


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันอังคารที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
----------------- 

                               หนา 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม   ๑ 

                     ผูอภิปราย 

            - นายศักดิ์ชัย อุนจติติกุล     ๑ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

            - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช .... 

                     ผูอภิปราย 

            - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   ๓, ๗, ๑๔, ๖๖, 

           ๖๗, ๖๘, ๖๙, 

           ๗๓, ๘๓, ๘๔, 

           ๘๖, ๘๗, ๑๑๘, 

           ๑๓๓, ๑๔๑, ๑๖๕, 

           ๑๖๗, ๑๘๓, ๑๘๔, 

          ๒๐๗, ๒๐๘, ๒๐๙, 

           ๒๑๐, ๒๑๖, ๒๑๗, 

           ๒๑๘, ๒๒๕, ๒๓๒, 

           ๒๓๓, ๒๓๔, ๒๔๐, 

           ๒๖๗, ๒๖๙, ๒๗๐. 

           ๒๗๒, ๒๗๓ 

          



- ๒ - 
 

        หนา 
  - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๕, ๑๐๔, ๑๓๔, 

         ๑๓๘, ๑๕๕, ๑๕๗, 

         ๒๒๐, ๒๒๑ 

  - นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย    ๘ 

  - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๙, ๑๐ 

 - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์    ๑๐ 

  - นายคมสัน โพธิ์คง     ๑๑, ๓๑, ๕๖, 

          ๕๗, ๙๔, ๙๕, 

          ๙๗, ๑๐๐ 

   - พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนลีะบตุร  ๒๑, ๕๙, ๖๕ 

   - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ     ๒๓, ๓๖, ๔๓, 

          ๗๘, ๑๒๖, ๑๒๗, 

          ๑๓๐, ๑๘๙, ๑๙๑ 

   - นายจรัญ ภักดีธนากุล     ๒๗, ๕๐, ๒๒๖, 

          ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙, 

          ๒๓๘, ๒๓๙ 

   - นายวิทยา คชเขื่อน     ๓๕, ๑๒๒, ๑๔๑ 

   - นายอัครวิทย สุมาวงศ     ๓๖ 

   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย     ๔๐, ๕๔, ๕๕, 

          ๖๕, ๖๖, ๗๙, 

          ๘๗, ๘๘, ๙๒, 

          ๙๓, ๑๑๔, ๑๑๗, 

          ๑๑๘, ๑๒๓, ๑๕๙, 

          ๑๖๐, ๑๗๘, ๑๙๑, 

          ๑๙๙, ๒๐๐, ๒๑๘, 
 



- ๓ - 
  
           หนา 
          ๒๑๙, ๒๒๓, ๒๒๔, 

          ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๒๙, 

         ๒๓๐, ๒๓๕, ๒๓๖, 

          ๒๓๘, ๒๔๐, ๒๕๓, 

          ๒๖๑, ๒๖๒, ๒๖๓, 

          ๒๖๘, ๒๖๙ 

   - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ     ๔๕, ๑๗๔, ๑๗๕, 

          ๑๗๗, ๑๗๘ 

   - นางอังคณา นีละไพจิตร     ๔๙ 

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๕๘, ๑๑๔ 

   - นายประพนัธ นัยโกวิท    ๖๑, ๑๕๒ 

   - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย    ๖๔, ๖๘, ๑๘๖, 

          ๒๖๒, ๒๖๓, ๒๖๔ 

   - นายวีนัส มานมุงศิลป     ๖๖ 

   - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ    ๖๘, ๗๔, ๗๕, 

          ๗๗, ๘๒, ๘๓, 

          ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, 

          ๑๒๕, ๑๔๒, ๑๔๓, 

          ๑๔๔, ๑๕๐ 

   - นายสวิง ตนัอุด      ๗๒, ๑๓๔, ๑๔๐, 

          ๑๗๙ 

   - นายปกรณ ปรียากร      ๗๓, ๒๔๗ 

   - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา    ๗๓, ๑๖๕, ๑๗๑ 

   - นายวัชรา หงสประภัศร     ๗๔, ๗๙, ๙๔, 

          ๑๓๑, ๒๖๙, ๒๗๐ 
 



- ๔ - 
  
           หนา 
   - นายอัชพร จารุจินดา     ๗๔, ๗๖, ๗๘,  

         ๘๑, ๘๕, ๙๑, 

          ๙๔, ๙๘, ๑๐๐, 

          ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๑๗, 

          ๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๑, 

          ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๓๓, 

          ๑๔๐, ๑๔๗, ๑๕๒, 

          ๑๕๘, ๑๕๙, ๑๖๒ 

   - นายอุทิศ ชชูวย      ๗๖, ๑๑๐ 

  - นายหลักชยั กิตติพล     ๗๖, ๑๑๐, ๑๑๖ 

   - นายเศวต ทินกูล      ๗๗, ๘๑, ๘๒, 

          ๙๒, ๙๓, ๑๓๒, 

          ๑๓๖, ๒๔๖ 

   - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร     ๘๐, ๙๔, ๑๑๔ 

   - นายธงทอง จันทรางศ ุ    ๙๖, ๙๙ 

   - นายการุณ ใสงาม      ๑๐๑, ๑๑๘, ๑๑๙, 

          ๑๒๔, ๑๒๖, ๑๔๒ 

   - นายเดชอุดม ไกรฤกษ    ๑๐๓, ๑๐๔, ๑๑๗,  

          ๑๒๘ 

   - ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบญุชัย   ๑๐๘ 

   - นายสมชัย ฤชุพันธุ      ๑๑๒ 

   - นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ    ๑๑๒ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล     ๑๑๕, ๑๒๐, ๑๘๖, 

          ๒๐๓, ๒๓๑, ๒๖๐ 

 
 



- ๕ - 
  
           หนา 
   - นายอรรครัตน รัตนจันทร     ๑๓๑, ๑๔๕, ๑๔๖, 

          ๑๔๙, ๑๕๐, ๑๕๓, 

          ๑๕๕, ๑๕๖, ๑๕๘, 

          ๑๖๐, ๑๖๓ 

   - นายกลานรงค จันทิก     ๑๓๒, ๑๓๓ 

   - นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน     ๑๔๒ 

   - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม      ๑๖๗, ๑๘๓, ๒๑๐,  

          ๒๓๔ 

   - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช    ๑๗๑, ๑๘๑, ๑๘๓ 

  - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย     ๑๗๙, ๒๐๐ 

   - นายสุนทร จันทรรังสี      ๑๘๔ 

   - นายมานิจ สุขสมจิตร      ๑๙๐ 

   - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล      ๒๐๖, ๒๐๗ 

   - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ      ๒๓๖ 

   - นายธีรวัฒน รมไทรทอง      ๒๔๑, ๒๔๓, ๒๔๕, 

          ๒๔๘ 

   - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย     ๒๔๓, ๒๕๖, ๒๖๔ 

   - นายไพโรจน พรหมสาสน      ๒๔๔ 

   - นายวิชัย รูปขําดี      ๒๕๑, ๒๕๘, ๒๖๙ 

   - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ    ๒๕๙, ๒๖๓, ๒๖๔ 

 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันอังคารที่ ๑๒  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา 

                   จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๖  คน 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนทานสมาชิกที่

เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม         

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม เชิญครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  

นะครับ  สสร .  ทานประธานครับ  ผมทราบวา  วันนี้ ไม มีการถายทอดการประชุมสภา               

รางรัฐธรรมนูญทางสถานีโทรทัศน กรมประชาสัมพันธ ชอง ๑๑ กระผมขออนุญาตเรียน             

ทานประธานอยางนี้ครับวา การประชุมเพื่อแปรญัตติของสภารางรัฐธรรมนูญนั้น เปนเรื่องที่   

เปนการใหการศึกษา ใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูวา สิ่งที่ สสร. หรือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

กําลังทํางานกันอยูนั้น เปนเรื่องที่เราไมไดทิ้งประชาชน เราไมไดที่จะไมใหประชาชนรับฟง 

เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นรัฐบาลนะครับ ซึ่งกํากับดูแลกรมประชาสัมพันธนั้น ไดให

ความสําคัญกับการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ จากวันนี้ไปจนกระทั่งการแปรญัตติจบสิ้น       

ผมเชื่อวา  ประชาชนที่ดูอยูทางบานนั้น  จะไดใชวิจารณญาณในการที่จะตัดสินใจวา               

การแปรญัตตินั้น การประชุม การพูด การคุย ดวยเหตุดวยผลของ สสร. กับกรรมาธิการ          

ยกรางนั้น เปนสิ่งที่จะใหความรูและความเขาใจ และเปนการพัฒนาทางดานการเมืองใหกับ

ประชาชน เพราะฉะนั้นผมถึงอยากจะวิงวอน และขอใหรัฐบาลไดชวยพิจารณาอนุมัติ              

ใหมีการถายทอดสดจากนี้จนจบสิ้นกระบวนการครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้ทางฝาย

เจาหนาที ่ประจําอีกฝายหนึ่งบอกวา  ถายทอด  อีกฝายหนึ่งบอก ไมถายทอด  กําลัง

ตรวจสอบนะครับ แตวาขอเสนอแนะของทาน เดี๋ยวจะไดรีบประสานงานกับทางฝายรัฐบาลที่ 



 ๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                         นัชชา ๑/๒ 

 

ดูแลนะครับวา จะชวยดําเนินการอยางไร เพื่อใหการถายทอดทุกวันที่เราประชุมนะครับ รับที่

ทานหารือไวนะครับ ในระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่แจงตอที่ประชุมนั้น ไมมีนะครับ ไประเบียบ

วาระที่ ๒ 

   ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  ก็ไมมีนะครับ 

   ระ เบี ยบวาระที่  ๓   เ ร่ื อ งที่ คณะกรรมาธิ การพิ จารณาเสร็ จแล ว  คือ                  

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ         

จัดทําเสร็จแลว เมื่อวานนี้เราไดพิจารณากันมาแลวนะครับ วันนี้จะพิจารณาตอ   

   ขอเชิญคณะกรรมาธิการครับเขาประจําที่ 

   (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   กรรมาธิการ           

พรอมหรือยังครับ ทานสมาชิกเสียบบัตรไวไดแลวนะครับ พรอมแลวนะครับ  ทานอาจารย    

เจิมศักดิ์ครับ 

    

