงษ  ๒๕/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการ 

ในสัดสวนของสมาชิก ผูแทนคณะรัฐมนตรี ผูแทน กกต. จํานวน ๒๔ ทานตอท่ีประชุมแลวนะครบั 5 

โดยมีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชิกเสนอรายชื่อเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบ ตอไปขอให  

เลขาธกิารเสนอรายชื่อกรรมาธิการทั้ง ๒๗ ทานตอที่ประชุมอกีครัง้ เชิญครับ 10 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธิการวิสามญั 

พิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. .... 

จํานวน ๒๗ คน ดงันี ้

    ๑. นายชาติชาย  ณ เชียงใหม 15 

    ๒. นายอภิชาต  สุขคัคานนท 

    ๓. นายอดุม  รัฐอมฤต 

    ๔. พลอากาศเอก จิรวัฒน  มูลศาสตร 

    ๕. พลเอก ฉตัรเฉลิม  เฉลิมสุข 

    ๖. พลอากาศเอก ณรงคศกัดิ์  สังขพงศ 20 

    ๗. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

    ๘. นางนรรตัน  พิมเสน  

    ๙. นายปกรณ  นิลประพันธ 

  ๑๐. พลเอก พิรณุ  แผวพลสง 

  ๑๑. ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 25 

  ๑๒. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด 

  ๑๓. พลเอก วรพงษ  สงาเนตร 

  ๑๔. วาที่รอยตร ีวนัชัย  ใจกุศล 
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๙๑ 

สนช. ๖๘         ธนพงษ  ๒๕/๒ 

 

  ๑๕. พลเอก วิชญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

  ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยวุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย 

  ๑๗. นายศรีศักดิ์  วองสงสาร  5 

  ๑๘. พลเอก สกล  ชืน่ตระกลู 

  ๑๙. ศาสตราจารยสม  จาตศุรีพิทักษ 

  ๒๐. ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย  

  ๒๑. นายสมพร  เทพสิทธา 

  ๒๒. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ 10 

  ๒๓. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 

  ๒๔. นายสุพันธุ  มงคลสุธ ี

  ๒๕. พลเอก อภิรชัต  คงสมพงษ  

  ๒๖. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช และ 

  ๒๗. พลเอก อูด  เบื้องบน 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิารทัง้ ๒๗ ทาน ถกูตองนะครบั 

ตอไปขอใหทีป่ระชุมไดพิจารณากรอบเวลาแปรญัตตแิละกรอบเวลาทํางานของคณะกรรมาธิการ 

คณะนี ้เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั กระผม สมชาย   20 

แสวงการ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมกําหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๑๕ วนั  

กําหนดเวลาพิจารณาการดาํเนินงานของคณะกรรมาธกิารภายใน ๕๘ วันนับจากท่ีสภาแตงตัง้ 

ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอกําหนดเวลาแปรญตัต ิ๑๕ วัน 

นับจากวันพรุงนีแ้ละกําหนดเวลาทํางานของกรรมาธิการคณะนี ้๕๘ วนันบัจากวันนี้เชนเดียวกนั  

มีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชกิทานใดเสนอระยะเวลาเปนอยางอืน่หรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 30 



๙๒ 

สนช. ๖๘         ธนพงษ  ๒๕/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ 

แปรญตัตภิายใน ๑๕ วนันบัจากวนัพรุงนี ้และกําหนดเวลาทํางานของกรรมาธิการคณะนี้ภายใน 5 

๕๘ วัน นับจากวันนี้ ซึ่งจะครบกําหนดวนัที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เปนอันจบการพิจารณาเรื่องดวน

ที่ ๓ การพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชกิวุฒสิภา  

พ.ศ. .... ตองขอบพระคุณทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนญูและคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ

ทั้งคณะผมขอกําหนดนัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ในวันพรุงนี้คอืวนัศุกรที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐  10 

เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  

จึงขอใหทานท่ีมรีายชื่อไดรบัแตงตั้งเปนกรรมาธิการคณะนี้ ๒๗ ทาน ที่อานไปเมือ่สักครูเขาประชมุ 

โดยพรอมเพรียงกนัในวันพรุงนี้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ  

หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ทานสมชาย แสวงการ มีอะไรครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั กระผม สมชาย  15 

แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ขอเสนอ 

ทานประธานและทีป่ระชุมเพ่ือขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชมุ โดยจะขอใหยกระเบียบวาระที ่

๗.๑ เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิองคกรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละ 

กํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. .... ขึ้นพิจารณากอน ขอผูรับรองครับ 20 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหปรับระเบียบวาระการประชมุ  

โดยนาํระเบียบวาระที่ ๗.๑ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิองคกรจัดสรร 

คล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 25 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งขอขยายเวลาครั้งที ่๑  ออกไปอกี ๖๐ วนั ขึ้นมาพิจารณากอน มีผูรับรอง

ญัตติถูกตอง จะมีสมาชกิทานใดไมเหน็ดวยหรือเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 

 30 



๙๓ 

สนช. ๖๘         ธนพงษ  ๒๕/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบนะครับ 

เพราะฉะนัน้ตอไปจะเปนการพิจารณาระเบียบวาระที ่๗.๑ นะครบั 5 

  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  

  ๗.๑ เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิองคกรจัดสรรคลื่นความถี ่ 

และกาํกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วนั) 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๙๔ 

สนช. ๖๘         ธนพงษ  ๒๕/๕ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยทานประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั 

พิจารณารางพระราชบญัญตัิองคกรจัดสรรคล่ืนความถีแ่ละกาํกับการประกอบกิจการ5 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ ทานมนตรี   

ศรีเอี่ยมสะอาด ไดมีหนังสือแจงวา ระยะเวลาการดําเนนิงานของกรรมาธิการคณะนี้ 

จะครบกําหนดในวนัอาทติยที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แตเนือ่งจากรางพระราชบัญญัตฉิบับนี ้

มีเนื้อหาสาระสําคัญหลายประการที่กรรมาธิการจะตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ  

จึงมีความจําเปนที่จะตองขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอกี ๖๐ วัน ซึง่การขอครั้งนี ้10 

เปนการขอครัง้ท่ี ๑ แตโดยที่ขอบังคับการประชมุสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ กาํหนดไววา 

ในกรณีที่กรรมาธกิารคณะใดซึง่พิจารณารางพระราชบญัญตัิไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด  

ประธานกรรมาธิการหรอืผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนจะตองรายงานใหประธานสภาทราบ และให

ประธานสภาเสนอเรือ่งตอท่ีประชมุสภา ในการนี้ที่ประชุมสภาอาจลงมติใหขยายเวลาไดไมเกิน 

๒ ครัง้ ครั้งละไมเกนิ ๓๐ วนั ดงันัน้การที่ประธานคณะกรรมาธิการขอขยายเวลา แมจะเปน 15 

การขอครัง้แรก แตขอ ๖๐ วัน จึงเกนิกวาจํานวนวนัที่ขอบังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแหงชาต ิ

กําหนดไว หากทานสมาชิกเห็นชอบใหขยายตามขอได ก็มีความจําเปนที่จะตองขอมติวาที่ประชุม 

แหงนี้จะมีมติยกเวนการใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ หรอืไมนะครบั 

เพราะฉะนัน้ขอหารือเบือ้งตนกอน จะมีสมาชกิทานใดไมเหน็ดวยหรอืไมที่จะขยายเวลาให ๖๐ วนั 

ตามท่ีขอ  20 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบนะครับ 

เพราะฉะนัน้จําเปนที่จะตองขอมติจากทีป่ระชุมวาที่ประชุมแหงนี้จะมมีติเห็นชอบใหงดเวนการใช 

ขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีหรือไม  25 

ซึ่งการงดเวนการใชขอบังคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาตเิปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี  

ขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิขอ ๒๑๓ ไดกําหนดใหที่ประชมุตองลงมติเห็นชอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิในที่ประชุม จึงจะงดใชขอบงัคับการประชุม 
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๙๕ 

สนช. ๖๘         ธนพงษ  ๒๕/๖ 

 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตขิอดงักลาวไดนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะตองขอมติจากท่ีประชุม กอนขอมติ 

ผมขอตรวจสอบองคประชมุอีกครัง้ เชญิทานสมาชกิแสดงตน มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนไหม  

สมาชิกทุกทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชมุครบั 5 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๑ คน) 

 

          -  ๒๖/๑ 
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๙๖ 

สนช. ๖๘         วันสิริ  ๒๖/๑ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนผูเขาประชุมขณะนี้ ๑๘๑ ทาน 

ครบเปนองคประชมุนะครบั  5 

   ตอไปเปนการขอมติจากท่ีประชุมนะครับ สมาชกิทานใดเหน็สมควรอนญุาต 

ใหงดเวนการใชขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี ้

ได ทานกดปุม เห็นดวย  ทานใดเห็นวาไมควรอนุญาตกดปุม ไมเหน็ดวย  งดออกเสียง กดปุม 

งดออกเสียง เชิญลงคะแนน มีสมาชิกทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมครับ เชญิครบั ปดการลงคะแนน 

ขอทราบผลครบั 10 

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมต ิองคประชุม ๑๗๙ มติที่ประชุม 

เห็นดวย ๑๗๖ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุมมมีตดิวยคะแนนเสียง 

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิท่ีเขาประชุม อนญุาตใหงดเวนการใชขอบังคับการประชมุ 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เฉพาะกรณีนี้ได และเหน็ชอบใหขยายระยะเวลาการทํางาน 

ของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากบั 

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. ...  ครั้งท่ี ๑ ออกไปไดอีก ๖๐ วัน เปนอันจบระเบยีบวาระที่ ๗.๑ เชิญทานรองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานพีระศกัดิ ์ พอจิต ครับ 20 

   (การประชุมดาํเนนิมาถึงตอนนี้ นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมมี 25 

   ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว 

   รายงานการพิจารณาศกึษาเรื่อง รางพระราชบัญญัตปิาชุมชน พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมพิจารณาเสร็จแลว  
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๙๗ 

สนช. ๖๘         วันสิริ  ๒๖/๒ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครบั 

   (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 5 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   สําหรับรายงานเรือ่งนีน้ะครับ 

ทางประธานคณะกรรมาธิการไดมีหนังสือขออนุญาตใหนางนันทนา  บญุญานันท ผูอํานวยการ 

สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ในฐานะ 

อนุกรรมาธิการและเลขานกุารคณะอนุกรรมาธกิารเขารวมประชมุเพ่ือชี้แจงประกอบการพิจารณา10 

รายงานของคณะกรรมาธิการ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาผมอนุญาตตามขอบงัคบัการประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๖๒ เชิญทานกรรมาธิการกบัทานผูชีแ้จงเขาประจําที่เลยครับ 

นอกจากนัน้ทางประธานคณะกรรมาธิการไดมีหนังสือขออนญุาตฉายเพาเวอรพอยต (PowerPoint) 

ประกอบการพิจารณารายงานฉบับนี้ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาผมอนญุาต 

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๕๕ พรอมแลวเชิญทานประธาน15 

คณะกรรมาธิการชีแ้จงไดเลยครับ 

   พลโท ชัยยุทธ  พรอมสุข (ประธานคณะกรรมาธิการ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิและทานสมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาตทิุกทาน  

  ตามที่ท่ีประชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗  ในวนัพฤหัสบดทีี่ ๙  

ตุลาคม ๒๕๕๗ ไดมมีตแิตงตั้งคณะกรรมาธิการสามญัประจําสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ตามขอบังคับ20 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครัง้ที่ ๑๔/๒๕๖๐ ในวนัพฤหัสบดทีี่ ๙ ตุลาคม  

๒๕๕๗ ไดลงมตติั้งคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม สภานติิบัญญตั ิ

แหงชาตขิึ้นตามขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๘๔ (๑๔) โดยม ี

อํานาจหนาที่พิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูหรือรางพระราชบญัญัติ กระทํา

กิจการพิจารณาสอบสวนหรอืศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  25 

การสงเสริมบํารงุรักษาและคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมท้ังการศึกษาปญหาการใช การปองกนั  

การแกไขและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  
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๙๘ 

สนช. ๖๘         วันสิริ  ๒๖/๓ 

 

   ในการนี้คณะกรรมาธิการไดเล็งเหน็ถงึความสําคัญของรางพระราชบญัญตัิปาชมุชน 

พ.ศ. ....  จึงไดมีมตแิตงตัง้คณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษารางพระราชบญัญตัิปาชุมชน พ.ศ. ....  

ขึ้น โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือพิจารณาศกึษารางพระราชบญัญตัิปาชมุชน พ.ศ. ....  ฉบับที ่5 

สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศจะเสนอตอคณะรฐัมนตรีเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมาธิการและสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กอนทีร่างพระราชบัญญัตปิาชุมชน พ.ศ. .... จะไดม ี

การเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการ 

มีวัตถุประสงคคือ 

   ๑. เพ่ือศกึษารางพระราชบญัญตัิปาชมุชน พ.ศ. .... ฉบบัที่สภาขับเคล่ือน 10 

การปฏิรปูประเทศจะเสนอตอคณะรัฐมนตร ีเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ และสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิกอนที่รางพระราชบญัญตัิปาชมุชน พ.ศ. .... 

จะมีการเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

   ๒. เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบรางพระราชบญัญตัิปาชมุชน พ.ศ. .... 

ฉบับที่สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศกําลังพิจารณา กับรางพระราชบญัญตัิปาชมุชน 15 

พ.ศ. ....  ฉบบัที่ผานความเห็นชอบของสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐  

และรางพระราชบัญญัตปิาชมุชนนอกเขตอนุรกัษ พ.ศ. ....  ฉบับที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ 

   บัดนี ้คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศกึษา เรื่อง รางพระราชบญัญตัิปาชมุชน 

พ.ศ. ....  เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิโดยคณะกรรมาธิการไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะในรางมาตราตาง ๆ  20 

พรอมทั้งไดจัดทําตารางเปรยีบเทียบรางพระราชบญัญตั ิ๓ ฉบับ คือรางพระราชบัญญัต ิ

ปาชุมชน พ.ศ. ....  ฉบับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รางพระราชบญัญตัิปาชมุชน 

พ.ศ. ....  ฉบบัสภานติิบญัญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และรางพระราชบัญญตัิปาชมุชน 

นอกเขตอนุรกัษ พ.ศ. ....  ฉบับสภาปฏิรปูแหงชาต ิมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ดวยแลว ท้ังนีก้ระผมขออนญุาตใหทานพลเรือเอก วลัลภ  เกดิผล ประธานกติติมศกัดิ์25 

คณะกรรมาธิการ เปนผูเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาในรายละเอียดตอท่ีประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตติอไป ขอบพระคุณครบั 

 

           -  ๒๗/๑ 

30 



๙๙ 

สนช. ๖๘         พชร  ๒๗/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานพลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล ครับ  

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 5 

กระผม พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศกึษา 

รางพระราชบัญญัติปาชุมชน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ขออนุญาตกราบเรียนขอมูลดังนีน้ะครับ 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีอยูประมาณ ๓๒๐.๗ ลานไร จากขอมูลลาสุดพบวามีพ้ืนที่ปาไมอยูประมาณ 

๑๐๒.๒ ลานไร หรือประมาณ ๓๑.๕๗ ของพ้ืนที่ประเทศ ตลอดเวลาที่ผานมานัน้รัฐบาล 

ทุกรัฐบาลมักจะมนีโยบายทีก่ําหนดไวคอนขางจะคลายเคียงกันคือประเทศไทยตองมีพ้ืนที่ 10 

ปาไมอยางนอยรอยละ ๔๐ ของประเทศหรือประมาณ ๑๒๘ ลานไร โจทยที่สําคัญก็คือจะเพ่ิม 

พ้ืนที่ปาอีกประมาณ ๒๗ ลานไรไดอยางไร ถาดูจากการจําแนกท่ีดนิของประเทศจะพบวา 

รอยละ ๔๒ ของประเทศหรอืประมาณ ๑๓๕ ลานไร เปนที่ปาสงวนตามกฎหมาย ซึง่ในพ้ืนที่นี ้

รวมถึงปาเศรษฐกิจ เขตอนรุักษตาง ๆ การที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปาอีกประมาณ ๒๑ ลานไร นอกจาก 

