


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐  
วันจันทรที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
------------------- 

        หนา 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี        
                 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชมุ    ไมมี      

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ๒  

- รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

               พุทธศักราช .... (ซึ่งคณะกรรมาธิการ 

         ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว) 

ผูอภิปราย 

   - นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ   ๕ 

   - นายสุนทร จันทรรังสี     ๗, ๒๗ 

   - นายศิวะ แสงมณี     ๘ 

   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    ๙, ๑๕, ๗๒, ๗๕,  

          ๑๑๒, ๑๑๖, ๑๓๔, 

                    ๑๓๕,๑๕๖, ๑๕๗, 

          ๑๖๒, ๑๖๙, ๑๗๒ 

   - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล    ๙, ๑๓ 

   - นายธงทอง จันทรางศุ    ๑๑,๑๒,๑๖, ๑๑๓, 

          ๑๒๐, ๑๓๗ 

 

 



 ๒ 
          หนา   
 

  - นายวัชรา หงสประภัศร     ๑๓, ๑๔, ๑๙, ๔๔, 

          ๔๗, ๕๒, ๕๖, ๖๓ 

๑๗๐, ๑๗๑, ๑๗๖ 

  - ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย    ๑๔, ๑๙, ๒๐, ๔๓, 

                       ๕๗, ๖๒, ๖๘, 

๑๔๘, ๑๖๐, ๑๖๕,                  

๑๖๘, ๑๗๐, ๑๗๑,     

๑๗๖, ๒๑๗ 

  - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร     ๑๕, ๔๒, ๒๒๖ 

  - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ    ๑๘, ๑๙, ๒๓, ๒๖, 

          ๒๗, ๓๑, ๓๔–๓๖, 

          ๓๘, ๓๙, ๔๑, ๘๙, 

                    ๑๒๔, ๑๒๗, ๑๓๐, 

          ๑๓๑ 

  - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล     ๑๘, ๑๙, ๒๑๐ 

  - นายสมเกียรติ รอดเจริญ     ๒๑, ๓๕, ๑๑๖, 

          ๒๑๖ 

  - นางสดศรี สัตยธรรม      ๒๑, ๒๐๗ 

  - นายการุณ ใสงาม      ๒๗, ๓๑, ๓๔, ๓๖, 

          ๓๗, ๓๙, ๔๑, ๘๕, 

          ๘๙, ๙๔, ๑๐๒, 

          ๑๐๖, ๑๒๔, ๑๒๗, 

          ๑๒๘, ๑๓๔, ๑๘๐, 

          ๒๓๓, ๒๓๔ 

 

 



 ๓ 
          หนา 
  

  - นายวีนัส มานมุงศิลป     ๓๖ 

  - นายเศวต ทินกูล      ๓๙, ๔๑, ๕๓, ๕๔, 

          ๖๑, ๖๔, ๙๖, ๙๗, 

          ๑๑๐, ๑๒๘, ๑๓๑, 

          ๑๓๒, ๑๓๓, ๑๘๙, 

          ๒๓๒, ๒๓๓ 

  - นายไพโรจน พรหมสาสน     ๔๒, ๘๗, ๑๐๕, 

          ๒๑๘ 

  - นายวิทยา งานทวี      ๔๒, ๘๗ 

  - นายธีรวัฒน รมไทรทอง     ๔๔ – ๔๖ 

  - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล     ๔๖, ๑๑๒, ๑๑๔, 

          ๑๒๐, ๑๒๑, ๑๓๕ 

  - นายวิชัย รูปขําดี      ๔๙, ๖๔ 

  - นายอัชพร จารุจินดา      ๕๐, ๕๕, ๗๖, ๙๗,  

          ๑๐๔, ๑๒๗, ๑๔๑, 

          ๑๔๕, ๑๔๗, ๑๕๑, 

          ๑๕๕ 

  - นายคมสัน โพธิ์คง      ๕๘, ๑๕๐, ๑๕๔, 

          ๑๖๔, ๑๖๖, ๑๖๙,  

          ๑๗๒, ๑๗๓, ๑๙๕, 

          ๒๐๙ 

 

 

 

 

 



 ๔ 
          หนา  
  

  - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง    ๖๕, ๖๗, ๗๗, ๗๙, 

๘๒, ๘๔, ๙๒, 

๑๒๘, ๑๒๙, ๑๓๙, 

๑๔๐, ๑๔๔, ๑๔๖, 

          ๑๔๙, ๑๕๒, ๑๕๖, 

          ๑๖๗, ๑๗๔, ๑๗๗, 

          ๑๗๘, ๑๘๐, ๒๑๒, 

          ๒๑๘ 

  - นายวิทยา คชเขื่อน      ๗๖ 

  - นายอรรครัตน รัตนจันทร     ๘๗, ๙๐, ๑๐๑ 

  - นายสวิง ตันอุด      ๙๒, ๑๔๐, ๑๔๓, 

          ๑๘๓, ๒๓๐ 

  - นายสุพจน ไขมุกด      ๙๙, ๑๙๓ 

  - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา    ๑๐๓, ๑๔๐, ๑๔๔, 

          ๑๔๖, ๑๕๔, ๑๖๘, 

          ๑๗๔, ๑๗๖ 

  - นายจรัญ ภักดีธนากุล     ๑๐๘ 

  - นายอัครวิทย สุมาวงศ     ๑๑๑, ๑๕๗ 

  - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย     ๑๗๔, ๑๗๕ 

  - นายสมชัย ฤชุพันธุ      ๑๘๘ 

  - นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์     ๑๙๑ 

  - นายชูชัย ศุภวงศ      ๑๙๗, ๒๒๗ 

  - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๒๐๔ 

  - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ    ๒๑๓ 

- นายมนตรี เพชรขุม      ๒๒๑ 

  - นางอังคณา นีละไพจิตร     ๒๒๒ 



 ๕ 
          หนา 
   

  - นายปกรณ ปรียากร      ๒๒๒ 

  - ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย   ๒๒๙ 

  - นายหลักชัย กิตติพล      ๒๓๒, ๒๓๓ 

  

____________________________ 

 

 

         

    

 











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๐ 

วันจันทรที ่๑๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๘  นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๙  คน 

    

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่เคารพครับ  ขณะนี้มีทานสมาชิกมาลงชื่อเขาประชุมครบองคประชุมแลวนะครับ  ผมขอ

เปดการประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

   ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  

  รับรองรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  

   คร้ังที่ ๗/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐               

   คร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  

   คร้ังที่ ๙/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และ   

   คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐  

  ซึ่งไดวางใหทานสมาชิกตรวจดูแลว กอนที่จะเสนอใหสภารับรองครับ 

ปรากฏวา ไมมีสมาชิกขอแกไขเพิ่มเติมแตประการใด  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)    

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ถาไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่น ถือวา ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง         

ดังที่รายงานไปแลวนะครับ ที่ประชุมรับรอง  

     

          - ๒/๑ 

 



 ๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                           รัศมี ๒/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ระเบียบวาระที่ ๓ 

เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ           

  ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  . . . .                          

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                           รัศมี ๒/๒ 

 

  ผมขออนุญาตเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ ทานครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสดศรี         

ขออนุญาตแจกเอกสาร แจกไดเลยนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ถาที่ไมพอ ทั้ง ๒ ซีกเลย       

นะครับ แลวแตทานถนัด ทานสมาชิกครับ วันนี้นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขา

ความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (Webster 

University) สหรัฐอเมริกา (United States of America) ก็ขอเขามาฟง สังเกตการณ 

จํานวน ๑๔ ทานนะครับ ที่อยูขางหลังทาน นั่งอยูขางหนาผมนั่น ยินดีตอนรับนะครับ       

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพทุกทานครับ วันนี้จะเปนวันแรกที่ทานสมาชิก              

จะไดพิจารณานะครับ เดี๋ยวก็ฟงทานทางคณะกรรมาธิการ คือ วันนี้เราจะพิจารณา แกไข

รางรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทานไดรางขึ้น โดยนําฟงความ

คิดเห็นของประชาชน องคกรตาง ๆ และฟงขอเสนอแปรญัตติของทานสมาชิกที่ไดเสนอ

คําแปรญัตติไปตามขั้นตอน ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ฉบับปจจุบันแลว                   

เราประชุมกันวันนี้ เราจะไดฟงคําชี้แจงของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ถึงที่มา

ของการแกไขปรับปรุง จนมาเปนเอกสารที่ปรากฏอยูตอหนาทานสมาชิกแลว ในขั้นนี้เปน

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญที่มีการแกไขแลว ซึ่งจะไดพิจารณาไปตามลําดับ และ

ขั้นตอน ตามที่เราไดปรึกษาหารือกันนะครับ รอทานกรรมาธิการนั้น ผมขอเรียนทาน

สมาชิกวา ในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญนี้ จะไดมีการพัก เพื่อรับประทานอาหาร

ตอนกลางวัน ระหวางเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา และเวลาเย็น ระหวาง

เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๙.๐๐ นาฬิกา นะครับ จึงใครขอความกรุณาทานสมาชิกได

เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน และขอใหงดการประชุมคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ 

ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ซึ่งเปนเวลาที่เราจะเริ่มพิจารณาประชุมประจําวัน สําหรับสัปดาห

นี้ ตามที่ไดเคยเรียนทานแลววา เราจะประชุมติดตอกัน ๕ วันทําการนี่นะครับ เพื่อดูวา              

ในการพิจารณาจะใชเวลาอยางไร เพราะกรอบเวลาเราขยายไมไดเกินวันที่ ๖ กรกฎา              

นะครับ   ถาจําเปนอยางไร   จะเพิ่มเวลาอยางไรก็ไปดูอีกที   แตสัปดาหนี้เราขอเวลาของ   

 



 ๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                           รัศมี ๒/๓ 

 

สภานิติบัญญัติไว เขาจะไมมีประชุมนะครับ ถาทางคณะกรรมาธิการพรอมแลว           

ขออนุญาตเชิญเลยครับ 

 

          - ๓/๑ 

 

 



 ๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รสรินทร ๓/๑ 

 

  นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  กราบเรียน

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ  และทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ                      

ผูทรงเกียรติ กระผม นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ

ยกราง ใครขอกราบเรียนความเปนมา เพี่อที่ประชุมแหงนี้จะไดรับทราบวา กรรมาธิการ

ยกรางนั้น ไดดําเนินการไปแลวอยางไร ทานประธานที่เคารพ ตามที่สภารางรัฐธรรมนูญ

ไดตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน             

๑๘๐ วัน นับแตวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมาธิการไดจัดทําราง

รัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็นเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ และไดจัดพิมพ 

และสงมอบใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลที่กําหนดไวในมาตรา ๒๖ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๕๐ และไดเผยแพรไปยังกระทรวง ทบวง กรม องคกรตาง ๆ และประชาชน 

นอกจากนี้ ยังไดเผยแพรไปตามจังหวัดตาง ๆ โดยผานคณะกรรมาธิการวิสามัญประสาน

การมีสวนรวมและการทําประชามติ คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการ

มีสวนรวมของประชาชนประจําจังหวัด คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกร

ตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชน

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รวมทั้งคณะกรรมาธิการ

ประชาสัมพันธและเผยแพร นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการไดเดินทางไปชี้แจงและรับฟง

ความคิดเห็นรวมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและการประชามติ 

คณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนภาคตาง ๆ และ

คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนประจํา

จังหวัด ในพื้นที่ตาง ๆ ทานประธานที่เคารพ คณะกรรมาธิการไดรวบรวมขอมูลความ

คิดเห็นที่ไดรับจากองคกรตามรัฐธรรมนูญ กระทรวง ทบวง กรม และประชาชน ซึ่งได

แสดงความคิดเห็น  โดยสงมาทางประธานและรองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการตาง ๆ ของสภารางรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการไดนําขอมูลที่ไดรับมาดังกลาวนี้    พิจารณาประกอบกับคําแปรญัตติ 

 



 ๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รสรินทร ๓/๒ 

 

ของท านสมาชิกสภาร า ง รั ฐธรรมนูญ  ในการแก ไ ข เพิ่ ม เติ มร า ง รั ฐธรรมนูญ                          

ซึ่งคณะกรรมาธิการไดมีการแกไข เพิ่มเติมประเด็นสําคัญตาง ๆ เชน เรื่องแนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก

วุฒิสภา การสรรหากรรมการองคกรอิสระตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ รางรัฐธรรมนูญฉบับที่

กําลังเสนอตอสภารางรัฐธรรมนูญในขณะนี้ มีหลักสําคัญเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนใหเปนที่ประจักษชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนใหประชาชนมีบทบาท 

และมีสวนรวมในการปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม และเกิด

ความสัมฤทธิผล ทั้งยังไดกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทุกสวนใหมีดุลยภาพ บัดนี้ 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกระผมเปนประธานนั้น ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยเสร็จแลว จึงใครขอเสนอตอที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้

พิจารณาตอไป ขอขอบพระคุณครับ  

 

                             - ๔/๑  



 ๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     พรเทพ ๔/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิก         

ที่เคารพครับ ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวันนี้ ผมขอปรึกษาที่ประชุม เพื่อ

ดําเนินการดังนี้นะครับ ๑. ผมจะใหที่ประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มตนดวย   

ชื่อราง คําปรารภ และพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบรางนะครับ ทานไมมี

ความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ๒. การอภิปราย  

ผูมีสิทธิอภิปราย ไดแก ผูแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติ ผูรับรองคําแปรญัตติ สมาชิกมี

สิทธิอภิปรายในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา หรือขอความ กรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญมีสิทธิแถลง ชี้แจงคําอภิปรายของผูแปรญัตติทีละคนเปนลําดับไป หรือจะรอ

รวมชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได ทานไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๓. การลงมติ    

ในแตละมาตรา มีวิธีการดังนี้ มาตราที่สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติตามมาตรา ๒๗          

ของรัฐธรรมนูญ การลงมติใหถือเอาเสียงขางมาก มาตราที่คณะกรรมาธิการเห็นชอบ     

ใหแก ไขเพิ่ม เติม  หากมีสมาชิกไม เห็นดวย  การลงมติใหถือ เอาเสียงขางมาก             

มาตราที่สมาชิกขอแกไขเพิ่มเติมในระหวางการพิจารณา คือ ไมไดยื่นคําขอแปรญัตติตาม

มาตรา ๒๗  ของรัฐธรรมนูญไว การลงมติตองมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาสามในหา     

คือ ๖๐ คน เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมนั้น การลงมติทุกครั้งจะมีการบันทึกการ

ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ประชาชนอาจ

เขาไปตรวจสอบได ขอ ๓ นี้ทานมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีนะครับ 

เปนไปตามนี้นะครับ ถาอยางนั้นจะเริ่มเลยนะครับ เชิญทานสุนทรครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. กระผมขอความกรุณาทานประธานโปรดไดดําเนินการประชุมตามระเบียบใน 



 ๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                        พรเทพ ๔/๒ 

 

มาตรา ขอ ๕๑ โดยเครงครัดดวยนะครับ ตั้งแตการอภิปรายที่จะตองใชภาษาไทยเปน

สวนใหญ อยางหนึ่งนะครับ แลวก็วาจาตองไมเสียดสีกับผูใด ทานประธาน ประการ

สําคัญ สิ่งที่ผมกําลังมองแลวก็ฉงนสนเทห ก็คือ อยากจะเรียนถามทานประธานวา สิ่งนี้

ทานประธานสภาไดอนุญาตใหเขามาตั้งในนี้หรือเปลา ถาทานเห็นชอบดวย จะไดเปน     

ที่ทราบกันวา ทานเห็นชอบกับทานศิวะ แสงมณี ซึ่งผมจะเขาใจวา ทานศิวะนําเขามาตั้ง 

เพราะทานนั่งอยูขาง ๆ นะครับ สิ่งนี้ผมวา เปนของสูงนะครับ ไมใชจะเปนสิ่งที่ใครจะยก

ไปแสดงอะไร ที่ไหนก็ได อีกทั้งยังเปนการผิดขอบังคับที่ ๕๑ ดวย นอกจากทานประธาน

จะอนุญาตใหตั้งได มิเชนนั้นแลว ผมวา ตอไปใครอยากจะนําอะไรเขามาตั้งก็ตั้งกันเกะกะ 

เรื่อยเปอยไป  ขอใหทานประธานพิจารณาดวยครับวา จะอนุญาตหรือไม หรือจะใหนําไป

ไวที่ใด เพราะวาสิ่งนี้เปนของสูงนะครับ มิใชเปนเครื่องมือทางการเมืองของใคร 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบพระคุณครับ 

ทานศิวะถูกพาดพิง ทานศิวะชวย เอาอะไรมาตั้ง เอาออกดวยสิ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

ตูที่นั่งอยูขาง ๆ ผมนี่ ไมทราบวาเปนตูอะไรนะครับ เพราะวาผมเองคนละที่กัน นี่มันอยู

ตรงกลางนะครับ ผมวา ผมขออนุญาตวา ไมทราบวาเปนตูอะไร ก็คงเปนหนาที่ของ

เจาหนาที่รัฐสภาที่จะตองมาดูนะครับ เพราะวาหนาที่ผม เขาใหมาอภิปรายอยางเดียว

ครับผม ขอบพระคุณครับ  

 

                                                                                                                     - ๕/๑ 

 

 

 



 ๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   อุทัยวรรณ ๕/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เจาหนาที่ คุณศิวะ

ไมใช ตกลงใครเอาเขามาครับ มีไหมครับ ไมมี เจาหนาที่ชวยเอาออกทีนะครับ ผมขอ

ดําเนินการตอไปนะครับ เดี๋ยวเจาหนาที่จะเอาออกครับ ทานเลขาเริ่ม  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ชื่อราง ไมมีการแกไข  คําปรารภ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ คือ ทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ         

ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม สุรชัย     

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ สําหรับคําปรารภ กระผมไดขอแปรญัตติ

ไว โดยเพิ่มเติม พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ลงใน         

ยอหนาที่ ๓ ของคําปรารภ เหตุผลที่กระผมไดขอเพิ่มเติมดังกลาวนั้น ก็ขอกราบเรียนตอ

ทานประธานและที่ประชุมวา กระผมมีความตองการที่จะใหพระปฐมบรมราชโองการของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น  เปนที่มาของอุดมการณแหงชาติ  ใหปรากฏ                

ในรัฐธรรมนูญ  เพื่อประกาศใหพี่นองประชาชนชาวไทยทั้ งประเทศไดทราบวา              

การปกครองแผนดินโดยธรรม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานไวนั้น

สมควรที่จะบัญญัติใหเปนหลักการสําคัญในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหสอดคลองกับอุดมการณ       

เ ร่ือง  แผนดินธรรมแผนดินทอง  รายละเอียดของการแปรญัตติดังกลาว  กระผม              

ขอมอบหมายใหทานสุรพล พงษทัดศิริกุล เปนผูอภิปรายแถลงตอที่ประชุมแหงนี้ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นิดหนึ่งนะครับ

ทานสุรพล  ตกลงยกราง คําปรารภนี่ เอาแตตนเลยใชไหม เชิญครับ ทานสุรพลตอ  

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ ทานสมาชิกทุกทานครับ ในเร่ืองการขอแปรญัตติ การเพิ่มอุดมการณแหงชาติ                 

โดยอัญเชิญพระปฐมบรมราชโองการมาใสไวนี่นะครับ ตองขออนุญาตกราบเรียนวา จาก

การรับฟงความคิดเห็นจากหลายฝาย  ก็มีความเห็นวา  ในการบริหารบานเมืองนั้นเราก็มี 



 ๑๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   อุทัยวรรณ ๕/๒ 

 

วัตถุประสงคที่จะทําใหชาติบานเมืองนั้น มีความมั่นคง มีความปลอดภัย มีความเจริญ 

เพราะฉะนั้นจากรัฐธรรมนูญ ๑๖ ฉบับนี่นะครับ เราก็จะพูดแตโครงสรางทางอํานาจวา

อํานาจอธิปไตย อํานาจบริหารมาจากไหน อํานาจตุลาการมาจากไหน อํานาจนิติบัญญัติ

มาจากไหนเทานั้นเอง พูดถึงวิกฤตการณของบานเมืองวา ทําไมจึงจะตองมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้  แตวาเราไมเคยพูดถึงวา เปาหมายของชาติ เปาหมายทางการปกครอง

ประชาธิปไตย ซึ่งจะสอดคลองกับวัฒนธรรม ประเพณีทางการปกครอง ที่บอกวา ประเทศ

ไทยเรานั้น มีการปกครองประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข เรา

ไมไดเคยเขียนไวเลย เพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตครับ ทานประธานครับ ซึ่งในตอน    

แปรญัตตินี่ กระผมไดกราบเรียนคณะกรรมาธิการไปครั้งหนึ่งแลววา เรานาจะหา

อุดมการณแหงชาตินี่มาใสไว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สอดคลองกับพระปฐมบรมราชโองการ 

คือ อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง ซึ่งตองขออนุญาตกราบเรียนวา บานเมืองที่ผาน

มานั้น พวกเราไดทํากันในเรื่อง อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง เราทําตลอดทั่ว     

พระราชอาณาจักร ไมวาจะเปนเหนือ ใต ออก ตก ที่ไหนก็แลวแต เพราะฉะนั้นในสวนนี้ 

นาจะมีบทบาทอยางสําคัญในการใสเอาไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือวา เปนกฎหมายสูงสุด

ของชาติครับ แตวาในตอนแปรญัตติในขั้นกรรมาธิการนั้น กระผมไดกราบเรียนทาน

กรรมาธิการวา ก็สุดแลวแตทานกรรมาธิการจะใสไวในตรงไหนที่คิดวาเหมาะสม 

เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ในนี้เดี๋ยวฝาก  

ทานกรรมาธิการดูนิดหนึ่ง รางรัฐธรรมนูญ ราง มันเกินมาคําหนึ่งหรือเปลา ฝากดูดวย   

นะครับ วรรคที่ ๓ กรรมาธิการจะชี้แจงเลยใชไหมครับ เชิญครับ ทานอาจารยธงทองครับ  

   

                                                                                                                         - ๖/๑ 



 ๑๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐          นัชชา ๖/๑ 

 

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับผม สําหรับขอสังเกต

เบื้องตนที่ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดกรุณาทักเมื่อครูนี้นะครับ คณะกรรมาธิการ

ขอประทานอนุญาตที่ประชุมแหงนี้ ที่จะปรับแกไขตามขอสังเกตของทานประธาน โดยที่

ใชคําจาเรื่องวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไมมีคําวา ราง ครับผม สวนประเด็นที่

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณาแปรญัตติ และเสนอเพิ่มขอความ โดยเติมเนื้อความ    

ลงในสวนของคําปรารภ ตอนที่เปนความตอนทาย โดยเพิ่มความถึงเรื่อง พระปฐม          

บรมราชโองการ ในรัชกาลปจจุบัน แลวก็อางอิงถึงอุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทองนั้น 

กระผมขอประทานกราบเรียนวา ในชั้นที่ผูแปรญัตติไดพบหารือกับคณะกรรมาธิการนั้น 

คณะกรรมาธิการไดกราบเรียนชี้แจง แลวก็มีเหตุผลทางฝายกรรมาธิการที่จะขอประทาน

อนุญาตยืนเหตุผลเดิมสองสามประการดังนี้ครับผม  ขอแรก ก็คือ คําปรารภ ที่ปรากฏใน

รางที่เราพิจารณาอยูในเวลานี้นะครับ เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

แลว มีแบบฟอรม (Form) หรือวาถอยคํา ซึ่งทางฝายสํานักราชเลขาธิการจะไดเปนผูจัดทาํ

เพิ่มเติมขึ้น ในสวนที่เปนขอความในตอนตน เพื่อที่จะเชื่อมโยงวา ขอความในคําปรารภนี้

เปนประกาศพระบรมราชโองการ ผมขอประทานอนุญาตที่จะยกตัวอยางที่ปรากฏอยูใน

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ในวรรคสองของคําปรารภนั้น ก็จะมีดําเนินความวา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี                 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอม   

ใหประกาศวา เพราะฉะนั้นขอความที่สภารางจะไดพิจารณากันใหความเห็นชอบในที่นี้

ครับ สุดทายแลว จะไปเดินกระแสความเปน ประกาศพระบรมราชโองการ เปนสิ่ง         

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะไดมีประกาศพระบรมราชโองการเชนนั้น นี่เปน

ขอสังเกตประการแรกครับผมวา ในสวนนี้เราจึงรูสึกวา นาจะไมเปนการพอเหมาะพอควร

ที่จะนําพระปฐมบรมราชโองการ ตามแนวที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติ

ไดกรุณาแปรไวมากลาวซ้ําอีกที เพราะวาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทานมี

พระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ป ๒๔๙๓ แลวนี่ คนอื่นจะอางวา ทานมี

พระปฐมบรมราชโองการอยางนั้น ก็วาไป แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมเคยมี     



 ๑๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐          นัชชา ๖/๒ 

 

พระบรมราชโองการเชนวานั้นซ้ําอีกหนหนึ่ง ซึ่งเปนขอความของพระองคเองนะครับ 

เพราะทานรับสั่ งหนเดียว  พูดหนเดียว  ก็หนักแนนและทรงปฏิบัติตอ เนื่ องมา                

โดยตลอดแลว ความจําเปนที่ตองมากลาวซ้ําอีกครั้งหนึ่ง ในฐานะซึ่งเปนสวนหนึ่งของ                      

พระบรมราชโองการนั้น ไมเคยมีแบบธรรมเนียมที่เราคิดวาเคยปฏิบัติมากอน ในสวนนี้ก็มี

ความเห็นของกรรมาธิการรวมกันวา นาจะยืนไวนะครับ อีกประการหนึ่ง การพูดถึง

อุดมการณแหงชาติ ในเรื่อง แผนดินธรรมแผนดินทอง นั้น ผมคิดวา ก็เปนสิ่งที่ดีนะครับ 

แตความตกผลึกชัดเจนวา เราเรียกวา สิ่งนี้เปนอุดมการณของชาติ แทเที่ยงหรือเปลา   

แลวสรุปไดดวยคําสองคําจริงหรือไม ในหลาย ๆ เวทีอาจจะมีความคิดเห็นแตกตางกันอยู 

แลวก็ในเวลาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญคราวนี้ ประเด็นอภิปราย ประเด็นถกแถลง ก็ยัง      

ไมเคยมีการพูดจากันลึกซึ้งวา ถาจะคั้นสาระกันมาใหไดวา อุดมการณของชาติจริง ๆ 

แลวนะ สรุปวาอยูในวลีหรือประโยค จะเปนเพียงใด แคไหน ผมคิดวา แนวทางที่เรา

จะตองมาพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญเวลานี้ครับ ระยะเวลาอาจจะไมเพียงพอ ที่เราจะ

มาพูดกันในรายละเอียดที่มีความสําคัญในสวนนี้ อีกประการหนึ่ง ก็คือวา แนวการจัดทํา

คําปรารภที่กรรมาธิการไดยกรางขึ้นนี้ ก็เปนแนวทางการจัดทําคําปรารภ ซึ่งไดยึดถือ    

แนวที่ไดเคยจัดทํามาแลวในป ๒๕๔๐ ซึ่งผมคิดวา ก็มีขอความที่กระชับ แลวก็สวนใดที่       

เปนเนื้อหาสาระนั้น ก็พยายามทําใหมีเฉพาะแกนสาระจริง ๆ ที่ปรากฏอยู ขอประทาน

กราบเรียนเหตุผลของคณะกรรมาธิการดังที่วานี้ครับ แลวก็สําหรับเหตุผล คงเปนอยางนี้

ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตัวรางนี่ คําวา 

ราง อยูในเนื้อในดวยนะครับ ทานอาจารยธงทอง ยอหนา   

   นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ) :  ในเนื้อใน ขอประทานตัดคําวา 

ราง ออกจากในเนื้อหาที่อยูในคําปรารภอีก ๓ ที่ครับผม 

 

           - ๗/๑ 

    



 ๑๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 สุพิชชาย ๗/๑ 

 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ บางสวน

ตองมีรางอยูนะครับ ตัดเฉพาะที่เกิน ก็ฝากคณะกรรมาธิการยกรางตรวจทานภาษาอันนี้         

อีกทีหนึ่ง ทานสมาชิกทานใดจะมีความเห็นอีกไหมครับ ในเรื่องคําปรารภครับ ถาไมมี  

ผมจะไดขอมตินะครับ  ก็ มี เพียงแตว ามติตามที่ ของคณะกรรมาธิการนะครับ                

ทานสุรพลครับ 

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่ เคารพครับ  การที่ทานกรรมาธิการไดก รุณาชี้แจงมานี่นะครับ  กระผมก็ตอง

ขอขอบพระคุณนะครับวา ไมควรจะเอย หรือวายกถอยคําของพระองคทานมากลาวซ้ํา    

นี่นะครับ แตวาอยากจะกราบเรียนนิดหนึ่งครับวา อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทองนัน้

ไดมีการปฏิบัติ ไดมีการทํากันมา ในที่ตาง ๆ ในพื้นที่ตาง ๆ ของพระราชอาณาจักรนี่

มากมาย ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ซึ่งกระผมไดรับ

ราชการมาทั่วประเทศนี่นะครับ แลวก็เปนแนวทาง ซึ่งตามพระปฐมบรมราชโองการดวย 

ถาจะมีทางใสไวไดนี่นะครับ กระผมคิดวา ก็ไมนาจะเสียหายตรงไหน แตกลับดีเสียอีกวา 

นอกจากเราจะพูดถึงเรื่องที่มาของรัฐธรรมนูญตามระบบประชาธิปไตยแลวนี่ ยังเปนการ

ยกยอง เชิดชูสถาบันที่เราเคารพรักนะครับ เพียงแตวา ถาจะไมใสในสิ่งที่ไมบังควร เราก็            

ไมใสนะครับ แตวาถาจะใส อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง นี่ ผมเชื่อวาคนทั้ง

แผนดินเขารูครับวา อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง นั้นมาจากไหนครับ กระผม    

ขออนุญาตครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ      

ไมชี้แจงเพิ่มเติมแลวนะครับ เชิญทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายวัชรา หงสประภัศร สสร .  ในเรื่องคําปรารภนี่นะครับ กระผมไดแปรญัตติไวดวย แลว

เนื่องจากทางคณะกรรมาธิการได รับที่จะนําไปปรับปรุง โดยจะใชสวนหนึ่งของ             

คําแปรญัตติไปพิจารณาดวย เพราะฉะนั้นถาทานประธานจะถามมติวา จะเอาหรือจะยืน

ตามที่คณะกรรมาธิการรางเอาไว กระผมวาก็นาจะไมเปนการสมบูรณนะครับ โดยที่       

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไดพูดไวเชนนั้นครับ ขอบคุณครับ 



 ๑๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 สุพิชชาย ๗/๒ 

 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือ ในเอกสาร

บอกวา อันนี้ทานพอใจแลว ทานสงวนไวหรือเปลา  ผมไมรูทานตกลงอะไรกับกรรมาธิการ 

ทานตกลงกับกรรมาธิการ เดี๋ยวกรรมาธิการเขาคงบอกเองนะ ทานวัชราครับ ใชไหม ทาน

ตกลง เอกสารบอกวา ผูแปรญัตติพอใจ ก็เลยเหลือเพียงแตวา ทานสุรชัยผูแปรญัตติขอ

สงวนคําแปรใชไหม เพราะฉะนั้นเรื่องเวลานี้มันก็เหลือระหวางที่กรรมาธิการเสนอกับที่    

ผูแปรญัตติ เชิญทานวัชรา เชิญครับ 

 นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมกราบเรียนนั้น กราบเรียนตามที่ไดมีการพูดจากันในที่ประชุม

คณะกรรมาธิการ เปนเชนนั้นจริงครับวา ทางคณะกรรมาธิการจะรับไปพิจารณาโดย

ปรับปรุงคําแปรญัตติ โดยจะถือเอาคําแปรญัตติของกระผมนี้เขาไปเปนสวนหนึ่งดวย    

ขอบพระคุณครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็เอาตามเอกสาร 

    ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ กรรมาธิการไมติดใจ ถาทานวัชราจะอภิปราย   

นะครับ แลวก็มีมติในเรื่องนี้ไปดวยนะครับ ก็เปน ๒ คําแปรญัตตินะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมายความวาให

ทานวัชราเสนอที่ทานแปรไวใชไหม 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลศิไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  ใชครับ 

 นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอบพระคุณครับ กระผมขอใหทานวุฒิชาติ    

ไดนําเสนอครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานวุฒิชาติ

ครับ             

 

         - ๘/๑ 

 

   



 ๑๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                    วีรุทัย ๘/๑ 

 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ทานประธานครับ คือประเด็นนี้ ในเรื่องของคําปรารภ วันนั้นหลังจากที่เราเขาไปชี้แจงกับ

คณะกรรมาธิการยกราง ทางผมเปนคนบอกเองวา เราไมติดใจ เพียงแตวา ขอใหพึงรับ

ขอสังเกตจากคําปรารภของที่กระผมทําไวเขาไปเปนสวนหนึ่งบาง เพราะวา อยากจะ

เพิ่มเติมขอความใหมันครบถวนสมบูรณ อานแลวก็ดูมีถอยคําที่สละสลวยไดใจความ 

กระผมขออนุญาตอยางนี้วา จริง ๆ วันนั้นทางทานกรรมาธิการทานก็รับปากผมวา    

เดี๋ยวทานจะดูแลใหนะครับ เราก็เลยไมติดใจที่จะไปสงวนคําแปรญัตติไวนะครับ อยางไร

ก็ตาม  ดวยความเคารพตอที่ประชุมแหงนี้นะครับ ในเมื่อทางกระผมไมไดสงวน             

คําแปรญัตติไว กระผมก็ขออนุญาตใหดําเนินไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมนะครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณครับ 

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไมมีทานอื่น ตรงนี้ก็คงเหลือ ๒ ฝาย ตามที่กรรมาธิการเสนอ แลวก็

ตามที่ทานสุรชัยขอสงวนคําแปร ทานสุรชัยเชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย  สสร. ผูยื่นคําแปรญัตติในคําปรารภนะครับ ก็ขอกราบเรียนตอ          

ทานประธาน แลวก็ที่ประชุมแหงนี้วา เม่ือไดรับฟงคําชี้แจงของกรรมาธิการผูชี้แจงแลว 

กระผมมีความพอใจ แตขอกราบเรียนวา เรื่องของคําปรารภตามที่กระผมไดยื่นคําขอ   

แปรญัตติไว แลวก็ตามที่ทานสุรพลไดอภิปราย แถลงถึงเหตุผลที่มีความตั้งใจตองการ    

ใหมีการบรรจุเร่ืองของพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                       

ไวในคําปรารภนั้น ก็ดวยมีเจตจํานงที่ตองการใหคําประกาศหรือพระบรมราชโองการ             

ในการที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอไปนั้น ไดมีการบงชี้ใหเห็นถึงเรื่องของ

เจตจํานงในการที่ใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศไทยตามแนว                      

พระบรมราชโองการ ก็คือ ในเรื่องของแผนดินธรรมแผนดินทอง เพราะฉะนั้นก็ฝาก              

กราบเรียนทานกรรมาธิการครับ ถามีความเปนไปได ในเรื่องของการปรับปรุงถอยคําลงใน

คําปรารภ ก็จะเปนพระคุณยิ่ง สุดทายกระผมไมติดใจครับ  

  



 ๑๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                    วีรุทัย ๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานไมติดใจนี่  

ไมตองโหวต (Vote) แตหมายความวา ทานฝากกรรมาธิการยกราง ทีนี้ผมก็เรียนถามวา              

ถาทานฝากแบบนี้ กรรมาธิการยกรางไปยอมแลวนี่ เขาใจวา ขอแกของกรรมาธิการ      

ยกรางนี่ตองโหวตดวย ๖๐ เสียงใชไหม ตองไหม กรรมาธิการยอมไหม ยอมรับของทานไป                  

หรือเปลา 

   นายธงทอง  จันทรางศุ  (กรรมาธิการ )   :  ขอประทานกราบเรียน                          

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  กระผม  ธงทอง  จันทรางศุ  กรรมาธิการครับ                      

ก็ขอบพระคุณสําหรับความเขาใจที่ทานสมาชิกผูขอแปรญัตติไดกรุณาไดอภิปรายไป        

เมื่อครูนี้นะครับ แตอยางที่ผมไดกราบเรียนนะครับ มีเหตุผลอยู ๒ สวน สวนหนึ่งวาดวย

เรื่องของพระบรมราชโองการ ซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ไดกราบเรียนไวแลว ประเด็นที่ ๒ เ ร่ือง

อุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง นั้น กระผมกราบเรียนเหตุผลไปวา ระยะเวลาการพูด

กันเรื่องนี้  ไม เฉพาะแตในสภารางนะครับ  ในสังคมไทยผมคิดวา  ยังไมตกผลึก                

และชัดเจนเพียงพอ ผมคิดวา การที่จะดวนนําเอาประเด็นนี้มาบรรจุไวในคําปรารภ                

ซึ่งเปนเนื้อหาสาระสําคัญสวนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้น  ดูจะเร็วเกินไป คณะกรรมาธิการ

ขอประทานอนุญาตที่จะยืนตามรางครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยืนตามราง      

นะครับ ทานสุรชัย ก็แลวแตกรรมาธิการแลวนะครับ ใชไหมครับ ไมติดใจแลวนะครับ ก็

ผานครับ เชิญทานเลขา 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

หมวด ๑ บททั่วไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๑ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒ ไมมีการแกไข         

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผูสงวนความเห็น 

เชิญทานสดศรีครับ  

(นางสดศรี สัตยธรรม ไมอยูในที่ประชุม) 

       - ๙/๑ 



 ๑๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                    วีรุทัย ๘/๓ 

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสดศรีไมอยู 

ทานตอไป ทานพิเชียรครับ 

 

                       - ๙/๑ 



 ๑๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๙/๑ 

 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา      

รางรัฐธรรมนูญ ทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

ทานผู มีเกียรติที่ รับฟงอยูทางบาน พี่นองประชาชนทั่วประเทศนะครับ และเพื่อน

สื่อมวลชนที่เคารพนะครับ กระผม นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. หมายเลข ๐๔๕      

นะครับ ก็ไดขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติ ในมาตรา ๒ นี้ไวนะครับ โดยกระผมไดเสนอ   

คําแปรญัตติ ดังนี้นะครับ มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย    

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กระผมไดขออนุญาตแปรญัตติ เพิ่มเติมขอความ  

ในวรรคสองวา และมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ 

  (นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียร                        

ขอนิดหนึ่ง ทานศักดิ์ชัย ประทวงหรืออะไรครับ เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุ นจิตติกุล  :  ทานประธาน  ผมขออนุญาตหารือครับ             

ทานประธานครับ ทานประธานที่ เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  สสร. ครับ                      

ผมขออนุญาตหารือครับ เนื่องจาก  มาตรา ๒ และมาตรา  ๗๘ มีเนื้อความสาระ               

ที่ใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงอยากใหที่ประชุมไดพิจารณาในเรื่องของ มาตรา ๒ กับ ๗๘ วา         

ควรจะพิจารณาพรอมกันหรือไมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอน เร่ืองนี้

มีเกี่ยวกับ ๒ มาตราเทานั้นหรือ เขาใจวา มีมากกวานี้หรือเปลา 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : มีมาตรา ๓๗ อีกมาตราหนึ่งครับ        

ทานประธานครับ รวม ๓ มาตรา  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : แลวก็ ๗๘ ใชไหม   

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับผม  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานเสนอวา      

จะขอใหดูพรอมกัน  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ ผมขออนุญาตดังนี้ไดไหมครับ          

ทานประธานครับ  คือ  ขออนุญาตพูดเหตุผลสั้น  ๆ  นิดเดียว  แลวก็ประเดี๋ยวทางที่ 



 ๑๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๙/๒ 

 

ประชุมใหญจะพิจารณารวมกันอยางไรก็ได ซึ่งเมื่อวานนี้ เราก็ไดมีการประชุมนอกรอบกัน         

ก็คิดวา โดยหลักการใหญนั้น นาจะมีการเลื่อนการพิจารณาของ มาตรา ๒ ไปรวมอยูใน

มาตรา ๗๘  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คืออยางนี้        

คุณพิเชียร ถาเห็นพองกันวา จะเลื่อนนี่ ก็ยังไมตองพูด ตองไปพูดตอนนั้นนาจะ คือ ตอง

ไดพูดแน แตตองไปพูดพรอมกันนะ แตวา เดี๋ยวตองถามสมาชิกเสียกอนดีกวา ขอนิดหนึ่ง  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ไดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณศักดิ์ชัยอยาก

ใหเลื่อน 

  นายศักดิ์ชัย  อุ นจิตติกุล   :   ครับ  ทานประธานสภาที่ เคารพครับ                    

ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  สสร. ครับ ผมคิดวา อยากจะใหที่ประชุมพิจารณาเลื่อน      

มาตรา ๒  ๓๗ ไปรวมกันที่มาตรา ๗๘ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :   ทานสมาชิกครบั 

เนื่องจากในการพิจารณา มาตรา ๒ ฟงทานยกราง  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา      

รางรัฐธรรมนูญ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญครับ ทางฝาย

กรรมาธิการยกรางไดหารือกันแลวนะครับ มีความเห็นตรงกับทานศักดิ์ชัยครับ เพราะ

อยากใหนําเรื่อง พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ นี่ไปคุยกันใน มาตรา ๗๘ เลย 

เพราะวาเนื้อหานี่ ก็เปนเนื้อหาเดียวกันนะครับ เพราะวาในทายที่สุดนี่ เมื่อมีการคุยกันใน

มาตรา ๒ แลวนี่ อาจจะตองไปเขียนใน มาตรา ๗๘ ถาเลื่อนไปก็อาจจะเปนประโยชนแก

สวนรวมทั้งหมดครับ กรรมาธิการยกรางเห็นดวยกับทานศักดิ์ชัยครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

คุณวัชราเชิญครับ ในเรื่องนี้นะครับ  

  นายวัชรา  หงส ประภัศร   :  กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ              

กระผม วัชรา หงสประภัศร  สสร. ขอกราบเรียนทานประธานวา ในเรื่อง มาตรา ๒ นี้           

ทางกระผมไดยื่นคําขอแปรญัตติเพิ่มเติม  ยื่นเมื่อวานนี้  มีผู รับรองครับ ครบถวน          



 ๒๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๙/๓ 

 

มีทานสวัสดิ์ ทานวุฒินันท ทานธวัช ทานชํานาญ ทานธิติพันธุ ทานสดศรี ทานวุฒิชาติ 

ทานนุรักษ ทานวิทยา ทานธนพิชญ และบุคคลอื่นที่รับรองไวในของเดิมของกระผม              

มีทานปริญญา ทานโอกาส ทานศิวะ และทานศักดิ์ชัย ในขอที่วา ขอแปรญัตติเพิ่มเติม

เปน วรรคสองของ มาตรา ๒ ขอความวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของ

ประเทศไทย ซึ่งทางคณะกรรมาธิการไดรับไวแลวครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถามทานครับ   

เอาประเด็นนี้กอนนะครับ  ถามทานกรรมาธิการ  ประเด็นนี้ครับ  วาอยางไรครับ            

ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ สมคิด เลิศไพฑูรย เลขานุการกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญครับ       

ทานวัชราไดยื่นมาจริงนะครับ ฝายเลขากรรมาธิการยกรางไดตรวจสอบแลวนะครับ         

ก็อยูภายในเวลาของเมื่อวาน กรรมาธิการยกรางไมติดใจครับ หากจะมีการแปรญัตติ -----     

 

          - ๑๐/๑ 



 ๒๑
สสร ๒๒/๒๕๕ ๐                                                                                ประไพพิศ ๑๐/๑ 

 

แตขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมวา เนื่องจากเอกสารที่ทานวัชรายื่นมานี่ เปนเอกสารที่ยื่นมา 

หลังจากที่ฝายเลขาของสภาไดทําเอกสารชิ้นที่อยูในมือทานทั้งหลายมาแลวนะครับ แตวา

ในเชิงการแปรญัตตินั้นก็คิดวา นาจะให รับเปนญัตติที่สามารถแปรญัตติไดครับ 

กรรมาธิการยกรางไมติดใจนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมเกียรติ

ครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม สมเกียรติ   

รอดเจริญ สสร. ครับ เทาที่ฟงจากชื่อที่ลงรับรองญัตติไว ดูทาทางจะมีซ้ํากันหรือเปลา          

ไมทราบครับ ทางฝายเลขาขอความกรุณาชวยตรวจสอบดวยครับ ถาเผื่อซ้ํากันแลวมีผล

ตอญัตติหรือเปลาครับ ขอความกรุณาตรวจสอบดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวฝายเลขา

รายชื่อเปนอยางไร เมื่อกี้ทานสดศรี เชิญครับ 

  นางสดศรี  สัตยธรรม  :  ประทานกราบเรียนทานประธานสภานะคะ ดิฉัน 

สดศรี สัตยธรรม ในสวนประเด็นที่ระบุไวในขอ มาตรา ๒ นะคะ คงจะทราบดีวาในมาตรา

นี้ เดิมดิฉันไดลงนามรวมกับกลุมที่ ๑ โดยมีทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ เปนผูขอ    

แปรญัตตินะคะ แลวก็มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นมา ก็คงทราบในหนาหนังสือพิมพแลว คือ

เร่ืองนี้มันเกิดจากการที่หลังจากมีการยื่นไปแลวนะคะ ก็ปรากฏวา ดิฉันก็ไดมีขอตกลงกับ

ทางคุณพิเชียรวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง นี่นะคะ เปนเรื่องที่ดิฉันจะขอแปรไว แลวก็มา

รวมกับมาตรา ๒ ของทานพิเชียรแลว ก็จะลงล็อก (Lock) กันไดดวยดี หลังจากนั้น 

ปรากฏวา ในการทําเอกสารของสภานี่ มาตรา ๖๘ (๒) ของดิฉันหายไปเลย ดิฉันก็

สอบสวนวา เหตุผลอะไรจึงหายไป ก็ไดทราบวา ทางเจาหนาที่สภาก็บอกวา ทานพิเชียร

ตัดออกนะคะ ดิฉันก็บอกวา เอะ ถาตัดออกอยางนี้ ดิฉันก็ถือวา เราตกลงกันโดยตาม

สัญญาแลววา จะตองรับทั้งหมด แลวดิฉันเห็นดวยในเรื่องที่มี มาตรา ๒ ไวดวยนะคะ 

ดิฉันเลยขอถอนชื่อออกจากการรับรองในครั้งนี้นะคะ ผลตอมาก็ทานพิเชียรก็มาทําความ

ตกลงวา อยางไรก็ตามจะเสนอ ๖๘ (๒) เขาไปนะคะ แลวดิฉันก็เลยรออยูวามันจะเปน  

 



 ๒๒
สสร ๒๒/๒๕๕ ๐                                                                                ประไพพิศ ๑๐/๒ 

 

จริงอยางที่ทานวาไหม แตก็ เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งที่ ๒ ก็คือวา ของทานการุณ  ใสงาม   

นะคะ ถูกตัดหมดเลยทั้ง ๑๓๗ มาตรา ออกไปจากกลุมของทานพิเชียร จนเหลือเพียง

มาตราเดียว ซึ่งดิฉันก็ไดสอบถามแลว ทางเจาหนาที่สภาก็บอกยืนยันวา ทางทานพิเชียร

ขอใหตัดออกนะคะ เพราะวาของทานการุณขอสภาเดียว ซึ่งไมตรงกับทานพิเชียร ก็ตัดใน

สวนของทานการุณออก จนเหลือเพียงมาตราเดียว แลวดิฉันไดรับหนังสือยืนยันจาก

เจาหนาที่นะคะ มีขอเท็จจริงอยูอันนี้หมด ที่สงใหกับทางประธานกรรมาธิการยกรางนะคะ 

หนังสือนี้อยูทางนี้ ทางเจาหนาที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบวา เหตุเกิดมันเกิดจากอะไร

นะคะ แลวถาทานสมาชิกทานสนใจ ดิฉันจะขออนุญาตทานแจกถาเห็นวา เปนการ

สมควรในที่นี้ ดิฉันวาขอเก็บในเรื่องนี้ไวกอน ในเมื่อดิฉันเห็นอยางนั้นแลว แลวก็มีการโทษ

เจาหนาที่วา เจาหนาที่ผิดพลาดเอง ดิฉันเห็นวา เปนเรื่องที่ไมถูกตอง เพราะเจาหนาที่

รัฐสภาดิฉันเชื่อวาเปนมืออาชีพกันทั้งนั้น การที่ทางเจาหนาที่ตัดออกถึง ๑๓๗ มาตรานี่ 

ดิฉันไมเชื่อวา เปนการตัดโดยจงใจของเจาหนาที่ รัฐสภานะคะ ดิฉันเชื่อวา ผูที่ขอ        

แปรญัตติเปนผูตัด ดังนั้น ดิฉันจึงบอกวา ถาเปนเชนนี้ ดิฉันก็คงจะรวมสังฆกรรมไมได 

เพราะเนื่องจากวา เปนการไมทําตามสัญญาที่จะเรียกวา สัญญาสุภาพบุรุษกันนะคะ 

เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวา ในตอนที่ตัวเองโดนนี่ ก็คิดวาจะ โอ.เค. (O.K. – Okay) ผานไปได

นะคะ แตคร้ังที่ทานการุณโดนนี่ ดิฉันเห็นวามันไมถูกตอง -------------------------------------- 

 

         - ๑๑/๑ 

         



 ๒๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐        กุลนที ๑๑/๑ 

 

แลวก็มีการโทษเจาหนาที่รัฐสภา ซึ่งดิฉันเห็นวา การทํารายผูที่ไมสามารถแกปญหาอะไร

ได คือ หมายความวาเจาหนาที่นี่เขาทํางานเปนเจาหนาที่ประจํา สวนพวกเรา สสร. นี่มา

อยูแคชั่วคราว หมดวาระเราก็ไปกันนะคะ แตถาตองสอบสวนเจาหนาที่รัฐสภาแลว ดิฉัน

ทนไมไดที่จะเห็นเด็กโดนผูใหญรังแกนะคะ จึงเห็นวา ขอใหนองเขาชี้แจงขอเท็จจริงที่

เกิดขึ้น ในสวนของทานการุณ ใสงาม ซึ่งเขาก็ชี้แจงขอเท็จจริงมาใหทราบ แลวก็สงไปที่

ทานประธาน สงไปที่ทานประธานยกรางเรียบรอยแลวนะคะ สวนหนึ่งอันนี้ก็คือสําเนาที่

ดิฉันขอไวนะคะ เพราะฉะนั้นในสวนรางที่ทานพิเชียรยกขึ้นมา ดิฉันไดแจงตอทางทาน

ประธานยกรางวา ดิฉันขอถอน และก็ดิฉันไดขอสงวนคําแปรญัตติไวใน มาตรา ๒ และ

๖๘ รวมทั้ง ๒๘๙ ดวย ตามที่ไดแจกทานสมาชิกทุกทานแลวในวันนี้นะคะวา มาตรา ๒ 

ดิฉันก็ยังขอใหมีเรื่องพุทธศาสนาเขาไป แตไมไดเรียบเรียงอยางที่ทานพิเชียรวาไวนะคะ 

ดิฉันเขียนไปวา พุทธศาสนิกชนชาวไทยพึงจรรโลงศาสนาพุทธใหยั่งยืน วัฒนาสถาพร     

คูชาติบานเมืองสืบไป อันนี้เปนเรื่องที่ดิฉันไดเสนอขอสงวนไวใน มาตรา ๒ นะคะ             

แลว มาตรา ๖๘ ก็ขอสงวนไว ที่จะใหมีผูนําเหลาทัพของสภากลาโหมรวมดวยในองคกร

แกไขวิกฤติ แลวก็ มาตรา ๒๘๙ ขอใหคงไวตามราง ในสวนเกี่ยวกับอายุขององคกรอิสระ

ตาง ๆ เพราะดิฉันไมเห็นความจําเปนที่จะตัดทอนอายุขององคกรอิสระตาง ๆ นะคะ 

เหลานี้เปนตน ดิฉันก็ไดเสนอเขามาแลว เพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขอไดชี้แจงตอทางสภาวา 

เหตุผลอยางไรถึงดิฉันไดถอนชื่อออกจากการรับรองในกลุมที่ ๑ ออกไปนะคะ แลวดิฉันได

เซ็นรับรองในเรื่องพุทธศาสนาของกลุมที่ทานวัชราเปนผูแปรญัตติ แลวก็ในเมื่อวานนี้ที่วา

ขอเพิ่มเติมนะคะวา มาตรา ๒ ในสวนพุทธศาสนายังคงมีไว เพราะฉะนั้น ดิฉัน เพื่อความ

ชัดเจนในที่ประชุมสภาแหงนี้ ซึ่งเปนสภาอันทรงเกียรติ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงถือวา การที่

บุคคลใดออกไปใหสัมภาษณในลักษณะที่ไมถูกตองนะคะ ดิฉันก็คงจะตองรักษาไวซึ่ง

เกียรติยศของสภาแหงนี้ ขอกราบขอบพระคุณคะที่ใหโอกาสชี้แจงคะ ขอบพระคุณคะทาน 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ขอใชสิทธิพาดพิงครับ 

เพราะวาทานไดกลาวพาดพิงกระผมมากเลยครับ ขอใชสิทธิสั้น ๆ เทานั้นครับ กราบเรียน 

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ทานกรรมาธิการ เพื่อน สสร. ที่เคารพนะครับ กระผมได    

 



 ๒๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐        กุลนที ๑๑/๒ 

 

ฟงทานสดศรี สัตยธรรม ไดพูดเมื่อสักครูนี้ กลาวพาดพิงกระผมหลายเรื่อง หลายกรณี        

นะครับ กระผมใครขอถือโอกาสนี้ชี้แจงมายังทานทั้งหลาย รวมทั้งพี่นองประชาชนคนไทย

ทั้งชาตินะครับ ที่รับฟงอยูผานทางสถานีโทรทัศนและสถานีวิทยุนะครับวา เรื่องราวที่

เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ผมมิไดโทษเจาหนาที่เลยนะครับ ทานตางหากที่พูดแลวพูดอีก ย้ําแลว

ย้ําอีกนะครับ ผมไดเรียนไปแลวนะครับวา เร่ืองทั้งหมดนั้น กระผมไดยื่นใหกับทาง

เจาหนาที่ไป เอกสารทั้งหมดนะครับ ไมวาจะเปนคําแปรญัตติของทานสดศรี ซึ่งผมเขียน

ไวในขอ ๒ ของคําแปรญัตติของกระผมนะครับวา ใหคง มาตรา ๖๘ วรรคสอง แลวยัง

แถมเติมคําวา รวมทั้งผูนําสามเหลาทัพ เขาไปอีกดวย ของทานสดศรีนี่ ก็ปรากฏอยูครับ 

ไมไดมีการถอดออกแตอยางใดเลย ทานเขาใจผิด ผมก็ไปอธิบายใหทานฟงครั้งแลวครั้ง

เลา ทานก็ไมฟงกระผม ผมก็สุดปญญา ไมรูจะอธิบายอยางไรแลวนะครับ แลวก็ในครั้ง

แรกที่เจาหนาที่มาถามผมนั้น ผมก็ไมไดใหตัดออกแตอยางใด ผมก็ใหคงเอาไวนะครับ แต

ผมก็ไมทราบวา ทําไมมันถึงมีการตัดออกในเอกสารสีเขียว แตวาตอมาเจาหนาที่เขาก็ได

เปลี่ยนแปลงนะครับ ไดบรรจุลงไปแลวนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีของทานสดศรีนี่ มันไมใช

ความผิดของใครเลยนะครับ เจาหนาที่ก็ไมไดกระทําผิด ผมก็ไมไดกลาวหานะครับ -------- 

 

          - ๑๒/๑ 



 ๒๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐            นงลักษณ ๑๒/๑ 

 

แลวก็ในกรณีของทานการุณ ใสงาม นั้น กระผมก็ไดยื่นเอกสารทั้งหมดของทานการุณ 

๑๓๘ ประเด็นนะครับ แลวก็ประมาณเจ็ดสิบกวามาตรานี้ ใหกับทางเจาหนาที่นะครับ         

ณ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ผมไดไปยื่นเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา แลวก็ทานการุณ ใสงาม กับ

กระผม ก็นั่งอยูตรงนั้นแหละครับ ตั้งแต ๑๖.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกาเศษ นะครับ 

เอกสารทั้งหมดทานการุณเซ็นทุกหนานะครับ แลวก็ไดยื่นใหเจาหนาที่ไปพรอมกัน              

ในระหวางที่ยื่นนั้น กระผมก็เห็นนะครับวา ประเด็นของทานการุณ กับประเด็นของ        

เพื่อน ๆ ที่ยื่นรวมไปใน สสร. นั้น ไมตรงกัน ก็คือ ทานอยากจะแปรใหมีสภาเดี่ยว แตวา

ทางทานอรรครัตน กระผม นะครับ แลวก็มีคุณหมอธีรวัฒนดวยนี่ เราแปรสภาคูไป              

มันขัดแยงกันครับในญัตติที่เราไดนําเสนอ ตรงนี้ผมก็ไดกราบเรียน ผมไดโทรศัพทเรียน

ทานเลขากรรมาธิการยกราง ก็คือ ทานอาจารยสมคิด เลิศไพฑูรย ผมไดเรียนทานไปวา 

ประเด็นตรงนี้ผมมีความคิดเห็น ๒ ดานที่ยังไมไดตกลงกัน ผมไดเรียนทานอาจารยสมคิด 

ไปตั้งแตเวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที วันนั้นแลวนะครับ ซึ่งตรงนี้สวนหนึ่งก็ขออนุญาตเรยีน

นะครับวา อาจจะเกิดจากความเขาใจผิดของกระผมที่วา ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งนี่   

นะครับ เรานี่จะตองใหมีความคิดเห็นเปนเพียงประเด็นเดียวเทานั้นนะครับ ซึ่งตรงนี้

กระผมในชวงนั้น เมื่อเวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๐ นาที วันศุกรที่ ๒๘ พฤษภาคม กระผมเห็นวา           

ในบางประเด็นเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกตางไดเปน ๒ ประเด็นนะครับ กระผมก็ได

ยื่นไปครับทั้งหมดเลยนะครับ ตรงนี้แหละคือจุดที่ทําใหเกิดปญหาขึ้นมานะครับ กระผม

มิไดโทษเจาหนาที่เลยนะครับ ถาความผิดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนี่ ถาจะมี กระผมก็ยินดี 

นอมรับไว กระผมก็ไดพูดครั้งแลวครั้งเลา ทั้งในวันที่ ๔ ที่ ๕  ที่ ๖ มิถุนายน ที่ผานมา          

นะครับ ผมก็ไมเขาใจวา ทานสดศรี สัตยธรรม ทําไมติดใจเรื่องนี้ แลวก็คอยที่จะมา

อภิปราย จะมาพูดเนนย้ําตรงนี้อยูตลอดเวลานะครับ ผมก็ไมเขาใจ วิงวอนก็แลว กราบก็

แลวนะครับ ผมก็กราบทานหลายครั้งนะครับ แตทําไมไมเขาใจ ผมก็ไมทราบนะครับ           

ซึ่งตรงนี้ แลววันนี้ทานก็มาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกนะครับ ไมเปนไรหรอกครับ      

ถาทานปรารถนาที่จะพูดนี่ กระผมก็ยินดีนะครับ แลวก็ประเด็นนี้ กระผมก็ขออนุญาต

เรียนนะครับวา ผมไมไดหักหลังใคร นี้สําคัญที่สุดเลยนะครับ เพราะวาผมไดยื่นเอกสาร

เขาไปครบถวน ถูกตอง และกระผมก็มิไดไปตัดญัตติของใครออกนะครับ เพราะวาตรงนี้       



 ๒๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐            นงลักษณ ๑๒/๒ 

 

ผมก็ไดเรียนทางกรรมาธิการยกรางไป โดยทานอาจารยสมคิดนะครับ ผมก็ไดเรียนให

ทานทราบวา มันมีความแตกตางอยูในประเด็นสภาเดี่ยวกับสภาคู เพราะวาของทาน    

การุณทานยื่นมาเยอะมาก และเอกสารของทานก็เขาไปอยูดวยนะครับ แตวาตอนนั้น ก็

หลังจากวันศุกรแลว ก็เปนวันเสาร และวันอาทิตยนะครับ การติดตอประสานงานในเรือ่งนี้

ก็ไมชัดเจนนะครับ แตโดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นของทานสดศรี สัตยธรรม ใน มาตรา 

๖๘ วรรคสอง ไดมีการบรรจุไวอยางแนนอน แลวก็ไมไดไปตัดทอนอะไรของทานเลย ผมก็

ไมเขาใจวา ทําไมมันถึงยุงยาก แลวก็มีปญหามากมายปานนี้นะครับ แลวกระผมเองก็ได

ยอมรับนะครับวา ถาหากจะมีความผิดพลาดบกพรองทั้งหมดที่ขึ้นมานี่ กระผมก็ยอมรับ

ผิดครับ ผมไมไดปฏิเสธความรับผิด หรือไมไดจะไปโยนความผิดใหกับเจาหนาที่แตอยางใด 

ผมสงสัยวา ทําไมจะตองเอาเรื่องนี้มา คลาย ๆ กับวา มาจิก มาตี หรือวามากลาววาราย

ผมอยูเรื่อย ๆ กระผมขออนุญาตฟอง หรือบอกกลาวไปยังพี่นองประชาชนทั่วประเทศ   

นะครับวา กระผมเองก็ทําหนาที่ของ สสร. อยางดีที่สุด  ดวยความซื่อสัตยสุจริต แลวก็

ปรารถนาที่จะใหมีการแปรญัตติของทุกคน ทุกเรื่อง อยางเต็มที่นะครับ กระผมไมอยากจะ

ใหมีเรื่องมีราว เพราะมันไมดี 

   (นายสุนทร จันทรรังสี ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุนทร

ประทวงเรื่องอะไร เดี๋ยว ทานพิเชียร ทานสุนทรเขาประทวง 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ขออนุญาตเรียนใหทานทั้งหลาย  

ไดรับทราบ แลวก็จริง ๆ เร่ืองราว คือ เมื่อทานประสงคจะถอน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียร       

นิดหนึ่งนะครับ คุณสุนทรเขาประทวง 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับผม เขาใจครับ ขอนิดเดียวเองครับ      

สั้น ๆ นิดเดียว 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม เขาประทวง   

ตองใหเขาพูดกอน เขาประทวง 

          - ๑๓/๑ 



 ๒๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๑๓/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ผมขอกราบขอบพระคุณนะครับวา          

ในทายที่สุดผมไม มีอะไรครับ  มีแตความจริงใจ  และความซื่ อสัตยสุจ ริตครับ 

ขอขอบพระคุณครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผมไดกราบเรียน

เสนอแนะตั้งแตเร่ิมแรกแลวนะครับ กอนที่จะดําเนินการประชุม กระผมขอวิงวอนใหทาน

รักษา ขอบังคับที่ ๕๑ อยางเครงครัดนะครับ และผมก็ไมเขาใจเหมือนกันครับวา ทําไมเรา

ตองมีการพูดวนเวียน ซ้ําซาก แลวก็ประการสําคัญที่สุด ผมก็ไมเขาใจจริง ๆ ครับวา    

เพราะเหตุอะไร กลุมที่ ๑ นี่จึงมีเร่ืองวุนวายสับสนมากกวาเพื่อนเลย แลวก็มาขอใชคําวา 

อีรุงตุงนัง อุตลุดกัน จนเสียเวลาสภาแหงนี้มาก เราจะตองมีภาระที่จะตองทําอีกเยอะ                

ทานผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้ทานก็กลาวแลววา ไมติดใจ ไมติดใจ แตทานก็พูดไมหยุด      

เปนเวลากวา ๑๐ นาที ผมขอเรียกรองใหทานประธานสภารักษาระเบียบ ขอที่ ๕๑         

ดวยครับ ขอบคุณ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

เดี๋ยวมีผูที่ถูกพาดพิงอีก พอดีเลย ทานการุณเชิญ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายการุณ ใสงาม 

นะครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผูถูกลูบคม ผมเองถูกเขาลวงคองูเหาในครั้งนี้เปน  

ครั้งแรกครับ ผมจะใชเวลาใหสั้นที่สุด ผมเอง ทานประธานที่เคารพครับ ก็ยอมรับ         

ละครับวา ผมแปรญัตติเยอะมาก จํานวนการแปรญัตติถึง ๑๓๘ ประเด็น ปรากฏตาม

เอกสารฉบับนี้นะครับ ที่ผมยกราง ทั้งหมด ๔๕ หนา ๑๓๘ ประเด็น ประมาณทั้งหมด   

๗๒ มาตรา คนเดียว สาเหตุที่ประเด็นมันเยอะ เพราะผมเองปรับระบบอํานาจนิติบัญญัติ

ใหมทั้งหมด โดยใหเปนสภาเดียว เรียกวา รัฐสภา พอปรับวิธีการเลือกตั้งเสียอีก เปนการ

เลือกตั้งแบบสาขาอาชีพ เพราะฉะนั้นระบบของผมตรงนี้นะครับ วาดวยเรื่องอํานาจนิติ

บัญญัติ จึงตองปรับปรุง เปลี่ยนเกือบทุกมาตรา ในขณะเดียวกันก็เลยตองจัดการถวงดุล

อํานาจระหวางนิติบัญญัติกับบริหารเสียใหม จึงเกี่ยวของกระทบกระเทือนไปเกือบ       

ทุกมาตรา ระหวางนิติบัญญัติกับบริหาร ในขณะเดียวกันก็จัดการเกี่ยวกับเรื่ององคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญอีก ในสวนกรรมการสรรหา ในสวนอํานาจหนาที่อีกเกือบทุกมาตรา    



 ๒๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๑๓/๒ 

 

ดวยเหตุนี้แหละครับทานประธาน  จึงทําใหของผมมีถึง ๑๓๘ ประเด็น ประมาณ          

๗๒ มาตรา สาเหตุที่เยอะ ประกอบกับดวยเหตุที่ประเด็นหลักก็คือวา สภาเดียว รัฐสภา

ของผมมีวิธีการเลือกตั้งแบบสาขาอาชีพนี้แหละ จึงทําใหผมตองระเหเรรอนไปหาขอเขา

พวก เขาหมูที่ไหนไมไดเลย สาเหตุอันนี้ครับ ผมขอเขาพวก  เขากลุม กับเขาหมูที่ไหน

ไมไดเลย อีก ๖ กลุม ทานประธานครับ มี ๕ กลุม เปนแบบ ๒ สภา ทานเห็นไหมครับ 

เพราะฉะนั้นของผมจะไปเขากับกลุม ๒ สภา ก็ฝากเขาก็ไมได ทานเห็นไหมครับ ประเด็น

ปญหา มีเหลืออยูเพียงกลุมเดียวที่บอกวา มีสภาเดียว ผมก็เฝาติดตามทานนะครับ    

สภาเดียว ทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ ทานเปนเจาภาพ เปนประธานในที่ประชุมให มี  

ดร. เจิมศักดิ์ มีพี่นองสมาชิกของเราสิบกวาคนครับ ประมาณรวมยี่สิบคนไปนั่งอยูที่นั่น 

ผมตามมาหลายวัน อยูอาศัยกับเขาตั้งหลายวัน แตสุดทายครับ วันสุดทาย คือ วันที่ ๒๘ 

ของการแปรญัตติของพวกเราใชไหมครับ ก็เลยเปนยุติ กอนที่จะหมดเวลาประมาณสี่โมง

คร่ึงนี่นะครับ กอนหมดเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง มันเปนเวลาสุดทายแลวของวันนั้น ผมก็

เลย ดูแลวนี่นะครับ ถามเขาตรง ๆ  เขาก็เลยสุดทาย เขาก็ตอบตรง ๆ วาของผมเขากับ

ของเขาไมได นี่แหละคือสิ่งที่ผมหลุดออกจากทุกจุด แตทามกลางการหลุดออกจากทุกจุด

นั้น ผมก็ประสานกับคุณพิเชียรอยูเชนกัน คุณพิเชียรก็บอกวา ยินดีมาก ขอใหคุณการุณ

มาชวยลงนามรับรองเถอะ เพราะฝายพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ก็ไมครบ

เชนกัน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๑๔/๑ 



 ๒๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๑๔/๑ 

 

นี่ประเด็นตอนนี้ ผมก็เรรอนไปหาคุณพิเชียรครับตอนนี้ คุณพิเชียรก็ยืนยันกับผมครับ 

บอกวา ตอนนี้ของทานนั้นมีสมาชิกรับรองแลว ๘ ทาน บวกกับคุณพิเชียรอีก ๑ ผูเซ็นชื่อ

ญัตติ ก็คือ ๙ เมื่อเปน ๘ ทานนี่ ผมก็ถามวา แลวของคุณมีใครแปรญัตติอะไรบาง ของผม

นี่เร มันเขาใครไมไดแลวนะ คุณพิเชียรเขาก็ยืนยันบอกวา ของทานไมมีปญหาอะไร 

เพราะของคุณพิเชียรนั้น วาดวยเรื่องพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติประเด็นเดียว 

ประเด็นเดียว แลว ๘ ทานละ คุณพิเชียรก็บอกวา มีของคุณสดศรีนะครับ ที่ทานได       

ลุกขึ้นมากลาวเมื่อสักครูนี้วาดวยเรื่อง มาตรา ๖๘ เกี่ยวกับเร่ืองการตั้งองคกรแกวิกฤติ 

ผมก็บอกวา ก็ไมขัดของ แมของผมจะขอตัด มาตรา ๖๘ ไป ของคุณสดศรีคนละอยางกัน 

คือ ยืน ๖๘ และเพิ่มดวย ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ทั้งกองทัพ ก็ไมขัดของ  

เอาของผมออก ๖๘ เอาของทานสดศรีเขาไปก็ไมเปนไร เพราะอะไรทานประธานครับ 

เพราะผมเห็นวา ๑๓๘ ประเด็นนั้น หลุด ๑ ประเด็นมันได ๑๓๗ ทานประธานก็ตองคิด

เหมือนผมใชไหมครับ ๑๓๘ ประเด็น หลุด ๑ ประเด็น คือ มาตรา ๖๘ ทานประธานเอา

ไหม ก็ตองเอา ผมนะมันเดินหาไมไดอยูแลว มันเขาสักอันเดียวก็ยังจะไมไดอยูแลว มันได 

๑๓๗ ตก ๑ ทานประธาน ผมแทบจะคลานจากหนาสภาไปเขาดินเลย อยาใหเดินเลย  

มันตองขอบคุณทาน ผมก็ยินดี ผมก็ถือทั้งปกนี้ละครับ ที่เดินเรรอนไปหลายวันนี่นะครับ  

ก็ไปพบคุณพิเชียรนะครับ ก็ลงนามกัน ผมไปผมก็ดูนะครับ เออ พระพุทธศาสนา ศาสนา

ประจําชาติ อันเดียวนะ ผมก็ดูลงนามมา ผมก็นับ หนึ่ง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เออ 

๘ แลวนี่ ผมก็ถามวา ถาผม ๙ นี่ อีก ๑ ทานคือใคร เปน ๑๐ ทาน ถาไม ๑๐ แลวมันจะ 

ไมครบตามรัฐธรรมนูญ คุณพิเชียรก็บอกวา อีก ๑๐ นะ ตัวทานสุดทาย คือ ทานจรัญ         

ภักดีธนากุล ผมก็บอก ถาอยางนั้นก็เฮโลเลยสิ ครบเลย ผมก็เซ็นชื่อฟบเลย ฟบเสร็จผมก็

มอบอันนี้ ประมาณตอนนั้นสักประมาณบายสองหนอย ๆ มอบฟบ ผมออกมาจากหอง 

ดร. เจิมศักดิ์ นั่งทะเรออยูนั่น ดร. เจิมศักดิ์ ยังกวักมือเรียกผมอีก การุณ ๆ มึงมานี่กอน 

เดี๋ยวกูจะหาชองทางให ผมก็เลยบอกวา มึงไมตองมาพูด ของกูตกหมดแลว ในหอง

ประชุม ทาน อันนี้พูดตรง ๆ ใชคําแบบตรงไปตรงมานะ ชัด ๆ เสร็จแลว ทีนี้ผมบอกหมด

ทาแลวแบบนี้ผม พอผมไปลงนามไดเสร็จ มอบเสร็จ ผมก็เดินไปที่หอง ๓๒๐๑ หองที่ยื่น

แปรญัตติ ผมก็ไปยืนดูการยื่นแปรญัตตินี้แหละครับ ไปดูดวย คุมดวย เพราะผมก็กลัวจะ 



 ๓๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   รัตนา ๑๔/๒ 

 