          - ๒/๑ 

    

 

 

 



 ๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สุพิชชาย ๒/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม       

เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ระหวางที่เรายังรอความพรอมกัน ผมขอใชเวลาสัก        

สองสามนาที คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่ ผมกลับไปที่บานไดรับโทรศัพทมากมาย      

ทานประธานครับ เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ในตอนมาตราสุดทาย คือ เนื่องจากวา ผมนี่    

เปนหนังหนาไฟพอสมควร เพราะวาผมเปนผูที่ออกไปรับฟงความเห็นของประชาชน แลวผมก็

จะตองออกไปปฏิบัติหนาที่ในเฟส (Phase) ที่ ๓ ในการไปชี้แจงรณรงคใหประชาชนไดเขาใจ

รัฐธรรมนูญ แลวจะไดลงประชามติ ทานประธานคงจะตองเห็นใจผมพอสมควรนะครับวา       

ผมตองอธิบายเขา แตวาเหตุการณเมื่อวานนี้นี่ผมไดรับคําถาม และผมยังอธิบายไมได           

ผมจะขอปรึกษาทานประธานวา ทานประธานหรือกรรมาธิการจะใหผมอธิบายเขาอยางไร      

คือ เม่ือวานนี้มีประชาชนโทรศัพทมาหาผมเมื่อคืนนี้ แลวก็เมื่อเชาก็มี ถามวา เห็นกรรมาธิการ 

โดยทานอาจารยวิชา มหาคุณ นี่ ก็ไดพูดตอนกอนที่จะพักวา กรรมาธิการก็มีเจตนาตรงกัน    

และในหลักการนี่ก็จะไปชวยกันหาคํา เพราะวา คําในรัฐธรรมนูญนี่มันก็ตองสื่อความหมาย 

แลวก็ขอพัก เพื่อที่จะไปคุยกันในเรื่องนี้ ทานประธานครับ แลวเขาก็ถามวา เมื่อเจตนาตรงกัน

แลวนี่ การหาคํานี่มันหายาก จนกระทั่งตองเปลี่ยนเปนหลักการนี่ ตองมีการโหวต (Vote) กัน           

อยางนั้นหรือ ผมไมรูจะตอบเขาอยางไรครับตรงนี้ เขาติดตามดูอยูตลอด เขาลุนอยูตลอด      

และเขาถามผมตรงนี้ละครับ  เขาบอกวา  เมื่อกรรมาธิการ  โดยตัวแทนกรรมาธิการ                  

คือ ทานอาจารยวิชา มหาคุณ พูดนี่ ทุกคนก็บอก โอ.เค. (O.K. – Okay) เหลือแตเพียงแค         

หาถอยคํา แลวพอหาถอยคําแลวนี่ เขาถามวา มันทําไมกลับไปสูรางเดิมของกรรมาธิการได   

โดยที่ไมมีคําพวกนี้เลยนี่ เขาถามผม ผมอธิบายเขาไมไดครับทานประธาน ผมพยายาม          

จะอธิบายเขาวา เราไปตกลงถอยคํานี่ มีปญหาวา ถอยคํานี่เขาก็ไมเห็นดวย สวนที่เขาบอกวา   

จะตัดคําวา เพศ ออก ใสแต ความแตกตางทางเพศ ผมก็เห็นวามันไมสื่อ เพราะวาวรรคสองนี่

ผมก็ตัดออกแลววา  ชาย  หญิง  และความแตกตางทางเพศ  มีสถานะเสมอภาคกัน                  

ก็ตั ดออก  เพราะฉะนั้ นผม เองนี่ อธิ บายตรงนี้  ก็บอก เขาว า  ผมก็ เลยไม เห็ นด วย                  

ก็เลยคิดวา  ในที่ประชุมใหญจะหาทางออก  โดยการหาถอยคํารวมกัน แตแลวก็มีผูยกมือขึ้นมา               

 

 



 ๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สุพิชชาย ๒/๒ 

 

บอก ขอใหโหวตก็เปลี่ยนจากหลักการที่ เราพูดกัน  ผมก็เลยตกใจ  ผมก็ไม รูจะอธิบาย             

เขาอยางไรวา ทําไมสมาชิกเราจึงขอโหวตขึ้นมา แนนอน เปนเอกสิทธิ์แน แตวาที่เราตกลงกันนี่

มันก็ลงตัวแลว กําลังหาถอยคํากันไป หาถอยคํากันมา ทานคณบดีนิติศาสตร จุฬา ก็กรุณาหา

คําบาลีมาผสม แลวตอนนั้น คนทางบานนี่นะครับ เขาก็โทรศัพทถึงผม บอกใชคํานี้ไดไหม วา 

เพศผสมผสาน ก็คือ เพศผสาน ผมก็บอก เอย ผมยังไมกลาเสนอนะ เดี๋ยวฟงเขากอน พอ

ระหวางนั้น ก็เลยมีการปดอภิปราย ปดหลักการ เปลี่ยนหลักการ ลงมติกันไปเรียบรอยเลย แต

ทานประธานตองเห็นใจพวกผมนะครับ พวกผมนี่จะตองไปรับหนาเสื่อแทนทาน วันอาทิตยนี้ผม

ก็ตองไปพิษณุโลก สัปดาหถัดไป ผมกับทานประธานนะรับหนาเสื่อดวยกัน ๒๔ มิถุนา ถัดไปผม

ตองไปจังหวัดตาก แลวก็ไปจังหวัดเลย ที่ทานประธานประสงคกับผมจะตองไปรับหนาเสื่อ

รวมกัน ก็ไปเร่ือย ๆ อยางนี้ละครับ แลวในเฟสที่ ๓ ในชวงที่ ๓ นี่ ทานอาจารยสมชัยกับผม

จะตองเดินสาย แลวจะตองถูกถามเรื่องนั้นเรื่องนี้วา แลวที่เขาบอกมานี่ ทําไมไมพิจารณาบาง 

เพราะเขาฟงเราอยูตลอด แลวถาเขาถามผมวา คนบางคนเอาความรูสึกสวนตัวมาอยางเดียว

เลย ไมคอยฟงเขาเลยนี่ จะใหผมอธิบายเขาอยางไรทานประธาน ผมอยูในฐานะลําบากนะครับ 

 

                      - ๓/๑ 

 



 ๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๓/๑ 

 

ที่ผมพูดนี้ ทานก็รูวา ผมทํางานมาโดยตลอด เสร็จแลว ถาบอกใชความรูสึก แลวทานเลขาของ

กรรมาธิการก็บอกวา เราไมเอาแพ เอาชนะกัน มีแตอาจารยเจิมศักดิ์ แตแลวเมื่อวานนี้เขาถาม

วาอยางนี้นี่ แลวจะอธิบายอยางไรวาเราเอาแพ เอาชนะกันหรือเปลา พอในที่สุด ก็มีการขอ

โหวต ก็เปนเอกสิทธิ์ละครับ แตคุณการุณขอวา ขอใหทานเกียรติชัยไดแสดงความเห็นสักนิด

หนึ่งไดไหม มีคําที่จะหาทางออกได ทานเปนนักกวี อาจารยเกียรติชัยเตรียมเขียนไวเยอะแยะ

เลย ตอนหลังวิ่งมาใหผมดูบอก อะไรวะ นี่มาใหดูอยางนี้นี่ไมมีโอกาส ปด โหวต ผมอธิบายเขา

อยางไร ชวยอธิบายแทนผมตรงนี้เลยไดไหมครับ ผมจะไดไมตองไปอธิบาย หรือจะไดจําคําของ

ทานเอาไปอธิบาย ทานประธานชวยหนอยเถอะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ เม่ือวานนี้สมาชิกก็เห็นนะครับ แตเรากลับเขามานี่ ก็นึกวา ตกลงกันได เหลือแตถอยคํา ก็

อภิปรายกันไปแลว อภิปรายกันไปแลว ผมก็ตองถามทางยกราง ยกรางเขาก็โหวต แลวสมาชิกก็

อภิปราย แลวสมาชิกก็เห็นวา ควรปด สมาชิกดวยกันก็ไปสนับสนุนนะทานอาจารย ก็เลยตอง

โหวตขึ้น ผมก็ไมรูวาทําไมเปนอยางนั้น เดี๋ยวยกรางอธิบาย โดยคนเดิมนะครับ ทานอาจารยวชิา 

เชิญครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่

เคารพครับ ผม วิชา มหาคุณ ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่ไดพาดพิงถึง 

ก็คือ กอนที่จะลงไป มีการปรึกษาหารือกันนี่ ก็เปนความจริงที่กระผมไดบอกวา ผมเอง แลวก็

กรรมาธิการสวนใหญก็ติดใจในเรื่องของถอยคํา ซึ่งรัฐธรรมนูญนี่เวลาบัญญัติไว ถอยคํา

ทั้งหลายตองสื่อความหมายที่เขาใจไดชัดเจน แจมแจง ไมมีการตีความไปหลายนัย ไมมีความ

เคลือบคลุม สงสัย แตวาในกรณีหลังจากที่ใชแลว มันอาจจะเกิดกรณีเคลือบคลุมนั้น มันก็มี

หลักตีความของมันอยู ซึ่งเปนแนวทางหลังจากที่ประกาศใชแลวนะครับ แตวา กอนประกาศใช

นี่ การรางรัฐธรรมนูญตองชัดเจนนะครับ แลวจะไมมีการเขียนบทนิยามศัพทไวในราง

รัฐธรรมนูญเปนอันขาดนะครับวา นี่ความหมายนี้หมายความวาอยางไร อยางไร ซึ่งกรณีนั้นก็

ตองไปอานในบันทึกเจตนารมณ ซึ่งเราก็ไมรูวาจะไดมีโอกาสอานกันหรือเปลานะครับ ในโอกาส

ที่ไดมีการพูดจากันนี่ ผมก็เรียนวา ก็ยังพูดจากันดวยดี แลวก็ไมมีใครที่จะมีความเห็นในทาง