การสงเสริมหรือการทาํสวนปาในที่ดนิท่ีเปนเอกสารสิทธิ และทีด่ินอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัติ 15 

สวนปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผาน สนช. ไป ก็คงจะตองมามองในเรื่องของการบรหิารจัดการพ้ืนท่ีในพ้ืนที ่

ปาสงวนท่ีปจจุบันมีการจัดการเปนปาเศรษฐกิจอยูแลวประมาณ ๒๖ ลานไร กค็วรจะจัดเปน 

ปาเศรษฐกิจอกีจํานวนเทาใด และควรจะสงเสริมใหชมุชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีในปาหรือใกลเคียงปา 

ที่มีอยูแลวเขามามีสวนรวมในการสรางพ้ืนที่ปาไดเพียงใด ปาชุมชนอาจจะเปนพ้ืนทีท่ี่ไมสามารถ 

ที่จะสรางขนาดของปาไดใหญเทากบัปาเศรษฐกิจ แตปาชุมชนจะเปนคําตอบที่สําคญัในการที่ 20 

จะเปนการดําเนนิการที่สอดคลองกบัรัฐธรรมนญู คือการที่ใหประชาชนและชุมชนมสีวนรวม 

ในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม พรอมทั้งเปนการดาํเนนิการที่สอดคลอง 

กับวถิีชีวติที่มอียูเดมิกับสรางความกนิดีอยูดีใหกบัชุมชนได โดยเฉพาะอยางย่ิงในการดําเนินการ 

ตามศาสตรพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปาชมุชนไมใชเรื่องใหมในประเทศไทย  

ไดมกีารจัดตั้งปาชุมชนอยูแลวตามพระราชบญัญตัิปาไมมากกวา ๙,๐๐๐ ปา ครอบคลุมกวา  25 

๑๐,๐๐๐ หมูบาน เนือ้ท่ีเกอืบ ๘ ลานไร โดยในจํานวนนี้ประมาณรอยละ ๑๐ อยูในเขตอนรุักษ 

โดยที่ไมมีกฎหมายรองรบั การจัดการปาชุมชนจึงควรท่ีจะมีกฎหมายระดบัพระราชบัญญตั ิ

เปนแมบทในการดําเนนิการตอไป กวา ๒๕ ปที่ผานมาไดมีการพยายามในการที่จะเสนอ 

พระราชบัญญัตปิาชุมชนมาโดยตลอด โดยในป ๒๕๓๕ กรมปาไมไดเริ่มรางพระราชบัญญตัิ 
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๑๐๐ 

สนช. ๖๘         พชร  ๒๗/๒ 

 

ฉบับนี้ และในป ๒๕๔๒ ประชาชน ๕๐,๐๐๐ คนไดย่ืนเสนอพระราชบญัญตัิปาชุมชน 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎรเปนครัง้แรก แตไมทันสําเรจ็ก็มีการยุบสภา รางพระราชบัญญตั ิ

ปาชุมชนจึงเปนอนัตกไป ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะรฐัมนตรีในสมัยนัน้ไดยืนยันรางพระราชบัญญตั ิ5 

ปาชุมชนที่คางอยูในสภาตั้งแตป ๒๕๔๒ เพ่ือใหสภาพิจารณาตอไป และรฐัสภาก็ไดพิจารณา 

เห็นชอบใหพิจารณาตอ แตในขั้นการพิจารณาของวฒุิสภาไดมีการแกไขปาชุมชนมิใหมี 

การจัดตั้งในพ้ืนท่ีปาอนรุักษ จึงเปนการเปล่ียนแปลงหลักการที่ผานไปจากสภาผูแทนราษฎร 

ทําใหมีการตัง้คณะกรรมาธกิารรวม ๒ สภา แตวาการพิจารณายังไมทันแลวเสร็จ กม็ีการส้ินสุด 

ของสภาผูแทนราษฎร รางพระราชบัญญัตฉิบบันี้จึงมีอันตกไป ในป ๒๕๔๘ 10 

รัฐบาลชุดใหมไดยืนยันขอใหพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชนที่คางอยูตอ โดยมีการตั้ง 

คณะกรรมาธิการรวมเปนครัง้ที่ ๒ ไดมีการปฏิรปูการปกครองและยุบสภาผูแทนราษฎร 

เมื่อวนัที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ รางพระราชบญัญตัิฉบับนี้จึงตกไปอกี ในป ๒๕๕๐  

คณะรฐัมนตรไีดเสนอรางพระราชบัญญตัิปาชุมชนเขาสูการพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 

และไดมีการพิจารณาจนเหน็ชอบใหประกาศเปนกฎหมายได แตวาไดมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 15 

ตีความในบางมาตราวาขดัรฐัธรรมนูญหรือไมกบัมีการขอใหตรวจสอบองคประชุมในการพิจารณา 

วาระที่ ๓ ซึ่งในป ๒๕๕๒ ศาลรัฐธรรมนญูวนิิจฉัยวาองคประชุมไมครบในการลงมต ิจึงไมเปนไป 

ตามรัฐธรรมนญู และการตรารางพระราชบัญญัตปิาชุมชนในครัง้นัน้จึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 

และไมสามารถใชเปนกฎหมายได ในป ๒๕๕๘ สภาปฏิรปูแหงชาติไดยกรางกฎหมายนี้อีกครั้งหนึ่ง 

โดยใชชื่อวารางพระราชบญัญัติปาชุมชนนอกเขตอนุรักษ พ.ศ. .... และไดผานความเห็นชอบ 20 

ของสภาปฏิรูปแหงชาต ิแตสภาปฏิรูปแหงชาตไิดส้ินวาระลง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ไดดําเนินการตอโดยการเปล่ียนชื่อเปนรางพระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. .... และเปนตนเหต ุ

ของการศกึษาของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม หลังจากท่ี 

สภาปฏิรูปแหงชาตริางเสร็จแลว ในขณะนัน้เมื่อป ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการ 

คาดวาจะเสนอตอ ครม. เพ่ือพิจารณาเสนอตอสภานติบิัญญตัิแหงชาตติอไป การศกึษา 25 

ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไดดําเนินการโดยการใชราง 

ของสภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศมาเปนหลัก และพิจารณาเปรียบเทียบกับฉบบัท่ีเคยผาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาแลว และรางของสภาปฏิรูปแหงชาต ิโดยไดมี 
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๑๐๑ 

สนช. ๖๘         พชร  ๒๗/๓ 

 

การเสนอผลการศึกษาลงรายละเอียดถึงรายมาตรา และการใชถอยคํา ซึง่อยูในเอกสารผลการศึกษา

ที่อยูในมือของทานสมาชกิทกุทานแลวนะครับ ซึง่คณะกรรมาธิการเชื่อวาเมื่อรางพระราชบัญญตัิ

ฉบับนี้เขาสูการพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติอีกครั้งหนึ่ง ทานสมาชกิจะสามารถใชประโยชน 5 

ทั้งในเรื่องการพิจารณาในฐานะเปนกรรมาธกิารและในการพิจารณาในฐานะสมาชกิสภานิตบิัญญัต ิ

แหงชาตแิละการแปรญตัต ิอยางไรก็ตามในการรายงานนี้ กระผมขออนุญาตสรปุประเดน็ 

ที่เปนประเดน็ที่สมควรท่ีจะมีการเพงเล็งเปนพิเศษจากรางพระราชบญัญตัิปาชมุชนทั้ง ๓ ฉบบั 

  ประเดน็แรกนาจะเปนประเด็นทีม่ีความสําคัญมาก และพูดกันถึงมากท่ีสุด  

ก็คือปาชุมชนควรจะอยูในเขตอนุรักษหรือไม ซึง่ท่ีผานมามีรางที่วฒุิสภาไมเห็นชอบเมื่อป ๒๕๔๔ 10 

เนื่องจากวาผานสภาผูแทนราษฎรมามีเรื่องของการอยูในเขตอนรุักษดวย แตวาวฒุสิภาไมเห็นดวย 

นะครับ สําหรับฉบับที่ผานสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิมื่อป ๒๕๕๐ ก็มีการอนุญาตใหทาํปาชุมชน 

ในเขตอนรุักษเชนเดียวกนั ซึ่งคณะกรรมาธิการมคีวามเห็นวาเสียงของคนสวนหนึ่งนั้นไมสนบัสนนุ