ตกหลนเหมือนกัน ทามกลางการดู ผมก็รอบคอบ ทานกลานรงคสอนไว บอกวา การยื่น

เอกสารนี่นะตองรอบคอบ เพราะเอกสาร ปปช. ทานไปถามทานกลานรงคสิ ตองทุกหนา 

แมแตหนานี้มีหนา ๒ หนา หลัง ตองเซ็นกํากับทุกหนาเลย ผมไดตําราทานกลานรงค      

นี่แหละ ก็เซ็นกํากับเหมือนแบบ ปปช. เลย หมายความวา ถาคุณจะดึงหนา ๗ ผมออก   

นี่นะ แลวเอาหนา ๗ มาแทรกแทนผิดเพี้ยนนี่นะ มันจะไมมีลายเซ็นผม สมมุตินะครับ ผม

ก็ยืนเซ็นกํากับทุกหนาเลย หลายคนในตอนนั้นนะครับ มี สสร. อยูไมต่ํากวาหาหกทาน มี

คณะที่ ๒ กลุมที่ ๒ ก็กําลังจะเริ่มเขาไปยื่น ยังยืนกําชับเลย เจาหนาที่ยังบอกเลย บอกวา 

ทานการุณนี้ละเอียดรอบคอบจริง ๆ ผมเลยบอกวา ผมก็ตองอยางนี้แหละ ใหชัดเจน 

เพราะทานกลานรงคสอนไว เสร็จ ทานประธาน เมื่อเปนดั่งนี้แลวนะครับ ผมก็เดินกลับมา 

ถอยมา กะวาจะเดินไปหาอวดเพื่อน บายสองกวาแลว ผมก็กะจะเดินไปหาอวดเพื่อนวา 

เห็นไหมที่ผมเขาไมได เขาไดแลวนะตอนนี้ ภูมิใจมากทานประธาน ลงรับรอง คุณพิเชียรก็

บอกวา เออ ทานประธานลองนึกดูวา คุณพิเชียรมีประเด็นเดียวนะ พระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ วาอยางนั้น มีของทานสดศรี มาตรา ๖๘ มีของผมนี่ หลักเริ่มอยูที่

มาตรา ๙๐ ๙๑ ๙๒ เปนตนไป -------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๑๕/๑ 

 

 

 

 



 ๓๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๕/๑ 

 

วาดวยเรื่องของอํานาจนิติบัญญัติ ๙๑ เปนตนไปโดยประมาณ เรียงเปนพรืดมา               

ทานประธานเห็นไหมครับวา ประเด็นมันไมมีขบเคืองอะไรกันเลย ถาเปนอยางที่ขอตกลง

ที่วา ไมมีอะไรขบเคืองกันเลย และไมมีอะไรตกหลน แตปรากฏ พอวันที่ทานประธาน

ประสงค  สุนศิริ กรรมาธิการยกราง ทานเชิญพวกเราที่แปรญัตติเขาไป เทานั้นละ พอไป

นั่ง ทานประธาน เลมเขียวตอนนั้นบางกวานี้ เปดฟาบ หาทุกหนา อาว ของผมไมมี              

สักอันเลย  

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ตรงนี้มีของ         

ทานธี รวัฒน  กับของทานอรรครัตนด วยนะครับ  ซึ่ งผมก็ เ รียนทานการุณแลว                

แลวคุณหมอธีรวัฒนทานก็อยูตรงนั้นดวย 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอน      

ทานพิเชียร ทานไมไดประทวงนะ ทานลุกขึ้นอภิปรายไมได เชิญทานการุณ 

    นายการุณ ใสงาม  :  เมื่อผมเปดฟาบ ไมมีเลย ผมก็บอกทานประธานครับ 

ยังไมไดบอกทานประธาน เจาหนาที่อยูฝงซายมือใชไหม ผมก็เจอเจาหนาที่พอดี ผมก็ 

นองมานี่หนอยสิ นองเขาก็มานั่ง ผมนั่ง คุณพิเชียรก็นั่งอยูแถวหนา มีคุณหมอธีรวัฒน    

นั่งคูดวย คุณพิเชียรนั่งอยูแถวหนา แปรญัตตินะ ผมก็นั่งอยูแถวที่ ๒ เจาหนาที่มา ก็มานั่ง

ขางซายผมนี่ ผมก็ถาม ทามกลางการกําลังจะถามนั่นนะครับ คุณพิเชียรก็ลุกจาก

ขางหนา มานั่งขางขวาผม ผมถามเจาหนาที่วา นอง มันเกิดอะไรขึ้น ๑๓๘ ประเด็น 

หายไปตรงไหน นองเขาบอกวา ของผมนั้นมันไปอยู เหลืออยูเพียงมาตราเดียว ประเด็น

เดียว คือ ประเด็น มาตรา ๒๖๗ เหลืออันเดียว คือ มาตรา ๒๖๗ วาดวยเรื่อง ปปช.  และ 

ปปช. นั้น ปรากฏวา มันเปนการแกไขไปตามรางของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม 

ปปช. ไปแลว ไดอันเดียวทาน ผมบอกเปนไปไดอยางไร อีก ๑๓๗ หายไปไหน นองเขาก็

บอก พอดีคุณพิเชียรก็มานั่งขาง ๆ นองเขาก็ชี้ไปบอกวา ทานพิเชียรใหเอาออกทั้งหมด    

หูซายผมนี่ เจาหนาที่บอก ทานพิเชียร ชี้อยางนี้เลย ใหเอาออกทั้งหมด เหลืออันเดียว ผม

บอก คุณพิเชียร อยูขางขวามือ ทันทีเลยนะ มันเปนอยางไร หายไปตั้ง ๑๓๗ คุณใหใส  

อันเดียว คุณพิเชียรก็บอกวา เจาหนาที่คงพิมพตก โอะ ๑๓๘ ประเด็น ตก ๑๓๗ เหลือ  

อันเดียวเขามา  ผมบอกมันเปนไปไดอยางไรคุณพิเชียร  นี่อยางไร  เจาหนาที่ยังไมไปไหน 



 ๓๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๕/๒ 

 

ยังนั่งอยูขางซายผมนี่ เขาบอกวา คุณนะเอาออกทั้งหมด ตกลงเจาหนาที่โกหกผมหรือ 

คุณพิเชียรโกหกผมแน เพราะ ๒ ขางหูอยูทามกลาง ๒ ฝงเลย ขางซาย และขางขวา ผม

อยูทามกลางอะไรนะ เขาหวางเขา ทันทีเหมือนกัน ทานประธาน ผมก็กราบเรียนทาน

ประธานประสงค นั่งประธานในกรรมาธิการ บอก ทานประธานขออนุญาตเถอะ ผมก็เลา

เร่ืองคลายทํานองนี้มาเปนลําดับ ผมบอก ทานประธานใหความเปนธรรมผมดวย หูซาย

ผมนี่ เจาหนาที่ขางหูซายผม ซึ่งลุกออกไปเมื่อกี้นี้ บอกวา คุณพิเชียรเอาออกทั้งหมด ให

อันเดียว มาตราเดียว คือ ๒๖๗ ขณะเดียวกัน คุณพิเชียรบอกวา เจาหนาที่คงจะพิมพตก

หลน ทานประธานใหความเปนธรรมผมดวย บัดนี้ คําแปรญัตติของผม ๑๓๗ ประเด็น ได

๑ นะ ได ๑ เหลือ ๑๓๗ ประเด็น ตกหายหมดเลย  ทานจะใหความเปนธรรมกับผม

อยางไร ก็จึงอภิปรายเรื่องนี้ยาวนะครับ ประเด็นเรื่องนี้ยาว ทานประธานครับ จนกระทั่ง

มาอนุญาตกัน คุยกันตอไปนะครับ บอกวา เอาละ ก็ใหแปรญัตติกันไดตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗ ทานเสรีจําไดไหม เราประชุมนอกรอบกัน ทานอาจารยสมคิดจําไดใชไหมครับ 

เราตกลงกันบอกวา ที่ประชุมมีมติวา ใหแปรไดภายในวันที่ ๒๕ ผมเปนคนขอรองเองวา 

ขอขยายเถอะ เพราะวันที่ ๒๕ คือ วันสุดทายขององคกรอิสระตาง ๆ องคกรตาง ๆ       

๑๒ องคกรตามรัฐธรรมนูญ แปรเขามา แจงเขามา ผมขอเถอะ ขอเพิ่มอีก ๓ วัน จําไดไหม

ครับ ขอเลื่อนจาก ๒๕ เปน ๒๖ เสาร ๒๗ อาทิตย ๒๘ วันสุดทาย คือ วันจันทร ทานเสรี 

สุดทาย พี่นองเราก็บอกวา เอา ตกลงตามนั้น ใหขยาย ๒๘ กวาจะได ๒๘ ทานสมคิดเอง 

บอกวา มันจะกระทบกระเทือน -------------------------------------------------------------------- 

 

            - ๑๖/๑  



 ๓๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                    รัศมี ๑๖/๑ 

 

กรรมาธิการยกรางจะเสียหาย เวลาจะหมดไป อะไร โอย ยาว กวาจะยอม สุดทายทานเสรี

ในฐานะที่เปนประธานที่ประชุมในวันนั้นก็เลยบอก พี่นองเราก็เลยบอก เอาเวลา เวลาไหน 

กันแน ทานไปดูบันทึก เวลาก็เวลาราชการสิสี่โมงครึ่ง ผมก็ไมวาอะไร และไอมาตรา ๒๗           

บอกวา ใหแปรญัตติไดไปถึงวันที่กอนวันนัดประชุม คือ วันที่ ๑๑ คือ แปรไดไปถึง      

วันที่ ๑๐ ผมก็ขีดเสนใตใหพวกขางซายดู ขางขวาดู นี่ ๆ จะอยางไรก็ตามขอได ขอไมได ก็

จะลอบแปรญัตติ ถาอยากจะแปรญัตติ จะลอบแปรไปถึงวันที่ ๑๐ คอยดู จะเถียงอยางไร 

มติทั้งหลายมันจะเกินรัฐธรรมนูญไดอยางไร เอาละ ประเด็นนี้ก็วาไป แตทานประธาน

ครับ สุดทายเราก็มาเจรจา มาขอแปรญัตติไดกันจนตอนสุดทาย เอาเมื่อตอนวันศุกร

สุดทายก็ตาม  จนกระทั่งผมไม รูจะทําอยางไร  ก็ไปจําทบทวนครับทานประธาน           

ทานประธานไมยอมดูลายเซ็นเลย ไมดูเลย ผมยอม สุดทายผมทบทวน คุณพิเชียร เรา  

คุยกัน เราตกลงกันนี่เปนตามนี้ใชไหม นี่ตามนี้ ๑. ของคุณ คือ พระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ ผมก็เถียงคุณพิเชียร  ๒. มาตรา ๖๘ ของทานสดศรี  ๓. นโยบายแหง

รัฐ ก็มีหมอธีรวัฒน  คุณพิเชียรก็เติม ไมใชเฉพาะหมอธีรวัฒน มีลายมือคุณพิเชียรเอง          

คุณอรรครัตน  และคุณพิ เชียรดวย   ๔ .  รัฐสภา  สภาเดียว  ๑๓๘  ประเด็น  เมื่อ             

๑๓๘ ประเด็น กระทบกับของทานสดศรี มาตรา ๖๘ จึงลบ ๑ เหลือ ๑๓๗ ประเด็น นี่    

การุณ คุณพิเชียรก็เขียนอีกวา อันดับที่ ๕ มีของคุณอรรครัตนในเรื่องอ่ืน ๆ เล็กนอย ซึ่งมัน

ก็ไมกระทบกระเทือนกับเร่ืองของ ๑๓๗ ประเด็น ใชอยางนี้ใชไหม ตอไปนี้เราพูดกันเปลา

ไมไดแลว ตองลงชื่อ เจาหนาที่จะไดทําถูก ลงชื่อเลย ผมก็เซ็นชื่อ การุณ นี่ทานประธาน

เห็นลายเซ็นผมไหม แลวทานประธานดูนี่ ลายเซ็นขางลาง พิเชียร ลงวันที่เรียบรอย ผมก็

เอารายชื่อผมนี่บวกดวยเบอรโทรศัพทผมใหเจาหนาที่ดวย เพื่อประกอบวา คุณมีปญหา

อะไรถามผมบาง อยางนี้ใชไหม ทานประธาน ถาเปนไปตามขอตกลงอยางที่วานี้        

ทานประธานเห็นไหม ไมมีอะไรขัด ไมมีอะไรเคือง ไมมีอะไรขบกันเลย และการแปรญัตติก็

จะเรียบรอย เขาสภาพิจารณากันตามลําดับ ทานสมาชิกจะเห็นดวยกับซาย เห็นดวยกับ

ขวา เห็นดวยกับหนา เห็นดวยกับหลัง ไมเห็นดวยกับใคร หรือรวมเห็นดวยกับอยางไร   

ตาง ๆ นั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง แตเราไดนําขอเท็จจริงทั้งหลาย นําเหตุ นําผลทั้งหลาย และ

นําขอมูลทั้งหลายนี่มาใหสภาเสียใหหมด ใหครบ พี่นองประชาชนทั่วประเทศจะไดฟง 



 ๓๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                    รัศมี ๑๖/๒ 

 

พรอมกันกับเรา เรียนรูพรอมกันกับเรา เขาใจพรอมกันกับเรา ทาน นี่คือเหตุผลของ       

ทุกฝาย ทุกคน ทุกทาน แตทานประธานครับ ผมถูกตมคร้ังแรกในการอยูสภานี่  

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ขอประทวงนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประทวงวาอะไร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ประทวงวา ทานผูอภิปรายใชคําพูด         

ไมสุภาพครับ แลวก็ขัดตอความเปนจริงดวยครับ คลาดเคลื่อนตอความเปนจริง เพราะวา

จริง ๆ นี่มีขอมูลของทานอรรครัตน มีขอมูลของคุณหมอธีรวัฒน แลวก็มีขอมูลของกระผม

ดวยที่อยูในญัตตินะครับ ไมไดมีดังที่ทานวาเทานั้นนะครับ ตรงนี้ขออนุญาตเรียนเพื่อทํา

ความเขาใจครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ความเปนจริง

เดี๋ยวตองฟงเขา เพราะยังตัดสินไมไดวาเขาพูดมีอะไรไมจริง เดี๋ยวกอนนะ ทานการุณ       

ก็ชวยสรุปเร็วนิดหนึ่ง 

   นายการุณ ใสงาม  :  เพราะฉะนั้นนี่นะครับ ดวยพยานหลักฐานทั้งหลายที่

ปรากฏมีอยู ประกอบดวยพยานเอกสารของเจาหนาที่ที่ทําเรื่องที่ทานสดศรีนํามาชี้แจง 

เพราะฉะนั้นคําเบิกความทั้งหลายที่อยูที่นี่นะครับ มีของทานสดศรีเปนพยาน มีของผม   

มีรายงานการประชุมในหองกรรมาธิการทั้งหลาย ทานประสงค สุนศิริ และกรรมาธิการ 

ทุกทานก็นั่งอยูในวันนั้น สมาชิกที่ยกรางในการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมก็เต็มหองในวันนั้น 

เจาหนาที่ก็เพียบ วันนั้นนะครับ ผมจึงบอกวา ผมนี่ถูกตม ทานประธานรูหรือยังใครตมผม 

แลวจะทําอยางไร ถาใหญัตติผมตก ผมไดรับความเปนธรรมไหมทานประธาน ผมไมไดทํา

อะไรผิดเลย ผมเขาใจของผมอยางนี้ และทําอยางนี้ ทําตามกฎ ตามเกณฑ ตามเงื่อน 

ตามไข เสนอดวยความตั้งอกตั้งใจ ---------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๗/๑ 



 ๓๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๑๗/๑ 

 

ทานประธานลองไปแกไข ปรับปรุง ๑๓๗ ประเด็น ประมาณ ๗๒ มาตรา แลวแกไขอยาง

เปนระบบมาทั้งหมดนี่นะครับ ทําเสร็จกอนเพื่อน เดินถือระเหเรรอนนะครับ ทานประธาน 

ทานลองทําดูเถอะ ไมงายเลย ทานกรรมาธิการทานลองทําดูเถอะ แปรญัตติ ๑๓๗    

๑๓๘ ประเด็น ในรัฐธรรมนูญ ๑ ราง  ๒๙๙ มาตรา ๗๒ ประเด็น ทานลองดูกับผมเถอะ 

ไมงายเลย ผมตั้งใจมาก และความตั้งใจของผมนี้มันตกไปทานประธาน ทานจะใหความ

เปนธรรมกับผมอยางไรถาอยางนี้ แลวผมผิดอะไร ทั้ง ๆ ที่ผมถูกตมอยางนี้ทานประธาน 

เพราะฉะนั้นที่ประชุมจะตองใหความเปนธรรมกับผมครับ ตองใหความเปนธรรมกับผม

แลวละครับวา บัดนี้นะครับ แลวในสภาของเราถามาเดินตมกัน หลอกกัน ทานสดศรีเซ็น

เถอะ เซ็นเถอะ ของทานสดศรีก็ได ทานการุณได ทานโนนได ทานโนนได สุดทายรอบตัว

โกหกหมดเลย 

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ กระผมขอประทวง                      

นะครับ ตกลงจะอยางไรครับ เพราะวาทานยังไมไดกลาวอีกหลายเรื่องวา หลังจากนั้น 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายนนี่ เมื่อไดประชุมกับกรรมาธิการยกรางแลวนี่นะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประทวง         

ทานพิเชียรประทวงอะไร ตอนนี้ทานการุณยังพูดไมเสร็จ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมประทวงวา ทานผูอภิปรายนี่ยังให

ขอมูลขอเท็จจริงไมครบถวนกับสภาครับ แลวหลังจากนั้น ทานก็มานั่งกับกระผมนะครับ 

แปรญัตติทีละมาตรากับเจาหนาที่ ผมเลยไมเขาใจวา ตกลงทานจะเอาอยางไรแนครับ 

แลวขณะนี้นี่ขอมูลทั้งหมดของทาน ที่ทานบอกวา ๑๓๘ ประเด็น 

  (นายสมเกียรติ รอดเจริญ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายสมเกี ยรติ  รอดเจริญ   :  ท านประธานครับ  ทีละคนสิค รับ                

ทานประธานครับ ขอประทวงครับ ทีละคนครับ ฟงไมรูเรื่องครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานพิเชียร               

ทานการุณยังไมนั่ง ทานพิเชียรนั่งกอน ทานประทวงวาอะไรเลา ทานจะชี้แจงเดี๋ยวสิ  

 



 ๓๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๑๗/๒ 

 

  นายพิ เชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :  ผมประทวงนิดเดียวเองครับ                        

ทานประธาน วา ทานการุณพูดขอเท็จจริงไมครบถวนครับ พูดเพียงแคไมถึงครึ่งดวย 

เพราะวา หลังจากนั้นทานมานั่งแปรญัตติกับผมทีละมาตราครับ ขอขอบพระคุณครับ               

ทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานพิเชียร 

ขอเท็จจริงเดี๋ยวทานตองชี้แจง ยังไมรูวาขอเท็จจริงใคร ทานการุณจบแลวใชไหมครับ  

  (นายวีนัส มานมุงศิลป ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอนทาน 

ทานวีนัสจะวาอยางไร ประทวงวาอยางไรครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอนิดเดียวนะครับ ก็ไมมีอะไรครับ 

เมื่อผมถูกตมแลวนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอนทาน

วีนัสจะวาอยางไร นิดหนึ่ง  

  นายการุณ ใสงาม  :  สั้น ๆ นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประทวงอะไร      

หรือเปลา 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ครับ ประทวงครับ ทานประธานครับ ขอบคุณ

ครับ ทานประธานครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป ครับ สสร. ครับ ทานประธานครับ ผม

ประทวงวา ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ เพราะผมงงไปหมดแลว เพราะวามี ๒ ทานที่

โตเถียงกัน ผมอยากใหอยางนี้ครับ ทานประธานครับ เอา ๒ ทานอยูหลังวัดครับ ทานครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้นะครับ 

เขามีการพูดถึงพาดพิงทานการุณ ทานการุณก็ชี้แจง ผมก็บอกใหชี้แจงใหเร็ว ทีนี้ถา

ขอเท็จจริงของทานการุณเปนอยางไรไม รู  ไปพาดพิงใคร  เดี๋ยวใครก็ตองชี้แจง                       

แตพยายามอยาไปพาดพิงกันเยอะ เดี๋ยวไมตองพิจารณารางรัฐธรรมนูญหรอกครับทาน 

แลวประชาชนเขาฟงอยูก็จะไมดี ทานการุณจบไหม ขอสั้น ๆ ถาไมจบ ก็เอาใหจบนิดหนึ่ง 



 ๓๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๑๗/๓ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ที่จริงผมก็จะจบแลวละครับ สุดทายก็คือ ไมมีอะไร    

นะครับ เมื่อผมถูกตมแลวนี่นะครับ ก็ขอความเมตตา ขอความเปนธรรมจากที่ประชุม   

แหงนี้ จากทานประธานเทานั้นแหละ อยางนอยอยางไรก็ตามนะครับ ใหของผมมีสวน    

ในการไดพิจารณาดวยก็แลวกันนะครับ ก็มีเทานี้แหละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ที่ทานแปรไว    

หายวับไปหมดเลยใชไหม เอาขอมูลใหแน ๆ ตอนนี้อยูในนี้มีหรือเปลา 

  นายการุณ ใสงาม  :  ตอนนี้มีมาใหมแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงมีแลว                  

ใชไหม 

  นายการุณ ใสงาม  :  ตอนนี้ มีมาใหมแลว คืออยางนี้ทานประธาน                    

พอวันนั้นใชไหมครับ เมื่อวันที่พิจารณาวันนั้น พอทานสดศรีทานเห็นอยางที่ผมวานี่                 

นะครับ ทานสดศรีทานก็ เอาละ ทานสดศรีทานไมไดถูกตมนะครับ ผมถูกตมก็แลวกัน              

นะครับ ทานสดศรีเจออยางนั้นปบ ทานก็บอกวา ไมเปนไร ก็คงแกได เพราะตัวทาน                   

ทานเดียว ตื่นเชาขึ้นมามาเจอของผมอีก อาว ทําไมมันโดนตมไดรอบทิศทางอยางนี้                      

ทานสดศรีก็เลยถอน อยูดวยสังฆกรรมไมได เหมือนทานสดศรีรายงานครับ จึงถอนตัว     

พอถอนตัวเทานั้นแหละ ก็ทําใหการรับรองเปนเหลือเพียง ๙ วันนั้นนะครับ เฉพาะวันนั้น 

เมื่อเปน ๙ ก็เลยทําใหญัตติตัวนี้ตองตกไปกอน เมื่อตกไปกอนแลว ทีนี้รุงเชาขึ้นมาครับ                

ก็เลยเกิดการมาคุยกัน มาทําขอตกลงอะไรกัน แลวก็ไปที่หองเจาหนาที่ ตอไปอยาไดเปน

อยางนี้อีก ของคุณพิเชียร คุณพระพุทธศาสนาอันเดียวนะ จึงไดทํามาใหม เมื่อทํามาใหม

จึงเขามาตามนี้ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ของทานมีแลว 

นะครับ  

นายการุณ ใสงาม  :  ครับ แตทีนี้การรับรองนั้น ทราบวาดูเหมือนจะได   

๑๐ ทานเหมือนเดิมแลวนะครับ คือผมก็ไมแนใจครับ 

 

          - ๑๘/๑



 ๓๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 พรเทพ ๑๘/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  มีทานเสรีมาเซ็น 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญ ทานธวัช 

ไมไดประทวงใชไหมครับ ทานธวัช 

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผมยืนประทวงอยู  

ตรงนี้ครับทานประธาน เพราะวาผมถูกทานการุณพาดพิงนี่ คือผมก็ไมเขาใจครับ ตกลง

ทานจะอยูกลุมผมหรือเปลาครับ เพราะวาผมงงไปหมดเลยครับวา ที่ทานพูดมานี่         

คือ ทั้งหลายทั้งปวงนี่ ของทานเองนี่รอยกวา ๑๓๘ ประเด็น ๗๒ มาตรา ของทานก็ไดรับ

การบรรจุอยูในเอกสารที่เราแปรญัตตินี้ครบถวนหมดแลว เพราะวาเมื่อสักครูที่ทานชี้แจง 

ทานยังชี้แจงไมหมดนะครับ ในทายสุดแลวนี่ เมื่อวันศุกรที่ผานมานี้เองนี่ ทานกับผม กับ

คุณหมอธีรวัฒนครับ ๓ ทาน ก็ไดไปนั่งที่หองของกรรมาธิการ ๓ นี่นะครับ แลวก็ไดดูทีละ

มาตรา เรียงทีละมาตราไปเลยนะครับ ทั้งหมดตั้งรอยกวามาตรานี่ อยูในเอกสารสีเขียว

ฉบับนี้ทั้งหมดครบถวนแลวครับ แลวผมก็ไมเขาใจวา ทานการุณมาพูดกลางสภาวา     

ถูกตม ถูกตมนี่ ผมไมไดตมทานนะครับ ทานก็สมยอมละครับ ทานก็สมยอมอยางยิ่งเลย

นะครับ ที่กอใหเกิดเหตุการณทั้งหลายทั้งปวงนี้ กระผมไมอยากจะพูดอะไรทั้งสิ้นแลว    

นะครับ เพราะวาทานเองก็มารวมกับผม แลวทานก็ วันศุกรที่ผานมาทานก็มาแปรทีละ

มาตรา แลวกระผมเรียนนะครับ ของผมไมไดมีเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนามาตราเดียว 

ของกระผมเองก็มีอยูประมาณยี่สิบกวามาตรา เหมือนกันครับ ตรงนี้ทานคลาดเคลื่อน

จากความเปนจริง ทานตองฟงคนอื่นบาง แลวก็ในกลุมนี่ไมไดมีเฉพาะผมกับทาน           

มีคุณหมอธีรวัฒน รมไทรทอง มีทานอรรครัตน รัตนจันทร มีทาน ช.ชัยนาท นะครับ         

มีอีกหลายทานเลยนะครับ ทานจะมารวมกลุมกับเขา ทานก็ขอความกรุณาเถอะครับ 

เพราะวาทานอื่นก็ไดแปรญัตติเขามาดวย แลวในทายที่สุด ทานก็ได เพราะวาดวยความ

กรุณาของทานประธานประสงค สุนศิริ นะครับ ซึ่งกระผมขอกราบขอบพระคุณทานเปน

อยางยิ่ง ถามีสิ่งใดที่กระผมกลาวลวงเกินทานไป กระผมขอโทษทานนะครับ เพราะทาน

เปนผูใหญที่กระผมเคารพรักมายาวนานนะครับ ผมไมมีความประสงคใด ๆ ที่จะไปทําให 

ทานขุนเคือง  แมกระทั่งทานสดศรี  สัตยธรรม  กระผมก็ยังเคารพรักทานนะครับ คือ     



 ๓๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 พรเทพ ๑๘/๒ 

 

มาตรา ๖๘ วรรคสองนั้น เราก็ยังคงอยูตามที่ทานไดเสนอไวกับพวกเรา ทั้งหลายทั้งปวงนี้ 

กระผมก็อยากจะเรียนนะครับวา กระผมมิไดหักหลังใคร กระผมมิไดจะไปตมใครนะครับ 

หรือกระผมมิไดวา แอบเอาเอกสารของทานออก หรือกระผมมิไดวา ไปตัดญัตติใด เพราะ

กระผมก็ไดเรียนใหทานอาจารยสมคิด แมกระทั่งผมก็ไดเรียนเจาหนาที่ทุกฝาย ผอ.      

นะครับ ผมก็ไดเรียนนะครับวา มีของทานการุณนี่ที่เยอะหนอย แลวก็ของทานแปร     

สภาเดียว ของพวกกระผมนี่ สามสี่ทานนี่ กระผมแปร ๒ สภา มันขัดกันอยู เราก็เรียน

ความจริงใหทานทราบหมดทุกอยาง ผมเรียนตามตรงนะครับ งานนี้ผมก็เรียกวา กราบขอ

อภัยทุกทานแหละ แลวผมก็อยากใหสภารางรัฐธรรมนูญของเรานี่ไดดําเนินการไป เพื่อให

รางรัฐธรรมนูญนี้เปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด ตามความประสงคของทานประธานนรนิติครับ 

ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พอแลวครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตตอเนื่องนิดเดียวครับทานประธาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวไมจบ โยงกัน

ไปโยงกันมา นิดเดียวทานการุณ อยูในแปรญัตติแลว  

  นายการุณ ใสงาม  :  ครับ ผมนึกไมถึงวา จะกลาโกหกไปโกหกมาร่ําไป      

นี่ตอหนาพวกเรา ทุกคนไดเห็นลําดับเหตุการณแลว ก็มันจนเกิดเรื่อง ทานประธาน       

มันเกิดเรื่องจนกระทั่งของผมตกไปหมดในวันพิจารณาวันนั้น ทุกคนก็ฟง เห็นหมด เหลือ

มาตรา ๒๖๗ มาตราเดียว จนเกิดเรื่องในการทวงวันนั้น จนกระทั่งทานสดศรีบอก          

โอโห ของฉันก็เจอตั้งแตเมื่อวาน มาตรา ๖๘ วันนี้ของคุณการุณ ๑๓๗ ประเด็น ก็ตกอีก 

ฉันอยูไมไดแลว จึงเกิดเรื่อง ทานสดศรีถอนออกจากญัตตินี้ ก็ทําใหญัตติฉบับนี้ตกไปทาน  

  (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผมประทวงครับ  

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขอประทวงครับ เพราะวาทานไมได

พูดความจริงทั้งหมดครับ  

 



 ๔๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 พรเทพ ๑๘/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอน         

ทานพิเชียรนั่งลง เมื่อกี้เขาใจวาคนอื่นประทวง เสียงไมใชทาน ใคร ออ ทานเศวตประทวง

วาอยางไร ประทวงนะทาน ไมอภิปรายเรื่องอื่น 

 

              - ๑๙/๑ 



 ๔๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                        อุทัยวรรณ ๑๙/๑ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ผมไมไดไปอภิปรายครับ ผมประทวงกอน แตจะ

ขออภิปรายทีหลัง ผมประทวงวา ทานประธานใหไปมา ๒ คน ๒ คน คนกลางอยางผมนี่มี

สวนไดสวนเสีย ผมไปเปนสายลับ นักสืบมาเรียบรอย กอนที่จะทะเลาะกัน ไมมีใครผิด

หรอกครับ ผมชี้แจงไดครับ ผมไปสืบมาหมดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานไมตองชี้แจง  

  นายเศวต ทินกูล  :  ยังไมชี้แจง แตวาประทวงทานประธานวา ๒ คน       

ชิ่งกันขึ้นไปขึ้นมาอยูแบบนี้ก็ทะเลาะกันทั้งปละครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานการุณรีบ          

จะใหจบ นิดเดียว            

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ สั้น ๆ นะครับ ทานประธานครับ 

ผมพยายามลําดับเหตุการณมาเปนลําดับๆ จนญัตติของผมตอนตนนะ ไมใชของผม     

นะครับ ของคุณพิเชียรกับพวก คือ คณะผมดวยนะครับ ตองตกไปในวันพุธที่ผานมานั้น 

คือ วันที่ ๖ นั้น ก็ดวยสาเหตุแหงการกระทําของคุณพิเชียรอยางที่วามา มันจึงหลุดหายไป 

การกระทําทั้งหมดเปนลําดับขั้นตอนมาอยางที่กราบเรียนที่ประชุมนี้ครับ แตทีนี้ปรากฏวา

คุณพิเชียรก็พยายามจะมาพูดวา บัดนี้มาแลว มาแลว ก็มันมาแลวหลังจากเกิดเหตุผิด

อยางไร แลวคุณมาตมอีก มาโกหกคนแลว โกหกคนอีกอยูในนี้ อยางไร ผมวาสภาแหงนี้ 

ถามีคนอยางนี้อยูแยนะครับ 

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผมขอประทวง        

ผมไมพอใจคําพูดที่บอก โกหกแลวโกหกอีก ครับ ไมไดครับ ผมคัดคานอยางยิ่งเลยครับ       

ผมไมไดโกหกแลวโกหกอีก ผมพูดความจริงทั้งหมดครับ แลวก็ทานการุณพูดความจริง

เพียงแคไมถึงครึ่งดวยครับ เพราะวาทานอยูกับพวกเรานะครับ ทานมานั่งแปรญัตติกับ

กระผมทีละมาตรา ทีละมาตรา ทําไมทานไมพูดตรงนี้ละครับ ผมไมเขาใจครับ ทานอยู

กลุมผมแลวทานมาพูดอยางนี้ไดอยางไร ทานประธานครับ ไมถูกตองครับ ไมถูกตองครับ  

  (นายไพโรจน พรหมสาสน ไดยืนและยกมือขึ้น)  

 



 ๔๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                               อุทัยวรรณ ๑๙/๒ 

 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) :  ทานประธาน ผมขอประทวงผู

อภิปรายครับ ทานประธานผมขอประทวงครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภาร า ง รั ฐธรรมนูญ )  :  ครับ                     

ทานกรรมาธิการ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  กระผม ไพโรจน พรหมสาสน 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานไดปลอยใหผูอภิปรายไดอภิปรายในเรื่อง

ความหลังที่มันผานมาเปนเวลานานพอสมควรแลว กระผมถือวาซ้ําซาก ตามขอบังคับ   

ขอ ๕๑ บัดนี้สิ่งที่ไดถกเถียงกันก็อยูในเลมนี้หมดแลว เพราะฉะนั้นผมขอใหยุติเร่ืองนี้  

และทานประธานไดกรุณาดําเนินการประชุมตอไป เพื่อไมใหเสียเวลาของที่ประชุมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ทานไพโรจน

ครับ ใหคนนอก ทานวิทยา ยกมือมานานแลว เชิญครับ  

  นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  : ขออนุญาตหารือทานประธานและ

คณะกรรมาธิการครับ เนื่องจากที่ทานการุณพูดมานี่ ผมเห็นวามีเหตุผลพอสมควร        

ถาหากวาคณะกรรมาธิการจะสงวนญัตติทานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนกับการอภิปราย

ในญัตติตาง ๆ นี่ ก็เลยขอหารือครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :ในการจะยินยอม

ใหเติมอะไรเปนเรื่องของกรรมาธิการอยูแลว เดี๋ยวกรรมาธิการหารือกัน ผมวา ตกลงเรื่อง

นี่เมื่อกี้ถึงตอน เร่ืองที่เถียงกันไมตองแลว เอากลับไปวา เร่ือง มาตรา ๒ นี่ มีผูเสนอวา            

ใหขอแขวนไปพิจารณาทีหลังนะครับ  เ ร่ืองอยูตรงนี้นะครับ  ขอใหพูดเรื่องตรงนี้            

ทานวุฒิชาติวาอยางไรครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ ผมขอหารือ    

นิดเดียว คือ เปนความไมสบายใจอยางมากนะครับ วันนี้เราปลอยใหเพื่อนสมาชิก   

ถกเถียงกัน โดยที่ผมวาประชาชนเขาคงตองตามวาขอเท็จจริงมันคืออะไร ผมวา            

ถาปลอยไวนะครับ เราไมรูวาใครพูดจริง พูดโกหก มันเปนความเสื่อมเสียของสภา ผม

อยากใหทานประธานมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่จะสืบสวนหาความจริงเรื่องนี้ออกมา 



 ๔๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                อุทัยวรรณ ๑๙/๓ 

 

ใหกระจางวา ใครโกหกใคร ใครหักหลังใคร ใครพูดจริง ใครพูดไมจริง แลวก็ดวยความ

เคารพทานประธาน ระเบียบขอบังคับการประชุมสภานี่มันบอกไว แลวก็ทุกคนจะตองฟง

ประธานนะครับ ทานประธานอนุญาตใหใครพูดถึงพูดได ไมใชสิทธิแตวาลุกขึ้นแลวกด

ไมค (Microphone) อยากจะพูดอยางเดียว ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการเขา

ตองชี้แจง เมื่อกี้เขายกมือไวนานแลว เชิญทานกรรมาธิการ เมื่อกี้ทานวิทยา เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ขออนุญาตเรียน เพื่อเขาประเด็นที่ทานวัชราไดขอ  

แปรญัตติไวตั้งแตตนวา ตามที่ทานวัชราและคณะอีก ๑๐ ทาน ไดขอแปรญัตติเพิ่มเติม

เร่ืองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทย  โดยใหเพิ่มเติมอยู             

ในขอความของวรรคสองนั้น กรรมาธิการไดพิจารณาแลวพบวา รายชื่อของการแปรญัตติ

ฉบับใหมมีการซ้ําซอนกับญัตติเดิมอยูหลายประการ เขาใจวา ทานวัชราซึ่งอยูกลุมที่ ๗     

ก็มีทานสวัสดิ์ โชติพานิช ทานจุตินันท ภิรมยภักดี ทานธวัช ทานชํานาญ ขออนุญาต       

ทานวุฒิชาติ กัลยาณมิตร และทานวิทยา ที่อยูในกลุมที่ ๗ แตวารายชื่ออีก ๔ ทาน     

ทานธิติพันธุ เชื้อบุญชัย ทานสดศรี  สัตยธรรม ทานนุรักษ มาประณีต และทานธนพิชญ 

มูลพฤกษ นี่ไมไดอยูในกลุมที่ ๗ กรรมาธิการมีความเห็นวา ถามีการแปรญัตตินี้ก็จะ    

เปนทั้งหมด ๘ กลุม ซึ่งอาจจะเกินไปจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวใน มาตรา ๒๗ วรรคสอง   

 

                                                                                                                  - ๒๐/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                  นัชชา ๒๐/๑ 

 

ที่เขียนวา สมาชิกที่ยื่นคําขอแปรญัตติหรือที่ใหคํารับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอยูแลว 

จะยื่นคําขอแปรญัตติหรือรับรองคําแปรญัตติของสมาชิกอื่นใดอีกไมได นะครับ เขาใจวา

มีรายชื่อซ้ําอยู อยางไรก็ตามนะครับ กรรมาธิการมีความเห็นวา ประเด็นเรื่องศาสนาพุทธ

เปนศาสนาประจําชาตินั้นเปนเรื่องที่สําคัญนะครับ กรรมาธิการเลยขออนุญาตใช          

มาตรา ๒๘ วรรคสองนะครับ ที่บอกวา ในกรณีที่มีสมาชิกแปรญัตติแกไขเพิ่มเติม

นอกจากที่ไดแปรญัตติไปแลวนะครับ กรรมาธิการมีอํานาจที่จะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ

ใหมีการแปรญัตติไดนะครับ กรรมาธิการไดหารือแลวก็เห็นชอบใหมีเฉพาะประเด็นนี้         

นะครับ เรื่องศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่งกลุมทานวัชราไดแปรญัตติเพิ่มเติม 

เขามา แตวาเขาใจวา ในญัตติของทานวัชรานั้น ไดแปรอีกมาตราหนึ่งนะครับ ๑๐๑ (๑๒) 

นะครับ กรรมาธิการขออนุญาตไปหารือกันนะครับ ยังไมเห็นดวยกับการแปรญัตติ        

ใน ๑๐๑ (๑๒) นะครับ ก็เห็นดวยกับมาตรา ๒ นะครับ ใหแปรเรื่องพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติของประเทศไทย 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชราวา

อยางไรครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร กอนอื่นกระผมขอกราบขอบพระคุณทางทานกรรมาธิการ      

ยกรางทุกทานนะครับ แตขอเรียนชี้แจงวา การยื่นขอแปรญัตติเพิ่มเติมของกระผมนั้น   

เปนการยื่นขอเพิ่มเติม โดยความจริงนะครับ กระผมเพียงแตเซ็นชื่อคนเดียวก็ใชได อันนี้

กระผมไดรับคําชี้แจงจากเจาหนาที่ระดับผูอํานวยการ ไดชี้แจงใหเชนนั้น แตเนื่องจากวา 

กระผมทําไปแลวนี่นะครับ ไดเรียนถามทานอื่น ๆ ทานอื่น ๆ เห็นชอบดวย จึงขอลงชื่อ

เพิ่มเติมครับ คําขอของผมนี่เปนคําขอ ๒ อยางนะครับ ขอเพิ่มเติมผูรับรอง และขอ

เพิ่มเติมการแปรญัตติ การขอเพิ่มเติมผูรับรองนั้น ก็มี ๔ ทาน คือ ทานธิติพันธุ ทานนุรักษ  

ทานธนพิชญ และก็ทานสดศรี สวนที่เปนผูรับรองอยูเดิมนั้นนะครับ ทานก็ยังยืนยันรับรอง

อยู ซึ่งก็พรอมที่จะลงชื่อใหครบ แตเมื่อวานนี้ไดลงชื่อไวเพียง ๖ ทาน นะครับ  แลววันนี้

ทานก็มา เชน ทานศิวะ ทานศักดิ์ชัย ทานปริญญา แลวก็ทานโอกาสนะครับ ก็พรอมที่จะ

ลงชื่อเพิ่มเติม แตถึงไมลงชื่อเพิ่มเติม ก็ถือวาใชไดครับ เพราะเหตุวา ไดเปนการทํา 



 ๔๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                  นัชชา ๒๐/๒ 

 

ประเด็นเพิ่มเติมครับ ซึ่งอันนี้ก็สุดแลวแต แตเร่ืองประเด็นในขอความ ในมาตรา ๑๐๑ 

(๑๒) นั้น กระผมก็ไมติดใจครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชรา        

ไมติดใจใชไหม ที่ยกรางเขาจะดู อันที่ยกรางเขายอม ก็เรียบรอยไปแลวนะ อยางนี้นะ          

ทานวัชรานะ ไดดําเนินการตอไปได ทานหมอธีรวัฒนครับ 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก        

สภารางรัฐธรรมนูญอันทรงเกียรติครับ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง นะครับ      

ทําหนาที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไปรับฟงความคิดเห็นจังหวัดกาฬสินธุ แลวก็        

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ แลวก็องคกร ๑๒ องคกรนะครับ เทาที่ผมฟงมานะครับ 

สาเหตุที่ผมเขามาอยูกลุมพระพุทธศาสนา เพราะจังหวัดของผม ผมไปรับฟงมาหลายเวที

ครับ มีประมาณ ๕๖ ถึง ๖๐ เปอรเซ็นต รับพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เชนเดียวกัน  ๕๖ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ ผมซึ่งไมมี

สวนไดสวนเสียดานนี้ แตผมทําหนาที่ของผม คือ ไปรับฟงความคิดเห็นประชาชนมา ตาม

สโลแกน (Slogan) ที่บอก รวมคิด รวมสราง รวมรางรัฐธรรมนูญ ครับ ผมก็นําสิ่งนี้มา 

เพราะวาทางคณะกรรมาธิการยกรางทานก็ไดดัดแปลง ออกแบบตาง ๆ มา ทางผมก็นํา

สิ่งที่เราไปรับฟงมา เพื่อที่จะเอามาบรรจุในนี้นะครับ แลวผมมาดูแลว ผมสับสนครับ 

เพราะวาปญหามันเกิดขึ้นนะครับ ------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐               สุพิชชาย ๒๑/๑ 

 

วันนั้น ที่ครั้งแรกเลย ตอนที่เราไปยื่น ไปยื่นเอกสารพรอมกับทานการุณ ทานพิเชียร      

นะครับ ครั้งแรกเลยครับ ทุกคนก็ยืนอยู ยืนอยูดู จนกระทั่งทานรับเร่ืองไปเสร็จเรียบรอย           

เสร็จเรียบรอยแลวนะครับ ปรากฏวามันหายไป ที่มาประชุมนอกรอบกันนั้นมันหายไป 

แลวปรากฏวา ผมก็ไมสบายใจวา เอะ ทําไมมันถึงจะหายไป เพราะคุณพิเชียร หรือกลุมนี้

ตองการคนอยูแลว ไปขอใหผมมาเซ็น ขอใหใครมาเซ็น แลวทําไมถึงจะไปทําเหตุการณ

แบบที่ผูมีเกียรติไดกลาวอางนะครับ แตผมก็ไมม่ันใจ ผมก็เลยบอก คราวนี้ผมขอไปดูดวย 

วา ทานเอาไปยื่นกันอยางไรอะไรอยางไร ครั้งสุดทายนี่หลังจากนอกรอบแลวนะครับ    

ทานการุณทานก็ไดไปนั่งเช็ก (Check) รายมาตรา เช็ก ลิสต (Check list) กัน พวกผมกับ

ทานพิเชียรก็ไปนั่ง แบบที่ทานกลาวมานะครับ เพราะทานการุณก็เปนพี่ ผมรักเคารพมาก

เลย ทานก็ไดไลกัน คุยกัน บรรยากาศดีครับทาน แลวก็ไปถึงมาตราทานสดศรี ทานก็บอก

วาจะใหตัดออก  ผมกับคุณพิเชียรบอก อยาไปตัดเลย ทานไมอยูก็ไมเปนไร เพราะวาเรา

ตองรักษาสัจจะ เพราะคนเราตองมีสัจจะ ธรรมะ ขันติ จาคะ นี่คือ สัจธรรมของคนทั่วไป 

จําเปนจะตองใสไว ทานใหเอาออก ผมก็ขอรองพี่การุณอยูนานครับ พี่การุณก็เอา ๆ   

อยางนั้นก็ใส ใสก็ทุกคน ไลไปจนกระทั่งพี่การุณบอก วงกลมแบบนี้นะมันสําหรับเอามา

รวมกันนะ อะไร เราก็ชวยกันคิดรวมกันนะครับ เสร็จเรียบรอยแลวก็เดินจากกันไปครับ           

ก็ไมมีปญหา ผลสุดทายก็ออกมาตามนี้ครับ อันนี้เปนสิ่งที่ผมรายงานใหทราบครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ดีแลว ถาไมมี

ปญหา ก็ไมตองไปโยงถึง ทานคุณหมอ  

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง : สรุปแลวไมมีการตมหรือโกหกกันครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

เม่ือกี้ถึงเรื่องที่ มาตรา ๒ นี่นะครับ พอคุณพิเชียรพูด แลวก็จริง ๆ ยังไมไดพูดอภิปรายใน

รายละเอียดอันนี้ จะขอแขวนไวไปพิจารณากับ มาตรา ๗๘ นะครับ ทางกรรมาธิการ      

ยกรางก็เห็นอยางนั้น ทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ทานประธานครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล 

ครับ ทานประธานครับ ผมเห็นดวยนะครับ กับการที่แขวน มาตรา ๒ นะครับ แตที่ยกมือ   



 ๔๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๒๑/๒ 

 

พูดนี่ไมใชอะไรครับ เผอิญวาเมื่อวานนี้นะครับ ตองขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่ง      

นะครับวา ผมไดรับหนังสือเจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจําชาตินะครับ ผมเปน สสร. 

คนเดียวนะครับที่ ได ไปพบพระพรหมคุณาภรณนะครับ  ทานประยุทธ  ปยุตฺ โต                

นั่นนะครับ เพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตทานประธานนะครับ ในที่ประชุมนี้คงไดรับแจก   

กันไปพอสมควรแลวนะครับ เพื่อใหเพื่อนสมาชิกทุกคนไดศึกษาขอมูล และจะไดเปน

เอกสารหนึ่งเขามาประกอบนะครับ จึงขอนําเรียนใหทานประธานไดทราบดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ      

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : แจกแลว           

ไมเปนไร อยาเพิ่งไปพูดเนื้อหาอะไร เพราะแขวนไว ไปพูดพรอมกันในตอนนั้น ทานมี

ความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ในประเด็นที่กระผมไดแปรญัตติไว แลวกระผมไดชี้แจงแลวนี่นะครับ 

ขอความกรุณาทานประธานไดชี้ขาดดวยนะครับ วา กระผมไดแปรญัตติไวเปนที่ถูกตอง

หรือเปลา เนื่องจากวาเปนการขอเพิ่มเติมนะครับ แลวผูรับรองก็ครบถวน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชรา       

มันแลวแตทานตกลงกับยกราง แลวยกรางเขาเอาอยางไร ทานพูดกับยกรางนี่ ใชไหม   

เขายอมทานแลวนี่ใชไหม      

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมพูดกับทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ใช แตหมายความ

วา เร่ืองที่ทานพูดนี่มัน เมื่อกี้ยกรางเขายอมทานแลวไมใชหรือ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ใชครับ แตสิ่งที่กระผมไดนําเสนอไวนั้น ถือวา

ถูกตองดวยใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ถูกตองไหม ไมรู

ถายกรางเขารับ เดี๋ยวก็ตองไปดูกันตอนขอความตามที่ทานแปรนะครับทาน ไมมี

ความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ใชไหมครับ แขวนไวพิจารณา มาตรา ๒ ทานเลขาครับ 

 



 ๔๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐             สุพิชชาย ๒๑/๓ 

 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   

มาตรา ๓ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ     

มาตรา ๓ ทานวิชัยใชไหมครับ ทานวิชัยเชิญครับ 

 

          - ๒๒/๑ 



 ๔๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                  วีรุทัย ๒๒/๑ 

 

  นายวิชัย รูปขําดี  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ   

ผม วิชัย รูปขําดี ไดขอแปรญัตติใน มาตราที่ ๓  มาตราที่ ๓ เปนมาตราที่สืบเนื่องจาก

รัฐธรรมนูญ ในปพุทธศักราช ๒๕๔๐ ในมาตรานี้ ผมมีเหตุผลที่จะเรียนทานกรรมาธิการ

ยกรางดังนี้ครับ ในมาตรานี้ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มิไดมีขอความในวรรคที่ ๒ มาตรานี้

กลาวถึงการใชอํานาจอธิปไตยขององคกรตาง ๆ ไดแก รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล ตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ เหตุผลของการเพิ่มในวรรคสองนั้น ก็ทราบจากขอความที่

กําหนดไววา ตองการที่จะใหเปนพื้นฐานของการใชอํานาจ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

แลวก็เปนไปอยางมีเหตุผลขององคกรตาง ๆ ที่กําหนดไว แตวาเหตุผล ก็คือวา การที่มี

วรรคสองนั้น ก็เพียงแตบอกวา การปฏิบัติหนาที่ขององคกรตาง ๆ เหลานั้น เพื่อใหเปนไป

ตามหลักนิติธรรม ซึ่งถาหากพิจารณาแลว ก็ถือวาไมมีความจําเปน เนื่องจากเหตุวา

บรรดาขอความในการใชอํานาจอธิปไตยก็ยอมชัดเจนวา จะตองใหองคกรเหลานี้ได

ปฏิบัติตามกฎหมาย  ตามหลักของนิติธรรมอยู แลว  ตัวอยาง เชน  ในการออก

พระราชบัญญัติใด ๆ ก็ตาม ก็จะตองมีองคกร มีรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามบทบัญญัติ

เหลานั้น ดังนั้น ไมนาจะมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มขอความในวรรคสอง นอกจากนี้     

คําวา หลักนิติธรรม ก็อาจจะนําไปสูการอธิบายใหเห็นวา อาจจําเปนตองมีการใชอํานาจ

บังคับใหองคกรตาง ๆ นี้กระทํา ถาหากไมกระทํา ก็อาจจะสงผลใหเกิดการฟองรอง ดังนั้น

ก็อาจจะกอใหเกิดปญหาตามมา แลวก็ประการที่ ๓ การที่บัญญัติไวในวรรคที่ ๒ ก็อาจจะ

นํามาซึ่งการตีความที่ยุงยาก แลวก็อาจจะไมเปนไปตามเจตนารมณของวรรคที่ ๑ ดวย

เหตุวา อาจจะมีการตีความที่ไมตรงกับการใชอํานาจของวรรคที่ ๑ ได ดังนั้น กระผมจึง

เห็นวา ไมนาจะมีความจําเปนที่จะตองกําหนดวรรคที่ ๒ ไวในมาตราที่ ๓ นี้ ก็อยากจะ

เรียนขอเหตุผล แลวก็สิ่งที่อาจจะเปนความจําเปนดังกลาวดวย ถาหากวา มีเหตุผล

ประการใด ผมไมตองการใหขอสรุปของมาตรานี้เปนผลเชิงชนะ หรือเชิงแพ แตอยากจะ

ใหเปนการไดสิ่งที่ดีที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ       

ทานกรรมาธิการ 

 



 ๕๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                  วีรุทัย ๒๒/๒ 

 

   นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เหตุผลของคณะกรรมาธิการที่

เพิ่มวรรคสองของ มาตรา ๓ วาดวยการปฏิบัติหนาที่ขององคกรตาง ๆ ที่จะเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญและเจาหนาที่ของรัฐนั้น จะตองเปนไปตามหลักนิติธรรมนั้น กราบเรียนวา 

วัตถุประสงค ก็คือ เพื่อตองการวางกรอบในการปฏิบัติหนาที่ของผูที่จะเกี่ยวของในการ      

ใชอํานาจเหนือประชาชนทั้งหลายวา ในการใชอํานาจหนาที่นั้น จะตองเปนไปตาม     

หลักนิติธรรม ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๒๓/๑ 

 



 ๕๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐            ปทิตตา ๒๓/๑ 

 

ทีนี้คําวา หลักนิติธรรม นั้น มันไมใชเปนคําซึ่งไมมีความหมาย แตหลักนิติธรรมนั้น เปนคํา

ที่บัญญัติอยู ในพจนานุกรมศัพทกฎหมายไทยของราชบัณฑิตยสถาน  แปลวา                    

หลักพื้นฐานของกฎหมาย และในความเขาใจพื้นฐานของกฎหมายนั้น ในทางกฎหมาย

นั้น เขาใจกันดีวา หมายถึง ๒ ประการ ประการแรก ก็คือ เร่ืองการตรากฎหมายขึ้น วาการ

ตรากฎหมายขึ้นจะตองคํานึงถึงหลักพื้นฐานแหงความเปนธรรม กฎหมายจะตองตราขึ้น

โดยใหความเปนธรรม โดยทัดเทียมกับประชาชนทั่ว ๆ ไป ประการที่ ๒ ก็คือ เร่ืองการ

กระทํา การกระทําก็หมายความวา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีการใชกฎหมายไปใชบังคับนั้น

จะปฏิบัติหนาที่ไดก็ตองประกอบดวยเหตุ ๒ ประการ ก็คือ  ๑. ก็ตองมีกฎหมายรับรอง

การใชอํานาจหนาที่นั้น  ประการที่ ๒ ก็คือ การกระทําจะเกินเลยไปกวาขอบเขตหรือ

เจตนาของกฎหมายไมได นี่คือสิ่งที่เปนความหมายของหลักนิติธรรมที่เปนที่เขาใจกัน 

และกรรมาธิการก็เขาใจวา ในสิ่งนี้ไดมีการพูดกันมากอยูในวงสังคมอยูแลว แตไมเคยนํา

เร่ืองนี้มาบัญญัติไวโดยเฉพาะเจาะจงในทางกฎหมาย สิ่งที่เกิดมา ในเหตุเกิดมากอนที่จะ

มีการยกรางรัฐธรรมนูญนี้ จึงมักปรากฏอยูเสมอวา ไดมีการละเลยการดําเนินการที่ไม

เปนไปตามหลักนิติธรรมนั้น เพื่อเปนการแสดงเจตนารมณของการยกรางรัฐธรรมนูญใน

คราวนี้ แลวก็ยืนยันหลักการนี้วา เปนหลักการที่มีอยูจริง และจะตองไดรับการปฏิบัติจาก

ผูปฏิบัติงานของรัฐทุกประเภทนั้น จึงเห็นควรที่จะมาบัญญัติเปนวรรคสองของมาตรา ๓ 

เพื่อเปนกรอบเชนนี้ขึ้น  จริงอยูในบางครั้งอาจจะมีการหยิบยกเหตุนี้ขึ้นฟองรอง 

กรรมาธิการก็เห็นวา ไมนาเปนหวง เพราะในการฟองรองนั้น บุคคลที่ถูกละเลยการปฏิบัติ

ดวยเหตุอันไมชอบดวยหลักนิติธรรมนั้น จะตองอางขึ้นมาดวยวา การที่ไมปฏิบัติตามหลัก

นิติธรรมนั้น ไมปฏิบัติในเรื่องใด แตสิ่งนั้นจะเปนสิ่งที่ชวยยืนยันหรือคุมครองประชาชน

หรือคนฟองทั่ว ๆ ไปนั้นเองวา วาตัวเองนั้นตอจากนี้ไปรัฐจะตองดําเนินการตามหลัก    

นิติธรรมเสียตั้งแตตน ซึ่งจะเปนการปองกันการฟองรองไปไดในอนาคตดวยครับ 

เพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรที่จะคงไวตามที่เสนอ เพื่อเปน

หลักประกันใหกับประชาชนทั่ว ๆ ไปครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มีทานอภิปราย

ไหมครับ ทานวัชราครับ ที่สงวนครับ 



 ๕๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐            ปทิตตา ๒๓/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร  สสร. กระผมไดขอแปรญัตติ แกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓ ครับ 

โดยเดิมมาตรา  ๓  นี้ ไดบัญญัติ ว า  อํ านาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย 

พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ กระผมขอแปรญัตติเปน มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปน

ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 

อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาล ตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนี้ กระผมมีเหตุผลดังนี้ครับ การที่บัญญัติไวตามรางของคณะกรรมาธิการนั้น 

เปนการใชอํานาจรวมกลุมของอํานาจอธิปไตย  ซึ่งอํานาจอธิปไตยนั้น ตามหลัก            

ซึ่งทานมองเตสกิเออ (Montesquieu) ไดบัญญัติเอาไวนั้น ไดแบงอํานาจอธิปไตยออก 

เปน ๓ สวน คือ อํานาจนิติบัญญัติสวนหนึ่ง อํานาจบริหารสวนหนึ่ง และอํานาจ          

ตุลาการอีกสวนหนึ่ง เหตุผลที่ไดมีการแบงอํานาจออกเปน ๓ สวน ก็เพื่อใหมีการถวงดุล 

คานอํานาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย           

ฉบับที่แลว ๆ มา โดยเฉพาะฉบับป ๒๕๑๘ ก็ไดบัญญัติเอาไวในลักษณะที่กระผม            

กราบเรียน คือ ไดแบงแยกออกเปนในรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๑๘  ๒๕๑๗ ขอประทาน

โทษครับ มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา มาตรา ๑๑ 

พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริยทรง

ใชอํานาจตุลาการทางศาล --------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๔/๑ 



 ๕๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๒๔/๑ 

 

เหตุผลที่สําคัญที่กระผมจําเปนที่จะตองใหมีการบัญญัติแยกเอาไวเชนนี้ เพราะเหตุวา 

การใชอํานาจรวมกลุมนั้น จะเปนลักษณะการที่เรียกกันโดยทั่ว ๆ ไปวา อํานาจเผด็จการ 

เชน อํานาจในการที่บุคคลคนเดียวใชอํานาจทั้งสาม หรืออํานาจที่ไมไดแบงแยก เชน             

ในสมัยปฏิวัติของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เราจะเห็นวา มีการประหารชีวิต ตัดสินและ

ประหารชีวิตผูกระทําผิด โดยคําสั่งของคณะปฏิวัติ อันนี้แหละครับ เปนการแสดงหรือ

ตัวอยางของการใชอํานาจรวมกลุม ซึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เรากําลัง

รางกันอยูนี้ ประสงคที่จะใหเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉะนั้น จึงจําเปนที่

จะตองมีการแบงแยกอํานาจออกเปน ๓ สวน ดังกลาวแลว และตองระบุใหชัดครับวา 

ฝายใดเปนผูใชอํานาจใด กลาวคือ นิติบัญญัติก็รัฐสภา บริหารก็คณะรัฐมนตรี ตุลาการก็

ทางศาลนะครับ ตามที่คณะกรรมาธิการไดระบุเอาไวเดิมนั้น ไมไดบอกถึงในลักษณะของ

การแยกอํานาจไวเลย ซึ่งนอกจากเปนลักษณะของการรวมกลุมอํานาจแลว ยังอาจจะทํา

ใหเกิดความไขวเขวไดวา รัฐสภาใชอํานาจใด คณะรัฐมนตรีใชอํานาจใด และศาลใช

อํานาจใด ซึ่งถาเกิดกรณีที่มีการใชอํานาจกาวกายกัน เชน ทาง กกต. หรือคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะใชอํานาจวินิจฉัย ซึ่งเปนอํานาจทางศาล หรืออํานาจทางตุลาการเปนผูใช 

เราก็ไมอาจจะมีบทที่จะอางไดวา ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แตถาไดมีการระบุเอาไววา 

อํานาจนิติบัญญัตินั้นเปนเรื่องของรัฐสภา อํานาจบริหารนั้นเปนเรื่องของคณะรัฐมนตรี 

อํานาจตุลาการนั้นเปนเรื่องของศาล ก็จะไมเกิดกรณีเชนที่กระผมไดยกตัวอยาง คือ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมาใชอํานาจวินิจฉัย ซึ่งเปนอํานาจของศาล กระผมจึงมี

ความเห็นวา เปนเรื่องที่จําเปน และมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระบุไวตามที่กระผมได

แปรญัตติ ไมใชเร่ืองเล็กครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ แลวเปนเรื่องที่จะทําใหการอางอิงตอไป

ในขอที่วา ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ไดมีการหยิบยกขึ้นมาอางอิงไดโดยสะดวก ไมตองมา

ตีความกันอีก ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประเด็นนี้ทาง
ความในวรรคหนึ่ง ที่คุณวัชราขอแกนี่ ใครจะชี้แจงไหมครับ ของฝายยกราง ทานอัชพร 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผมอภิปรายยังไมหมดเลยครับ     

ผมจะสนับสนุนครับทานประธาน 



 ๕๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๒๔/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ฟงผูยกรางเขา
ชี้แจง เดี๋ยว ๆ ยังไมไดลงมติ ฉะนั้นยกรางชี้แจงกอนสิ 
  นายเศวต ทินกูล  :   ทานประธานครับ หารือกอนครับ อภิปรายแลวชี้แจง
ทีเดียวไมดีหรือครับทานประธาน ผม เศวตครับ คงไมมากหรอกครับ นิดเดียวครับ 

สนับสนุนทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณเศวต       

ไมไดรับรอง ไมไดแปรเอาไว 

  นายเศวต ทินกูล  :  ไมไดแปรไว ก็ใช ผมอภิปรายสนับสนุนเฉย ๆ ละครับ 

ผมไมมีสิทธิหรือครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณไมไดแปรไวนะ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมเปนผูสนับสนุน ผมเห็นดวยประเด็นนี้ เปนของดี
ครับ ผมจะอภิปรายเหตุผลใหทานกรรมาธิการยกรางวา ผมก็ไมใชเวลามากหรอกครับ 
  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวฟง
กรรมาธกิารยกรางเขากอนครับทาน  เชิญทานกรรมาธิการยกรางครับ 

 
              - ๒๕/๑ 

 



 ๕๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐        กุลนที ๒๕/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงทานผูแปรญัตติ

อยางนี้ครับวา หลังจากที่ มีการแปรญัตติ คณะกรรมาธิการก็ไดไปสืบคนเหตุผล                

ในการตรารัฐธรรมนูญที่ผานมา การใชขอความวา การใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา 

อํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาลนั้น ใชครั้งสุดทาย           

เม่ือรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๑๗ หลังจากนั้น รัฐธรรมนูญตอมา ฉบับตอมา คือ รัฐธรรมนูญ 

๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญ ๒๕๓๔ และรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๒๕๔๐ ก็ไมไดบัญญัติเชนนั้นอีก 

และบัญญัติเชนขอความเดียวกับที่คณะกรรมาธิการเสนอ ขอความที่คณะกรรมาธิการ                 

เสนอนั้น ความจริงแลวเอามาจากรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับที่เขียนสืบทอดกันมานะครับ                 

ไปสืบคนความเห็น หรือเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงการบัญญัติลักษณะเชนนี้ไว ก็ปรากฏวา 

พบวา ในการพิจารณาของรัฐธรรมนูญที่ผานมานั้น เขาใจวา การแยกอํานาจ การเขียน

แยกอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการนั้น แยกโดยเด็ดขาดนั้นมัน   

ไมสอดคลองกับรูปแบบการปกครองในรูปแบบของรัฐสภา เพราะรูปแบบการปกครอง

แบบรัฐสภานั้น ฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัตินั้นจะทํางานสัมพันธกัน ถาเขียนแยก

อํานาจกันออกไปแลวนั้น  ก็จะเกิดปญหาในสิ่งที่บัญญัติอยูในตัวบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญเอง เชน ฝายบริหารนั้นยังมีสิทธิที่จะเสนอกฎหมายตอสภา ซึ่งเปนการใชสิทธิ

ที่ เกี่ยวของกับอํานาจนิติบัญญัติ ฝายบริหารเองนั้นสามารถตราพระราชกําหนด                      

ฝายบริหารสามารถตรากฎหมายลําดับรอง คือ พระราชกฤษฎีกาตาง ๆ เพราะฉะนั้นคือ

การเกี่ยวเนื่องของการใช การใชการปฏิบัติหนาที่นะครับ ในทางฝายบริหารก็ตองสัมพันธ

อยูกับการใชการปฏิบัติหนาที่ของนิติบัญญัติ ในทางนิติบัญญัติเองนั้น ก็ไดใชอํานาจ

ในทางปกครองอยูหลายเรื่อง การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งบุคคล หรือแมแตการ

ดูแลสํานักงานรัฐสภาเอง ก็เปนการใชอํานาจหรือหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

บริหาร เชนเดียวกับศาล ก็มีการปฏิบัติหนาที่ที่จะตองเกี่ยวของกับการกระทํา หรือการ

ออกคําสั่งทางปกครองอยูดวย ในรัฐธรรมนูญในฉบับที่กระผมไดกราบเรียนมานั้น จึงได

พิจารณารวมไปถึงแนวความคิดทางวิชาการของตางประเทศ  ซึ่งมีการพัฒนาไป

เชนเดียวกันวา อํานาจอธิปไตยนั้น มันมีความหมายวา ทั้ง ๓ อํานาจจะรวมอยู ในกลุม                   



 ๕๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐        กุลนที ๒๕/๒ 

 

คนใดกลุมคนหนึ่งนั้นไมได แตจะตองกระจายออกไป แตก็ไมไดเด็ดขาดไปวา ใครคนใด

คนหนึ่งจะใชอํานาจใดอํานาจหนึ่งเพียงอํานาจเดียว เพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญนั้น ก็จะ

กําหนดอํานาจที่บุคคล หรือการปฏิบัติหนาที่ที่กลุม ไมวาจะรัฐสภา คณะรัฐมนตรี                   

หรือศาล ไวในตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นเอง หมายความวา การใชอํานาจใด ๆ                 

ในอธิปไตย ในอํานาจการใชอํานาจอธิปไตยขององคกรใดองคกรหนึ่งจะเปนเชนไร ก็อยู

ในเนื้อหาของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  แลวก็ ไม ไดบัญญัติแยกโดยเด็ดขาด                      

เหมือนอยางแตเกาแตกอนอีก เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดเดินตามแนวทาง               

การพัฒนาของรัฐธรรมนูญประเทศไทยที่ผานมา ตั้งแตป ๒๕๒๑ เลยกราบเรียนผาน       

ทานประธานวา มาตรานี้อยากจะขอคงไว เพื่อใหเปนการสืบเนื่องการพัฒนาของ

รัฐธรรมนูญที่ผานมาตั้งแตตนครับ กราบเรียนทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานวัชรา

ครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมไดรับฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการแลว ก็ดวยความเคารพ

ครับ แตไมอาจเห็นพองดวยไดครับ เนื่องจากวา ในขอที่ทานอางนั้น ก็ไมใชเปนเรื่องหลัก 

เราพูดในเรื่องที่เปนหลัก ทานพูดในขอที่เปนขอยกเวน ในเร่ืองหลักการนั้น จะตอง

แบงแยกครับ ไมมีกรณีใด ประเทศใดครับที่จะพัฒนาไปเทาไรก็แลวแต แตจะตอง

แบงแยกอํานาจออกเปน ๓ สวนนะครับ และโดยหลักก็จะตองใชอํานาจโดยบุคคลทั้งสาม

อยางที่กราบเรียนแลว สวนที่วาฝายบริหารจะออกขอกําหนดในการที่จะมาปฏิบัติราชการ

นั้นนะครับ ก็เปนขอยกเวน ซึ่งก็มีบางครับ กระผมวาเปนขอยกเวนนะครับ เคยเกิดปญหา

ที่ถึงขนาดที่ถึงศาลรัฐธรรมนูญมาแลวครับ -------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๖/๑ 

 



 ๕๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๒๖/๑ 

 

คือ พระราชกําหนดบริหารสินทรัพยไทย มาตรา ๕๘ วรรคสี่ ถาผมจําไมผิด เรื่องวรรคนี่

อาจจะผิดนะครับ ไดกําหนดเอาไววา ใหเจาหนาที่ บสท. นี่ สามารถที่จะยื่นคํารองตอ

ศาลลมละลาย เพื่อที่จะบังคับการโดยที่ศาลไมตองไตสวนนะครับ ซึ่งเปนเรื่องที่กาวกาย

อํานาจตุลาการครับ เรื่องนี้ไดขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ซึ่งเปนเรื่องกาวกายของทาง

ศาลรัฐธรรมนูญ แตถาไมมีบัญญัติเอาไวใหชัดเจนอยางนี้ ก็จะมีการอางถึงวา ศาลเปน

ผูใชอํานาจตุลาการนี้ ไมรูจะอางตรงไหนครับ ซึ่งความจริงศาลเปนผูใชอํานาจตุลาการ 

ผมขอเพียงแคนี้กอนครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เร่ืองวรรคนี้     

ใชไหมครับ เชิญครับ   

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ครับ ทานประธานครับนอกจากมี             

๒ ทาน คือ ทานวิชัย รูปขําดี ซึ่งไดแปรญัตติในวรรคที่ ๒ และก็ทานวัชรา ไดขอแปรญัตติ

ในวรรคที่ ๑ แลวนะครับ เมื่อวานนี้ฝายเลขาของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับ            

คําสงวนคําแปรญัตติดวยนะครับ ของทานคมสัน โพธิ์คง ซึ่งแปรไวหลายเรื่องดวยกัน            

นะครับ ยังไมปรากฏในเอกสาร จะขออนุญาตใหทานคมสันไดอภิปรายในประเด็นนี้ดวย

นะครับ นอกจากนี้ตามที่ไดมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางทานขออนุญาตอภิปรายนั้น 

ขออนุญาตเรียนวา ตามขอบังคับการประชุมสภา ขอ ๕๐ นะครับ ซึ่งเมื่อเชาทานประธาน

ไดอานใหสมาชิกสภารางทุกทานไดรับทราบแลวนะครับ เขาใจวา ผูมีสิทธิอภิปราย ไดแก 

๑. ผูแปรญัตติครับ ๒. คือผูสงวนคําแปรญัตติ  และ ๓. ผูรับรองคําแปรญัตติเทานั้น              

นะครับ เขาใจวา สมาชิกสภารางทานอื่นซึ่งไมอยูในขายทั้ง ๓ เรื่องนี้ คือ ผูแปรญัตติ                

ผูสงวน หรือผู รับรองนั้น คงไมสามารถอภิปรายได เพราะเปนการขัดกับขอบังคับ                   

การประชุมสภาครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานคมสัน 

ครับ  

 

 



 ๕๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๒๖/๒ 

 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ครับ กระผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการยกราง ผูสงวนความเห็นไวในมาตรา 

๓ วรรคสองนะครับ ในประเด็นเรื่องของ คําวา หลักนิติธรรม นะครับ ผมขอสงวน

ความเห็นในวรรคสอง ในเรื่องหลักนิติธรรมนั้น ขอใหแกไขเปน คําวา หลักนิติรัฐ แทน   

คําวา หลักนิติธรรม นะครับ ดวยเหตุผลอยางนี้ครับ ทานประธานครับ คําวา หลักนิติรัฐ นี่