แตกแยก หรือคัดงางอะไร แตวา ถอยคําที่มันยังไมลงตัวกันก็คือวา คําวา เพศ ที่มีอยูในรางเดิม  



 ๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๓/๒ 

 

แลวกับคําวา ความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะเปนคําเอามาตอทาย เอามาเพิ่มเติม ซึ่งทาง

กรรมาธิการยกรางสวนใหญก็เห็นวา ถาเผื่อเติมคําวา ความหลากหลายทางเพศ ลงไปแลวนี่ก็

ตองตัดคําวา เพศ ออกไป เพราะวาความหลากหลายทางเพศก็หมายถึง รวมหมดทั้งเพศชาย 

เพศหญิง เพศอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีตามที่เราไดเห็นสมควรวา ใหความคุมครอง คือ ไมถูกเลือก

ปฏิบัติ  ซึ่งทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานอาจารยไมเห็น

ดวย ทานบอกวา ตองมีคําวา เพศ ดวย แลวมีความหลากหลายทางเพศดวย ตรงนี้เองนะครับ 

ซึ่งมันทําใหไมลงรอยกัน ทําใหไมสามารถที่จะตกลงกันไดในเรื่องของถอยคํา ซึ่งทานอาจารย

เองนี่ก็เสนอคําอื่นมาดวยนะครับ เชน ความแปรเปลี่ยนจากเพศกําเนิด ซึ่งก็ไมรูวาแปรเปลี่ยน

อยางไร แบบไหน ซึ่งทางกรรมาธิการยกรางเองก็ไมสนิทใจในถอยคําอันนี้นะครับ เพราะวามัน

ไมสื่อความหมายอีกเหมือนกันนะครับ ความแปรเปลี่ยนทางเพศนี่ ทางทานอาจารยบางทาน

บอกวา เดี๋ยวจะเขาใจผิดวา พวกความรุนแรงทางเพศนี่จะอยูในขายไหม เปนความแปรเปลี่ยน

ทางเพศนี่ พวกชอบเซ็กซ (Sex) หมูอยางนี้จะอยูไหม เดี๋ยวยุงกันใหญครับ ------------------------- 

 

         - ๔/๑ 

 

 

            

 

 



 ๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ปทิตตา ๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นในเรื่องของถอยคํานี่ เวลาที่เราบัญญัตินี่ตองชัดเจน ตองใหความหมายอยางที่ได

กลาวไวนะครับ ดวยเหตุนี้เองนี่ กรรมาธิการยกรางก็เลยเห็นสมควรใหกลับมาในที่ประชุม ใหมา

ลองคุยกันอยางเปดเผยนะครับในที่ประชุมอีกที แลวผมก็ไมไดคาดหมายวา อภิปรายไปแลว 

แลวก็จะมีผูเสนอปดอภิปราย ก็อาจจะเปนดวยเหตุวาตอนนั้นค่ําแลวครับ ดึกแลวนะครับ จะมี

เสียงเรียกรองนะครับ จากหัวใจ จากทางบานก็สุดแลวแตนะครับ ก็เปนเหตุที่ทําใหตองยุติ      

นะครับ ก็ตองโหวต  ผมก็กราบเรียนตอทานประธานนะครับ ไปถึงทานกรรมาธิการยกรางทุกคน

นะครับวา ทานไมไดมีเหตุที่จะมีการพลิกแพลงหรืออะไรเลยนะครับ ผมเรียนดวยความ    

บริสุทธิ์ใจ และกราบเรียนไปถึงทานสมาชิกทุกทานดวยนะครับวา เหตุการณนี่มันก็ไมสามารถที่

จะยุติกันไดดวยการตกลงในเรื่องของถอยคํา กรณีอยางนี้นี่ก็อาจจะเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้น

กระผมก็เรียนวา เมื่อวานนี้ไมไดอยูในความคาดหมายจริง ๆ ครับ ผมตองขอขอบพระคุณทุก

ทานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ออกเสียงไปแลวนะ 

เชิญทานสวาง  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ นิดเดียวครับ คือเม่ือ

เจตนาก็ตรงกันอยางนั้น ก็ฝากกรรมาธิการไปพิจารณาก็แลวกันนะครับวา ทานจะลองไปคิด

ถอยคําไป เรายังมีเวลากันอีกหลายวันนะครับ เพราะกรรมาธิการมีสิทธินะครับ ในการที่จะหยิบ

ยกขึ้นมา ถาเจตนาตรงกัน ทานไมไดกะจะเอาแพ เอาชนะ แลวก็ไมมีเจตนาที่จะไปพลิก เจตนา

ที่หยุดพักเพื่อที่จะพลิกสถานการณ ทานไมมีเจตนานั้นจริง ๆ ผมก็เชื่อวาเชนนั้น เพราะฉะนั้นก็

ฝากวาทานลองไปพิจารณานะครับ ผมกราบเรียนทานประธานประสงค ถาเจตนาเปนอยางนั้น

จริง ๆ ทานมีเวลา แลวทานถาจะขอเปลี่ยนถอยคํา ซึ่งไมยาก แลวก็ขอแกตรงนี้ได เพราะวาเราก็

สามารถที่จะโหวตกันไดวาจะเห็นวาอยางไร จะแกได หรือไมได เพราะกรรมาธิการทานมีสิทธิ

นะครับ แตถาพวกผมขอขึ้นมานี่มันจะตองใช ๖๐ เสียง เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ เราก็มีสิทธิ แตวา

ทานก็มีสิทธิ ผมฝากพิจารณาก็แลวกันครับ ขอ ถาทานไมแก ผมก็ไมวาอะไรครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอกันอยางไรเดี๋ยวก็

ลองดูนะครับอาจารยครับ ทานสวางนะครับ  



 ๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)       ปทิตตา ๔/๒ 

 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ทานประธานสภาที่เคารพ แลวก็ทานเพื่อน ๆ สมาชิก 

สสร. ที่เคารพทุกทาน ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือหลักการในเรื่องนี้ ผมวา กรณีเชนนี้ก็จะ

เกิดขึ้นตอ ๆ ไปอีก อยางเชน พวกเราทั้งหลายนี่ไปรับฟงความคิดเห็นมาแตทุกจังหวัด ผมก็

รับมาหลายเรื่องเชนเดียวกัน ก็มีความรูสึกเขาใจ ขออนุญาตเอยนาม  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

อยางที่วา แตวา ถาหากวา เรารับฟงมาทั้งหมดแลว มาถึงตอนนี้ เม่ือผานญัตติไปแลวอยางใด

อยางหนึ่ง เราเองก็ยังจะตองกลับไปรับผิดชอบที่ฟงมาอีกนี่ จะถูกตองหรือไมครับ โดยหลักการ

ก็เลยอยากจะเรียนปรึกษาวา นาจะไมใชอยางนั้นกระมัง อยางเชน บางเรื่องที่สําคัญ เรารู ๆ กัน

อยูอยางนี้ มีคนมาสนับสนุนอยูขางนอกเยอะแยะ ถาเกิดไอคนที่รับฝากมาอยางนี้เชนเดียวกัน 

แลวก็ไมไดครบ ๖๐ เสียงในนี้ อาว ก็มีอันวาเราตองใชตามรางนี้ไปกอนอยางนี้ คนที่รับมาแลวก็

มีคนสนับสนุนขางนอกเยอะ ๆ จะทําอยางไร เพราะฉะนั้นโดยหลักการนี้ ผมก็อยากจะกราบ

เรียนทานเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ เรารับฝากมาดวยกันทั้งหมด แตวาในรอยคนนี่ เมื่อมันมีมติ

ออกมาแลว ไมได ๖๐ เราตองเคารพกติกาวา เอาฉบับนี้ไปใชกอน ฉบับนี้ก็อาจจะไมใชฉบับที่

ทุกคนถูกใจทั้งหมด ใน ๒๙๙ มาตรา ผมไมชอบสักแคมาตราเทานั้น ซึ่งผมแปรอยูตรงนี้ แลวเรา

จะไมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือ เราจะออกไปเอาชาง เอามามาเพิ่มเติมอยางนั้นหรือ ผมวาก็ไม

เปนประชาธิปไตยที่ถูกตอง รับฝากมาก็รับฝากมาโดยหลักการ แตวาเมื่อไมได ๖๐ ก็คือ ไมได 

๖๐  อยางนั้น  นี่ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาหารือพวกเราโดยหลักการทั้งหมดนะครับ 

เพราะฉะนั้นก็ตองขออนุญาตวา เมื่อมติออกมาอยางไร ก็ตองควรจะรับปากอยางนั้นไป เพราะ

เราเองนี่ก็รับมาดวยกันทั้งหมดอยางนี้ครับ --------------------------------------------------------------- 

 

       - ๕/๑ 



 ๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)       ประไพพิศ ๕/๑ 

 

ถาทางออกอยางนี้ไดไหมครับ ทานประธานครับ ผมเสนอวาอยางนี้ ผมก็เขาใจความรูสึกของ

ทานครับ เอาวารอบแรกขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ รอบแรกวาอยางนี้ไปกอน ครบ       

๒๙๙ มาตรา เสร็จ เออ มีเร่ืองใดที่เราเห็นวา สวนใหญยังติดคางคาใจ เราก็พูดกันไว เอา 

กลับมาดูรอบสองอีกนิดหนึ่งถาหากมีเวลา หากมีเวลานะครับ มันก็เปนเงื่อนไขเวลามาอีกทหีนึง่ 

ก็ถาหากมีเวลาก็มาพูดตรงประเด็นที่เรายังติดใจอยูอีกเปนรอบที่ ๒  สั้น ๆ เฉพาะประเด็นที่เรา