ใหมีการทําปาชุมชนในเขตอนุรักษ ดังนั้นประเดน็นี้จึงเปนประเด็นที่จะตองมีการพิจารณาวา 

ควรหรือไมควรที่จะมปีาชุมชนอยูในเขตอนุรกัษ และถาไมมีชมุชนท่ีอยูในเขตอนุรักษและมี 15 

ปาชุมชน ซึ่งบคุคลเหลานี้ ชมุชนเหลานีไ้ดรักษาปามาเปนอยางดี แลวก็มีสถานะเปนปาชุมชน 

มาตลอด อยางที่ผมเรียนแลวประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต ก็คือประมาณเกือบ ๆ ๑,๐๐๐ ชมุชน 

ที่อยูในปา จะอยูใตกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นไดอยางไร  

  ประเดน็ที่ ๒ คือคํานิยาม สวนใหญคํานิยามนั้นจะเปนคาํนิยามทีค่ลายกัน 

ทั้ง ๓ ฉบับ อาจมขีอแตกตางกันบางในวิธกีารเขียน แตที่นาจะเปนประเดน็สําคญัที่20 

คณะกรรมาธิการอยากจะนาํมาเสนอ กค็ือนิยามคําวา “ปา” ซึ่งทัง้ ๓ ฉบับนั้นมคีวามแตกตางกัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในฉบับของสภาปฏิรูปแหงชาติที่ใหคาํนิยามคาํวา “ปา” ตางจากราง

พระราชบัญญัติอืน่ ๆ รวมทัง้พระราชบัญญตัิที่เปนกฎหมายที่บังคับใชอยูปจจุบัน ซึง่สวนมาก 

ใชคําวา “ปา” หมายถึงที่ดนิที่ยังไมมีบคุคลไดมาตามกฎหมายที่ดนิ แตสภาปฏิรูปแหงชาต ิ 

ใชคําวา “ปา” หมายความวาพ้ืนที่ท่ีมีตนไมหรือพืชพันธุหลากหลายชนดิ ขนาดตาง ๆ ขึน้อยู 25 

ไมวาที่ดินนัน้จะมบีุคคลไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือไมกต็ามจะเหน็ไดวาทั้ง ๒ อนันี ้

มีความหมายท่ีตางกนั ในรางอื่น ๆ นั้นจะเปนเรือ่งของการพูดถงึปา คือพ้ืนดินพ้ืนทีท่ี่ไมมีใคร

ครอบครองถือเปนปาทั้งหมด -------------------------------------------------------------------------- 
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๑๐๒ 

สนช.  ๖๘         นัญนรีญ  ๒๘/๑ 

 

ในขณะท่ีสภาปฏิรูปแหงชาตินัน้พยายามจะแยกแยะออกมาวา คาํวา “ปา” กค็ือ “ปา”  

ไมวาท่ีดนินัน้จะมคีนครอบครองหรือไมกต็าม อนันี้มนียัที่สมควรที่จะตองพิจารณาก็คือ 

พระราชบัญญัติสวนปาเปนปาท่ีสวนหนึ่งจะอยูในที่ดนิที่มีกรรมสิทธิน์ะครบั  5 

  อีกสวนหนึ่งที่จะตองพิจารณาก็คือ พ้ืนที่บางพ้ืนทีแ่มจะไมมีตนไมขึ้นอยูเลย  

ไมมีทางที่จะไดเปนเอกสารสิทธิ เพราะวาอยูในพ้ืนท่ีทีแ่ยกแยะวาเปนปา แตไมมีสภาพปาหลงเหลือ

อยูแลว ในพ้ืนที่ที่มปีญหามาก ๆ เชน ที่จังหวัดแมฮองสอน แลวก็ท่ีจังหวดัระนอง ตรงนีค้ําวา “ปา” 

จะมีการแยกแยะท่ีแตกตางกัน 

  ประเดน็ตอไป ก็คือเรื่องอายุของผูรวมย่ืนขอตั้งปาชุมชน ซึง่ตามกฎหมายทั้ง  10 

๓ ฉบับทีร่างไว ไดกําหนดไว ๑๘ ปบริบูรณในทุกฉบับ ถามองจากในภาพของการบรรลุนติิภาวะ 

จะตองอยูในอายุ ๒๐ ป ยกเวนคนทีแ่ตงงานแลวอายุ ๑๗ ป แตถาคิดถึงวุฒิภาวะจะใช ๑๘ ป 

เปนเกณฑ ในประเดน็นี้ขออนุญาตเรียนวาปจจุบนัการปรับเรือ่งของวฒุิภาวะที่อยูในกฎหมายตาง ๆ 

ไดมกีารปรับมาใช ๒๐ ป เชน การเขาสถานบริการ การเขาถงึสุรา การเขาถึงบุหรี่ ยาสูบ  

จะปรบัมาเปน ๒๐ ปหมด ซึ่งจะเหมอืนกบัวามีการปรบัเรื่องของวฒุิภาวะเขามาอยูท่ี ๒๐ ป  15 

เทากับนิติภาวะ  

  ประเดน็ตอไป คือการแบงพ้ืนท่ีปาชมุชนและการใชประโยชน ซึ่งเปนการแบงอยู  

๒ แบบ ก็คือในแบบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและของ สนช. ป ๒๕๕๐ จะมีการแบง

พ้ืนที่ชื่ออาจจะไมตรงกัน แตลักษณะคลายกนัคือแบงเปนพ้ืนท่ีอนุรักษกับพ้ืนที่ใชสอย ในขณะที่ 

สวนของสภาปฏิรูปแหงชาตนิั้นมกีารแบงเปน ๓ เขต คอืเขตเพ่ือการอนรุักษ เขตเพ่ือการฟนฟู 20 

และเขตเพ่ือการใชสอย แตมีคําวา “ฟนฟู” ขึ้นมาอยูตรงกลางระหวาง “อนุรักษ” กับ “ใชสอย”  

ซึ่งเปนแนวคดิของ สปช. ทีค่วรจะมีการศกึษาวามีความคิดอยางไรในเรื่องการฟนฟู  

  ประเดน็สุดทายทีข่ออนุญาตกราบเรียนกค็ือ การใชประโยชนในพ้ืนที่ปาชุมชน 

ประเดน็เรื่องการทําไม ประเด็นเรื่องการเก็บของปา ประเดน็เรือ่งการนนัทนาการ ประเดน็ 

เรื่องการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การใชประโยชนอืน่ ๆ เชน เรื่องของน้ําที่อยูในพ้ืนทีป่า รวมทัง้ 25 

ในปจจุบันก็มีการปลูกพืชเศรษฐกิจบางอยางในพ้ืนที่ปาและประสบความสําเร็จ อยางเชน  

กาแฟ ตรงนี้จะตองมีการดกูนัใหชัดเจนวาจะกําหนดใหทําในพ้ืนที่ใดและใหทาํอะไรไดบาง  

ซึ่งในรางพระราชบัญญัติทัง้ ๓ ฉบับนี้ จะมีการพูดถงึกําหนดโดยพระราชบญัญตัิก็คือ 
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๑๐๓ 

สนช.  ๖๘         นัญนรีญ  ๒๘/๒ 

 

ตัวพระราชบัญญัตฉิบบันี ้โดยกฎกระทรวง โดยระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งมีท้ังกรรมการ 

ในระดับนโยบายและระดับทองถิน่ที่ควรจะพิจารณาวาจะมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร  

เพราะวาการใชประโยชนนัน้ คืออาจจะมีการทําใหเกิดความเสียหายตอปาหรอืวาความหลากหลาย5 

ทางชีวภาพ ผมขอจบการนาํเรียน ขอบพระคุณครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายหรือไม  

ตอนนี้มีทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ทานพลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท เชิญทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ กอนเลยครับ 10 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เหตุที่จําเปนจะตองมาสนใจผลการศึกษารายงานฉบบันี้  

เนื่องจากส่ิงที่ทานพลเรอืเอก วัลลภ  เกดิผล อภิปรายนัน้ ผมอยูในเหตุการณทั้งหมด ในป ๒๕๔๔  

ที่วุฒิสภาไดรับรางมาจากสภาผูแทนราษฎร ถาผมจําไมผิดผมเปนเลขานุการคณะกรรมาธิการชดุนี้ 