นะครับ โดยหลักการของคําวา หลักนิติรัฐ นี่นะครับ มันมีความหมายที่ครอบคลุม

กวางขวางมากกวา คําวา หลักนิติธรรม ซึ่งโดยทั่วไปแลว คําวา หลักนิติธรรม นั้น มี

ความหมายในลักษณะที่มักจะใชกันในภายในองคกรศาลเทานั้นนะครับ คําวา หลักนิติรัฐ

นี่นะครับ โดยหลักการไมไดแปลวา รัฐตามกฎหมายอยางที่มีหลายคนเขาใจวา คําวา   

นิติรัฐ นั้น คือรัฐตามกฎหมาย แตความจริงแลวหลักนิติรัฐนี่เปนอุดมการณและเปน    

อุดมคติ ในทางปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนนะครับ ที่วางหลักการในเรื่องของ 

คําวา หลักนิติรัฐ นั้น คือ รัฐที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย แลวก็เคารพในหลักนิติธรรม

นะครับ หลักนิติรัฐนี่ไมไดกําหนดเรื่องขององคประกอบของรัฐนะครับ แตเปนหลักในทาง

ปรัชญาที่วางหลักการในเรื่องของการที่ใหรัฐนั้นยอมตนเคารพอยูภายใตบังคับแหง

กฎหมาย ซึ่งรัฐนั้นไดเปนผูตราขึ้นเอง และก็ยอมใชบังคับขึ้น ซึ่งรวมถึงบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญดวย การยอมตนอยูภายใตการบังคับของกฎหมายที่วานี้นะครับ กฎหมายนั้น

จะตองตั้งอยูบนเหตุผลของความเปนธรรม จึงจะเปนกฎหมายที่สามารถใชบังคับได

ภายใตหลักการเรื่องหลักนิติรัฐ เพราะฉะนั้นหลักนิติรัฐนี่จึงเปนหลักการในการควบคุม

การใชอํานาจของรัฐที่สําคัญนะครับ ซึ่งโดยหลักการแลวทําใหรัฐนั้นเปนรัฐที่มีความมีเหตุ

มีผลนะครับ เปนรูปแบบของการมีเหตุผล การอาศัยอยูรวมกันอยางสงบสุขของประชาชน 

ภายใตหลักการเรื่องนิติรัฐนี้นะครับ  มีหลักการสําคัญมาจากการที่ประชาชนนั้นไดตอสู

กับการปกครอง จากการกดขี่ในการปกครอง เพื่อใหตนมีสิทธิและเสรีภาพขึ้นนะครับ 

หลักนิติรัฐเมื่อใชในประเทศตาง ๆ นะครับ จะมีลักษณะสําคัญอยู ๓ ประการนะครับ ----- 

 

                                                                                                                  - ๒๗/๑ 

   



 ๕๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๒๗/๑ 

 

ประการแรก ก็คือ ในประเทศนั้นกฎหมายจะตองอยูเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด การกระทํา           

ตาง ๆ ของรัฐ ไมวาในทางนิติบัญญัติ ในทางปกครอง  ก็ตองเคารพตอกฎหมาย

โดยเฉพาะอยางยิ่งนะครับ ในการกระทําในทางปกครอง การกระทําของตํารวจจะตอง

เปนไปตามกฎหมาย และตองชอบดวยกฎหมาย และมีการประกันซึ่งสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนอยูภายใตกฎหมาย ถาเจาพนักงานของรัฐมากล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของ

ราษฎรโดยไม มีกฎหมายให อํานาจ  เจาพนักงานยอมมีความผิดตามกฎหมาย       

ประการที่ ๒ ก็คือ ในประเทศที่เปนนิติรัฐนั้น ขอบเขตแหงอํานาจของรัฐยอมมีการกําหนด

ไวชัดเจน เริ่มตั้งแตการแบงแยกอํานาจออกเปน ๓ อํานาจ คือ นิติบัญญัติ บริหาร และ   

ตุลาการ มีขอบเขตของการใชอํานาจทั้งสามนี้อยางครบถวนนะครับ แลวก็อํานาจของ  

เจาพนักงานซึ่งเปนอํานาจภายใตฝายบริหารนั้นนะครับ ก็ตองมีขอบเขตในการควบคุมให

อยูภายในขอบเขตของกฎหมายเชนเดียวกันนะครับ หลักการประการที่ ๓ ก็คือวา ภายใต

หลักนิติรัฐนี่นะครับ ผูพิพากษาจะตองมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยตองมี

หลักประกันไวในรัฐธรรมนูญนะครับ แลวก็ตองกําหนดใหผูพิพากษาที่มีอิสระในคดีแพง

และคดีอาญานั้น อยูในการควบคุมภายใตหลักกฎหมายดวยนะครับ ซึ่งหลักการดังกลาว

นี้นะครับวางหลักการในเรื่องของความเปนอิสระของศาล และตุลาการ เพื่อเปน

หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพแกประชาชน ภายใตหลักนิติรัฐนี่นะครับ ก็เกิดแนวคิดใน

เรื่องหลักนิติธรรม หรือที่เรียกวา เดอะ รูล ออฟ ลอว (The Rule of Law) ขึ้นในประเทศ  

ตาง ๆ ที่ใชในระบบคอมมอน ลอว (Common law) นักกฎหมายรัฐธรรมนูญชาวอังกฤษ 

คือ เอ.วี. ไดซีย (A.V. Dicey – Albert Venn Dicey) ไดกลาวถึงหลักนิติธรรมวา ตองมี

ลักษณะสําคัญ ๓ ประการ  ประการที่ ๑ ก็คือ ฝายบริหารไมมีอํานาจตามอําเภอใจ แลวก็

บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อมีหลักกฎหมายวาดวยกําหนดความผิด และ

กําหนดโทษไว และโทษนั้นจะตองเปนโทษที่แสดงใหเห็นวา บุคคลจะถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพภายใตกฎหมายเทานั้น เจาพนักงานของรัฐจะใชอํานาจตามอําเภอใจอยางหนึ่ง

อยางใดไมได  ประการที่ ๒ ก็คือ บุคคลที่อยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และศาลเดียวกัน 

คือ ศาลจะเปนผูพิจารณาพิพากษาคดีนะครับ แลวก็ทั้งบุคคลใด ไมวารัฐหรือเอกชน           

อยูภายใตกฎหมายเดียวกัน ซึ่งเปนลักษณะสําคัญเฉพาะของหลักนิติธรรมในกฎหมาย 



 ๖๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๒๗/๒ 

 

อังกฤษเทานั้น แตในประเทศไทยนั้นอาจจะมีความแตกตาง เนื่องจากเรามีระบบศาล

หลายศาลนะครับ  ประการที่ ๓ หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกิดจากผลของ

กฎหมายนั้น เกิดขึ้นจากศาลตีความ เพราะฉะนั้นหลักนิติธรรมที่ใชในประเทศของ     

คอมมอน ลอว และในประเทศไทย ซึ่งใชหลักของประมวลกฎหมายนั้น ผมคิดวา การใช

หลักนิติรัฐนี่จะมีความครอบคลุมกวางขวางกวาการตีความโดยใชคําวา เพียงแคหลักนิติ

ธรรม ในเชิงความหมาย ซึ่งอาจจะใหเกิดความเขาใจสับสนในการใชตีความ คําวา นิติ

ธรรม ได ผมขออนุญาตกลาวเพิ่มเติมถึงหลักนิติรัฐวามีหลักสําคัญอะไรบางอีกสักนิดหนึ่ง

นะครับทานประธาน หลักสําคัญในเรื่องของหลักนิติรัฐนี่นะครับ โดยหลักแลวมีหลัก

สําคัญที่ประกอบกับหลักการในเรื่องปรัชญาเรื่องนิติรัฐอยู ๗ เรื่องนะครับ อันที่ ๑ ก็คือ 

เร่ืองของหลักการแบงแยกอํานาจ ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการกําหนดขอบเขตการใช

อํานาจของรัฐ  ๒. ก็คือ หลักการในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดย

บทบัญญัติของกฎหมาย  ๓. ก็คือ หลักความชอบดวยกฎหมายขององคกรตุลาการ และ

องคกรฝายปกครองในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด หรือมีการกระทําอยางใด         

๔. ก็คือ หลักความชอบดวยกฎหมาย ในเนื้อหาของกฎหมายนั้น จะตองมีความชอบใน

เนื้อหาที่มีหลักประกันความเปนธรรมใหแกประชาชน  ๕. ก็คือ หลักความเปนอิสระของ  

ผูพิพากษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักนิติรัฐ  ๖. ก็คือ หลักในเรื่องของการไมมีกฎหมาย   

ไมมีความผิด และไมมีโทษ และ ๗. ก็คือ หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ    

นะครับ นอกจากนี้ในบางประเทศไดมีหลักการเพิ่มเติมอีก ๒ ประการครับ ทานประธาน

ครับ ก็คือ ในเรื่องของหลักความมั่นคงของกฎหมาย และความไดสัดสวนในการใช

กฎหมายนั้นกับมาตรการที่ใชครับ เพราะฉะนั้นภายใตหลักการนิติรัฐนี่ ผมจึงมีความเห็น

วา ในมาตรา ๓ วางหลักการในเรื่องการใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งครอบคลุมทั้งนิติบัญญัติ 

บริหาร และตุลาการ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหนาที่ขององคกรดังกลาว และองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ รวมทั้งหนวยงานของรัฐนี่ควรจะตองเปนไปตามหลักนิติ รัฐ  ซึ่งจะมี

ความหมายครอบคลุมกวางขวาง รวมถึงทุกองคกรครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

จะชี้แจงเรื่องนิติธรรม นิติรัฐเลยไหม เชิญครับ  



 ๖๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๒๗/๓ 

 

(นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมประทวงทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ประทวงเรื่องอะไร

ครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผมหลายทีแลวนะครับ แลวก็

ประทวงขอบังคับ มาตรา ๔๙ ขออนุญาตครับผม คือ ทานอาจารยสมคิดนะครับ บอกวา      

ผมไมมีสิทธิที่จะอภิปราย ดูมาตรา ๔๘ กอนนะครับ --------------------------------------------- 

 

- ๒๘/๑ 



 ๖๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๒๘/๑ 

 

เร่ืองเกี่ยวกับการอภิปรายสวนที่ ๓ นะครับ แลวเขาใหผูสนับสนุน ผูคัดคานสลับกันไป

สลับกันมา ทานประธานตองเอาตามนี้สิครับ ไมใชกรรมาธิการตะพึด ใครสนับสนุนวามา 

ใครคัดคานวามา เปนเหตุเปนผลนะครับ ในสภาครับ ทานประธานครับ เพราะถาผมยก

มือหลายทีแลว ผมไมไดพูดสักที ผมก็จะอภิปรายกันไปนะครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเศวต        

เขาตองใหผูที่ เขาเสนอนะครับ แลวก็สงวนเอาไว แลวก็ผู รับรองที่เขารับรองในนั้น                    

แลวก็ทางฝายกรรมาธิการก็ชี้แจง ก็ยังสลับกันอยูนี่ นี่ทานคมสันพูดเสร็จก็นั่นนะครับ 

ทานเศวต เชิญทานอาจารยสมคิด กรรมาธิการยกรางครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการยกรางครับ ขออนุญาตเรียนตอบคําถามเรื่องนิติธรรมกับ

นิติรัฐ วา ความจริงแลวก็เปนเรื่องที่นักวิชาการพูดกันโดยทั่วไปในมหาวิทยาลัยวา         

๒  คํานี้ มีความหมายที่ ใกล เคียงกัน  ความจริงคําวา  นิติธรรม  นั้น  มาจากคําวา 

ภาษาอังกฤษ เดอะ รูล ออฟ ลอว ซึ่งเปนหลักที่ทุกประเทศใชนะครับ แลวก็เปนหลักที่

เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศที่เปนคอมมอน ลอว  คือ ประเทศอังกฤษ สวนหลักเรื่อง   

นิติรัฐนั้น เปนหลักที่เกิดในประเทศซีวิล ลอว (Civil law) ก็คือ ประเทศเยอรมัน ใชคําวา 

เรชทสตาต (Rechtsstaat) ซึ่งเปนคําที่กรรมาธิการไดพิจารณาอยางถองแทพอสมควร

แลววาคําวา นิติรัฐ นั้น เปนคําที่ความหมายคลายคลึงกันนะครับ ในทางวิชาการ แมวา

จะพูดวาตางกัน ก็ตางกันเล็กนอย ความจริงหลักทั้ง ๒ หลักมีหลักตรงกันครับวา หลักที่ ๑ 

ก็คือหลักที่บอกวา ถาไมมีกฎหมายนี่ เจาหนาที่ของรัฐ คือ ฝายปกครองไมมีอํานาจ

กระทําการใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งตางจากเอกชน เอกชนนั้น ถาจะดําเนินการอยางใด

อยางหนึ่งนั้น  ถาไมมีกฎหมายหามไวก็สามารถดําเนินการไดเสมอ แตวาเจาหนาที่ของรัฐ

นั้นจะดําเนินการอยางไรได ถาไมมีกฎหมายนี่ตองตีความวา ไมสามารถดําเนินการได 

เพราะถาดําเนินการแลวก็ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักที่ ๒ ก็คือ แมมี

กฎหมายบัญญัติใหฝายปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการไดนี่ ก็จะกําหนดเงื่อนไข 

กําหนดขอบเขตไววา มีขอบเขตมากนอยแคไหน อยางไรบาง หลักที่ ๒ ก็คือหลักที่บอกวา 

เมื่อกําหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองก็ใชกฎหมายไปตามขอบเขตนั้น จะใชอํานาจ 



 ๖๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๒๘/๒ 

 

เกินกวาขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไวไมได ผมคิดวา คําทั้ง ๒ คํา ก็มีความหมายที่

ใกลเคียงกัน อาจจะแตกตางกันเล็กนอย อยางที่ทานคมสันไดอภิปรายมานะครับ กระผม

คิดวา คําวา นิติธรรม นั้น เปนคําที่คนไทยโดยทั่วไป หรือพวกเราโดยทั่วไปเปนคําที่คุนเคย 

และรูจักกันดีนะครับ แตคําวา นิติรัฐ นั้น อาจจะมีคําถามในเชิงของคําวา มีความหมาย

กวางขวางอยางไรบาง ก็ขออนุญาตวา กรรมาธิการขออนุญาตใชคําวา นิติธรรม นาจะ

ถูกตองแลวครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานวัชรา 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอกราบเรียนเพิ่มเติมวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน

ชาวไทย และไดมีการแบงแยกอํานาจนั้น ไมมีระบุไวในกฎหมายใด ๆ เลย และสมควรที่

การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะตองมีระบุเอาไวสักแหงหนึ่ง ซึ่งก็เหมาะสมครับ        

ที่จะตองระบุเอาไวในรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด เพราะมิฉะนั้นจะตองเปนการ

สอบถามกัน หรือการตีความกันวา อํานาจอธิปไตยของประเทศไทยนี้มีการแบงแยกกัน

อยางไร เพราะฉะนั้นกระผมเห็นวา เปนความจําเปนที่จะตองระบุไววา มีการแบงแยกเปน 

๓ สวนดังกลาวแลว อีกอยางหนึ่งที่ทานกรรมาธิการไดพูดวา ไมไดมีการแบงแยกเปน

เด็ดขาดนั้น กระผมเห็นวา ในเรื่องนี้มันมีหลักและมีขอยกเวน ซึ่งในมาตรา ๓ ในตอนทาย

ก็ไดระบุไววา การแบงแยกที่กระผมแปรญัตตินี่นะครับ การแบงแยกเปนนิติบัญญัติ      

ทางรัฐสภา บริหารทางคณะรัฐมนตรี และอํานาจตุลาการทางศาลนั้น มีตอทายดวยวา 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้  นั่นก็คือวา  ขอใดที่ เปนขอยกเวนก็จะไปวาไว               

ในบทบัญญัติที่เปนรายละเอียดลงไป ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ทางกรรมาธิการไมชี้แจงเรื่องนี้แลวใชไหมครับ เพราะฉะนั้นทั้ง ๒ ฝายไดแสดงความ

คิดเห็นเรื่องนี้แลวนะครับ ผมจะขอมตินะครับ จะขอมติมาตรา ๓ นี่นะครับ เอาวรรคแรก

นะครับ วรรคแรกนั้น ที่ทานวัชราขอสงวนคําแปรญัตติ และขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ  

เชิญทานวิชัยครับ  

                                                                                          - ๒๙/๑ 



 ๖๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๒๙/๑ 

 

    นายวิชัย  รูปขําดี  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย                          

รูปขําดี จากการที่ไดรับฟงคําอธิบายเหตุผลของคณะกรรมาธิการยกราง แลวก็ทราบถึง

การที่ทานไดใครครวญพิจารณาเรื่องนี้อยางดีแลว กระผมขอถอนคําแปรญัตติในเรื่อง              

การตัดวรรคที่ ๒ ออกนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วรรคที่ ๒                          

ถึงทานวิชัยถอนไป ทานกรรมาธิการคมสันยังสงวนอยูหรือเปลาครับ ยังสงวนอยูนะครับ 

เพราะฉะนั้นขอโหวตวรรคแรกเสียกอน  

   (นายเศวต  ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมประทวงทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานประทวง 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ก็ประทวงทานประธาน ผม เศวต  ทินกูล ครับ                   

ผมประทวงทานประธานบอก ผมขออภิปรายแลวทานไมใหผมพูด ทานเลือกปฏิบัติ            

หรือเปลาครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเศวตครับ 

นั่งลง  ผมจะชี้แจง  เราตกลงกันแลววา  ในการอภิปราย  ผู มีสิทธิอภิปรายไดแก                        

ผูแปรญัตติ อะไรนี่ เมื่อวานเราตกลงกันนอกรอบ วันนี้ตอนเชาก็บอกแลว ทานเศวตครับ 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ทานไมอยูในที่ประชุมนะครับ ถามทานเสรี                        

สุวรรณภานนท ดูซิครับ แลวทานไมอยูในที่ประชุม แลวทานก็มาพูดอยางนี้นะครับ                 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมอยูไดอยางไร 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมพยายามประนีประนอมทานประธานนะครับ ผมไม

อยากจาบจวงอะไรนะครับ เมื่อวานเราตกลงกันแลวนะครับ ในที่ประชุมนอกรอบ            

นะครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานเศวตครับ 

เมื่อเชานี้ผมไมอยูอยางไร ผมเปนคนดูตามรายการนี้ 

   นายเศวต  ทินกูล  : เมื่อวานนี้ครับ ทานออกไปดูเรื่องอะไรละครับ                          

แลวเราไดพูดกันเรื่องนี้ ทานเสรีเปนคนพูด ถามทานเสรีนั่งอยูขาง ๆ ทานสิครับ  



 ๖๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๒๙/๒ 

 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานเศวต               

ทานนั่งลงครับ เมื่อเชานี้ผมเปนคนอานตามรายการนี้เองครับทาน จะลงมติ เชิญทาน

สมาชิกเตรียมลงมตินะครับทานครับ ผมถามวา มาตรา ๓ นี่นะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั 

ผม เจิมศักดิ์  ปนทอง ผมขอหารือเปนหลักการไวกอน ถึงแมวาในครั้งนี้ทางอาจารยวิชัย  

รูปขําดี ไมติดใจ แตวาในการลงมตินี่ ทานประธานจะลงมติอยางไร เพราะวามันมีรางแรก

ที่กรรมาธิการไดยกรางมา ขณะเดียวกันจากรางแรก มีผูขอแกไขเพิ่มเติม ๒ แนวทาง 

เพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีลงมติหลายอยาง วิธีที่เราเคยใชกันในสภาก็คือวา จะยืนตาม                    

รางแรก หรือจะมีการแกไข ถาลงมติอยางนั้น ถามี ถาการแกไขชนะ จึงถามวา จะแกไข

แบบใด ก็จะเดินตอ หรือวาทานจะยืนวา รางแรกเทียบกับแกไขแบบหนึ่ง รางแรก                          

เทียบกับแก ไขแบบสอง  การลงคะแนนก็จะแตกตางกันออกไป  ผมคิดวาอันนี้                          

เราควรจะตองตกลงกันในหลักการเสียกอน เพราะวามาตราอื่น ๆ จะมีเยอะกวานี้                     

อีกเยอะเลย ในเมื่อเราเริ่มตนใหม ๆ ควรจะพูดถึงกติกากันเสียใหชัดเจน ทานประธาน

ครับ ขออีกนิดเดียว ผมอยากจะเรียนทานสมาชิกนะครับ ถาทานจะประทวงใหถูกกฎ                          

กรุณาอยากดไมคพูดเลย การประทวงที่ถูกกฎเกณฑของผูประทวงที่มีอารยะ แลวก็ 

ถูกตอง คือ ทานจะตองลุกขึ้นยืน แลวก็ยกมือเหนือศีรษะในลักษณะนี้ แตหามพูด 

ประธานนี่เมื่อเห็นทานยกมือเหนือศีรษะ เขาจะตองขอใหผูที่กําลังพูดนั้นหยุดพูด จะนั่งลง

หรือจะยืนอยูก็แลวแต แลวก็จะตองใหผูประทวงไดมีสิทธิประทวงทันที ไมใชวา                      

คนอื่นเขากําลังอภิปรายอยูก็กดไมค แลวก็ตะเบ็งเสียงออกมาวา ประทวง ทําใหคนที่

กําลังพูดตกอกตกใจหมดวามีอะไรเกิดขึ้น ผมคิดวา กฎเกณฑนี่มีอยู แตวาทานอาจจะไม

คุนตอสภา ผมก็ตองกราบเรียนนะครับ เพื่อใหทานประธานจะไดควบคุมไดงายขึ้น แลว

กรณีที่มีผูพาดพิง ตองใจเย็น ๆ ใหเขาพูดจบ แลวก็ใชสิทธิพาดพิง การใชสิทธิพาดพิงก็

ไมใชกดไมคพูดเลย การใชสิทธิพาดพิงก็ใหลุกขึ้นยืน แลวเอามือเหนือศีรษะ เชนเดียวกัน

กับผูประทวง หมายความวา เม่ือเขาพูดจบแลว ทานประธานอาจจะไมทราบ ไมคิดวา

เปนการพาดพิง จะไปชี้คนอื่น ก็ลุกขึ้นยืน แลวก็ทํามือเหนือศีรษะอยางนี้ แลวก็เปน

กฎเกณฑเลยวา ประธานจะชี้ใครอีกไมได คนที่ประทวงจะตองไดสิทธิกอนเสมอ แลวทาน 



 ๖๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๒๙/๓ 

 

จะตองชี้แจงวาทานประทวงนี่ดวยเหตุผลอันใด ไมใชคําวา ประทวง คือ เอาเปนเอาตาย                        

แตประทวงเพื่อเตือนประธานวา ผมมีสิทธินะที่จะพูด เพราะฉะนั้นขอความกรุณา                          

ไดไหมครับ  เราจะตองทํางานกันทุกวัน  ประเดี๋ยวมันจะเครียดกันมากนะครับ                          

ขอความกรุณาใหเขาใจกฎเกณฑตรงนี้ของสภาที่ทํากันมานานแลว ขอบพระคุณครับ 

ทานประธานครับ 

 

           - ๓๐/๑  

 



 ๖๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                   รัศมี ๓๐/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย   

เจิมศักดิ์ อยางนี้ครับ ที่ถามในมาตรา ๓ นี้ เนื่องจากวรรคแรกนี่กรรมาธิการ ทั้ง ๒ วรรค

นะครับ กรรมาธิการเสนอมานะครับ ก็จะถามวรรคแรก เพราะวามีผูขอแปรญัตติเอาไว 

นะครับ ก็จะถามเฉพาะวรรคแรก วา จะยืนอยางกรรมาธิการ หรือจะตามที่มีผูแปรญัตติ 

ถาไดอันนี้แลวจะไปถามวรรคที่ ๒ เพราะมันตางกัน คือ ไมใชในเรื่องเดียวกันแลวมีผูมี

ความเห็นแยกเปน ๓ ความเห็น ปรากฏวา กรรมาธิการนี่เขายืนตามเขา แลวก็มีวรรคแรก 

มีทานวัชราแปรญัตติเอาไว  ก็จะถาม  พอเสร็จแลวจะไปถาม  วรรคที่  ๒  ซึ่งทาน      

อาจารยวิชัยถอนไปแลว เหลือทานอาจารยคมสันนี่ ทานยังสงวนคําแปรตรง นิติธรรมกับ

นิติ รัฐ ก็เลยจะถาม  ๒ ตอนอยางนี้ ถามอันแรกวา ยืนวรรคแรก  จะเอาตามทาน

กรรมาธิการ หรือจะเอาตามที่สมาชิกขอแปรญัตติ ก็จะถามอยางนี้ทีละ ๒ ตอน ตรงกัน

ไหม หรือตางกัน เชิญครับ อาจารยเจิมศักดิ์ เอาประเด็นตรงนี้นะ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ คือ กรณีนี้ ผมไมกังขา แตวาผมถามไวเผื่อที่จะเจอวา วรรคเดียวกัน แตมีผูขอแปร

ตางกัน ตรงนั้นนี่ทานจะถามอยางไร ทานจะถามวา จะยืนตามรางของกรรมาธิการ          

หรือจะมีการแกไข แลวคอยไปถามวา จะแกอยางไร ผมรูวาอาจารยสมคิดนี่คงจะพูดอะไร 

เพราะวาถึงแมวาผมไมอยูนี่ อาจารยสมคิดนี่ก็อยากจะตั้งกติกาใหกรรมาธิการไดเปรียบ    

ก็คือวา ไมอยากใหถามอยางที่ผมถาม ก็คือ อยากที่จะใหเอารางแรกไปชนกับแตละคน  

ที่จะแปรญัตติ เพราะฉะนั้นอันนี้ทานก็จะไดเปรียบ ผมก็วิเคราะหกันตรง ๆ ตรงนี้ แลวก็

อีกประเด็นหนึ่งดวย ทานประธานครับ เราควรจะตองเสียเวลาคุยกันเสียใหชัดเจน 

ไมอยางนั้นแลวเดี๋ยวจะยุงทุกมาตรา ก็คือวา ตอนที่ทานทําเลมนี้ออกมา พวกผมนี่เห็นแต

เลมนี้ ผมก็แปรญัตติไปตามเลมนี้ ถูกไหมครับ ทานประธานครับ แตระหวางที่ผม       

แปรญัตติเลมนี้นี่ ทานก็ไปเปลี่ยนแปลงอันใหมของทาน ผมก็ไมเห็นเลยวา ที่ทาน

เปลี่ยนแปลงอันใหมของทานนี่เปนอยางไร เพิ่งมาเห็นในวันนี้ ทานจะมาบอกวา เม่ือวาน

นี้ทําไมไมมาดูเสียเองละ ผมมีภารกิจครับ ภารกิจวันอาทิตย ผมไมไดเรื่องสวนตัวเลย             

ผมไปทําใหสภาทั้งสิ้น ผมไปที่ศรีสะเกษเมื่อวานนี้ เม่ือคืนนี้ดวยความเปนหวง ลงจาก

เครื่องบินก็โทรถึงอาจารยเสรี  อาจารยเสรีบอกวา  ตอนนั้นประมาณสักสองสามทุม   



 ๖๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                   รัศมี ๓๐/๒ 

 

ผมเขามา เอาไปดูเลยไดไหมที่สภา ผมบอกวา จะมากไปกระมังครับ ผมคิดวา อันนี้ก็ไม

คอยดีนักนะครับ นี่พูดกันตรง ๆ  ทานนี่ก็ไปแกของทานทีหลัง หลังจากที่ที่คุยกับพวกผม

แลว แลวทีนี้ผมจะไปแปรอะไรของทานอีกละ ทีนี้ละมันจะเหมือนกับทานแปรญัตติของ

ทานเองอีกสวนหนึ่ง กรรมาธิการมีรางแรก แลวกรรมาธิการก็ไปแกใหมของทาน ซึ่งพวก

ผมไมเคยเห็นมากอน แลวพวกผมก็มีการแปรญัตติตามรางแรกของทาน ทีนี้จะโหวตกัน

อยางไร ตรงนี้ตองตกลงกันเสียกอน จะโหวตอันนี้ เทียบกับอันใหมของทานหรือเปลา 

ทานจะมาบอกวา ยึดอันใหมเปนหลัก อันเกาไมเอานี่ อันนี้ผมรับไมไดเด็ดขาด เพราะ   

พวกผมไมเห็นนี่ครับ ผมไดแตแปรอันเกา ทานวางกฎเกณฑตรงนี้กันนิดหนึ่ง ถาตกลงกัน

อยางไรนี่ เราจะไดเดินกันไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เขาใจวาตองเอารางอันเกาเปนหลักดวยครับ รางอันเกา แตอันนี้เขา

ใสมาใหเสร็จนะครับ ที่กรรมาธิการเขาเปลี่ยนแปลงอยางไร ที่เมื่อวานนี้พูด ไมมีทางลืม

รางเกา เพราะวาหลายคนก็ไมไดเห็น ไมใชกรรมาธิการเขาแกอยางนี้ พวกเราไปแปรญัตติ      

กลุมอ่ืนก็อาจจะไมเห็น แลวไปตกลงกับกรรมาธิการได อะไร เดี๋ยวกรรมาธิการชี้แจง   

เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไมไดขึ้นมาพูดอยางที่           

ทานอาจารยเจิมศักดิ์คิดหรอกครับ เพราะทานอาจารยเจิมศักดิ์ชอบแบงแยกระหวาง

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญกับสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ความจริงกรรมาธิการ     

ยกรางรัฐธรรมนูญ ก็มี ๒๕ คน ซึ่งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวย และก็เปนองคกร

เดียวกัน สมัครสมานสามัคคีกัน แลวก็รวมมือกันทํารัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดออกมา                 

ผมคงไมพูดประเด็นเรื่ องที่อาจารย เจิมศักดิ์พยายามจะบอกวาผมคิดนะครับ                

วา ไดเปรียบ หรือเสียเปรียบ เพราะผมคิดวา ผมไมเคยคิดเรื่องนั้นอยูเลย แตวาถา

อาจารยเจิมศักดิ์คิดนี่ ก็เปนเรื่องของอาจารยเจิมศักดิ์ที่จะคิดวา มีการไดเปรียบ 

เสียเปรียบโดยตลอดเวลา ขออนุญาตเรียนทานประธานสั้น ๆ เทานั้นเองวา ---------------- 

            - ๓๑/๑ 



 ๖๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๓๑/๑ 

 

ผมเสนอทางออกสั้น ๆ ครับวา เรื่องการหารือในประเด็นที่อาจารยเจิมศักดิ์พูดนี่ เราหารือ

ตอนบายไดไหม ชวงเชานี่ก็ลงมติในเรื่องที่ มาตรา ๓ ไปกอนนะครับ เพราะวาเราคงตอง

พักกัน แลวก็คุยกันมานานพอสมควรแลว สวนเรื่องที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์หารือนี่คง

อภิปรายกันตอนบายได แลวก็หารือกันนะครับ สวนใหญก็คงตองเปนไปตามขอบังคับ           

นะครับ คงไมใชดูเร่ืองความไดเปรียบเสียเปรียบ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์คิดแต

ประการใดทั้งสิ้น 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอามาตรา ๓                

นะครับ โดยนั่นแลว มาตรา ๓ แลวเดี๋ยวไวทานจะตองหารือกันก็ไดครับ มาตรา ๓ ที่ผม

ถาม ก็คือถามวา วรรคแรกจะเห็นดวยตามกรรมาธิการ หรือวาจะเห็นดวยกับที่ มี              

ผูแปรญัตตินะครับ คือที่ทานวัชราแปรไวนะครับทาน ทานดู ขอเชิญสมาชิกที่อยูขางนอก

ดวยนะครับ ทานใชบัตรใหเรียบรอยนะครับทานสมาชิก ทานสมาชิกที่มีบัตรใชบัตร      

นะครับ ดูใหรอบคอบนะครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เฉพาะวรรคแรก

เห็นตามกรรมาธิการ หรือเห็นตามที่มีผูแปรญัตติครับทาน ถาเห็นตามกรรมาธิการนั้น     

ใหกด เห็นดวย นะครับ ถากด ไมเห็นดวย ก็เปนไปตามที่ผูแปรญัตตินะครับ เขาใจตรงกัน

นะครับ เห็นดวย คือ เห็นดวยตามกรรมาธิการนะครับ  ที่ลงมติตรงไหน ไมเวิรก (Work) 

ไมทํางาน ทําไมได ใหยกมือ เจาหนาที่จะไปชวย ทานอาจารยจรัญครับ ทานสมาชิก

ขางลางไดไหมครับ ทานสมาชิกนะครับ เรามากันเยอะก็ลงหนอยนะครับ  จะไดเห็นวาเรา

ทําอยางไร ทานครับ ทานสมาชิกครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

เขาประจําที่ กรรมาธิการเองใชที่ขางลางก็ไดเหมือนกันละครับ ทานครับ ทานสมาชิกที่

เปนกรรมาธิการนะครับ ใชที่ขางลางก็ได ที่ขางขวาก็ได  



 ๗๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐           รสรินทร ๓๑/๒ 

 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานออกเสียง

หมดหรือยังครับ ใครยังไมได ยกมือคางไวหนอยครับ เจาหนาที่จะไดไปดําเนินการใหครับ 

เขาบอกใหทานกดปุมแสดงตนกอน ปุมแสดงตนนะ ทานครับ ใครมีปญหายกมือให

เจาหนาที่เขาจะไป อาว ขางบนนี่ มติวา ถาเห็นดวย คือ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ถาไม

เห็นดวยมีความหมายวา เห็นดวยกับทานผูแปรญัตติ ทานวัชรา เห็นดวย คือ เห็นดวยกับ

กรรมาธิการนะครับ ไมเห็นดวย ก็เทากับไปเห็นดวยกับที่มีผูแปรญัตติ ตรงนะครับ ความ

เขาใจตองตรงกันนะครับ กอนที่ทานจะลงมติ มีทานใดยังไมไดลงมติไหมครับ มีไหมครับ

วรรคนี้ เรียบรอยหมดทุกทานแลวนะครับ ใครยังลงไมได ใหยกมือคางไวนิดหนึ่ง ทานครับ 

ไมมี เรียบรอยแลว เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ ผูเขาประชุม ๙๑ เห็นดวย ๖๐          

ไมเห็นดวย ๒๘ งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนนเสียง ๑ นะครับทาน เปนอันวา วรรคแรกนี่

เปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ 

 

         - ๓๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐              พรเทพ ๓๒/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมจะไป      

วรรคสองนะครับ วรรคสองนี่ตางกันระหวางกรรมาธิการกับผูสงวนความเห็น คือ 

กรรมาธิการนั้น เพื่อทานที่ฟงแลวจับอยางไรได ก็คือ กรรมาธิการนั้นเปนไปตามนี้หมด 

ตางกันตรงหลักของกรรมาธิการหลักนิติธรรม ของผูสงวนหลักนิติ รัฐใชไหมครับ 

เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับ ทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาทาน    

เห็นดวยกับผูสงวนความเห็น เปนกรรมาธิการสงวนความเห็น ใหกดวา ไมเห็นดวย       

นะครับ เชิญออกเสียงลงคะแนน 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทบทวนนะครับ 

เห็นดวย นี่คือ เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ มีผูใดยังลงคะแนนไมไดครับ มีปญหา

อยางไรยกมือขึ้นนะครับ จะใหเจาหนาที่ไปดู เปนอันวา ทุกทานลงคะแนนหมดแลว      

นะครับ รวมคะแนนครับเจาหนาที่ จํานวนผูเขาประชุม ๙๐  เห็นดวย ๕๘  ไมเห็นดวย ๓๑        

งดออกเสียง ๑  เปนไปตามกรรมาธิการนะครับทาน มาตรา ๓ ผานเรียบรอยตามนี้       

นะครับ เนื่องจากเวลาลวงเลยจนเที่ยงมา  ผมขอพัก ๑ ชั่วโมง ก็พักไป กลับมาเจอกันตรง

เวลา คือ บายโมงครึ่งแลวกันนะครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๒.๒๓  นาฬิกา 

 



 ๗๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                          อุทัยวรรณ ๓๓/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ขอดําเนินการประชุมตอจากภาคเชานะครับ ในการประชุม          

เม่ือภาคเชากอนที่เราจะพักไป ไดลงมติ และผานมาตรา ๓ ไปเรียบรอยแลว ตอไปขึ้น

มาตรา ๔ นะครับ เชิญทานเลขาครับ     

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๔ 

มีการแกไขครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติไว คือ ทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เชิญทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ ในมาตรา ๔ ผมขอ  

กราบเรียนตอที่ประชุมแหงนี้วา ในบทบัญญัติของ มาตรา ๔ ตามรางที่กรรมาธิการยกราง

ไดยกรางไวนั้น มีขอความดังตอไปนี้นะครับ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ      

และความเสมอภาคของบุคคลทั้งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และตามประเพณีการ

ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่มีอยู ยอมไดรับความคุมครอง ประเด็นที่กระผมขอแปร

ญัตตินั้น ผมไดขอแปรญัตติโดยตัดขอความวา และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่

ประเทศไทยมีอยู ออก เหตุผล ก็คือ ผมขอกราบเรียนวา ขอความ คําวา และตาม

พันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยู นั้น ถาดูผิวเผินแลว ดูเปนประหนึ่งวาดี 

เนื่องจากเปนการยอมรับเอาพันธกรณีระหวางประเทศ ที่ประเทศไทยไปทํากับองคกร

ระหวางประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความ 



 ๗๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                          อุทัยวรรณ ๓๓/๒ 

 

เสมอภาคของบุคคลมาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทําใหดูเหมือนหนึ่งวา ประเทศไทยกําลัง

จะยกระดับการคุมครองในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ในเรื่องของความเสมอภาคของบุคคลใหมี

มาตรฐานสากลเทาเทียมกับนานาอารยประเทศ แตกระผมมองวา ขอความตามที่บัญญัติ

ไวนั้น จะกอใหเกิดปญหาใหญหลวงตอมา  เนื่องจากคําวา พันธกรณีระหวางประเทศ นั้น 

อาจแปลความไดหลายนัยวา หมายถึงพันธกรณีระหวางประเทศในระดับใด ผมขอ           

กราบเรียนวา องคกรระหวางประเทศนั้น มีตั้งแต ดับบลิวทีโอ (WTO – World Trade 

Organization) มีตั้งแตเอเปก (APEC – Asia Pacific Economic Cooperation) มีตั้งแต

อาเซม (ASEM – Asia Europe Meeting) มีตั้งแตอาเซียน (Asian) ซึ่งองคกรตาง ๆ 

เหลานี้ลวนแตเปนองคกรระหวางประเทศทั้งสิ้น --------------------------------------------------  

 

                                                                                                                     - ๓๔/๑ 

 



 ๗๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 นัชชา ๓๔/๑ 

 

การที่เราเขียนโดยผูกรวมเอาพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูกับนานา

ประเทศนั้น จะทําใหมีปญหาในการที่จะตองมาตีความในเรื่องของพันธะ ขอตกลง

พันธกรณี ซึ่งก็มีอยูในอีกหลายระดับ ตั้งแตในเรื่องของพันธกรณีที่เปนรูปของสนธิสัญญา 

เปนรูปของอนุสัญญา หรือเปนขอตกลง หรือเปนความตกลงระหวางประเทศ นั่นประการ

หนึ่ง อีกประการหนึ่ง จะกอใหเกิดความสัมพันธทางกฎหมาย ความสัมพันธทางกฎหมาย

ที่กระผมกําลังจะกราบเรียนนั้น หมายถึงความสัมพันธทางกฎหมายระหวางกฎหมาย

ประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ ถาพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยไปทํา 

แลวเรารับเอาวาพันธกรณีระหวางประเทศเหลานั้นจะตองไดรับการคุมครองตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ถาเปนกรณีที่พันธกรณี หรือความตกลงที่ประเทศไปกระทํา

กับองคกรระหวางประเทศ ยังไมมีบทบัญญัติภายในของประเทศรองรับไว จะมีปญหา

ในทางปฏิบัติ จะมีปญหาในการบังคับใช โดยเฉพาะถาหากประชาชนใชสิทธิตาม

บทบัญญัติของมาตรา ๒๘ นํากรณีดังกลาวไปฟองบังคับตอศาล เพื่อใหศาลบังคับใหมี

การปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาว จะมีปญหาทันทีในทางปฏิบัติวา ศาลจะสามารถบังคับ

ใหรัฐตองปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ อยางที่ เขียนไวในบทบัญญัติของ    

มาตรา ๔ หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมอาจสามารถรับรองได ไมวาในขณะนี้หรือตอไป

ในอนาคตวา บทบัญญัติหรือขอตกลงที่จะปรากฏในพันธกรณีระหวางประเทศนั้น จะไม

ขัดกับบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ถามีการขัดกับบทบัญญัติ   

มาตราใดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญไทย หรือขัดตอบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งของ

บทกฎหมายของประเทศไทย พันธกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๔ นั้น จะสามารถใชบังคับ

เพื่อเปนการคุมครองในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ดังเชนบัญญัติ

อยูในรางมาตรา ๔ หรือไม นั่นเปนเหตุผลอีกประการหนึ่งที่กระผมขอแปรญัตติไว  

ประการสุดทายที่ผมขอแปรญัตติ ก็คือ ผมไมไดปฏิเสธในเรื่องของการผูกพันตาม

พันธกรณีระหวางประเทศ แตผมเห็นวา เรื่องของพันธกรณีระหวางประเทศนั้น ไมควรที่

จะอยูในหมวด ๑ ซึ่งเปนบททั่วไป แตควรที่จะอยูในเรื่องของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

นั่นคือผมเห็นวา ความตกลงหรือพันธกรณีระหวางประเทศที่ รัฐประเทศไทยจะใหการ

รับรองหรือคุมครองนั้น ควรที่จะไปอยูในหมวด ๕ ซึ่งวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  



 ๗๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 นัชชา ๓๔/๒ 

 

ดวยเหตุผลที่กราบเรียนมาทั้งหมด กระผมจึงไดยื่นขอแปรญัตติวา เห็นควรใหตัดคําวา 

และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยู ออก ซึ่งเมื่อดูจากรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับปรับปรุงแกไข ของกรรมาธิการยกรางที่ไดเผยแพรใหกับสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

เม่ือวานนี้นะครับ ก็ปรากฏวา ในรางฉบับปรับปรุงแกไขของกรรมาธิการยกราง ทานก็ได

ปรับปรุงถอยคําใหม เปนวา มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความ

เสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ซึ่งก็หมายความวา กรรมาธิการยกรางยอม

ตัดขอความตามที่ผมขอแปรญัตติ ก็คือ คําวา และตามพันธกรณีระหวางประเทศที่

ประเทศไทยมีอยู ออก ตามที่ผมขอแปรญัตติแลว เพราะฉะนั้นผมเองก็เลยยังสับสนวา ที่

ปรากฏในเอกสารเลมสีเขียวที่แจกวา คณะกรรมาธิการไมเห็นดวยกับคําขอแปรญัตติของ

ผมนั้น ทานจะยืนยันตามเอกสาร ฉบับรายงานเลมสีเขียวของทาน คือ ยังคงไมเห็นดวย

กับที่ผมขอแปรญัตติ หรือทานเห็นดวย และไดตัดขอความอยางที่ผมขอแปรญัตติออก

แลว ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ ทานสุรชัยครับ เพื่อชัดเจนนะครับ ขอความที่ทานตัดออกตรงกับของ

กรรมาธิการยกราง แตสวนที่กรรมาธิการยกรางตัดออกนี่นะครับ มากกวาที่ทานขอ     

แปรญัตติเขามา เพราะฉะนั้นทานก็ติดใจสวนนี้ไหมนะครับ สวนที่ตัดออกไปมากกวา     

ที่ทานเสนอเขามาครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมติดใจครับ เพราะผมถือวา สวนที่ผมได

แปรญัตติ และตองการใหตัดออก ตรงนั้นคือหลักการสําคัญนะครับ สวนที่มีการตัด

ขอความนอกเหนือจากนั้น ผมเห็นวา เปนการทําใหขอความกระชับขึ้น ก็ไมติดใจครับ 

 

          - ๓๕/๑ 

 

 

 



 ๗๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๓๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยกรางเขาไมติดใจแลวครับ ก็คงมีปญหาเรื่องที่กรรมาธิการแกไข มีทานสมาชิก              

มีความเห็นตามรางเดิมอยางไรหรือไมครับ ทานวิทยาครับ 

   นายวิทยา คชเขื่อน  : ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากขอให

กรรมาธิการยกรางชี้แจงขอความที่ตัดออกครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานกรรมาธิการครับ 
 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนวา ในประเด็นแรก

เรื่องพันธกรณีระหวางประเทศนั้น เปนอยางที่ ขอประทานที่เอยนาม คือ ทานสุรชัยไดยก

เหตุผลชี้แจงตอที่ประชุมแลวนั้น คณะกรรมาธิการเห็นดวยนะครับวา การเขียนไวตรงนี้

นั้น จะเปนปญหาวา ทําใหประเทศไทยนั้นรับพันธกรณีทันทีที่เกิดขึ้น ซึ่งอันที่จริงแลว

พันธกรณีมันจะผูกพันประเทศไทยหรือไม จะตองไปอยูในกระบวนการตาม มาตรา ๑๘๖ 

ตอไป เพราะฉะนั้นก็เห็นควรตัดตรงนี้ออก แตอยางไรก็ตาม  เพื่อเปนการยืนยัน

เจตนารมณวา การคุมครองตามพันธกรณีตาง ๆ นั้น ยังคงมีอยู กรรมาธิการไดไปเขียนอยู

ในมาตรา ๘๑ วา รัฐนั้นจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ทําขึ้น แลวก็มีผลพูกพันแลว สวน

อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมาธิการไดตัดออกไปดวยก็คือ ขอความที่วา ไวตามรัฐธรรมนูญนี้ และ

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย           

ทรงเปนพระประมุข นั้น การที่มีขอความวา ที่บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญ นั้น เห็นวาเปน

ขอความที่ไมจําเปนตองเขียน เพราะวาสิ่งตาง ๆ ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ถาบัญญัติ

รายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญแลว ก็คงจะเปนไปตามนั้น คงไมตองบัญญัติซ้ําไวอีก              

สวนขอความที่วา ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย นั้น มีอยูในมาตรา ๗ อยูแลว            

ก็ไมจําเปนตองเขียนซ้ําไวอีก เพราะฉะนั้นขอความที่คณะกรรมาธิการไดตัดออกและ 

แกไขนั้น ก็จะมีเพียงวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ

บุคคลยอมไดรับความคุมครอง ซึ่งเปนขอความเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญของป ๒๕๔๐ 

ครับ  



 ๗๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๓๕/๒ 

  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    
มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ไมมี ไปมาตรา ๕ เลยครับ เชิญทานเลขาครับ 
   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     
มาตรา ๕ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติขอสงวน     

คําแปรญัตติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
ทานที่สงวนไว มีทานวิทยา งานทวี ทานพิเชียร ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เชิญทานอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ กอนที่เราจะ

พิจารณามาตรานี้ ผมขอทวงที่ไดถามที่ประชุมไวเมื่อกอนที่จะไปรับประทานอาหาร       

วา หลักการในการที่จะลงมตินี่ เราจะเทียบเคียงอยางไร ผมขอใหนํามาพิจารณาเสียกอน

ดีไหมครับ ไมอยางนั้นเราจะเดินไปเรื่อย ๆ นะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ คือ รางรัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการยกรางมานี่

นะครับ จะมีเลมแรก เขาเรียกวา รางแรก นี่นะครับ คือ เลมสีสมกับสีเหลืองนะครับ เขาใจ

นะครับ ออกสีเหลือง ๆ ที่หัวปกนะครับ แลวฉบับอีกฉบับหนึ่งก็ที่แจกตอสมาชิกเมื่อวานนี้

นะครับ ที่ผมบอกใหอาจารยเจิมศักดิ์มาเอากลางคืนนั่นนะครับ แลวก็แจกตอนเชาก็นาจะ

มีนะครับ เลมลาสุดนะครับ เพราะฉะนั้นในการจัดทําเลมลาสุดนี่ครับ ก็จะเอาเนื้อหาของ

ฉบับแรกนั้นมาใส ถากรรมาธิการเขาไมมีการแกไข และในเลมนี้ก็จะมีขอบันทึกนะครับวา

กรรมาธิการเขาแกไขหรือไมนะครับ ถาไมแกไข นั่นเปนไปตามรางเดิม อยูในที่ทําปก               

สีเหลือง ๆ นะครับ แตถาแกไข กรรมาธิการก็จะมีขอความ แลวก็ตีเสนทับ ถากรรมาธิการ

เพิ่มเติม ก็จะมีขอความ แลวก็ขีดเสนใตไว ดังนั้น เวลาเราพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้  



 ๗๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๓๕/๓ 

 
จึงพิจารณาในรางลาสุดที่แจกทานสมาชิกนะครับ คือเลมนี้ ดังนั้น เวลาจะถามสมาชิกนี่

นะครับ ถากรรมาธิการแกไข ก็จะถามวา มีใครติดใจรางเดิมหรือไม ถาติดใจก็อภิปรายได 

แลวก็ใชเหตุผลกับกรรมาธิการวา ทําไมกรรมาธิการถึงแกไข ----------------------------------- 

          - ๓๖/๑ 

 

 

 

 



 ๗๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                วีรุทัย ๓๖/๑ 

 

ถาสมาชิกยังคงเห็นยืนวา รางเดิมดีกวา ก็ขอใหลงมติไดวา จะเอารางเดิมที่ทําครั้งแรก

และแจกสมาชิกไป ปกเหลือง ๆ กับรางที่กรรมาธิการเขาแกไข จะเอาถอยคําไหน มันก็จะ

เดินไปตามนี้ ไมตกหลนนะครับ ก็จะเหมือนกับพิจารณากฎหมายทั่วไป ทั้งในสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ผานมา อันนี้จะไดเขาใจตรงกัน ตองขอบคุณทานอาจารย           

เจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมก็ทํากฎหมาย

อยูนานพอสมควรนะครับ ปกติเรามีรางกฎหมายรางแรกที่เขาสูสภา พวกเราก็ใชกฎหมาย

รางนั้นเปนตัวบรรทัดฐานในการพวกเราแปรญัตติ ทีนี้ในการพิจารณาในกรรมาธิการนี่

เมื่อมีผูแปรญัตติขอแปรญัตติ กรรมาธิการเขาก็จะพิจารณาวา เขานี่จะเห็นดวย หรือ    

เขาเองอยากจะเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร เราก็ไดเห็นกันมาเลยตั้งแตตอนตน แตบังเอิญ

เที่ยวนี้กรรมาธิการทานบอกวา ไมพรอมที่จะตกลง ทานรับฟงพวกเรา เหมือนกับพวกเรา

นี่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรที่ ๑๓ เพราะวาเขาใหไปฟง ครม. ใหไปฟงสภา     

นิติบัญญัติ ใหไปฟงหนวยงานอื่น ๆ พวกผมนี่กลายเปนองคกรที่กรรมาธิการรับฟง

ความเห็น แลวก็ไปปรับปรุงแกไขเอง ตกลงพอปรับปรุงแกไขเองนี่ ทานก็มา เอามาใหเรา  

เม่ือวานนี้ แลวก็มาใหนอกรอบ ผมก็กราบเรียนทานประธานไปแลววา ผมเองนี่ไมมี

ปญญาที่จะมาเอาไดกลางดึกเมื่อคืนนี้ เพราะกลับจากตางจังหวัดเมื่อคืนนี้ ก็ไปงานของ

สภา ผมก็เพิ่งมาเห็นเมื่อเชานี้ ตกลงธรรมเนียมอันนี้นี่เราไมเคยปฏิบัติ แตผมเห็นใจครับ 

เนื่องจากเงื่อนเวลามันกระชั้นชิด ทานก็ไมสามารถจะแกเดี๋ยวนั้นได เพราะทานหลายทาน

ก็บอกวา ทานคิดไมทัน ผมไมตองบอกวา ทานใดบางที่พูดวาคิดไมทัน ผมเปนคนจําแมน 

จะสามารถพูดไดวาทานใดบางบอกทานคิดเดี๋ยวนั้นไมทัน ตองขอไวกอน เสร็จแลวทานก็

ไปแปรญัตติเอง ก็เลยขณะนี้ สมมุติวามีมาตราใดมาตราหนึ่งที่พวกผมแปรญัตติอยู          

๓ กลุม ขณะนี้เรามีเลมสีเหลืองนี่ รางแรก พวกผมก็แปรญัตติจากสีเหลืองนี้ออกมาเปน    

๓ กลุม ที่อาจจะตางกัน หรือเหมือนกันก็แลวแต แลวกรรมาธิการทานก็ไปแปรญัตติของ

ทานเองอีกกลุมหนึ่ง ผมตองถือวา ทานมีสิทธิที่จะแปรญัตติ ตองยอมรับสิทธิกอนวา             

ทานมีสิทธิ สิทธิเสมือนวา พวกผมแปรญัตติเหมือนกัน เพราะวายังสรุปไมไดวาจะเอา

อยางที่ทานพูดหรือไม ตกลงทุกคนนี่เห็นแตรางนี้เปนทางการ แลวตางคนตางแปรญัตติ  



 ๘๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                วีรุทัย ๓๖/๒ 

 

ขณะนี้ ตกลงถาพวกผมแปรกันไว ๓ กลุม ทานไปแปรอีกกลุมหนึ่ง เปนกลุมที่ ๔ หรือจะ

เรียกวา ทานเปนกลุมที่ ๑ ก็ได แลวพวกผม ๓ กลุมถัดมา ตอนนี้ก็กลายเปนวา รางนี้กับ

การมีคนขอแปรญัตติ นี่พูดกันอยางเสมอภาคเลยนะครับ ๔ กลุม คือ ทานแปรญัตติเอง 

๑ กลุม แลวพวกผมแปรญัตติอีก ๓ กลุม ตกลงเวลาพิจารณานี่ เราก็จะตองพิจารณาจาก        

อันนี้เปนหลัก เมื่อจากรางแรกเปนหลัก เราก็ตองดูวา เราพอใจรางแรก หรือจะมีการแกไข

หรือไม ถาคิดวารางแรกไมพอใจแกไข เราจึงมาพิจารณาวา เราจะแกไขแบบใคร ระหวาง

กรรมาธิการที่ไปขอแกไขเอง กับกลุมที่ ๑ กับกลุมที่ ๒ กับกลุมที่ ๓ ที่ขอแกไขวาเปน

อยางไร ดวยเหตุดวยผลอยางนี้ ทุกอยางจะตองโฟกัส (Focus) หรือจะตองเพงเล็งไปถึง

รางนี้ที่ผมถืออยูในมือ คือ รางแรก เพราะวาพวกผมคิดไมทันครับ ผมจะไปคิดจากทานได

อยางไร เพราะทานแกใหม แลวผมก็ไมมีโอกาสในการที่จะแปรญัตติจากที่ทานแกใหม

ดวย ผมก็ตองถือวาทานมีสิทธิ แตทานก็มีสิทธิเหมือนพวกผม คือ เปนคนแกเปนกลุม

หนึ่งๆ เหมือนพวกผม อันนี้เปนธรรมที่สุดเลย ทานมีสิทธิครับ แตทานจะมีสิทธิเปน           

ตัวยืนไมได เพราะตัวยืนนี่ พวกผมบอกวา อาว ผมไมมีสิทธิไปแกของทานอีกที แลวจะไป

เทียบกับทานไดอยางไร ตกลงผมตองเทียบจากตัวนี้ เทียบจากรางแรกถึงจะเปนธรรม ---- 

 

                - ๓๗/๑ 

 



 ๘๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐       ปทิตตา  ๓๗/๑ 

 

ถาเชนนั้น เวลาโหวตนี่นะครับ ทานตองเทียบระหวางจะยืนตามรางของกรรมาธิการ นี่ผม

ถือวารางของกรรมาธิการ หรือจะมีการแกไข ถาหากวายืนตามรางแรกของกรรมาธิการ 

จบ ไมตองแกหมด จบไปเลย แตถาทานบอกวา มีการแกไข ก็จะมาเทียบกันแลววา               

จะแกไขอยางไร ใน ๔ ราง ๔ แบบ อยางนี้ถึงจะถูกตอง พวกผมไมเห็นนี่ครับ ทานจะไป

เทียบเลยไมได ตกลงถาเปนเชนนี้ แลวเราก็มาเทียบกันวา ของกรรมาธิการก็ตองเคารพวา

ทานก็มีสิทธิ ไปเทียบกับกลุม ๑ ก็มีสิทธิ กลุม ๓ ก็มีสิทธิ กลุม ๒ ก็มีสิทธิ ก็เทียบกันดู 

แลวจะโหวตกันอยางไรก็โหวตกันตามนี้ เพราะฉะนั้นตอนเริ่มตนก็จะตองพูดกันเสียกอน

วา จะเอาตามรางของกรรมาธิการ คําวา รางของกรรมาธิการ คือรางนี้ หรือจะมีการแกไข

ใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี   สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ สรุปใหนะครับ รางที่กําลังพิจารณาขณะนี้นะครับ เรียกวา                

รางกรรมาธิการ รางกรรมาธิการนั้นเอารางปจจุบันเปนหลักนะครับ ไมใชรางตามเลม      

สีเหลืองนะครับ เลมสีเหลืองนั้นถาเทียบไปแลว มันก็เหมือนกับรางของสภาผูแทนราษฎร

แลวพอเวลาผานมาแลวนี่นะครับ กรรมาธิการในสภาก็จะมาพิจารณา นี่เทียบใหฟง       

แตเพียงแตวา รางแรกนั้นนี่นะครับไมไดผานสภาไหนมา ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่      

นะครับ การตั้งกรรมาธิการนั้นเขาตั้งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาคณะหนึ่ง       

พอพิจารณาในสวนของกรรมาธิการยกราง รางเสร็จแลวนี่นะครับ พอจะเอาเขาสูสภา   

เขาก็ตั้งอีกกรรมาธิการหนึ่ง เรียกวา กรรมาธิการพิจารณาราง ซึ่งทั้ง ๒ คณะดังกลาวนั้น 

มีทานอานันท ปนยารชุน  เปนประธาน ทั้ง ๒ คณะ แตในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่เรา

กําลังใชอยูนี้นะครับ พอดีรัฐธรรมนูญกําหนดวา ใหกรรมาธิการทั้งยกรางและพิจารณานั้น

เปนชุดเดียวกัน เม่ือเปนชุดเดียวกันนี่นะครับ รางใดก็ตามที่อยูกรรมาธิการนี่นะครับ        

ก็เรียกชื่อวา รางของกรรมาธิการ สวนรางที่เปนการไปยกมาครั้งแรกนั้น เมื่อยกมาแลวก็

ใหสมาชิกไปพิจารณาแลวก็แปรญัตติ  สมาชิกเขาในระหวางแปรญัตตินี่นะครับ 

กรรมาธิการในรางของเขานี่นะครับ  เขาก็มาปรับปรุงแก ไขนะครับ  พอเขาทํา                  

แกไขเปลี่ยนแปลงอะไรแลวนี่นะครับ  เขาก็ทํารายงาน รายงานนี่นะครับก็จะปรากฏ 

 



 ๘๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐       ปทิตตา  ๓๗/๒ 

 

รายละเอียดในนี้ละครับ วารายงานในรางเดิมที่เขาใชในปกสีเหลือง ๆ นั้น เขาแกไขไหม  

ถาเขาแกไขนี่นะครับ  เขาก็จะเขียนในนี้นะครับ ทานดูนะครับ อยางมาตรา ๔ ที่ทานกําลัง

พิจารณา เขาจะบอกวา มาตรา ๔ มีการแกไข พอมีการแกไข ก็ตองเอาอันนี้เปนหลักครับ

วา เขาแกไขมาแลวนี่ทานเห็นดวยไหม ถามวาเวลามีไหมในการพิจารณา มี ถาหากทาน

เห็นวา รางเดิมที่เขาเขียนไวแลวนี่นะครับ หรือบัญญัติมากอนหนานี้แลวทานเห็นดวย 

ทานก็ตองเขาใจตามนั้น ถาทานไมเห็นดวยตามนั้น ทานตองแปรญัตติ เพราะฉะนั้นสิ่งที่

ทานเสนอนั้น จะเห็นดวยตามรางเดิมก็ดี หรือแปรญัตติก็ดี เปนสิ่งที่ทานเขาใจอยูแลว           

นะครับ เม่ือกรรมาธิการแกไขนั้น มันก็มีปญหาวา ทานจะเห็นดวยกับที่กรรมาธิการเขา

แกไขไหม สวนทานที่ไมไดแปรญัตติอะไรเลย ทานอาจจะเห็นตามรางเดิม ทานก็บอกวา 

กรรมาธิการแกไข ไมเห็นดวย แตมีความเห็นวา รางเดิมมันดีแลว ทานก็อภิปรายนะครับ 

ใหเหตุผลวา รางเดิมนั้น ปกสีเหลือง ๆ มันดีอยางไร การที่กรรมาธิการเขาแกไขมานี่              

ไมเห็นดวยนะครับ ก็เรามาลงมติกันวา จะเอารางเดิมในเลมสีเหลือง หรือรางที่

กรรมาธิการเขาแกไขมาแลวนะครับ อันนี้ก็เปนสิ่งที่มาตัดสินกันในสภานะครับ หรือ

อาจจะตองพิจารณาไปถึงวา มาตรานี้อาจจะมีทานสมาชิกสงวน ก็ตองมาดูอีกวา สิ่งที่

กรรมาธิการแกไขนั้นนะครับ กับสิ่งที่สมาชิกเขาเสนอมา แลวกรรมาธิการไมเห็นดวย และ

มีการเสนอคําแปรนั้น ทานจะเอารางไหน จะเอารางของกรรมาธิการ หรือรางที่สมาชิกเขา

สงวนคําแปรญัตติ มันก็เดินแบบนี้ครับ เดี๋ยวใหถึงปญหากอนดีกวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ แลวทานมาแกปญหาตรงนั้น หรือเสนอตรงนั้นก็ไมสายนะครับ ตอนนี้มันเดินอยางนี้

อยู แลวทานมาเสนอตรงนี้นะครับ มันยังไมมีปญหาตรงนั้นเลย  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ปญหานี่มันมีแน 

เพราะวาประเดี๋ยวก็จะตองมีเร่ืองที่พูดนี้อยางแนนอน ------------------------------------------- 

 

          - ๓๘/๑ 

 

      



 ๘๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๓๘/๑ 

 

เพราะมาตรานี้ก็เร่ิมมีแลววากรรมาธิการก็แกไขเอง ก็เปรียบเสมือนกลุมหนึ่งที่ไปแกไข 

ทานประธานพยายามจะเปรียบเทียบเหมือนกับกฎหมายที่เราทําใน สส. แลวก็สงมา สว.  