ติดใจดวยกัน อยางนี้ก็จะเปนไปไดครับทาน ผมขอเรียนเพื่อนสมาชิกครับ หลักการอันแรก ก็คือ

วา เรารับฝากมาดวยกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อรับฝากมาแลวนี่ หากมันไมได ๖๐ ก็ควรจะ

เคารพกติกา แลวประเด็นที่ ๒ ก็คือวา รอบแรกขออนุญาตผาน ๒๙๙ เสียกอนครับ พอผานแลว 

หากมีเวลา เราก็มาพูดประเด็นที่เรายังติดใจกันอยูอีก ก็ไมผิดกติกาอะไร แตวา ทั้งนี้ทั้งนั้น

ภายใตเงื่อนไขเวลาของวันที่ ๖ กรกฎา ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือการพิจารณาเมื่อ

ผานไปแลวนี่นะครับ ถาจะไปยกอะไร ก็คงเปนไปตามมาตรา ๒๘ แตผมคิดวา ทั้งกรรมาธิการ

อะไรนี่ เดี๋ยวไปบอกกับทานกอน สวนจะใชพวกเราอยางไรที่ เปนไปตามมาตรา ๒๘ ของ

รัฐธรรมนูญก็ดูไดนะครับ แตเวลานีต้องขอใหผานไปทีละมาตราไปเลย ทานอลิสาครบั 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธาน สสร. แลวก็สมาชิกทุกทาน

นะคะ ดิฉัน อลิสา พันธุศักดิ์  สสร. นะคะ ก็อยากจะเสริมประเด็นเมื่อวาน ในเรื่องของการ

ตัดสินนะคะ  คือจ ริง  ๆ  แลว เขาใจดีทุกทานที่พยายามที่ จะหาทางออก  แลวก็ทาง

คณะกรรมาธิการยกรางก็ใหโอกาสเราในการที่จะหาวิธีการเปลี่ยนแปลง แตวา อันนี้ก็คือเปน

ประสบการณอันหนึ่งที่ก็คิดวา ขอใหเปนประสบการณที่สอนพวกเราอีกครั้งนะคะวา วิธีการ

ตัดสินใจนี่ไมควรจะมีการเปลี่ยนแปลงดวยอารมณ แลวก็เรื่องของประเด็นเมื่อวานนี้ คือ

อยากจะบอกวามันไมไดเปนประเด็นที่รายแรงที่จะบัญญัติเขาไปในนี้ เปนประเด็นของการให

โอกาส เพราะฉะนั้นถาเราดูดวยเหตุผลวา คืออยากจะพูดใหทุกทานทราบอีกครั้งหนึ่ง เพราะ

บางทานก็อานไมเห็นนะคะ บางทีก็ไมอานใหทราบดวยวา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ

บุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องตาง ๆ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   คืออยางนี้ครับ           

ขออนุญาตอยาไปลงในรายละเอียด เพราะลงมติไปแลวนะครับ 



 ๑๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)       ประไพพิศ ๕/๒ 

 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :   ไมคะ คือเร่ืองของลงมติใหเปนเรื่องของลงมติไปคะ 

แตวา คืออยากจะใหเวลาที่เราจะมีการลงมติอีกครั้งหนึ่งนี่ ขอใหมีการคิดไตรตรองวา คือ ความ

ที่เรามีความยึดถือในเรื่องของการใหโอกาสนี่มันไมนาจะเปลี่ยนแปลงได แลวก็อยากจะใหเห็น

เร่ืองนี้วา ไมใชมันเปนเรื่องของบุคคล แตเปนเรื่องของสวนรวม แตวา เราอยากจะใหโอกาสคนที่

เขาเปนผูดอยโอกาส เพราะฉะนั้นมันไมนาจะไปอิงกับเร่ืองใด ๆ เพราะวา ในการประชุมนอก

รอบเอง ก็มีการเสนอความเห็นที่แตกตางกันมาก แลวก็อิงเรื่องที่ไมนาจะเกี่ยวของกันไดนะคะ 

ก็อยากจะฝากไวแคนี้คะ ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ เรื่องนี้เอาอยางนี้ 

เพราะลงมติไปแลวนะครับ เดี๋ยวไปดูวาจะทําอยางไร เพราะถาเราพูดเรื่องที่ลงมติไปแลว เดี๋ยว

จะเปนปญหา นี่เพิ่งมีสังเกตมาตรานี้มาตราเดียว เดี๋ยวมันตองมีเรื่องอะไรที่คงเห็นไมตรงกันอีก

นะครับ ซึ่งขั้นตอนก็ทําได ถาไปคุยแลวกรรมาธิการยกรางเขายอมก็อาจจะนั่นได แลวก็

ไมอยางนั้น ก็เปนไปตามมาตรา ๒๘ ที่ใชสมาชิกนะครับ ขอผานตรงนี้ไปไดไหมครับ ลงมติไป

แลว ทานวิชัยครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานครับ กระผม วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. 

หมายเลข ๐๕๙ ครับ ประเด็นเมื่อวานนี้เราพูดกันตั้ง ๒ ชั่วโมงเศษ ทานประธานครับ ลงมติไป

แลวนะครับ แลววันนี้ก็ยังมาพูดตอ กระผมอยากจะกราบเรียนวา กอนที่จะลงมตินั้น ทุกคนก็ได

พิจารณารอบคอบ เห็นดวยไปหมดแลว แลวถาใหมาพูดอีก ก็ทุกมาตราก็มีปญหาไปหมด ก็

อยากจะกราบเรียนทานประธาน ขออภัย ที่ตรงนี้ตองเด็ดขาดหนอยครับ ทานประธานครับ 

มิฉะนั้นแลวมันจะเสียเวลาไป ไมเกิดประโยชนอะไรเลย ก็กราบเรียนทานประธานครับ 

          - ๖/๑ 



 ๑๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖/๑  

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ                 

ผมกําลังจะตอนะครับ ขออนุญาตดําเนินการตอนะครับ มาตรานี้ใชเวลาขามคืน แลวก็ใชเวลา

ขามมาถึงอีกวันหนึ่ง ลงมติไปแลว ขอไปตอมาตรา ๓๑ ทานเลขา 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๓๑ ไมมี

การแกไข  สวนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไมมีการแกไข มาตรา ๓๒ มีการแกไข            

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ๓ ทาน คือ ทานชูชัย ศุภวงศ  ทานศาสตราจารยเกริกเกียรติ 

พิพัฒนเสรีธรรม และทานคมสัน โพธิ์คง และมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ๑ ทาน คือ    

ทานศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง (ทานรองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ สําหรับที่

สงวนความเห็นนี่ใครครับ ของคุณหมอ ของทานอาจารยเกริกเกียรติ ทานคมสันเชิญครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม คมสัน  

โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม แลวก็ทานกรรมาธิการ       

คุณหมอชูชัย ศุภวงศ แลวก็ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ขอสงวนความเห็น      

ในมาตรา ๓๒ วรรคสาม นะครับ ในเรื่องของการจับกุม คุมขังบุคคล โดยไมไดมีคําสั่ง หรือ

หมายของศาล แลวก็การตรวจคนตัวบุคคลนะครับ ซึ่งในรางของกรรมาธิการนี่ไดกําหนด        

ในมาตรา ๓๒ วรรคสาม วา การจับ คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือกระทําการใด อันกระทบตอ

สิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทําไมได เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ

อยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ สาเหตุของการที่ตองสงวนความเห็นในเรื่องนี้นะครับ             

ก็เนื่องจาก ในบทบัญญัติ ในมาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๒ ทั้งหมดนี่ กรรมาธิการไดยุบ

รวมมาตราหลายมาตราครับ ก็คือ มาตรา ๒๓๗ แลวก็มาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

เขามารวมดวยกัน แลวเอาหลักการในเรื่องของการจับ คุมขังบุคคล แลวก็การตรวจคน ซึ่งเปน

คนละเรื่องกันมาไวในมาตราเดียวกัน ซึ่งมาตรา ๓๒ วรรคสามนี่นะครับ เรื่องของการจับหรือ 

คุมขังตัวบุคคล โดยหลักการนี่ครับจะกระทําไมได ในมาตรา ๒๓๗ แลวก็วางหลักการไววา   

เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล ก็หมายความวา ขอยกเวน ในเรื่องของการจับ คุมขังนั้น  

 



 ๑๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กุลนที ๖/๒ 

 

ตองเปนหลักการที่ตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลเทานั้นนะครับ นอกจากจะมีเหตุอ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัตินะครับ สวนในเรื่องของการตรวจคน แบงออกเปน ๒ เร่ือง ก็คือ เร่ืองของการ

คนเคหสถาน ซึ่งเปนการละเมิดเสรีภาพของบุคคลในเคหสถาน กับเร่ืองของการคนตัวบุคคล 

ในทางกฎหมายอาญานั้น ถือหลักวา การตรวจคนนั้น สามารถที่จะกระทําไดภายใตบทบัญญัติ

ของกฎหมาย คือ ขอยกเวนเพียงขอยกเวนเดียว การที่กรรมาธิการเอา ๒ เร่ือง ก็คือ การจับ    

คุมขัง การตรวจคนตัวบุคคล แลวก็การกระทําใด ๆ อันกระทบสิทธิเสรีภาพนี่มารวมไวใน    

วรรคสาม โดยเขียนขอยกเวนวา เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่

กฎหมายบัญญัตินั้นนะครับ มันกอใหเกิดปญหาเปนประการนี้ครับ ทานประธานครับ ก็คือวา 

ทําใหการตรวจคนตัวบุคคลในที่ตาง ๆ นี่ ซึ่งเชน การตั้งดานของเจาหนาที่ตํารวจในที่สาธารณะ

นั้น เมื่อดูถอยคําแลว จะหมายความวา มีคําสั่งหรือหมายของศาลมากอนนะครับ แลวก็มีเหตุ

อยางอื่นตามมาทีหลัง หมายความวา การตรวจคนตัวบุคคลนั้น จะตองใชคําสั่งหรือหมายของ

ศาลเสมอ เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้นี่ผมคิดวา ถอยคําไมมีความชัดเจนในจุดนี้ แลวจะเปน

ปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยในเรื่องของการตรวจคน  

ตัวบุคคลนะครับ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เพราะวาการตรวจคนตัวบุคคลนั้นกลายเปนวา 

จะตองไปขอคําสั่งหรือหมายของศาลทุกครั้ง ถาหากตีความโดยขอความที่เขียนในลักษณะ

เชนนี้นะครับ การตั้งดานที่บริเวณที่ตํารวจตั้งดาน เพื่อตรวจคนเหตุรายตาง ๆ ยกตัวอยาง เชน 

การวางระเบิดที่เกิดขึ้นในที่ตาง ๆ นี่ ถามีการตั้งดานเพื่อตรวจคน แลวสงสัยบุคคลนี่ ถาเกิด

ความสงสัยในมาตรานี้ตองไปขอคําสั่งหรือหมายของศาลนะครับ ก็ปรากฏวา อาจจะระเบิดตรง

ดานนั่นแหละครับ หรือถูกวางระเบิดในที่อ่ืน ๆ ไปเสร็จเรียบรอยแลว -------------------------------- 

 

          - ๗/๑ 

 

 

 



 ๑๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นงลักษณ ๗/๑ 

 

ก็ไมสามารถที่จะตรวจคนตัวบุคคลได ผมคิดวาประเด็นตรงจุดนี้นะครับ ทานประธานครับ ตอง

มีความชัดเจน ในเร่ืองของการที่จะวางหลักการตรงนี้วา ประการที่ ๑ ก็คือวา ถาหากตองการ

เอาหลักการในเรื่องของการจับและคุมขังบุคคล ซึ่งเปนหลักการสําคัญ และตองมีคําสั่งหรือ

หมายของศาลมาเปนหลักการสําคัญ ผมคิดวา ตองแยกออกมาเปนอีกวรรคหนึ่งนะครับ        

ถาหากไมแยกมาอีกวรรคหนึ่ง ก็ตองเขียนถอยคําใหมีความชัดเจน อยางที่กระผมไดเสนอ ก็คือ 

การจับหรือคุมขังบุคคลโดยมิไดมีคําสั่งหรือหมายของศาลนี่ จะกระทําไมได เวนแตอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ก็หมายความวา ถาเปนเหตุกรณีของการพบการกระทํา

ความผิดซึ่ง ๆ หนา ก็เปนขอยกเวนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ ที่จะเปนการยกเวน

โดยไมมีหมายหรือคําสั่งของศาลเพียงเทานั้น การจับหรือคุมขังคนโดยไมมีหมายของศาล    

แลวเขียนกวาง ๆ ก็ไมสามารถกระทําไดครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นในกรณีอยางนี้ผม

เห็นวา ถาจะเขียนตองเขียนใหชัด เพราะไมเชนนั้น การเขียนรวมและเหมารวมเปนเรื่องเดียวกัน 

ผมเห็นวา กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติกับทางเจาพนักงานที่จะตองดําเนินการในการปฎิบัติ

หนาที่ในการรักษาความสงบ และการปองกันเหตุราย และภยันตรายที่เกิดขึ้นกับประชาชน 

เพราะฉะนั้นกระผมจึงไดเสนอขอความในวรรคสามเสียใหมวา การจับหรือคุมขังบุคคล        

โดยไมไดมีคําสั่งหรือหมายของศาล การตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ ถาถอย

ความเปนลักษณะเชนนี้นะครับ  ทานประธานครับ ก็สามารถที่จะทําใหมีการตีความออกมาได

วา ในเรื่องของการจับกุมบุคคล หรือคุมขังนั้น ตองอาศัยคําสั่งศาลเสมอ แลวก็สาเหตุอ่ืนที่เปน

เหตุจําเปนก็ไวในเรื่องของกฎหมายไปกําหนดเหตุยกเวนเทาที่จําเปนไว ซึ่งประเด็นนี้นะครับ   

ในมาตรา ๓๒ วรรคสาม ความจริงในการประชุมของกรรมาธิการ ไดมีการรับกันในกรรมาธิการ

วาจะไปปรับถอยคําใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แตก็ปรากฏวา ไมไดมีการปรับถอยคํานั้นแตอยาง

ใดนะครับ รางที่ออกมานั้นไมไดปรับไปตามที่ไดมีการรับในที่ประชุมของกรรมาธิการ ฉะนั้น

กระผมจึงมีความจําเปนที่จะตองขอสงวนความเห็นในเรื่องนี้ไว ถาเปนไปไดครับทานประธาน 

อยากจะขออนุญาตใหทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทานอื่น ซึ่งทานเปนผูเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติหนาที่ในเร่ืองนี้นี่นะครับ คือ เคยเปนเจาพนักงานตํารวจมากอนนี่ ไดใหความเห็นใน

ประเด็นเหลานี้ดวยครับ ตองขออนุญาตทานประธานดวยครับ  



 ๑๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นงลักษณ ๗/๒ 

 

  (การประชุมดํา เนินมาถึงตอนนี้  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  ประธานสภา              

รางรัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภา            

รางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

ไดครับ ไมมีปญหา แตขอใหทานผูสงวนคําแปรญัตติไวกอนไดไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์

เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพ ในมาตรานี้   

ในกลุมของผมนั้นมีการแปรญัตติอยู ๒ วรรคดวยกัน ก็คือ ตัวผมเองกับ พลตํารวจโท ธรรมนิตย 

ที่แปรญัตติในวรรคที่ ๒ และวรรคที่ ๓ แตเพื่อทําความเขาใจในเรื่องนี้นะครับ อยากจะกราบ

เรียนวา ขณะนี้เราเขาสูหมวดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เพื่อคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลเปนหลัก มาตรา ๓๒ เปนมาตราแรกที่อยูในหมวดนี้ และขอความ

แรกของมาตรา ๓๒ ตองเปนหลัก ก็คือ กรุณาชวยพิจารณานิดนะครับวาความเขาใจของผม  

ถูกไหม บรรทัดแรกเลย วรรคแรกของมาตรา ๓๒ ระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพ      

ในชีวิตและรางกาย ซึ่งมีความหมายวา บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิและเสรีภาพทางรางกายนั้นเปน

ตัวหลักกอน สวนจะยกเวนอะไรตออะไรที่เหลือนี่ จึงมีวรรคตาง ๆ ตามมา ไมวาจะเปนการ

จับกุม คุมขัง โทษประหารชีวิต การลงโทษดวยความโหดรายทารุณ จึงเปนขอยกเวนตามมา    

ทีหลัง ผมเขาใจอยางนั้น เพราะฉะนั้นถาทานดูวรรคที่ ๒  ที่กรรมาธิการยกรางไดรางขึ้น ก็คือวา            

การทรมานทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดราย หรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิได 

ผมก็ชื่นชม ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                         

           - ๘/๑ 

 



 ๑๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๘/๑ 

 

เพราะวามันเขากันกับ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย แตทานไปเติมคําวา 

แตการลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดราย 

หรือไรมนุษยธรรม ตามความในวรรคนี้ ทานประธานครับ ประการแรกเลย ทานประธานจะเห็น

วา ตรรกะและเหตุผลนี่มันขัดกันหมดเลย วรรคที่ ๒ รับหลักการตามวรรคหนึ่งที่บอก บุคคลมี

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตรางกาย แลวทานก็บอกวา การทรมานทารุณกรรม การลงโทษดวย

วิธีการโหดรายนี่ อยางไรมนุษยธรรมจะกระทําไมได แตทานไปเขียนวา การลงโทษดวย 

ประหารชีวิตใหถือวา ไมเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดราย ถามวา มันขัดตอความรูสึก ขัดตอ

ความจริงไหม แลวไรมนุษยธรรมไหม ทานประธานครับ อันนี้เปนวรรคสองที่ผมจะขออภิปราย 

และวรรคสามจะขอ พลตํารวจโท ธรรมนิตย อภิปราย ทานประธานครับ ประการแรกเลยนี่    

ผมรูสึกวา มันมีความขัดกันเองในวรรค ผมทราบวา เรื่องนี้ทานไปเอามาจาก ป ๒๕๔๐ ผมเอง

เคยวิพากษวิจารณตอน ป ๒๕๔๐ ผมไมไดเปน สสร. หรอกครับ แตวาผมมาชวย สสร. ในการ

ไปรับฟงความเห็น แลวก็เดินสาย อยางปนี้ แตวา ป ๒๕๕๐ นี่มากกวาเยอะ ในการรับฟง

ความเห็น ผมก็เคยวิพากษวิจารณวามันขัดกัน แต ป ๒๕๔๐ เขาก็ไมไดคิดจะแก ผมก็ไมมี

โอกาสไดมาพูดในสภาแหงนี้ ทานประธานครับ ประการแรกเลย ขอความขัดกัน  ประการที่ ๒ 

ผมถามวาโทษประหารชีวิตนี่ ผมเชื่อวา คนไทยชอบ ถูกใจ ผมไปรับฟงความเห็นมานี่ คนไทย

ชอบครับ อันนี้ตองยอมรับความจริง แตผมถามวา โทษประหารชีวิตนี่มีบรรทัดฐาน หรือมีความ

เชื่อ หรือมีสมมุติฐานในใจอยูวา ๑. เราไมเชื่อวาบุคคลสามารถที่จะกลับตัวได เราเชื่อวา       

คนไหนสันดานมันเลว มันคงจะเลวตลอดไป เราเชื่อวา เมื่อเขากระทําความผิดรายแรงแลว   

เขาจะไมมีวันที่จะกลับมาเปนคนดี หรือไมกระทําความผิดรายแรงไดอีกตอไป ถาเราเชื่ออยางนี้ 

ก็สมควรครับ ก็สมควรตาย ถามวา ความเชื่ออันนี้เปนความเชื่อที่ผมเคารพนะครับ ความเชื่อนี่