ถาผมจําไมผิดนะครบั หรือไมก็เปนโฆษก ประเด็นที่เถียงกันมากนั้น ก็คือเรื่องของชมุชนจะอยูใน15 

เขตปาอนุรักษไดหรือไมได ผมอภิปรายขางบนนั่นแหละครับ เขาใจวาตอนนัน้เสียงกรรมาธิการ 

เสียงขางมากเหน็ดวยกับใหอยูได ผมเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ผมยืนอภิปรายขางบน 

ผมบอกวาเปรียบเสมือนการใหคนอยู ๆ ก็ใชไมค้ําถอจากพ้ืนที่ปาธรรมดาเขาไปอยูในเขตปาอนุรกัษ  

พูดเชนนี้เพราะวาถาไปดูในรายละเอียด เมื่อสักครูนีท้านประธานคณะอนกุรรมาธิการพูดวา  

อายุ ๑๘ ปบริบรูณ อกีมติิหนึ่งก็คอือยูในภูมิลําเนาภายใน ๕ ป ถาทานเอาตวัเลขมาไลดู  20 

ผมพยายามฟนความจํานะครับ กฎหมายเริ่มรางป ๒๕๓๕ พอเริม่รางปุบคนกระโดดค้ําถอ 

เขาไปอยูไปรอเลยครับ พอถึงป ๒๕๔๔ ก็คือป ๒๕๓๕ – ๒๕๔๔ ผานไปกีป่ สมมุตวิาเรามีภูมิลําเนา

เรียบรอยแลว ย่ิงตอนนี้ตัง้แตป ๒๕๓๕ ไลมาถึงปจจุบันป ๒๕๖๐  ๒๕ ป คนค้ําถอไปรอแลว 

ในปาอนรุักษ ผมอภิปรายแบบนีว้าทานจะยอมหรอืสุดทายผมโหวตชนะ ถาผมจําไมผิดผมโหวตชนะ 

แลวพอกฎหมายฉบับนี้ทางสภาผูแทนราษฎรเขาไมเหน็ดวย แลวก็มปีญหาจนกระทัง่ไมสามารถ 25 

จะผานสภาไปได เนื่องจากหมดระยะเวลาไป พอมาถึง สนช. ผมก็หยุดเหมือนกัน เราก็เถียงประเด็น

นี้แหละ ประเดน็ที่สภาเถียงกันเรือ่งอยูในปาอนรุักษไดหรือไมได ผมนี้อาจจะโดนเอน็จีโอ (NGO)  

ดามาก ท้ังที่เปนเอน็จีโอในเรื่องนี ้คือผมคดิวาการทาํปาชุมชนนี้ ปาชุมชนเหมือนซูเปอรมารเกต็ 
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๑๐๔ 

สนช.  ๖๘         นัญนรีญ  ๒๘/๓ 

 

(supermarket) ขนาดใหญ หาอยูหากนิกับปาใชไหม เก็บของปา หาไมมาสรางบานปกตทิาํได  

เราไมมีปญหา ถาเปนปาท่ัวไปที่รฐัจัดสรรใหหรือในปาชมุชนท่ีชาวบานเขารวมกันจํานวนหนึ่ง 

และรวมกันตามปาชนุชนในเขตปาปกติทีไ่มปาอนรุักษ เมื่อชาวบานบอกหาอยูหากนินั้นยอม5 

หมายถงึวาจะตองดูแลและใชจายใชสอยไปดวย นั่นหมายถึงตองอนรุักษและฟนฟูรวมกับ 

การอยูกบัมันดวย เหมือนที่ สปท. รางเหมือนกันเปะ ที่เส่ือมโทรมก็อนุรักษ พออนรุกัษดี ๆ  

เทาไรก็จะเปนซูเปอรมารเกต็ท่ีมีของปาใหหาอยูหากินได นัน่จะตองอยูดวยกัน ดแูลมันดวย  

ฟนฟูมันดวย อนุรักษมันดวย และหาอยูหากินกับมันดวย นี่คือลักษณะปาชุมชน ประเดน็นี้ 

ผมเขาใจวาไมมีใครติดใจ จะมาติดใจประเด็นเดียวคือเขาเรียก ไขแดงของปา ไดหรือเปลา 10 

เพราะฉะนัน้ถากฎหมายฉบบันี้เขามาใน สนช. อกีครัง้คงตองเถียงกันประเดน็นี้อกีนัน่แหละครับ  

วาเรายอมแคไหนใหไขแดงที่เปนเขตปาอนุรักษจริง ๆ ที่มีตนน้ําลําธาร ตนของสายแมน้าํ  

ตนของพืชพรรณธัญญาหารที่เหลืออยูนอยมากใหอยูไดไหม ก็กลับมาประเด็นที่ทานประธานพูด 

เมื่อสักครูนีว้ากเ็ขาอยูมากอน คํานี้ที่เถียงกนัหนักมาก เขาอยูมากอน อยูมากอนอยางไร  

พอเอาอายุไปจับนีม้ีปญหาทันทีวาอยูในภูมิลําเนา ๑๘ ป ๕ ป ขึ้นไป ปานี้ไปอยูหมดแลวครบั  15 

ไปอยูหมดแลวตั้งแตป ๒๕๔๔ มานี้ เอาป ๒๕๔๔ ก็ไดตัง้แตเขาในวฒุิสภา เขาไปจับจองรอเลย  

๑๖ ปลวงมาแลว นี่ป ๒๕๖๐ ปานี้อยูกนัเต็มไปหมด เราจะเอาอยางนัน้หรือครับ เพราะฉะนัน้ 

โดยความเหน็ของผมศกึษาฉบับนี้นาสนใจ และผมคิดวาจําเปนที่สมาชกิตองสนใจมาก  

เพราะถากฎหมายนีไ้หลเขามาจริง ๆ ส่ิงท่ีจะตองพิจารณาอยางมากคือยอมใหอยูในเขตปาอนุรกัษ

หรือไม ถาไมยอม ๑,๐๐๐ กวารายที่ทานประธานวาจะทําอยางไรกับเขา ขยับออกมาหนอยไดไหม  20 

ตอนนั้นเคยวาดแผนที่เปนวงเลยวา อันนี้เปนพ้ืนทีป่า ปาชุมชน ปาอนุรกัษ ขยับมาอยูอีก 

ปาชนดิหนึ่งไดไหม ออกแบบกันขนาดนัน้ โดยใหคณะกรรมการปาชุมชนชวยกันพิจารณาดู  

ซึ่งถามีการแลกเปล่ียนที่ดแีบบนี ้ผมเชือ่วาปาอนุรักษจะคงอยูแลวคนก็จะอยูกบัปาในเขต 

ปาชุมชนได ตองดีไซน (design) แบบนี้ แลวผมคดิวาถาจะทําอยางนี้จรงิ ณ วันนี้กรมทรัพยากร 

ตองสํารวจประชากรหมดแลว การปลอยปละละเลยไมสํารวจมาตลอด นี่คอืปญหาที่ทําให 25 

คนบุกเขาไปในใจกลางของปาตลอดเวลา แลวพอกฎหมายออกมาชาก็จะมีปญหาที่เรามาเถียง 

กันตอวาเราจะเอาคนออกจากปาไดอยางไร โดยเฉพาะในปาอนุรักษ เพราะฉะนัน้ผมอยากจะฝาก 

ทานประธานวาผมเหน็ดวยกับผลการศึกษา เพียงแตใหเราตัง้รบัตอนนีเ้ถอะ อยางนอย 
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๑๐๕ 

สนช.  ๖๘         นัญนรีญ  ๒๘/๔ 

 

ในคณะกรรมาธกิารที่ทานพลโท ชัยยุทธ  พรอมสุข เปนประธานอยูนี้หารือกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรีบสํารวจฐานประชากรในเขตปาอนุรกัษเสียทเีถอะวามเีทาไร

กันแน รีบสํารวจครับ แลวอยาใหปริมาณเพ่ิม เพราะถาหากกฎหมายออกมาวาไมใหอยูนี้จะดแูลเขา5 

อยางไร อนันี้เปนตัวแปรสําคัญ ผมมีเทานีแ้หละ ขอบคณุทานประธานครับ  

 

          -  ๒๙/๑  
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๑๐๖ 

สนช. ๖๘         ศรีอนงค  ๒๙/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานพลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ครับ 

  พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิ5 

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

กระผมไดอานรายงานการพิจารณาศกึษารางพระราชบญัญตัิปาชมุชน พ.ศ. ....  

ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมแลวนี้ ขออนญุาตมีความเหน็ 

และขอสังเกต ดงันี ้

  รายงานฉบับนีเ้ปนการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายมาตราอยางครบถวนของ 10 

รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... จํานวน ๓ รางดวยกัน บางรางก็มี ๖๖ มาตรา บางราง 

ก็ ๗๖ มาตรา จัดทําโดย ๓ หนวยงาน ๓ องคกร ไดแก สภาปฏิรูปแหงชาตหิรือ สปช. และ สนช. 

เมื่อป ๒๕๕๐ และของสภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ ซึง่จัดทาํในหวงเวลาทีแ่ตกตางกันนะครับ 

แตสังเกตดูสวนใหญก็จัดทํากอนรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  

ไดประกาศใช และที่สําคญักค็ือวาในรายงานฉบับนี้ไมไดระบุใหชัดเจนวา รางพระราชบัญญตัิ 15 

ทั้ง ๓ ฉบับนีม้ีฉบับใดบางทีไ่ดผานการดาํเนนิการตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๗๗ เรียบรอยแลว 

โดยเฉพาะอยางย่ิง ๒ เรื่องสําคัญ ๆ  

  เรื่องแรก คือการตรวจสอบความจําเปนในการออกกฎหมาย ซึ่งอนันีก้็เปนไปตาม 

รัฐธรรมนูญทีก่ําหนดไววา “รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน” แลวกห็ลักเกณฑนี้ก็เปน 

มติ ครม. เมือ่เดอืนเมษายน ๒๕๖๐ มีแนวทางหวัขอการตรวจสอบมากมายทีเดียวนะครับ  20 

  เรื่องท่ี ๒ คือการรบัฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ 

  ๒ เรือ่งนี้ยังไมเหน็วาไดมีการดําเนินการหรือเปลา อยางไรกต็ามจึงเกดิขอสงสัย 

ขึ้นมาในเรือ่งเหตุผล ความจําเปนทีเ่ราตองมีกฎหมายเกีย่วกับปาชุมชนหรือเปลา หรือวาเกิด

ประโยชนหรือสงผลกระทบอยางไรบาง และกฎหมายท่ีเรามีอยูเดิมแลวหลายฉบับนี้จะสามารถ 

บริหารจัดการปาชุมชน ซึ่งโดยสภาพอาจจะมอียูแลวไดหรือไม โดยไมจําเปนตองออกกฎหมาย 25 

ระดบัพระราชบญัญตัิขึน้มาอีกฉบบัหนึ่ง ทานประธานครับ จากที่กระผมไดสืบคนขอมูลที่ผานมา 

แนวคดิเรื่องปาชมุชนนั้นก็คงจะมาจากแนวคิดท่ีใหชุมชนชาวบานอยูรวมกับปาไดในวิถชีีวติแบบ

ดั้งเดิม โดยไมสรางความเดอืดรอนหรือวาเสียหายใหแกกัน กระผมก็เห็นวาไมใชความเสียหายอะไร 

ที่จะยอมรบัใหมปีาชุมชนเปนแนวทางดาํรงชีวติหรือวถิชีีวิตแบบดัง้เดมิ หรือวาจําเปนถงึขึน้ที่ตอง 
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๑๐๗ 

สนช. ๖๘         ศรีอนงค  ๒๙/๒ 

 

กําหนดเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัตหิรือไม ใหมปีาอีกประเภทหนึง่เลย กระผมมีขอสงสัย 

อยูครับ ทานประธานครบั ปจจุบันนี้กฎหมายกําหนดเขตของปาไว กร็ะบอุยูในตวัรายงานวามีอยู 

หลายประเภทดวยกนั มปีาตามพระราชบัญญัตปิาไม ป ๒๔๘๔ แลวก็ตามพระราชบัญญตัิปาสงวน5 

แหงชาต ิป ๒๕๐๗ มีเขตอทุยานแหงชาตติาม พ.ร.บ. อุทยานแหงชาต ิป ๒๕๐๔ แลวกม็ีเขตรกัษา 

พันธุสัตวปาตาม พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา ป ๒๕๓๕ คือพูดงาย ๆ วาขณะนี้มีเขตปาอยูแลว 

อยางนอย ๔ เขต ๔ ประเภท ในกฎหมาย ๔ ฉบับดวยกัน ลักษณะเชนนี้ที่ผานมานี้ถาออกพบ

ประชาชนในพ้ืนท่ีก็จะทราบวามีปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องทีด่ินทํากินอยู 

พอสมควรทีเดียวในลักษณะของการทับซอนกับพ้ืนที่เขตตาง ๆ ท่ีมีการทยอยประกาศมา 10 

ในแตละฉบับ พอทยอยประกาศมาและมีความทบัซอนกนั ประชาชนในพ้ืนท่ีก็ไมสามารถที่จะ

พัฒนาพ้ืนทีก่อสรางส่ิงอาํนวยความสะดวก ถนนหนทางตาง ๆ สาธารณูปโภคไดตามปกติเพราะวา 

ในกระบวนการที่ตองผานการอนญุาตนัน้ก็มีความซบัซอนขึน้มาดวยกฎหมายของแตละฉบับ 

ที่บังคับไว ซึง่มีความยุงยากท่ีแตกตางกนัครบั ดังนัน้กระผมเห็นวาถาหากวาเราออกกฎหมายระดับ 

พระราชบัญญัตนิี้ กาํหนดใหมีปาชุมชนเพ่ิมเขตปาขึน้มาอีกประเภทหนึ่งก็นาจะทําใหเกิดปญหา 15 

ในเรื่องทีด่นิทํากนิของราษฎรในปจจุบนัที่อาจจะทับซอนกับ ๔ เขตปาเดิมอยูแลว ก็มีความยุงยาก 

ทับซอนขึน้มาอกี แตทีน่าหวงย่ิงไปกวานัน้ หากในกรณีที่ปาชุมชนกฎหมายมกีารตราออกมาแลว 

สมมุตวิามกีารบังคบัใชเมื่อใดแลวประกาศเขตพ้ืนทีป่าชมุชนขึน้มานี้ กระผมเห็นวาก็มีความสุมเส่ียง 

ตรงทีว่าอาจจะมีผูทีเ่จตนากระทําผิดบุกรุกทีด่ินของรัฐ ซึ่งกม็ีอยูพอสมควรใชเปนชองทางในการ 

เรียกรองกรรมสิทธิ์ในทีด่ินปาชุมชนท่ีเพ่ิงประกาศออกมาเอามาเปนที่ดนิของตวัเอง 20 

สมมุติในกรณีวาประกาศปาชุมชนไป แลวก็ถาหากวามีการไปหักลางสภาพพ้ืนที่ปาโดยที่ประกาศ 

อยูแลว ก็อาจจะเปนชองทางใหคนทีบุ่กรุกอยูเดิมกอ็างวาตัวเองอยูกอนปาชุมชน อนันี้ผมมอง 

ในลักษณะแบบมองในแงราย ถาหากวาจะมีกฎหมายนีอ้อกมาจริงกค็งจะตองอุดชองโหวตรงนี ้

พอสมควรทีเดียว ดังนั้นกระผมยอมรับไดที่จะใหปาชุมชนนั้นเปนวถิีดํารงชวีิตแบบดัง้เดมิ 

แตวายังไมเห็นถึงความจําเปนชัดเจนในเรื่องของการท่ีตองออกเปนกฎหมายเรื่องปาชุมชนขึ้นมา 25 

คงจะตองมีการวิเคราะหขึ้นมาใหชดัเจนอกีครัง้หนึ่ง อยางไรก็ตามสมมุตวิาในกรณีท่ีเห็นวาจําเปน 

ที่ตองออกเปนพระราชบัญญัตขิึ้นมา  
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๑๐๘ 

สนช. ๖๘         ศรีอนงค  ๒๙/๓ 

 

  ขอสงสัยทีต่ามมาขอที ่๒ ซึง่ทางกรรมาธิการกไ็ดกลาวอยูแลววาสมควรมีการจัดตั้ง

ปาชุมชนในพ้ืนที่อนุรกัษไดหรือไม ขอสงสัยนี้ก็คงมาจากบทสรปุของรายงานซึ่งกร็ะบุไวในบทที่ ๓ 