สส. เขาแกไข แลวเขาก็สงมา สว. เมื่อแกไขแลวนี่ เวลา สว. ขอแปรญัตตินี่ ขอแปรญัตติ

จากสิ่งที่ สส. ไดแกไขแลว เพราะฉะนั้นทานเทียบกันไมได แตพวกผมแปรญัตติจากตน

ราง พวกผมไมไดแปรญัตติจากสิ่งที่ทานแกไขแลว นั่นคือตัวปญหา ถาเราขอแปรญัตติ

จากสิ่งที่ทางทานแกไขแลวนี่ มันไมมีปญหาเลย ก็จะเทียบเคียงกันไดทันที แตเนื่องจากวา

ขณะนี้มันมีรางแรกที่พวกผมเห็น และพวกผมแกไขจากนี้ แตผมไมบังอาจจะลวงรูไดวา

ทานตองการเปลี่ยนใจไปเปนอีกอันหนึ่งอยางไร ผมก็แปรจากตัวนี้ทั้งหมด ผมก็ยอมรับ 

แลวก็เห็นดวยวา ทานมีสิทธิที่จะแกไข แตการแกไขของทาน ในเมื่อพวกผมไมเห็น แลว

พวกผมไมไดแปรญัตติจากแกไขอันนั้น ผมก็ตองถือวา สถานภาพที่ทานแกไขก็เหมือนกับ

พวกผมแกไข อยางนี้ผิดหรือถูก ผมวาผมพูดถูกนะครับในหลักการ เพราะทานไปแกไข

จากอันเดียวกัน ทานก็มีสิทธิ ผมไมไดบอกไมมีสิทธิ แตสถานภาพอันที่แกไขใหมนี่จะให

พวกผมรับรูทีเดียวนี่ยังไมได เพราะผมไมไดแกไขจากตัวนี้ ตกลงทานแกไขไปก็เหมือนกับ

ผมแกไขไป ผม ๑๑ คน ก็มานั่งแกไขไป เสร็จแลวเวลาทานจะโหวตนี่ ทานจะเลนไปโหวต

เอาสีเหลืองกอน รางแรก กับกรรมาธิการอันใหม มาชนกันตัวตอตัววาเราจะเอาอันไหน 

ผมวาไมนาจะถูกตอง ที่ถูกตองก็คือรางแรกกับแกไข จะแกไขหรือไมแกไข ถาเกิดไมแกไข

ก็จะไดไมตองพูดกัน  ก็คือ ไปเอาตามรางแรก แตถาบอกวา รางแรกยังมีปญหา 

กรรมาธิการก็อยากแก ผมก็อยากแก เราก็โหวตกันวา อาว ตอไปนี้ อันนี้ มาตรา                       

นี้นะ สําหรับสีเหลืองนี่รางแรกไมใช ก็มาเทียบระหวางกรรมาธิการอันใหม ผมนี่นะครับ 

ยินดีใหเทียบเอากรรมาธิการเปนหลักดวย อาว ใหเกียรติเอาของทานเปนหลัก ก็มาชนกับ

กลุมที่ ๑ มาชนกับกลุมที่ ๒ ของผม ชนกับกลุมที่ ๓ ของผม อยางนี้ถูกตอง ผมไมไดเอา

ของพวกผมเปนหลัก เอาของทานนั่นเปนหลัก แตวาถาไมอยางนั้นนี่นะครับ ผมวาไมแฟร 

(Fair) เพราะวาทานเลน ทานจะแกเมื่อไรทานก็แก ทานคิดใหดีนะครับ ทานอยาเพิ่งเอาที่

ไปคุยกันมาเปนหลัก ผมนี่ชวยทานนะครับ โอกาสที่จะเปนไปตามกรรมาธิการแกไขนี่สูง

มาก เพราะวาเราจะเทียบระหวางรางแรกกับสิ่งที่กรรมาธิการแกไข บวกกับที่พวกผมขอ

แกไขเสียกอน ก็ออกมาแกไขแนนอนถาอยางนั้น เมื่อแกไขแนนอนแลว ผมก็ใหเอาของ 



 ๘๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๓๘/๒ 

 

ทานเปนหลัก ทานฟงผมใหดี ผมนี่ไมไดเหมือนกับทานเลขาที่บอกวา แบงเขา แบงเรา                 

จะพยายามเอาชนะ เอาแพ ผมคิดวา ที่ทานเลขาพูดเมื่อสักครูนี้ แหม ทานไมอยู  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ อยาเพิ่งไปตรงนั้น 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมจะไดแฉวาทานไปพูดที่ไหน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอยาเพิ่งไปตรงนั้นเลยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยว ทานใหผมพูดใหจบ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผมขอทานนิดหนึ่ง เอาตรงประเด็นนี้กอนนะครับ เดี๋ยวมันจะแตกประเด็น 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็ประเด็นนี้ละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานเลขาไมสมควรจะพูดวา ผมนี่

แบงพวก แลวก็จะเอาแพ เอาชนะ เพราะวาขอมูลผมมีวา ทานเลขานี่ไปพูดวา ถาเทียบ

กับรางสีเหลืองนี่ แลวพวกผมนี่หกเจ็ดกลุม ๗๗ คนนี่ มันก็ชนะทั้งวัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอาจารยเจิมครับ ผมขอความกรุณาเถอะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมคิดวาพูดอยางนั้นไมได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยางนั่น เขาใจครับ เขาใจ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  แลวพอผมพูดขึ้นนิดเดียว ผมนี่       

มีเจตนาดีนะครับ อยางที่ผมปรารถนา ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดวา เราไดทํางานไดถูกตอง 

ทานดูหนากรรมาธิการ เขาก็พยักหนากับผมวาอยางนี้ผมนาจะถูกแลว เพราะวาในที่สุด

แลว ทานบอกแก ก็เอาของกรรมาธิการที่แกนี่เปนหลักในการเทียบ 

 



 ๘๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๓๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ  ก็ยังไมถึงเวลานั้นเลยครับ  เขาใจแลวอาจารย เจิมครับ  ฟงทานการุณครับ                

มีประสบการณมากครับในสภา เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ประสบการณมากก็ถูกตมไดเหมือนกันนะครับ            

ทานประธาน ทานประธานที่เคารพครับ  ผม การุณ ใสงาม นะครับ คือ ที่จริงทานประธาน

ในการพิจารณานี้นะครับ เราก็มาเปนลําดับดีแลว อยากเรียนทานประธานอยางนี้ครับ   

ในการพิจารณาขณะนี้อยากฝากใหเพื่อนสมาชิกดูรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับ ------- 

 

                               - ๓๙/๑ 



 ๘๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                กุลนที ๓๙/๑ 

 

ใหทานดูที่มาตรา ๒๘ วา ทานทําฝนรัฐธรรมนูญคงไมได มาตรา ๒๘ เขาบอกวา เม่ือพน

กําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่สงเอกสาร ตามมาตรา ๒๖ ตองดูมาตรา ๒๖ อีกนะครับ    

ก็คือ มันพนมาแลว ยอ ๆ นะครับ เขาบอกวา ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

ทั้งหมดทานนี่นะครับ พิจารณาความเห็นที่ไดรับมาตามมาตรา ๒๖ ก็คือ พิจารณา

ความเห็นจาก ๑๒ องคกร ตามมาตรา ๒๖ นั่นแหละ เหมือนกับที่อาจารยเจิมศักดิ์วา แลว

เขาบอกวา และ ทานประธาน เขาบอก และ และคําแปรญัตติ ตามมาตรา ๒๗ ก็คือ 

ตอนนี้มีอยู ๗ กลุมใชไหมครับ พวกเราทั้งหมด คําแปรญัตติของพวกเรา ๗ กลุม ให

กรรมาธิการพิจารณาทั้งมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๖ คือ องคกร ๑๒ องคกร 

มาตรา ๒๗  ก็คือ คําแปรญัตติของพวกเรา ๗ กลุม พิจารณาเสร็จแลว เขาบอกวา    

พรอมทั้งจัดทํารายงานการแกไขเพิ่มเติม นี่ไงครับ แกไขเพิ่มเติมที่สงมาทั้งหมดวันนี้ 

หรือไมแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งเหตุผล แลวก็เผยแพรใหทราบทั่วไป แลวนําเสนอราง

รัฐธรรมนูญตอสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา คือวันนี้ เพราะฉะนั้นที่เราพิจารณา คือ 

ตัวรางที่กรรมาธิการแกไขแลวนี่นะครับ แมจะดูทัน ดูไมทัน ของอาจารยเจิมศักดิ์ ก็เปนเวร 

เปนกรรมพวกเราละครับ เพราะรัฐธรรมนูญเขาวามาอยางนี้ อาจารยเจิมศักดิ์ ถาดูมาตรา 

๒๗ แลว มาดูมาตรา ๒๘ อยางนี้ก็คงจะเริ่มเขาใจนะครับ อยากใหทานดูใหทั่ว ใหครบ 

เพราะวาไปพิจารณาแบบรางที่พวกเราเคยพิจารณารางพระราชบัญญัติทั่วไป ตาม

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ผูแทนราษฎร วาระหนึ่ง สอง สาม ไปถึงวุฒิของทาน หนึ่ง สอง 

สาม อะไรตาง ๆ ไมใช มันตองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอบพระคุณครับ คือเทียบใหฟงนะครับ จะไดเขาใจงาย ๆ ขออนุญาตตอเลยนะครับ 

มาตรา ๕ ครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้

มาตรา ๕ ไปแลวครับ ไมมีการแกไข มีทานวิทยา งานทวี กรรมาธิการ ขอสงวนความเห็น

ครับ 



 ๘๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๓๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานวิทยา เชิญครับ 

  นายวิทยา งานทวี  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม วิทยา งานทวี                    

ผมขอสงวนมาตรา ๕ นี้ เนื่องจากวา คุณอรรครัตนนะครับ สสร. เพื่อนผม แลวก็เปน

นักศึกษา ปรอ. รุน ๑๑ ดวยกัน คือ ดวยความเปนหวงวา มติของทานจะตกไปนะครับ ใน

หลายเรื่อง เนื่องจากกลุมที่ทานเซ็นดวยนี่อาจจะมีปญหาอยูเรื่อย ๆ ผมก็เลยสงวนญัตตินี้

เพื่อใหทานไดมีโอกาสไดพูดนะครับ อยากจะขอคุณอรรครัตนชวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ เชิญทานอรรครัตนครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ    

ที่เคารพ ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ในบทบัญญัติ                  

มาตรา ๕ ผมไดขอแปรญัตติจากเดิม ขอความ มีขอความวา มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทย 

ไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 

โดยผมขอเพิ่มคําวา และบุคคลที่อยูในประเทศไทย ก็สรุปแลว ก็คือ เพิ่มเปนมาตรา ๕ 

ประชาชนชาวไทยและบุคคลที่อยูในประเทศไทย ไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด 

ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน โดยสิ่งที่ผมนํามาแปรญัตติ ก็เปน

เร่ืองที่ไดมาจากการรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชน ทั้งในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผม

มีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดมุกดาหารเอง แลวก็จากการไดมีโอกาสไปรวมรับฟงความคิดเห็น 

   (นายไพโรจน พรหมสาสน ไดยนืและยกมือขึ้น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยวทานอรรครัตน สักครูหนึ่ง ทานไพโรจนประทวงเรื่องอะไรครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม

ขออนุญาตวา คงจะไมคอยจะถูกตองนะครับ ทานกรรมาธิการ ทานไปสงวนไว ทานตอง

พูดเองครับ ไมใชไปโอนสิทธิใหสมาชิก ซึ่งถาเขาไมไดแปรญัตติหรือขอสงวน มาเปน             

คนพูดนะครับ ถาเปนอยางนั้นมันจะยุงกันใหญ จะไปกัน ผมตองขอโทษทานอรรครัตน  

 



 ๘๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๓๙/๓ 

 

นะครับ ผมขออนุญาต ทานวิทยามีประเด็นเรื่องสงวนนี้วาอยางไร คงอภิปรายอยางนั้น 

นะครับ ถาไมอยางนั้นมันจะยาวความมากนะครับ ก็ใหคนโนนคนนี้พูดแทนกัน มันจะไป

กันใหญ เราตองยึดขอบังคับเปนหลักครับ เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย

ครับ ขอบคุณครับ 

 

          - ๔๐/๑ 

 



 ๘๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐            นงลักษณ ๔๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอรรครัตนเปนผูรับรองหรือเปลาครับ รับรองญัตติดวยหรือเปลาครับ เดี๋ยวขอดู               

นิดหนึ่ง ทานวิทยานี่เปนกรรมาธิการ  

   นายการุณ ใสงาม  : เดี๋ยวอยางนี้ ขอชี้แจงอีกนิดหนึ่งแทนทานอรรครัตน  

นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ทานอรรครัตนรอเดี๋ยวนะครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานอรรรครัตนครับ ทานมีสิทธิครับ ทานอรรครัตน

เปนผูรับรองญัตติ แตบังเอิญไมไดเปนผูรับรองญัตติของคุณวิทยาครับ เปนผูรับรองญัตติ

ของคุณพิเชียร เพราะฉะนั้นคุณอรรครัตนยอมมีสิทธิอภิปราย และคุณพิเชียรก็แปรญัตติ    

และสงวนเอาไวเชนเดียวกันกับคุณวิทยา เพราะฉะนั้นทั้งญัตติฉบับคุณวิทยา คุณพิเชียร 

และคุณเจิมศักดิ์ ปนทอง รวมถึงผูรับรองทั้ง ๓ ญัตตินี้ มีสิทธิอภิปรายมาตรานี้ทุกคนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  พอดีเขาไมไดไปรับรองเรื่องที่ทานวิทยาสงวนไวนะครับ  มันคนละเรื่องกัน             

เพียงแตว า เขาเปนผู รับรองในญัตติ เดียวกันนี้นะครับ  เดี๋ ยวทานพิ เชียรคงให                

ทานอรรครัตนอภิปรายเหมือนกันใชไหมครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ

ทานอรรครัตนเปนผูรับรองในญัตติของกลุม ๑ ถูกตองครับ แลวก็เร่ืองนี้ทานอรรครัตน    

จะเปนผูชี้แจงเองครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้นก็ทําเสียในคราวเดียวนะครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทานก็ถือวามอบ ญัตติทานก็มอบใหทานอรรครัตนอภิปรายเลยนะครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถูกตองครับ 

 



 ๙๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐            นงลักษณ ๔๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานอรรครัตนตอเลยครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบขอบคุณทานประธานครับ ก็ตอง

ขอบพระคุณทานเพื่อนสมาชิก ทานวิทยา แลวก็ทานพิเชียรนะครับ ในญัตตินี้ก็คือ        

ผมเปนคนเสนอมาตรานี้ แกไขเพิ่มเติมอันนี้เขามา แลวก็เพื่อนสมาชิกทั้งสองทานก็ไดให

ความกรุณาผม ผมก็ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น มาตราที่แกไขเพิ่มเติม       

นะครับ มีความสําคัญมากกับประเทศไทย ซึ่งโดยเฉพาะจากที่การที่ผมไดไปรับฟง    

ความคิดเห็นจากประชาชน  พี่นองในจังหวัดมุกดาหาร  แลวก็จากจังหวัดตาง  ๆ             

ในภาคอีสานนะครับ ซึ่งจากการที่มุกดาหารเปนเมืองชายแดน แลวก็มีความสัมพันธกับ

มิตรประเทศเพื่อนบานกันมาอยางยาวนานนะครับ ทําใหเราไดแนวความคิดที่ดีมาจาก  

พี่นองประชาชนวา นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะใหความคุมครองแกประชาชน   

ชาวไทยแลว ก็ยังควรที่จะใหความคุมครองรวมไปถึงชาวตางชาติที่ไดเขามาพึ่งพระบรม

โพธิสมภาร เขามาจากบานเกิดเมืองนอนมาครับ มาอาศัยอยูในแผนดินประเทศไทย    

นะครับ ใหไดรับความคุมครองในตรงนี้เชนเดียวกันครับ โดยมีเหตุผลจากการที่ไดไป    

รับฟงมาประกอบดังนี้ครับทาน ที่ผานมาในจังหวัดชายแดน ที่ผมพูดในจังหวัดชายแดน 

เพราะวา เนื่องจากวา ผมไดรับฟงจากพี่นองประชาชนมาบอกเลาใหฟงโดยตรง ก็คือยัง    

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ยังมีการไมเคารพถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยูคอนขางมาก 

เนื่องจากเขาเหลานั้นไมไดเปนคนไทยครับ แลวก็ทําใหเขามีความรูสึกวา เขาไมไดรับสิ่งที่

เขาควรจะมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ยกตัวอยางเชน ในขณะที่มีการจับกุมนะครับ    

ตนทางแหงกระบวนการยุติธรรมมักจะมีแนวทางที่ไมอนุญาตใหคนตางชาติไดรับการ

ประกันตัวครับ ซึ่งโดยเหตุผลที่อาง ก็คือ เนื่องจากวา เกรงวาเขาเหลานั้นเมื่อไดรับการ

ประกันตัวแลวจะหนีกลับไปประเทศเขา ซึ่งความจริงแลวในหลักกฎหมายเราก็ไดมีการ

บัญญัติไววา ในกรณีที่ยังเปนผูตองหาอยู หรือวายังไมไดมีการพิสูจนจนถึงขั้นศาล

พิพากษาวาเขาเปนผูกระทําความผิด บุคคลเหลานั้นก็ยังถือวาเปนผูบริสุทธิ์อยู             

แตในขณะเดียวกันเรายังมีเจาหนาที่อีกสวนหนึ่งที่ไมไดใชหลักเกณฑนี้ แตวาไปพิจารณา    

ในแนวทางที่วาไมอนุญาตใหประกันตัว ตรงนั้นก็เปนสวนหนึ่ง แลวมี อีกกรณีหนึ่งก็คือ  



 ๙๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐            นงลักษณ ๔๐/๓ 

 

ในชวงเทศกาลตาง ๆ ผมยกตัวอยางเชน ในชวงเทศกาลสงกรานต ซึ่งก็จะมีชาวตางชาติ  

ที่เขามาทํางานในกรุงเทพฯ หรือในเมืองใหญ ๆ เม่ือกลับเขาไป จะกลับเขาไปยังประเทศ

ของตัวเอง ก็จะถูกเจาหนาที่บางสวนทําการจับกุม แตวาปรากฏวา ไมมีการดําเนินคดี    

แตวานําเขาเหลานั้นไปรีดไถ ไปยึดทรัพยสิน ไปอะไรเขา แลวเขาเหลานั้นก็เขาเมือง    

โดยผิดกฎหมาย ก็ไมกลาที่จะมารองเรียนหรือมาดําเนินการใด ๆ อยางเจาหนาที่ --------- 

 

                                                                                                                     - ๔๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๔๑/๑ 

 

ซึ่งก็เปนชองทางใหเจาหนาที่เหลานั้นกระทําความผิด นอกจากนี้ผมยังมีเหตุผลประกอบ

ในสวนที่ เกี่ยวของกับในดานของทางเศรษฐกิจนะครับ ถาเราเพิ่มบทบัญญัติให

รัฐธรรมนูญฉบับนี้คุมครองไปถึงชาวตางชาติดวย ก็จะทําใหชาวตางชาติเกิดความมั่นใจที่

จะเขามาลงทุน มาประกอบกิจการ พรอมกันนั้นเมื่อมีการขยายไปถึงในเรื่องของสิทธิ

เสรีภาพ  ซึ่งก็ เปนสิทธิพื้นฐาน  ซึ่งในนานาอารยประเทศก็ไดระบุในสิ่งเหลานี้ ไว 

เพราะฉะนั้นในกฎหมายไทยของเราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็จึงควรที่จะบัญญัติใหความ

คุมครองแกบุคคลที่อยูในประเทศไทยดวยเชนเดียวกันครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานที่แปรญัตติไวนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ติดใจไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอใหคุณสวิง   

เปนผูอธิบายครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญทานสวิงครับ ผูรับรองนะครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ผูรับรองครับ 

ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๕ นี้นะครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาสิ่งที่เปนจุดออน  

ที่สําคัญที่ผานมาทั้งหมดนะครับของรัฐธรรมนูญเรา ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการที่พูดถึงเฉพาะ

ประเด็นนะครับวา ประชาชนชาวไทยเทานั้นนะครับที่จะได รับการคุมครองจาก

รัฐธรรมนูญฉบับนี้  จริง  ๆ  แลวนี่นะครับ  เรายังมีบุคคลอื่นที่อยู ในประเทศไทย     

โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เปนคนไทย แตยังไมไดรับสัญชาติ การตกสํารวจเร่ืองสัญชาติ  

นี่นะครับมีปญหามาโดยตลอด ผมอยูทางภาคเหนือนี่ผมทราบดีครับ กระบวนการ       

การพิสูจนสิทธิ การพิสูจนสัญชาตินี่นะครับเปนปญหามาโดยตลอด รวมทั้งแมกระทั่ง

ขนาดเขาไดรับสัญชาติแลวนี่นะครับ ก็ยังไปถอนสัญชาติเขาก็มี ซึ่งผมคิดวา อันนี้        

เปนประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับ ที่ไปเกี่ยวพันกับทางดานสิทธิมนุษยชนของเรามาโดยตลอด 

ถาเราเขียนรัฐธรรมนูญเฉพาะประชาชนชาวไทย ซึ่งหมายถึงผูที่เปนสัญชาติไทย และ      

มีบัตรประชาชนเทานั้นนี่นะครับ อันนี้นี่ เราเองนี่นะครับ ถาพูดตามจริงแลวนี่ ผมคิดวา

ประชาชนคนไทยนี่นะครับ ก็ไปทั่วโลก ก็ไปอยูภายใตกฎหมายของประเทศนั้น  ๆ ดวย      



 ๙๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๔๑/๒ 

 

ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้ ถาหากวา เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับ หรือจะเติมตามสิ่งที่ผมขอ    

แปรญัตติไวนะครับวา ประชาชนที่อาศัยอยูในราชอาณาจักรไทยนี่นะครับ ผมคิดวา อันนี้  

ก็จะครอบคลุมได ทีนี้ถาเราพิจารณาเรื่องนี้ใหดีนี่นะครับ เราจะเห็นวา การละเมิดสิทธิ

มนุษยชนสําหรับคนที่เขามาในประเทศไทย ซึ่งปฏิเสธไมได เปนความจริงอยูแลวนะครับ 

และเปนจํานวนมาก เขาสามารถที่จะไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ    

วาดวยเรื่องทางดานการละเมิดสิทธิก็ดีนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับการที่ถูกเลือกปฏิบัติก็ดี     

ผมคิดวา อันนี้จะทําใหเรานี่นะครับไดรับการยอมรับทางดานสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้      

มากยิ่งขึ้นนะครับ มีทานกรรมาธิการบางทานแยงเรื่องนี้วา ถาอยางนั้นคนตาง ๆ เหลานี้   

นี่นะครับก็จะไดรับสิทธิในเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษาและสาธารณสุขไปดวยใชหรือไม        

ซึ่งผมคิดวา อยางไรก็ตามนี่นะครับ ก็เปนประเด็นทางดานสังคมมาโดยตลอด คนที่ไมมี

บัตรประชาชน ไมไดรับการยอมรับจากสัญชาติไทย เรียนหนังสือจนจบ จนที่จะไปไหน   

ตอไหนตามที่มีขาวเยอะแยะเต็มไปหมด พอถึงตอนนั้นเราถึงจะมอบสัญชาติใหเขา       

ซึ่งผมคิดวากระบวนการทางดานการศึกษาก็ดี กระบวนการทางดานสาธารณสุขก็ดี        

ก็ปฏิบัติ ในฐานะที่ เปนมนุษยชนอยูแลวนะครับ  ที่ผานมา  ผมอยูทางชายแดน              

ทางภาคเหนือ ผมก็เห็นวา โรงพยาบาลทั้งหลายก็ปฏิบัติในเร่ืองนี้อยูแลว ดังนั้น ถาเรา

เขียนเรื่องนี้ไวสําหรับคนกลุมหนึ่งที่เขามาในประเทศไทย แลวก็รวมทั้ง ซึ่งถาสมมุติเขาไป

ละเมิดกฎหมายอยางอื่น ก็มีกฎหมายอยางอื่นนี่นะครับดูแลเขาอยูแลว เร่ืองเกี่ยวกับ

กฎหมายทางดานคนตางแดนหรืออะไรทั้งหลายนี่นะครับ เรื่องเกี่ยวกับคนตางดาว

ทั้งหลายนี่เขามาอยูแลวนี่นะครับ แตเร่ืองนี้นี่อยางไรก็ตามไมใชเฉพาะคนที่อพยพเขามา

ในประเทศไทยเทานั้น -------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๔๒/๑ 

   

 

 



 ๙๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๔๒/๑ 

 

คนที่มาทํางาน คนที่มาทองเที่ยว หรือคนที่มาลงทุนทางดานเศรษฐกิจทั้งหลาย ทั้งมวลนี่

นะครับ ผมคิดวา เรื่องนี้ถาเราเพิ่มเขาไป ก็จะทําใหตรงนี้เปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับจาก

นานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้น ผมคิดวา เร่ืองนี้นี่นะครับถาหากวา เราไมติดใจ และไมเปน

ที่ เ รียกวา เปนชาตินิยมเสียจนเกินไปนี่นะครับ ผมคิดวา ถาเราไดเติมเขาไปก็จะ

ครอบคลุมในเรื่องนี้คอนขางมาก ดังนั้น ผมคิดวา อยางไรก็ตามนะครับ ขอความที่ผม

เขียนลงไปนี่อาจจะ ผมคิดวา ผมอาจจะยอมไดนะครับ เทาที่จะตองไปใชกับอยางที่ทาน

อรรครัตน  ขอเอยนาม ทาน สสร. ที่ขอแปรญัตติในเรื่องนี้ขอแปร ก็จะเปนเรื่องดี เพราะวา

จะคงไวซึ่งเรื่องเกี่ยวกับประชาชนชาวไทย และบุคคลที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งผม    

คิดว า  เ รื่ อ งนี้ จะครอบคลุม  ส วน เรื่ อ งคํ าว า  เชื้ อชาติ  นี่ นะครับ  ผมก็ยอมฟ ง 

คณะกรรมาธิการที่เคยอธิบายใหผมฟงวา อยูในเรื่องเกี่ยวกับเหลากําเนิดอยูแลว อันนี้ผม

ก็ไมติดใจ แตวาถาเราจะเพิ่มเร่ืองนี้เขาไปนะครับ ก็จะทําใหระบบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ผมคิดวา ถาเราไปอยูที่ชายแดน เราจะเห็นไดวา ระบบของการสืบสวนของคน

ตาง ๆ เหลานี้ โดยเจาหนาที่ของเราเองนี่ไมเกิดความเปนธรรม หลายครั้งนี่นะครับ ผม

เคยไดยินคนตาง ๆ เหลานี้พูดใหฟงนะครับวา พอถูกจับ เจาหนาที่ขอใหถอดเสื้อผา ทั้ง ๆ 

ที่เปนผูหญิงนะครับ ออกทั้งหมด และหลังจากนั้นสงกลับแดน ซึ่งผมคิดวา เรื่องเหลานี้ไม

ควรจะเกิดขึ้นในบานเรา เขาควรจะไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดวย 

ขอบพระคุณมากครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานการุณ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

ครับ ในฐานะผู รับรองญัตติของคุณพิเชียร ญัตติลําดับที่ ๒ ในมาตรา ๕ นี้นะครับ        

ทานประธานครับ ขอเสนอทั้ง ๒ ประเด็น ในญัตติ ในมาตรา ๕ นี้ เปนขอเสนอที่ดีมาก 

และเปนขอเสนอที่กาวหนา ตองยอมรับนะครับวา เปนขอเสนอที่กาวหนามาก ขอเสนอ

ญัตติของคุณวิทยา กับคุณพิเชียรนั้น เปนขอเสนออยางเดียวกัน สามารถรวมเปน     

อยางเดียวกันได ขอเสนอของอาจารยเจิมศักดิ์ ที่โดยคุณสวิงนะครับ นําเสนอนั้น ก็เปน

ขอเสนอที่เกือบคลายกัน เปนอยางเดียวกัน สามารถรวมกันได ขอเสนอทั้งหมดนี้นะครับ  



 ๙๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๔๒/๒ 

 

ถาทานดูนะครับ ในเรื่องของที่เราพิจารณาผานไปแลว วาดวยเรื่องศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย ความเทาเทียมกันแลวนะครับ ขอเสนอนี้เปนขอเสนอที่กาวหนามาก ขอเสนอ

มาตรา ๔ ที่ตัดออกไปเมื่อสักครูนี้นะครับ ในกรณีที่ไปยอมรับพันธกรณี และสนธิสัญญา

ตาง ๆ มาเขียนไวในรัฐธรรมนูญ อันนี้ตางหากที่เปนขอเสนอที่ไมควรทํา ซึ่งเราก็ตัดออก

ชอบแลว ไปเอาสนธิสัญญา ไปเอาพันธกรณีระหวางประเทศมาบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ   

มาใหรัฐธรรมนูญรองรับและใหรัฐธรรมนูญ มัดไวในรัฐธรรมนูญ เขาไมเคยมีประเทศไหน

ในโลกทํา แตขอเสนอมาตรา ๕ ขณะนี้ครับ ทานครับ อยากเรียกรองเพื่อนสมาชิกครับ มา

ชวยกันดูสักนิดหนึ่ง ผมคิดวา ตอนที่เราเสนอแปรญัตติมา ตางคนตางก็ไมรูวา ใครจะ

เสนอประเด็นอยางไร และเขียนถอยคําอยางไร แตถามาดูทั้ง ๒ ประเด็น ในการเสนอแลว

นี่นะครับ ถารวมกันได ถารวมกันไดนะครับ ปรับถอยคําได ซึ่งเปนการแปรญัตติอยาง

เดียวกัน ไดความอยางเดียวกัน เพียงปรับถอยคํา ๒ อยางนี้ใหเขาที่กัน ซึ่งไมขัดตอ

รัฐธรรมนูญ เราทําได เพราะไมใชเปนการแปรญัตติใหม และไมตองขออนุญาตตาม  

วรรคทายของมาตรา ๒๗  ๒๘ เกี่ยวกับเร่ือง ๖๐ เสียงขึ้นไป หรือตองขออนุญาต

กรรมาธิการ เพื่อนสมาชิกครับ ทานลองชวยดูครับ เปนไปไดไหมครับ อันนี้เราจะพูดเพื่อ

ประโยชนของรัฐธรรมนูญนะครับ ถอยคํามันจะสั้น พอดีกัน เอาของคุณวิทยา กับคุณ

พิเชียร เปนอยางเดียวกัน รวมกัน แตไปแกคําวา ประเทศ แลวไปใชคําของญัตติของคุณ

เจิมศักดิ์ โดยใชคําวา ราชอาณาจักร มาแทนคําวา ประเทศ เพราะฉะนั้นตรงสวนนี้ก็จะได

ความวา ประชาชนชาวไทย นะครับ นี่เปนสวนที่ ๑ นะครับ ------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๔๓/๑ 

 



 ๙๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๔๓/๑ 

 

ประชาชนชาวไทย และบุคคลที่อยูในราชอาณาจักรไทย ไมวาเหลากําเนิด เพศ ก็มาขอ

ตรงนี้อีกเชนกันครับ ทางญัตติของคุณเจิมศักดิ์ ที่นําเสนอโดยคุณสวิงนะครับ รวมคําวา 

เชื้อชาติ ของคุณสวิง คุณเจิมศักดิ์นี่นะครับ มาเพิ่มเติมกับของคุณพิเชียรและคุณวิทยา                  

ก็จะกลายเปน ไมวาเหลากําเนิด อันแรกนะครับ เพศ อันที่ ๒ ครับ เชื้อชาติ อันที่ ๓ หรือ

ศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญที่เสมอกัน ทานประธานครับ ถาได

อยางนี้ผมคิดวา ทําใหรัฐธรรมนูญของเรานี้ทั่วโลกอานแลว โอ นี่สากล นี่คุมครอง

ประชาชนทั่วโลก รัฐใด ประชาชนใดที่เขามา ก็สบายใจวา ลูกหลานของเขาเขามาผาน

ประเทศไทย เดินผาน อาศัยผาน มาทองเที่ยว หรืออะไรก็ตาม จะไดรับความคุมครอง                 

ไมถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เพราะถาทานทําการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

หรือทําใหเขาเสื่อมเสียสิทธิเสรีภาพประการใดก็ตาม ทานก็จะถูกเขากลาวรายและ

ประณามอีกเชนกัน เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นการเติมอยางนี้ทําใหเราไดความที่

ครบถวนดี อยากฝากเพื่อนสมาชิกใหชวยตัดสินใจครับ ถาเห็นดวยอยางนี้ ก็คือเราแกไข

ตามที่เพื่อนสมาชิกแปรญัตติ ตอจากนั้นเมื่อเราชนะสวนนี้แลวเราก็จะไดปรับปรุงถอยคํา

ใหละเอียดครบถวน อยางที่ผมนําเรียนไปสักครูนี้ จะเปนประโยชนครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวอยาเพิ่งปรับแกถอยคําตอนนี้นะครับ เอาเปนวากรรมาธิการ                   

เขาเห็นอยางไรกอน ถาเห็นพองตองกันก็ยังจะปรับไดนะครับ แตตอนนี้ไปปรับกอน                          

เดี๋ยวจะมีขอถกเถียงกันอีก ทานเศวตมีอะไรครับ 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ผม เศวต  ทินกูล ครับ ทานประธานครับ ผมขอ

อภิปรายสักเล็กนอย ผมเปนผูรับรองญัตติครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ รับรองญัตติไหนครับ 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ทานอาจารยพเิชียร  อํานาจวรประเสริฐ ครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญครับ 

 



 ๙๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๔๓/๒ 

 

   นายเศวต  ทินกูล  :  เกี่ยวกับประเด็นนี้ ผมก็ไมขัดของครับ เพราะถือวา

เปนเรื่องดีของทั้งทานสวิง ทานพิเชียร ทานอรรครัตน ทานการุณ นะครับ แตปญหาที่ผม

อยากจะนําเสนอวา ในฐานะที่ผมอยูชายแดนนะครับ ผมก็เห็นอยางที่ทานอรรครัตนเห็น 

คือ เราตองเห็นโครงสรางวา เรามีพี่นองชาวลาวอพยพดวยนะครับ หมายถึงอพยพเลย    

นะครับ มาอยูในดินแดนไทยเลยนะครับ เปนเรื่องเปนราวตามที่กฎหมายรับรองนะครับ 

เรามีพี่นองชาวเวียดนามดวย ตอนนี้ก็มีเยอะแลว เปนคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับ 

เพราะฉะนั้นเรามีอีกนิด คนไทยเชื้อสายจีนดวยนะครับ และชนกลุมนอยดวย อยาง โซ ขา 

กระเลิง ญอ มันมีครบไปหมดครับ แลวก็เหมือนกับภาคเหนือ ประมาณอยางนั้นครับ      

ทานประธานครับ ผมก็อยากใหเห็น คือ เขาใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ แตอยากใหฝากไปถึง

กรรมาธิการยกรางในสวนของวา มันก็มีแบบใหม ๆ ที่กําลังเขามาใหม ๆ เหมือนกันครับ 

ประเภทลักลอบเขาเมืองครับทานประธาน พวกลักลอบเขาเมืองอาจจะมาทําจารกรรม

หรือมาหาขายแรงงาน หรืออะไรก็สุดแทแตนะครับ มันก็ตองคิดคํานึงถึงเรื่องความมั่นคง

ดวยครับทานประธาน  คือ ตองดูวาความมั่นคงก็อาจจะมีในสวนนี้ ในสวนที่ เปน

ประชาธิปไตย เปนเสรีภาพก็ดีครับ เร่ืองความมั่นคงผมอยากใหตระหนักดวย แตทั้งนี้

ทั้งนั้นผมสั้น ๆ นะครับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็นาจะดีนะครับ ก็จะไดรวม ๆ เขาไป 

ผมก็ขอฝากแคนี้ละครับถึงกรรมาธิการยกราง ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานกรรมาธิการครับ เชิญทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในเบื้องตนคณะกรรมาธิการตองขอ                 

กราบเรียนอยางนี้นะครับวา ในดานความคิดหรือดานเนื้อหานั้นไมไดแตกตางจากทาน             

ผูอภิปรายทั้งหลายนะครับวา ประเทศไทยนั้นคงจะดูแลบุคคลที่มาอยูในราชอาณาจักร

ทุกคน แตวา วิธีการเขียนกฎหมายตางหากที่ทําใหเกิดปญหาขึ้น เพราะความในมาตรา ๕ 

นั้น เปนความที่บัญญัติถึงประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะแตกตางจากมาตรา ๔                     

ที่ผานการพิจารณาไปแลว มาตรา ๔ เมื่อเราแกไขกลับไปยังรัฐธรรมนูญของ ๒๕๔๐  

 



 ๙๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๔๓/๓ 

 

แลวนั้น หมายความวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพของบุคคลทุกคนที่อยูใน

ประเทศไทยนั้น ก็ยอมไดรับความคุมครอง การละเมิดสิทธิของแตละบุคคลนั้น ก็ยอม

ไดรับการดูแลจัดการในเรื่องสิทธิในทางการยุติธรรม เพราะฉะนั้นบุคคลทุกคนที่อยูใน

ราชอาณาจักรไทยจะไดรับความคุมครองตามมาตรา ๔ ---------------------------------------- 

 

           - ๔๔/๑ 

 

    



 ๙๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัศมี ๔๔/๑ 

 

แตสําหรับมาตรา ๕ นั้น วัตถุประสงคที่เขียนขึ้น คือ เขียนขึ้นเพื่อรับรองคนไทยทุกคนวา      

คนไทยทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ทีนี้ถาเติมถึงบุคคลอื่นซึ่งมิใชเปนคนไทย ซึ่งหมายถึง

บุคคลตาง ๆ ที่เขามาอยูในราชอาณาจักร ไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร มารวมไปถึงคน                

ทุกคน ไมวาจะยากดีมีจน หรือรํ่ารวย เศรษฐี ก็สามารถไดสิทธิเทาเทียมกับคนไทย                  

ทุกประการ  สิทธิ เทาเทียมกับคนไทยทุกประการนั้น  ไมใช มีแต เรื่องสาธารณสุข                      

เร่ืองการศึกษา แตมันรวมไปถึงสิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการถือทรัพยสิน ซึ่งถา

หากบัญญัติในมาตรา ๕ หรือเพิ่มเติมลักษณะคุมครองไปถึงบุคคลอื่นที่ไมใชคนไทยแลว

นั้น กฎหมายที่เกี่ยวกับคนตางดาวทั้งหมดนั้น จะไมสามารถบัญญัติขึ้นได ไมวากฎหมาย

คนเขาเมือง ไมวากฎหมายการทํางานของคนตางดาว ไมวากฎหมายการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว ก็ไมสามารถบัญญัติได เพราะมาตรา ๕ นั้น เปนมาตราที่อยูในบททั่วไป

คลุมทุกมาตราของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งถาเขียนขึ้นมานั้น ก็จะเปนปญหา   

อยางยิ่งสําหรับตัวคนไทยเองนั้น ที่ไมสามารถสกัดกั้นได คนตางดาวสามารถเดินทางเขา

มาสูประเทศไทยไดตลอดเวลา เขามาก็สามารถซื้อที่ดินไดตลอดเวลา สามารถจะถือหุน                  

ในกิจการทุกสิ่งทุกอยางไดรอยเปอรเซ็นตตลอดเวลา เพราะไปบัญญัติรับรองไวอยูใน

มาตรา ๑ มาตรา ๕ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรรมาธิการไดเสนอไว ก็คือ แกไขมาตรา ๔ เพื่อ

คุมครองสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคนในประเทศไทย แกไขในมาตรา ๘๑ ซึ่งกําหนดใหรัฐ

มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องสิทธิ

มนุษยชน นั่นก็คือ ความที่ไมไดผูกมัดวาบุคคลตางดาวนั้นจะตองไดรับสิทธิเหมือนคน

ไทย แตวาไดรับความคุมครอง ไมวาตามที่หลักสิทธิมนุษยชนนั้นกําหนดไวอยางไร 

รัฐบาลไทยจะตองใหความคุมครองในลักษณะเดียวกัน จึงกราบเรียนวา ในเรื่องความคิด

นั้นคงจะตรงกัน แตการบัญญัติ มาบัญญัติในมาตรา ๕ นั้น จะเปนอันตรายใหญยิ่งตอ

ประเทศครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานอาจารยครับ 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ) : ขอบคุณครับทานประธานครับ                      

ผม สุพจน ไขมุกด กรรมาธิการ ผมมีขอสังเกตเพิ่มเติมจากที่ทานกรรมาธิการเมื่อกี้ไดพูดไป 



 ๑๐๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัศมี ๔๔/๒ 

 

ผมมีขอสังเกตอยูสามสี่ประการครับ อันแรกนะครับ คือ คําที่บอกวา ประชาชนชาวไทย 

และบุคคลที่อยูในประเทศไทย หมายถึงในประเทศไทย แตวาสถานทูต สถานกงสุลใน

ตางประเทศ ถือวาอยูในราชอาณาจักรไทยเหมือนกัน มิฉะนั้นจะมีปญหาพอสมควร ที่วา

คนไทยที่อยูตางประเทศ แลวก็อยูในสถานทูต สถานกงสุล บางแหงนี่มีคนไทยอาศัยอยู มี

เจาหนาที่ แลวก็ครอบครัว อันนี้ประการหนึ่งนะครับ ประการที่ ๒ ผมประจําอยู

ตางประเทศหลายประเทศ ไมมีชาติใดที่จะใหสิทธิตาง ๆ เหลานี้แกคนตางประเทศ เราคน

ไทยไปอยูตางประเทศ มีปญหารอยแปด เปนชาติที่ คลาย ๆ วาเปนบุคคลที่อยู เปน  

คลาย ๆ เซกคันด ซิติเซน (Second citizen) สิทธิตาง ๆ ไมมีอะไรเลย  ประการแรก กะจะ

ไปทําวีซา (Visa) จากตางประเทศ ไปเขาตางประเทศนี่ยากเย็นแสนเข็ญ พอไปถึง        

อิมมิเกรชัน (Immigration) หรือวากองตรวจคนเขาเมืองนี่ กวาจะเขาดานเขาไปไดก็

ยากเย็นแสนเข็ญ เขาไปอยูของกับเขานี่ก็ถูกกฎเกณฑตาง ๆ บังคับนานาประการ อยู

ไมไดมีความสุขเลย อันนี้อีกประการหนึ่ง แลวก็นอกจากนั้น บุคคลที่เขาเมืองโดยผิด

กฎหมายตาง ๆ อาชญากรขามชาติตาง ๆ จะหลั่งไหลเขามา อาชญากรขามชาติเดี๋ยวนี้

มันมีวิธีการตาง ๆ ที่เขามา ผมเห็นดวยกับเรื่องสิทธิมนุษยชนตาง ๆ แตวาเราตองคํานึงถึง

ความมั่นคงดวยครับ อาชญากรขามชาติดานการคาอาวุธ มาเฟย (Mafia) การฟอกเงิน 

การกอการราย ทานทั้งหลายคงจะทราบนะครับ การกอการรายเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบตาง ๆ 

มีขาววามีจากประเทศเพื่อนบานที่มีศาสนาอื่นเขามาเพื่อกอการรายในภาคใตของไทย 

นั่นก็ประการหนึ่ง ปญหาดานความมั่นคง ปญหาดานสังคมตาง ๆ ที่จะตามมารอยแปด

พันเกาเลย การรักษาพยาบาลตาง ๆ ขนาดคนไทยยังไมไดรับบริการทั่วถึงเลย แลวเราจะ

ไปใหชาวตางชาติเขามาอาศัยบริการ เงินทองประเทศชาติ งบประมาณตาง ๆ เราก็ไมพอ  

 

                                                                                                               - ๔๕/๑ 

 

  

 



 ๑๐๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๔๕/๑ 

 

งบประมาณทางดานการศึกษา ที่บอกเถียงกัน ๙ ป ๑๒ ป จนถึงปริญญาตรี เราก็ยัง               

ไมแนใจวา เราจะใหครบทุกงวดหรือเปลานะครับ แลวก็ไมเก็บคาใชจายดวย ปญหา    

ตาง ๆ เหลานี้มันหมักหมมมานาน แลวเราจะปลอยใหปญหาอื่น ๆ มาทับถมอีกหรือครับ 

นอกจากนั้นครับ ถาเราบัญญัติขอความเหลานี้ในรัฐธรรมนูญปบนี่ จะเปนการเชิญชวน

ชาวตางชาติเขามา หลั่งไหลเขามาโดยไมมีที่สิ้นสุด เพราะเราประเทศไทยเปนประเทศ                

ที่มาอารีอยูแลวนะครับ เรามีโดยสัญชาตญาณ โดยประเพณี เราเปนคนที่คลาย ๆ วา 

เปนคนที่เมตตาอารีอยูแลว โดยทางหลักทางดานประพฤติปฏิบัติอยูแลว เรามีอยูแลวครับ 

เพราะฉะนั้นผมใหขอสังเกตนะครับวา เราตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้อยูดวยนะครับ 

ปญหาทางดานความมั่นคง ปญหาทางดานสังคม ปญหาทางดานการเมืองตาง ๆ จะตาม

เขามา เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา อยากใหพวกเราในที่ประชุมแหงนี้พิจารณาใหรอบคอบ               

นะครับ ในการที่จะบัญญัติสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ผมเขาใจทานวา ทานมีจิตเมตตาทางดาน

สิทธิมนุษยชน แตเราตองคํานึงถึงนะครับวา คนไทยปจจุบันนี่ไดสิทธิตาง ๆ เหลานี้

ครบถวนแลวหรือยังนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกที่สงวนไว ตามลําดับนะครับ ทานอรรครัตน กับทานการุณครับ        

ทานอรรครัตน เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ผมมีนิดเดียวครับ คือ ผมอยากจะพูดถึงเจตนารมณของผมครับ คําวา คุมครอง ของผม 

แตกตางกับการใหไดมาซึ่งสิทธิเสรีภาพ หรือวาหนาที่พลเมืองที่ประชาชนคนไทยควรจะ

ไดรับนะครับ คําวา คุมครอง ผมก็คือ แปลในตัว คือ ใหความคุมครองใหเขาไดรับความ

เปนธรรม ความเทาเทียมกันในการปฏิบัติ ซึ่งผมเนนไปในเรื่องของการปฏิบัติในดานของ

กระบวนการยุติธรรม รวมถึงในสวนของในดานของการพาณิชย ในเรื่องของการติดตอ   

นะครับ แตไมไดกาวลวงเขาไปถึงหนาที่ หรือวาสิ่งใดที่พึงมีสําหรับประชาชนชาวไทยครับ 

ก็อยากจะขอกราบเรียนเจตนารมณไวตรงนี้ครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณ และอาจารยจรัสครับ 



 ๑๐๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๔๕/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมก็มีประเด็นเพิ่มเติมสั้น ๆ นะครับ จากฟง

คณะกรรมาธิการชี้แจง ทานประธานครับ ผม การุณ นะครับ ผมเรียนวา ประเด็นนี้เปน

เร่ืองที่กาวหนา ทานประธานที่เคารพครับ เราใหสวนนี้เขานี่นะครับ เราใหความคุมครอง 

ความคุมครองตองภายใตรัฐธรรมนูญไทย ที่สําคัญครับ ยังมีกฎหมายอีกเยอะแยะ                   

อีกเยอะแยะ เชน กฎหมายการขอวีซา กฎหมายการอยูในประเทศไทยของคนตางชาติ 

กฎหมายการประกอบอาชีพ กฎหมายการถือครองที่ดิน กฎหมายสิทธิเสรีภาพในการเปน

นายกรัฐมนตรีประเทศไทยไดหรือไม สมัครผูแทนราษฎรไดหรือไม สมัคร สว. ไดหรือไม 

เปนอะไรตาง ๆ ไดหรือไม มันมีอีกเยอะแยะครับ ที่จํากัดคนตางดาวเหลานั้นนะครับ ไมได

มีสวนเกี่ยวของอะไรกันเลย เพียงแตการคุมครองนี้เปนการคุมครองลักษณะศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย ไมละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของเขาเทานั้นเอง และเขาอยูภายใต

กฎหมายอื่น ๆ อีกรอยแปดพันฉบับ ของไทยทั้งสิ้นทั้งปวง ไมใชเขาไปมีสิทธิเทาคนไทย              

ในการยื่นใบสมัคร ก็เขียนไวแลวนี่ครับ มีตั้งหลายอยาง เพราะฉะนั้นผมนําเรียนวา                   

ไมกระทบกระเทือนสวนใดหรอกครับ อันนั้นนะครับ ตอปญหาเรื่องความมั่นคง และตอ

ปญหา ใคร ๆ ก็จะหลั่งไหลมาประเทศไทย ตองขอบคุณครับ ถาเขาหลั่งไหลมาประเทศ

ไทยดวยการเขียนบทบัญญัติอยางนี้ ขอบคุณ เชิญมาเลย มาเปนนักทองเที่ยวเราเลย 

เพราะเราใหความคุมครองกับทานอยางเสมอกัน ไมละเมิดทาน อบอุนที่นี่ แตทานตองอยู

ภายใตกฎหมายทุกอยาง แลวเมื่อเขามาทั้งหลายทั้งปวงที่วานั้น ณ วันนี้ละ ที่เขาเขามา

ทั่วไป ตอความมั่นคงเปนอยางไรละ เราก็ตองมีกฎหมายกํากับ กฎหมายตรวจสอบ 

กฎหมายดูแล กฎหมายควบคุม ไมใหเขาสามารถเปนคนกอการรายได เราก็มีอยูไมใช

หรือครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา การบัญญัติเพิ่มเติมใหครบถวนอยางนี้นี่นะครับ                 

จะเปนประโยชนมากกวาเปนผลเสีย และแมจะไมบัญญัติ ทานก็ตองมีกฎหมาย           

อีกเยอะแยะในการกํากับควบคุมตางดาวทั้งหลายครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยจรัสครับ เดี๋ยวทานสมาชิกกอนแลวกันครับ กรรมาธิการไวตอบทีเดียว                 

เชิญครับ 

 



 ๑๐๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐        รสรินทร ๔๕/๓ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : ทานประธานครับ ผม จรัส สุวรรณมาลา 

ครับ คือ กระผมฟงคําชี้แจงของทานคณะกรรมาธิการ กับคําอภิปรายนี่ ทําใหเขาใจวา    

คําวา ยอมไดรับความคุมครอง ในมาตรา ๔ กับในมาตรา ๕ นี่ ตีความไมเหมือนกัน      

คําเดียวกันนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๔๖/๑ 

 

 



 ๑๐๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐              พรเทพ ๔๖/๑ 

 

มาตรา ๔ ทานบอกวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของ

บุคคลยอมไดรับความคุมครอง คําวา บุคคล ในมาตรา ๔ ก็คงหมายถึง บุคคล ทั้งที่เปน

คนไทยแลวก็ที่ไมใชเปนคนไทย แตวาอยูในประเทศไทยนะครับ มาตรา ๕ ทานบอกวา 

ประชาชนชาวไทย ไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมไดรับความคุมครองแหง

รัฐธรรมนูญนี้เสมอกันนะครับ คือผมเขาใจวา เราดูมาตรา ๔ กันไปหมดแลวนะครับ แลว

กําลังอยูในมาตรา ๕ นะครับ การไดรับความคุมครองในมาตรา ๔ นี่ ผมเขาใจวา ทาน

ตีความไมเหมือนกับคําวา ไดรับความคุมครอง ตามมาตรา ๕ เทาที่ฟงนะครับ คราวนี้ใน

หมวดถัด ๆ ไป ซึ่งเปนเรื่องสิทธินะครับ จะเปนเรื่องสิทธิในทรัพยสิน ในกระบวนการ

ยุติธรรม ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษา ในดานสาธารณสุข แลวก็สิทธิอ่ืน ๆ ในเรื่อง

การรองเรียนจิปาถะนะครับ สิทธิทั้งหมดนี่ ทานเขียนคําวา บุคคล บุคคลยอมไดรับสิทธิ

ตาง ๆ เหลานี้นะครับ ไมไดบอกวา เปนประชาชนชาวไทยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ ผมเขาใจ

วา มาตรา ๔ ที่ทานพูดถึง มาตรา ๔ กับมาตรา ๕ นี่ ทานเขียนคําวา ไดรับความคุมครอง

เหมือนกัน แตวามีความหมาย ผมคิดวา คอนขางจะคลุมเครือ อยากจะขอความกรุณาให

ชี้แจงใหชัดเจนครับวา สิทธิของบุคคลที่ทานเขียนในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ นี่ตางกัน

อยางไร แลวก็หมายความอยางไรกับการคุมครองสิทธิในหมวดวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพ    

ที่กวางขวางเหลือเกินนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : คือ

มาตรา ๕ นี่นะครับ เขียนแบบนี้ ตีความคนละอยางนะครับ ทานอรรครัตน กับทานการุณ

เห็นวา การคุมครองนี่นะครับ เฉพาะจํากัดในบางเรื่องนะครับ ที่จําเปนที่มีปญหา                 

แตกรรมาธิการบอกวา เขียนอยางนี้ไปใหสิทธิคนตางชาติที่ไมใชคนไทยนี่นะครับ                      

เทาเทียมกับคนไทยทั้งหมดนะครับ ขอความกรุณาชัดเจน ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงอยางนี้ครับ คือ ความคุมครองนั้น คือ

ความคุมครองที่เหมือนกันนะครับ แตหัวใจสําคัญไปอยูตรงนี้ครับทาน ในมาตรา ๔ นั้น 

บุคคลทุกคนไมวาจะเปนคนไทยหรือไมก็ตามนั้น เร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 

เสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นไดรับความคุมครอง คุมครองตามระดับของความคุมครองนะครับ  



 ๑๐๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐              พรเทพ ๔๖/๒ 

 

แตสวนมาตรา ๕ ถอยคําที่เปนการกํากับ ก็คือ ถอยคําที่สุดทายวา ยอมอยูในความ

คุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน คําวา เสมอกัน นั้น คือเปนคําหัวใจของสิ่งเหลานี้วา 

คนไทย สําหรับประชาชนชาวไทยไมวาจะเปนเพศ ศาสนา หรือเหลากําเนิดใดนั้น ตอง

ไดรับความเสมอกันในการประกอบอาชีพ จะไปจํากัดการประกอบอาชีพวา คนไทยคนนี้

จะถือหุนไดเทาไร คนนั้นถือหุนไดเทาไรนั้น ไมได แตเม่ือไรก็ตามที่เติม บุคคลอื่นที่อยูใน

ประเทศไทย ซึ่งไมใชคนไทยแลว อานแลวมันก็จะเปนขอความวา ประชาชนชาวไทยและ

คนอื่น ๆ นั้น ยอมไดรับสิทธิตาง ๆ ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้เทากัน เพราะฉะนั้นนั่น    

ก็คือ คนตางดาวสามารถหยิบยกมาตรา ๕ ถาเขียนในลักษณะนี้ ขึ้นฟองตอศาล เพื่อเพิก

ถอนสิทธิตาง ๆ เพิกถอนขอหามตาง ๆ ที่มีไวสําหรับคนตางดาวเฉพาะ เพราะทําใหขอ

หามตามกฎหมายเหลานั้น ทําใหสิทธิของบุคคลอื่นที่ไมใชคนไทยนั้น ไมเสมอกันกับคน

ไทย คือ ในทางกฎหมายนั้น การเขียนขอความนี้ ผลมันจะไปลักษณะนั้นนะครับ 

เพราะฉะนั้นอยางที่กราบเรียนวา คณะกรรมาธิการไมไดขัดของเร่ืองการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนที่อยูในประเทศไทยทั้งหลาย แตวิธีการเขียนนั้น คณะกรรมาธิการเห็นวา ควรจะ

เขียนในมาตรา ๔ รวมกับมาตรา ๘๑ ที่ไดกราบเรียนแลวนั้น ก็จะไดรับความคุมครองใน

ลักษณะเดียวกันกับที่ทานสมาชิกสภาทุกทานนั้นไดอภิปรายมา แตจะไมเกิดผลบังคับ

ในทางกฎหมายที่จะทําใหคนตางชาตินั้น หยิบยกขึ้นมากลาวอางกับประเทศไทยวา ไทย

จําตองยินยอมใหคนตางชาตินั้นไดรับสิทธิเทาเทียมกับไทย อันนั้นคือเงื่อนแงในทาง

กฎหมายที่อยากจะกราบเรียนนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานกรรมาธิการไพโรจน เพิ่มเติมนะครับ  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน ขอเรียนเสริมจากที่ทานกรรมาธิการอีกทานหนึ่งไดชี้แจงแลว                 

นะครับ ความจริงอันนี้ไมมีการแกไขจากป ๒๕๔๐ นะครับ แลวผมก็อยากจะเรียนเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของเพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับวา เรื่องนี้เปนเรื่องที่

สําคัญมากเลยครับ ----------------------------------------------------------------------------------- 

                  - ๔๗/๑ 



 ๑๐๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                               อุทัยวรรณ ๔๗/๑ 

 

ก็อยางที่ทานอัชพรไดกลาวถึงไปแลวนะครับวา มันแยกจากกัน มาตรา ๔ มาตรา ๕ ทาน

ลองหลับตานึกถึงความเปนจริงสิครับวา ถาหากวา เราไปเขียนปนกันเอาไวเชนนั้น แลว

ใหสิทธิเทาเทียมกันนี่ อะไรจะเกิดขึ้นในบานในเมือง หลังสงครามอินโดจีน มีผูอพยพจาก

อินโดจีนเขามาอยูเมืองไทยเปนจํานวนหลายหมื่น หลายแสนคน แลวเราก็ถือวาเปนการ

เขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็ไมมีสิทธิในเรื่องสัญชาติ ไมมีสิทธิ

อะไรอยางอื่น ซึ่งก็เปนการแกปญหาไปยกหนึ่ง ในปจจุบัน ขณะนี้ผูอพยพตางชาติเขามา

อยูในเมืองไทย เอาเฉพาะประเทศเพื่อนบานใกลเคียงเรา ลาว เขมร พมา นี่ประมาณลาน

กวาคน หนึ่งลานกวาคน มีปญหามากมายเลย ถาเราเขียนในรัฐธรรมนูญ เชน อยางที่มี

การเสนอ ขอใหมีการแปรญัตติ มีการแกไข เราจะไปแกกฎหมายสัญชาติ กฎหมายวาดวย                   

การทํางานของคนตางดาว อะไรตาง ๆ อีกสารพัดอยางเลย เพราะฉะนั้นในขณะนี้ สําหรับ

คนที่อพยพเขามา และโดยไมถูกตองตามกฎหมาย การทํางานของเขานี่ เราถึงไดมีมติ

คณะรัฐมนตรี เราถึงไดมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ วา เขาจะทําอะไรไดบาง แลวเรา

จะจํากัดอยางไร เราจะตองใหเขาไปขึ้นทะเบียน แลวจะตองดูแล ถามันเทากันหมด               

โอโห มันไมมีประเทศไหนในโลกนี้ทํานะครับ ทานสุพจนก็ไดชี้แจงเมื่อสักครูนี้แลว เราไป

อยูตางประเทศ ก็เห็นไดชัด ไมมีที่จะไปเทาเทียมกันไดในเรื่องของความคุมครองอยาง

ที่วานี้ แตวามาตรา ๔ นะใหแลวในเรื่องความเสมอภาค เรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ก็ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ยังยืนยันอยูไหมครับ ทานการุณยังยืนยันอยูหรือเปลาครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานครับ ฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการ

แลวยิ่งสับสน ทานดูมาตรา ๔ ถาอยางนั้น ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตางชาติ อเมริกา       

ชาวตางแดนเปนมนุษยไหม เปน ทานเห็นหรือยังครับ ถาอยางนั้นเขาก็อางความเปน

มนุษย ตามมาตรา ๔ เอาศักดิ์ศรี เอาสิทธิเทากันหมดกับคนไทย ไมใช นั่นวาดวยเรื่องอื่น 

เขามีกฎหมายบัญญัติหามตั้งเยอะแยะ ทานดูครับ หลักการมาตรา ๔ กับมาตรา ๕        

๒ อยางนี้ตางกันนะครับ มาตรา ๔ เปนการรับรอง ขีดเสนใตครับ มาตรา ๔ เปนหลักการ

ทฤษฎี วาดวยเรื่องการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย รับรองสิทธิ รับรองเสรีภาพ และมา             



 ๑๐๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                               อุทัยวรรณ ๔๗/๒ 

 

เพิ่มเติมปนี้นะครับ ป ๒๕๔๐ นะครับ ไมไดมีคํานี้นะครับ คือความเสมอภาค นี่คือการ

รับรอง ๔ อยาง แตทฤษฎีตามมาตรา ๕ เปนการไมเลือกปฏิบัติ ทานดูทฤษฎีมาตรา ๕ นี้

ครับ คือ ไมเลือกปฏิบัติตออะไรครับ ที่เราจะ  ๑. ของเดิมนะครับ คือ ประชาชนชาวไทย 

อยางที่ ๒ ที่จะขอเพิ่ม คือ บุคคลที่อยูในราชอาณาจักรไทย นี่ที่ขอเพิ่ม ไมเลือกปฏิบัติวา

ดวยเรื่องอะไรครับ กําเนิด คุณตองไมเลือกปฏิบัติกับกําเนิด คุณตองไมเลือกปฏิบัติตอ

เพศ คุณตองไมเลือกปฏิบัติตอศาสนา คุณจะตองไมเลือกปฏิบัติตอ นี่ที่ขอรวมกันนี่คือ

เชื้อชาติ นี่คือทฤษฎีวาดวยเรื่องการไมเลือกปฏิบัติ เพราะฉะนั้นมาตรา ๔ กับมาตรา ๕ นี่

คนละทฤษฎีครับ การใหความคุมครอง ใหการรับรอง เพราะฉะนั้นเขาจึงใชอะไร คํา    

ทานดู มาตรา ๔ เขาใชคําวา ยอมไดรับ เห็นไหมครับ ไดรับ ทฤษฎีมาตรา ๔ คือ วาดวย

เร่ืองการรับรอง คือ ยอมไดรับ ทฤษฎีมาตรา ๕ ใชคําอีกคําหนึ่งครับ คือ ยอมอยูใน เห็น

ไหมครับ คนละทฤษฎีกันครับ เมื่อรวม ๒ ทฤษฎี คือ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แลว จึงทํา

ใหความสมบูรณของมันเกิดขึ้น คือ ใหทั้งความรับรอง ใหทั้งการไมเลือกปฏิบัติ ๒ ทฤษฎี

มาผสมกัน มาตรา ๔ และมาตรา ๕ เปนหลักการใหญของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญมี

หลักการใหญอยูหกเจ็ดมาตราเทานั้นละครับ นอกนั้นตอจากนั้นไปเปนหลักการที่ขยาย

ความวาดวยเรื่องหลักการใหญ ๗ มาตราขางบน บททั่วไป ผมคิดวา ถากรรมาธิการชี้แจง

อยางนี้ ผมวาไมสามารถอธิบายขอโตแยงเหลานี้ได ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานกรรมาธิการทานไหน ยกมือหลายทาน อาจารยจรัญครับ เชิญครับ  

 

                                                                                                                   - ๔๗/๑ 



 ๑๐๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 นัชชา ๔๘/๑ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ผมตองขออนุญาตเรียนตอทานประธานวา เราตั้งใจ

วา กําลังจะรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนะครับ ไมใชยูเอ็นชารเตอร (UN 

Charter) ประการที่ ๒ ครับ ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษยนี่ เราเดินตามมาตรฐานของ

สากลทุกประเทศครับ เขาจะแบงการใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพไวไมเทาเทียมกัน 

ระหวางคนชาติกับคนตางชาติ เสมอครับ โลกเรายังไมไปถึงยุคพระศรีอาริยที่ไมมี

พรมแดนนั้น นี่คือความจริง แลวในความจริงขอนี้ก็เปนที่ยอมรับเปนหลักสากลครับวา 

สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนี่ เราตองใหตอมนุษยทั้งหมดทุกคน ไมวาจะเปนคนของเราหรือ

คนของใคร เพราะฉะนั้นในมาตรา ๔ นี่ คือหลักนี้ครับ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย นี่คือ

ขั้นต่ําของมนุษย ถาใหเขานอยกวานี้นี่ เขาไมใชมนุษยแลว อยางนี้เราตองใหเขาครับ แลว

คําที่ตามมานี่ สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ในมาตรา ๔ ก็ตามมาในกรอบความคิดอยาง

นี้ เพราะฉะนั้นในมาตรา ๔ เราไมเลือกหรอกครับวา จะเปนคนไทย หรือวาคนแบบไหน 

แตพอมาถึงมาตรา ๕ นี่ครับ เรากําลังวางหลักการใหญสําหรับคนไทย ประชาชนชาวไทย 

ที่จะตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน ไมวาเขาจะอยูในฐานะใด ชนชั้นใด 

เพศใด ศาสนาใด เหลากําเนิดใด แตวาทานครับ ถาเราเพิ่มไปอยางที่เพื่อนสมาชิกได  

แปรญัตติไวนี่ มันจะทําลายการแบงระบบการคุมครองแบบนี้หมดเลยครับ เราก็จะเขาสู

ยุคที่อุดมคติ แลวก็ทําให เราอาจจะเปนประเทศเดียวในโลกที่เขียนรัฐธรรมนูญอยางนั้น 

เร่ืองนี้เรื่องใหญ เรื่องสําคัญ สวนเรื่องการไมเลือกปฏิบัตินั้น หลักการนี้สากล เราเอาไป

เขียนไวในมาตรา ๓๐ วรรคสามครับ ในมาตรา ๓๐ วรรคสามนี่ เราระบุชัดเจนเลยครับวา 

หลักการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรม ตองเนื่องมาจากเหตุ ๑๒ เหตุดวยกัน 

ไมใชเพียงแค ๓ เหตุ ๔ เหตุ อยางในมาตรา ๔ นี้ครับ นั่นเปนรายละเอียด เพราะฉะนัน้ผม

คิดวา เร่ืองนี้จําเปนที่ทางคณะกรรมาธิการจะตองยืนยันตามรางที่ไดนําเสนอไวนี่นะครับ 

ถาการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ แมแตวา ขยับอะไรนิดหนอยนี่ กระผมก็คิดวา อยากจะขอความ

กรุณาใครครวญจากเพื่อนสมาชิกอยางเปนพิถีพิถันเปนพิเศษครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



 ๑๐๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 นัชชา ๔๘/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกที่ขอสงวนคําแปรญัตติไว ยังยืนยันอยูนะครับ ถาอยางนั้นผมใหลงมติ      

นะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกทานใดที่เห็นดวยกับกรรมาธิการใหคงรางกรรมาธิการเดิม ใหกด เห็นดวย

ครับ ทานสมาชิกที่เห็นดวยกับผูขอสงวนคําแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนน  

ไดครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงครบถวนหรือยังครับ มีทานใดยังไมลงบาง มีไหมครับ เจาหนาที่ดูทานอาจารยมานิจ

ครับ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๔๙/๑ 

  

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๑๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๔๙/๑ 

  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงครบถวนแลวนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ เดี๋ยวนะครับ ทานเศวตมีอะไรครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ผมกดผิดครับ ลบไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานกดเปลี่ยนไดเลยครับ ปดการลงคะแนนแลวนะครับ รวมคะแนนครับ เห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ๖๓ ไมเห็นดวย ๑๒ งดออกเสียง ๔ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๔๙/๒ 

 

มีอะไรครับ อาจารยครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ  ผม อัครวิทย       

สุมาวงศ กรรมาธิการ คือความจริงเรื่องผลไมมีปญหา แตคราวนี้คิดวาอยางที่เราตกลงกัน

เรื่องการลงมตินี่นะครับ คงจะตองเคลียร (Clear) กันสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะวาในกรณี

อนาคตมันอาจจะมีหลาย ๆ คําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว อนาคตคอยวาอีกทีไดไหมครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ความจริงเมื่อกี้มันผานแลว มันก็

อนาคต มันก็เปนเรื่องที่ผานไปแลวครับ มันเปนกรณีเดียวกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงมติไปแลวอาจารยครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไมใชครับ เม่ือกี้มันเปน ไมเถียง

เลยที่ทําไปแลวนะครับ แตหมายความวา ความจริงมันเปนบรรทัดฐาน มันจะเปน   

บรรทัดฐาน ซึ่งเมื่อกี้เราคงผานไปเถอะนะครับ แตความจริงแลวมันนาจะตองลง ๒ คร้ัง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือผมเห็นวาหลักการเดียวกันนะครับ มันตางกันที่ถอยคํา  

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ครับ โอ.เค. ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตวา เดี๋ยวถาถึงเวลาถามันตางกันจริง ๆ เดี๋ยวมาวากันอีกทีหนึ่งนะครับ เชิญทานเลขา

ตอครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๖ และมาตรา ๗ ไมมีการแกไข   หมวด ๒ พระมหากษัตริย  ไมมีการแกไข   

มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ไมมีการแกไข 

มาตรา ๑๔ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

 



 ๑๑๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๔๙/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานสุรชัยครับ ผูสงวนคําแปรครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย     

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ ในมาตรา ๑๔            

ผมขอมอบหมายใหทานกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ในฐานะผูรับรอง เปนผูแถลงเหตุผล   

ชี้แจงแทนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ       

ทานประธานที่เคารพครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล สสร. ครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ

ครับ ทั้งกรรมาธิการยกรางและเพื่อนสมาชิก สสร. ที่รักทุกทานครับ การเสนอคําแปรญัตติ

ในมาตรา ๑๔ นี้นะครับ เปนที่เขาใจ และทราบกันดีครับวา ทางที่ทานกรรมาธิการยกราง

นะครับ ซึ่งสวนใหญแลว ๒๕ ทาน ก็พวกเราเปนผูเลือกและคัดสรรไปเองนะครับ เรายอม

ใหความไววางใจพวกทานเปนอยางดีนะครับ แตเหตุที่ในหมวดมาตรานี้นะครับ        

ความจําเปนที่ผมจะตองทําการแปรญัตตินั้น ก็เพื่อตองการเติมความสมบูรณให

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยเฉพาะในหมวดมาตรา ๑๔ นั้นสมบูรณเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ โดยผม

ได แปรญัตติ เพิ่ ม เติ มดั งต อ ไปนี้ น ะครั บ  มาตรา  ๑๔  องคมนตรี ต อ ง ไม เป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาล

ปกครอง  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงิน

แผนดิน เพิ่มเติมนะครับ กรรมการและนายกสภามหาวิทยาลัย ขาราชการซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ หรือสมาชิก หรือเจาหนาที่

ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมืองใด ๆ นะครับ สาเหตุที่

ตองเติม กรรมการและนายกสภามหาวิทยาลัย นะครับ ซึ่งกระผมก็ทราบดีนะครับวา ทาง

กฤษฎีกาไดมีการตีความแลวนะครับวา กรรมการและนายกสภามหาวิทยาลัยนั้นไมใช

เปนเจาหนาที่ของรัฐนะครับ -----------------------------------------------------------    -  ๕๐/๑ 



 ๑๑๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๕๐/๑ 

 

เหตุผลในการขอแปรญัตติคร้ังนี้นะครับ ก็เพื่อ  ๑. เพื่อใหเกิดความเสมอภาคกัน          

ทางสถาบันอุดมศึกษานะครับ ซึ่งปจจุบันนี้จะเห็นไดชัดวา ความสมบูรณในสวนตรงนี้  

ยังขาดหายไป เพราะเนื่องจากวา เกิดสภาวะที่เรียกวา ขอประทานโทษครับที่ตองใช

ภาษาอังกฤษครับ คอนฟลิกต อินเทอรเรสต (Conflict Interest) (คอนฟลิกต ออฟ                      
อินเทอรเรสต (Conflict of Interest)) เกิดขึ้น เพราะเนื่องจากวา  มีสถาบันอุดมศึกษา          

บางแหง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในภาคเอกชนของรัฐนะครับ ไดมีการนําเสนอใน

รูปลักษณที่บางครั้งอาจจะไมเปนการเหมาะสมนะครับ ในฐานะที่ พวกเราจะตองราง

รัฐธรรมนูญนะครับ สิ่งที่เราตองตระหนักหรือตองเติมเต็มความสมบูรณ เพื่อปกปองใน

สวนสถาบันองคมนตรีไวนี่นะครับ ทานคงทราบนะครับวา กรรมการและนายกสภา

มหาวิทยาลัยนั้น มีผล มีคุณ มีโทษ อยางชัดเจนนะครับ ไมวาจะเรื่องเชิงวิชาการ ไมวาจะ

เร่ืองของการแตงตั้งตําแหนงตาง ๆ ในตัวมหาวิทยาลัยตาง ๆ เองนะครับ ซึ่งในขณะนี้จะ

เห็นไดชัดนะครับวา สถาบันหลายสถาบันอาจจะออกหรือไมออกจากรัฐ สิ่งที่ตองมา

เกี่ยวเนื่องดวยก็คือ เรื่องงบประมาณ เรื่องคาใชจาย เร่ืองผลประโยชนที่ตองเกี่ยวเนื่อง 

นะครับ ตรงนี้ดวยความสงางามครับ ถาสภาแหงนี้เห็นสอดคลองกับผม  ก็คงจะตองเหน็ดี

เห็นงามตามกันวา ในความเหมาะสมตรงนี้ พวกเราควรจะตองชวยปกปอง และก็เติมเต็ม

ในสวนตรงนี้กัน เพราะวามิฉะนั้นแลวสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะทําใหดูในความไมเหมาะสมได 

ก็จะเปนความพลาดพลั้งของสภาของเราเองในสวนตรงนี้นะครับ เพราะวาความ

เกี่ยวเนื่องที่สําคัญที่สุดของสถาบันแหงนี้นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองผลประโยชนนั้น 

ไมควรอยางยิ่งที่จะตองมามีความเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกับผลประโยชนนะครับ ไมวาทั้ง

ทางตรงและทางออม สําหรับผมเองก็คงจะนําเหตุผล นําเรียนตอสภาแหงนี้คราว ๆ ไว

เทานี้ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการเชิญครับ 

   นายธงทอง  จันทรางศุ  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน          

สภารางรัฐธรรมนูญ กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับ สําหรับขออภิปราย    

เพื่อแปรญัตติในมาตรา ๑๔ ในเรื่องขององคมนตรีในสวนนี้นะครับ ขอประทานกราบเรียน 



 ๑๑๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๕๐/๒ 

 

วา มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงกับมาตรา ๑๓ ซึ่งมากอนหนานั้น มาตรา ๑๓ ในวรรคแรก

กําหนดวา การเลือกและการแตงตั้งองคมนตรี การใหองคมนตรีพนจากตําแหนง            

ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย หลักสําคัญนั้นอยูในมาตรา ๑๓ ในประเด็นเรื่องกําหนด

เงื่อนไขความเหมาะ ความควรตาง ๆ ในเรื่องการดํารงตําแหนงตาง ๆ ขององคมนตรี      

ที่ปรากฏอยูในมาตรา ๑๔ นั้น ก็เปนแนวทางซึ่งไมไดมีสภาพบังคับนะครับ ทานจะพบ    

ดูวา ถาเปรียบเทียบกันกับเรื่องของการดํารงตําแหนงของ สส. การดํารงตําแหนงของ สว. 