เราไปหามกันไมได แตความเชื่อที่เปนสากลทั่วโลกตองมีความเชื่อเหมือนกันหมดทุกคนไหม 

คําตอบก็คือ สังคมแปรเปลี่ยนไปไดเร่ือย ๆ ตามวิวัฒนาการ ตามสภาพสังคม สมัยหนึ่งนี่      

เราตองเชื่อวาเราตองทรมานมันกอนตายอีกดวยเหอะ ผมนี่นะครับเคยไปศึกษาเรื่องนี้ เขาเคย

ผากะโหลกออก เอาคีม เอาถานรอน ๆ เผาใหแดง ๆ เหล็กเผาใหแดง ๆ แลวไปวางอยู           

บนกะโหลก  เอาคนใสตะกรอใหชางเตะไปเรื่อย ๆ ทานประธานครับ  สมัยนั้นเขาก็บอกวามันไม 

 



 ๑๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๘/๒ 

 

ทรมานหรอกสําหรับคนพวกนี้ ผมถึงบอกอยางไร ทานประธานครับ เราเปลี่ยนพัฒนาการมาได

เร่ือย ๆ เคยเอาคนเอาตะขอนี่ใสที่คางนะครับ แลวก็ใหยืน ถานั่งเมื่อไร หรือคอตกเมื่อไรนี่ ตะขอ

ก็จะเกี่ยวคาง ก็นั่นเปนการลงโทษ แตทานประธานครับ ผมกําลังชี้ใหเห็นวา สังคมเราก็

พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนปจจุบันนี้ เอาใสตะกรอเตะ หรือเอาถานแดง ๆ ใสบนศีรษะ มันสมองให

มันเดือดปุด ๆ ปุด ๆ เลิกหมดแลว เราพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกวา มนุษยนี่

มันคงกลับตัวไมไดนี่ เราคอย ๆ พัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ เราคอย ๆ ใชการลงโทษที่เปนอารยะ         

ศิวิไลเซชัน (Civilization) มากขึ้นเรื่อย ๆ  แตทานประธานครับ คนที่เห็นดวยกับโทษประหารนี่ 

ก็คงยังจะเชื่ออยูอีกวา โทษประหารมีขอดีอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ทําใหคนอื่นกลัวกฎหมาย เปนการ

ขมคนอื่นไวกอน ใหคนคนหนึ่งนี่เสียสละเพื่อสังคม ตายไปจะไดทําใหคนอื่นเกรงกลัว  ----------- 

 

                - ๙/๑ 

 



 ๑๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                                 รัตนา ๙/๑ 

 

อันนี้ก็เปนขอดี ผมก็ไมปฏิเสธวา มันมีประโยชนในแงนั้นจริง ทานประธานครับ ความเชื่อ

ดังกลาวก็เลยกลายเปนวา คนไหนเลวก็ตองตัดทิ้ง ขจัดทิ้งจากสังคม ไมใหเปนบุคคลที่ไปทํา

รายสังคม ก็ใชวิธีไมยาก ขจัดทิ้ง ขจัดทิ้ง ก็มานั่งถกกันวาจะยิงเปา หรือจะฉีดยา จะทําอะไรก็

แลวแต อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งละ แตทานประธานครับ ผมมีความเชื่อตาง ซึ่งก็ตองเคารพในความ

เชื่อสวนตัวของแตละคนนะครับ ผมมีความเชื่อวา มนุษยนี่ที่เกิดมาจากทองพอทองแมนี่ ไมมี

ใครเลวบริสุทธิ์ที่ไมสามารถจะกลับตัวได ไมมีใครติดมาโดยสันดาน แมจะไดยีน (Gene) จาก

พอแมมาบาง แตก็ไมไดเลวบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นเมื่อพัฒนาเติบใหญมา จนกระทั่งเขาหลงผิด 

กระทําความเลว เราจะโทษแตตัวเขาอยางเดียวไดหรือ หรือเราตองโทษสิ่งแวดลอมและสังคมที่

ทําใหเขานั้นไดทรุดทรามลงไปตามลําดับ ตกลงเราจะประหารชีวิต มันชวยไหมครับ ถาเราไมได

แกที่ตนเหตุ ก็คือ สังคมมันทําใหเขาทรุดลงไป เราตองไปประหารสังคมดวยไหมครับ เราตองไป

ประหารคนรอบขางดวยไหมครับ เพราะเด็กที่มันเพิ่งออกมาจากทองพอทองแมมันนี่ พอแมมัน

ก็ไมไดเลวบริสุทธิ์อยางนั้น แมจะมียีนมาบาง แตก็ไมไดตองถึงถูกประหารชีวิต ถาดวยความเชื่อ

และปรัชญาอยางนี้นะครับ ผมก็มองวา เราจะตองพิจารณาใหมในสังคมที่มีวุฒิภาวะพัฒนา

สูงขึ้น ประการถัดไป ก็คือวา เราเชื่อไหมครับวา มนุษยนี่ ถาเราใหโอกาสเขามีโอกาสที่จะกลับ

ตัวเปนคนดี แตการใหโอกาสดังกลาว ในระหวางที่เขากําลังทํารายสังคม เรายังไมเชื่อใจ เรากัก

ตัวเขาไวกอน อยาเพิ่งมาผสมผสานกับคนในสังคม เอาเขาไปจองจําไวกอน และดูไปเรื่อย ๆ 

จองจําใหยาวนาน เพราะวาโทษนี่มันแรง การจองจํานี่ไมใชไมมีโทษนะครับ ไมมีใครอยากติด

คุกหรอกครับ จองจําใหยาวไปใหสุด แลวคอย ๆ ใหการศึกษา คอย ๆ ประเมินเปนตามลําดับ 

ถาเขาประเมินไดถึงจุดหนึ่ง พอจะมั่นใจ ก็คอย ๆ คุมความประพฤติ ดูแลไปเร่ือย ๆ ถาเปน

เชนนั้นนี่นะครับ การรับโทษเหมือนกัน แตวาโทษประหารชีวิตนี่อาจจะไมจําเปน เพราะเราก็

ลงโทษ ไมใชไมลงโทษ ทานประธานครับ มีงานศึกษาวิจัยชัดเจนวา โทษแรงกับโทษไมแรง    

แตเอาจริง มีความแตกตางกัน โทษแรง ๆ นี่นะครับทานประธาน ผูที่กระทําความผิดนี่ เขาไมคิด

หรอกครับวา เขาจะถูกจับได เพราะเขาเห็นวา เราไมไดเอาจริง โอกาสในการที่เขาจะถูกจับ  

เพื่อไปถูกลงโทษแรง ๆ นี่มันไมมาก และคนทําความผิดมักจะไมคิดเวลาที่จะถูกจับ มักจะคิดวา 

โอกาสหนีไดเยอะ เพราะฉะนั้นโทษแรงกลับไมชวย แตโทษเบา แตวาเรากวดขันเอาจริงนี่     

ชวยสังคมไดมากกวา ทานประธานครับ ยกตัวอยาง แคเราจะเดินขามถนน ใหทานปรับ                



 ๑๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        รัตนา ๙/๒ 

 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕,๐๐๐ บาท ในการขามถนน แตถาทานไมเอาจริง ตํารวจก็เห็นใจ มันปรับ

แพงเหลือเกิน เหลียวซาย แลขวา ไมเห็นมีใคร เราก็เดินขาม แตลองปรับ ๕๐๐ หรือปรับ ๒๐๐ 

แลวตํารวจเอาจริงอยูตลอดเวลา แลวเดินเมื่อไร ๒๐๐ เดินเมื่อไร ๒๐๐ แปบเดียว พฤติกรรมเรา

เปลี่ยนทันที ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นโทษแรงนี่ไมไดมีความหมายวา จะทําใหคนเกรง

กลัวเสมอไป อันนี้มาจากงานศึกษาวิจัยของนักวิชาการชัดเจน แตโทษที่ไมแรง แตเอาจริง   

ทานประธานครับ โทษแรงนี่ศาลทานก็ไมคอยอยากจะตัดสินพิพากษาใหประหารชีวิตอีก ตกลง

ศาลก็ผอน ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๐/๑ 



 ๑๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     เกศราภรณ ๑๐/๑ 

 

ผมรูใจของตุลาการทั้งหลาย คํานึงถึงมนุษย ไมอยากจะใชวิธีประหารชีวิต แลวก็ยังจะตองไป  

ฎีกงฎีกา มันก็จะยิ่งปวดหัวกันใหญ ทานประธานครับ แตวา ถาหากวา โทษประหารชีวิตนี่    

นะครับ กระทําผิดตัวอีกละ ถามวา ประเทศไทยเคยมีโทษประหารชีวิตที่กระทําผิดตัว มีไหม คดี

เชอรร่ี แอน (Sherry Ann) ก็ใช คดีตาง ๆ มากมายที่เราเคยประหารชีวิตผิดตัว แลวพอจบแลว

ทุกคนก็รูสึกไมสบายใจทั้งสิ้น ตุลาการก็ไมสบายใจ เพชฌฆาตก็ไมสบายใจ ผูจับกุมก็           

ไมสบายใจ แตมันเปนมาตรการที่เราหาอะไรคืนมาไมไดอีกแลว คือ การประหารชีวิต เราไถโทษ

ไมได เราแกไขปญหาไมได ถามวา เรายังควรที่จะมีโทษประหารชีวิตอยูหรือเปลา ทานประธาน

ครับ เรื่องทั้งหมดตรงนี้นี่ ถาทานไปดูในโลกนี้นี่นะครับ จํานวนประเทศที่คอย ๆ เลิกโทษ

ประหารชีวิตนี่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเขาตระหนักอยูในความเปนจริง แตก็ยอมรับวา ก็ยังมีโทษ

ประหารชีวิตอยูหลายประเทศ แตถามวา สังคมไทยเราจะมีวุฒิภาวะถึงอยางนั้นหรือไม ผมวา  

นี่เปนสิ่งทาทาย เปนสิ่งทาทายสังคมไทยและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ คําถาม ก็คือวา เราก็