วารางพระราชบญัญตัิ ๓ ฉบับนีม้ีความแตกตางกันในหลักการสําคัญนะครับ สปท. กับ สปช.  5 

ไมอนญุาตใหมกีารจัดตัง้ปาชุมชนในเขตอนรุักษ และขณะนี้ในฉบบัของ สนช. ป ๒๕๕๐ นัน้  

ก็เปดโอกาสใหจัดตั้งไดภายในขอบเขตระดบัหนึ่ง ในความเหน็ของผมนะครับวา พ้ืนท่ีปาอนรุักษนัน้

ก็ตรงกับทานครูหยุย ขออนญุาตทีเ่อยนาม เปนปาตนน้าํที่สําคัญย่ิง ไมสมควรที่จะอนุญาตให 

บุคคลใดเขาใชประโยชนอยางอื่น ทั้งนี้ดวยสภาพบานเราก็คงทราบดีอยูแลว พวกเราคงเรียนกนั

มาแลวเปนเขตรอนชืน้ตางจากตางประเทศ ซึ่งมแีหลงกกัเก็บน้ําเปนยอดเขามีหมิะเก็บอยู  10 

ในฤดรูอนก็จะคอย ๆ ละลายลงมาเปนแหลงน้ํา แตบานเราในเขตรอนชื้นนั้นน้ําจืดทีจ่ะเตมิแหลงน้ํา

ธรรมชาตินัน้ก็คงมาจากน้ําฝน แลวกม็ีการกักเก็บท่ีผานมากป็าไมแลวก็ลงมาในแมน้ําลําธาร  

มีการกักเกบ็โดยเขือ่น แตถาหากวาเกินระดับของการบรรจุในเขื่อนก็จะตองระบายออกมา  

ถาหากวาน้ําท่ีจะระบายออกมานัน้เกบ็อยูในปาก็นาจะเปนเรือ่งท่ีดีกวาอยางย่ิงคือปาดูดซับน้ําไว 

แตแรก ทยอยระบายมาในชวงฤดแูลง ซึ่งกระผมเหน็วามีความจําเปนอยางย่ิงทีต่องอนุรักษ 15 

ในพ้ืนที่อนรุักษเปนปาตนไมไว อันนี้ก็เปนเหตุผลแรกที่กระผมเห็นวาไมควรจะจัดตั้งปาชุมชน 

ในพ้ืนที่อนรุักษ 

  เหตุผลประการท่ี ๒ ปจจุบนันั้นหลายประเทศทัว่โลกกใ็หความสําคญักับปญหา 

เรื่องการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหาโลกรอน การปลอยกาซเรือนกระจก แมวาอาจจะ 

มีบางประเทศเปล่ียนใจไมเห็นดวยแลว ก็สุดแลวแตนะครับ กําหนดมาตรการตาง ๆ เพ่ือพิทักษ 20 

พ้ืนที่ปาไมใหถกูบุกรุกหรือวาแสวงประโยชนทางการคาโดยมิชอบ มาตรการเหลานีก้็กําหนด 

ในรูปแบบของขอกําหนดที่เปนมาตรฐานของแตละสถาบัน เชน มาตรฐานเอฟเอสซ ี(FSC)  

ภาษาอังกฤษ ฟอเรสต สเตเวิรดชิป เคานซิล (Forest Stewardship 

1

Council) มาตรฐานพีอีเอฟซี  

(PEFC) 1

ฟอเรสต เซอติฟเคชนั 1

พวกเราอาจจะเคยไดยินมาบางแลว เดอะ โปรแกรม ฟอร เดอะ เอนดอรสเมนต ออฟ  

(Th

เปนตน หลักการสําคัญก็คือวาผลิตภัณฑที่จะไดมาตรฐานเอฟเอสซีหรอืพีอีเอฟซนีี้จะตอง 

e Programme for the Endorsement of Forest Certification)  25 

ไมมีการละเมดิหรือบุกรุกพ้ืนท่ีอนรุักษหรือที่ปาสงวนเดด็ขาด ดังนั้นในกรณีของปาชุมชน 

หากจะมีการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแลว ดวยวัตถุประสงคของการจัดตั้งปาชุมชนกอ็ยูใน 
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๑๐๙ 

สนช. ๖๘         ศรีอนงค  ๒๙/๔ 

 

รางมาตรา ๕ ในหนาท่ี ๓๑ เพ่ือการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีดวยแลว  

กระผมก็มีความเหน็วาควรแยกเดด็ขาดจากพ้ืนที่อนรุักษไมใหปะปนกันเพราะวาสุมเส่ียง 

จะละเมดิกติกาของเอฟเอสซีหรอืพีอีเอฟซีทีไ่ดกลาวมาแลว  5 

  ดวยขอสังเกตและความเหน็ของผมท่ีกลาวมาทั้งหมดนี ้กระผมก็ขออนญุาตสรุปวา 

ในรายงานพิจารณาศึกษาฉบับนีข้องคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมนัน้ 

ใหรายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบประเด็นเนื้อหาสําคญัของรางพระบัญญัตปิาชุมชนทั้ง ๓ ฉบับ

อยางครอบคลุมมีประโยชนย่ิง กระผมกเ็หน็ชอบดวยครบั แตถาหากทางคณะกรรมาธิการ 

จะไดกรุณานําขอสังเกตและความเหน็ของผมนัน้ ในเรื่องสําคัญ ๆ คือสรางความชัดเจนในเรื่อง10 

ความจําเปนตองออกเปนกฎหมายระดับ พ.ร.บ. หรือไม แลวก็ในประเดน็เรื่องหลักการทีค่วรจะ 

แยกปาชุมชนออกจากพ้ืนทีอ่นุรักษไหม ไปเปนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและกระผมเหน็วาก็จะทําให

รายงานฉบับนีน้าจะสมบรูณแลวก็จะเปนประโยชนในการพิจารณาเรื่องปาชมุชนของบานเราตอไป 

กระผมขอจบอภิปรายเทานี ้ขอบคุณทานประธานครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางคณะกรรมาธกิารมีอะไรชีแ้จงเพ่ิมเตมิไหม 

เชิญเลยครับ 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (กรรมาธิการ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั  

ผม พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล ขออนุญาตตองขอขอบคณุทานเพ่ือนสมาชกิท้ัง ๒ ทานที่ไดกรุณา 

ใหขอคดิเห็น ผมขออนญุาตเอยนามทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ขออนุญาตเรียนวาผลการศกึษา 20 

ของคณะกรรมาธิการเราชี้ประเด็นวามีอะไรบางท่ีเปนประเด็นที่สําคัญท่ีควรจะตองเพงเล็งเปนพิเศษ 

ตรงกันเลยครับ ถกูตองกับทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ เรือ่งคนจะอยูในปา ในพ้ืนท่ีอนุรักษ 

หรือเขตอนุรกัษนัน้เปนประเด็นที่ผมไดเรียนตัง้แตตนแลววาสําคัญท่ีสุด แลวก็เปนประเด็นที่ทาํให 

กฎหมายฉบับนี้เซไปเซมามาตลอด ผมขออนุญาตเรียนวาในประเด็นท่ีทานพลเรือเอก พัลลภ  

ตมิศานนท ขออนญุาตเอยนาม ขออนญุาตเรียนวาในการศึกษาของพระราชบัญญัตฉิบับนี้25 

คณะกรรมาธิการศกึษาเมื่อป ๒๕๕๘ โดยในครั้งนัน้เรารีบศึกษาเพราะวาสภาปฏิรปูแหงชาติ

เห็นชอบแลว เราเชื่อมัน่วาในขณะนั้นจะมกีารนําเสนอเขาสูคณะรัฐมนตร ีเราจึงศึกษา 

ไวกอนในฐานะที่เปนคณะกรรมาธิการที่คงจะตองมีสวนในการรับผิดชอบเมื่อ พ.ร.บ. ฉบบันี ้

 

 30 



๑๑๐ 

สนช. ๖๘         ศรีอนงค  ๒๙/๕ 

 

เขามาสูสภา เผ่ือจะมีองคประกอบอาจจะ ๖ คน ๘ คน เราก็เลยศึกษาไวเพ่ือเปนขอมูลใหกับ

คณะกรรมาธิการเพ่ือจะไดเปนขอมูลสําหรับในการพิจารณา--------------------------------------------- 