เราจะบอกทีเดียววา เปนอันนี้ไมได แลวกําหนดไวดวยวา ถาเปนไมไดแลวนี่ เกิดไปเปน    

เขาละก็พนจากตําแหนงนะ แตในเรื่ององคมนตรีนี้ เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับ

สถาบันพระมหากษัตริย และเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงพระราชอํานาจใน

สวนนี้ดวย บทบัญญัติในมาตรา ๑๔ นั้นจึงเขียนในเชิงที่เปนแนวทางเสียมากกวา แตวา

ไมไดตีกรอบวา ถาหากวามีกรณีเกิดขึ้นในกรณีที่เปนกรณีขัดหรือแยงกับมาตรา ๑๔ แลว      

ผลจะเปนอยางไร กรณีอยางนี้ก็ปลอยใหเปนเรื่องของจารีตประเพณีจะตองวากันไป   

แลวก็เปนความรับผิดชอบ ความเหมาะ ความควรในสวนของทานองคมนตรีแตละทานที่

จะเปนผูพิจารณาเห็นความเหมาะ ความควรในสวนนี้ดวย ที่ผานมาในรัฐธรรมนูญ         

ปเกา ๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้น ก็เขียนอยูเพียงแคนี้ บทบัญญัติที่เปนเรื่องของการ       

ตีกรอบความเหมาะ ความควรตรงนี้นั้น ก็พยายามที่จะเดินแนวทางเดิม ไมเพิ่ม ไมลด

อะไรไปกวาที่เคยปฏิบัติมา ก็คิดวา อาจจะผูกพันหรือเชื่อมโยงไปถึงความเปนไปไดใน

เร่ืองของการใชพระราชอํานาจตามมาตรา ๑๓ ดวย ขอประทานกราบเรียนเพียงแคนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกฤษฎายังคงยืนยันไหมครับ เชิญครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ดวยความเคารพทานกรรมาธิการยกรางครับ 

เปนที่ทราบดีครับ เหมือนที่ผมอภิปรายเมื่อสักครูนะครับ ผมทราบเปนอยางยิ่งวา เปน  

การยึดแนวเดิมไวนะครับ ซึ่ง ณ วันนี้เหตุการณประเทศชาติบานเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงมา 

๑๐ ปแลว ผมคิดวา กระบวนการอะไรบางอยางนี่นะครับ ผมใชคําวา เรามาเติมเต็มเพื่อ

ความสมบูรณ นะครับ ถาเราชวยกันเติมเต็มเพื่อความสมบูรณขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

สภาแหงนี้ตามความเห็นของผมนะครับ ------------------------------------------    - ๕๑/๑ 



 ๑๑๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐            ปทิตตา ๕๑/๑ 

 

ซึ่งสุดทายแนนอนที่สุดครับ ผมก็ตองยอมรับมติที่ประชุมแหงนี้นะครับ ดวยความเคารพ

นะครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงตองนํามาเปนที่อภิปราย เพื่อความชัดเจนนะครับ 

ซึ่งเปนสถาบันองคกรหนึ่งที่ผมเคารพเทิดทูนเปนอยางยิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นในสวน            

ตรงนี้นะครับ ผมจึงไดนําประเด็นตรงนี้เขามานะครับ เพราะคิดวา นาจะเปนสวนหนึ่งที่จะ

ทําใหองคสถาบันแหงนี้นั้นมีความสงางาม และภาคภูมิเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนะครับ ขอกราบ

ขอบพระคุณทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

มาตรานี้ มาตรา ๑๔ ไมมีการแกไข หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด     

เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูที่ขอสงวนคําแปรญัติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญครับ               

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ลงครบถวนหรือยังครับ อาจารยเกริกเกียรติไดไหมครับ เจาหนาที่ดูของอาจารย         

เกริกเกียรติดวยครับ ทานธนพิชญยกมือหาบัตรหรือครับ เจาหนาที่ดูของทานธนพิชญ

ดวยครับ ดึงออกมากอนครับ ดึงแลวคอย ๆ ใสนะครับ ไดแลวนะครับ เรียบรอยแลว      

นะครับ ลงคะแนนเรียบรอย ทานอาจารยสวัสดิ์ครับ เรียบรอยนะครับ เจาหนาที่ปด     

การลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ  เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๕๔ ไมเห็นดวย 

๒๓ งดออกเสียง ๔ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ 

 

 

  

 

 



 ๑๑๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐            ปทิตตา ๕๑/๒ 

 

เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :         

มาตรา ๑๕ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ผูขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ผูขอแปรญัตติครับ สําหรับคําขอแปรญัตติในมาตรา ๑๕ ซึ่งเปน                     

คําถวายสัตยปฏิญาณตนขององคมนตรีกอนที่เขารับตําแหนง ผมขอมอบหมายใหทาน

สมเกียรติ รอดเจริญ ผูรับรอง เปนผูแถลงเหตุผลตอที่ประชุมแทนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมเกียรติเชิญครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ กราบเรียน

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ และทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ       

ทุกทานนะครับ ก็อยากจะนําเสนออยางนี้ครับทาน มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑ มาตรา ๗๑ 

มาตรา ๙๗ นี่เปนเรื่องเกี่ยวกับการตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวย

ถอยคําทั้งสิ้นนะครับ ขออนุญาตในที่ประชุมตรงนี้ไดไหมครับ ที่จะนําเสนอครั้งเดียวเลย 

เพื่อเปนการยนระยะเวลา ไมอยางนั้นจะตองนําเสนอมาตรา ๑๕ แลวหยุดไว เดี๋ยวเปน     

มาตรา ๒๑ แลวหยุดไว เดี๋ยวมาตรา ๑๗๑ เดี๋ยวมาตรา ๑๙๗ ซึ่งมันเปนเรื่องเดียวกัน   

ละครบั ขออนุญาตในที่ประชุมในการที่จะอภิปรายครั้งเดียวเลย ใหเหตุใหผล ไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เร่ืองเดียวกันครับ ดูแลวครับ เชิญครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : กราบเรียนทานสมาชิกทุกทานครับ โดยเฉพาะ

ทานกรรมาธิการยกราง ก็ขออนุญาตที่จะกลาวการแสดงเหตุผลในการกอนรับหนาที่   

ขององคมนตรีนะครับ ผูสําเร็จราชการ รัฐมนตรี ผูพิพากษา และตุลาการนี่นะครับ ก็จะมี 

 



 ๑๑๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐            ปทิตตา ๕๑/๓ 

 

มาตรา  ๑๕  บอกวา  กอนรับหนาที่ขององคมนตรี  มาตรา  ๒๑  ผูสําเร็จราชการ          

มาตรา ๑๗๑ ทานรัฐมนตรี มาตรา ๑๙๗  ผูพิพากษา และตุลาการ ตองถวายสัตย

ปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคํานะครับ  ------------------------------------------  

 

          - ๕๒/๑ 



 ๑๑๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๕๒/๑ 

 

จากการที่ไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมานะครับ ก็ทุกคนก็พยายาม ไมสบายใจ

กับคําที่จะตองถวายสัตยปฏิญาณ ที่มีคําวา จะ เสียสวนมากนะครับ ขออนุญาตอาน

มาตรา ๑๕ เปนตัวอยางนะครับ  มาตรา ๑๕ บอกวา กอนเขารับหนาที่องคมนตรี                    

ตองถวายสัตยปฏิญาณตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ ขาพระพุทธเจา                

วงเล็บนะครับ ชื่อผูปฏิญาณ วงเล็บปด ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจา                

จะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อ

ประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ ขอความในลักษณะแบบนี้ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๑             

มาตรา ๑๗๑  มาตรา ๑๙๗ จะมีคําวา จะ อยูเสมอนะครับ ซึ่งผมไปเปดพจนานุกรมใน

ภาษาไทยแลว คอนขางจะไมสบายใจตามที่ประชาชนไดฝากเตือนมา บอกวา เอะ เรายัง

จะจงรักภักดีกันอยูอีกหรือ เพราะ จะ ในภาษาไทยตามพจนานุกรม เขาบอกวา มันเปนคํา

ชวยกริยาบอกในอนาคตนะครับวา เราจะทําไอโนน จะไป จะกิน จะ ก็แสดงวา จะ เหลานี้

ยังมิไดปฏิบัติ ซึ่งมันไมคอยงามในความรูสึก เราจะเปลี่ยนคําอ่ืนไดไหม ที่ไมจะจงรักภักดี

ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือพระมหากษัตริยของเรานี่ มีคําไหนบางที่แสดงให

เห็นวา เรานี่ขณะนี้ไดจงรักภักดีไปแลวอยางแนวแน มีไหม ชวยไปหาคําใหหนอย จะหา

คําอะไรก็ไดที่มันแสดงความชัดเจนลงไปเลยนะครับ เหตุผล ก็เพื่อใหแสดงเจตจํานงอยาง

แนวแนในการถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตอพระมหากษัตริย

ไทย หรือเปนการแสดงเจตจํานงอยางแนวแนวา เรา จะ นะครับ แสดงความจงรักภักดี

โดยการปฏิบัติจริง ไมจะปฏิบัติแลว ปฏิบัติจริงเลยอยางนี้ จะทําอยางไร หาคํา ผมก็

พยายามไปหาคําวา ขอ ขอไดไหม เราขอเลย ขอจงรักภักดีไดไหม ขอ ในพจนานุกรมเขา

บอกวา ขอ ที่ ๑ เปนลักษณะเหมือนกับวาเปนภาชนะ หรือเปนเครื่องไมเครื่องมือ อยาง 

ขอเกี่ยว ขอไอโนน ขอไอนี่ ใชไมไดอีก ขออื่น ขอ ไมมีคําเหมาะสม มา จะ ก็ยิ่งไมชัดเจน 

ไปเจอคําวา จัก จอจาน ไมหันอากาศ กอ จัก นะครับ จัก คํานี้ในพจนานุกรมเขาบอกวา 

เปนคําชวยกริยาแสดงเจตจํานงอยางชัดเจนเลยนะครับ หรือเปนคําที่แปลวา รู หรือ ทราบ 

ผมก็เลยขอนําเสนอที่จะแกมาตรานี้นะครับ ขอแปรแกมาตรานี้ตรง ขาพระพุทธเจา แลวก็ 

  



 ๑๑๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๕๒/๒ 

 

วงเล็บชื่อผูปฏิญาณ ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจัก จักนะครับ จอจาน               

ไมหันอากาศ กอ จัก ไมใชคําวา จะ เดิม ตัดทิ้งไป จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และ จะ

ตัวนี้จะไมมีแลว ตัดทิ้งไปเลยนะครับ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เพื่อประโยชน

ของประเทศและประชาชนทั้ ง  ตรงนี้ มี  จะ  อีก  ตัดทิ้ งครับ  ใชคําวา  จัก  จอจาน                    

ไมหันอากาศ กอ จัก รักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย              

ทุกประการ เปนการแกในลักษณะเดียวกัน ทั้งมาตรา ๑๕  มาตรา ๒๑  มาตรา ๑๗๑  

มาตรา ๙๗  ทานประธานครับ ก็ดวยเหตุที่ไปรับฟงความคิดเห็นมานะครับ แลวก็ดวยเหตุ

ที่ความไมสบายใจในการคอนขางจะขัดหูอันนี้มานานนะครับ แตถามวา มันเปนอยางไร 

เพราะวาอันนี้มันเขียนไวตั้งแต ป ๒๕๔๐ โอกาสแกไมมี บังเอิญ ณ โอกาสนี้ ๒๕๕๐              

มีโอกาสแกในสภานี้ ก็ขออนุญาตขอแกไขตรงนี้ครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการ อาจารยธงทองครับ ผูเชี่ยวชาญ 

 

         - ๕๓/๑ 

 



 ๑๒๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐              กุลนที ๕๓/๑ 

 

  นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับผม สําหรับถอยคําการถวายสัตยปฏิญาณ ซึ่ง

ปรากฏตั้งแตมาตรา ๑๕ เปนตนไป และปรากฏอีกในหลายมาตราตอเนื่องกันไป ในกรณี

ที่ผูเขาดํารงตําแหนงสําคัญตาง ๆ จะตองเขาถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่นั้น                   

นะครับ แนวการใชถอยคํานั้น ไดตรวจสอบดูแลว ก็คงจะเปนเรื่องที่ไดมีการเขียนขึ้น                 

คร้ังแรก ในปพุทธศักราช ๒๔๙๒ จากนั้นมา รัฐธรรมนูญทั้งหมดหกเจ็ดฉบับนะครับ 

ตั้งแต ๒๔๙๒  ๒๕๑๑  ๒๕๑๗  ๒๕๒๑  ๒๕๓๔  และ ๒๕๔๐ รวมทั้งฉบับรางที่

กรรมาธิการขอประทานเสนอตอที่ประชุมแหงนี้ในวาระนี้นั้น ใชคําแนวทางเดียวกัน ผมวา

ประเด็นสําคัญอยูที่ความแตกตางระหวางขอแปรญัตติของทานสมาชิก ที่กรุณาเสนอ   

ขอแปรญัตตินี้ ระหวางคําวา จะ คําวา จัก วามีความหมายแตกตางกันหรือไมนะครับ ใน

พจนานุกรมนี้ทานก็ไดกรุณาอางแลวนะครับ น้ําหนักผมคิดวา ใกลเคียงกันมาก หรือไม

แตกตางกันเลยก็วาไดนะครับ คําวา จะ นั้น จอจาน สระอะ นั้น เปนคําชวยกริยาบอก

อนาคต ขออนุญาต เขายกตัวอยางดวย ในพจนานุกรมดวยนะครับ หนา ๒๙๔ เชน จะไป

และจะอยู ทานลองสังเกตดูตัวอยางครับ จะไป และจะอยู พอไปถึงคําวา จัก ในหนา 

๒๙๖ คําชวยกริยาบอกการณภายหนาแสดงเจตจํานง เชน จักกิน จักนอน ผมคิดวากรณี

ตองยกรายละเอียดตาง ๆ มากราบเรียน เพราะตองดูตัวอยางทั้งหมดเลยวาน้ําหนัก

ระหวาง จะ จะกินกับจะอยู กับจักกิน จักนอน นี่นะครับ ผมคิดวาพจนานุกรมไมไดแสดง

ความแตกตางอะไรหรอก คําวา จะ กับ จัก ในเมื่อความหมายนั้น น้ําหนักไมแตกตางกัน

ดังนี้แลว แลวก็แนวทางปฏิบัติที่ผานมา กระผมคิดวาไมไดมีปญหาอะไร สําหรับการที่มี

บทบัญญัติเชนวานี้ ก็ถวายสัตยปฏิญาณกันมาโดยตอเนื่อง คนที่ไมรักษาคําปฏิญาณก็

ประสบเหตุเปนไปครบถวน โดยไมมีขอขัดของแตประการใด ขอประทานอนุญาตคง           

ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

 



 ๑๒๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐             กุลนที ๕๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอยูในคณะนี้หรือเปลาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ผมอยูครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   เชิญครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล อีกครั้งหนึ่ง              

ครับทาน ผมอยากจะพูดวา ทําไมชุดคําแปรญัตติของเราจึงตองนําการแปรญัตติ                       

ในประเด็นนี้นะครับ แลวไมใชมีเฉพาะมาตรานี้นะครับ ในเรื่องของการปฏิญาณตน                       

นะครับ จะมีมาตราที่เกี่ยวของอีกหลายมาตรานะครับ สิ่งที่เราคํานึงถึงนะครับ เราคิดวา    

ผูที่จะตองมาทําหนาที่นั้น ไมใชเปนเพียงแคการพูดโดยความเปนประเพณี หรือการทํา

อะไรที่เปนประเพณีครับ เราคํานึงถึงวา ทุกครั้งที่คุณตองกลาวคําออกไปนั้น ผูที่ตองมา

ทําหนาที่นั้น คํากลาวนั้นตองมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเปนตัวตนของตนเอง ในการที่

จะตองเขามารับทําการกระทําหนาที่นั้นนะครับ ประเด็นตรงนี้นะครับ เปนสิ่งที่ทําใหเราก็

ถกเถียงกันพอสมควรนะครับ เพียงแควลี วลีเดียวนี่นะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้      

นะครับ ทางชุดผูแปรญัตตินะครับ ทางชุดของผมนี่ครับ จึงไดทําการแปรญัตตินะครับ 

เพื่อที่อยางนอยเปนการสะทอนหลายสิ่งหลายอยางใหเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมใชเปน

การเอาของเดิมหรือของเกามาผาน ผาน ผานไป โดยที่ไมไดคํานึงถึง หรือมองอะไรที่เปน

แคประเพณีเฉย ๆ เราตองการใหประเพณีนั้นมีความทรงสิทธิไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับ                

ในกระบวนการทุกสิ่งทุกอยางนะครับ ซึ่งตรงนี้เปนขอตระหนัก จึงขออนุญาตนําเรียนสภา

แหงนี้นะครับวา เหตุผลที่สําคัญนั้นเปนอยางนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผูที่จะมีโอกาสในการ

ไดกลาวคําปฏิญาน ซึ่งเปนผูที่มีเกียรติและเปนผูทรงสิทธินั้น ผมคิดวา เปนสิ่งที่ทาน

ทั้งหลายควรจะตองตระหนัก และคํานึงถึงไวเชนเดียวกัน และผมคิดวา ณ วันนี้ในมาตรา

นี้ที่ เราตองมาอภิปรายกัน ก็เพื่อไดมีเจตนารมณ และไดทําการบันทึกไว ณ สภาที่

ศักดิ์สิทธิ์ และทรงสิทธิแหงนี้เชนเดียวกันครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นผมถามมตินะครับ 

 



 ๑๒๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐              กุลนที ๕๓/๓ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรานี้กรรมาธิการไมมีการแกไขนะครับ มีผูสงวนคําขอคําแปรญัตติ ----------------------- 

 

          - ๕๔/๑ 



 ๑๒๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                             นงลักษณ ๕๔/๑ 

 

หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับผูขอสงวน      

คําแปรญัตติ ตั้งแตมาตรา ๑๕ และมาตราอื่น ๆ ที่บัญญัติไวในลักษณะเดียวกัน ใหกด            

ไมเห็นดวย นะครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูสงวน     

คําแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ลงครบถวนหรือยังครับ ทานเสรี นิมะยุ เรียบรอยไหมครับ เรียบรอยนะครับ ปดการ

ลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ  ผลคะแนน เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๕๐ 

ไมเห็นดวย ๓๑  งดออกเสียง ๑ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                             นงลักษณ ๕๔/๑ 

 

  เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ) :      

มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗  และมาตรา ๑๘ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙ ไมมีการแกไข          

มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ มีคณะทานอาจารยพิเชียรครับ ที่ขอสงวนคําแปรญัตติ มาตรา ๑๙ นี่จะชี้แจงหรือจะ

มอบใหใคร  เชิญครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ก็ตองมอบใหทานการุณ ใสงาม ครับ 

เพราะวาทานการุณเปนผูเสนอคําแปรญัตตินี้ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เชิญทานการุณ ครับ 

   นายการุณ  ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

ขอเรียนทานประธาน และที่ประชุมวา กรณี มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๑ ทานประธานดูสิครับ 

ตรงนี้นะครับ มาตรา ๒๒ ทั้ง ๓ มาตราที่อยูในหนา ๑๙ นี้นะครับ สาเหตุกระทบกระเทือนมา

จากการที่แปรญัตติ วาดวยเรื่องการมีสภาเดียว คือ ใหมีรัฐสภาเพียงสภาเดียวเทานั้น 

เพราะฉะนั้นบทบัญญัติในมาตรา ๑๙  มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ เปนบทบัญญัติ        

ที่เขียนเกี่ยวกับเร่ืองของ กรณีสภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ                  

ใหวุฒิสภาทําหนาที่ รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง ตาง ๆ นะครับ              

ก็มีบทบัญญัติไววา ใหทําไดเฉพาะงานบางอยางเทานั้น ในขณะเดียวกัน มาตรา ๒๑        

ก็บอก ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ก็เชนกัน      

นะครับ  บัญญัติไว  ใหวุฒิสภาทําหนาที่ รัฐสภาตามมาตรานี้  ก็เชนเดียวกันครับ        

มาตรา  ๒๒ ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุ หรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ            

ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา ในการรับทราบตามวรรคสอง ก็เกี่ยวกับเรื่องงานที่จะรับทราบ

บางเรื่องเทานั้นเองครับ กรณีทั้ง ๓ มาตรานี้ จึงเกี่ยวของกับการทําใหสภานี้เปนสภาเดียว

เทานั้นเองนะครับ  ซึ่งถาหากผมแพที่สภาเดียวตรงนั้น  ความหมายที่แปรญัตติที่นี่ก็หมด      



 ๑๒๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๕๔/๒ 

 

ความหมายไป  ในขณะเดียวกันครับ  จึงขอเรียนทานประธานเสียตอนนี้ เลยวา               

ในคําแปรญัตติเกี่ยวกับเร่ืองมาตรา ๑๙ ก็ตาม มาตรา ๒๑ ก็ตาม และมาตรา ๒๒ ก็ตาม

จะเกี่ยวเนื่องไปกับการแปรญัตติในมาตรา ๑๑๕ จะเกี่ยวเนื่องไปกับมาตรา ๑๑๕ ที่ผม    

แปรญัตติไว ทานประธานตองไปดูที่หนา ๑๒๒ ครับทานประธาน ผมแปรญัตติไวใน     

มาตรา  ๑๑๕  จะบอกไวหมดเลยครับวา เมื่อเปนสภาเดียว  เ รียกวา  รัฐสภา  นั้น               

ใหทําอยางไร ทานดูหนา ๑๒๒ มาตรา ๑๑๕  ทานเห็นไหมครับ ปรากฏวา ไมมีเร่ืองที่     

ผมแปรญัตติไว นั่นก็คือ ตกหลนไปครับ ----------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๕๕/๑ 

 



 ๑๒๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๕๕/๑ 

 

มาตรา ๑๑๕ คําแปรญัตติของผม มีอยูในคําแปรญัตตินะครับ ปรากฏมีการพิมพตกหลน 

เพราะในนี้จะมี ๑๑๕ บอกไวเฉพาะผูแปรญัตติ คือ นายอุทิศ ชูชวย มาตรา ๑๑๕          

แตของผม มาตรา ๑๑๕ ก็แปรญัตติไวเชนเดียวกัน ในนามของคุณพิเชียรนะครับ          

ในมาตรา ๑๑๕ ที่ผมแปรญัตติเอาไวนะครับ ใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๕ เปนดังนี้ 

ความหมายนะครับ ในระหวางที่อายุของรัฐสภาสิ้นสุดลง เห็นไหมครับ เพราะสภาเดียว    

มีเพียงรัฐสภาเทานั้น กรณีอายุรัฐสภาสิ้นสุดลง จะสิ้นสุดลงดวยเหตุใดก็ตาม เชน ยบุสภา

ก็ตาม เชน ครบวาระก็ตาม อะไรก็ตามนะครับ ใหรัฐสภายังคงมีหนาที่ดังตอไปนี้ จนกวา

สมาชิกชุดใหมจะเขาทําหนาที่ (๑)  (๒)  (๓) กรณีอยางนี้นะครับ ซึ่งมีบัญญัติไวในมาตรา 

เห็นไหมครับ (๑) การประชุมตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และ

มาตรา ๑๘๕ เปนงานเฉพาะอยางเทานั้นนะครับ ที่เหมือนกับทานประธานเปนวุฒิสภา

ตอนนั้น  ยังจําไดไหมครับ วา พอสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ หรือสิ้นวาระของสภา

ผูแทนราษฎร พวกเราวุฒิสภาก็จะรักษาการตามอํานาจหนาที่ และจะทําไดเพียง

บางอยางเทานั้น ไมไดทําทุกอยางครบถวน ความหมายเปนอยางนั้นนะครับ เพราะฉะนั้น

จึงนําเรียนทานประธานวา เมื่อเปนอยางนี้นะครับ ขอเสนอวา มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 

และมาตรา ๒๒ ที่ทางผมเองขอแปรญัตติไว เปนไปไดไหมครับ ทานประธานครับ เก็บ

เอาไวกอน ใหผมไปตอสูในเร่ืองของสภาเดียวเสียกอน นั่นคือ ตั้งแตมาตรา เกี่ยวของกัน

ยาวเลยครับ ตอนนั้นนะครับ ถาพูดตอนนี้มันจะไมจบความ เพราะมันจะเกี่ยวของกับ

มาตรา ๙๑  ๙๒  ๙๓ เยอะเลยครับ ยาวเปนเฟอย เปนสิบกวามาตรา หมายความวา ถา

ผมสูวา สภาเดียว แพทันทีนะครับ กลายเปน ๒ สภา มาตราตาง ๆ ที่สงวนเอาไวอีก

ประมาณเกือบยี่สิบมาตราก็จะลมไปทั้งหมดเลย มันจะเปนการงายกวา และผมคิดวา

สภาเดียวอยางที่ผมนําเสนอนั้น ก็มีของคุณเจิมศักดิ์เชนเดียวกัน แมคุณเจิมศักดิ์จะไมได

สงวนไวที่มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ไวก็ตาม โดยเปนสภาเดียว ก็จะตองไป

สงวนไวอยูในมาตราอื่นเชนกัน ที่เกี่ยวของกับการรักษาการของสภาเดียวเอาไว ไมเชนนั้น

แลวกลายเปนสภาวางเวน เกิดสงคราม เกิดอะไรตาง ๆ ก็เกิดเหตุราย หรือเกิดกรณี

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีปญหา ก็ทําใหตั้งไมได ทานประธานเขาใจตรงนี้นะครับ 

ทานประธานครับ จึงขอทานประธานและที่ประชุมวา เปนไปไดไหมครับ ใหผมไปสูเร่ือง 



 ๑๒๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๕๕/๒ 

 

สภาเดียวเสียทีเดียว พายแพที่นั่น ผมก็จะไดร้ือราง ร้ือรางมาตราที่เกี่ยวของทั้งหมด 

เกี่ยวของกันนะครับ โยงใยกัน มันจะเปนประโยชนตอการพิจารณามากกวาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวอยางนั้นปรึกษากรรมาธิการกอนครับ ทานการุณบอกวา      

มาตรา ๑๑๕ ของทานตกไปนี่นะครับ หรือไมมีอยูในรายงานของกรรมาธิการนี่นะครับ  

ตกลงแลวมีใชไหมครับ ขอถามความชัดเจนครับ วาอยางไรครับฝายทางเลขา ทานการุณ

ของทานตกไปนะครับ ตกไปนะครับ ไมใชวาไมมีนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตทานประธานนําเสนอตรงนี้เลยครับ       

ในคําแปรญัตติของผมนะครับ ถาอยูในตัวเนื้อตรงนี้ที่ผมเซ็นกํากับไวนะครับ ๑๑๕ จะอยู

ที่หนา ๙ ของคําแปรฉบับนี้ของผมครับ เซ็นกํากับไวทุกหนาเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทางกรรมาธิการไมขัดของนะครับ เพราะวาหลักการเดียวกัน เร่ืองสภาเดียวหรือ ๒ สภา   

มีทานใดตอบไดครับ หรือตอบไมไดทั้งคณะเลยครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือตามรายงานนี้ไมปรากฏนะครับ 

แตวาที่ทานการุณได เสนอมา  คือ  ความตอเนื่องของระบบที่ทานเสนอทั้ งหมด 

คณะกรรมาธิการไมขัดของครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ของทานการุณจะไปรอไวถึงมาตราไหนครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  นาจะอยูที่มาตรา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๑๑๕ หรือ ๑๑๙ ครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ๙๑ ครับ โดยประมาณ 

  นายการุณ ใสงาม  :  จะเริ่มอยูที่ประมาณ ๙๑ ครับ เริ่มตนที่มาตรา ของ

ผมทั้งเลมเลยทานประธาน ดูทาทาง 

 

            - ๕๖/๑  



 ๑๒๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                  รัตนา ๕๖/๑  

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

๙๑ ครับ หนา ๘๗ ใชไหมครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ใชครับ โดยประมาณนะครับ ที่มาตรา ๙๑ เปนตนไป

ครับ ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ ประมาณที่มาตรา ๘๗ เปนตนไปครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนั้นทานแขวนมาตราที่ทานขอสงวนไวนะครับ ที่ทานขอสงวนไวนะครับ       

มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ ทานขอใหที่ประชุมนี้ไปพิจารณาเมื่อถึงมาตรา ๘๗ 

ถูกตองไหมครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ถูกตองครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ และทานพิเชียร        

และทานเศวตครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ป นทอง   :   ทานประธานที่ เคารพครับ                    

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ในฐานะที่เปนผูที่เสนอแปรญัตติที่จะใหมีสภาเดียว แลวก็เคยตกลง

ในหลักการกับกรรมาธิการยกรางวา ในเรื่องของสภาเดียว ผมก็ไดเรียนไววา ผมเองไดทํา   

คลาย ๆ คุณการุณเปนรายมาตรา แตบอกวาเรื่องนี้อยาไปใสเลย เรามาตกลงกันใน

หลักการกอน ก็คือวา ถามีสภาเดียว เร่ืองรายละเอียดก็ไปแกได ผมยังเรียนกับทานไวใน

วันสุดทายวา ที่ผมขอ ๆ ไวนั้นอยาเพิ่งไปใส และเดี๋ยวมันจะสับสน เพราะวามันจะไปทีละ

มาตรา มันจะสับสน 

   (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานเศวต เดี๋ยวทานอาจารยหยุดแปบหนึ่ง ทานเศวตประทวงอะไรครับ  

   นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล ขออนุญาต

ประทวงทานประธานนะครับ คือ ทานประธานอนุญาตใหผูอภิปรายไดอภิปราย ขณะนี้

เปนเรื่องการอภิปรายเรื่องมาตรา ๑๙ ครับ ตองสิ้นกระบวนความ ๑๙ กอน แลวทานจะ 

 



 ๑๒๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 รัตนา ๕๖/๒ 

 

วาอยางไรตอไปเรื่อง สว. สส. สภาเดียว ผมก็ไมขัดของหรอกครับ คราวนี้ทานอาจารย

พิเชียร ผมรออภิปรายอยูครับ   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เขาใจครับ เขาใจแลวครับ ผมจะวินิจฉัยนะครับวา สิ่งที่ทานการุณเสนอนั้นนะครับ มันมี

การผูกโยงกับมาตราอื่นอยู ถาพิจารณาในมาตราอื่น ซึ่งเปนมาตราหลักแลวนะครับ ก็จะ

ทําใหมาตราอื่น ๆ นั้นจบไปในคราวเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นการจะขอแขวนมาตรานี้

ไว เดี๋ยวผมก็กําลังถามสมาชิก ทานเห็นดวยไหม ถาเห็นดวย ก็เปนไปตามมติของ            

ที่ประชุมนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เร่ืองเดียวกันนะครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ อันนี้เปนสิ่งที่

ไดพูดกับกรรมาธิการยกรางไว แลวก็บอกวา อยางของผมนี่ ในมาตราเชนเดียวกับ         

คุณการุณนี่ ก็ไมตองไปสงวนไว สวนของผมนะครับ ผมขอไวอยางนั้น เขาก็เลยไมไดใส    

แลวผมก็บอกวา เมื่อถึงหมวดที่เกี่ยวของกับรัฐสภา ก็ตรงกับที่คุณการุณหาเมื่อกี้นี้   

มาตรา ๘๗ อะไรแถว ๆ นั้นขึ้นไป เมื่อถึงเรื่องของหมวดรัฐสภา เราก็จะหยิบยกหลักการ

ขึ้นมาพูดกันเสียกอน คงไมจําเปนวา จะตองพูดเปนรายมาตรา แตวาตองตกลงกัน

เสียกอนวา วุฒิสภาเราตองการที่จะมีอยางไรบาง จะมี ๒ สภาแบบไหน หรือจะมีสภา

เดียววากัน พอไดหลักการเสร็จเรียบรอย ถามีสภาเดียวก็ไปไลเลียงไดไมยาก ผมไดเรียน

คุณอัชพรก็คงยืนยันกับผมไดวา ไดขอไวอยางนั้น ซึ่งทางกรรมาธิการยกรางก็เห็นดวยวา 

อยาไปทําเปนรายมาตราเลย เอาหลักการก็แลวกัน เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ก็เห็น

ดวยวา สวนที่เกี่ยวของกับวุฒิสภาหรือสภาผูแทนราษฎรในสวนที่อาจจะไปพันกับสภา

เดียวหรือ ๒ สภา แขวนหมด อยางที่คุณการุณพูดเมื่อกี้นี้นะครับ แลวไปพิจารณาใน

หมวดรัฐสภาเลย ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :          

คืออยางนี้ทานสมาชิกครับ ทานการุณทานมีประเด็นเรื่องที่จะอภิปรายรายมาตราที่เรา

พิจารณาอยูนี้นะครับ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ นะครับ ทานก็เพียงแตจะขอ

เลื่อนมาตราดังกลาวนี้นะครับ ขอใหแขวนไวกอน แลวก็พิจารณารวมกับมาตรา ๘๗     

นะครับ มาตรา ๘๗ คือ จุดเริ่มตนที่จะไปพิจารณาตรงนั้นนะครับ วาหลักการแลวจะมีกี่ 



 ๑๓๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๕๖/๓ 

 

สภา ไปวากันตอนถึงมาตรา ๘๗ นะครับ แตรายละเอียดคอยวากันนะครับ ทานสมาชิก

เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานพิเชียรครับ ยกมือกรุณาอยาใชปากกาครับ ทานเห็น   

อยางอื่นนะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตครับ สั้น ๆ นิดเดียว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางอื่นหรือเปลา เห็นเปนอยางอื่นไหมที่จะเลื่อนนี่นะครับ 

 

                                                                                                 - ๕๗/๑  

  

 



 ๑๓๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๕๗/๑ 

 

  นายพิ เชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :   อยางอื่นครับ  คืออยางนี้ค รับ                         

ทานประธาน ไมไดมีแคมาตรา ๑๙  ๒๑ และ ๒๒ เทานั้นนะครับ ยังอาจจะมีบางมาตรา             

ที่เกี่ยวเนื่อง กอนถึงมาตรา ๘๗ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นนะครับ ใครรับผิดชอบ เจาภาพมาตราไหน  ก็ระวังกันเองครับ                          

แลวคอยบอกก็แลวกัน  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตเรียนใหทานประธาน                     

ไดรับทราบวา  ถามีมาตราอื่นที่ เกี่ยวของในประเด็นนี้ ผมเห็นดวยกับทานการุณ                          

และผมเห็นดวยกับทานเจิมศักดิ์นะครับ วา ควรจะพิจารณาเรื่องสภาเดียวในคราวเดียว 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจแลวครับทานพิเชียรครับ เขาใจแลวนะครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอบคุณมากครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตรงกันหมดนะครับ ทานเศวต เห็นอยางอื่นหรือครับ 

   นายเศวต ทินกูล : ทานประธานที่เคารพ ผม เศวต ทินกูล นะครับ คือ   

อยางนี้ ของผมนี่ที่ รับรองญัตติไป แลวก็เปนเหตุผลซึ่งไมเกี่ยวกับในมาตรา ๑๙ ที่          

ไมเกี่ยวกันกับสภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจําเปนตองชี้แจง

อภิปรายกอน ใหเห็น เขาใจตรงกันกอนวา ใชหรือไมใชกอนครับ คือ ผมขออนุญาตเลย 

นะครับ ทานประธานครับ หมวดมาตรา ๑๙ นะครับ มันพัวพันกับมาตรา ๑๒ เรื่องของ

องคมนตรี ประธานองคมนตรีนะครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยวครับ ทานเศวตครับ มาตรา ๑๙ นี่ไมมีของทานเลยนะครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  มาตรา ๑๙ ของทานพิเชียรอยางไรครับ ผมเซ็นรับรอง

ญัตติไงครับ 

 

 



 ๑๓๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๕๗/๒ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ก็ทานพิเชียรเห็นดวย เลื่อนไปแลวครับ ที่ถาม คือ ทานเห็นอยางอื่นไหม วาจะเลื่อน                          

หรือไมเลื่อน วาจะขอแขวนตรงนี้ แลวไปพิจารณากับมาตรา ๘๗  

   นายเศวต ทินกูล  :  คือเห็นอยางอื่นไงครับ เพราะวามันเกี่ยวของ ผมกําลัง

จะอธิบายทานประธานกับทานกรรมาธิการยกรางใหเห็นกอนวา ผมเห็นอะไรนะครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ ทานเห็นอยางอื่น คือ ทานไมเห็นดวยที่จะเลื่อนใชไหม  

   นายเศวต ทินกูล  :  ครับผม เพราะวาในสวนของผมนี่มันเปนสวนที่เรื่อง

ขององคมนตรี พัวพันมาถึงผูสําเร็จราชการ แลวมาพัวพันกับสภาผูแทน รัฐสภานี่ ทั้ง ๆ ที่

ถอยคํามันขัดกันครับ ทานประธานครับ คือ อํานาจการตั้งองคมนตรี หรือประธาน

องคมนตรี เปนพระราชอํานาจ ตามพระราชอัธยาศัยนะครับ แลวก็เขียนในมาตรา ๑๓    

ใหประธานรัฐสภาเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ คราวนี้พอกลับไปถึงเรื่องผูสําเร็จ

ราชการ กลับกลายเปนอํานาจของรัฐสภา สภาผูแทน ซึ่งมันขัดกันอยูนะครับ เร่ือง        

พระราชอํานาจ เพราะฉะนั้นผมอยากใหทบทวนเรื่องนี้กอนนะครับ เปนประเด็นตรงนี้   

ถาทบทวนเรื่องนี้ได ก็ไมเกี่ยวกับเรื่อง สว.  สส. หรือสภาเลยครับ ทานปรานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตอนนี้กําลังพูดถึงมาตรา ๑๙ นะครับ 

   นายเศวต  ทินกูล   :   ใชครับ  มันยึดโยงมาตรา  ๑๙  เรื่ องของให                        

สภาผูแทนราษฎร หรือรัฐสภาเปนผูเสนอความเห็นชอบ ก็แปลวา หมายความวา                         

สภาผูแทนนี่เปนผูมีอํานาจในเรื่องเหลานี้นะครับ เร่ืองตั้งผูสําเร็จราชการนี่ ซึ่งไปกาวลวง                 

พระราชอํานาจ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อันนั้นมันรายละเอียดนะครับ  ผมกําลังถามวา  ทานเห็นดวยไหมวา  ทานการุณ                        

ขอใหไปพิจารณาพรอมกับมาตรา ๘๗ ตอนนั้นนะครับ ทานเห็นดวยหรือไมกอน 

   นายเศวต ทินกูล  :  เฉพาะมาตรา ๑๙ ผมไมเห็นดวยนะครับ 

 



 ๑๓๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๕๗/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

๑๙  ๒๐  ๒๑  ๒๒ นี่นะครับ  

   นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ผมไมเห็นดวยครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมเห็นดวยนะครับ ไมเห็นดวย ผมถามทานสมาชิกนะครับ  

   (นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ที่ทานการุณขอแขวน มาตรา ๑๙  ๒๑  ๒๒ นะครับ ไปพิจารณาเมื่อถึงมาตรา ๘๗ นั้น    

นะครับ ถาทานสมาชิกเห็นดวย กรุณากดปุม เห็นดวย นะครับ ถาไมเห็นดวย กดปุม      

ไมเห็นดวย ครับ เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ในสวนของทานการุณนะครับ ของทานการุณนะครับ ที่เสนอของทานการุณนะครับ 

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ลงครบถวนแลว ปดการลงคะแนน รวมคะแนนครับ       

ในสวนของทานการุณนะครับ เห็นดวย ใหเลื่อนไป ๗๐ นะครับ ไมเห็นดวย ๓ นะครับ    

งดออกเสียง ๑ ครับ สวนของทานการุณเลื่อนไปนะครับ มาตรา ๑๙  ๒๑  ๒๒ ทานการุณ

ไปนะครับ 

 

          - ๕๘/๑ 

 



 ๑๓๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๕๘/๑ 

 

   ทีนี้ของทานอื่นนะครับ ของทานอื่น มีสวนที่ทานสุรชัยขอแปรญัตติไว 

เร่ืองถอยคํา ของทานสุรชัยจะอยู ๒๒ นะครับ อยางนั้น ๑๙  ๒๑  ๒๒ ทานการุณไปแลว 

เชิญทานเลขาตอครับ สวนของทานอื่นมีอยูในมาตรา ๒๒ ของทานสุรชัยเปนถอยคํา ทาน

สุรชัยจะรอไวไปพรอมกับทานการุณไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณครับทานประธาน  ผม สุรชัย       

เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๒๒ วรรคสอง ก็ขอกราบเรียนวา ในสวนที่ผม

ขอแปรญัตติไว  คือ  มาตรา  ๒๒  วรรคสองนั้น  ไมได มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องของ            

สภาผูแทนราษฎร 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานขออนุญาต ทานเลขาทานตองอาน

มาตรา ๒๐ กอน   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

เดี๋ยวครับ ของทานสุรชัยนี่อยู ๒๒ นะครับ ไลมาตราไปเลยนะครับ สําหรับทานอื่นนะครับ 

ของทานการุณก็เลื่อนไป 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๑๙ ผานไปแลวนะครับ ตอไปเปนมาตรา ๒๐ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๑          

ของทานการุณแขวนไว เหลือแตของทานสุรชัยที่สงวนคําแปรญัตติไว มาตรา ๒๑ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรา ๒๑ นี้ตกไปแลวครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

ตอไปก็เปน มาตรา ๒๒ ครับ ทานพิเชียรแขวนไวครับ แลวก็เหลือทานสุรชัยครับ      

มาตรา ๒๒ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ เรียนทานประธานและ

เพื่อนสมาชิกอยางนี้ครับวา ในสวนของมาตรา ๒๒ ที่ผมไดยื่นขอแปรญัตติไวนั้น เปนการ

ขอแปรญัตติ 



 ๑๓๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๕๘/๒ 

 

ในมาตรา ๒๒ วรรคสอง ซึ่งคนละประเด็นกับที่ทานการุณ หรือทานพิเชียรไดขอแปรญัตติ

ไว กลาวคือ ไมมีสวนใดที่เกี่ยวของกับเร่ืองของอายุของสภาผูแทนราษฎร หรืออายุของ

วุฒิสภาแตอยางใด เพราะฉะนั้นกระผมเห็นวา ในสวนที่กระผมขอแปรญัตติไวนั้น

สามารถดําเนินการพิจารณาตอไปไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เชิญครับทานสุรชัย 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ถาทานประธานเห็นดวยผมขออนุญาต

มอบหมายใหทานกฤษฎา ซึ่งเปนผูรับรองญัตตินี้เปนผูชี้แจงเหตุผลตอที่ประชุมครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เฉพาะในวรรคสองนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ใชครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญครับ 

  นายกฤษฎา  ให วัฒนานุกูล  :  ขอบคุณครับ  ทานประธานที่ เคารพ          

ผม นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล คําแปรญัตติของกระผมเปนการแปรญัตติในวรรคสอง   

ผมจะอานดังนี้นะครับ การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ      

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ผมไดแปรความเพิ่มไป

นะครับ แหงราชวงศจักรีโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด ใหคณะองคมนตรีจัดทํา

รางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมนั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย 

เพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลวใหประธาน

องคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภา เพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และ

ใหประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  และเมื่อไดประกาศใน             

ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได เหตุผลที่สําคัญ ที่ผมเติมคําวา แหง

ราชวงศจักรี นั้น ดวยความที่ผมเปนขาพระบาทแหงราชวงศจักรี ดวยความสามัญสํานึก

แหงประเทศไทยแหงนี้ แหงกรุงรัตนโกสินทรของเรานั้น นอกจากเราจะมีวันที่ ๖ เมษา ซึ่ง

เปนวันจักรีแลวนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดครับ ราชวงศจักรีนั้นเปนสิ่งที่คูบานคูเมือง       



 ๑๓๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัศมี ๕๘/๓ 

 

ทํานุบํารุงบานเมืองเรามาชานาน  ในประเด็นการสืบสันตติวงศนะครับ  จากกฎ     

มณเฑียรบาล ปพุทธศักราช ๒๔๖๗ นั้น มิไดมีผูลงนามสนองพระบรมราชโองการนะครับ  

 

          - ๕๙/๑ 

 

 

 

  



 ๑๓๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๕๙/๑ 

 

ซึ่งเอกสารก็อยูในมือผมนี่นะครับ เพราะฉะนั้นในหมวดมาตรานี้นะครับ เพื่อเปนการ

เทิดทูนแหงราชวงศจักรีนะครับ ผมคงไมขออภิปรายไปมากกวานี้นะครับ ก็ขอใหทางสภา

นะครับ ถาเห็นดวยกับที่ผมไดนําเสนอ เดี๋ยวสักครูทานประธานก็คงจะตองใหลงมติ      

นะครับ ถาเห็นดวย ก็ขอไดโปรดกรุณากด ไมเห็นดวย นะครับ แตถาทานไมเห็นดวย        

ก็กรุณา งดออกเสียง นะครับ ขอขอบพระคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยาเพิ่งหาเสียงครับ เดี๋ยวกรรมาธิการตอบกอนครับ เชิญครับ 

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการ ผูไดรับมอบหมายนะครับ ขอประทานกราบเรียน

วา ในความรูสึกนึกคิดของเราทุกคนนั้น คงสอดคลองตองตรงกัน ไมวาจะมีกฎหมาย

รัฐธรรมนูญเขียนไวหรือไมอยางไรก็แลวแตวา สถาบันพระมหากษัตริยที่เปนที่เคารพ 

ศรัทธา เลื่อมใสของประชาชนคนไทยอยูในทุกวันนี้ แลวตั้งแตครั้งปู ยา ตา ยาย ของเรา 

เทาที่พอจะสืบคนกันได ก็เปนพระมหากษัตริยในพระมหาจักรีบรมราชวงศสืบเนื่องมา

โดยตลอด สิ่งนี้ผมคิดวา หนักแนน ม่ันคง ยิ่งกวาเขียนอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน

มาตราใด ๆ แนวปฏิบัติที่ผานมาในรัฐธรรมนูญ ตั้งแตป ๒๔๗๕ มาถึงปจจุบัน แมไมเขียน

ไว แตคิดวาเปนความจริง เปนสัจจะที่อยูในใจพวกเราทุกคนแลว ความจําเปนที่จะตอง

นํามาเขียนไวเปนตัวอักษรนั้น กลับจะทําใหมีความรูสึกวา เราไมแนใจหรืออยางไรจึงตอง

เอามาเขียนในสิ่งที่ เปนสัจจะ เปนความจริงอยูในใจของเราแลว เปนถอยคํา เปน

ตัวหนังสือออกมาอีกครั้งหนึ่ง ผมคิดวา คณะกรรมาธิการขอประทานที่จะยืนความเห็น

เดิมครับผม 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผมจะถามมตินะครับ วา ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ เฉพาะในสวน    

วรรคสองนี่นะครับ ของมาตรา ๒๒ ที่ทานกฤษฎาไดอภิปราย โดยทานสุรชัยไดสงวนคํา 

 



 ๑๓๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๕๙/๒ 

 

แปรญัตติไวนี่นะครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูแปร

ญัตติ   ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ทานสุนทรครับ เจาหนาที่ชวยดูดวยครับ เห็นทานก็กดมา  

หลายทีแลวนะครับ ไดไหมครับ เรียบรอยนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ ปดการ

ลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๕๔ ไมเห็นดวย ๑๗ งด

ออกเสียง ๘ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๕๙/๓ 

 

  เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๕ ไมมีการแกไข หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ไมมีการแกไข มีอาจารยเจิมศักดิ์ขอสงวนคําแปรญัตติ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

ปนทอง ครับ เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ไดผานไปแลว ตามมาตรา ๕ นะครับ เพราะฉะนั้น

ขอถอนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

สวนที่ ๑ บททั่วไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๖ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๗ มีการแกไข  

มาตรา ๒๘ ไมมีการแกไข อาจารยเจิมศักดิ์ขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพ มาตรา ๒๘               

ที่กลุมพวกผมขอแปรญัตติ มีอยู ๒ สวนดวยกัน  ผมจะขอแปรญัตติในวรรคแรก            

ขอประทานโทษ จะเปน ๒ สวนดวยกัน ก็คือ โดยคุณสวิง แลวก็ อาจารยจรัส สุวรรณมาลา 

เพราะฉะนั้นในสวนแรกนี่นะครับ ผมเขาใจวา จะเปนของ อาจารยจรัส สุวรรณมาลา 

อาจารยจรัส สุวรรณมาลา ชวยอภิปรายในประเด็นนี้แลวกันนะครับ ซึ่งอยูเปนผูรับรอง

ญัตติตรงนี้ครับ 

          - ๖๐/๑ 



 ๑๔๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐               พรเทพ ๖๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ วรรคที่ ๓ ใชไหมครับ มันมีที่ขอแปรญัตติแกขอความ คือ วรรคสามกับวรรคสี่  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถูกตองครับ วรรคสามกอนครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เชิญทานอาจารยจรัส ใชไหมครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม จรัส สุวรรณมาลา ครับ ในวรรคสาม ที่ไดขอแปรญัตติ ตัดขอความตอนทายของ

วรรคนะครับ คือ ขอความมีวา บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาล เพื่อบังคับใหรัฐตอง

ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ไดโดยตรง แลวก็ขอความที่เหลือนั้นขอตัดไป เมื่อคราวที่

แลวนี่ ไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมาธิการยกรางแลวนะครับ กระผมไดรับ

ฟงคําชี้แจงจากกรรมาธิการยกราง ก็พอใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ อาจารยจรัสพอใจวรรคสามนะครับ วรรคสี่ละครับ วรรคสี่ไมติดใจแลวนะครับ     

ทานสวิงใชไหมครับ หรือทานอื่นครับ ยังติดใจไหมครับ เชิญครับทานสวิง 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ในวรรค

ที่เราขอแปรญัตติไวนี่นะครับ ผมคิดวา ตรงนี้นี่ยังติดใจอยูครับ ทานประธานครับ ผม    

คิดวา ปญหาที่เกิดขึ้นนี่นะครับ ที่ผานมา ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับการรับรองสัญชาติ แลวก็

ปญหาเรื่องเกี่ยวกับการรับรองสัญชาตินี่นะครับ ก็เปนมาโดยตลอดนะครับ เพราะวา

บุคคลที่อยูในประเทศไทย การที่จะไดรับสัญชาติโดยที่ตกสํารวจก็ดี หรือคนที่สืบสาย

โลหิตนะครับ แตวาบางทีไมไดไปแจงเกิด ไมไดไปเรื่องของการทะเบียน เพราะวาจริง ๆ 

แลวในสวนของทางภาคเหนือนี่นะครับ มีปญหาสําหรับบุคคลที่อาศัยอยูในที่หางไกลนี่ 

นะครับ อันนี้คือประเด็นหนึ่ง แลวรวมทั้งจํานวนหนึ่งที่เปนบุคคลที่เกิดอยูในประเทศไทยนี่

นะครับ แตวาก็ไมมีสิทธินะครับในการที่จะไดรับสัญชาติ ดังนั้น ก็เลยขอแปรญัตติในเรื่อง

นี้ไววา บุคคลที่มีสิทธิในการที่จะถือสัญชาติโดยการสืบสายโลหิตจากผูมีสัญชาติไทย   

นะครับ หรือโดยการเกิดในราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การที่จะไดสัญชาติไทยนี่นะครับ      



 ๑๔๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐               พรเทพ ๖๐/๒ 

 

ก็ตั้งอยูที่ ๒ ประเด็นครับ คือ ประเด็นวาดวยเรื่องเกี่ยวกับการสืบสายโลหิตจากบุคคลที่

ถือสัญชาติไทยอยูแลว กับบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งตอนนี้นี่เรามีปญหามาก

กับคนเหลานี้ ซึ่งผมคิดวา เราไมไดกําหนดไวในที่ใดเลยนี่นะครับ อันนี้คือประเด็นหนึ่ง   

นะครับ ประเด็นอันตอมานี่นะครับ ปญหาของคนที่ถูกถอนสัญชาติโดยพลการ โดยรัฐ      

นี่นะครับ ก็เกิดขึ้นนะครับ ทีนี้นี่ อันนี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับที่จะมีกระบวนการการตอสูกัน

มากมาย ซึ่งผมคิดวา อันนี้ถือเปนการละเมิดสิทธิที่สําคัญ เพราะวาเรื่องของสัญชาติก็ดี 

เรื่องเกี่ยวกับการที่เขาควรจะไดรับสัญชาติก็ดีนี่นะครับ เปนสิทธิอันชอบธรรมนะครับของ

ประชาชนที่อยูในประเทศไทย และมีการสืบสายโลหิตและการเกิดอยูแลวนะครับ ดังนั้น ก็

เลยตองเติมเร่ืองเกี่ยวกับการถอนสัญชาติโดยพลการนี่นะครับ โดยรัฐนี่นะครับ และการ

ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนสัญชาติของบุคคลนั้นจะกระทํามิได คือหมายความวา ถาเขาไปถือ

สัญชาติที่เขามีสิทธิในการที่จะมาถือสัญชาติไทย โดยสืบสายโลหิตก็ดี หรือโดยการเกิดก็

ดีนี่นะครับ อันนี้รัฐจะปฏิเสธเรื่องนี้ไมไดนะครับ ดังนั้น ผมคิดวา ควรจะบัญญัติในเรื่องนี้

ไวในรัฐธรรมนูญนะครับ เพื่อที่จะคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย เพราะวา

เรื่องนี้เองนี่นะครับก็ไดรับผลกระทบกันมานะครับในสวนของประชาชนที่อยูในภาคเหนือ 

ขอบพระคุณครับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธาน    

สภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท        

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                          

มีกรรมาธิการ เชิญครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยัง         

ไมเห็นดวยกับการแกไขอยู ๓ ประการนะครับ ---------------------------------------------------- 

 

         - ๖๑/๑ 

 



 ๑๔๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                อุทัยวรรณ ๖๑/๑ 

 

  ประการแรก ในวรรคสี่ของรางมาตรา ๒๘ เดิมนั้น เปนการรับรองสิทธิ

ทั้งหมดของบุคคลที่จะไดรับตามรัฐธรรมนูญนี้วา รัฐจะตองมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน 

และชวยเหลือ ถามีการแกไขตามที่มีการแปรญัตติ ทําใหเร่ืองเกี่ยวกับบุคคลจะขอความ

ชวยเหลือจากรัฐในการไดรับสิทธิตาง ๆ ตรงนี้หายไป แลวจะเหลือเรื่องสัญชาติเรื่องเดียว 

เพราะฉะนั้นมันจะกระทบถึงสิทธิทั้งหมดของบุคคลที่จะไดรับนะครับ  

   ประการที่  ๒  การพูดถึงเรื่องสัญชาติอยู ในมาตรานี้ โดยเฉพาะนั้น       

ความจริงตองกราบเรียนอยางนี้วา สําหรับบุคคลไทย การไดสัญชาติไทยจะเปนอยางไร

นั้น ก็ตองเปนไปตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้น ซึ่งในรางมาตรา ๓๐ ของบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญนั้น ในวรรคสามไดบัญญัติรองรับไวแลววา การเลือกปฏิบัติตอบุคคลในเรื่อง

ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา และอะไรตาง ๆ นั้น ไดรับความคุมครอง เพราะฉะนั้นถาบุคคล

ใดเปนคนไทย บุคคลนั้นยอมไดรับความคุมครองในเรื่องการไดสัญชาติเชนเดียวกัน    

การตกสํารวจของรัฐเองก็ดีนั้น ยอมมาอางที่จะไมออกทะเบียน หรือออกสัญชาติใหไมได 

เพราะสิทธิเขาไดรับการรองรับไปในมาตรา ๓๐ แลว  

  แลวประการที่ ๓ กระผมกราบเรียนวา ขอความที่นํามาเสนอเพิ่มเติมนั้น 

มันทําใหการไดสัญชาตินั้นแคบลงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน เพราะเทากับวา ตอจากนี้      

ไปคนที่ไดสัญชาติไทยจะมีแค ๒ เหตุ คือ สืบสายโลหิต และโดยการเกิดเทานั้น แตมันยัง

มีการไดสัญชาติไทยไดดวยวิธี อ่ืนดวยกรณีอ่ืนอีก  ทําใหกรณีเหลานั้นถูกหายไป               

เพราะรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติรับรองไว คณะกรรมาธิการจึงเห็นวา ความจริงแลว         

ในวรรคสี่ของมาตรา ๒๘ นั้น นาจะคงไวตามรางเดิม ก็คือ การที่บุคคลไดรับสิทธิในการ

ชวยเหลือจากรัฐในทุกประการของสิทธิเสรีภาพที่กําหนดขึ้นไว และประการที่ ๒            

ในเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตินี่เอง มีบทบัญญัติ มาตรา ๓๐ รองรับความเสมอภาค หรือการ     

ไมเลือกปฏิบัติไวแลว สวนรายละเอียดในเรื่องการไดสัญชาติตาง ๆ นั้น ก็ควรจะเปนไป   

ตามกฎหมายสัญชาติที่มีอยู จึงกราบเรียนขออนุญาตยืนตามรางเดิมที่เสนอครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ครับ  

ผูแปรญัตติวาอยางไรครับ เห็นดวยไหมครับ เชิญครับ  

 



 ๑๔๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                อุทัยวรรณ ๖๑/๒ 

 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สวิง ตันอุด ผมคิดวา สิ่งที่ 

ทานกรรมาธิการชี้แจงนี่นะครับ ก็อาจจะยังไมไดครอบคลุม เพราะวาการรับรองสิทธิ      

ในเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติ ผมคิดวา ยังตกหลนไปในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ 

แลวก็อยางไรก็ตามนี่นะครับ ผมคิดวา ถาหากวา ถาสมมุติวาในเรื่องนี้ไปปรากฏในที่ใด     

ที่หนึ่งนี่ ผมพยายามที่จะเปดดู ก็ดูแลว ก็ยังไมปรากฏในที่ใด เพราะวาเรื่องนี้เกิดขึ้น แลว

ก็สรางผลกระทบกับประชาชนจริง ๆ ในสวนที่เปนปญหามา ดังนั้น ผมก็ยังขอยืนยัน         

ในญัตติครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ถาอยางนั้นก็ตองขอมตินะครับ  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการก็ขอใหกด เห็นดวย นะครับ ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติ   

ก็ขอใหกด ไมเห็นดวย ครับ พรอมนะครับ ขอเชิญลงมติไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียงบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

เรียบรอยหรือยังครับ เรียบรอย ขอคะแนนเสียงเลยนะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ      

๔๖ เสียง ไมเห็นดวย ๒๓ งดออกเสียง ๖ นะครับ  

 

                                                                                                                     - ๖๒/๑ 

 

 

 

 
 



 ๑๔๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                             นัชชา ๖๒/๑ 

 

   ขอเชิญทานเลขาตอไปครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :

มาตรา ๒๙ มีการแกไข มีอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขอสงวนคําแปรญัตติครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์       

ปนทอง  ขออาจารยจรัส สุวรรณมาลา ครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญครับ ทานอาจารยจรัสครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม จรัส  

สุวรรณมาลา  ครับ มาตรา ๒๙ ความเดิมเขียนวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ที่ รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย ซึ่งตองไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นนะครับ กระผม

ขออนุญาตแกขอความในวรรคแรกอยางนี้ครับ คือ ขอตัดคําวา ซึ่งตองไม นะครับ แลวก็

ขอเพิ่มขอความใหมเขาไป ขอความใหมจะเปนอยางนี้ครับ การจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แห งกฎหมาย  เฉพาะเพื่ อการที่ รั ฐธรรมนูญนี้ กํ าหนดไว เท าที่ จํ า เปน  และจะ

กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิไดครับ ในวรรคแรกนี้ที่ตองขอ  

แปรญัตติก็เพราะวา เพื่อที่จะใหเปนการรับรองนะครับวาการออกกฎหมายใด ๆ ถัดจากนี้

ไปนะครับ ที่มีลักษณะทํานองเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นจะตองทํา

เทาที่จําเปน และก็จะตองไมกระทบกระเทือนตอบทบัญญัติแหงสิทธิเสรีภาพที่มีอยูแลว

นะครับ ในวรรคที่ ๒ กระผมขออนุญาตที่จะขอแปรญัตติแกไขขอความเชนเดียวกัน      

นะครับ กระผมขออานขอความที่แกไขใหมไปเลยเพื่อประหยัดเวลานะครับ วรรคสอง

ความใหมจะเปนวา กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  และมุง

หมายใหใชบังคับแกกรณี และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก     



 ๑๔๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                             นัชชา ๖๒/๒ 

 

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งจะตองระบุบทบัญญติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจ

ในการตรากฎหมายนั้นดวยนะครับ ในวรรคสองที่จะขออนุญาตแปรญัตติ ก็เพราะวา

ตอไปนี่นะครับ เมื่อรัฐบาลจะออกกฎหมายที่มีลักษณะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่

รัฐบาลจะตองอางใหชัดเจนวา เปนการออกกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามมาตราใดของ

รัฐธรรมนูญใหชัดเจน ไมเชนนั้นแลวก็จะทําใหรัฐบาลสามารถที่จะออกกฎหมายจํากัด

สิทธิของประชาชนแบบพร่ําเพรื่อได ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการ เชิญครับ คุณอัชพรครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา   

ทางกรรมาธิการนั้นเห็นดวยกับความเห็นของทานผูแปร แตวา เนื่องจากการบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญในคราวนี้นั้นไดตัดบทบัญญัติในสวนที่มีการเขียนวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ในทุกมาตราออกนะครับ เพื่อจะใหสิทธิแกประชาชนนั้นเกิดขึ้นจริง และเกิดขึ้น

ตามรัฐธรรมนูญนี้ เพราะฉะนั้นถอยคําในมาตรา ๒๙ จึงตองมีการปรับแกบาง เพื่อให

สอดคลองกับหลักที่เปลี่ยนไป ยกเวนในสวนสุดทายที่ ขอประทานโทษที่เอยนาม คือ ทาน

อาจารยจรัสเสนอมา ซึ่งเปนหลักการสําคัญ นาจะเปนหลักการสําคัญของมาตรานี้วา      

คือ การตรากฎหมายตาง ๆ นั้นตองระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย

นั้นดวย  ตรงนี้คณะกรรมาธิการเห็นดวย  และไดนําขอความนั้นมาเพิ่มเติมไวใน       

มาตรา ๒๙ แลวนะครับ จึงขออนุญาตกราบเรียนไปยังทานอาจารยจรัสวา ถาเติม

ขอความนี้ สวนขอความอื่นนั้นเปนเรื่องการเขียน วิธีการเขียน เพื่อใหรับกับการเขียนราง

รัฐธรรมนูญนี้นะครับ ก็จะเปนหลักการเดียวกันกับที่ทานอาจารยจรัสเสนอครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานอาจารยจรัสเห็นดวย เห็นพองตามที่ทานกรรมาธิการชี้แจงมาละครับวา ไดปรับแก

ถอยคําใหแลว 

           - ๖๓/๑ 

 



 ๑๔๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๖๓/๑ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เรียนทานประธานครับ ขอบพระคุณ

ทานกรรมาธิการ ที่กรุณาเพิ่มขอความตอนทายเขาไปนะครับ เพื่อใหชัดเจนมากขึ้น 

กระผมคิดวา ความจริงนี้เปนหลักการที่มีอยูแลวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐     

นะครับ ไมไดมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ สําหรับขอความในวรรคแรกของมาตรา ๒๙ นี่

นะครับ ที่กระผมขออนุญาตแปรญัตติ ก็เพื่อที่จะใหสอดคลองกับหลักการในวรรคสอง

ดวย แลวก็ตองการที่จะใหเปนการเปนหลักประกันวา ประชาชนจะไมถูกลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพอันเนื่องมาจากการกระทํา หรือการออกกฎหมายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตนะครับ ผมเรียนทานประธานวา ความจริงหลักการนี้ก็ไมไดตางจากรัฐธรรมนูญ             

ป ๒๕๔๐ มากนัก เปนแตวา เม่ือไดดูจากประสบการณของการเมืองไทยในชวง ๑๐ ป    

ที่ผานมา จากการใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ขอความทํานองนี้มีอยูในรัฐธรรมนูญ

เกา แตวาเมื่อเราเห็นรัฐบาลในชวงที่ผานมานี่ก็ยังมีลักษณะทํานองออกกฎหมายจํากัด

สิทธิเสรีภาพอยูเนือง ๆ นะครับ ในรูปของกฎหมายบาง ในรูปของคําสั่งทางราชการบาง

นะครับ กระผมจึงอยากจะใหเพิ่มขอความใหชัดเจนเทานั้นเอง แลวก็คิดวา ในรางเดิมที่มี

อยูนั้น ขอความยังไมชัดเจน ผมไมทราบวาเปนเพราะขอความไมชัดเจน หรือเปนเพราะวา 

ผูนําขอกฎหมายนี้ไปปฏิบัติตีความในลักษณะที่ไมตรงกับเจตนารมณหรือไม แตวา

ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจริงครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

วรรคแรกก็ยังไมคอยเห็นดวย อาจารยเจิมศักดิ์ยกมือใชไหมครับเมื่อกี้ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ปนทอง ทานประธาน ถาผมฟงไมผิดนี่ กรรมาธิการชี้แจงวา ในมาตรา ๒๙ นี่ กรรมาธิการ

ก็ไดมีการแกไข คือ แปรญัตติตัวเองนี่ในตอนหลังแลวใชไหมครับ ผมเองก็เพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้ 

แตผมตองกราบเรียนตรง ๆ วา ผมยังไมเขาใจ เพราะวาพออานปบนี่ผมยังสับสน ระหวาง

ของอาจารยจรัส คือของกลุมผมนะ ถาพูดกันตรง ๆ กับของทานนะ วามันมีความแตกตาง

กันอยางไร ผมขอความกรุณาทานอาจารยจรัสชวยดูดวย ในสิ่งที่พวกเราเพิ่งไดรับ   

มาตรา ๒๙ นั่นนะครับ ที่ของทานไปเติมวา ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให

อํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย แลวก็ไปตัดวรรคที่ ๓ ทิ้ง ขอความกรุณาทาง 



 ๑๔๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๖๓/๒ 

 

กรรมาธิการชวยอธิบายใหฟงไดไหมครับวา การกระทําดังกลาวนี่มีความหมายวาอยางไร 

แลวถาเทียบเคียงกับของทานอาจารยจรัสแลวจะเปนอยางไร ผมจะไดรูวาเราพอใจ      

ไมพอใจ จะตองโหวตหรือไม ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงอยางนี้นะครับ คือ

ขอความตามวรรคแรกที่ของอาจารยจรัสไดเสนอแปรญัตติ ซึ่งเปนขอความเดียวกับของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙  ขอความก็จะบอกวา การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่

รัฐธรรมนูญรับรองไวทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ

เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว อันนี้กอนนะครับ ตรงนี้นั้นของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

เขียนขึ้น เพื่อรองรับกับบทบัญญัติในเนื้อหาของบทบัญญัติหมวดสิทธิเสรีภาพทั้งหลาย 

ซึ่งตอนนั้น รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดใชขอความวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ กํากับอยู

ทุกมาตรา เพราะฉะนั้นการเขียนขอความเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งทาน    

อาจารยจรัสไดกรุณานํามานั้นนะ ก็จะสอดคลองกับสิ่งที่บทบัญญัติในสวนของสิทธิ

เสรีภาพ ทุกมาตราที่มีการเขียนเงื่อนไขใหตรากฎหมายได แตในรางรัฐธรรมนูญคราวนี้            

ทางกรรมาธิการไดเสนอหลักการใหมวา สิทธิเสรีภาพของปวงชนที่ระบุไวนั้น ใหเปนสิทธิ

เสรีภาพที่เกิดขึ้นทันทีที่รัฐธรรมนูญมีใชบังคับ โดยไมจําเปนตองตรากฎหมายขึ้นมาให

สิทธิเสียกอน พอเราตัดบทบัญญัติเร่ืองคําวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ที่เคยอยูใน

หมวดสิทธิเสรีภาพออกทั้งหมดยี่สิบกวามาตราแลวนั้น ทําใหขอความในวรรคแรกนั้น

จําเปนตองปรับนะครับ เพราะจะบัญญัติอยางเดิมนี่ไมได เนื่องจากถาบัญญัติดวย

ขอความอยางเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น เม่ือยอนกลับไปดูบทบัญญัติในสาระ

ของหมวดสิทธิเสรีภาพแลว -------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๖๔/๑ 

 



 ๑๔๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                วีรุทัย ๖๔/๑ 

 

ก็จะไมมีมาตราใดที่จะบอกวา ใหออกกฎหมายไดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถอยคํานั้น  

เลยตองปรับ เพื่อใหรับกับหลักการที่มีการเสนอใหม ทีนี้ในวรรคถัดไปนั้น ความจริงแลว  

ในรางที่กรรมาธิการเสนอนั้น ก็ยังอยูครบตามหลักการที่ทานอาจารยจรัสตองการ ก็คือ 

กฎหมายที่จะตราขึ้นตองทําเทาที่จําเปน แลวก็ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมเจาะจง           

ถารัฐธรรมนูญไดบัญญัติวา การกฎหมายจํากัดสิทธิเร่ืองใดนั้นทําไดเฉพาะเพื่อการใด 

กฎหมายที่ตราขึ้นก็จะตองทําเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญใหไวเทานั้น ตรงนี้ก็จะตรงกับ

แนวทาง หรือหลักการที่ทานอาจารยจรัสเสนอ สวนที่รางเดิมที่ของกรรมาธิการไมมี ก็คือ 

ตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย ตรงนี้       

ทางกรรมาธิการไดเพิ่มขึ้นใหมตามที่ทานอาจารยจรัสเสนอ ซึ่งเขาใจวา อันนี้เปนหัวใจ

สําคัญของมาตรา ๒๙ นี้เองวา จะตองไปอางวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรบาง

ที่ใหตรากฎหมายนั้น เพราะฉะนั้นใน ๒ วรรคที่แกไขนั้น ที่กรรมาธิการแกไขนั้น ก็ตรงกับที่

อาจารยจรัสเสนอ ในความหมายในทางกฎหมายนะครับ เพียงแตวา เขียนขึ้นเพื่อให

สอดคลองกับเนื้อหาขางในของสิทธิเสรีภาพที่ตัดคําวา ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ      

ออก สวนวรรคสุดทายที่มีรอยขีดฆาวา คณะกรรมการตัดออก นั้น เพราะไดพิจารณา    

ไปแลววา บทบัญญัตินี้เปนบทบัญญัติการจํากัดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งทําไดเฉพาะกฎหมาย

เทานั้น กฎหมายก็คือในระดับพระราชบัญญัติที่จะตองผานสภา การคงวรรคสุดทายไว

เทากับรองรับวา การออกกฎซึ่งเปนการดําเนินการของฝายบริหารนั้น สามารถจํากัดสิทธิ

เสรีภาพไดดวย ซึ่งไมนาจะถูก กฎนั้นไมสามารถที่จํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

กําหนดไวไดดวยตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตตัดวรรคสุดทายออก ใหเหลือแต

กฎหมายเทานั้นที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพตามแนว หรือตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญใหไว    

อันนั้นคือเหตุผลของกรรมาธิการครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกที่ตั้งคําถามเพื่อ 

 



 ๑๔๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                วีรุทัย ๖๔/๒ 

 

ความเขาใจตรงกัน และจะไดเห็นสอดคลองกันไดนะครับ ความจริงขอแตกตางระหวาง

รางของทานอาจารยจรัส สุวรรณมาลา กับรางของกรรมาธิการ มีอยูดวยกัน ๓ จุดครับ   

จุดที่ ๑ คือ ในวรรคแรกของทานอาจารยจรัสนั้น ขอใหเติมคําวา เทาที่จําเปน นะครับ   

หลักใหญคงอยูที่คํานั้นนะครับ ผมเขาใจวา หลักนี้ไดเขียนอยูในวรรคสองของรางของ

กรรมาธิการแลว หลักการนี้นาจะตรงกันครับ นี่ประการที่ ๑  ประการที่ ๒ ที่แตกตางกันก็

คือวา รางเดิมของกรรมาธิการนั้นเขียนวา เวลาตรากฎหมายไมตองระบุเลขมาตราของ

รัฐธรรมนูญก็ได ทานอาจารยจรัสขอใหเติมวา ตองระบุเลขมาตราของรัฐธรรมนูญดวย 

กรรมาธิการเห็นดวยกับคําแปรญัตติของทานอาจารยจรัส ไดเติมอยูในวรรคสองแลว อันนี้

ตรงกัน ใน ๒ เร่ืองดวยกัน เร่ืองที่ ๓ กรรมาธิการขอตัดวรรคสามทิ้งนะครับ ดังเชนที่               

ทานกรรมาธิการอัชพรไดแจงใหทราบวา การเขียนวรรคสามกอใหเกิดปญหาตีความวา 

คือ พวกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงทั้งหลายที่ตองไปอางเลขมาตราของรัฐธรรมนูญ

ดวยทั้งหลายนี่ อาจจะกอใหเกิดความสับสนวา กฎทั้งหลายไปตัดสิทธิเสรีภาพประชาชน 

ไดดวยตัวของตัวเอง ซึ่งจริง ๆ แลวไมใชนะครับ องคกรที่จะทําหนาที่ตัดสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนไดคือองคกรของรัฐสภา ซึ่งก็คือพระราชบัญญัตินั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้น  

ผมขออนุญาตสรุปอีกทีวา เทาที่จําเปนนั้น ที่ทานอาจารยจรัสขอนั้นอยูในวรรคสอง      

ของรางกรรมาธิการ เร่ืองขอใหเติมคําวา ใหระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น ก็ระบุ    

อยูในวรรคสองอยูแลว ที่ตางกันคงอยูที่วรรคสาม ที่กรรมาธิการขอตัดทิ้งนะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เห็นทานอาจารยจรัสพยักหนา พอใจใชไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ทานประธานครับ ที่กรรมาธิการไปแกไขจากรางเดิมของกรรมาธิการในวรรคสุดทายนี่ผม

เห็นดวย คราวนี้ในวรรคสองที่ทานไปเติม และทานก็บอกวา เหมือนกับของอาจารยจรัส 

หรือของกลุมผมนี่ทุกประการ  ผมก็ถามวา  ทําไมไมใชอยางของกลุมผมละครับ                

ถาเหมือนกันทุกประการ ตรงไหนที่มันเปนความแตกตาง หรือมันไมดีตรงไหน ขอฟง      

คําชี้แจง เพราะวาผมจะไดรูวา ตกลงจะเอาอยางไรแนนะครับ เพราะทานพูดวรรคสองนี่ 

 



 ๑๕๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                วีรุทัย ๖๔/๓ 

 

เหมือนกันเปะเลย ทานพูดนี่ไมมีอะไรแตกตางเลยนะครับ มีแตวรรคสาม ซึ่งผมก็เห็นดวย

กับทานที่วรรคสามที่ทานตัดออก 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เดี๋ยว มีทานอาจารยคมสันครับ ยกมืออยูนะครับ เผื่อจะไดตอบทีเดียวเลยนะครับ       

เชิญครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม      

คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้ผมขอสงวน

ความเห็นไวในความเห็นเพิ่มเติม คือ ในวรรคสาม เรื่องของการอาศัยบทบัญญัติที่ในการ

ตราของ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๖๕/๑ 

 



 ๑๕๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๖๕/๑ 

 

กฎ ขอบังคับทั้งหลายที่ออกมานี่นะครับ ผมคิดวา ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ไดบัญญัติ

หลักการอันนี้ไววา ใหใชหลักการนั้นกับสิ่งที่เรียกวา กฎ ดวย ก็คือ พระราชกฤษฎีกา   

แลวก็บทบัญญัติในกฎกระทรวงตาง ๆ ซึ่งบทบัญญัติ มาตรา ๒๙ เปนเรื่องของการจํากัด

สิทธิตองอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งเปนหลักการสําคัญ เพราะวาในอดีตที่ผานมา

กอนที่จะมีมาตราในลักษณะเชนนี้ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ การบัญญัติในเรื่องกฎหมาย

ลําดับรองมักจะไมคอยระบุมาตรา หรือแมแตในกฎหมายตาง ๆ ก็ไมไดระบุมาตราที่ให

อํานาจในเรื่องนั้น ซึ่งมีผลเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไมทราบวา       

ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในเรื่องใด และในบทบัญญัติอยางไร ซึ่งในหลักการตรงนี้ กฎ

ทั้งหลายที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเองก็สามารถที่จะไปมีผลใน

การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดเชนเดียวกัน และในทางปฏิบัติที่ผาน ก็ปรากฏวา     

มีกฎบางประการใชไหมครับ ที่ถึงแมไมขัดตอกฎหมายแมบท แตอาจจะขัดตอบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ ก็เคยเกิดขึ้นมาแลว เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา การตัดบทบัญญัติในวรรค

สามออกนี่ กระผมจึงเห็นวา บทนี้ยังเปนสวนที่จําเปนอยูในสําหรับการที่จะพิจารณาใน

เร่ืองของการตรากฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะฉะนั้นใน

หลักการตรงนี้จึงตองเอามาใชกับสิ่งที่เรียกวา กฎ ดวยโดยอนุโลม ขอบพระคุณครับ    

ทานประธาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : เชิญ
กรรมาธิการนะครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ครับ ผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขอความที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในวรรคแรก

มาตรา ๒๙ คือ ขอความที่ขีดเสนนะครับวา ของอาจารยจรัสที่เสนอวา เฉพาะเพื่อการที่

รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว ดังที่กราบเรียนวา คือหลักการของรัฐธรรมนูญนี้จะไมเขียนให

ถอยคําวา ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ ซึ่งเคยเขียนอยูเดิมเปนจํานวน ๒๐ มาตรา เราตัด

ออกหมด เพราะฉะนั้นการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อการรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวนั้น จึงไมมี            

ในรัฐธรรมนูญนี้ เพราะไมมีการกําหนดไว แตเฉพาะเพื่อการรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวนั้น  

 



 ๑๕๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๖๕/๒ 

 
ยังมีความจําเปน ซึ่งคณะกรรมาธิการไดยายมาอยูวรรคสอง ซึ่งนาจะตรงกับเหตุผล

มากกวาวา กฎหมายที่ตราขึ้นแลว รัฐธรรมนูญไปบอกวา การตรากฎหมายที่จํากัดสิทธิ

เสรีภาพในบางเรื่องนั้น ทําไดเทาที่รัฐธรรมนูญไดกําหนดเหตุที่จะใหออกรัฐธรรมนูญนั้น 

เชน ยกตัวอยาง มาตรา ๓๔ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดย

อาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อความมั่นคง เพื่อความสงบเรียบรอย      

นั่นคือการกําหนดกรอบวา ถึงแมกฎหมายที่รัฐสภาจะตราขึ้นก็ตาม แตเมื่อมาตราใด 

บทบัญญัติใดไดจํากัดขอบเขตวา กฎหมายนั้นจะตองอยูเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไว ก็ตองออกกฎหมายในเหตุนั้นเทานั้น การยายขอความที่วานั้นมาอยูใน      

วรรคสอง จึงจะตรงกับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่อยูในเนื้อหาภายในมากกวานะครับ       

คือกราบเรียนวา ทั้งหมดนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น โดยหลักการหรือเหตุผลนั้นเปนอยางเดียวกัน       

แตเปนเรื่องการเขียนกฎหมาย เพื่อใหสอดรับกับเนื้อหาขางในของบทบัญญัติที่เปลี่ยนไป 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์ 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมตองกราบเรียน

วา ผมอานที่ในกลุมของผมแปรญัตตินี่ ผมคิดวาผมเขาใจ แตวาผมอานของทาน

กรรมาธิการที่ไปแกไขเพิ่มเติม ผมอานแลวผมยังไมเขาใจ นี่ผมพูดตรง ๆ ผมอยากจะฟง

เพื่อนสมาชิกดวยนะครับ เพราะเพื่อนสมาชิกในมาตรานี้ทานสามารถอภิปรายไดทุกคน 

เพราะวากรรมาธิการไดไปแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๙ ทานทั้งหลายมีสิทธิในการแสดง

ความเห็นไดหมดทั้งสภานะครับ เพียงไมใชเฉพาะคนที่แปรญัตติเทานั้น เพราะทานไป

แปรญัตติของตัวทานเอง เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่อยากจะฟงเพื่อนสมาชิกคนอื่นดวยนะครับ 

วามันเหมือนกันจริงหรือเปลา ผมอาน ผมเรียนตรง ๆ ผมอานแลวผมไมคอยเขาใจวา

เหมือนกัน แตวาผมมึน ผมเรียนตรง ๆ วาผมอานของทานแลว มันไมรูวาทานจะไปทาง

ไหน ขอฟงเพื่อนสมาชิกไดไหมครับ กอนที่เราจะแสดง หรือวาลงมติกันในเรื่องนี้นะครับ  

 
 
 



 ๑๕๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 ปทิตตา ๖๕/๓ 

 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    
ความจริงก็มีอาจารยคมสันยกมืออยูใชไหมครับ ทานใชสิทธิเดิม สวนทานสมาชิก      

ทานอื่น ก็อยางอาจารยเจิมศักดิ์บอกวา เฉพาะเรื่องนี้ทานมีสิทธิที่จะอภิปรายไดทุกทาน 

เพราะกรรมาธิการไปแกไข เรียนเชิญอาจารยคมสันกอนครับ  

 
          - ๖๖/๑ 

 



 ๑๕๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๖๖/๑ 

 

   นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ ที่อยูในตัวรางนี่นะครับ จริง ๆ แลวมีหลักการมาจากมาตรา ๒๙ 

เดิม ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งในมาตรา ๒๙ เดิมนี่ เปนเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และก็ตองมีหลักการสี่หาประการ 

ซึ่งรวมถึงเรื่องของการระบุบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญไวในบทบัญญัติของ

การตรากฎหมายดวยนะครับ กระผมมีประเด็นเพิ่มเติมในวรรคทายนะครับ ซึ่งยังไมไดมี

การชี้แจง ก็คือวา การตัดขอความในเรื่องของการใชบังคับกับกฎออก หรือขอบังคับออกนี่

นะครับ ตรงนี้ในการตีความคําวา กฎหมาย และคําวา กฎ นี่ ในทางกฎหมายมันมีความ

ตางกันอยูพอสมควร เพราะคําวา กฎหมาย นี่ในทางการตีความในรัฐธรรมนูญเอง คําวา 

กฎหมาย จะหมายถึงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ หรือวาอยูในความหมายของกฎหมายที่มีคาบังคับเทากับพระราชบัญญัติ

เทานั้น สวน กฎ นี่เปนถอยคําที่อยูในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    

พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีความหมายถึงกฎหมายในระดับรองลงมานะครับ ในสวนของฝาย

บริหาร เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตาง ๆ ซึ่ง    

สิ่งเหลานี้แหละครับที่ไปขยายในบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกมา หรือตราขึ้นนี่ 

กอใหเกิดการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การตัดขอความในวรรคที่ ๓ ออกนี่       

นะครับ กระผมเห็นวา จะทําใหกฎ หรือวาขอบังคับทั้งหลายที่ออกมาโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี่จะมีสภาพของการมีปญหาในเรื่องของการที่ไปจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตองมีการกลาวถึงในเรื่องสิ่งเหลานี้ไว 

เพราะฉะนั้นผมจึงขออภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นตรงนี้ดวยครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

วรรคสามที่ตัดออก กรรมาธิการยังไมไดชี้แจง จะชี้แจงไหมครับ ชี้แจงแลว เรียบรอยหมด      

นะครับ ถาอยางนั้นก็ทานอาจารยจรัส เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผมฟง

คําอภิปรายของทานอาจารยคมสันนะครับ ขอโทษที่ตองเอยนาม แลวก็ฟงคําอภิปราย

ของทานกรรมาธิการยกราง ผมวา ขัดกันนะครับ ทานกรรมาธิการยกรางใหคําอธิบายวา 



 ๑๕๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๖๖/๒ 

 

การตัดขอความวรรคสามออก เปนการสง เสริมให เกิดสิทธิ  เปนการคุมครองสิทธิของ

ประชาชน ตามมาตรา ๒๙ ทานอาจารยคมสันทานอธิบายเมื่อตะกี้วา การตัดขอความ   

วรรคสามออก เปนการเปดทางใหหนวยราชการออกกฎระเบียบ ซึ่งอาจจะไปละเมิด   

สิทธิได กระผมอยากจะใหกรรมาธิการทุก ๆ ทานนะครับ แลวก็ทานสมาชิก สสร. ทุกทาน

ชวยพิจารณาดูใหรอบคอบวา ขอความในวรรคสามนั้น เปนการสงเสริมใหเกิดสิทธิ หรือ

วาเปนการคุมครอง เปนการเปดชองใหละเมิดสิทธิกันมากกวากัน กระผมมีความเห็นโนม

เอียงไปทางทานอาจารยคมสันนะครับ คือ เขาใจวา เรายอมรับความจริงวาตอนนี้มี

กระทรวง ทบวง กรม ที่ออกกฎ ระเบียบ คําสั่งทางราชการ ซึ่งมีลักษณะทํานองเปนการ

ละเมิดสิทธิของประชาชน ทั้ง ๆ ที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขียนทํานองนี้ กระผม

อยากจะใหลองพิจารณากันครับ ขอขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

กรรมาธิการครับ เชิญครับ ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม  อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ โดยถอยคํานะครับ ถาถอยคําเดิมนี่

เขียนไววา บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง วรรคหนึ่ง คือ การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่

รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตตรากฎหมาย เราเขียนในวรรคสามวา 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหนํามาใชบังคับกับการออกกฎดวย มันก็แปลวา การออกกฎนั้น 

การจํากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ทั้งหมดนั้นกระทํามิได เวนแตจะอาศัยอํานาจ

ตามกฎของฝายบริหารที่กําหนดขึ้น ผลก็คือ ในสิ่งที่ผานมา การมีคงบทบัญญัตินี้ไวทําให

เกิดการเอาไปอางอิงวา กฎนั้นสามารถที่จะเขียนออกไปขัดตอสิทธิเสรีภาพได ซึ่งในทาง

กฎหมายนั้นทําไมได เพราะกฎตาง ๆ ของฝายบริหารจะตองทําภายใตกรอบของ

พระราชบัญญัติเทานั้น และถาพระราชบัญญัตินั้น มีสวนใดสวนหนึ่งที่กระทบตอสิทธิ

เสรีภาพ  พระราชบัญญัตินั้นจะตองอางบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญอยูแลววา  ทําได         

เพราะเหตุใด กฎก็จะตอง ---------------------------------------------------------------------------- 

  

            - ๖๗/๑ 



 ๑๕๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๖๗/๑ 

 

อยูภายใตกรอบของพระราชบัญญัตินั้น จะไปเขียนโดยเฉพาะ โดยอาศัยความใน                     

วรรคสามนี่วา สามารถจะกําหนดในสิ่งที่กระทบกระเทือนสิทธินั้น แลวไปอางบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญมานั้น ทําไมได เพื่อปองกันความเขาใจผิดตรงนี้นั้น ทางกรรมาธิการจึงเห็นวา

ควรจะตัดออกดีกวา อันนั้นคือแนวความคิดครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                      
ก็คอนขางจะชัดเจนแลวนะครับ ทางผูแปรญัตติยังคงยืนยันหรือเปลาครับ ถาเงียบ                      

ก็แสดงวา เห็นดวยนะครับ คือไมตองการลงมติใชไหมครับ ทานเจิมศักดิ์ครับ หรือจะ

ขอใหลงมติ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องที่

กรรมาธิการแกไขจากรางเดิม แลวก็ผูแปรญัตติ คือ กลุมพวกผมก็ขอแกไขจากรางเดิม     

ตกลงตรงนี้ก็ตองอยูที่วา สมาชิกติดใจหรือเปลา เพราะวามันแกไขจากรางเดิม มันไมได

หมายความวา พวกผมติดใจหรือเปลา แตสมาชิกทั้งสภานี่ติดใจหรือเปลา นี่เปนวาระแรก

แลว มาตราแรกแลวที่พอผมตั้งประเด็นขึ้นมา อาจารยเสรีในฐานะทําหนาที่ประธานก็

บอกวาเรื่องยังไมเกิด เพราะฉะนั้นยังไมตองพูด บัดนี้ถึงแลว ก็จะตองพูดกันเสียตรงนี้ให

ชัดวา เมื่อรางแรกถูกแปรญัตติมาเปน ๒ กลุม กลุมหนึ่ง คือ กลุมกรรมาธิการเองที่     

แปรญัตติจากรางแรก และกลุมที่ ๒ คือ กลุมผม ตกลงเราจะเห็นดวยกับการแกไขหรือไม 

ถาเห็นดวย จะเห็นดวยกับของใคร ซึ่งของผมถอนหรือไมถอนนี่ก็ยังไมคอยสําคัญเทากับ

วาเห็นดวยกับรางแรกหรือไม เมื่อกรรมาธิการแกไข ถาทุกคนไมติดใจ บอกวา อยากเห็น

การแกไข แลวพวกผมก็ถอน เห็นดวยกับกรรมาธิการ ถาอยางนั้นกไ็มตองโหวต แตวาตอง

ถามสมาชิกทั้งหมดนะครับ ไมใชถามกลุมผม 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

เขาใจครับ แตวาผมก็ไมเห็นมีสมาชิกทานใดจะยกมือวาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ    

เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขออนุญาตทานประธาน ผมยกมือตั้งนาน

แลวครับ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ 

 



 ๑๕๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๖๗/๒ 

 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    
ขอประทานโทษ ไมเห็นครับ เดี๋ยวขอกรรมาธิการชี้แจงกอนนะครับ เดี๋ยวตกลงครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ ผมคิดวา เมื่อ

เชาไดพูดกันแลว ความจริงไมไดพูดออกไปนะครับวา เห็นดวยกับทานเจิมศักดิ์ในการ

ดําเนินการอยางนี้นะครับวา ในกรณีที่กรรมาธิการแกรางนี่นะครับ แลวก็ในเบื้องแรกนี่           

ก็คงจะตองดูกอนวา เห็นชอบดวยไหมกับรางที่แก แลวในกรณีที่มีการแปรญัตติของ

สมาชิกนะครับ ก็คงจะตองดู ถามีการแปรหลายคนก็คงตองดูวา ในของรางกรรมาธิการที่

แกนี่นะครับ กับรางสมาชิกที่แกนี่ แตละอันนี่ผลเปนอยางไร แลวขอเรียนอีกนิดเดียวครับ 

ในกรณีที่กรรมาธิการไมแก แตสมาชิกแปรญัตติหลายอัน ก็คงจะตองลงมติระหวางราง

ของกรรมาธิการซึ่งไมแกกับของสมาชิกแตละอันครับ 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ก็เปน

ที่เขาใจ เวลาถามมติ จะถามมติตั้งแตยอนตนเลยวา จะเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไข

หรือไมนะครับ จะถามญัตตินั้นกอน ถาที่ประชุมเกิดเห็นดวยกับกรรมาธิการแกไข                 

ก็จบ ยุติเร่ือง จบ แตถาไมเห็นดวย เม่ือนั้นแหละครับถึงจะมาลงถามญัตติ ขอที่ ๒                   

แตขอทานสุรชัยกอนครับ เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ขออนุญาตใชสิทธิอภิปรายในฐานะที่กรรมาธิการยกรางไดมีการแกไข

ราง ในมาตรา ๒๙ วรรคสาม ซึ่งมาตรา ๒๙ วรรคสามนั้น จะถูกนําไปใชกับมาตรา ๒๙ 

วรรคแรกกับวรรคสองดวย เพราะฉะนั้นผมขอใชสิทธิอภิปราย มาตรา ๒๙ ทั้งวรรค       

นะครับ เรียนอยางนี้ครับวา จากการที่ผมฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางเกี่ยวกับ

ขอความในมาตรา ๒๙ นะครับ ที่ทานใชถอยคําตางไปจากมาตรา ๒๙ ในรัฐธรรมนูญ    

ป ๒๕๔๐ ผมขออนุญาตอานบทบัญญัติของมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ครับ 

ซึ่งบัญญัติไววา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํา

มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้

กําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ 

 



 ๑๕๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๖๗/๓ 

 
เสรีภาพนั้นมิได สําหรับรางของทานกรรมาธิการยกรางนั้นนี่ ทานไดตัดขอความที่เคย

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ออก ในสวนที่ หากการใชสิทธิเสรีภาพในเรื่องใดมี

บทบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ให

การใชสิทธิและเสรีภาพ ขออภัยครับ ทานไดตัดขอความวา เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้

กําหนดไวเทาที่จําเปน โดยทานไดชี้แจงและใหเหตุผลวา --------------------------------------- 

 
          - ๖๘/๑ 

 

 

 

 

 



 ๑๕๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๖๘/๑ 

 

เนื่องจากหลักการของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ทานไดพยายามหลีกเลี่ยง ตัดถอยคํา

คําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออก เพราะฉะนั้นจึงไมมีความจําเปนที่จะตองไประบุ

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ผมฟงทานแลว ผมก็กําลังจะคลอยตาม

ทาน แตถาทานมาดูบทบัญญัติในวรรคที่สองที่ทานรางไวนะครับ กฎหมายตามวรรคหนึ่ง

ใหตราไดเทาที่จําเปน และตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป โดยไมเจาะจงหรือมุงหมายให

ใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และในกรณีที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติใหตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพเฉพาะเพื่อการใด ไหนทานชี้แจงผมวา

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีบทบัญญัติที่จะเขียนทิ้งคางไววา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

โดยเฉพาะในเรื่องของการจํากัดสิทธิเสรีภาพ แลวทําไมวรรคสองถึงไดมีขอความ และใน

กรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพเฉพาะเพื่อการใด นี่คือ

ประเด็นที่ผมจะตั้งเปนขอสังเกตไว ทีนี้เมื่อเราดูทั้งสองวรรคตามที่ทานรางไวนั้นนะครับ 

สรุปความแลวหมายความวา  เร่ืองของการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะทําไมได    

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎหมายในที่นี้พวกเราทราบกันดี

วา ก็คือ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ กลับมาที่วรรคทาย ซึ่งเดิมนั้นเคยมีอยูในฉบับ

รับฟงความคิดเห็นที่รางไววา บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับ

กฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม ทานตัดทิ้ง และ

ทานชี้แจงวา เพื่อไมใหมีความเขาใจผิดวา รัฐธรรมนูญสนับสนุนใหฝายบริหารสามารถ

ออกกฎ เพื่อมาลิดรอนสิทธิเสรีภาพได ผมเรียนทานครับวา ในการที่ฝายบริหารจะออก

กฎหมายในระดับรอง  จากกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้ น  คงไม ใช มีแต                 

พระราชกฤษฎีกา คงไมใชมีแตพระราชกําหนด ซึ่งอาจจะตองอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

ระดับพระราชบัญญัติ หรือไมตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติก็สุดแลวแต แตมันยัง

มีกฎ ยังมีขอบังคับ ซึ่งถือวาเปนกฎหมาย และตองอาศัยบทบัญญัติของอํานาจตาม

บทบัญญัติของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึ่งนั่นก็หมายความวา กฎและขอบังคับ

ตาง ๆ เหลานั้นนั่นออกโดยอาศัยอํานาจตามความของบทบัญญัติแหงกฎหมายใน     

วรรคแรกของมาตรา ๒๙ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเมื่อเปนเชนนี้ ถาทานไปตัดบทบัญญัติใน

วรรคทายของมาตรา ๒๙ ออก นั่นหมายความวา ในการที่ฝายบริหารจะออกกฎหมายใน 



 ๑๖๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๖๘/๒ 

 

ระดับรอง คือในรูปของกฎ ไมตองแสดงบทบัญญัติของมาตราที่ใหอํานาจในการที่จะ

สามารถออกกฎหมายมาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได เราคงไปควบคุมแตเฉพาะ

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เทานั้นหรือ  ซึ่งผมเชื่อวา  ไมนาจะใชที่จะเปน

เจตนารมณของกฎหมายในมาตรานี้ เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลดังที่ไดชี้แจงมา ผมไมอาจ

เห็นดวยกับรางของกรรมาธิการไดครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
กรรมาธิการจะยืน หรือจะชี้แจงอีกครับ เชิญครับทานอาจารยสมคิด ครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ขออนุญาตเรียนชี้แจงอยางนี้ครับวา ความจริงสิทธิ

เสรีภาพทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แบงไดเปน ๒ ประเภท สิทธิเสรีภาพ ประการแรก

คือ สิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ คือ รัฐไมสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพไดเลย กับสิทธิเสรีภาพอีก

ประเภทหนึ่งที่รัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพได แตตองจํากัดโดยกฎหมายเทานั้นนะครับ 

สิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ ในตางประเทศก็เชนเดียวกับประเทศไทย มีจํานวนที่นอยนะครับ     

ความจริงในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเขียนไวอันเดียวเทานั้น ก็คือ สิทธิเสรีภาพในเรื่อง

ของการถือศาสนา สิทธิเสรีภาพอื่นมีขอจํากัดได เพียงแตวา ขอจํากัดนั้นตองเปนขอจํากัด

ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวโดยตรงนะครับวา ใหจํากัดในเรื่องอะไรไวไดบาง กรณีที่ทาน

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดพูดถึงกรณีวรรคสองนะครับวา ในกรณีที่ รัฐธรรมนูญ

บัญญัติใหตรากฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพเฉพาะเพื่อการใดนั้น ผมเขาใจวา ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ เราไดตัดทิ้งไปแลวครับ แตวา ขอจํากัดในรัฐธรรมนูญนี่ ในบางเรื่อง

ยังคงอยู ผมยกตัวอยางเชน มาตรา ๔๓ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ถาทานสมาชิกไดตาม

ผมไปดวยนะครับ ๔๓ บอกอยางนี้ครับวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ

หรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมนะครับ วรรคสองก็บอกวา          

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการนั้น การนี้ การโนน นะครับ บทบัญญัติของมาตรา ๒๙    

วรรคสอง เขียนขึ้นเพื่อรับรองเรื่องเหลานี้นะครับ ------------------------------------------------- 

- ๖๙/๑ 



 ๑๖๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๖๙/๑ 

 

แตวาไมใชเร่ืองปญหาเรื่องทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติแตประการใดทั้งสิ้น ถามาตรา ๔๓ 

ไมมีขอจํากัดสิทธิเสรีภาพเลย ตองตัด ๔๓ วรรคสอง ทิ้ง ซึ่งคงเปนไปไมไดนะครับ แลวจะ

ทําใหรัฐสามารถจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนไดทุกเรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลวนี่ 

ผมเขาใจวา ๒๙ วรรคสอง เขียนขึ้นเพื่อรับกับหลายเรื่องที่เราไดพูดกันมา สวนประเด็น

สุดทาย ในวรรคที่ ๓ ของ ๒๙ วรรคสามนี่ ผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับวา ประเด็นมี

อยูแตเพียงวา กฎทั้งหลายนี่จะตองอางมาตราของรัฐธรรมนูญหรือไม ความจริงกฎ

ทั้งหลายเวลาจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนตองอางมาตราของพระราชบัญญัติอยูแลว   

นะครับ วา อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติมาตราใด ประเด็นของเรามีอยูแตเพียงวา 

ตองอางเลขมาตราของรัฐธรรนูญหรือไม ก็ในเมื่อ พรบ. ที่จํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน

อางเลขมาตราของรัฐธรรมนูญอยูแลว กฎซึ่งเปนกฎหมายลูกนะครับ ออกตามความใน 

พรบ. อีกนี่ จึงไมมีความจําเปนตองอางเลขมาตราของรัฐธรรมนูญอีก แตผมขออนุญาต

ย้ําครับวา อยางไรก็แลวแตตองอางเลขมาตราของ พรบ. นะครับ เวลาจะอาศัยอํานาจใน

การตรากฎทั้งหลาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือขอบังคับนี่ 

เขาอางทั้งนั้นครับวา ออกตามความใน พรบ. มาตราใด อยางไรบาง ก็ขออนุญาต    

กราบเรียน ขออนุญาตเรียนหารือทานประธานแคนั้นเองนะครับ ผมเขาใจวา ๒๙      

วรรคหนึ่งนี่นะครับ ความจริงนาจะตรงกันแลวนะครับ หารือทานอาจารยจรัสดวยนะครับ 

๒๙ วรรคสองก็นาจะตรงกันแลว เขาใจวามีประเด็นแตเพียง ๒๙ วรรคสามเทานั้นใชไหม

ครับ ขออนุญาตหารือเทานั้นครับ สวนประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยกขึ้นมานะครับ 

กรรมาธิการก็เห็นดวยนะครับ ผมเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์วา ในกรณีที่

กรรมาธิการไดแกไขตัวรางเดิมนี่ เรานาจะถามประเด็นกอนวา จะยอมใหแกรางตามราง

ของกรรมาธิการ หรือตามรางของทานอาจารยเจิมศักดิ์หรือไม เมื่อมีมติดังนั้นไปแลว    

นะครับ คอยมาหารืออีกทีวา จะเอาตามรางของกรรมาธิการที่แกไข หรือตามรางของทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เอาแลวนะครับ ผมวาอภิปรายกันนานพอสมควรแลว  

 



 ๑๖๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๖๙/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ตองใชเวลาครับ ทานประธานครับ ผมขอ  

นิดเดียวครับ เพื่อใหเชื่อมโยงกับที่ทานอาจารยสมคิดไดอภิปรายชี้แจงไป แลวผมเชื่อวา 

จะสามารถใชเปนขอมูลสําหรับทานสมาชิกสภารางในการที่จะลงมติ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ขออยางนี้กอนไดไหมครับ ผมจะถามประเด็นแรกเสียกอนวา เห็นดวยกับคงไวตามราง

เดิมของกรรมาธิการหรือเปลา เพราะประเด็นนี้ไมเกี่ยวกับเรื่องที่จะอภิปรายกันตรงนี้         

เมื่อถาเห็น ถาสมาชิกก็เห็นดวยกับกรรมาธิการ คอยมาวากันในประเด็นที่ ๒ อีกทีหนึ่ง     

ถูกไหมครับ ตอนนั้นอาจารยคอยใชสิทธิในการที่จะอภิปรายนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ดวยความเคารพทานประธานเลยครับ     

ผมวา กอนที่เราจะลงมติวา เห็นดวยกับรางเดิมหรือเปลานี่ เราคงจะตองมีขอมูลให      

เพียงพอที่จะมาวินิจฉัยวา รางใหมนั้นดี หรือไมดีอยางไร ถาเรามีขอมูลยังไมเพียงพอวา  

รางใหมนั้นดี ไมดีอยางไรนี่ เราจะไปลงมติวา เห็นดวยกับรางเดิม ผมวา ดวยความเคารพ   

ผมวา ยังไมถูกตองนักครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาอยางนั้นก็เชิญ ขอสั้น ๆ ก็แลวกัน เพราะใชเวลานานแลวนะครับมาตรานี้ เชิญครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบพระคุณครับ ผมเรียนตอทานประธาน

แลวก็ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพทุกทานอยางนี้นะครับวา เมื่อสักครู       

ทานอาจารยสมคิด ขออภัยที่จะตองเอยนามทานนะครับ ทานไดยกตัวอยางวา             

ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีขอจํากัดเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยูนะครับ                 

ในมาตรา ๔๓ ซึ่งเปนขอจํากัดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ผม       

กราบเรียนทานอยางนี้ครับวา ไมไดมีแตมาตรา ๔๓ เทานั้นเองที่เปนบทบัญญัติในการที่

จะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผมยกตัวอยางใหทานอีกมาตราหนึ่ง มาตรา ๔๕ 

วรรคสอง ก็มีขอจํากัดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของพี่นอง

ประชาชน ขณะนี้อยางนอยนี่เราเห็นแลวครับวา ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี ๒ มาตรา ในการ

ที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได เมื่อเปนอยางนี้ ในมาตรา ๒๙ วรรคแรก ทําไมเรา

จึงไมใชถอยคําอยางที่เราใชในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ละครับวา เมื่อเราปรากฏอยูแลววา 



 ๑๖๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๖๙/๓ 

 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติบางมาตรา ในการที่จะใหรัฐสามารถออกกฎหมายมา

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทําไมไมเขียนใหชัดเจนตั้งแตเสียในวรรคแรกวา 

การที่รัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดนั้น ตองเฉพาะเพื่อการที่มี

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวเทานั้น พวกเราคงทราบดีแลววา หลักของการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น คือ หลักการสําคัญ การใหรัฐสามารถที่จะออก

กฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพ นั่นคือขอยกเวน เพราะฉะนั้นขอยกเวนนั้นจึงควรมีเทาที่

เพียงจํากัด และเทาที่มีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เทานั้น ผมจึงเห็นดวยกับที่ทาน

อาจารยจรัสไดใชสิทธิแปรญัตติวา ตองเพิ่มเติมขอความ คําวา เฉพาะเพื่อการที่

รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว ซึ่งก็ตรงกับรัฐธรรมนูญของป ๒๕๔๐ นะครับ ----------------------- 

 

- ๗๐/๑ 

 

 



 ๑๖๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                    รัตนา ๗๐/๑ 

 

อีกประเด็นหนึ่ง เรื่องของขอความในวรรคทาย ซึ่งเดิมทานกรรมาธิการยกรางทานรางไวดี

อยูแลว ในความเห็นของผม แตในที่สุดทานมาตัดออก แลวเมื่อกี้ทานอาจารยสมคิด     

ขออภัยที่ผมตองเอยนามทานอีกครั้ง ทานก็ชี้แจงพวกเราวา ในเมื่อกฎหมายระดับรอง กฎ

หรือขอบังคับเวลาจะออก ตองอางบทบัญญัติของมาตราในกฎหมายแม ก็คือ มาตราใน

พระราชบัญญัติแลว มันไมไดหมายความวา การที่อางบทบัญญัติในมาตราของ

พระราชบัญญัติที่ใหอํานาจในการออกกฎหมายลูกแลวนี่ จะเปนการรองรับวารัฐมีสิทธิใน

การที่จะออกกฎ ออกขอบังคับ หรือรวมความแลวคือ การออกกฎหมายในระดับรองมา

จํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ถากฎ หรือขอบังคับ หรือกฎหมายระดับรองนั้น ไมได

อางอิงบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหตองอางอิง ผมเรียน

อยางนี้ครับวา ในการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินั้น ไมสามารถคาดการณได

ในอนาคตวา รัฐจะออกกฎหมายลูกมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวหรือไหม 

เพราะฉะนั้นไมแนเสมอไปวา ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัตินั้นจะไดอางอิง

บทบัญญัติมาตราที่ใหสิทธิในการที่รัฐจะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพไวพรอมแลว 

ไวลวงหนาแลว เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่รัฐจะออกกฎหมายไมวาในระดับใดก็ตาม     

ไมวาในระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายระดับรองจากนั้น ทุกครั้งรัฐจะตองอางอิง

บทบัญญัติของกฎหมายที่ใหสิทธิ เพื่อใหประชาชนไดตรวจสอบไดวา ถูกตองแทจริง

หรือไมในการที่ รัฐตรากฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

เพราะฉะนั้นผมเองจึงยังตองขออนุญาตยืนยันความเห็นวา ไมอาจเห็นดวยกับรางของ

กรรมาธิการยกราง ในมาตรา ๒๙ ทั้ง ๓ วรรคครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
ขอบคุณครับ อาจารยคมสันขอเปนเรื่องใหมนะครับ เชิญครับ 
   นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ           

ในประเด็นของเรื่อง มาตรา ๒๙ นี่นะครับ ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับ 

มาตรา ๒๙ วรรคสามนี่ ถาอานดูบทบัญญัติที่ถูกตัดออกไปนี่ บอกวา บทบัญญัติในวรรค

หนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายนั้นดวยโดยอนุโลม หมายความวา เนื้อความทั้งหมดของวรรคหนึ่งและวรรคสอง 



 ๑๖๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๗๐/๒ 

 

ตองถูกนํามาใชกับกฎดวย  ซึ่งไมไดเพียงแตแค เรื่องของการระบุบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญนะครับ ทานประธานครับ มันมีอยูสี่หาประการที่เปนเงื่อนไขในการตรา

กฎหมาย หรือออกกฎเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เงื่อนไขที่ ๑ ก็คือ การจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพตองกระทําโดยกฎหมาย เงื่อนไขที่ ๒ ก็คือ การตรากฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพนั้น จะกระทบสาระสําคัญแหงสิทธิ คือหมายความวา จะทําใหสิทธินั้นเขาเสียไป

เลย จนเปนการกระทบในสาระสําคัญแหงการที่จะมีสทิธิ หรือใชสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได 

สาระสําคัญประการที่ ๓ ก็คือ การตราจํากัดนั้น ตองเปนการวางบทบัญญัติที่มีผลบังคับ

เปนการทั่วไป ก็คือ วางหลัก แลวใชโดยทั่วไป ใชเสมอหนาทั่วกัน และก็ไมใชบังคับแก

กรณีใดกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง คือ ไมใชแกบุคคลใด หรือไมไดใชแกคดีใด หรือ

เร่ืองใดเปนการเฉพาะเจาะจง และสุดทาย ก็คือ การระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ     

นะครับไวในนั้นดวย ซึ่งทั้งหมดนี่ตามที่กลาวในวรรคสามนี่ ไมไดมีแตเพียงในเรื่องของ

การที่ระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎเทานั้น แตหลักการเรื่องอื่นตองถูก

นํามาพิจารณา และคํานึงถึง และตองถูกกําหนดไวเปนหลักการสําคัญที่การออกกฎตอง

คํานึงถึงบทบัญญัติในเรื่องของหลักการสําคัญสี่หาประการดังกลาวดวยนะครับ ซึ่งผม

เห็นวาการที่จะตัดไป เพราะวาการบรรจุบทบัญญัติมาตราไวในรัฐธรรมนูญแลว ผมคิดวา

หลักการนั้นเปนเพียงหลักการเดียว หลักการอีกสามสี่ประการก็เปนหลักการที่ตอง

คํานึงถึงไวในการออกกฎดวยเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับ กระผมจึงขอสงวน

ความเห็นในเรื่องเหลานี้ไวครับ ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           
ก็ตองถามกรรมาธิการ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ  
   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

หลักการที่ตัดไวในมาตรา ๒๙ วรรคสามนั้น ความจริงเขียนไวแลวใน พรบ. หลายฉบับ    

นะครับ อยางนอย ๒ ฉบับ ที่นิยามคําวา กฎ ไว พรบ. ที่ผมอยากเรียนทานสมาชิกสภา

ราง คือ พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ นะครับ นิยาม

คําวา กฎ ไวนะครับวา กฎ หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น -------------------------------------------------------------  - ๗๑/๑ 



 ๑๖๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๑/๑ 

 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช

บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ หลักเรื่องที่พูดเรื่องบังคับเปนการทั่วไปนั้น 

ไดถูกเขียนอยูในกฎหมายอื่นอยูแลว แมในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ไมไดเขียน

เรื่องนี้ไวโดยตรงนะครับ แตวาใน พรบ. อยางนอย ๒ ฉบับ ครับ คือ พรบ. จัดตั้ง                          

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ                     

การปกครอง  พ .ศ . ๒๕๓๙ ก็ไดบัญญัติหลักนี้ ไวชัดเจนอยูแลวเชนเดียวกันครับ                          

ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

ผมจะขอมติจากทานสมาชิกครับ 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)                       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ประเด็นแรกที่จะขอมตินะครับ เนื่องจากกรรมาธิการเปลี่ยน แกไข โดยเปลี่ยนจากเลม

เหลือง เลมเขียว มาเปนเลมใหมนี่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ถามประเด็นแรกกอนวา จะคงไว

ตามรางเดิม หรือใหเปนไปตามที่กรรมาธิการเปลี่ยนแปลงแกไข มติวาเปนอยางนั้น       

นะครับ ถาทานสมาชิกทานเห็นวา ควรจะคงไวตามรางเดิมนะครับ หนังสือเลมเดิม      

นะครับ ก็บอกวา เห็นดวย  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  เดี๋ยว ทานประธานครับ คือ ในรางนี้จะ

มีความสับสนนะครับ เพราะวาในรางเดิมมีวรรคสาม แตรางใหมคือไมมีวรรคสาม        

ทานประธานจะกําหนดใหมีการลงมติอยางไรครับ เพราะวาถาเอารางใหมนี่ก็คือไมมี  

วรรคสาม ตองโหวตวรรคสามอีกรอบหรือไมครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ใชครับ จะโหวตวรรคสามอีกรอบหนึ่งครับ แนนอนครับ เพราะฉะนั้นก็ ถาคงไวตาม      

รางเดิม คือ ไมแกไขอะไรทั้งสิ้นนะครับ ก็บอกวา เห็นดวย ถาเปนไปตามกรรมาธิการ ก็กด

ไมเห็นดวย ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

 



 ๑๖๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๑/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ 

ทานประธานครับ ผมคิดวา ญัตติที่เราจะลงมติก็จะตองลงวา เห็นดวยกับรางเดิม 

หมายถึง เลมสีเหลือง รางเดิม หรือใหมีการแกไข ไมใชวา ทานไปเทียบระหวางรางเดิมกับ

ของกรรมาธิการที่แกไข ถาเปนเชนนั้นพวกผมทําอะไรละครับ ผมก็นั่งอยูเฉย ๆ ผมก็เห็น

ดวยกับฝายแกไข ก็จบเลย ทานตองลงวา เห็นดวยกับรางเดิม หรือเห็นดวยกับการแกไข

กอน  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

ตกลงครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  ถาเห็นดวยกับการแกไขชนะ                      

จึงมาดูวาระหวางของทานกับของผมเราจะแกแบบไหน ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

ตกลงประเด็นก็จะบอกวา เห็นดวยกับรางเดิม หรือเห็นดวยกับการแกไขนะครับ                          

ถาเห็นดวยกับรางเดิม ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับการแกไข ใหกด ไมเห็นดวย ขอเชิญ

ลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                      

มีใครยังไมไดลงไหมครับ ก็ขอปดการลงคะแนนนะครับ ถาอยางนั้นขอคะแนนมาเลย                 

นะครับ ยังมีหรือครับ เจาหนาที่ ของกรรมาธิการยังไมพรอม เชิญครับ มีปญหาไหมครับ 

มีที่ไหนอีกไหมครับ พรอมนะครับ ขอปดการลงคะแนน แลวก็ขอคะแนนเลยนะครับ มติ

ออกมาอยางนี้นะครับ เห็นดวย ๘ คะแนน ไมเห็นดวย ๖๘ เสียง งดออกเสียง ๒            

ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอันวาสภาไมเห็นดวยนะครับ ไมเห็นดวยใหคงรางเดิม ถูกหรือ

เปลาครับ ตองมีการแกไข ถูกตองครับ เปนอันวาตองมีการแกไข  

 
       - ๗๒/๑ 

 

 



 ๑๖๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๒/๑ 

 
เพราะฉะนั้นตอไปประเด็นก็กลายเปนวา จะแกไขตามกรรมาธิการ หรือ

แกไขตามผูแปรญัตติ ประเด็นจะเปนอยางนี้นะครับ ตองลงคะแนนอีกทีหนึ่งนะครับ      

ขอยืนยันอีกครั้งครับวา ประเด็นจะอยูที่วา ทานสมาชิกจะเห็นดวยกับแกไข  
  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           
มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ขออนุญาตครับ ขอหารือทานอาจารยจรัสครับวา เราจะโหวตทั้งมาตรา หรือจะโหวต

เฉพาะวรรคสามเทานั้น ขออนุญาตหารือเทานั้นเองวา กรรมาธิการไดชี้แจงไปแลวใน

วรรคหนึ่ง วรรคสองครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :
อาจารยครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ ดวยความเคารพ

ทานสมาชิก ทานกรรมาธิการยกราง โดยเฉพาะอยางยิ่งทานอาจารยสมคิดนะครับ  

กระผมขอเรียนอยางนี้ครับ คือ จากที่ไดดู แลวก็ไดฟงคําอภิปรายของเพื่อนสมาชิก        
หลายทานนี่ กระผมคิดวา ขอความที่ทางคณะของกระผมขอแปรญัตตินี่ เปนขอความ        

ที่นาจะชัดเจนแลวก็ตรงกับความรูสึก ตรงกับเจตนารมณมากกวาครับ ที่จะใหการจํากัด

สิทธิเสรีภาพตองอยูเฉพาะตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเทานั้น เพราะฉะนั้นก็อยากจะยืน 

อยากจะเสนอวา เรานาจะตองลงคะแนนกันเปนวรรคครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ไมขัดของนะครับ ถาลงคะแนนเปนวรรค คําถาม ประเด็นก็จะอยูที่วา แกไขตาม

กรรมาธิการ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ          
ขออนุญาตเรียนวา ถาจะโหวตมาตรานี้ ขออนุญาตโหวตทั้งมาตรา ลงมติทั้งมาตรา        
ไดไหมครับ เพราะวา เขาใจวารางของทานอาจารยจรัสเอง ทานอาจารยเจิมศักดิ์เอง           

ก็เปนระบบเดียวกันทั้งระบบ ถาเอาวรรคหนึ่งมา ของกรรมาธิการ กรรมาธิการชนะ        

ของทานอาจารยจรัสแพ หรือวรรคสองอาจารยจรัสชนะ ผมแพนี่นะครับ ก็จะมีปญหา     



 ๑๖๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๒/๒ 

 
นะครับ ขออนุญาตโหวตทั้งมาตราเลยไดไหมครับ ไปในทิศทางเดียวกันวา จะเอาตามราง

ของทานอาจารยจรัส ทานเจิมศักดิ์ ซึ่งเปนรางของ ป ๒๕๔๐ หรือจะเอาตามรางนั้นดวย       

นะครับ ขออนุญาตครับ    

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          
ก็นาจะเปนเชนนั้น ขัดของหรือครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย ผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา โหวตทั้งมาตราไมได เหตุผลที่โหวตทั้ง

มาตราไมได ก็เนื่องจากวา ขณะที่กลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ทําคําขอแปรญัตติในมาตรานี้

นี่นะครับ เราดูจากถอยคําในรางรัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็นซึ่งเมื่อกี้สภานี้ก็โหวต

แลววา ใหถือตามรางฉบับนั้น ในรางฉบับนั้นมันมีวรรคสาม หรือวรรคทายอยูดวยแตของ

อาจารยเจิมศักดิ์ โดยอาจารยจรัส สุวรรณมาลา ทานขอแปรญัตติมานี่ มีอยูแค ๒ วรรค 

ถาจะโหวตทั้งมาตรา ตองทําความเขาใจนะครับวา ที่อาจารยเจิมศักดิ์แปรญัตติมาแค

วรรคหนึ่งกับวรรคสอง ไมไดแปลวา ทานตัดวรรคสามทิ้งนะครับ เพราะขณะที่ทานแปร

ญัตตินั้น ทานดูตามรางฉบับรับฟงความคิดเห็นซึ่งมีวรรคสามอยูแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ 

คือ สิ่งที่ผมอยากจะใหที่ประชุมทําความเขาใจวา ในกรณีที่จะโหวตเรียงวรรคก็ดี โหวตทั้ง

มาตราก็ดี ผมเห็นควรวา จะตองมีทั้ง ๓ วรรคที่จะตองถามความเห็นจากที่ประชุม 

ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  
อาจารยคมสันกอนใชไหมครับ แลวเดี๋ยวจะถามความเห็นที่ประชุมครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมคิดวา

ผมมีความเห็นเชนเดียวกับทานสุรชัย ดวยเหตุผลวา วรรคสามนี่เปนวรรคที่ถูกตัดออก

ดวยการแกไขใหม ถาโหวตทั้งมาตรานี่ ประเด็นของวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม นี่เปน

คนละประเด็นกันหมด เพราะฉะนั้นควรที่จะไปทีละเรื่อง เพราะถาโหวตทั้งมาตรานี่ 
หมายความวา วรรคสามซึ่งแยกออกมาจะตองถูกโหวตไปดวยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  
อาจารยสมคิดหรือครับ เชิญครับ 



 ๑๗๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๗๒/๓ 

 
  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ        

ผม สมคิด กรรมาธิการครับ ขออนุญาตหารือทานสุรชัยกับทานคมสันวา วรรคหนึ่งกับ      

วรรคสองนี่รวมกันไดไหมครับ แลววรรคสามโหวตอีกทีไดไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      
เห็นดวยไหม 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  นะครับ วรรคหนึ่ง    
วรรคสองรวมกัน สวนวรรคสามก็โหวตอีกทีหนึ่งนะครับ เปนโหวต ๒ รอบเทานั้นเองครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  จะได 
๒ คร้ัง ทานพยักหนา เห็นดวยนะครับ ตกลงจะโหวต ๒ คร้ังอยางนั้นนะ หนึ่ง สอง รวมกัน    
วรรคสามแยกตางหากนะครับ เพราะฉะนั้นคําถามก็อยูบอกวา เห็นดวยกับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร   :  ผมมีขอเสนอครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      
เห็นดวยกับกรรมาธิการ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มีขอเสนอครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      
เชิญครับ ทานจรัสครับ 

 
 
          - ๗๓/๑ 

   

 

 



 ๑๗๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                  รัศมี ๗๓/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : วัชราครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร กระผมมีขอเสนอครับ คือ โหวตทีเดียวทั้งวรรคเลยครับ แตวา

เอาวรรคหนึ่ง วรรคสองของอาจารยจรัสบวกกับวรรคสามเดิม ถือวา เปนขอเสนอหนึ่ง 

และเอาตามกรรมาธิการ เปนอีกขอเสนอหนึ่งครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : หรือจะ
เอาพิจารณาวรรคสามกอน เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ ผม

คิดวา โหวต ๒ ครั้ง นาจะเหมาะสมแลวตามที่ไดหารือกัน คือวรรคหนึ่ง วรรคสอง รวมกัน

จะเอารางของกรรมาธิการ หรือจะเอารางของทานอาจารยเจิมศักดิ์ หลังจากนั้นแลวก็มา

ลงมติในวรรคสาม วา จะใหคงวรรคสามไวหรือไม ๒ ครั้งไมมากเกินไปหรอกครับ             

ขออนุญาต วรรคหนึ่ง วรรคสอง สัมพันธกันครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ตกลง
ตัดสินนะครับวา จะโหวต ๒ คร้ัง วรรคหนึ่ง วรรคสอง คร้ังหนึ่ง วรรคสาม แยกไปอีก     

คร้ังหนึ่งนะครับ  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      
ทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็กด เห็นดวย เห็นดวยกับผูแปรญัตติวรรคหนึ่ง       

วรรคสอง นะครับ ก็กด ไมเห็นดวย เชิญลงมติครับ  

    (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     
พรอมแลวนะครับ ขอปดการออกเสียงนะครับ ขอคะแนนเสียงมาเลยครับ คะแนนออกมา

แลวนะครับ เห็นดวย ๑๘ เสียง ไมเห็นดวย ๕๘ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง ไมลงคะแนน 

๑  เปนอันวา สภาไมเห็นดวย 

 

    



 ๑๗๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                  รัศมี ๗๓/๒ 

 

  ตอไปเปนการลงมติวรรคสาม นะครับ 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      
ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็กด เห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับผูแปรญัตติ          

วรรคสาม ก็กด ไมเห็นดวย ขอเชิญครับ ลงมติครับ 

  นายสุ รชัย  เลี้ ยงบุญเลิศชัย   :  ทานประธานครับ  ผม  สุ รชัยครับ             

ทานประธานครับ ทานประธานชี้แจงซ้ําอีกทีครับ สมาชิกยังสับสนอยูนะครับ สําหรับ   

วรรคสาม กติกาในการโหวตวรรคสาม รบกวนทานประธานอธิบายอีกครั้งหนึ่งครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

เนื่องจากวรรคสามนี้ กรรมาธิการตัดออกนะครับ ทางกรรมาธิการตัดออก วรรคสาม 

เพราะฉะนั้นก็คําถามจะถามวา เห็นดวยกับผูแปรญัตติซึ่งไมใหตัดออก ถูกหรือเปลาครับ 

ผูแปรญัตติไมใหตัดออก แตคณะกรรมาธิการใหตัดออก ประเด็นจะอยูตรงนี้ใชไหมครับ 

ถาอยูตรงนี้ ก็ถามวา ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็กด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติ

ก็กด ไมเห็นดวย ชัดเจนไหมครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ชัดเจนครับ 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ          

ทานประธานตองถามวา ในวรรคสามนี่ ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับกรรมาธิการใหตัด

วรรคสามออก แลวก็ใหโหวตวา ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการใหตัดวรรคสามออก ก็ใหลง 

เห็นดวย ถาไมเห็นดวยใหตัดออก คือ เห็นตามผูขอสงวนนี่ ก็ใหลงวา ไมเห็นดวย ครับ 

ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ชัดเจน
หรือยังครับ ใหขอความกลับคืนมา ชัดเจนหรือยังครับ ถาชัดเจนก็ 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

         - ๗๔/๑  



 ๑๗๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๗๔/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                     

ทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกดวา เห็นดวย นะครับ ถาตัดออกก็กดวา ไมเห็นดวย 

ไมใช ถาคงไวตามผูแปรญัตติใหกลับคืนมา ไมใชตัดออก กลับคืนมา ไมเห็นดวย ครับ 

เชิญครับ 
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                      

มีปญหาอะไรครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ เครื่องผมยัง         

ไมเคลียรคะแนนเกา ผมยังไมไดกด แลวมันขึ้นของเกาคางอยู 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ออ 

คางอยู เจาหนาที่ครับ ดึงออกมา ลบแลวหรือยัง ก็กดใหม ใหกดใหมนะครับ เจาหนาที่ลบ

หมดนะครับ แลวก็กดใหมนะครับ เอาละครับ ถาอยางนั้นกดใหมอีกทีหนึ่งครับ ถาเห็น

ดวยกับกรรมาธิการ เห็นดวยใหเพิ่มวรรคสามตามที่ผูแปรญัตติเอาคืนมา ก็กด ไมเห็น

ดวย เชิญครับ เรียบรอยนะครับ ขอปดการออกเสียงนะครับ ขอผลการรวมคะแนนลงมา

ครับ ผลการลงคะแนนนะครับ จํานวนผูเขาประชุมทั้งหมด ๗๘ เห็นดวย ๑๕ ไมเห็นดวย 

๖๑ งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนนเสียง ๐ ก็ตกลงวา ขอความทั้งหมดวรรคสามกลับคืน

มานะครับ  

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๗๔/๒ 

 

   เปนอันหมดญัตติ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขณะนี้เวลา 

๑๗.๐๐ นาฬิกา ทานประธานนรนิติไดบอกไววา เราจะพักในเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา                     

แตกอนที่เราจะไปพักนี่ ผมอยากจะปรึกษานิดเดียว คือเวลาที่เราพูดนี่ บางทานนี่                       

ผมพยายามฟงแลวผมไมคอยไดยิน อยางเชน เวลาทานอาจารยสมคิดพูดนะครับ                     

ผมพยายามอยากจะฟงมาก บางทีไมคอยไดยิน เพราะแตละคนจะพูดตางกัน คือบางคน

ใกลไมโครโฟน บางคนหางไมโครโฟน เพราะฉะนั้นเจาหนาที่เสียงนี่จะตองคอยดูอยู

ตลอดเวลา ถาทานใดพูดแลวเราไมคอยไดยินนี่ ทานดูสเกล (Scale) แลวตองปรับขึ้น 

เพราะวาบางทีผมพลาดประโยคสําคัญ ๆ ผมก็ไมเขาใจ ทานประธานกรุณากําชับ

เจาหนาที่เสียงนะครับ จะตองนั่งเฝาอยูตลอดเวลา เพราะแตละคนโทน (Tone) เสียง    

ไมเหมือนกัน  และพูดใกล พูดไกลตางกัน  ไมอยางนั้นเราจะลําบากมากนะครับ 

เพราะฉะนั้นขออนุญาตวา เราควรจะไปพัก ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                   

เจาหนาที่นะครับ เจาหนาที่เสียง ตั้งขอสังเกตไว กรุณารับดวย ทานอาจารยจรัส           

อีกหนอยหนึ่งครับ เดี๋ยวคอยพักครับ เชิญครับ 
  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ ของผมนิดเดียวครับ 

คือ เราเพิ่งจะเจอมาตราที่กรรมาธิการขอแกไข แลวก็เสนอเขามา คือ เวลาเริ่มแบบนี้       

ผมคิดวา สมาชิกหลาย ๆ ทานนี่งงกับเวลาเขาขอแกไขแบบนี้ อยากจะขอความกรุณาให

กรรมาธิการยกรางนี่ชวยอธิบายใหดวยวา เวลาจะขอแกไขนี่ ทานขอแกไขที่ตรงไหน     

แลวก็มีหลักการอยางไร เพราะวาไมอยางนั้นแลวพวกเราอภิปรายกันไป กลายเปนวา    

คนละทิศ คนละทางกันนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

เชิญครับ กรรมาธิการ อาจารยไพบูลยครับ เชิญครับ  

 
 



 ๑๗๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐       รสรินทร ๗๔/๓ 

 
  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน                 

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ขออนุญาตในที่ลงมติไปแลวนะครับ                        

ในมาตรา ๒๙ นี่ ผมขออนุญาตสอบทานวา ที่อภิปรายกันมา ก็คือ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐   

ที่ในหลักการ ดังนี้ ถอยคําในวรรคหนึ่งมันตกไปนิดหนึ่งนะครับ เทาที่ตรวจสอบนะครับ    

ก็คือวา  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  นี่นะครับ  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                

ที่ รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
          - ๗๕/๑ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐               พรเทพ ๗๕/๑ 

 

เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เขาบอกวา และเทาที่จําเปนเทานั้น 

ก็คือ กําหนดไว กับเทาที่จําเปน มันตองแยกกัน ถาเปนไปตามความประสงคของ           

ผูแปรญัตตินะครับ กําหนดไวเทาที่จําเปน ก็คือ รัฐธรรมนูญมันกําหนดอยูแลว มันจําเปน

อยูแลว มันแยกกันอยูครับ ระหวางกําหนดไว และเทาที่จําเปนเทานั้นนะครับ ถาตรงจุดนี้

ไมทราบวา เปนหลักการของ ๒๕๔๐ หรือเปลา ถาเปนหลักการ ๒๕๔๐ ตรงที่วา อาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว อันนั้น

ประการหนึ่ง แลวก็อีกอันหนึ่ง ก็คือ และเทาที่จําเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือน

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นไมได มันแยกกันอยูนะครับ ถาเปนอยางนี้นะครับ     

ถาไมเติม มันก็จะเกิดความสงสัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวนี่

มันจําเปนอยางไรนะครับ ตรงนี้ก็ฝากพิจารณาวา เปนเรื่องของถอยคํานะครับ มันตกไป

นิดหนึ่งครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :    

ความจริงเปนเรื่องถอยคํา ทานอาจารยจรัสพยักหนา เห็นดวยใชไหม 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ เรื่องถอยคํานี้ไมมี

ปญหาครับ คือ เจตนารมณของคําแปรญัตติ เปนเรื่องของการยืนยันหลักการตาม

รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ผูแปรญัตติขอเพิ่ม      

นะครับ คําวา และ เขาไปนะครับ ก็กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ไมมีปญหาครับ       

ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบคุณครับ ก็คงเวลาที่นัดหมายกันไววา จะพักรับประทานอาหารเปนเวลา ๒ ชั่วโมง ก็

ขออนุญาต 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอโทษครับ มีคําวา เทานั้น ดวยหรือเปลาครับ 

 



 ๑๗๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐               พรเทพ ๗๕/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอนิดเดียว 

เนื่องจากทานอาจารยสมคิดสรุปนี่ เห็นดวย แตวา ยังตกคําวา เทานั้น เพราะฉะนั้น ตอง

จําเปนเทานั้น ดวยนะครับ เพราะเดี๋ยวถาไปตามที่อาจารยสมคิดสรุป ขอบคุณ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานพยักหนารับ ยืนยันครับ ขอบคุณครับ ก็พักการประชุม จาก ๑๗.๐๐ นาฬิกา แลวก็

มาพบกันใหมเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ครับ ขออนุญาตพักการประชุมครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

 

                - ๗๖/๑ 

   



 ๑๗๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                        อุทัยวรรณ ๗๖/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานสมาชิกครับ เราเริ่มภาคกลางคืนกันนะครับ เราอภิปรายกันมาถึงมาตรา ๒๙       

แลว ขอใหดําเนินการตอไปในมาตรา ๓๐ ขอเชิญทานเลขาครับ  

  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๒ 

ความเสมอภาค ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๐ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 

และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :    

มาตรานี้มีทานชูชัย ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม อาจารยคมสัน ขอสงวน

ความเห็น แกความเปนดังนี้ครับ ทานผูใดจะ ไมมีใครหรือครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ กอนเขาสูมาตรานี้

นะครับ ขออนุญาต คอื บรรยากาศมันยังคางกันอยู คือ พวกเราไดดูเหตุการณบานเมืองนี่     

ก็นาสนใจในการเปลี่ยนแปลง แตวาพวกเรานี่ไดไปฟงขาวอยูขาวหนึ่ง บอกวา มีคนมายื่น

หนังสือตอทานประธาน สสร. แลวก็รองประธาน สสร. ดวย ขอใหทานลาออกนี่ จริงไหม 

แลวมันมีเหตุอะไร เลาใหพวกเราฟงบางไดไหมครับ พวกเราฟงขาวอยูขางนอกนี่ไมคอย

เขาใจ ทานไดรับหนังสือหรือเปลา ไดใชไหมครับ ใหพวกเราไดรับขาวสารใหมันตรงสัก 

นิดหนึ่งไดไหมครับวา มันมีอะไรเกิดขึ้น ขออนุญาตนิดเดียว แลวเดี๋ยวเราจะเขาสูตรงนี้    

เพราะเพื่อนเรานี่ยังวิ่งกันมาอยูเยอะนะครับขณะนี้ ขอเวลาใหยอยอาหาร แลววิ่งมาที่  

หองนี้นิดหนึ่งครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ก็สั้น ๆ นะครับ ก็มีผูมายื่นคํารองขอ ก็นําโดยคุณหมอสันต หมอเหวง แลวก็มายื่นจริง

ครับ ยื่นตอทานประธาน และผม บังเอิญทานรองเสรีไมอยู เขายื่นทั้ง ๓ ทานนะครับ 

ขอรองตามฟอรม (Form) นะครับ ก็ใหลาออก เนื่องจากบอกวา กระบวนการจัดทํา

รัฐธรรมนูญคราวนี้ไมเปนประชาธิปไตย ก็อยางที่แบบยื่นใหประธาน คมช. ลาออก ยื่นให 



 ๑๗๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                         อุทัยวรรณ ๗๖/๒ 

 

นายกลาออก ในลีลาเดียวกันนะครับ แลวทานประธานก็รับคํายื่นนั้น แลวก็ชี้แจงตอบ   

ไปแลว ก็รับทราบกัน แลวเราก็บอกวา เราก็ทําหนาที่ของเราเรื่องแปรญัตติ ที่เขาพูดกัน

นั้น ก็ไมมีอะไร เราก็รับฟงความคิดเห็น แลวก็ขณะนี้ก็อยูระหวางการแปรญัตติ ซึ่งเขาก็

เนนเฉพาะบางมาตราที่เห็นวา อาจจะไมเปนประชาธิปไตย ------------------------------------ 

 

                                                                                                                - ๗๗/๑ 



 ๑๘๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 นัชชา ๗๗/๑ 

 

และกลัวจะไมไดรับการพิจารณา ซึ่งเราก็ยืนยันวา การแปรญัตติมันมีเอกสารหลักฐาน

ชัดเจนอยูแลว แตละมาตราเปนอยางไร โปรงใส ตรวจสอบได ไมมีปญหานะครับ ตกลงก็

ไมมีอะไรหรอกครับ ก็คงชี้แจงเพื่อทราบกันทั่ว ๆ กันเทานั้น ไมมีอะไรมากกวานั้นครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  แลวทานประธานไมบอกใหอาจารยเจิมศักดิ์        

ยื่นใบลาออก 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ตอเลยนะครับ เม่ือกี้ อาว มากันแลวนะ เจาของญัตติครับ ใครจะ หรือไมติดใจ เชิญครับ

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มาตรานี้เปน

มาตราหนึ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง แลวก็ถาทานดู กรุณาดูนะครับ มาตรานี้เปนมาตราที่

กรรมาธิการยกรางก็ไดมีการแกไขมาตรานี้ดวย เพราะฉะนั้นมาตรานี้เปนมาตราที่ทุกทาน

ควรจะไดแสดงความเห็น แลวก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได ผมและคณะนั้นได      

แปรญัตติตามความเรียกรองของกลุมประชาชน ที่พวกผมไดไปรับฟง และกลุมนี้ก็ไดมา

ยื่นหนังสือที่ รัฐสภาแหงนี้ เครือขายความหลากหลายทางเพศไดใหความสนใจใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาก แลวก็ไดมีการประชุมกันหลายครั้ง แลวก็ไดแจงกับพวกเรามาวา 

เขาเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญที่ดี อยางไรก็ตาม เขาพรอมที่จะรับ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพียงแตวา จะใหสมบูรณยิ่งขึ้น เขาขอใหเราพิจารณาถึงสิทธิของ

ผูดอยโอกาสสักนิดหนึ่ง แตถึงแมวา เราจะไมเติมใหเขา เขาก็บอกวา เขารับราง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทานจะเห็นวา ทาทีนั้นมีความแตกตางกันกับบางกลุม บางชุดที่

กาวราว ขูเข็ญ  ทานประธานครับ ในมาตรานี้เปนมาตราที่เกิดขึ้นกับกลุมบุคคลที่ไมใช

เปนเพียงแครอยหรือพัน  แตวากลุมนี้ มีจํานวนนับหมื่น  นับแสน  คือ  ผูที่ มีความ

หลากหลายทางเพศ แตเดิมนี่เราเคยเชื่อกันวา มนุษยมีเพศหญิงกับเพศชาย แตปจจุบันนี้

ทางวิทยาศาสตรไดมีการพิสูจนแลววา บุคคลที่มีกายเปนอยางหนึ่ง แตใจและฮอรโมน 

(Hormone) เปนอีกอยางหนึ่ง โครโมโซม (Chromosome) เปนอีกอยางหนึ่ง แลวก็ไมใช

เปนความผิดปกติทางเพศ ไมใชเปนความวิบัติทาง เพศ  หรือมีความผิดปกติ และได

พิสูจนแลววา มันเกิดขึ้น เปนสิ่งที่ชวยไมไดโดยธรรมชาติ และทานประธาน ถาไปถาม 



 ๑๘๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 นัชชา ๗๗/๒ 

 

เขา เขาก็ไมอยากจะเปนเชนนั้น แตวาเขาก็ไมสามารถจะแกตัวเขาได เม่ือใจเขาเปน

เชนนั้น ทานประธานครับ พวกเรานี่โชคดีที่เราไมไดมีความผิดปกติอยางนั้น แตความ

ผิดปกติอยางนี้เปนความผิดปกติที่เขาเลือกไมได เฉกเชนเดียวกันกับคนพิการแขนขาด 

ขาขาด หรือคนพิการทางสายตา มองไมเห็น เขาก็เลือกไมได และเขาก็ไมอยากจะเปน

เชนนั้น ทานประธานครับ  คนที่เขารักเพศเดียวกัน ไมวาผูหญิงจะรักผูหญิง หรือผูชายจะ

รักผูชาย หรือจะมีความหลากหลายทางเพศ อยางที่ผมกราบเรียนมา มันเปนความ

เจ็บปวดในตัวของเขาเองอยูแลว ถาเราถามตัวพวกเรานี่ เราจะไมเขาใจเขา อยางผมนี่

บางครั้งผมก็รูสึกรําคาญ ผมเคยไปตางประเทศ เห็นผูชายยืนจูบกัน ผมก็รําคาญ ผมเองก็

รูสึกวา มันไมควร มันรับไมได แตทานประธานครับ เราคงจะตอง เราจะเอาตัวเราเองวัดนี่

มันคงไมได แลวสิ่งที่เขาเรียกรองใหเรานี่แกไขเพิ่มเติมในรางรัฐธรรมนูญ เขาไมได

เรียกรองสิทธิใหเหนือคนอื่น เขาไมไดเรียกรองสิทธิใหแตกตางอะไรกับคนอื่น แตเขา

เรียกรองสิทธิเหมือนกับคนที่ดอยโอกาส เหมือนกับคนพิการ ----------------------------------- 

 

           - ๗๘/๑ 

 

   
 

 



 ๑๘๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๗๘/๑ 

 

เหมือนกับคนตาบอด เหมือนกับคนที่ถูกสังคมรังเกียจเหยียดหยามอยู เพราะเขา          

ไมตองการถูกเลือกปฏิบัติ ทานประธาน ทุกวันนี้เขาจะไปสมัครงานที่ไหน ถูกเลือกปฏิบัติ 

ถามวา เลือกปฏิบัติจากความไมมีความสามารถ ถาอยางนั้นก็มีเหตุมีผล แตเขาบอกวา

ความสามารถคุณนะดี แตคุณรักชายดวยกัน หรือคุณรักหญิงดวยกัน ซึ่งมันเปนเรื่องที่เขา

เลือกไมได และกลุมพวกนี้ก็ถูกผลัก ผลักเขาไป จะตองไปทํางานในดานบริการ เพราะเขา

ทําอยางอื่นไมได ทานประธานครับ ผมไปรับฟงความเห็นที่พัทยา แลวก็ถายทอดทางชอง 

๑๑ ทานประธานจะเห็นวา เขามาบอกอยางชัดเจนวา โรงแรมบางแหง และสถานที่    

บางแหงไมตอนรับเขาที่เขาจะเขาสูสถานที่เชนนั้น ทานประธานครับ สิ่งที่พวกผมได   

แปรญัตตินี่ ไมไดเรียกรองอะไรสิทธิมากมาย แตเรียกรองสิทธิใหดูแลเขา ไมใหเลือก

ปฏิบัติตอเขาเทานั้นเอง ใหเขาเปนมนุษยเหมือนพวกเรา ไมไดใหสิทธิอะไรพิเศษ และ

ทานประธานดูเถอะครับ ผูที่แปรญัตติทั้งหลาย ไมวาจะเปนกรรมาธิการของทานเอง คือ 

คุณหมอชูชัย ศุภวงศ  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม และทานอาจารยคมสัน 

โพธิ์คง ก็แปรญัตติเพื่อใหเราไมเลือกปฏิบัติตอ และใหความไมเปนธรรมตอบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศและความพิการ ไมวาจะเปนกรรมาธิการ ไมวาจะเปนผูแปร

ญัตติ คือคุณอุทิศ ชูชวย และคณะ ก็มีพูดถึงเรื่องความพิการ และทานประธานครับ ผมเองนี่

ไมติดใจวาจะใสแบบที่ในกลุมที่ผมใส ในเร่ืองขอความที่บอก หญิง ชาย และบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล

เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ ผมเติมวา  

ความพิการ ดวย อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได ทานประธาน

ครับ กลุมพวกผมนี่แปรญัตติเพียงแคคุมครองเขาใหเหมือนคนเทานั้นละครับ ไมได

คุมครอง ไมไดยอมรับวา เขาจะตองมีอะไรพิเศษกวาคนอื่น คุมครองในฐานะที่เขาเปนคน 

ใหเขาไดรับการดูแลเหมือนคนเทานั้นเอง ผมก็ตองขอบคุณนะครับวา ในกรรมาธิการ   

ยกรางไดไปแกไขรางของทานอีกครั้งหนึ่ง แลวทานก็ใสเรื่องความพิการให แตผมเพียงแค

กําลังจะขอสภาแหงนี้ไดพิจารณาความพิการอีกประเภทหนึ่งครับ คือ ความพิการที่เขามี 



 ๑๘๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๗๘/๒ 

 

ในใจของเขากับกายของเขาที่เขาไมตรงกัน และความพิการอันนี้ไมใชเขาอยากจะเปน

อยางนี้นะครับ ผมเคยสัมภาษณ ผมทําสื่อสัมภาษณเขามาหลายครั้ง ถาเขาเลือกเกิดได 

เขาอยากเปนเหมือนทานประธาน เหมือนกรรมาธิการ เหมือนทานสมาชิกในหองนี้

ทั้งหลาย แตเพราะเขาเลือกไมได แตคําถามวา คนที่เลือกไมไดนี่ เราจะเลือกปฏิบัติตอเขา 

เราจะใหสังคมเลือกปฏิบัติตอเขาอยางนั้นหรือ หรือเราจะมีบทบัญญัติบรรทัดฐานใหเขามี

ความเปนคนเหมือนกับพวกเรา เพราะฉะนั้นผมขอแปรญัตตินี้ครับ แลวก็ขอใหคุณสวิงได

มีโอกาสไดแสดงความเห็นตรงนี้ดวยครับ และเชื่อวา เร่ืองนี้ทุกทานสามารถที่จะแสดง

ความเห็นได เพราะวา ไดมีการแกไขในรางกฎหมายฉบับนี้ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสวิงยืนแลวครับ เชิญเลยครับ  

   นายสวิง ตันอุด : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผม

อยากจะเริ่มจากเรื่องของหมวดนะครับ ที่จริงแลวหมวดนี้วาดวยหมวดสิทธิเสรีภาพของ

ชนชาวไทย แลวก็สวนนี้นี่นะครับ วาดวยสวนของความเสมอภาค ----------------------- 

 

          - ๗๙/๑ 

 



 ๑๘๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๗๙/๑ 

 

ผมคิดวา เร่ืองนี้โดยรัฐธรรมนูญแลวจะตองคุมครอง ขยายขอบเขตของเสรีภาพใหกับ

ประชาชนอยางกวางขวาง เราใสไปแลวหลายเรื่องครับ ทานประธานครับ แลวก็รวมทั้ง   

ที่จะใสตอไปอีก  ก็คือ  เ ร่ืองเกี่ยวกับความพิการ  ก็ตองขอแสดงความขอบคุณ                 

ทานกรรมาธิการที่ใจกวางที่จะใสเร่ืองนี้ลงไป แตวามีอีกเรื่องหนึ่งที่เราตกไป ก็คือ        

เร่ืองเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ที่จริงเรื่องนี้ผมคิดวา ไมมีใครปฏิเสธไดวา          

มีอยูจริงในสังคมไทย ถาลูกทานไมเปน ก็หลานทาน ถาหลานทานไมเปน ก็เปน          

เครือญาติทาน ถาเครือญาติทานไมเปน ก็เปนคนที่ทานรูจัก ทานตองพบเจออยู

ตลอดเวลา ผมคิดวา เรื่องนี้ปฏิเสธไมได และคนเหลานี้ในทางสถิติ ตอนนี้ชัดเจนวา ใน

สังคมอื่น ๆ อยูที่ ๑๐ เปอรเซ็นต (Percent) ถา ๑๐ เปอรเซ็นต ในสังคมไทยมีอยูจริงนี่   

นะครับ ผมคิดวา ตอนนี้เราก็มีอยูประมาณหาหกลานคนที่อยูในลักษณะที่มีความ

หลากหลายทางเพศ ที่ผานมา ขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับการตีความหมายเรื่องเพศเราแคบ

เกินไป เราดูเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสรีระ หรือดูเพียงแคเครื่องเพศวา เขาเปนเพศอะไร แต

สรีระเปนเครื่องที่บงบอกไมไดนะครับวา เขามีจิตใจเปนเพศอะไร ดังนั้น เราก็จะเห็นเรื่อง

นี้อยูโดยทั่วไป คนที่มีความสามารถในทางสังคม คนที่เปนผูนําประเทศ คนที่ตัดสินในทาง

นโยบาย หลายคนก็อยูในสภาพอยางนี้ ความเปนจริงนี่เกิดขึ้นแลวในเรื่องนี้ แตยังไมมี

กฎหมายใดที่รับรองเร่ืองตาง ๆ เหลานี้ ผมคิดวา อันนี้จะเปนชวงจังหวะที่สําคัญในการที่

เราจะตองบัญญัติเรื่องนี้ลงไป เพื่อที่จะทําใหเกิดความเสมอภาค เพื่อที่จะคุมครองสิทธิ

ของประชาชน ที่อาจารยเจิมศักดิ์พูดเมื่อกี้วา ถาเราใหเขาเปนสวนหนึ่งของผูดอยโอกาส

ในทางสังคม เราก็ตองบัญญัติเรื่องนี้ไวดวย เพราะวา สิ่งที่เราจะตองคุมครองเขา ก็คือ

การเลือกปฏิบัติ ในมาตรานี้เขียนไวชัดเจนวา เราจะไมเลือกปฏิบัติกับบุคคลดังตอไปน้ี นี้

แตวายังขาดบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้สําคัญ ผมไดคุยกับ

กลุมนี้ ซึ่งเขามีจํานวนมากเลยครับ เขาตั้งกลุมเปนเครือขาย เขาทําการศึกษากฎหมาย

รัฐธรรมนูญของประเทศอื่น  วาดวยหลักการสิทธิมนุษยชน  วาดวยเรื่องเกี่ยวกับ

กระบวนการในแงของการทํางานของเขามากมาย เขาก็ทําประโยชนใหกับสังคมมากมาย 

เขาทํางานเรื่องเอดส (AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome) เขาทํางาน

เรื่องเกี่ยวกับผูติดเชื้อ เขาทํางานเรื่องเกี่ยวกับการปองกันเอดส ทํางานใหกับสังคม 



 ๑๘๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๗๙/๒ 

 

จํานวนมาก มีเครือขายตาง ๆ เหลานี้นับหมื่นคนในการทํางานเรื่องนี้ แตเขาก็ยังเผชิญกับ

ปญหาหลายเรื่องครับ ทานประธานครับ ที่ผมพูดเชนนี้ เพื่อที่จะทําใหประชาชนไดเขาใจ

เรื่องนี้ดวย แลวรวมทั้งสมาชิกทั้งหลายไดเขาใจเรื่องนี้ดวยวา เรามีกลุมคนแบบนี้ที่เปน

ปญหา เขาถูกละเมิดสิทธิจํานวนมากหลายเรื่อง เขาถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับการ

ทํางาน คนจํานวนหนึ่งเขาไปมีความสามารถ พอไปถึงที่สุดก็ถูกกีดกันที่ไมใหถูกขึ้น

เงินเดือน หรือเปนหัวหนางาน อยางนี้เปนตนนะครับ ถูกกีดกันในเรื่องเกี่ยวกับการ

เดินทางไปตางประเทศ ในขณะที่พาสปอรต (Passport) ของเขาเปนนาย แตตัวของเขา

เองแตงตัวเปนหญิง ก็จะถูกกีดกันในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการถูกขมขืน 

ตอนนี้เราคิดวาการถูกขมขืนก็เพียงแคคิดวา ชายไปขมขืนหญิง แลวในกฎหมายที่เรื่องนี้ก็

พูดไวชัดเจนวา ระบุเรื่องเกี่ยวกับการขมขืนไวชัดเจนนะครับวา องคชาติลวงล้ําโยนีเขาไป       

๑ องคุลี เรียกวา ขมขืน คนเหลานี้ไมไดมีโยนีครับ ทานประธานครับ ดังนั้น การถูกขมขืน

ของคนเหลานี้จะถูกถือวา เปนการทํารายรางกายเทานั้นเอง ซึ่งโทษก็จะถูกต่ําลงไป 

ในขณะที่เขาเองถูกเก็บกดดวย ----------------------------------------------------------------------  

 

                - ๘๐/๑ 



 ๑๘๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๘๐/๑ 

 