จําเปนที่จะตองทําตามประชาชนที่ตองการ แตขณะเดียวกัน เราจําเปนที่จะตองนําประชาชนไป

บางหรือเปลา เราจําเปนที่จะตองใหขอมูล ใหปญญากับผูคน ยกวุฒิภาวะของสังคมขึ้นบาง 

หรือเปลา หรือเราควรจะทําตามไปเรื่อย ๆ ทานประธานครับ ผมทราบวา เมื่อป ๒๕๔๐       

ทานประธานเปน สสร. และมาตรานี้ก็มีการพูดจากัน แลวในที่สุดเขาก็มาใสไวตรงนี้ ตอนแรก

ไมมี แลวพอมาในขณะนี้นี่ เราก็ใสตรงนี้เขาไป เหมือนกับในป ๒๕๔๐ ทานประธานครับ        

ถาทานไปดูในที่กรรมาธิการยกรางทานไดไปพิจารณากันใหม ผมเห็นวา ทานพิจารณาไดดีขึ้น                  

เยอะเลยครับ ผมตองชมเชย ผมเคยไปอภิปรายในกรรมาธิการยกรางครั้งหนึ่ง แลวทานก็บอก

วา ทานจะรับไปพิจารณา และทานก็ไดพิจารณาครับ ทานประธานครับ ทานแก ถาเพื่อน

สมาชิกดูในเอกสารหนา ๑๐ ดานหลัง ทานจะพบวา ทานไดแกแลว แกเปนบางสวน ผมก็ขอให

เพื่อนสมาชิกพิจารณาวา ทานพอใจหรือไม อยากจะนําสังคมมากกวานี้หรือไม หรือจะเอาแคนี้ 

ทานประธานครับ ในวรรคที่ ๒ นี่ทานแกวาอยางนี้นะครับ อานไดความวา การทรมาน      

ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได แตการลงโทษ 

คําวา ประหารชีวิต ทานตัดออก ซึ่งเห็นดวย แตทานเติมคําวา แตการลงโทษตามคําพิพากษา

ของศาล หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ ไมถือวาเปนการลงโทษดวยวิธีการโหดราย หรือไร

มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ ทานประธานครับ ผมเรียนวา ผมพอใจ ผมเรียนวา มีเหตุมีผล 



 ๒๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             เกศราภรณ ๑๐/๒ 

 

นะครับ และรับได แตเพียงแตอยากจะเปดโอกาสใหพวกเราไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของ

โทษประหารชีวิต และผมคิดวา กรรมาธิการทานมีเหตุผล แลวก็รับไดครับ และคิดวา เปนการ

แกไขที่ดี อาจจะดีกวาที่ผมคิดในการตัดทั้งหมดดวยซ้ํา เพราะฉะนั้นผมอภิปรายขึ้น เพื่อใหเปน

หลักฐานเทานั้นเองวา สภาแหงนี้ไดพิจารณาถึงมนุษยธรรม แลวก็กรรมาธิการทานก็ไดคิด   

เมื่อมีผูแปรญัตติทานก็ไปแกไข ไมไดดึงดันดื้อดึงอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นในวรรคนี้ผมคอนขาง

พอใจ แตถาเพื่อนสมาชิกอยากจะพอใจมากขึ้นเหมือนที่ผมไดแปรญัตติ ผมก็ไมมีอะไรขัดของ  

 

                                                                                                                    - ๑๑/๑ 



 ๒๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รัศมี ๑๑/๑ 

 

แตผมเชื่อวา ของเขาดีกวา ถาพูดกันตรง ๆ นะครับ ของเขาดีกวา เขายังมาปกปองอะไร

บางอยางไว ซึ่งยังเปดชองอะไรที่ดี ผมก็ตองขอชมเชยในประเด็นนี้ ถาอยางนั้น ถาจะพูดคํา

ภาษากฎหมาย ก็จะบอกวา ในประเด็นนี้ผมไมติดใจก็ได แตอันนี้แลวแตเพื่อนสมาชิกนะครับ 

เพราะวาทานไดแปร ทานไดมีการแกไขขอความเพิ่มเติม แลวก็จะขอความกรุณาในวรรคถัดไป 

ให พลตํารวจโท ธรรมนิตย ไดมีโอกาสแสดงความเห็นเรื่องการจับกุม คุมขัง อยางที่ทาน

กรรมาธิการเสียงขางนอยไดพิจารณาไปแลวสวนหนึ่ง ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ก็กอนจะถึงทาน พลตํารวจโท ธรรมนิตย ขออนุญาตเรียน

แจงขาวประชาสัมพันธ ในขณะนี้ผูนําเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เขารวมกิจกรรม

คายประชาธิปไตย รุนที่ ๓ กําลังมาเยี่ยมชมสํานักงาน ขอตอนรับ ทานศรีราชาขออนุญาต

ประธานแจกเอกสาร  ๒ ชุดเพื่อประกอบ ก็อนุญาตนะครับ เชิญไดเลยครับ เรียนเชิญ           

ทานธรรมนิตยครับ  

  พลตํารวจโท  ธรรมนิตย  ปตะนีละบุตร   :  กราบเรียนทานประธานสภา              

ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญครั บ  ผม  พลตํ า ร วจ โท  ธ ร รมนิ ตย  ป ต ะนี ล ะบุ ต ร  สมาชิ ก สภา                  

รางรัฐธรรมนูญครับ จากการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนก็ดี จากเจาหนาที่ตํารวจ                

ก็ดีนะครับ ไดอาน มาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นะครับวา มีมาตรานี้ ซึ่งกระผมขอ

อานในสําหรับมาตรา ๓๒ วรรคสามนะครับ การจับกุม คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือการ

กระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตมีคําสั่งหรือหมาย

ของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ การจับกุม คุมขังนี่ ไมเปนปญหาครับ         

ผูปฏิบัติรับไดครับ ตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล แตการตรวจคนตัวบุคคลจะตองมีหมายหรือ

คําสั่งศาลนี่ มันยากตอการปฏิบัติอยางยิ่งนะครับ แตถึงอยางไรครับ ผมเรียนวา ยังมีประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๓ ครับ เขียนวา หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่

สาธารณสถาน เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา

บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง เพื่อจะใชในการกระทําผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทํา

ผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิดครับ แมรัฐธรรมนูญจะไมกําหนดไวในการตรวจคนตัวบุคคลก็    

จริงอยู  แตมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา ๙๓ รองรับอยู  เพราะฉะนั้น  



 ๒๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๑๑/๒ 

 

เจาหนาที่ตํารวจในการตรวจคนก็ตองอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลัก

ในการตรวจคน ถาเจาหนาที่ตํารวจไมยึดถือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เจาหนาที่ตํารวจจะตองถูกฟองรองดําเนินการทางอาญาและทางวินัย ซึ่งเราใหความสําคัญใน

เร่ืองนี้เปนอยางยิ่งครับ ผมขออนุญาตยกตัวอยางวา ถาหากทานทั้งหลายนี่ไปเที่ยวที่หัวหิน                  

แลวทานถูกลักขโมย คนรายหิ้วของของทานไป ของมีคาซุกซอนไปในตัว ทานตามไป                

ติด ๆ นี่ ทานไปพบเจาหนาที่ตํารวจ แจงใหเจาหนาที่ตํารวจ จะไปคนนี่ ทานครับ ตํารวจ      

บอกวา ไมมีหมาย ยังคนไมได ตองวิ่งไปหาศาลที่อําเภอเมืองประจวบ เพราะศาลมีแหงเดียว

สําหรับจังหวัดประจวบนะครับ ก็วิ่งไป กวาจะไปและจะกลับ เขาคงไมคอยใหเราคนหรอกครับ 

ผมเรียนวา ความยากงายในการปฏิบัตินั้น ผมคิดวา ยากในการปฏิบัติ แลวก็ยกตัวอยาง    

อยางการจะคนในเรื่องของยาเสพติดก็ดี ในเรื่องของอาวุธปนสงครามก็ดี ซึ่งปรากฏในหนา

หนังสือพิมพหลาย ๆ ครั้ง ที่การตรวจคนในเรื่องของยาเสพติดก็ดี การคนก็ยากอยูแลววา วาจะ

มีทรัพยสิน สิ่งของมา ถาไมม่ันใจจริง ๆ แลวครับ เราไมเสี่ยงเขาไปคนครับ ------------------------- 

 

          - ๑๒/๑ 

 



 ๒๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๑๒/๑  

 

เพราะฉะนั้นการคนยาเสพติดมันเปนเรื่องคอนขางจะลําบากจริง ๆ ถาหากจะวิ่งไปขอหมาย

ศาลอีก สิ่งของตาง ๆ นั้นก็คงจะไมมีอยูตรงนั้นนะครับ เขาคงจะขยับเขยื้อนไป ทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจ อันนี้เปนคําที่ไดรับคํารองเรียน ไดรับความคิดเห็นจาก

ตํารวจในผูปฏิบัติวา ทําไดยากสําหรับการคนตัวบุคคลโดยมีหมายครับ ผมคิดวา การคนตัว

บุคคลนั้น เรามีประมวลกฎหมายพิจารณารองรับอยูแลวนะครับ ก็พอแลวนะครับ ถาหาก

รัฐธรรมนูญไปบัญญัติอีก ตํารวจที่ยังอยากจะทํางานเพื่อประชาชนยังมีอยูอีกมากนะครับ ทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานของตํารวจลดนอยถอยลงครับ ผมไดยกตัวอยาง ดังที่ผมได      

กราบเรียนแลวครับ ผมขอเอาหลักการของอาจารยคมสันซึ่งปรับเปลี่ยน การจับหรือคุมขัง

บุคคล โดยมิไดมีคําสั่งหรือหมายศาล การตรวจคนตัวบุคคลหรือกระทําอันกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพ วรรคหนึ่งกระทํามิได เวนแตอาศัยอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ ผมขอกลับมา

ใชบทบัญญัติของที่อาจารยอาคม (อาจารยคมสัน) ไดกรุณาปรับแกเสียใหมครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ขอบคุณ