 5 

          -  ๓๐/๑ 

 



๑๑๑ 

สนช. ๖๘         ศรญัญา  ๓๐/๑ 

 

โดยเชนเดียวกนัครับ เราไมไดชี้ถกูชี้ผิด เราชี้ประเด็นวาอะไรทีค่วรจะตองมองมากทีสุ่ดเปนหลัก 

จะมีบางท่ีเราใหความเหน็เพ่ิมเติมไป ถาทานดรูายงาน ทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ ดูละเอียดทราบ

แลววาเราไมไดชี้ถูกชี้ผิด คนจะอยูในปาหรือไม อายุ ๑๘ ป เหมาะสมหรือเปลา เราจะพูดแคนัน้ 5 

จะพยายามชี้ประเด็นใหคณะกรรมาธิการเราไปเพงเล็งตรงนัน้ เหมือนกบัวาคณะกรรมาธกิาร 

การทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอมที่อยูในคณะกรรมาธกิารพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้

ตอไปในอนาคตควรจะตองมองในเรื่องนี้เปนพิเศษ บางอยางเราอาจจะชีบ้าง แตเรือ่งประเด็น 

สําคัญ ๆ เราจะไมคอยชี้นะครับ  

  ในสวนของมาตรา ๗๗ ผมเรียนอยางนี้วา ณ วนันัน้กฎหมายฉบับนี้ยังไมเหน็ตัวเลย 10 

ณ วนันั้นรัฐธรรมนญูก็ยังไมมี รฐัธรรมนูญฉบับปจจุบนัยังไมออก กเ็รียนวาการท่ีรัฐบาลจัดทําให 

เปนไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรฐัธรรมนูญนั้น ขณะนี้ไดมกีารดําเนินการแลว ผมวา 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้มกีารทําในเรื่องการรับฟงความคิดเห็นคอนขางมากทีเดียวที่ผมติดตามดู  

แลวกท่ี็นํามาเสนอตอสภาในครัง้นี้เพราะเห็นวาขณะนีก้ารทํามาตรา ๗๗ จบแลว ก็มีความเปนหวง 

วาจะเขามาสภาเราเมื่อไร เราไมสามารถบอกได ก็เลยแทนที่จะอยูแคคณะกรรมาธกิาร 15 

การทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม กเ็ลยนํามาเรียนใหทางสภานติิบญัญตัิแหงชาตไิดทราบเพ่ือเปน

ขอมูลไว  

   ในเรื่องของพ้ืนที่ปาวาจะมีการบุกรุก ในกฎหมายฉบับนีข้ออนญุาตเรียนวา 

พระราชบัญญัตปิาชุมชนจะพูดถึงเรื่องปา ปาที่อยูใกลชมุชนหรือมชีุมชนอยูในพ้ืนทีบ่ริเวณนัน้ 

ซึ่งปจจุบันที่ผมเรียนวา ตาม พ.ร.บ. ปาไมก็มกีารตั้งปาชมุชนตั้งเกอืบหมื่นจุดแลว ฉะนั้นตรงนี้ 20 

ขออนญุาตเรียนวาปาชุมชนนั้นไมไดเปดโอกาสใหมีการสรางที่อยูอาศัย หรือการทํากินในพ้ืนทีเ่ลย 

ตองเปนปาและแสวงประโยชนจากปาเทานั้น เชน การทําไมในบางสวนได การเกบ็ของปา 

ซึ่งตองขออนญุาตเอยนาม ที่ทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ พูด เปนซูเปอรมารเกต็ (supermarket) 

ของชาวบาน เราเคยไปดูในบางพ้ืนที่ชาวบานอยูไดดวยปาจริง ๆ สามารถท่ีจะทําอะไรได  

และในปจจุบันนี้ขออนญุาตเรียนวาการปลูก อยางท่ีผมเรียนเมื่อสักครู การปลูกไมเศรษฐกิจ25 

บางอยางท่ีเปนพืชผลที่เกบ็ได เชน กาแฟ หรอืตนไมบางอยางท่ีการจัดลําดับของพ้ืนที่ในปา 

ก็สามารถที่จะสรางแหลงอาหาร สรางแหลงรายไดใหประชาชนไดอีกมาก ถามกีารบริหารจัดการทีด่ี 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้ขออนญุาตเรียนวาผมเหน็ดวยท่ีทานอาจารยวัลลภ  ตังคณานรุักษ แลวก็ทาน 
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๑๑๒ 

สนช. ๖๘         ศรญัญา  ๓๐/๒ 

 

พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ไดพูดถึง ก็ขออนญุาตเรยีนวาคณะกรรมาธิการกร็ับไว แลวกต็อง 

ขอเรียนวาการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบับนี้กค็งจะมีอีก 

หลายกรรมาธิการสามญัที่จะเขามามีสวนรวม เพราะฉะนั้นรายงานฉบับนีค้งจะเปนประโยชนกับ 5 

ทานกรรมาธิการวิสามญัตอไปครบั ขอบคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปราย 

หรือซักถามขอมูลเพ่ิมเติมจากทางกรรมาธกิารหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมขอปดการอภิปรายครับ 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการนะครับ 

ทานสมาชิกครับ ทางคณะกรรมาธิการมขีอเสนอแนะเกีย่วกับการพิจารณาศึกษาบางประการไว 

และไดบนัทึกขอเสนอแนะไวในรายงานดวยแลว หากทีป่ระชมุเหน็ดวยกบัขอเสนอแนะของ 15 

คณะกรรมาธิการ จะไดดาํเนินการสงไปยังคณะรฐัมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป มีสมาชิกทานใด 

เห็นเปนอยางอืน่หรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีกถ็ือวาท่ีประชุมเหน็ดวยกับ 20 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธิการครบั เปนอนัจบการพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่๔ นะครบั 

  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมมี 

  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี

  ตอไปเปนการพิจารณาระเบยีบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ  25 

  ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอน 

กีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  
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๑๑๓ 

สนช. ๖๘         ศรญัญา  ๓๐/๓ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ดวยทางทานประธานกรรมาธกิารวิสามญั 

ทานพลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง มีหนังสือแจงวาระยะการทํางานของคณะกรรมาธกิาร 5 

จะครบกําหนดในวนัอาทติยที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แตเนือ่งจากรางพระราชบัญญัตฉิบับนี ้

มีความสําคญัและมรีายละเอียดที่จะตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหเกดิ 

ความสมบรูณถูกตองครบถวนในทุกประเดน็ ดังนัน้ทางคณะกรรมาธิการจึงขอขยายเวลา 

การพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน โดยเปนการขอขยายครัง้ที่ ๑ มีทานใดขัดของหรือมคีวามเหน็ 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีกถ็ือวาท่ีประชุมเหน็ชอบ 

ใหขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ ออกไปอีก ๓๐ วนันะครบั จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗.๒ 15 

  ๗.๓ ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัตนิโยบายการกีฬาแหงชาต ิ

พ.ศ. .... 
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๑๑๔ 

สนช. ๖๘         ศรญัญา  ๓๐/๔ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชนเดียวกนัเปนการขอขยายครั้งท่ี ๑  

ออกไปอีก ๓๐ วนั โดยทางประธานคณะกรรมาธกิาร ทานนริวัชช  ปุณณกัณต มหีนังสือแจงวา5 

ระยะเวลาของการทํางานของคณะกรรมาธิการจะครบกําหนดในวันอาทิตยที ่๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

แตเนื่องจากรางพระราชบัญญัตฉิบับนี้มีเนื้อหาสาระสําคญัที่จะตองพิจารณาดวยความละเอียด 

รอบคอบ จึงขอขยายระยะเวลาออกไปอกี ๓๐ วัน โดยเปนการขอขยายเวลาครั้งที่ ๑ มีสมาชิก 

ทานใดขัดของหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีกถ็ือวาท่ีประชุมเหน็ชอบให 

ขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัตนิโยบายการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก 

๓๐ วัน เปนอันจบระเบียบวาระที ่๗  

   สําหรบัวนันี้ก็หมดระเบียบวาระการประชมุแลว ขอบคณุทานสมาชิก 15 

ทุกทาน ผมขอปดการประชมุครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  นาฬิกา 

       

   20 
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