เพราะวาสภาพของเขานี่เปนหญิงนะครับ อับอาย ขายหนานะครับ อยูในสภาพเดียวกัน

กับหญิงนะครับ ซึ่งไมตางกันเลย ซึ่งผมคิดวา อันนี้คือเรื่องสําคัญ หนวยงานบาง

หนวยงานระบุไวเปนตราบาปของเขาเสียดวยซ้ําไป อยางเชน เร่ืองเกี่ยวกับการเกณฑ

ทหาร การเกณฑทหารตอนนี้ ใบที่ถูกกําหนดลงมา แลวถูกเขียนไว ก็คือ เปนโรคจิตถาวร     

นะครับ ทั้ง ๆ ที่ในวงการแพทย ผมคิดวา เรื่องนี้ เดี๋ยวหมอชูชัยจะพูดเรื่องนี้วา วงการ

แพทยไมถือวาคนเหลานี้เปนโรคจิต ถือวาเปนคนปกติทั่วไปนะครับ แตเขาเลือกเกิดไมได

นะครับ เขาเลือกเกิดไมได ถาเขาเลือกเกิดได เขาก็จะไมเลือกเกิดเปนอยางนี้ เพราะวาอยู

ในสภาพของการกดดัน อยูในสภาพของการที่จะถูกสังคมนี่กดดัน เอารัดเอาเปรียบเขา 

ซึ่งผมคิดวา เรื่องนี้คอนขางสําคัญ เม่ือกี้ผมเพิ่งคุยกับทางสถานีวิทยุของรัฐสภากับ

อาจารยวิโรจน อาจารยวิโรจนพูดชัดเจนครับวา เรื่องนี้เครือขายของเขา เขาบอกวา ตั้งแต

ดําเนินการทางเรื่องนี้มา และเปดเผยตัวเองมานี่นะครับ ยังไมเคยเห็นนะครับวา เมื่อไร

สังคมเปดโอกาสเรื่องนี้ แลวจะทําใหคนตาง ๆ เหลานี้มีเพิ่มมากขึ้น เขาเปนของเขาเอง 

ไมไดเกิดจากกระบวนการ ไมมีกระบวนการผลิต กะเทย ไมมีกระบวนการผลิตเกย (Gay) 

เปนของเขาเองโดยปกติ ซึ่งผมคิดวา ถาเปนแบบนี้ เราก็ตองยอมรับสภาพของเขาวา 

ในขณะที่เขาเปนอยางนี้ ทีนี้เร่ืองเหลานี้นี่นะครับ เขาถูกละเมิดนะครับ สิทธิของเขาใน

ความเปนคนของเขาเอง ซึ่งผมคิดวา ถาเราบัญญัติเรื่องนี้ไวในรัฐธรรมนูญ และรับรอง

สิทธิของเขาเสียนะครับ เราก็จะทําใหเห็นวา ประเทศไทยของเรานี่นะครับคุมครอง

ผูดอยโอกาสเสมือนหนึ่งคนพิการ เสมือนกับผูสูงอายุ หรือเรื่องเกี่ยวกับทางดานศาสนา

และความเชื่อใด ๆ ก็แลวแตที่ควรจะเปนนะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้คือเร่ืองที่อยากจะทําให

เร่ืองนี้เกิดขึ้นนะครับ ผมคิดวา ถากรรมาธิการบางทานพูดถึงวา ถาเราบรรจุเร่ืองนี้ไวจะ

ทําใหเราตองเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง เปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมาย จะตองทําหองน้ําเพิ่ม 

จะตองทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ ประเด็นไมไดอยูที่ตรงนั้นครับ ประเด็นมันอยูที่วา เรายอมรับ

ความเปนจริงของเขาอยูจริงหรือเปลาวาเขาเปนคน วาเขาเปนพลเมืองที่มีอยูในสังคมของ

เราอยูจริง ถาเรายอมรับแบบนั้น สิ่งที่สังคม สิ่งที่โอกาสในทางกฎหมายก็ตองยอมรับเขา

ดวย ซึ่งผมคิดวา เรื่องนี้เปนประเด็นที่ไมถูกตอง ถาหากวาจะตองไปอางตรงนั้นนะครับ   

นี่คือเร่ืองที่ผมอยากจะตั้งเปนขอสังเกตนะครับ ความหมายของคําวา บุคคลที่มีความ 



 ๑๘๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๘๐/๒ 

 

หลากหลายทางเพศนี่ มีหลายเรื่องครับ เร่ืองหนึ่งนี่นะครับ เ ขาถือวา  คนที่รัก เพศ

เดียวกัน ชายรักชาย หญิงรักหญิง ที่เราบอกวาเกย แลวก็รวมทั้งที่เรียกวา เปนทอม เปนดี้ 

นี่ก็คือ สิ่งที่เปนอยู แลวก็รวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับที่เราเรียกวา กะเทยแท คําวา กะเทยแท              

ในความหมาย ก็คือวา เขาเกิดมาโดยสรีระนี่นะครับ วงการแพทยก็ยอมรับในเรื่องนี้วา 

เขามี ๒ เพศ อยูในตัวของเขาจริง อันนี้นี่เปนเรื่องที่เปนจริง รวมทั้งกะเทยที่ตองการ

อยากจะแปลงเพศแลวไมไดแปลงเพศ คนเหลานี้อยูในประเภทของความหลากหลายทาง

เพศเหลานี้อยูดวย ซึ่งผมคิดวา ในเรื่องนี้นะครับ ถาเราที่จะทําใหเขาไดเปดโอกาสของเขา

ขึ้นมาสูสังคม คนเหลานี้เปนคนเกง เปนคนดี เปนคนที่มีความสามารถ มีอยูในมากมาย

ครับในสังคมเราตอนนี้ ถาเขาถูกปลดปลอยออกมาในทางสังคม  เขาก็จะแสดง

ความสามารถของเขานั้นไดอยางเต็มที่ ผมดีใจนะครับ เม่ือกี้คุยกับทางเครือขายเขานี่  

เขาบอกวา ตอนนี้ถาพูดตามจริงนะครับ สังคมบานเราเปดโอกาสใหเขามากอยูแลว เต็มที่

อยูแลว ไมรังเกียจเดียดฉันทเขา แตกฎหมายไมเปดโอกาส มีการเปดโอกาสเฉพาะ

ทางดานสังคม ดังนั้น ถาเปนอยางนี้เสีย ผมคิดวา ถากฎหมายเราเปดโอกาสเสียก็จะ

สมบูรณ เขาบอกวา ก็จะสมบูรณมากยิ่งขึ้นทั้งทางดานกฎหมายและทางสังคม จะทําให

เขานี่มีที่อยู ที่ยืนในทางสังคมนี่มากยิ่งขึ้น --------------------------------------------------------- 

 

          - ๘๑/๑ 



 ๑๘๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๘๑/๑ 

 

เพราะมันเปนความเปนจริงที่มีอยูในสังคมขณะนี้ อันนี้คือเร่ืองที่ผมคิดวา ถาเราไดชวยกัน

พิจารณา ก็จะทําใหเร่ืองนี้กลายมาเปนเรื่องที่เราควรจะยอมรับเชิดหนาชูตาเสียดวยซ้ําไป

วา เราไดคุมครองคนตาง ๆ เหลานี้ ขอบพระคุณมากครับทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณครับ เห็นทานสมชัย เชิญครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผมได         

แปรญัตติในมาตรานี้ไวนะครับ เรื่องที่ผมแปรญัตติไวนี่เปนเรื่องของการเลือกปฏิบัติตอ       

คนพิการ ความจริงตองขอบคุณกรรมาธิการที่ไดแกไขใหแลว แตผมตองการชี้ใหเห็นวา

การแกไขและการแปรญัตตินี้มีเหตุมีผล คนพิการนี่เปนมนุษยครับเหมือนกันกับคนอ่ืน   

คนพิการจะเปนคนที่ดอยโอกาส เพราะถูกปฏิบัติตออยางไมเปนธรรม แตวาคนพิการ

สวนมากจะเปนคนที่มีความประพฤติดี มีศีลธรรมจรรยา 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานอาจารยสมชัยครับ บังเอิญผมเพิ่งจะเห็นนะครับวา ทานผูแปรญัตติพอใจแลว      

ไมใชหรือครับ ถาพอใจแลว ก็นาจะพอใจแลวใชไหมครับ ถาจะขอแปรญัตติ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  อภิปรายบันทึกไวเปนเหตุผลไมไดหรือครับ ไมไดใช

ไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   ไมใช

ไมไดครับ แตวาควรจะภายหลัง เพราะยังมีสิทธิ เพราะเนื่องจากกรรมาธิการแกไข ผมวา

ยังมีสิทธิอยู แตวาขอใหระดับอ่ืน ๆ กอนถูกไหมครับ ผูที่แปรญัตติไว ที่เขาไมพอใจครับ        

ยังไมไดมีโอกาสแสดง ทานพอใจแลว ก็ขอรออีกที หลังจากเมื่อผูที่แปรญัตติไมพอใจ     

ไดแสดงเสร็จสิ้นแลว ทานก็มีสิทธิครับ ยังมีสิทธิอีกครั้งหนึ่งครับ ผมยืนยันใหทีหลังนะครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :   ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

เดี๋ยวมีใครครับ ทานเศวต เชิญครับ 

 

 



 ๑๘๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๘๑/๒ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ ผมอยากอภิปรายสนับสนุนทานเจาของญัตติสักเล็กนอย      

แตอีกมิติหนึ่งนะครับ เพื่อใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณา

ครับ ผมอยากประทานกราบเรียนดวยความเคารพวาอยางนี้ครับ เหตุผลมันเปนอยางนี้

ครับ คืออนันตจักรวาลนี้นะครับ เกิดขึ้นดวยอวิชชา อวิชชานี้จะมี ๒ ดานครับ ดานหนึ่งมา

จากดานของอสังขตธรรม  อสังขตธรรมนี่ ถาพูดเปนภาษาฝรั่งเขาเรียกวาเอนเนอรจี 

(Energy) ครับ หรือวาภาษาไทยเขาเรียกวา พลังงาน มันกอใหเกิดสังขตธรรม สังข คือ      

สังขาระครับ แปลวา แมส (Mass) แปลวา มวล ภาษาไทยนะครับ มันเกิดขึ้น เม่ือเกิดขึ้น 

คือ อสังขตธรรม ก็คือ จิต เปนเอนเนอรจี เปนพลังงานนะครับ เมื่อเกิดขึ้นแลวก็มีการ

ขับเคลื่อนจักรวาล เกิดกําเนิดจักรวาลนี้ขึ้นมา ที่เขาเรียกวา ซูเปอรโนวา (Supernova) 

อะไรก็วาไปนะครับ พอเสร็จเรียบรอยแลวนี่ เอนเนอรจีนี่คือชั้นพรหมครับ มีชั้นพรหม     

ชั้นเทวดาอะไรตาง ๆ นี้ เขาก็อยูในมิติของเขา เมื่อมีการกอกําเนิดโลกนี้ขึ้นมานะครับ   

เกิดกําเนิดโลกนี้ขึ้นมาที่แรก ก็เกิดงวนดินเกิดขึ้น --------------------------------------------- 

 

                                                                                                                - ๘๓/๑ 

 

 



 ๑๙๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐        กุลนที ๘๒/๑ 

 

งวนดินก็หอม แตพรหมพวกนี้ยังมีกิเลส แตไมมีตัณหานะครับ มีกิเลสอยู เปนพรหมชั้น

อัปปพรหม พรหมชั้นอัปปพรหม ก็ไดกลิ่นงวนดินก็เกิดกิเลส ก็มาดูสิวาเปนอยางไรโลกนี้  

เกิดขึ้น ก็เลยมาปุบ หอมงวนดิน ก็เห็นงวนดิน ก็เลยกินงวนดินเขาไปครับ พอกินงวนดิน

เขาไป ก็เลยหมดฤทธิ์เสื่อมลง กินเขา กินเขา กายก็เลยหยาบขึ้นมา พรหมนี่ไมมีเพศ                  

นะครับ ไมมีเพศหญิง เพศชาย ครับ เมื่อกายหยาบมาแลว ก็กินบอย ๆ เขาก็เกิดจิต

ปฏิพัทธกัน กอดรัดฟดเหวี่ยงกันก็ เกิดเปนเพศขึ้นมา บางจิตก็ ไมใชเรื่องที่นาหัวเราะ                     

นะครับ ผมเรียนดวยความเปนจริงครับ ดวยความเคารพครับ มันก็เปนไปเองครับ                    

มันเปนไปเอง คนจิตแข็งก็เปนผูชาย จิตออนก็เปนผูหญิง จิตกลาง ๆ ก็ไมหญิง ไมชาย

ครับ มันก็เกิดขึ้นเอง อันนี้ผมก็ยอมรับนะครับ เมื่อมิติมันเปนอยางนี้แลว มันก็เกิดจิต

ปฏิพัทธ และจุติขึ้นนะครับ จุติขึ้นเปนมนุษย หรือวาเปนสัตว หรือเปนอะไรก็แลวแต                   

เปนเรื่องของกัมมุนา วัตตะตี โลโก (กมฺมุนา วตฺตตีโลโก) เปนไปตามกรรม กระบวนการ

ของกรรมที่ผลักดันไปนะครับ เมื่อเปนเชนนี้แลว ผมก็เชื่อม่ันวา เขาไมไดแกลงครับ 

สรุปวา เขาไมไดแกลง เขาเปนไปโดยของเขาเองครับ เมื่อเขาเปนไปโดยของเขาเอง 

เปนไปโดย  ผลแหงกรรมนั้น ก็เปนเหตุผลสนับสนุนของทานสวิง แลวก็เหตุผลสนับสนุน

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับวา มันตองสมควรที่จะดูแลเขา นั่นคือที่มานะครับ ที่มาที่ไปที่

เขาเปนอยู ก็เร่ืองของเวรของกรรมนะครับ เพราะฉะนั้นวา ผมก็อยากจะฝากคราว ๆ วา 

ขอใหทานกรรมาธิการยกรางไดพิจารณาวา ความเทาเทียมของเขานี่ เขาไมไดแกลง 

เพราะวาจิตมนุษยมันก็ ผมเคยเรียนแลววา มี ๕ จําพวกนะครับ ๑. มนุสฺสนิรยิโก คือ ตัว

เปนมนุษย แตจิตใจโหดเหี้ยมอํามหิตเหมือนสัตวนรกนะครับ อันดับที่ ๒ ก็มนุสฺสเปโต

ครับ พวกนี้ตัวเปนมนุษย แตใจเหมือนกับเปรต อสูรกายนะครับ ชอบกินอิฐ หิน ปูน ทราย 

นะครับ เร็ว ๆ นี้ก็ไปแลว ๕๐,๐๐๐ ลาน ยึดทรัพยนะครับ แลวก็อันดับที่ ๓ ก็เปน

มนุสฺสดิรัจฉาโนนะครับ คือตัวเปนมนุษย ใจเปนสัตวเดรัจฉาน เดรัจฉาน แปลวา ที่เจริญ

ทางขวางนะครับ ประเภทที่เจริญทางขวางนะครับ แลวก็อันดับที่ ๔ ก็เปนมนุสฺสภูโต             

ตัวเปนมนุษย ใจเปนมนุษยดวย ก็ทําบุญบาง ทําศีลทานบาง ทําไมดีบาง กินเหลาบาง 

เลนการพนันบาง ก็ธรรมดาปกตินะครับ มนุษยประเภทที่ ๕ ก็เปนมนุสฺสเทโว ตัวเปน 

  



 ๑๙๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐        กุลนที ๘๒/๒ 

 

มนุษย ใจเปนเทวดานะครับ  อันนี้มันก็หามกันไมไดนะครับ เมื่อหามกันไมไดก็ยึดโยงมา

สูจุดนี้ที ่อภิปรายไปเบื้องตนผูอภิปรายไป ผมก็ขอสนับสนุนวา เขาไมไดเปนอยางนั้น              

ก็โปรดพิจารณาตามที่เขาอภิปรายไปนะครับ เหตุผลทางดานกายภาพของเขานะครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ก็เห็นมือแว็บ ๆ นะครับ คุณอลิสายังยืนยันไหมครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  คะ  ก็กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ดิฉัน อลิสา พันธุศักดิ์ นะคะ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในเร่ืองของความ

หลากหลายทางเพศนะคะ ซึ่งไดทานเจิมศักดิ์ แลวก็ทานสวิงไดพูดมาแลว ก็อยากจะขอ

เสริมคะ เพราะวา สวนใหญจะมีคําถามอยูตลอดนะคะ ในเรื่องของบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ เนื่องจากวา ในคณะกรรมาธิการ แลวก็ทาง สสร. อาจจะไมมีความ

เขาใจในเรื่องวาเกิดมาไดอยางไร วาทําไมถึงเปนนะคะ แลวก็เปนเรื่องที่จะมีคําถามอยู

ตลอดวา เปนการเลียนแบบหรือไมนะคะ ก็จากประสบการณตรงนะคะ ก็อยากจะแจงให

ทุก ๆ ทานทราบวา สวนใหญเปนรอยคนที่ถามนะคะ ถาเราถามคนกลุมนี้นะคะ เขาก็จะ

บอกวา เปนในลักษณะที่วา เปนมาตั้งแตกําเนิด รูสึกมาตั้งแตกําเนิด มีพฤติกรรมเปลี่ยน

มาตั้งแตกําเนิด ไมสามารถจําความไดดวยวา เมื่อไรไดมีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นนี่

อยากจะบอกวา ทุกคนที่เปนคนกลุมนี้มีความรูสึกวา ไมอยากเปน แลวก็มีการปดบัง 

แมกระทั่งครอบครัวตัวเอง ครอบครัวก็มีความรูสึกอายที่อยูในสังคมนะคะ ------------------ 

 
          - ๘๓/๑ 
 



 ๑๙๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                            นงลักษณ ๘๓/๑ 

 

แลวก็พยายามที่จะบอกลูกที่เปนนี่วา ขอใหเปลี่ยนแปลง แตวาบางครั้งนี่จิตใจคนเรา

เปลี่ยนไมได เหมือนเปนสิ่งที่เกิดมาโดยกําเนิด อะไรที่ติดตัวมาจากกําเนิด เพราะฉะนั้น

จะใหเขาเปลี่ยนแปลงก็คอนขางจะลําบาก ฉะนั้นนี่จะทําอยางไรใหสังคมยอมรับในความ

เปนตัวตนของเขา แลวก็พอยอมรับแลว เขาก็จะประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีได แลวก็ทํา

อาชีพที่สุจริตได ถาสังคมดันเขานะคะ แลวก็เขา จริง ๆ แลวกลุมนี้มีจํานวนมาก เปน

เหมือนลิ่วลอสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยซ้ํานะคะ แตวา ถาสมมุติวา เราผลักดันเขา

ไปในทางที่ไมใหเขาพัฒนา ก็จะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเขามีความรูสึกวาดอยคา แลวก็

จะไปในทางที่ไมถูกตองนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คําถามที่วา ทําไมตองเปนประเด็นดวยนะคะ 

บางคนนี่ก็ถามวา ทําไม จริง ๆ แลวจําเปนตองเขียนไหม จริง ๆ กลุมนี้ไมไดตองการที่

จะตองเทาเทียมคนอื่นนะคะ วา สิทธิในเรื่องของมากมาย แตแคขอใหอยาละเมิดสิทธิเขา 

อยาใหมีการเลือกปฏิบัติ แลวก็ไมไดอยากไดประโยชนไปมากกวานี้ แคอยากใหสังคม

เขาใจวา การที่เขาเปนแบบนี้มันเลือกไมได แลวก็อยากจะใหไมอยูในสังคมโดยการ      

อับอาย แลวก็ใหถูกซอนอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในการที่จะตองซอนตัว หรือวาถูก

จํากัดสถานที่นี่ จากแมกระทั่งคนรอบขางหรือสังคมนี่ ทําใหเขารูสึกไมเปนที่ยอมรับ แลว

ก็รูสึกถูกกีดกัน หรือวาภาษาอังกฤษเรียกวา ดิสคริมิเนต (Discriminate) อยูตลอดเวลา

นะคะ เพราะฉะนั้นตองขอประทานโทษที่ตองใชภาษาอังกฤษนะคะ เพราะวา จะเห็นได

ชัดวา คํานี้ใชในทั่วโลก แลวก็เห็นไดชัดวา ทั่วโลกที่พัฒนาแลวจะไมมีคํานี้นะคะ คือ เรื่อง

ของการกีดกันทางเพศ เพราะฉะนั้นการที่หลาย ๆ อยางที่เลือกปฏิบัติ ที่ไดเอยไปแลวเปน

ตัวอยางนะคะ ก็ไมอยากจะพูดซ้ํา แตเราก็ตองยอมรับกันดีวา ในสังคมจะเห็นวามันเปน

เร่ืองขําขัน แลวก็พูดเรื่องนี้ทีไร ก็จะเปนเรื่องที่ไมคิดวา เปนเรื่องของไกลตัว เพราะวาทุก ๆ 

ทานอาจจะไมมีคนอยูใกลตัวเปนเชนนี้ แตก็จะตองขออภิปรายใหเขาใจนะคะ แลวก็ไม

อยากใหเขาใจวา มันเปนพฤติกรรมเลียนแบบนะคะ แลวก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของ

แมกระทั่งในวงการราชการ หรือวาอาจารย หรือวาในบริษัทตาง ๆ ก็ดี ไมไดมองในเรื่อง

ของความสามารถ แตจะมองในเรื่องของเพศ ที่เขาถูกละเมิดในการที่จะถูกโปรโมต 

(Promote) เพราะฉะนั้นก็อยากจะใหทุกทานหันมาใหโอกาส เพราะวา จะเปนสิ่งที่ทําให 

 



 ๑๙๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๘๓/๒ 

 

คนกลุมนี้ รูสึกมีคาในชีวิต แลวก็สามารถทําอะไรใหกับสังคมไทยไดมากยิ่งขึ้นคะ 

ขอบพระคุณมากคะ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
ขอบพระคุณครับ ก็ฝายกรรมาธิการไมยอมชี้แจงครับ เชิญกรรมาธิการครับ 
   นายสุพจน  ไขมุกด (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ผม สุพจน  ไขมุกด 

กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ ผมฟงเหตุผลตาง ๆ ที่จะใหบัญญัติ คําวา ความ

หลากหลายทางเพศ เขามาในมาตรา ๓๐ นะครับ ดวยความเห็นใจนะครับ แตวา

ความเห็นใจนั้น คงจะมาเปลี่ยนแปลงหลักการคงไมไดนะครับ หลักการที่วา คือ หลักการ

ของเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เกิดมา ชายก็คือชาย หญิงก็

คือหญิง อันนี้อยางหนึ่งนะครับ เปนหลักการที่ผมถือวา เปนหลักการสากล แลวก็ผม

อยากจะพูด ๒ ประเด็น คราว ๆ นะครับ คือ ประเด็นทางดานกฎหมาย และประเด็น

ทางดานสังคมนะครับ ประเด็นทางดานกฎหมายนี่ ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๓๐ บอกวา

ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน อันนี้มันก็ล็อกในตัวมันเองนะครับวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

มาตรา ๓๐ ระบุไวมี ๒ เพศ เทานั้นเอง คือ ชาย และหญิง เพราะฉะนั้นความหลากหลาย

ทางเพศที่ใสเขามา ถาหมายถึงเพศที่ ๓ แลว มันก็คงจะติดนี่อยูแลว มันก็ขัดกับความ

เสมอภาคทั้งชายและหญิง มันก็คงติดอยูตรงนี้เองนะครับ นี่คือประเด็นที่ ๑ ทางดาน

กฎหมาย ประเด็นที่ ๒ ทางดานกฎหมาย คือวา ปญหาถาวามีเพศเพิ่มขึ้นจากชายและ

หญิง เปนเพศที่ ๓ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                  - ๘๔/๑ 



 ๑๙๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๘๔/๑ 

 

กฎหมายตาง ๆ คงจะอลวนกันหมดเลย เพราะวาจะตองมีการแกกฎหมาย ในประเด็นนี้

ผมวา ทางผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายคงจะใหขอคิดเห็นไดดีกวาผมนะครับ เพราะผม

ไมใชนักกฎหมาย แตวา มันตองคิดนะครับวา ถาเกิดเพศที่ ๓ ขึ้นมานี่ มันจะเกิดความ

โกลาหลแคไหน ในเร่ืองของกฎหมายแพง กฎหมายครอบครัวตาง ๆ นะครับ อันนี้ผม

ทางดานกฎหมายก็คงมีขอสังเกต ๒ ประการครับ นอกจากนั้น ทางดานสังคม ผม

อยากจะชี้แจง ในความเปนจริงแลว โดยทางพฤตินัยนี่ บุคคลที่คิดวาความหลากหลาย

ทางเพศ เขามีพื้นที่ยืนในสังคมไทยมาก มากจริง ๆ นะครับ แลวก็เรายอมรับนะครับวา 

บุคคลเหลานี้เปนบุคคลที่มีคุณคาทางสังคม ความหลากหลายทางดานอาชีพ เราเห็นวา         

เขาประสบความสําเร็จอยางมาก แลวก็มีอะไรที่เปนพิเศษเหนือจากบุคคลธรรมดามาก    

เราจะเห็นวา ทางดานศิลปน ทางดานศิลปะ ดนตรีอะไรตาง ๆ อาหารการกินอะไรตาง ๆ 

นี่ พวกนี้มีพรสวรรคพิเศษจริง ๆ นะครับ แตพรสวรคพิเศษจริง ๆ เหลานี้ เราก็ยอมรับ        

ในระดับหนึ่งนะครับ ผมวา เราใหเขาดี เรายอมรับเขาครับในทางพฤตินัย แตวาทางดาน

นิตินัยนี่ ผมวา ยังไมถึงเวลาที่เราจะยอมรับนะครับ เราก็เห็นใจ แตวา ทานคิดดูสิครับวา

ครอบครัวหนึ่งเกิดมานี่นะครับ มีลูก มีหลาน เราอยากเห็นลูกหลานของเราเปนไหมครับ 

เปนกะเทย เปนตุด เปนอะไรตาง ๆ นี่ ผมเคยอภิปรายในที่ประชุมนะครับวา วันที่ผม      

ไดขาววาลูกชายผมไปมีแฟนเปนผูหญิง ผมดีใจมากเลย เพราะวาอยางนอยที่สุดผมจะมี

หลานไวสืบสกุลนะครับ ผมดีใจ แลวก็คิดวา ทานทั้งหลายคนที่มีลูกมีหลานก็คงคิด    

อยางเดียวเหมือนกันนะครับวา อยากจะใหลูกหลานของตัวมีธรรมชาติที่ถูกตอง แลวก็มี

ลูกมีหลานสืบสกุล อันนี้เราก็เห็นใจนะครับวา คนที่มีความ ทางแพทยเขาเรียกวา 

เบี่ยงเบนทางเพศ นะครับ เราก็ไมอยากไปซ้ําเติม เพราะวาเขาเกิดมาเปนอยางนั้น      

และจริง ๆ แลวก็มีหลายคนเหมือนกันที่วาไมไดเกิดมาเปนอยางนั้น แตวา ถาเรายอมรับ

สิ่งเหลานี้ในสังคมมากขึ้น โอกาสตาง ๆ ในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ อยางเชนวา 

โอกาสที่คนจะไมเปนก็มีโอกาสจะเปนมากขึ้น คนที่เปนนอยก็จะเปนมากขึ้น คนที่เปน

มากก็มีอาการที่เขาเรียกวา เกินเลยไป เพราะฉะนั้นผมวา ในกรณีนี้ ผมวา ในโอกาส   

แลวก็ปจจุบันนี้ สถานการณปจจุบันนี้ เราใหพื้นที่เขายืนมากนะครับ แลวก็เรายอมรับอยู

แลวนะครับ แลวอีกอยางหนึ่ง ผมวา ในกรณีที่เรายอมรับวา มีเพศที่ ๓ นะครับ มันจะเกิด    



 ๑๙๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐           สมร ๘๔/๒ 

 

ความออนแอทางสังคมขึ้นมาทันทีเลย ออนแออยางไรครับ ออนแอ คือวา ผูชายก็เดินทา

กระบิดกระบวน กระตุงกระติ้ง มีความเปนชายมันไมมีแลว สังคมก็ออนแอ สังคมออนแอ 

กองทัพออนแอ ผูที่จะสืบศาสนาตอไปก็หานอยเต็มที ชายพันธุแทหายากขึ้นทุกที ทําไม

ครับ ชายพันธุแทหายากทุกที เพราะวาเกณฑทหารก็เกณฑไมไดนะครับ เพราะวา พวกนี้

ก็ไดรับยกเวน จะบวชก็บวชไมได เพราะวา เปนบัณเฑาะกนะครับ มีปญหาตามมามาก

ขึ้นทุกทีนะครับ อันนี้คือปญหาทางดานสังคมครับ เราก็ยอมรับนะครับวา เหตุการณนี้

เกิดขึ้นจริง แลวก็ในปจจุบันนี้เราก็ยอมรับสภาพความเปนจริงอยูแลวนะครับ ทางดาน

พฤตินัย เพราะฉะนั้นทางดานนิตินัยนี่ ผมขอวา เราควรจะมีกําหนด มีขอบเขตใหเขาดํารง

อยูในแคนี้ นาจะเปนการเพียงพอแลวนะครับ ผมขออภิปรายเพียงแคนี้กอนครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับกรรมาธิการ ฟงเสียงขางนอยนะครับ ทานสงวนไวใชไหม ระหวาง ๒ ทานจะ

เอาใครกอน อาจารยคมสันกอน เชิญครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม 

คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ความจริงบทบัญญัติ     

ในมาตรา ๓๐ เปนหลักการของการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่สําคัญ และเปน

หลักการสากลนะครับ ซึ่งหลักการใหญนี่วางในเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนะครับ 

วางหลักการวา การที่บุคคลเกิดมา ไมวาจะเปนใคร จะเพศใดก็แลวแต ยอมไดรับการ

คุมครองจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ภายใตหลักการเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย     

คือ รัฐจะดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่ลวงละเมิดความเปนมนุษยของเขาไมได ---------- 

 

      - ๘๕/๑ 

   



 ๑๙๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๘๕/๑ 

 

หรือหลักการที่ตามมา ก็คือ ในเรื่องของบทบัญญัติ เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพ และความ

เสมอภาค ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นนะครับ       

จึงวางหลักการในเรื่องของการรับรองบุคคลไว ไมไดจํากัดในเรื่องใด แลวก็ในเรื่องของ

ความเสมอภาคนั้น โดยหลักการเดิม เรายอมรับวาเปนเรื่องของชายและหญิงมีสิทธิ     

เทาเทียมกัน แตบทบัญญัติอยางนี้ ผมคิดวาในเรื่องเหลานี้ ในสวนของกรรมาธิการก็

มองเห็นในจุดนี้วา ในการที่จะบัญญัติเร่ืองของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศใน

วรรคสองนั้น อาจจะกอใหเกิดปญหาบางประการ เพราะฉะนั้นผมจึงมีความเห็นวา ไมวา

เขาจะเปนเพศใดก็ตาม ในบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ ซึ่งวางหลักการในเรื่องของการไดรับ

สิทธิและเสรีภาพ ไดรับการคุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลนี่ ควรจะมี

ความเสมอภาคเทาเทียมกันกับบุคคลอื่น ๆ ดังนั้น การที่จะเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอบุคคล เพราะเหตุแตกตางในเรื่องตาง ๆ อันไดแกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติก็แตกตางกัน การ

ใชภาษาซึ่งแตกตางกัน หรือเพศที่แตกตางกัน ซึ่งรวมถึงเรื่องของความที่มีความ

หลากหลายทางเพศของบุคคล  ซึ่งอาจจะมีเพศที่ ๓ ก็ยังตองควรที่จะไดรับการคุมครอง

ในเรื่องของการคุมครองจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะฉะนั้นในแงของ

หลักการตรงนี้ ผมจึงมีความเห็นวา การที่จะกีดกันบุคคลโดยอาศัยในเรื่องของความที่เขา

ไมไดมีเพศเชนชายหรือหญิง และมีเพศที่ ๓ ผมคิดวา หลักการตรงนี้เปนหลักการที่รัฐควร

คุมครองเขาจากการเลือกปฏิบัติตาง ๆ ผมเห็นวา ในการปฏิบัติหลาย ๆ เรื่องที่เกิดปญหา

ก็เนื่องจากวา การที่เขามีสภาพทางกาย หรือวามีสภาพทางจิตใจในเรื่องดังกลาววา เขา

จะเปนเพศใดนี่  ผมคิดวา รัฐควรใหความคุมครองไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้น ผม

ยกตัวอยาง เชน การเกณฑทหาร ปญหาตรงนี้ก็ถูกกําหนดวา ในหลาย ๆ แหงไดถูกบันทึก

ไปวา การที่เขาไมไดรับการเกณฑทหาร เพราะวาเขามีปญหาเรื่องทางจิต เทากับเปนเรื่อง

ของการที่เปนการกีดกัน แลวเลือกปฏิบัติตอบุคคล ซึ่งตองไดรับสิทธิและเสรีภาพเสมอกัน 

รวมทั้งหนาที่ตามกฎหมายที่มีดวย เพราะฉะนั้นผมจึงมีความเห็นในเชิงที่ควรจะตอง

บัญญัติเร่ืองของการหามการเลือกปฏิบัติในเรื่องของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ไวในวรรคสามนะครับ ซึ่งประเด็นนี้จึงขอสงวนไวเพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณาครับ 

ขอบพระคุณครับ  



 ๑๙๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๘๕/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
ขอบพระคุณครับ ทานคุณหมอชูชัยครับ เชิญครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน อาจารยเดโช 

สวนานนท เพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ในฐานะกรรมาธิการ

เสียงขางนอย และเปน สสร. นะครับ กอนที่ผมจะอภิปรายในมาตรา ๓๐ ผมอยากจะ

เรียนทานประธานและที่ประชุมแหงนี้ครับวา เม่ือเชาผมตองขอขอบคุณทางเพื่อนสมาชิก

นะครับ ที่ผานมาตรา ๔ ซึ่งเปนมาตราที่สําคัญที่สุดมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ใน

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็เปนมาตราเดียวกัน ก็คือ มาตรา ๔ ที่บอกวา ศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับการคุมครอง แตวาในป ๒๕๕๐ ฉบับที่เรา

กําลังรางอยูนี่นะครับ ไดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ 

และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง อันนี้เปนความกาวหนาขยับไป

อีกขั้นหนึ่ง และที่กาวหนายิ่งกวานั้น ก็คือวา ถาไปดูมาตรา ๘๑ นะครับ ทานสมาชิกที่

เคารพ ถามีหนังสืออยูในมือ มีอยูบรรทัดหนึ่งเขียนวา รัฐตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดาน

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี อันนี้เปนการยกระดับการเคารพสิทธิมนุษยชนให

ไปสูสากล ซึ่งอันนี้ผมคิดวา เปนกาวกระโดดที่สําคัญที่ไปไกลย่ิงกวารัฐธรรมนูญ             

ป ๒๕๔๐ ที่เราเห็นวา เปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งในเรื่องของการเคารพสิทธิ

เส รีภาพของบุคคล  และหากไปดู ในมาตรา  ๓๐  ผมตองขอบคุณกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการนะครับ ที่ไดกรุณาเพิ่มคําวา ความพิการ ลงไป ------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๘๖/๑ 

    

 

 



 ๑๙๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๘๖/๑ 

 

มาตรา ๓๐ พูดถึงเรื่องความเสมอภาคครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียด แตวา ที่                

แปรญัตติไว ๒ เร่ือง คือ ความพิการ นี่ทางคณะกรรมาธิการยกรางทานไดกรุณาใสลงไป

แลวนะครับ ซึ่งผมคงไมใชเวลาตรงนั้นอภิปรายอีก และตองขอบคุณทานประธานประสงค  

สุนศิริ นะครับ ที่ทานมีความเมตตากรุณา แลวก็มีความเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

เคารพคุณคาความเปนคนของคนเล็กคนนอย ไมวาจะเปนคนพิการ คนยากคนจนในสลัม 

หรืออะไรตาง ๆ เพราะวา ตลอดระยะเวลาที่ทํางานดวยกัน ก็ทานไดกําชับผมในฐานะที่

เปนรองประธานกรรมาธิการคนที่สี่ ที่รับผิดชอบในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และเรื่องการเมือง

ภาคพลเมืองนะครับ ประเด็นที่ผมอยากจะพูดเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ผมอยากจะ

เรียนอยางนี้ครับ ในฐานะที่เปนแพทย ผมคิดวา มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกใบนี้

นะครับ ที่สามารถคิดถึงระบบคุณคา ที่สามารถคิดถึงมิติทางดานนามธรรม เพราะวา

สมองของมนุษยนั้นพัฒนาถึงขนาด สมองสวนหนาของเรานี่ตางจากลิงใหญ เราเปน    

ชิมแพนซี (Chimpanzee) รุนที่ ๓ นะครับ แตวาชิมแพนซีนี่จะมีหนาผากราบออกไป 

หนาผากไมนูนมาขางหนา อันนี้แหละครับ ทําใหมนุษยสามารถคิดถึงมิติที่เปนนามธรรม 

และเรื่องของคุณคา เร่ืองความดี ความชั่ว มนุษยก็พนไปจากสัตว ก็เพราะเรื่องคุณคา 

เร่ืองการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย แทที่จริงแลวเรื่องนี้ไมใชเปนเรื่องที่เราไป

ลอกเลียนแบบตางประเทศมานะครับ ถาเรายอนดูประวัติศาสตรสองสามพันปที่ผานมา 

ศาสดาของทุกศาสนานี่จะพูดถึงเรื่องการเคารพคุณคาความเปนมนุษยมากที่สุดในทุก

ศาสนา บางก็พูดวา โลกทั้งผองพี่นองกัน บางก็พูดวา สัตวโลกทั้งหลายเปนเพื่อนเกิด แก 

เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่ไมเพียงมนุษยเทานั้นนะครับ แตวามนุษยเองตองไปเห็น

แกสัตวโลกทั้งหลายที่เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น บางก็บอกวา ให

รักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง เหลานี้แหละครับ ผมคิดวา เปนเรื่องของการใหคุณคา หรือ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ประเด็นที่ผมพูด ก็อยากจะบอกวา มนุษยไมวาเพศหญิง เพศ

ชาย ไมวาเด็กหญิง หรือคนชรา หรือวาคนที่เราบอกวา เปนเพศที่ ๓ หรือผิดเพศอะไร  

ตาง ๆ นี่ ก็ลวนแตเปนมนุษยดวยกันทั้งสิ้น การที่มีเครือขายความหลากหลายทางเพศได

เรียกรองในเรื่องนี้ ผมคิดวา มีประเด็นที่เราควรจะตองแยกแยะครับ บางครั้งถาเราบอกวา 

ในมาตรา ๓๐ วรรคแรก ที่เขียนวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับความ 



 ๑๙๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๘๖/๒ 

 

คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน อันนี้เปนหลักในวรรคแรก วรรคถัดมา ชายและหญิงมี

สิทธิเทาเทียมกัน ทานประธานครับ กวาชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันนี่ ใชเวลานับรอย

ปนะครับ จนบัดนี้ยังไมเทาเทียมกันเลย ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานทูตสุพจน ที่พูดถึง

วา เรามีสองเพศ แตประเด็นมันอยูที่วา แมวาจะมี ๒ เพศ ๓ เพศ หรือ ๔ เพศก็ตาม 

ประเด็นอยูที่วา มันอยูที่วรรคที่ ๓ ครับ การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะ

เหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือ

สุขภาพ ฐานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได  

ผูหญิงกับผูชายกวาจะไดสิทธิเทาเทียมกันนี่ ในวรรคสอง เทาที่ผมทราบจากบรรดาผูหญิง            

ในเมืองไทยที่ตอสู ในเ ร่ืองนี้  ใชความพยายามอยางแสนสาหัสนะครับ  ถาไปดู             

จากประวัติศาสตรที่ผานมา ผูหญิงใชเวลานับรอยกวาปจึงจะมีสิทธิที่จะลงคะแนน          

โหวต  ถามองดูไปในพุทธศาสนา เราก็รูสึกชื่นชมนะครับ พระศาสดาของเราที่พระนาง

ปชาบดีโคตมีไดมาบวชเปนพระภิกษุในพุทธศาสนา แตก็ใชความยากลําบากอยางยิ่งยวด 

ความพยายามอยางยิ่งยวดกวาจะบวชได ในศาสนาซิกข (Sikh) คุรุ นานัก (Guru 

Nanak) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                          - ๘๗/๑ 

 



 ๒๐๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                รัศมี ๘๗/๑ 

 

เมื่อประมาณหารอยกวาปที่แลว ในวงการผูหญิงดวยกัน ถือวา ศาสดาของศาสนาซิกข   

นี่นะครับ เปนผูชายคนแรกที่เปนผูนําในการสนับสนุนความเสมอสิทธิของผูหญิงวาเสมอ

เทาเทียมผูชาย ในสังคมอเมริกันสูมารอยสามสิบหาป เพื่อจะไดลงคะแนนเลือก

ประธานาธิบดี ในนิวซีแลนดนี่ใชเวลาถึง ๑๑๔ ปที่ผานมานี่ครับ จึงจะเกิดการเลือกตั้ง 

ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแรก ผูหญิงไดรับการอนุญาตใหลงคะแนนเสียง ในอินเดีย 

ปากีสถาน กวาผูหญิงจะออกมาทํางานนอกบานไดก็แทบสาหัส นี่เปนเพศที่เปนอยูใน

ธรรมชาตินะครับ แตวายังมีการกีดกั้น มีการเลือกปฏิบัติอยางไมนาเชื่อ เพราะโลกใบนี้

เปนโลกที่ผูชายเปนใหญครับ สองสามพันปที่ผานมาผูชายเปนใหญตลอด และจนบัดนี้

ผูชายก็ยังเปนใหญ เปนผูที่กําหนดกฎกติกาในสังคม กําหนดแบบแผนวิถีชีวิต วีถีคิด 

โครงสรางอํานาจทางสังคม การจัดความสัมพันธในครอบครัว ในองคกร ผูชายเปนคน

กําหนดหมดเลยครับ แลวเมื่อวันสองวันกอน ในคณะกรรมาธิการยกราง อาจารยคมสัน 

โพธิ์คง เสนอวา ควรจะมีบัญชีในรายชื่อของระบบสัดสวน ควรกําหนดใหอยางนอยมี

ผูหญิง ๒๐ เปอรเซ็นต ดวยเหตุผลที่วา ๑๐ เปอรเซ็นต ขณะนี้เรามีผูหญิง ๑๐ เปอรเซ็นต

อยูตามองคกรตาง ๆ นอยมาก ๑ คนมี ๑๐ คน (๑๐ คน มี ๑ คน) เพราะฉะนั้นควรจะ
กําหนดเพดานเปน ๒ เทา คือ ๒๐ เปอรเซ็นต แตก็นาเสียดายครับ เมื่อโหวตก็ไมผาน           

แลวก็องคประกอบของที่ประชุมก็มีผูชายเกือบทั้งหมด มีผูหญิงอยู ๓ ทานที่อภิปราย              

แลวก็ฟงดูแลว ก็ไมไดอภิปรายที่ชวยทําให ขอประทานโทษนะครับ ผูหญิงไดรับสิทธิ          

มากขึ้น ประเด็นที่ผมอยากจะพูด ในประเด็นของการเลือกปฏิบัติของที่เรียกวา เพศวิถี

บาง เพศสภาพบาง ผมอยากเรียนอยางนี้ครับ สิ่งที่ ขออภัยที่จะตองเอยชื่อ เอยนาม           

ทานทูตสุพจนพูด คงไมไดเปนเรื่องที่เปนความถูกหรือผิดของใครนะครับ แตวาผมคิดวา 

ผูชายโดยทั่วไปนี่เขาจะมีความรูสึกอคติอยางรุนแรงตอคนที่เราเรียกวา เกยบาง เลสเบียน 

(Lesbian) บาง หรือ   เพศที่ ๓ บาง แลวก็ไประบุวา เขาเปนโรคจิตบาง ทั้ง ๆ ที่ในวงการ

จิตแพทยของอเมริกาไดมีงานวิจัยยืนยันอยางชัดเจนมาสามสิบสี่สิบปแลววา การที่ชอบ

เพศเดียวกันนี่ไมไดเปนความผิดปกติทางจิตแตอยางใด มาเมื่อ ๑๕ ปที่ผานมามีองคการ

อนามัยโลกไดออกมาประกาศชัดเจนนะครับวา สิ่งเหลานี้ การรักเพศเดียวกันก็ไมไดเปน 

 



 ๒๐๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                รัศมี ๘๗/๒ 

 

การผิดปกติทางจิตแตอยางใด แลวเอารายชื่อที่อยูในกลุมที่เรียกวา ผิดปกติทางจิต  

ออกจากบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ซึ่งองคการอนามัยโลกสนับสนุนอยู การรักเพศ

เดียวกันออกมาจากบัญชีที่อยูในกลุมความผิดปกติทางเพศ ความผิดปกติทางจิตใจ อันนี้

ก็ชัดเจนวา วงการแพทยทั่วโลกขณะนี้ไดยืนยันแลววา เขาเหลานี้เปนคนที่เหมือนทาน 

เหมือนผม เหมือนเราทุก ๆ คนที่อยูในโลกใบนี้นะครับ ประเด็นสําคัญที่เขาใจผิดกัน         

อยางมาก คือ เขาใจวา มีอาการปวยทางจิต แลวก็ตั้งขอรังเกียจตาง ๆ นานา พอแมที่อยู

ทางบาน ถามีลูก มีหลาน แลวก็มีความกลุมใจราวกับวา --------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๘๘/๑ 



 ๒๐๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๘๘/๑ 

 

คือเจ็บปวดมาก แลวก็โทษตัวเองมาก ผมอยากจะบอกคุณพอ คุณแม ที่อยูทางบานวา 

อยาไปโทษตัวเองเลยครับ ความรูใหมลาสุดที่คนพบหลักฐาน ก็คือ ความผิดปกติใน    

ยีน (Gene) ในโครโมโซม โดยเฉพาะโครโมโซม เอ็กซ (Chromosome X) การเลี้ยงดูที่

กลาวโทษกันมีผลแตนอยมาก เพราะฉะนั้นการที่คุณพอ คุณแมจะพาลูกพาหลานที่เขามี

เพศแตกําเนิดเปนเพศชาย แตวาเพศสภาพหรือเพศวิถีของเขานี่ เขาคิดวา เขาเปนผูหญิง

แลวไปบอกใหจิตแพทยชวยแกใหเขาเปนผูชายเหมือนอวัยะที่เขามีอยูนั้นนี่ จิตแพทยคง

ชวยอะไรไมไดหรอกครับ แตสิ่งที่จะชวยไดก็คือ คุณพอคุณแมตองเขาใจวา ใหเขามี

ความสุข มีความมั่นใจอยูตามสภาพที่เขาคิดวาเขาเปน และสังคมไทยหรือสังคมอื่น ๆ นี่

ควรจะไมเลือกปฏิบัติตอคนเหลานี้ แลวก็ทําใหเขาใจดวยวา นอกจากเขาเปนคนจิตปกติ

เหมือนพวกเราทั้งหลายแลวนี่ เขาก็ไมควรที่จะถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกั้นใน   

ทุก ๆ เร่ืองที่เรากําลังกระทํากับเขาอยู ในวรรคที่ ๓ เร่ืองการเลือกปฏิบัตินี่ละครับ เราจะ

รูสึกอยางไรครับถาลูกหลานของเราไปเกณฑทหาร เม่ือกี้กรรมาธิการบางทาน สสร.     

บางทานพูดถึง แลวไมถูกคัดเลือกเปนทหาร แตวาใน สด. ๔๓ ระบุวา เปนโรคจิต โรคจิต

ถาวรบาง เสร็จแลวหลังจากนั้น เขาก็ไมสามารถที่จะไปทํางานอื่นไดอีกเลย มันฆากันทั้ง

เปนนะครับ เราจะรูสึกอยางไรครับถาลูกหลานของทานวันหนึ่งขับรถไป แลวถูกดักแลว

ตรวจ เจาหนาที่ที่ตรวจนี่เห็นวาเปนกะเทย แลวก็ไปเสริมเตานมมา ก็สนุก บอกใหถอด

เสื้อเพื่อจะดู คนที่ถูกถอดเสื้อนี่เขารูสึกวาเขาเปนผูหญิงครับ ทานก็ลองนึกดูสิครับวา ถา

ลูกสาวของทานถูกกระทําอยางนั้น ทานจะรูสึกอยางไร นี่คือการเลือกปฏิบัติไหม แลวกท็าํ

กับคนเหมือนกับไมใชคน ประเด็นที่ผมจะพูดก็คือ เรื่องการเลือกปฏิบัตินี่ ไมไดพูดบอกวา

ชาย หญิง แลวก็ใส เพศที่ ๓ เขาไป ยอมมีสิทธิเทาเทียมกัน ถาพูดเชนนั้นก็จะทําใหระบบ

กฎหมายรวนหมดทั้งระบบ แลวก็จะมีคนออกมาตอตานมากมาย แตสิ่งที่เขาขอนี่อยา

เลือกปฏิบัติ สิ่งที่เขาขอนี่ คือ ขอใหทํากับเขา ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเขาที่เขาเปนคน 

เหมือนกับที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่บอกไวในมาตรา ๔ ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาคยอมไดรับการคุมครอง สิ่งนี้ตางหากครับเปนสิ่งที่เราอยากเห็นวา

เกิดขึ้นในสยามประเทศนี้ ผมคิดวา เขาไมไดเรียกรองอะไรมากมายนะครับ แลวสิ่งที่นา

ประทับใจที่สุด ก็คือวา ผมไปมาหลายเวที ไปพบมาหลายกลุม บางกลุมที่ดูเหมือนวา 



 ๒๐๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๘๘/๒ 

 

จิตใจสูงสง บอกวาถาไมบรรจุ ไมรับเขาไวในมาตราใดมาตราหนึ่งนี่ ก็จะคว่ํารัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ แตวากลุมที่เครือขายหลากหลายทางเพศบอกวา เขาไดศึกษารัฐธรรมนูญฉบับนี้           

ในหลายมาตรา โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิเสรีภาพและเรื่องอื่น ๆ ก็รูสึกวาพอใจแลวก็

กาวหนา ขอเรียกรอง ขอเสนอของเขานี่จะไดรับการตอบสนองหรือไมนี่ ไมสําคัญเทากับ

เขาไดมีโอกาสไดมาแสดงความคิดเห็น ไดมาแสดงใหรูวาเขาทุกขยาก เขาถูกเลือกปฏิบัติ

อยางไร เขาพรอมที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยไมมีขอแมหรือเงื่อนไขใด ๆ ครับ 

ทานครับ มีกรณีตัวอยางอีกมากมายที่ผมอยากจะเรียนใหทราบวา เขาถูกกระทําอยางไร

บาง ผูชายคนหนึ่งบอกวา ผมเปนเกย ที่มีอาชีพเปนผูดําเนินรายการโทรทัศนแนวบันเทิง 

และรายการสารคดีการทองเที่ยวตางแดน เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายการสารคดีการทองเที่ยวที่     

ผมเปนผูดําเนินรายการถูกถอดถอนออกจากผังรายการของสถานี โดยไมทราบสาเหตุ     

ผมไดยินบางคนที่พูดกันอยูในวงการนี้นะครับ เมื่อกี้ก็มีบางทานไดพูดบอกวา ถามาเปน

พิธีกรรายการนี่ก็จะมีการเรียนแบบ ผมอยากเรียนอยางนี้ครับ อันนี้เปนอคติที่เปน       

ตราบาปอยางยิ่งในสังคม ----------------------------------------------------------------------- 

 

                    - ๘๙/๑ 



 ๒๐๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     พรเทพ ๘๙/๑ 

 

ความรูในปจจุบันนี่บอกกับเราวา เปนเรื่องของพันธุกรรม ความรูในปจจุบันบอกกับเราวา 

๕ ปแรกนี่เปน ๕ ปที่ลงหลักปกฐานแลววา เขารูสึกวาเขาเปนเพศอะไร เม่ือกี้คุณอลิสา

ยืนยันนะครับวา ที่ทิฟฟานี (Tiffany) ที่คุณอลิสาไดดูแลอยู ทํางานอยู แลวไปสัมภาษณ       

ก็ปรากฏวา เขารูสึกอยางนี้ตั้งแตเกิด อันนี้งานวิจัยกับงานที่สัมภาษณในกลุมตัวอยาง

กลุมหนึ่งนี่ก็สอดคลองตอเนื่องกัน เพราะฉะนั้นการที่มีผูดําเนินรายการที่มีลักษณะเชนนี้

ไมไดเปนเหตุใหเด็กที่ดูทางบานไปเลียนแบบพฤติกรรมอยางนั้นหรอกครับ ถาพื้นฐาน 

ในชวงแรกของชีวิต ใน ๕ ปแรกเขาไมไดเปนอยางนั้น เพราะวามันถายทอดทางจีเนติกส 

(Genetics) ครับ มันถายทอดทางพันธุกรรม และเปนความผิดปกติของโครโมโซม 

เชนเดียวกับบางโรคที่เรารูสาเหตุบาง ไมรูสาเหตุบาง ไมวาออทิสติก (Autistic) หรืออะไร

ตาง ๆ นะครับ เชนนี้ละครับที่เขารูสึกวา เขาเจ็บปวดมาก มีหลาย ๆ เร่ืองดวยกันนะครับ 

ที่เขาถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะฉะนั้นวันนี้ ผมก็ในฐานะที่เปนแพทยสวน

หนึ่งนะครับ แลวก็ในฐานะที่เห็นวา เพื่อนมนุษยกลุมหนึ่งดวยกันถูกกระทําอยางที่ไมนา

เชื่อ ก็อยากจะมาเสนอวา ในมาตรา ๓๐ ในวรรคที่ ๓  เรื่องการเลือกปฏิบัติ เราพรอมแลว

หรือยังครับที่เราจะคํานึงถึง นึกถึงคนกลุมนี้นะครับ ที่ผมเสนอ ก็คือ เสนอเรื่องเพศสภาพ 

ขอประทานโทษ ที่มาจากภาษาอังกฤษ ที่เขาใชคําวา เจนเดอร ไอเดนติตี้ (Gender 

identity) นั่นหมายความวา เขารูวาเขาเปนเพศที่เขาเปน โดยที่ตรงขามกับอวัยวะเพศแต

กําเนิดนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากใหเพื่อนสมาชิกชวยพิจารณาประเด็นนี้ดวยหัวใจที่

เปนมนุษยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็เหลือ นั่งตรงไหน อาว โนน ทานกรรณิการยกมือไวกอน ผิดที่นั่งนี่ครับ 

ผมเลยมองไมคอยเห็น เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ขอบพระคุณคะ เรียนทานประธานคะ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร นะคะ มีอยู ๒ ประเด็นคะ ประเด็นแรก ก็คือ เร่ืองของความ

หลากหลายทางเพศนะคะ  อยากจะสนับสนุนทั้ งทางคุณหมอชูชัย  แลวก็ทาง         

อาจารยเจิมศักดิ์ รวมทั้งพวกเราที่ไดอภิปรายกันมาในสวนนี้ ก็อยากจะเสนอวา สิ่งที่เรา 

 



 ๒๐๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     พรเทพ ๘๙/๒ 

 

ทานทั้งหลายตองการในขณะนี้ ก็คือ คนดีในสังคมนะคะ เราก็อยูกันในสังคมไทย แลวก็

เปนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม แลวเราก็สั่งสอนลูกหลานเราวา ขอใหเปนคนดีมี

คุณธรรมก็พอ เพราะเขาจะตองยืนหยัดอยูในสังคมได การยอมรับความจริงตรงนี้ ก็คือวา 

ขณะนี้สังคมเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นไมไดวา

เกิดจากเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางประเพณี 

แตมันมีการเปลี่ยนแปลงทางโครโมโซม ซึ่งเปนทางดานวิทยาศาสตรทางการแพทย ตรงนี้

คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน ไมใชเกิดจากภายนอก ตรงนี้ถาหากวา เรามีความ

เขาใจจิตใจของผูที่มีความหลากหลายทางเพศอยางตรงนี้แลว จะทําใหเราเขาใจคนหรือ

วามนุษยมากยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งตองเปนความจริงในสังคม ตองยอมรับตรงนี้กันกอน จะไป   

บอกวา หามเปนอยางโนน หามเปนอยางนี้ ไมไดนะคะ ถึงลูกจะเปนก็ตองเปนนะคะ    

อันนี้คิดวา เปนเรื่องที่มันมีการเปลี่ยนแปลงภายใน ถาหากวา ไปสกัดกั้นก็จะเปนการ   

เก็บกด เด็กก็จะมีปญหา ก็จะไปปะทุออกอีกทางหนึ่งไดนะคะ โชคดีนะคะที่ทานพอแมที่

ไมไดมีลูกอยางนี้ในที่นี้ แตถาทานมีนี่ แลวก็เชื่อวา ในสังคมเราก็จะมีคนที่มีปญหาเหลานี้

มากมาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือวา เราตองยอมรับความจริงของการอยูรวมกันของสังคม 

เราอยูรวมกันดวยของความเปนมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยดวยกันนะคะ เห็นคนเปน

คน เพราะฉะนั้นไมวาเขาจะเพศไหน หรืออะไรก็แลวแต ก็คือมนุษยดวยกัน แมกระทั่งสัตว 

เรายังโปรดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปนสิ่งที่เราตองคิดวา เราตองมีจิตใจในการเห็น

เพื่อนมนุษยดวยกัน นี่ประเด็นที่ ๑ เพราะวา เราตองการเห็นคนดีในสังคมมากกวาจะเปน

คนเกงนะคะ ผูชายเกง ผูหญิงเกงนี่ แตวาเห็นแกตัว หรือวาเปนคนไมดี เปนโจร ----------- 

 

           - ๙๐/๑ 

 



 ๒๐๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                            อุทยัวรรณ ๙๐/๑ 

 

หรือวาเราเห็นตัวอยางมากมาย คนเกงนี่นะคะ ถาอยางนี้เรายังอยากมีลูกเกงที่ไมดีไหม 

แตถาเราคิดวา เราตองการสังคมที่มีคนดี ตรงนี้ก็นาจะเปนสวนที่ดีนะคะ ประเด็นที่ ๒ ที่

อยากจะนําเสนอ ก็คือวา ตองขอขอบคุณทางกรรมาธิการยกรางที่ไดปรับเพิ่มเติมเร่ือง

ของความพิการเขามา แลวก็อยากจะมีขอมูลนําเสนอเพิ่มเติมตรงนี้วา จากการที่สภาคน

พิการทุกประเภท และเครือขายคนพิการที่เขาไดมายื่นขอเสนอเรื่องของการบรรจุ จริง ๆ 

เขาเสนออยู ๒ มาตรา ก็คือ มาตรา ๓๐ แลวก็มาตรา ๕๓  มาตรา ๓๐ ในตรงนี้ขอพูด

เร่ืองมาตรา ๓๐ กอน เขาไดเครือขายคนพิการทั่วประเทศ ไมวาจะเปนคนตาบอด คนตา

เลือนราง คนหูหนวก คนหูตึง คนปญญาออน คนพิการทางจิต คนออทิสติก ไดจัดเวทีมา

ประมาณ ๑๔ เวที มารวมกันพิจารณารางรัฐธรรมนูญของเรา แลวก็ไดเห็นจุดที่ควรจะมี

การพัฒนาของตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นั่นก็คือ ในมาตรา ๓๐ แลวก็ทางกรรมาธิการ 

ยกรางไดกรุณาปรับตรงนั้นไปแลว ซึ่งก็จะเห็นเรื่องของสิทธิและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษยของคนพิการเชนเดียวกัน ซึ่งจะตองไดรับการคุมครอง ซึ่งการนําของกลุมคนพิการ

ที่มายื่นขอเสนอเรื่องของความพิการมากับพวกเรามาโดยตลอด ตั้งแตเดือนมกราคม 

จนถึงเดือนพฤษภาคม จนถึงลาสุดนี้ ที่ไดมีการยื่นกันมานั้น ก็อยากจะเรียนที่ประชุมแหง

นี้วา ขณะนี้ผูนําเครือขายคนพิการที่ไดพยายามผลักดัน ๒ มาตรา ในการบรรจุเขาไปใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็คือ พันโท ตอพงษ กุลครรชิต ซึ่งเปนประธาน เปนหัวหนาสํานักงาน

โครงการคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ขณะนี้ไดถึงแกกรรมแลว ซึ่ง        

พันโท ตอพงษ ก็พยายามที่จะตอสูเร่ืองความพิการมาโดยตลอด ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ก็เปนอานิสงสที่ทานกรรมาธิการ แลวก็ สสร. เราไดนําเรื่องของความพิการ

เขาไปบรรจุ ทําให พันโท ตอพงษ กุลครรชิต คงนอนตายตาหลับ แลวก็อยางมีความสุขไป

ดวย ก็ขอนําเรียน แลวก็อยากจะเรียนวา ขณะนี้ศพของ พันโท ตอพงษ กุลครรชิต ตั้งไวที่

วัดโสมนัส ศาลา ๑๐ ก็เลยเรียนใหที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ขอบพระคุณครับ ขออีกสักรายเดียว เมื่อกี้พูดถึงอาจารยสมชัย ยังจะยังยืนจะใชสิทธิ    

ไหมครับ ไมแลวใชไหมครับ ทานสดศรีครับ เชิญครับ 

 



 ๒๐๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                อุทัยวรรณ ๙๐/๒ 

 

  นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานนะคะ ดิฉัน 

สดศรี สัตยธรรม กอนอื่นดิฉันขออาศัยสิทธิในการที่ถูกพาดพิงนะคะ ที่คุณหมอชูชัยพูดถึง

วา มีกรรมาธิการหญิงอยู ๓ คน ในที่ประชุม แลวก็ไมชวยเรื่องผูหญิงนี่นะคะ ขอใหทาน

พูดดวยความเปนธรรมสักหนอย กรณีการที่ ๓ คน ไดมีความคิดเห็นวา สิทธิผูหญิงและ

ผูชายนี่ก็ควรจะเทาเทียมกันในการ ไมวามีการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามนี่นะคะ ทาง

กรรมาธิการมีความเห็นวา ความเทาเทียมกัน ใกลเคียงกัน สัดสวนควรจะใกลเคียงกัน แต

ทางการที่จะพูดกันวา เอาหนึ่งในหา ผูหญิงควรจะมีหนึ่งในหาของจํานวนผูชาย ทานลอง

คิดดูสิคะวา หนึ่งในหา คือ ๒๐ เปอรเซ็นต เทานั้น แตถาพูดถึงวา สัดสวนใกลเคียงกัน    

ก็คือ ถาผูชาย ๑๐๐  คน ผูหญิงจะมีถึง ๙๐ คน หรือ ๙๙ คน เพราะฉะนั้นการที่จะบอกวา 

ขอใหสัดสวนผูหญิงอยูในหนึ่งในหานี่ ก็เหมือนกับเปนการวางยากัน ดิฉันก็ถือวา สิทธิ  

อันนี้ควรจะใชได ในเมื่อผูหญิงแลว เราไมใชวาแคหนึ่งในหา ควรจะมีสัดสวนเทาเทียมกัน 

ไมใชวาผูชาย ๑๐๐ คน เราจะมีสัดสวนของผูหญิงเพียง ๒๐ คน ไมใชอยางนั้นนะคะ

เพราะฉะนั้นการที่มีการพูดแปรญัตติกันอยางนั้น คิดวา ไมเปนธรรมกับกรรมาธิการ       

๓ คน ซึ่งอยูในหองประชุมนะคะ แลวก็ในสวนนี้ดิฉันเห็นวา ที่จริงไมนาจะมาพูดถึงใน

เร่ืองนี้เลย สัดสวนใกลเคียงกันนี่ก็ชัดเจนอยูแลว ดิฉันถือวา ผูหญิงในประเทศไทยมี

ความสามารถมากนะคะ ไมใชนอย ๆ -------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๑/๑ 



 ๒๐๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                       นัชชา ๙๑/๑ 

 

การที่ทานจะระบุสัดสวนเพียง ๒๐ เปอรเซ็นตนี่ ถือวาไมใหความเปนธรรมกับผูหญิง สิ่งที่

ควรจะได ก็คือ สิทธิในการที่ใกลเคียงกันมากกวานะคะ  ไมใชแคหนึ่งในหา หรือ                  

๒๐ เปอรเซ็นต อยางที่จะมีขอเสนอของทางกรรมาธิการชุดที่ทานอางวา ผูหญิงอีก ๓ คน

ไมยอมนี่นะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวา ถาทานจะพูดอะไร ขอใหพูดในสิ่งที่มันมีความ

เปนไปได แลวดิฉันวา ๓ คนนี่ไมไดกีดกันเรื่องผูหญิงนะคะ เห็นดวย ผูหญิงที่จะเขามามี

สิทธิในทางการเมืองนะคะ เราควรจะเขาใจดีวา มีผูหญิงอีกจํานวนมากที่เกง แลวก็ไม

สามารถเขามานะคะ แตทานไปกําหนดวา หนึ่งในหา หรือ ๒๐ เปอรเซ็นต แลวนี่ จะมี

ผูหญิงเกงจํานวนมากที่ไมมีสิทธิจะเขามานะคะ ประเด็นนี้ดิฉันขอวางไวกอน ประเด็น

ตอไป ก็คือ เพศที่ ๓ นะคะ คงจะทราบดีวา พระเจาสรางโลกมานะคะ มี ๒ เพศเทานั้น       

ก็คือ ผูหญิงและผูชายนะคะ มีอาดัม (Adam) และอีฟ (Eve) เทานั้นเอง ตอนนี้เมื่อ

บานเมืองพัฒนา โลกพัฒนากันขึ้นมานะคะ เพศที่ ๓ ไดเกิดขึ้นมา ซึ่งเปนเพศที่ ที่ก็คือ

เปนเพศผูชาย ถาผูหญิงก็จะเปน ลักษณะเปนดี้หรือดี๋ อะไรอยางนี้นะคะ ซึ่งก็คือผูหญิง

นั่นเอง มีอวัยวะเพศเหมือนผูหญิงทุกอยาง ผูชายก็จะมีอวัยวะเพศผูชาย เพียงแตทาน

ตองการแตงตัวเปนผูหญิงเทานั้นเอง การแสดงออกของเพศที่ ๓ ดิฉันเห็นวา สังคมไทยนี่

ยอมรับหมดนะคะ ทานสามารถประกวดนางงาม ทั้งทิฟฟานี ทั้งอัลคาซาร (Alcazar) ได 

ซึ่งในขณะเดียวกัน ดิฉันเองอยากจะประกวดยังไมสามารถประกวดไดเลยนะคะ เพราะวา

ไมใชเพศที่ ๓ นะคะ สิทธิที่ทางสังคมใหกับเพศที่ ๓  ดิฉันวา ใหมากกวาที่จะเปนไปดวย 

และในสถานศึกษาตาง ๆ นี่  จะเห็นไดวามีผูชายนะยะแตงตัวเปนผูหญิงนะเยอะ แตก็         

ไมมีความแตกตางกันนะคะวา นี่เปนกะเทยหรือเปนอะไร ดิฉันอยากทราบวา ที่ทาน

พยายามใหเขามาเปนเพศที่ ๓ ในลักษณะนี้อยางชัดเจนนี่ เปนความจริงใจของทาน         

หรือเปลานะคะ ดิฉันอยากจะเทียบวา เมื่อกอนนี้เราเคยที่จะจดทะเบียนโสเภณีใชไหมคะ 

เราเคยที่จะคิดวา โสเภณีควรจะมีการจดทะเบียนไว แตก็เปนไปไมไดนะคะ เพราะวา         

เราจะดูถูกเพศผูหญิงวา ผูหญิงในประเทศไทยมีโสเภณีจํานวนกี่เปอรเซ็นต แลวลูกเตา

เขาจะรูสึกอยางไรนะคะ ในการที่จะตองจดทะเบียน แมซึ่งเปนโสเภณี เพราะฉะนั้นใน

กรณีอยางนี้ก็ตาม ผูชาย ดิฉันวา เขาคงไมอยากจะใหตราหนาวาเขาเปนเพศที่ ๓ การที่ 

  



 ๒๐๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                       นัชชา ๙๑/๒ 

 

เขาแอบจิตนะคะ มีความรูสึกวา เขามีเปนเพศที่ ๓ นี่ เปนความรูสึกวา ความสุขอยางหนึง่

ของเขานะคะ เขาไมตองการที่จะใหชี้วา เขาคือเพศที่ ๓ ดิฉันวา ถาทานจะคิดวา จะมี

เพศที่ ๓ นี่ หมายถึงวาทานกําลังลงโทษเขานะคะวา ใหเขาถูกตราหนาในสังคมวา เขาคือ

เพศที่ ๓ ไมใชเพศหญิง และเพศชาย เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวา สิ่งเหลานี้เอง การที่ราง

กฎหมายออกมา แลวก็มีเพศที่ ๓ ออกมาในลักษณะที่เปนการประจานของเพศที่ ๓ ดิฉัน

วา ไมถูกตอง ก็คงจะขอหยุดอภิปรายเทานี้ ขอบพระคุณคะ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ เดี๋ยวกอนอื่น ก็มีประกาศมาวาอยางนี้นะครับ ชวยประกาศใหทานสมาชิก 

สสร. ทานใดประสงคจะรับประทานอาหารรอบดึก ขณะนี้อาหารที่หองอาหารพรอม     

แลวครับ ชวยทยอย ๆ ออกไปไดครับ ทานคมสันจะพาดพิงหรือเปลาครับ เชิญครับ สั้น ๆ           

ก็แลวกันนะครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานนะครับ ผม 

คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ขอใชสิทธิพาดพิงนะครับ 

ในประเด็นเรื่องของการเสนอสัดสวนหญิง ชาย ในบทบัญญัติเร่ืองของการเลือกตั้งนะครับ 

ซึ่งจริง ๆ แลวยังพิจารณาไมถึง แตเม่ือมีการกลาวถึงแลว ตองขออนุญาตทานประธานใน

ที่นี้นะครับ คือประเด็นเรื่องของการใชสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ 

กระผมเปนคนไดเสนอวา ขอใหมีการบัญญัติลงไปในนั้นวา ในระบบบัญชีรายชื่อควรจะมี

สัดสวนของผูหญิงไมนอยกวาหนึ่งในหานะครับ ใชคําวา ไมนอยกวา นะครับ เพราะฉะนั้น              

ถาพรรคการเมืองประสงคที่จะกําหนดสัดสวนมากกวาหนึ่งในหา ครึ่งหนึ่งก็ได หรือจะ   

เต็มรอยเปอรเซ็นตนะครับ ก็เปนเรื่องที่พรรคการเมืองจะพิจารณาตามความเหมาะสม

ของพรรคนั้นเองนะครับ ทีนี้ประเด็นปญหามันอยูตรงจุดนี้ครับวา การบัญญัติอยูใน     

หนึ่งในหา ทําไมถึงตองบัญญัตินะครับ ------------------------------------------------------------ 

 

           - ๙๒/๑ 

 

 



 ๒๑๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๙๒/๑ 

 

ก็เพื่ออยางนี้ครับวา ในหลักการในเรื่องของการใหสิทธิ แลวก็ความเสมอภาคแกชาย 

หญิงนี่นะครับ ในแงของพัฒนาการของประเทศไทยนี่ ผมคิดวา เรื่องนี้เปนเรื่องที่ควร

สงเสริมใหมีการพัฒนาการสิทธิของสตรีเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงกําหนดเกณฑขั้นต่ําเปน       

สปริงบอรด (Springboard) สําหรับการที่จะพัฒนาสิทธิ แลวก็เสรีภาพของสตรี ในเรื่อง

ของการใชสิทธิทางการเมือง เพราะฉะนั้นประเด็นจึงอยูที่วา ขอใหมีการบัญญัติไว         

หนึ่งในหานั้น จึงเปนเกณฑขั้นต่ําที่เหมาะสมนะครับ ไมใชการวางยาในเรื่องของสิทธิสตรี

นะครับ ดังทานกรรมาธิการไดกลาวถึงเมื่อสักครูนะครับ ผมจึงขอใชสิทธิพาดพิง ชี้แจงตอ

ที่ประชุมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เชิญครับ ขอรายสุดทายนะครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่ เคารพครับ  กระผม  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  ขออนุญาตวกกลับที่มาตรา  ๓๐        

เหมือนเดิมนะครับ จากที่ไดฟงการอภิปรายมา ผมเชื่อวา สิ่งที่ผูขอแปรญัตติและ             

ผูอภิปรายหลายทานกําลังจะพยายามชี้แจงนั้น ก็หมายถึงวา เรากําลังบอกวา บุคคลที่เรา

เรียกวา เพศที่ ๓ นั้น เขาถูกเลือกปฏิบัติ เขาไมไดรับการปฏิบัติเหมือนบุคคลหรือปุถุชน

ธรรมดาทั่วไป ทานประธานที่เคารพครับ สังคมไทย ทานเชื่อไหมครับวา ผมมีครอบครัว

หนึ่งซึ่งเปนเพื่อนผมเอง ขณะที่เขามีลูกซึ่งเปนลูกชาย เขาดีใจมากตอนที่ลูกเขาเกิดขึ้นมา 

แตพอสักระยะหนึ่งที่ลูกเขาเติบโตขึ้นมา แลวลูกเขามีความรูสึก มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน  

มีการแสดงออกเหมือนสตรี ทานเชื่อไหมครับวา เพื่อนผมคนนั้นเขามีความรูสึกเสียใจมาก 

เขาคาดหวังวา วันหนึ่งลูกชายเขาเติบโตขึ้นมาจะตองมีครอบครัวและแตงงานกับผูหญิง 

แตสุดทายครับ เขาก็มีความรูสึกวา เขาไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลูกคนนั้นใหกลับมา

เปนลูกชายของเขาได ถามวา เขาอยากใหลูกเขาเปนผูชาย แลวเขาอยากใหลูกเปนในสิ่ง

ที่เขาเปนในปจจุบันนี้หรือไม เขาไมอยากใหเปนนะครับ แตที่สําคัญ ก็คือวา เมื่อลูกเขา

เปนแลวนี่ สังคมกลับรังเกียจ สังคมกลับลงโทษ ทานประธานครับ ผมมีโอกาสไดเดินทาง

ไปที่จังหวัดชลบุรี และมีโอกาสไปเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นในรายการรัฐธรรมนูญของ

ประชาชนที่จังหวัดชลบุรี จัดที่ทิฟฟานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ทานประธานครับ ในที่เวที 



 ๒๑๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๙๒/๒ 

 

รับฟงความคิดเห็นแหงนั้น มีบุคคลที่เรียกวา เพศที่ ๓ หรือกะเทย ไดตั้งกระทูถาม แลวก็

ถามวา ทําไมเขาถูกเลือกปฏิบัติ ในขณะที่เขาเดินไปในโรงแรม โรงแรมก็ไลเขาออกไป      

มีโรงแรมแหงหนึ่งในพัทยาไลบุคคลเพศที่ ๓ หรือที่เรียกวา กะเทย นี้ออกมา ทานประธาน

ครับ เชื่อไหมครับวา มีคนที่เปนเจาของโรงแรมอยูในเหตุการณนั้นดวย ไดตอบวา         

คนพวกนี้เขาไปลักเล็กขโมยนอย คนพวกนี้มีพฤติกรรมที่จะแสดงออกในเรื่องของการ    

ทําสิ่งมิดีมิราย ถามวา วันนี้ถาสังคมใหโอกาสคนเหลานี้ แลวไมเลือกปฏิบัติ มีความ

ทัดเทียมกัน บุคคลเหลานี้จะถูกผลักไสใหเขาไปทําในสิ่งที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

ผมเชื่อวา  ถาสังคมใหโอกาสคนเหลานี้ บุคคลเหลานี้ก็จะไมทําตัวเชนนั้น มีหลายคนที่มี

โอกาสไดเดินทางเขาไป แลวมีพฤติกรรม มีการแสดงในโชว (Show) ตาง ๆ ซึ่งในสังคมนั้น

ยอมรับ ที่พัทยา บุคคลเหลานั้นก็จะมีแคไมถึง ๑ เปอรเซ็นต ของจํานวนที่มีทั้งหมดที่ได

โอกาสตรงนั้น มีรายไดมากเทานั้น แตสวนที่เหลือละครับ เมื่อสังคมไมยอมรับเขา สิ่งที่เขา

จะตองทํา ก็คือวา เขาจะตองไปทําในสิ่งที่เขาคิดวา เขาจะไดเงินและอยูรอดได นั่นคือ 

สังคมกําลังลงโทษเขาโดยไมไดตั้งใจ ทานประธานครับ มีตัวอยางที่อยากจะยกตัวอยาง

ใหทานเห็นอยูอยางหนึ่ง ก็คือวา เขาบอกวา ดิฉันเปนกะเทยแปลงเพศที่มีอาชีพเปน

ผูออกแบบเครื่องแตงกาย และเดินทางไปประชาสัมพันธผลงานในตางประเทศบอยครั้ง 

แตทุกครั้งที่ดิฉันเดินผานชองทางเขาออก จุดตรวจคนเขาเมือง มักจะมีปญหาเรื่อง       

คํานําหนาวา นาย และกลายเปนปญหาของความลาชาในการเดินทางเขาออก ------------ 

 

          - ๙๓/๑ 

 



 ๒๑๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๙๓/๑ 

 

ถามวาความรู ความสามารถของดิฉันมินาจะถูกจํากัดไวกับคํานําหนาเทานั้น ดิฉันถูก

เลือกปฏิบัติ ทานประธานครับ ถามวาคนเหลานี้เมื่อเขามีจิตที่เขาอยากจะเปนผูหญงิ แลว

เขาไปแปลงเพศ  สุดทายก็คือ เขาตองใชคําวา นาย  เมื่อเดินทางไปที่ไหน แตใน

ตางประเทศเขากลับเปนนักออกแบบ นักดีไซน (Design) ผูที่ออกแบบแฟชั่น (Fashion) 

ชั้นนําทั่วโลกก็มีพฤติกรรมเชนนี้ ทานประธานครับ สิ่งที่ผมนํากราบเรียน ไมไดหมายถึงวา 

ผมเห็นดวยกับพฤติกรรมเหลานี้ ผมเองในอดีตที่ผานมาสิบกวาป ผมมีความรังเกียจเสีย

ดวยซ้ําไป ผมไมอยากจะเดินใกลเสียดวยซ้ําไป เพราะผมมีความกลัว แตสุดทายสิ่งที่เรา

พบเห็น สิ่งที่เราไดสัมผัสสิ่งเหลานี้ กับการเลือกปฏิบัติ กับการที่ไมไดใหโอกาสคนเหลานี้

ไดมีโอกาสยืนอยูในสังคมอยางเชิดหนาชูตา ดังนั้น ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน

ครับวา การบรรจุคําวา ความหลากหลายทางเพศ ลงใน มาตรา ๓๐ นั้น เพื่อเปนการบอก

ใหสังคมวา ใหโอกาสคนเหลานี้ อยาไดเลือกปฏิบัติ อยาไดมองเขาวา เขาไมใชมนุษย 

หรือคนชั้นที่ ๒ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหสิทธิของความเปนมนุษยนั้นหายไป ดังนั้น ผมจึง

อยากกราบเรียนวา ยังมีตัวอยางอีกมากมายครับ ทานประธานครับ ไมมีใครหรอกครับ            

ที่อยากจะใหลูกตัวเองไดเปนคนที่สังคมไมยอมรับ ไมมีใครหรอกครับที่อยากจะใหลูก

ตัวเองที่มีความเปนชายนั้นกลับกลายเปนสตรี ไมมีใครหรอกครับ ที่อยากจะใหลูกสาว

ตัวเองไปรักกับเพศเดียวกัน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม แตถาสังคมไมใหโอกาสคนเหลานี้

ก็เทากับวา เรากําลังไลคนเหลานี้เขาไปในมุมอับ จนไมมีทางออก เขาถึงไดเลือกทําในสิ่ง

ที่เขาไมอยากจะทํา ขอบคุณมากครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขอหารือกอนนะครับวา ทางกรรมาธิการเขาขอใหชวยหารือวา จะขอพักสักสิบนาที แลว

เชิญเขาไปปรึกษาหารือกันเปนการภายใน ก็มีรูปการณที่อาจจะตกลงอะไรกันได จะเห็น

ดวยเปนอยางไรบางครับ พยักหนา ก็แสดงวา เห็นดวยอยางนั้นนะครับ ขอพักสักสิบนาที 

แลวก็ไปจัดการกันอยางนี้นะครับ ผูใดสนใจก็เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมก็ไมถึงกับ    

ไมเห็นดวย แตผมมีทางออกใหทาน ผมถอนญัตติผม กลุมผมขอถอนญัตติผม โดยที่   

เห็นดวยกับคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยที่เติมอยูในวรรคสาม เพราะวาผมคิดวา บุคคล 



 ๒๑๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐                 วีรุทัย ๙๓/๒ 

 

ที่หลากหลายทางเพศ เขาไมไดตองการสิทธิอะไรจะไปเหมือนผูชาย ผูหญิง แตเขา

ตองการไมใหถูกเลือกปฏิบัติเหมือนคนพิการ เพราะฉะนั้นใสไวกับคนพิการเลยครับ     

ผมคิดวา แคนั้นผมพอใจ ผมคิดวากลุมผมพอใจ และทานประธานโหวตไดเลย ๑. ฟงดู

แลวไมมีใครเห็นดวยกับการไมแกไขรางเดิม กรรมาธิการเสียงขางมากก็แกไขรางเดิม 

กรรมาธิการเสียงขางนอยก็แกไขรางเดิม ใน สสร. ทั้งหลายก็ไมมีใครอภิปรายวา ควรจะ

กลับไปรางเดิม ตกลงทานประธานถามใหม่ันใจวา มีใครขัดของไหม ถาหากวาจะเปลี่ยน

จากรางเดิม โดยไมตองโหวตก็ได ถามีคนขัดของ อีกเรื่องหนึ่ง โหวต จบ ผมเช่ือวา ทุกคน

บอกวา ไมกลับไปรางเดิม ตกลงกลับไปอยางไรครับ ก็กลับไปเพียงแคกรรมาธิการใส

ความพิการ ซึ่งก็เห็นดวย แลวก็เพิ่มคําวา ความหลากหลายทางเพศ ติดกับผูพิการ 

เหมือนกับที่คุณหมอชูชัยพูด จบ แลวถาทานอยากจะพัก พัก ผมไมวาอะไร ทานประธาน

ครับ แคนี้จบแลวครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

เชิญอาจารยวิชาครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ความจริงแลวผมเขาใจดีวา สมาชิกทุกทานรวมทั้งกรรมาธิการยกรางเอง ไมไดมี

ความรูสึกที่จะเลือกปฏิบัติ --------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๙๔/๑ 

 



 ๒๑๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๙๔/๑ 

 

กับผูที่มีความเบี่ยงเบนจากเพศที่เรียกวา กฎหมายไดกําหนดเอาไวตั้งแตกําเนิดนะครับ 

เราตองยอมรับวา หลักแหงกฎหมายนั้น แนชัดวา เรามีเพศชายกับเพศหญิง ซึ่งเปนเรื่อง

ความเทาเทียมกัน ซึ่งเรากําหนดไวในวรรคที่ ๒ แตในวรรคที่ ๓ นี่มันเปนเรื่องการเลือก

ปฏิบัติ กลาวคือวา เราจะไมมีการเลือกปฏิบัติในสภาวะที่เปนอยู ที่มีความเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางเพศ  ซึ่ ง เราก็ทราบดีวา                   

มีรัฐธรรมนูญที่มีความกาวหนาอยูหลายประเทศ เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง คือ เขาบัญญัติ   

คําวา เซ็กซ ออเรียนเตชัน (Sex orientation) เขาไวในรัฐธรรมนูญ แตวา ในภาษาของเรา

เองนี่นะครับ เมื่อเราไดมาคุยกันแลว คํา ๆ นี้ เมื่อจะใชคําวา ความหลากหลายทางเพศ      

ก็ดี เพศสภาพก็ดี เพศวิถีก็ดี มันจะสื่อความหมายอะไรกันหรือไมวา คือบุคคลที่มีความ

เบี่ยงเบนจากเพศที่กําเนิดขึ้นมา ตรงนี้ที่เปนขอขัดของ แลวเรายังไมเปนที่ยุติ จะเห็นไดวา    

ในตอนแรกเอง ทานสวิงขออนุญาตที่เอยนาม ทานใชคําวา เพศสภาพ แลวตอมาจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงนะครับ ใชคําวา ความหลากหลายในทางเพศ เขาใจวา ทานไปเปนที่ยุติกัน

จากการแปลความหมายของกลุมเพศที่ ๓ ในการใชคําวา ความหลากหลายทางเพศ    

จากคําวา เซ็กซ ออเรียนเตชัน กรณีนี้เราจึงมีขอที่จะปรึกษาหารือกันวา ถอยคําควรจะ

เปนอยางไร ใหสื่อความหมาย ใหชนชาวไทยทั้งหลายเขาเขาใจไดในทันที ไมใชเขาตอง

มานั่งตีความกันอีกนะครับวา ไอนี่มันคือแปลวาอะไรกันแน เพราะฉะนั้นเราถึงไดบอกวา 

เดี๋ยวไปคุยกันหนอยไดไหมถึงขอเหลานี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนอะไรครับ รัฐธรรมนูญมัน

เปนของที่จะตองใชถาวรนะครับ ใชตลอดไป แลวก็เปนขอที่จะตองไดรับฉันทานุมัติจาก

ประชาชนดวยนะครับ เพราะวา ในกรณีที่เราไปสอบถามประชาชนนี่ เดี๋ยวประชาชนถาม

มาวา ไอนี่มันแปลวาอะไร ทาน เราแปลไมได ตรงนี้เองคือเร่ืองของถอยคํา เราจําเปนที่

จะตองมีการยุติกันในเรื่องของถอยคํา แลวก็ใหมันเปนเรื่องของหลักแหงเหตุผลดวยวา 

ยุติกันดวยดีครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        
ถาเปนอยางนั้น ผมคิดวา ไมนาจะมีใครขัดของอยางรุนแรง พัก ๑๐ นาที จริง ๆ ก็ขอเวลา

ตรงจริง ๆ นะครับ คือจะกลับเขามาในเวลาสองทุมสี่สิบหา  ระหวางนี้ก็ไปพัก พอดี 

 



 ๒๑๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                        ปทิตตา ๙๔/๒ 

 
อาหารรอบดึกกําลังบริการทานอยูแลว แทนที่เราเดินไปเดินมา ก็ไปพักสักสิบนาที 

ระหวางผูที่จะเจรจาเกี่ยวของกันในคํานี้ก็จะไดประสานประโยชน ขอพัก ๑๐ นาที ครับ  

 
พักประชุมเวลา  ๒๐.๓๔  นาฬิกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ตอนที่ ๙๕ – ๙๘ เปนชวงเวลาพักการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๙๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๒๐.๕๕ นาฬิกา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ         

ทานสมาชิกครับ กลับมาเรื่องที่เมื่อกี้พักไปนะครับ ทานสมาชิกครับ ตกลงเมื่อกี้พักไปแลว

สําหรับทานสมาชิกที่อยูขางลาง ทราบวาจะมีการอภิปรายใชไหมครับ เชิญทานสมเกียรติ

ครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ   :  ครับ  ขอบคุณครับทานประธานครับ            

ผมสมเกียรติ รอดเจริญ ก็ขอปรึกษาทานประธาน เมื่อกี้นี้กอนจะไป ก็อยากจะหาจังหวะ    

ที่มันเหมาะสมนะครับ คือ ตั้งแตเชามานี่ ผมมองดูแลวเกิดความไมสบายใจในหลาย ๆ 

เร่ืองนะครับ ก็ไมทราบวา มันเปนขอบังคับที่มีปฏิบัติกันอยูหรือเปลา ผมไมทราบจริง ๆ    

ก็อยากจะสอบถาม และปรึกษาทานประธานวา กรรมาธิการยกรางนี่มีแบงเปนเสียง                

ขางนอย เสียงขางมากหรือเปลาครับ ทานประธานครับ มีไหมครับ เสียงขางนอย                  

เสียงขางมากนี่นะครับ เพราะวา เทาที่สังเกต มีการแบงการนั่งกันอยางเห็นไดชัดนะครับ 

ถาเผื่อใครจะลงมาเปนเสียงขางนอยก็ลงมานั่งขางลางเพื่อจะอภิปราย โดยปกตินี่ถาเผื่อ

จะนั่งรวมกันอยูขางบนแลวอภิปรายนี่จะไดหรือไมครับ เพราะมันจะไดมองเห็นเลยวา              

ไมแบงแยกนะครับ ก็ในเมื่อทานเปนกรรมาธิการอยูดวยกันนะครับ จะมีความเห็น

แตกแยกกันบาง ก็นั่งกันอยูในที่ที่เขาจัดไวให ก็แลดูจะนารักมากกวาครับ ถาเผื่อมอง

อยางนี้ ตั้งแตเชาแลวผมสังเกตดู คอนขางจะอึดอัดนะครับ แลวก็โดยปกตินะครับ สภานี้

คงจะไมมีใครเขามีความเห็นไปในทางเดียวกันหมดหรอกครับ ก็คงจะมีความเห็นที่

แตกตางกันบางนะครับ แตถาเผื่อวา นั่งอยูดวยกันแลวมีความเห็นแตกตาง ก็ดูแลวจะ

เนียนมากขึ้นนะครับ แตถาเผื่อมองอยางนี้ ลักษณะเหมือนกับแบงมุม แบงขางกันชัดเจน 

ไมคอยสบายใจเทาไรครับ ทานประธานครับ ปรึกษาแคนี้ครับวา โดยปกตินี่ ที่จริง         

เม่ือกี้ผมขออนุญาตขอเวลาอภิปราย พอดีพัก ๑๐ นาที กลับขึ้นมาจะไดเห็นสภาพที่วา                    

 



 ๒๑๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๙๙/๒ 

 

ทานกรรมาธิการทั้งหมดนี่นั่งอยูในที่ที่จัดไวใหเรียบรอยเหมือนกันนะครับ จะไดแลดู      

สบายตาขึ้น ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ อยากขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมประเด็นที่        

ทานสมเกียรติไดเรียนถามที่ประชุมนะครับวา ทําไมมีกรรมาธิการเสียงขางนอย ขางมาก 

ดวยนะครับ ขอเรียนอนุญาตวา ในการประชุมของกรรมาธิการ ไดหารือกันนะครับวา ฝาย

ที่ทานไดขอสงวนไวนี่ หากทานอภิปรายขางบนนี่ อาจจะเกิดความสับสนนะครับวา

อภิปรายในฐานะที่เปนกรรมาธิการหรือไมนะครับ ขางลางอาจจะสับสนได ก็เลยไดขอ

อนุญาตวา หากทานใดที่สงวนความเห็นไวนี่ ขอความกรุณาทานชวยอภิปรายจาก

ขางลางดวยนะครับ ซึ่งก็ไมเปนปญหาแตประการใดนะครับ เขาใจวา ก็เกิดความชัดเจน

ขึ้นในประเด็นดังกลาวขางตนนะครับ ทานประธานครับ สวนในประเด็นเรื่องที่เมื่อกี้พักไป

แลวก็ไปหารือกันนั้น ไมไดมีเฉพาะกรรมาธิการกับฝาย สสร. ที่ไดแปรญัตติไวเทานั้น                

นะครับ เขาใจวา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวนมากสนใจเรื่องนี้ดวยนะครับ ไดเขา

ไปหารือกันอยูประมาณสักยี่สิบสามสิบคนดวยกันนะครับ ก็มีความเห็นคอนขาง

หลากหลาย เขาใจวา บางสวนก็ไมเห็นดวยนะครับกับการเติมคําวา ความหลากหลาย

ทางเพศ เขาไป บางสวนก็เห็นดวยนะครับ สวนที่เห็นดวยก็ยังมีประเด็นเรื่องคํานะครับ        

มีแบงแยกเปนหลายฝาย ฝายที่เห็นตรงกันวา นาจะเขียนคําวา ความหลากหลายทางเพศ 

นาจะถูกตองแลว แลวก็อาจจะเติมหลังคําวา ความพิการ นะครับ ในขณะที่บางฝายก็เห็น

วาควรจะมีเร่ืองของความหลากหลายทางเพศ --------------------------------------------------- 

 

        - ๑๐๐/๑ 



 ๒๑๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๑๐๐/๑ 

 

แลวก็ตัดคําวา เพศ ออกนะครับ รวมถึงเรื่อง สสร. บางทานก็เห็นวา คําวา ความ

หลากหลายทางเพศ นั้น อาจจะไมเหมาะสมเพียงพอนะครับ อาจจะมีคําใหมที่เหมาะสม

มากกวานั้นดวยนะครับ ก็เรียนทานประธานครับวา ก็ไดหารือกันไปคืบหนาไประดับหนึ่ง

นะครับ แตยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนครับในเรื่องนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีสมาชิก                    

จะอภิปรายไหมครับ ถาไมอภิปราย เดี๋ยวผมถามเรื่องที่ตกลงกันไมได ที่จะตองออกเสียง 

คือ ทราบวา ไปตกลงแลวยังมีความแตกตาง ประเด็นไหน จะไดหารือ เพราะไมอยางนั้น

จะตอง เชิญทานไพโรจนครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน ครับ เรื่องที่เรากําลังพูดคุยกันอยูนี้นะครับ เปนเรื่องรัฐธรรมนูญครับ 

เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับชาติบานเมืองคอนขางมากนะครับ เพราะฉะนั้นถาหากวา

เร่ืองใดที่มันเปนปญหา ยังไมสามารถที่จะมีความชัดเจนได กระผมก็ยังคิดวา เรามีเวลาที่

จะพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรายมาตรานะครับ จากวันที่ ๑๑ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนา      

ยังมี เวลามากพอสมควร  วันนี้ เราก็ไดมากพอสมควรนะครับ  ยี่สิบกวามาตรานี่ 

เพราะฉะนั้นจะเปนอยางนี้ไดไหมครับ วันนี้ยังตกลงกันไมได ก็คืนนี้กลับไปนอนใหสบาย

นะครับ และพรุงนี้กลับมาประชุม มาพูดคุยกัน มันนาจะไดทางออกที่ดีกวาครับ ผมขอ

เสนอเปนญัตติครับ 

  นายนรนติิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กอนที่เราจะไปหยุดพักนี่ ผมมีความเขาใจวา เรานี่คงจะไปมีความเห็นตรงกันไดใน

หลักการวา ในเรื่องของการเลือกปฏิบัตินี่ เราไมอยากจะเห็นวา มนุษยเลือกปฏิบัติมนุษย

ดวยกัน ในฐานะความเปนคนดวยกันนี่ เราไมอยากจะเห็น ไมวาคน คนนั้นจะพิการ หรือ               

คน คนนั้นจะเปนเพศอะไรก็ตาม ผมนี่จึงไดกราบเรียนกับทานประธานวา ผมขอถอน

ญัตติที่ผมเสนอวา ในวรรคแรกวา ชาย หญิง และผูที่มีเพศแตกตางนั้น ผมก็เปลี่ยน                

 



 ๒๑๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐       กุลนที ๑๐๐/๒ 

 

ผมเห็นบรรยากาศดี แลวผมก็กราบเรียนทานประธานครับวา ผมเองก็เห็นดวยกับ

กรรมาธิการเสียงขางนอยที่ไปเติมอยูในวรรคที่ ๓ แตเม่ือเราหยุดพัก ผมไมมีโอกาสไดไป

กินขาวตมเหมือนคนอื่นเขาหรอกครับ เพราะขณะที่หยุดพักนี่ เพื่อนสมาชิกที่ไมได       

เปนกรรมาธิการไดมีการพูดคุยกัน ทานศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา ทาน ดร. สมชัย 

ฤชุพันธุ และหลายตอหลายคน ก็พยายามที่จะคิดวา ถอยคําอะไรที่จะตรงที่สุด เราก็เห็น

ดวยวา กรรมาธิการนี่ตั้งขอสังเกตวา ถาเขียนอยางนั้นคนอาจจะไมเขาใจ เพราะวาทาน

อาจารยวิชาก็กรุณาพูดกอนที่จะไปวา เราไปหาถอยคํากัน เพื่อสื่อใหมันเขาใจดีกวา ผมก็

คิดวา ในหลักการนี่เรานาจะตกลงปรองดอง หรือวาตกลงกันในหลักการไดแลว เพียงไป

หาคํากัน เพราะฉะนั้นพวกเราก็เขาใจทั้งหมดเลยครับ ทานประธานครับ ผมเขาไปในหอง

ทานอาหารนี่ ทุกคนก็มาพูดกับผมวา เราหาคํากัน ชวยกันหาคํา ทีแรกนี่อาจารยจรัสบอก

วา ผูที่จะเบี่ยงเบนทางเพศจากกําเนิด ก็มีคนบอก เฮย เบี่ยงเบนไมดี อาจารยสมชัยก็ชวย

คิด หลายคนก็ชวยคิด ผมก็จดไปเลยในแผนกระดาษแผนนี้ตอหนาทานทั้งหลาย ผมนี่

เปนคนพูดอะไรนี่นะครับไมเคยบิดเบี้ยวเลย และไมเคยทริก (Trick) กับคนดวย ผมจะ

บอกให ทานถามเลยวา จริงไหม ผมรีบจด ผมกลัวมากเลยวา ผมจะเขาไปพูดกับ

กรรมาธิการยกรางแลวผมจะใชคําผิด ผมจะเสียคน เขาก็เห็นผมจดตอหนาวา นาจะใช 

คําวา ความแปรเปลี่ยนจากเพศกําเนิด อาจารยจรัสนี่เปนคนขึ้นตนวา อะไรจากเพศ

กําเนิด อยางนี้พอจะใชไดไหม แลวก็ถกกันในหอง พอไดรับโทรศัพทบอกวา กรรมาธิการ

ยกรางอยากจะใหไปหารือ ผมก็รีบจด แลวก็วิ่งไป พอไปถึงนี่ ผมก็บอกวา คํานี้เปน

อยางไร ก็จะมีกรรมาธิการบางทานบอกไมเอา -------------------------------------------------- 

 

          - ๑๐๑/๑ 



 ๒๒๐
สสร ๒๒/๒๕๕ ๐                                                                           นงลักษณ ๑๐๑/๑ 

 

อาว เมื่อไมเอาผมก็ไมวาอะไร ผมก็เก็บใสกระเปา คํานี้ก็เก็บตอไปเหมือนเดิม แลวก็นั่งลง 

ตอนนั้นผมยังยืนอยูดวยซ้ํา ผมเปนคนพูดอะไรไมเคยโกหกนะครับ แลวผมก็นั่งลง แลวก็

ถามวา จะเอาอยางไร ก็มีผูที่เสนอวา ผมวาบรรยากาศดีนะครับ ทานบอกวา ใสวาความ

หลากหลายทางเพศ อยางที่พวกเราเสนอนี่ดีแลว แตขอตัดคําวา หามไมใหเลือกปฏิบัติ

ตอเพศ ออก ผมก็มีความเห็นดวยความบริสุทธิ์วา ถาทานไปตัดคําวา เลือกปฏิบัติทาง

เพศ ออก แลวไปใสวา ความแตกตางทางเพศ เฉย ๆ นี่ มันก็จะมีปญหา เพราะวาผมไดไป

ขอตัดจากวรรคหนึ่งออกแลววา มีแตชายกับหญิง เทานั้น  ทานลองคอย ๆ คิดดูดวย

เหตุผลนะครับ พอตัดแลว ผมเหลือแตเพศมีแตชายกับหญิงเทานั้น แลวพอมาวรรคสอง

บอกวา ความแตกตางทางเพศ มันจะหมายความวาอะไรละครับ ก็ตองหมายความวา 

หามเลือกปฏิบัติตอชายและหญิงใชไหมครับ วรรคแรกกับวรรคหลังมันตองลอกัน ตกลง

ถาเราไปใสแคนั้น มันก็มีปญหา ผมเองก็คิดวา ถาจะใหสื่อนี่ ใหมันสื่อความหมาย ก็ตอง

ใสในวรรคสามดวยวา การเลือกปฏิบัติทางเพศ นี่มันทําไมได แลวก็เติมลงไปนะครับวา 

ความหลากหลายทางเพศ จะตรงไหนผมไมขัดของ ถาไปใสติดกันวา เพศและความ

หลากหลายทางเพศ ไดก็ดี ทําใหคนเขาอานแลวเขาเขาใจวา ไมใชวาเราอยูดี ๆ ก็ใส เพศ 

ดวย และความหลากหลายทางเพศดวย มันตองมีความหมายอะไรบางอยางนะ เขียน ๆ 

ตอกัน แตผมก็คิดวาไมเปนไร ถาจะไปใสหลัง ผูพิการ ก็ได ใสตรงไหนผมก็ไมขัดของ

เพราะวาคนอานเขาก็ไมไดรูวา เราเลือกปฏิบัติทางเพศชาย หญิงไมได แลวก็เลือกแต

ความแตกตางทางเพศก็ไมได ผมตองกราบเรียนนะครับ ผมยังไมไดมาปรึกษา สสร. ที่อยู

ในหองรับประทานอาหารเมื่อสักครูนี้ เพราะเดินกลับมาก็เขามาเลย ก็ขออนุญาตเลาให

ทานทั้งหลายฟงวา เปนอยางนี้ ซึ่งทานทั้งหลายอาจจะไมเห็นดวยกับผมก็ไดวา ใสอยางที่

ผมพูด ใสทั้งเพศและความหลากหลายทางเพศ ทานอาจจะไมเห็นดวยกับผมก็ได ผมเชื่อ

วา เขาอาจจะกลับไปคิดวา นาจะเปนอยางที่เขาฝากผมไป ก็คือวา ใสทั้งเพศ และใสทั้ง

ความแปรเปลี่ยนจากเพศกําเนิด ก็ได คือเราจะไปเลือกปฏิบัติตอผูที่มีความแปรเปลี่ยน

จากเพศกําเนิดนี่ไมได ผมคิดวาอยางนี้ก็ชัดเจนดีครับ ผมก็คิดวา ขณะนี้เราก็มีเจตนาที่จะ

หาคํากันแคนั้นเอง ในหลักการมันตกลงกันไดแลว ถาหลักการตกลงกันไดแลว ผมคิดวา 

 



 ๒๒๑
สสร ๒๒/๒๕๕ ๐                                                                           นงลักษณ ๑๐๑/๒ 

 

ใหคํามันสื่อ อยาใหคํามันเยื้อง หรือใหคํามันกลับไปตีความเหมือนกับวาไมตองใสอะไร

เกิดขึ้น ผมคิดวา ถาทําไดอยางนั้นพวกผมก็สบายใจ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานมนตรี ครับ 

   นายมนตรี เพชรขุม  : ทานประธานที่เคารพครับ  ผม  มนตรี เพชรขุม  ครบั 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ ๓๐ นะครับ ทานประธานครับ ผมเองก็ไดเสนอ

แปรญัตติในมาตรานี้ไวดวยนะครับ แตดวยเหตุผลที่วาผมฟงจากหลาย ๆ ทานมาแลว   

นะครับ ก็เปนเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกในหองประชุมแหงนี้ก็รับไดฟงมาตลอดนะครับ เปน

เวลาเกือบ ๒ ชั่วโมงนะครับทาน ในมาตราที่ ๓๐ นะครับ ซึ่งผมเองในกลุมไดขอแปรญัตติ

เพิ่มความพิการเขาไปนะครับ แลวก็เปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการยกรางไดแกไขและ

เพิ่มเติมใหเรียบรอยนะครับ ก็ตองขอบคุณคณะกรรมาธิการยกรางไว ณ โอกาสนี้ดวย  

นะครับ แตสิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้คือ ผมไมอยากเห็นการโหวตเสียงในเรื่องของหลากหลาย

ทางเพศนะครับ ผมเชื่อเหลือเกินวา ถาโหวตเสียงก็ตองแพยกรางอยูดีนะครับ เพราะวา    

ผมเอง แลวก็กลุมเพื่อน ๆ หลายคนไดพูดคุยกันวา ประเด็นนี้ไมสมควรจะโหวตเสียงเปน

อยางยิ่งนะครับ จะทําใหเกิดผลกระทบหลายอยางที่จะตามมานะครับ เพราะฉะนั้น     

ผมเองก็ยั ง เชื่ อ ม่ัน เหมือนเดิมว า  ไมน าจะโหวตเสียงนะครับ  ถึ ง โหวตก็ยั งสู

คณะกรรมาธิการ ยกรางไมไดนะครับ เพราะพวกผมหลายคนที่เคยไดนั่งคุยกันอยูตอนนี้

และนอกหองประชุมนะครับ ก็เห็นตามกับคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ ขอบคุณมาก

ครับ  

 

                                                                                                                   - ๑๐๒/๑ 



 ๒๒๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐        สมร ๑๐๒/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณอังคณาครับ 

  นางอังคณา นีละไพจิตร (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณคะ อังคณา           

นีละไพจิตร กรรมาธิการคะ ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงนะคะ เมื่อสักครูนี้ทานคุณหมอชูชัย

ไดพูดถึงผูหญิง ๓ คน ที่อยูในกรรมาธิการยกรางวา ไมเห็นดวยกับการมีสัดสวนของ

ผูหญิงนะคะ ดิฉันอยากจะเรียนวา จริง ๆ แลวนี่ การไดมาซึ่งความคิดที่จะมีการเลือกตั้ง

แบบสัดสวน ก็เนื่องจากวา เราเห็นวา การเลือกตั้งในระบบปารตี้ลิสต (Party list) ผานมา

นี่เราประสบความลมเหลว แลวเราไมไดตัวแทนของประชาชนจริง ๆ เราจึงคิดวา เรานาที่

จะใชระบบสัดสวน ซึ่งทําใหเราไดมาของตัวแทน  ไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุหรือ            

ชนกลุมเล็กกลุมนอยในสังคม รวมถึงกลุมผูหญิง และกลุมอ่ืน ๆ ดวย แตเนื่องจาก จริง ๆ 

แลว  พอมาถึงขั้นตอนการเลือกจริง ๆ ในระบบ ๓๒๐  ๘๐ นี่ ก็คงไมสามารถทําใหระบบ

สัดสวนที่เราคิดวา นาจะเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นไดจริงนะคะ อยางไรก็ดีนี่ ดิฉันทํางานดานสิทธิ

มนุษยชนมาโดยตลอดนะคะ แลวก็ทํางานเกี่ยวกับเร่ืองความรุนแรง ทั้งของผูหญิงและ

เด็กมาโดยตลอด การที่คุณหมอชูชัยพูดวา ผูหญิง ๓ คน ในกรรมาธิการดูจะไมเห็นดวย

หรือคัดคาน ดิฉันเชื่อวา เปนความอคติ ดิฉันเชื่อวา คุณหมอเองในฐานะนักสิทธิมนุษยชน 

ควรที่จะเคารพในความคิดเห็นและความแตกตางของความเห็นนะคะ จริง ๆ ดิฉันก็นาจะ

เคยชินกับการที่มีการพูดจาสอเสียดกันอยูในที่ประชุมนะคะ แตดิฉันก็ไมสามารถที่จะทํา

ใจใหเคยชินได ทานสดศรีพูดวา ทานถูกแทงขางหลัง แตดิฉันกลับรูสึกเหมือนกับถูก     

ตบหนานะคะ โดยเฉพาะกับคนที่พูดวา เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางนะคะ ดิฉัน     

เชื่อวา สิ่งเหลานี้ไมนาจะเกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะการพูด เพื่อใหตัวเองไดดูดี แตทําใหคนอื่น     

เสื่อมเสีย ดิฉันเชื่อวา ทุกคนตางมีเหตุผลในการกระทําของตัวเอง แลวก็ตลอดเวลาสิ่งที่

กระทํามาสามารถที่จะพิสูจนของตัวตนของแตละบุคคลไดอยางดีนะคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานปกรณ       

นะครับ แลวเดี๋ยวตามดวยทานวุฒิชาติครับ   

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ    

ปรียากร กรรมาธิการยกราง กอนอื่นผมตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานนะครับ ที่ไดกรุณา 

 



 ๒๒๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐        สมร ๑๐๒/๒ 

 

แปรญัตติในมาตรานี้อยางกวางขวาง และชี้ใหเห็นวา ในสภาแหงนี้ไมมีใครนะครับ          

ที่ไมเห็นใจบุคคลตาง ๆ ที่อาจจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน แตเราก็เขาใจวา

กรรมาธิการทั้งหมดที่อยูใน ๓๕ คน ก็เห็นตรงกันวา เร่ืองนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญ       

แตปญหาที่ เราเกิดขึ้น  ก็คือวา  จะบัญญัติถอยคําอยางไรที่จะทําให เกิดภาวะที่              

ไมทํากอใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาดตอบุคคลที่ไดอานกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความจริง

แลวบรรดาทานทั้งหลายก็ไดเอยถึงเรื่องของมาตราที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนในมาตราที่ ๔             

ซึ่งเปนตนเรื่องของการที่ทําใหเราเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พัฒนาไปสู

ความมี เรียกวา ความกาวหนาอยางสูงยิ่งในการยอมรับเร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

และในมาตรา ๓๐ นั้น ผมคิดวา เรานาที่จะตองอานทุกวรรคเชื่อมโยงกัน มิใชเปนการ

อานที่แยกในแตละวรรค ทั้งนี้ เพราะวา  ในวรรคแรกนั้นเริ่มตนเปนการลอตามความใน

มาตรากอนหนานั้นที่มีมากอน ก็คือใชคําวา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย และไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ความจริงถาเราจะเขียนมาแคนี้ มันก็กินความ

ถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งหมดอยางกวางขวาง ความพยายามที่เรา

จะยกสภาพของความเทาเทียมกัน ก็ปรากฏในมาตรา ๒ ซึ่งเปนความเปนจริงในทาง          

ดานของสภาพของชีวิตของมนุษย ก็คือ ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ซึ่งไมมีใคร

โตแยงในเรื่องนี้ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๐๓/๑ 



 ๒๒๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๑๐๓/๑ 

 

กระผมเชื่อวา ทุกคนในหองนี้เคารพซึ่งกันและกัน ไมวาชายตอหญิง และหญิงตอชาย 

ความจริงแลวผมจะไมไปพูดพาดพิงถึงมาตราอื่น ๆ  ซึ่งเปนมาตราที่ไมไดเกี่ยวของกับ

มาตรานี้ ปญหาที่เรามาพบ ซึ่งตรงกันในที่ประชุมแหงนี้ หลังจากการอภิปรายยาว และ

ผมเชื่อวา เปนการอภิปรายที่มีประโยชน และเปนการอภิปรายที่ไดคุณคามากกวาการ

อภิปรายครั้งใด ๆ ที่ผานมา ก็คือ ทุกคนนั้นเปนหวงเรื่องของปญหาในทางการปฏิบัติ และ

เปนขอเท็จจริงที่เราหลีกเลี่ยงในเรื่องนั้นไมได แตปญหาในทางการปฏิบัตินั้น มันไมใช

ความผิดของตัวกฎหมาย และไมใชความผิดของตัวรัฐธรรมนูญ แตเปนปญหาที่เกิดขึ้น

จากความไมเขาใจ ความเปนอคติของกลุมบุคคล ของบุคคล หรือขององคกร ตลอดจน

ความหวงใยของผูคนตาง ๆ ที่มีตอบุคคลที่มีปญหาความเบี่ยงเบน อยางที่เราไดกลาว

แลว ความพยายามที่จะเขียนกฎหมายฉบับนี้ มิไดหมายความวา กรรมาธิการมิได

ตระหนักถึงความเปนจริงในขอนี้ บรรดากรรมาธิการซึ่งเปนนักกฎหมายชั้นนําของ

ประเทศที่นั่งอยูบนโตะนี้นะครับ ก็พยายามที่จะพูดในหลายลักษณะที่จะชี้ใหเห็นวา

เจตนารมณของเรานั้น รัฐธรรมนูญของเราใหความเทาเทียมตอบุคคล และบันทึกไว

ชัดเจนวา การเลือกปฏิบัติเปนสิ่งที่ทําไมได ก็ไมมีประเด็นวา เราใชคําวา เพศ นาจะเปน

เร่ืองที่พอหรือไม เพราะคําวา เพศ นั้น มันอาจจะรวมทุกอยางที่เขาดวยกันในความหมาย

นั้น เจตนารมณของเราก็เปนอยางนั้น แตวาเมื่อสมาชิกพยายามที่จะอภิปราย และ

บางครั้งก็ดูเหมือนวา จะพูดในเชิงที่ทําใหเกิดมุมมองวา กรรมาธิการใจไมกวางพอ เราก็

ไมไดวาอะไรนะครับ ก็พยายามที่จะหาทางที่จะใชคําบางคํา แตพอเกิดการใชคํา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคําที่ไดมีการเสนอขึ้นมา ทั้งใน ๒ ญัตติ ก็คือ ในญัตติของกรรมาธิการ

เสียงขางนอยเอง กับญัตติของกลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และผมเชื่อวา ผูที่มี

บทบาทสําคัญนาจะเปน ขออภัยที่เอยชื่อ ก็คือ คุณสวิง ตันอุด ซึ่งเทาที่เคยคุยกับคุณสวิง

มาตลอดนี่นะครับ ในระหวางที่มีการปรึกษาหารือกันนั้น ก็ไดเห็นวา ในวรรคที่ ๒ นั้นไมได

ใสไวก็คงจะรับได ซึ่งกรรมาธิการก็เห็นตรงกัน แตพอเราจะมาใชคําวา ความหลากหลาย               

ทางเพศ มันก็มีปญหาเรื่องของความหมายของถอยสํานวน ซึ่งมันเปนคําใหมจริง ๆ และ

ความจริงเวลาเราใชกันนี่ก็มีการคิดกันในหลายคํา เชน คําวา เพศสภาพ เพศวิถี                    

หรือวิถีทางเพศที่เบี่ยงเบนออกไป ตลอดจนคําที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณานําเสนอ              



 ๒๒๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๑๐๓/๒ 

 

เมื่อสักครูนี้ ซึ่งมันก็เปนคําที่หลากหลายคอนขางมาก ในทายที่สุด ความเขาใจของทุกคน

ไมตรงกัน ในการประชุมเมื่อสักครูนี้ เราก็บอกวา ถาเปนเชนนั้น สิ่งที่กรรมาธิการพยายาม

ที่จะประนีประนอม  ก็คือ  เราใชตัดคําวา  เพศ  ออกไปเสีย  เราอาจจะใชคําวา                          

ความหลากหลายทางเพศ หรือ เพศสภาพ ซึ่งมันหมายถึงความหมายที่ครอบคลุมทุกเพศ

อยางที่พวกเราเขาใจกัน เขาใจตรงกันที่คุณสวิงไดพยายามจะพูด ผมเขาใจในสิ่งเหลานี้ 

โดยฐานะของความเปนสวนตัวนี่นะครับ ผมเปนครู ผมเจอลูกศิษยลูกหาเหลานี้มากมาย 

ผมเขาใจ ผมมีเพื่อนที่มีลักษณะของสภาพในทํานองนี้ ผมมีญาติพี่นองซึ่งมีสภาพใน

ทํานองนี้ ลูกหลานผมหลายคน เพื่อนของลูกสาว เพื่อนลูกชาย ก็มีสภาพเชนนี้ แตสิ่ง

เหลานี้ เราก็พยายามที่จะระมัดระวังในการใชคํา แนนอนเราเห็นดวยวา ถาเราไปใชใน

วรรคสองนั้น มันจะมีผลกระทบตอรูปแบบในทางกฎหมายยืนยาว ซึ่งอันนั้นเปนเรื่องที่เรา

เขาใจ และผมคิดวา เราเปนผูหลักผูใหญพอที่จะเขาใจในเรื่องนี้ตรงกัน ปญหาก็มีแตเพียง

วา เราจะเอาที่คํา ๆ นี้ไปไวตรงไหนเทานั้นเองนะครับ หลายคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง        

ขอเอยชื่อ อยางคุณอลิสา ก็ดูจะประนีประนอมมาก ทั้ง ๆ ที่เปนผูที่เสนอเรื่องนี้ดวยความ

เจตนารมณมาตั้งแตเร่ิมตนเลย ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด ก็ดูเหมือนวา ยอมที่จะใช               

คําวา ความหลากหลายทางเพศ ผมเขาใจอยางนั้น แตวาเอาไปไวตรงไหน อาจจะไปไว

สภาพทางกาย หรือสุขภาพจะไดไหมนะครับ ----------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๓/๑ 



 ๒๒๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๐๔/๑ 

 

ก็มีประเด็นวา ถาเราจะตัดคําวา เพศ ออก แลวใชคํานี้จะไดไหม ซึ่งดูเหมือนกรรมาธิการ

จะยอมมาถึงจุดนั้น ถาเราทําตรงจุดนี้ไดนี่ ผมคิดวา เหมือนอยางที่ทานมนตรี ขออภัยที่

เอยนาม ไดพยายามจะพูดเมื่อสักครูนี้ มันก็นาที่จะลงตัวได แตวา ถามันลงตัวไมได มันก็

อาจจะตองจําเปนนะครับ ทีนี้เราตองกลับ เพราะในสภาเราคงไมหวั่นไหวในเรื่องของการ

โหวต ซึ่งก็จําเปนในเรื่องนั้น แตถาเราสามารถทําไดก็เปนความตกลงกันนะครับ ถา

ไมอยางนั้น เราก็คงจะยืนยันในรางเดิม ยืนยันในรางเดิม แลวเราก็คงอาจจะยินดีนะครับ 

ถาเราจะมีการลงมติก็ได เพราะวาเขาเขาใจวา คําวา เพศ เรามีความที่คอนขางกวาง   

แลวก็คอนขางจะในความครอบคลุมที่มันจะมีอยูนะครับ สิ่งที่ไมอยากที่จะใหเกิดขึ้นใน

ความรูสึกของพวกเราในที่ประชุมนี้ ก็คือ การใชคําพูดที่ดึงดูดใจ แลวก็ไปกระทบ        

กระเทียบเปรียบเปรย เหมือนกับวากรรมาธิการทั้งหลาย ซึ่งผมเชื่อวา เรามีความใจกวาง

พอในเรื่องเหลานี้ แตเราคํานึงถึงวา ผลกระทบในระยะยาวของการใสคําเพียงบางคํา และ

การตีความผิดพลาดนี่ อาจจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติที่ไมเหมาะสมมากขึ้นหรือไม ก็

อยากใหที่ประชุมชวยพิจารณาเรื่องนี้ใหรอบคอบดวยครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณวุฒิชาติครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร ครับ เห็นบรรยากาศอยางนี้แลว ตองบอกวา คอนขาง

จะสบายใจนะครับ  อยางนอยเราก็พรอมนะครับที่ จะรวมมือในเรื่ องของการ                          

ทําความเขาใจซึ่งกันและกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับ ก็เชนเดียวกับ                       

ทานอาจารยปกรณนะครับ ผมก็มีพรรคพวก พี่นอง ญาติ ที่มีความหลากหลายทางเพศ               

นะครับ ซึ่งผมก็รับ และทําใจไดที่จะคบเขาเหลานั้นนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียน                       

ใหเพื่อนสมาชิกนะครับไดตระหนักไวสักนิดหนึ่ง  ในเรื่องของความละเอียดออน                          

ในเรื่องของประเด็นที่เราจะตองพิจารณากันอีกหลายมาตรา มันคอนขางจะเกี่ยวโยง                     

ในเรื่องของผลกระทบกับบางเรื่องบางราวนะครับ ซึ่งผมวา เปนเรื่องใหญกวานี้ ซึ่งคงจะมี

การพิจารณากันในเร็ว ๆ นี้นะครับ ผมมีความเปนหวงตรงนั้นวา ถาตรงนี้เราเกิดการ

ยอมรับ แลวประเด็นที่มันหนัก ๆ กวานี้ทําไมเราไมยอมรับ แลวเราจะหาเหตุผลตอบสังคม 

 



 ๒๒๗
สสร ๒๒/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๐๔/๒ 

 

ไดอยางไรนะครับ ผมมีความคอนขางเปนหวง ก็เลยฝากไวนิดหนึ่ง จริง ๆ แลว ถามวาผม

ไมไดรังเกียจนะครับ แตผมเอง ผมก็มีความรูสึกที่วา ถามันจะไประบุอะไรใหมันชัดเจนลง

ไปนี่ ผมคอนขางลาํบากใจ  แลวก็กลัวในเรื่องของผลกระทบในประเดน็อื่นนะครับ            

ก็อยากจะฝากไวเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานชูชัยครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน   

อาจารยนรนิติ ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ นะครับ รูสึกไมสูสบายใจเทาไรนักครับที่ทําให

เพื่อนกรรมาธิการ ๒ ทาน ที่รูสึกการฟงการอภิปรายของผมแลว ก็ทําใหทานไมสบายใจ 

แตผมกลายืนยันนะครับวา สิ่งที่ผมพูดนี่ ผมเชื่อเชนนั้นจริง ๆ แลวถาสาธารณชน สังคม 

หรือวาสื่อมวลชนจะตรวจสอบจากการฟงเทป หรือถอดเทปโดยละเอียดนี่ ก็จะชวยให

สังคมไดตัดสินใจไดงายขึ้น ถาจะติดตามเรื่องนี้ ไมเชนนั้นแลวก็จะเปนการกลาวหากันไป

กลาวหากันมานะครับ ประเด็นที่ ๒ ถาฟงใหดีตั้งแตตอนเริ่มตน ผมขอบคุณ สสร. แลวก็

ทางคณะกรรมาธิการยกรางที่ไดกําหนดมาตรา ๔ ออกมา ที่กาวหนากวารัฐธรรมนูญ     

ป ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง แลวก็โยงไปถึงมาตรา ๘๑ ที่พูดถึงเรื่อง

สนธิสัญญาระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคี โดยเฉพาะดานสิทธิมนุษยชน ก็เปนการ

กาวหนาอยางมาก แลวก็เปนการยกระดับงานสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เรื่องของผูหญิง

หรือเรื่องของความหลากหลายทางเพศนี่ ---------------------------------------------------------- 

          

          - ๑๐๕/๑ 



 ๒๒๘
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   รัศมี ๑๐๕/๑ 

 

ปกติผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดมาโดยตลอดครับทานประธาน ดวยเหตุที่วา เปนเรื่องที่ออนไหว

มาก ๆ ระหวางที่มีการอภิปรายในกรรมาธิการยกรางนี่ ผมไดถามกรรมาธิการผูชาย               

ทานหนึ่งนะครับ ซึ่งทานก็ตอสูเร่ืองนี้มามาก ผมขอประทานอภัย คงไมกลาที่จะเอยนาม

ทาน ทานบอกวา มันเปนอยางนั้นจริง ๆ นะคุณหมอ เวลาพูดเรื่องผูหญิงนี่ ไปหลายเวที

แลว แลวก็ผูหญิงดวยกันนี่แหละที่ทําใหงานเรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรีนี่เปนอุปสรรค          

ทานใชคําวา กลาส ซิลลิ่ง (Glass ceiling)  กลาส แปลวา กระจก  ซิลลิ่ง นี่คงแปลวา

เพดานหรือผนัง เปนเพดานหรือผนังที่มองไมเห็นครับ แตถาเรื่องนี้ที่ผมพูดแลวนี่ มันเกิด

ไมเปนความจริง ก็เปนเพราะวาผมเขาใจผิด แตวา ก็เชื่ออยางนั้นดวยความบริสุทธิ์ใจ               

ดวยเหตุนี้นะครับ ผมก็เลยไมไปขึ้นเวทีในเรื่องของการเคลื่อนไหว หรืออะไร สิ่งที่

หลีกเลี่ยงไดก็พยายามหลีกเลี่ยง ยกเวนคนที่เชิญมาดวยความเกรงใจ ไมไดจริง ๆ ก็ตอง

ไป แตไปแลวนี่ตองระมัดระวังมากเวลาในการพูด การอภิปราย แลวการพูดเรื่องเพศที่ ๓ 

เหมือนกันนะครับ หรือวาความหลากหลายทางเพศนี่ อันนี้เปนครั้งแรกในชีวิตที่เวลาพูด 

แลวก็ศึกษาขอมูลอะไรตาง ๆ ดวยเหตุที่วา เขาถูกเลือกปฏิบัติ แลวกระทําอยางไมใชเปน

คน ผมไมเคยที่คิดจะพูดแลวทําใหดูดี เพราะวาไมเคยคิดที่จะเปนคนกะลอนครับ แลวผม

ทําหนาที่ในคณะกรรมาธิการยกรางสม่ําเสมอครับ ไปตรวจสอบไดจากการประชุมอยู

ตลอดเวลา ไมทิ้งและละเลยหนาที่ที่จะมาซักถามวา เวลาหายไปแลว ถามวาเรื่องนั้นเรื่อง

นี้ทําไดสําเร็จหรือเปลา ผมอยูตลอดครับ อยูพรอมที่จะผลักดันเรื่องสิทธิเสรีภาพของชน

ชาวไทย การเมืองภาคพลเมือง ในทุก ๆ เร่ืองที่ทําได แลวหลายตอหลายครั้งที่ผมไดพูดถึง

ทานประธานประสงค ทานก็กําชับกับผมวา เรื่องอยางนี้ตองใหเขานะ อะไรอยางนี้ อันนั้น

เปนความประทับใจที่ผมมีอยู ผมคงไมเสียเวลากับที่ประชุมมากนะครับ ทานประธาน

ครับ ก็อยากจะเรียน แลวก็อยากใหสื่อมวลชนไปพิสูจนความเปนจริงวา เทปบันทึกนั้น

ทานอาจารยคมสัน  โพธิ์คง  ไดพูดอะไรบาง  ผมพูดอะไรบาง  ทานอาจารยจรัญ           

ภักดีธนากุล พูดอะไรบาง หรือคนอื่น ๆ พูดอะไรบาง นั่นละครับคือความเปนจริงที่ปรากฏ 

ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานกรรมาธิการ

ทานธิติพันธุครับ 



 ๒๒๙
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                                   รัศมี ๑๐๕/๒ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย  (กรรมาธิการ) : ขอบคุณ         

ทานประธานมากครับ ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย กรรมาธิการครับ ผมเองไดฟงถึงเรื่อง       

ขออภิปรายเกี่ยวกับเพศ และความหลากหลายทางเพศนั้น สวนตัวผมนั้นมีความรูสึกวา

เราเองนั้น มุงเนนในเรื่องของทางดานสรีระ คือ มองดูถึงเรื่องของเพศชาย เพศหญิง     

และเพศที่ไมใชชายหรือหญิงตามสิ่งที่กําเนิดมา ความจริงนั้น ผมคิดวา ในสิ่งที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม หรือแมกระทั่งเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ทานพูดถึงเรื่อง

ความหลากหลายทางเพศนั้น อาจจะเปนเรื่องของการพูดถึงเรื่องอารมณหรือจิตใจที่มุงไป

ยังเพศอีกเพศหนึ่ง หรือความรูสึกที่เพศเดียวกัน แตวา ก็มีความรูสึกตอเพศเดียวกันใน

ลักษณะอยางนั้น ผมพยายามลองดูหาทางที่อยากจะเปลี่ยนแปลงความคิด ลองดูนิดหนึ่ง

วา ออกจากกรอบของความเปนเพศเทานั้นไดหรือไม คือ ถาดูในมาตรา ๓๐ วรรคสามนั้น

จะมีการพูดถึงเรื่องสรีระ พูดถึงเรื่องเชื้อชาติตาง ๆ และพูดถึงเรื่องความเชื่อ เปนไปได

หรือไมวา ความหลากหลายทางเพศนั้น จริง ๆ แลวเปนเรื่องของความเชื่อในเรื่องของทาง

เพศ ผมพยายามเปดดูพจนานุกรม มีคํา ๒ คําที่นาสนใจ ที่อยากจะเสนอใหพิจารณา โดย

จุดที่จะไปเชื่อมตอหรือใสนั้น จะไปอยูในตอนทาย หลังจากความคิดเห็นทางการเมือง 

เพื่อใหเห็นวา มันเปนความรูสึก หรือวาเปนความเชื่อที่ตางไปจากปกติ ---------------------- 

 

                - ๑๐๖/๑ 



 ๒๓๐
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                             รสรินทร ๑๐๖/๑ 

 

มีคํา ๒ คําครับ คําแรก คือ เจตคติ ซึ่งในพจนานุกรมนั้นบอกวา หมายถึงเปนคํานาม 

หมายถึงทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนไปไดไหมครับวา เปน

ความรูสึกของบุคคลเก่ียวกับทางดานเพศ ซึ่งเปนทางไหนก็ได อีกคําหนึ่งนั้น เปนเจตสิก 

ซึ่งมีความหมายวาเปนคํานาม หมายถึง อารมณที่เกิดขึ้นกับใจ เจตสิกทางเพศเปนไปได

ไหมครับ อยากจะใหทุกทานมองออกนอกกรอบนิดหนึ่ง โดยไมไดไปย้ํา หรือวาครุนคิด

เฉพาะในเรื่องของคําวา เพศ กับความหลากหลายทางเพศเทานั้นนะครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ทานสวิงครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ                     

ผมอยากจะขอขอบคุณนะครับ กรรมาธิการที่ใจกวาง ที่อยากจะเติมเร่ืองนี้ลงไป โดยที่เรา

อาจจะไมตองลงมติกันนะครับ เพราะผมคิดวา เรื่องนี้ก็จะทําใหเราตกลงกันไดโดยงาย                    

ทีนี้นี่นะครับ ผมคิดวา เรื่องนี้เราจะไมพูดถึงเรื่องวา สมควรหรือไมสมควรแลวนะครับ 

เพราะผมคิดวา ฟงดูกรรมาธิการเองก็ยอมรับวา เรื่องนี้เปนความจําเปนที่จะตองใสลงไป 

แตว าจะใสลงไปตามความเหมาะสมอยางไร  อันนี้ ก็ เพียงแคดู เ ร่ือง เกี่ ยวกับ              

ความเหมาะสม ซึ่งผมคิดวา อันนี้นาสนใจอยางยิ่งนะครับ ผมเองก็พยายามที่จะไดคุยกับ

เครือขายทั้งหลายนะครับวา เขาเองนี่เขายอมรับในเรื่องเกี่ยวกับคํานี้อยางไร เพราะวา               

สิ่งที่เขาไมตองการ ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับคําพูด ภาษา ที่มีนัยในลักษณะของการดูถูก หรือ                

บงบอกวาเขาเบี่ยงเบนทางเพศ เพราะวาสิ่งที่เราอภิปรายกันมาทั้งหมดนี่นะครับ มันไมใช

เปนเรื่องความผิดปกติ แตมันเปนความปกติที่มีอยู ซึ่งผมคิดวา อันนี้คือเร่ืองที่จะตอง

ระมัดระวังคํา ทีนี้ผมถามเขาวา จริง ๆ แลวสิ่งที่เขาพูดกัน แลวสิ่งที่เขายอมรับกันได                  

ที่เปนคําที่กลางที่สุดนี่ เขายอมรับคําไหน เขายอมรับคําที่กรรมาธิการเสียงขางนอย                  

นะครับ แลวก็ในสวนของอาจารยเจิมศักดิ์และคณะไดแปรไป ก็คือวา ดวยเรื่องเกี่ยวกับ

ความหลากหลายทางเพศ เพราะวา เร่ืองนี้ถือวา เปนคําที่กลางที่สุดในการที่จะบรรจุลง

ไป แตทีนี้ผมเขาใจวา คํานี้กรรมาธิการก็ไมไดขัดนะครับ แตเพียงแคไปขัดวา ถาไปเติม 

คําวา หลังคําวา เพศ อาจจะทําใหดูไมดีนักนะครับ ซึ่งผมฟงกรรมาธิการบางทาน ก็บอก

วา ถาสมมุติวาจะแยกกัน ใหหางกันเสียนี่ ก็ไมใชปญหาอะไร ถาสมมุติวา จะทําใหเกิด

การตีความวา คําวา เพศ หมายถึง หญิงและชาย และเปนความหลากหลายทางเพศดวย                 



 ๒๓๑
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                             รสรินทร ๑๐๖/๒ 

 

นะครับ ก็เรายอมรับตอนนี้วา คําวา เพศ ไมใชเปนเพียงแคหญิงและชายเทานั้น มีเพศ              

อ่ืน ๆ อยูดวย ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็จะเปนการตกลงกันที่ดีที่สุดนะครับ ทีนี้ผมคิดวา         

ถาสมมุติ ถาผมถามตอไปวา จริง ๆ แลวนี่ถาเขาจะยอมรับคําอ่ืนอีกมีไหม ที่มันรูสึกวามัน

ไมขัดกับเร่ืองเพศ เขาก็บอกวา คําที่เขารับไดตอนนี้ก็ใชคําวา เพศสภาพ ก็อาจจะพอได   

ก็คือสภาพทางเพศ ซึ่งมันอาจจะมีหลายสภาพ ซึ่งอันนี้ก็อาจจะพอที่จะไปไดกับเร่ืองเพศ     

แตวาอยางไรก็ตามนี่ ก็ถาสมมุติ เดี๋ยวอาจจะไปมีปญหาวา หญิงและชายที่คําวา เพศ 

เฉย ๆ นี่ไปเบียดคํานั้นตกไป แลวก็เอาคํานี้ขึ้นมานี่ ผมคิดวา ก็ไมอยากจะใหเปนแบบนั้น

นะครับ ก็ทําใหเกิดเรื่องนี้ ผมคิดวา ก็อาจจะสามารถที่จะตกลงกันไดนะครับ ซึ่งถาหากวา

จะทําใหเร่ืองนี้มันงายขึ้นนี่นะครับ ทีนี้อยางที่วานี่นะครับ ผมคิดวา ปญหาทั้งหมดนี่ อยาง

ที่ทานกรรมาธิการบางทานไดพูดนี่ เรื่องนี้ไมใชเปนเรื่องทางดานสรีระเทานั้น มันเปนเรื่อง

สภาพทางจิตใจ เปนเรื่องของเพศ ที่เปนเรื่องของจิต เปนเรื่องของอะไรทั้งหลาย ซึ่งทีนี้ถา

สมมุติวา เรากําหนดที่จะทําใหเรื่องนี้ลงไปใหชัดเจนมากกวานี้นะครับ โดยที่คําที่เขา

ยืนยัน เพราะวาจริง ๆ แลวนี่นะครับ ผมคิดวา เขาไดพัฒนาเรื่องนี้มาเยอะมาก เขาไดทํา

เอกสาร ไดทําเรื่องเกี่ยวกับเครือขายที่เรียกวา เครือขายความหลากหลายทางเพศขึ้นมา

ดวยนะครับ ไมใชจะเปนเรื่องที่อยู ๆ รับกันวา คํานั้นคํานี้ เพราะวาจริง ๆ เรื่องนี้เปนเรื่องที่

เปนขอตกลงที่เขาเองนี่ไดตกลงกัน คําวา ความหลากหลายทางเพศ จนกลายมาเปนชื่อ

ของเครือขาย และเอกสารที่เขาเสนอมานี้ก็เปนเอกสารที่เขาใชคําวา สิทธิบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมคิดวา คํานี้เปนคําที่เหมือนกับวา ก็ยอมรับสิทธิ

ของเขาในลักษณะที่ไดวิเคราะห วิจารณกันแลววา ไมไดบงบอกถึงการเบี่ยงเบนทางเพศ 

และเปนเรื่องของการดูถูกนะครับ ------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๐๗/๑ 

 

 



 ๒๓๒
สสร ๒๒/๒๕๕๐              พรเทพ ๑๐๗/๑ 

 

เพราะวาตอนนี้ถาเราบัญญัติคําลงไปในลักษณะที่จะไปทําใหเขามีนัย ที่ เ รียกวา             

ทําใหเขาดอยลงไปนี่ สิ่งที่สําคัญเขาก็บอกวา ไมบัญญัติเสียดีกวานะครับ ถาบัญญัติแลว

มันทําใหเขาตองดอยลงไป แตผมคิดวา ทั้งหมดนี่เราเขาใจเรื่องนี้ดีรวมกัน เพราะวาเรา   

ไมตองการใหเกิดการที่จะใหมีความดอย หรือความแตกตาง แตเราตองการที่จะทําใหเขา

มีสิทธิ มีสถานะมากยิ่งขึ้น แตวา ความออนไหวอาจจะเปนเรื่องภาษาเทานั้นเอง ซึ่งผม   

คิดวา ตอนนี้นะครับ ถาสมมุติวา เราจะตกลงกันไดโดยไมตองโหวตก็จะเปนเรื่องดีที่สุด     

นะครับ แลวก็เปนเรื่องที่เราอาจจะหาคําที่เหมาะสมนะครับ แลวก็ดีสําหรับทุกฝายนะครบั 

ขอบพระคุณมากครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยว ผมถาม

กรรมาธิการ ตกลง ตกลงกันไดหรือเปลาครับนี่ ถาไมไดแลวก็จะไดบอกวานั่น แลวก็

จะตองออกเสียงนะครับ ตกลง ตกลงไมไดนะครับ มีผูที่จะพูดตอไปนะครับ คุณหลักชัย 

คุณสดศรี คุณเกียรติชัย คุณไพบูลย เกียรติชัยมีแลวครับ แลวก็คุณเศวต แลวหลังจากนี้

จะโหวตแลวนะครับ เพราะวาตอนแรกนึกวาจะตกลงกันได ทําทาเหมือนตกลงได แลว

ไมได ก็ตองโหวตแลวนะครับ ทานวาอยางไรครับ เชิญคุณหลักชัยครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิก      

ผูทรงเกียรติ มาตรานี้ผมสังเกตดูนะครับ สองชั่วโมงครึ่งกวา ๆ ผมเห็นวาเปนเวลา         

อันสมควรแลวที่เราจะตองลงมติครับ ขอผูรับรองครับ ชวยลงมติครับ ขอบคุณครับ     

ทานประธาน 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณหลักชัยเสนอ

วา ใครเห็นควรลงมติ เสนอเปนญัตติหรือ มีผูรับรองหรือเปลานี่ครับ ทานที่ยกมือนั่น

รับรองใชไหม รับรอง เพราะฉะนั้นก็ตองถามนะครับ มีผูรับรองนะครับ คุณเศวต เรื่องนี้   

ใชไหม 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ ผมสั้น ๆ     

นิดเดียวครับ ชี้แจงสั้น ๆ เผื่อเปนทางออกไดนิดหนึ่งในสถานการณอยางนี้ นิดเดียวครับ  

 



 ๒๓๓
สสร ๒๒/๒๕๕๐              พรเทพ ๑๐๗/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอน          

ถาไมอยางนั้น คุณเศวตไมไดมีชื่อ คุณหลักชัยเสนอญัตติวา แลวมีผูรับรองแลวนี่ 

  นายเศวต ทินกูล  : ก็ผมเห็นดวย แตวามันใกลเคียง เดี๋ยวผมเสนอนิดหนึ่ง 

เพื่อคอมโพรไมส  (Compromise) นะครับทานประธาน  คืออยางเรื่องบัญญัติคํา           

ทานประธานครับ ผมวาอยางนี้ไดไหมครับ นิดเดียวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมใชคุณเศวต

ครับ คุณหลักชัย 

  นายเศวต ทนิกูล  :  ความหลากหลายทางจิตเพศ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณเศวตครับ     

นั่งลง คุณหลักชัยเสนอเรื่องนี้ ยังไมไดตกลง คุณหลักชัยเสนอใหปด ใหลงมติ แลวมี                 

ผูรับรองนะครับ คุณการุณ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ก็อยากจะเจรจากับพี่นองของเรา

นะครับ วา ทานประธานเอยแลว มีอยูเหลือสองสามทานเทานั้นเอง คงจะสั้น ๆ แตละ

ทาน  ก็อนุญาตใหสองสามทานนี้พูดใหจบ อยางกรณีทานเกียรติชัย ทานอะไรอยางนี้   

นิดเดียวเอง ผมวาคุณหลักชัยครับคุณจะถอนก็จะเปนประโยชนนะครับ ไมตองขอมติ 

อยาใหผมตองขอเปดเลยครับ ทานประธานเอยชื่อแลวอยูสองสามทานเอง ก็สั้น ๆ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยังอีกหลายคน     

รวมแลว ๔ คน คุณหลักชัยเขาเสนอญัตตินี่ แลวมีผูรับรองดวย  

  นายหลักชัย กิตติพล  :  ทานประธาน ผมคิดวาเราใชเวลาสภานี้เปนเวลา

อันยาวนานแลว สองชั่วโมงกวา แลวก็มีความหลากหลายครบถวนแลว ขอทานประธาน

ชวยทําตามระเบียบดวย ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เพราะฉะนั้น         

มีผูรับรอง ผมขอถามนะครับใครเห็นวา ควรใหลงมตินะครับ ขอใหออกเสียง ญัตติที่               

คุณหลักชัยเสนอ คือ ขอใหปดอภิปราย แลวจะไดลงมตินะครับ ขอปดอภิปรายใชไหม

ครับ แลวจะไดลงมติ วาอยางไรครับคุณการุณ 

 



 ๒๓๔
สสร ๒๒/๒๕๕๐              พรเทพ ๑๐๗/๓ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ คือคุณหลักชัยเสนอใหปด

อภิปราย ผมเปนการทักทวง ไมไดเสนอญัตติใหเปดนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมีแตผูเสนอ

ใหปดอภิปราย ไมมีผูเสนอเปดนะครับ ยกเวนแตมีทานผูใดจะเสนอเปด ผมไมเสนอครับ 

เพราะฉะนั้นก็มีแตปดอยางเดียวเทานั้นละครับอภิปราย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานการุณไมได

เสนอ เพราะฉะนั้นไมมีใครเห็นเปนอยางอื่นแลวนะครับ ปดการอภิปราย เพราะฉะนั้น   

จะลงมติ ผมถามใหแนนะครับ เนื่องจากวา มาตรา ๓๐ นั้น กรรมาธิการมีการแกไข 

เปนไปตามที่กรรมาธิการแกไข เพราะฉะนั้น แลวถาแกไขนั้น ถาผมเขาใจถูกนะครับ              

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ถอนไปแลว ก็เหลือตามที่กรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนไว ถูกตอง

ไหมครับ มี ๒ ทางเทานั้นนะครับ ตรงกันนะครับ เพราะฉะนั้นโหวต ถาใครเห็นดวย       

นะครับ ถาเห็นดวย หมายถึง เห็นดวยกับกรรมาธิการ ถาโหวตวา ไมเห็นดวย เทากับ

เปนไปในทางเดียวกับที่กรรมาธิการขางนอย ๓ ทาน ถูกไหมครับ ขอเชิญลงมตินะครับ

ทานครับ  

 

                                                                                                                   - ๑๐๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๕
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                      อุทัยวรรณ ๑๐๘/๑ 

 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มีทานไหนลงมติ

ไมได มีปญหาไหมครับ ทานมานิจยังลงไมไดใชไหมครับ ใครครับ ที่ยังลงมติไมได ยกมือ

หนอย เจาหนาที่จะไป เพื่อใหเคลียรนะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย แลว

ถาเห็นดวยกับเสียงขางนอย ใหกด ไมเห็นดวย ถูกไหมครับ เขาใจแลวนะทาน ถาเห็นดวย 

หมายความวา เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางมากครับ ทางนี้ยังไมไดครับ เจาหนาที่ 

ขางลางไมมีปญหานะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงเรียบรอย

แลวนะครับ กรรมาธิการครับ ขางลางลงเรียบรอย รวมคะแนน จํานวนผูเขาประชุม      

๗๙ ทาน เห็นดวย ๕๔ ไมเห็นดวย ๒๓ งดออกเสียง ๒ นะครับทาน เปนอันวายืนตาม

กรรมาธิการนะครับทาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๖
สสร ๒๒/๒๕๕๐                                                                      อุทัยวรรณ ๑๐๘/๒ 

 

  ทานสมาชิกที่เคารพครับ มาตราเดียว หลังอาหารมื้อเย็น รูสึกเราใชเวลา

มาตราเดียวไปสองชั่วโมงกวานะครับ เวลาที่เรากะเอาไว เหลือประมาณ ๑๗ นาที คงจะ

เร่ิมอะไรไมไดนะครับ ผมขออนุญาต ก็ขออนุญาตขอบพระคุณคณะกรรมาธิการทุกทาน 

แลวขอปดประชุมครับ ขอบพระคุณครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๔๕  นาฬิกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๐ 

วันจันทรที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางนัยนา เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี   เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางนภาภรณ แพทยพันธุ  วิทยากร ๔ 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓)   
นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง   นางสาวรัศมี บานเยน็    

นางสาวรสรนิทร กนกอุดม  นายพรเทพ ไชยสงวนสุข   

นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร  นางสาวนัชชา โนไธสง        

นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ     นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร         

นางสาวปทติตา ธีรนนท     นางสาวประไพพิศ ดีสุน   

นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ   นางนงลักษณ อู    

นางสาวสมร เกตุศรี             นางสาวรัตนา ภูระหงษ 

             
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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