ครับ ในรายการของกระผมมี คุณเสริมเกียรติ วรดิษฐ อยูไหมครับ เรียนเชิญนะครับ 

  น า ย เ ส ริ ม เ กี ย ร ติ  ว ร ดิ ษ ฐ   :  ก ร า บ เ รี ย น ท า น ป ร ะ ธ า น ที่ เ ค า ร พ                  

ท านกรรมาธิ การยกร า ง  ท าน  สสร .  ทุกท าน  กระผมเปนผู รั บ รองญัตติ ของท าน                  

อาจารยเจิมศักดิ์ ซึ่งในมาตรา ๓๒ นั้น กระผมขอกราบเรียนวา ก็คงจะเปนเพราะแนวทาง

นโยบายของ สสร. ที่ไมตองการใหรัฐธรรมนูญเอากฎหมายลูก คือ วิอาญา มาบัญญัติ                 

ไวมากเหมือนรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ก็เลยเอามาเฉพาะสาระสําคัญจริง ๆ สําหรับ               

ในวรรคสองที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดแปรญัตตินั้น ก็คงมีการถกแถลงกันในกลุมมากพอสมควร    

ซึ่งของอาจารยเจิมศักดิ์ก็เปนเจตนารมณที่จะใหไมมีการลงโทษประหารชีวิต แตก็ยังมีในกลุม

หลายทานก็เห็นวา อาจจะจําเปน ซึ่งกระผมขอกราบเรียนในทางปฏิบัติ ในฐานะที่เคยเปน

อัยการ แลวก็อยูจังหวัดนนทบุรีมานาน ก็ไปรวมปฏิบัติหนาที่ในการประหารชีวิตจริง ๆ ที่

เรือนจําบางขวาง ขอกราบเรียนวา จะตองจัดเวรกันไป เพราะวา ไมมีอัยการทานใดอยากจะไป

ทําหนาที่ตอนประหาร บรรยากาศตอนประหารนี้ถาหากทาน สสร. ไดไปสัมผัส ก็คงจะรูสึก

เหมือนกัน ตอนที่เราดําเนินคดี ตอนที่เราเห็นเขาเปนคนราย เราก็อยากจะใหเขาตายตกไปตาม

กัน แตเวลาไปทําหนาที่ประหารจริง ๆ ไปเห็นบรรยากาศของการประหาร จะตองมีพิธีรีตรอง  



 ๒๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๑๒/๒ 

 

จะตองมีการใหพระสวด ตัวคนที่ถูกประหาร ก็ถามวา จะกินอะไร ก็ใหกินหมดแหละ แตกิน    

ไมลง ทีนี้ตอนที่เราไดผานขั้นตอนนี้ พอเสร็จแลวก็เอาเขาแดนประหาร สภาพเสียงปนดังปง ๆ 

ปง ๆ นี่ แลวสภาพชีวิตของคนเมื่อกี้ที่เราเห็นแบบหดหูนี่ แลวกลายเปนศพนี่ มันทําใหเรารูสึกวา 

เราผิดหรือเปลา แลวก็ทุกคนนี่รุงขึ้นก็ไปใสบาตรเหมือนกัน อันนี้คือ สภาพของคนไปทําหนาที่ 

ซึ่งก็มีอัยการ มีตํารวจ ก็คือ ผูกํากับ ตอนนั้นนะครับ เดี๋ยวนี้เปนผูการ มีสาธารณสุข มีทาง       

ผูบัญชาการเรือนจํา ก็กราบเรียนวา ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์วา ไมควรมีนี่ ก็เปนเหตุผลสําคัญ 

แตอีกทางหนึ่งที่วาควรมี ก็คือ คนรายหลายคนซึ่งรับโทษจําคุกตลอดชีวิต อยางที่จังหวัดนนทมี

อยูคนหนึ่งนะครับ ขออนุญาตเอยนาม นายละมาย คลายนก ---------------------------------------- 

 

          - ๑๓/๑ 

 

 



 ๒๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                           พรเทพ ๑๓/๑ 

 

เปนคนที่ถูกทําผิดครั้งสุดทายนะครับ ไปขมขืน แลวก็ฆาเด็กอายุ ๖ ขวบ ดูประวัติ เขาถูก

ประหารชีวิต แลวลดเหลือจําคุกตลอดชีวิตมา ๓ คร้ัง แตละครั้งเขาติดคุกเพียงประมาณ ๑๐ ป 

แลวขณะนั้นเขาอายุหาสิบกวา ก็มาทําผิดเปนครั้งที่ ๔ ศาลก็ลงโทษประหาร แลวลดเหลอืจาํคกุ  

ตลอดชีวิต ผมกลับมาอีกครั้ง มาเปน อบจ. นนทบุรี ก็มาเซ็นปลอย นายละมาย คลายนก         

ในขอหาที่วาขมขืนฆาเด็กนี่ เขาบอกวา ปลอยเพราะเหตุวาชราภาพ อายุ ๖๘ กระผมขอ    

กราบเรียน สสร. วา คนอายุ ๖๘ นี่นะครับ เปนกรรมกรนี่แข็งแรงกวาพวกเราอายุหาสิบกวาอีก 

ก็ยังอาจทําผิดได แตกราบเรียนวา อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์บอกวา ในกรณีที่เราลงโทษผิด

อยางเชอรร่ี แอน แลวไปประหารเขา จะเอาอะไรมาชดใชชีวิตเขา ก็นาคิดนะครับ ผมถึง     

กราบเรียนวาประเด็นนี้ที่ทางทานกรรมาธิการยกรางไดปรับแกใหเห็นวา เปนการลงโทษเฉย ๆ 

ไมมีประหารชีวิตนี่เปนสิ่งที่ดีงาม แตก็ตองคงไววา ตองมีบทบัญญัติแหงกฎหมายวา ใหมีการ

ทําได เปดชองวา ในกรณีทรมาน ทารุณ หรืออะไรนี่ เพราะเหตุวา มันไมไดใชเฉพาะเกี่ยวกับ

เร่ืองคําพิพากษาของศาลเทานั้น การเปดชองนี่จะเปนทางใหทางกรมราชทัณฑ ในการออก

กฎระเบียบลงโทษพวกนักโทษที่ทําผิด บางทีก็อาจจะตองมีการลงทัณฑบางครับ ตรงนี้ก็เห็น

ดวยวา กรรมาธิการยกรางไดปรับแกในวรรคสองนี้ถูกตองแลว แตสําหรับวรรคสาม ซึ่งมีผูแปร 

คือ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ และอาจารยคมสันนั้น กระผมในฐานะที่เปนอัยการ ก็เห็นพองดวยวา 

ทางฝายกรรมาธิการยกรางควรจะตองไปพิจารณาวา ตองปรับแกอยางแนนอน เนื่องจากวา 

บทบัญญัติตรงนี้เราเอาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มารวมกันแลว เราก็ลืมคิดวา มันจะเกิด

ปญหา ปญหาที่เกิดขึ้นอยางที่ยังเรียนก็คือวา การคนตัวบุคคล ถาหากวาไปเอาหมายหรือคําสั่ง

ศาลคงจะไมทันการแน เมื่อกี้อาจารยธรรมนิตยก็ยกตัวอยางเชนวา คนรายนี่เอาของเขาไป    

จะวิ่งราว หรือชิงก็แลวแต แลวก็พอตามไปจนคนของในตัวนี่ ตองไปเอาหมายคําสั่งศาล ก็ไม 

ทันกาล แตสิ่งหนึ่งที่เจอไดชัดเจน ตํารวจทั่วประเทศทํางานนี่ ซึ่งปราบปรามคดียาเสพติด 

จะตองมีการคนตัวบุคคลที่ตองสงสัยวามียาเสพติด จะเปนเฮโรอีน (Heroin) กัญชา ยาบา ยาอี 

ตรงนี้นี่ทานมีรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ วรรคสาม ขึ้นมานี่ ตํารวจหยุดทําเลยนะครับ ถึงแม        

วิอาญาจะยังมีใชอยู เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด ใหญกวาวิอาญา กระผมขอ     

กราบเรียนวา กรณีเชนนี้ก็คงจะตองดําเนินการตามที่ทานอาจารยคมสันไดเสนอแนะ ก็คือวา  

 



 ๒๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                            พรเทพ ๑๓/๒ 

 

ทานควรจะตองแยกเปนคนละวรรค หรือมิฉะนั้นก็ตองปรับแกอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ และ

อาจารยคมสันไดเสนอไป เนื่องจากวาขอยกเวนบอกวา เวนแตจะมีอํานาจกระทําไดตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย  คําวา  มีอํานาจกระทําไดตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  นั้น 

หมายความถึงบทบัญญัติในวิอาญาดวย ซึ่งไดบัญญัติอยูในฉบับ ๒๒ นี่วา กรณีการจับ       

การควบคุม การดําเนินการคน อะไรตออะไรนี่ ก็จะตองมีหมาย มีคําสั่งศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัติอยูแลว กระผมขอกราบเรียนวา ถาหากวา ทานไมแยกนะครับ ตอไปนี่จะไป

จับคนยาเสพติดไมไดเลยนะครับ คดีความเรื่องยาเสพติดก็จะตองเพิ่มขึ้น  แลวก็เราทําอะไร

ไมได อีกหนอยบานเมืองก็จะมีแตคนติดยา เพราะเจาหนาที่ไมสามารถจะไปคน ไปจับได        

ก็กราบเรียนวา เปนเรื่องจําเปน และยังมีสวนอื่นอีกนะครับ ในกรณีที่ทานบอกวา ไมสามารถจะ

กระทําไดในกรณีกระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล อันนี้ก็เชนกันนะครับ ถาหากวา ทานไม

บัญญัติแกไขตรงนี้นี่ ตอไปเวลาตํารวจดําเนินการนี่ก็ทําไมได เพราะวา ตองเอาหมายคําสั่งศาล 

เวลาจะไปตั้งดานบอกใหเปา ดื่มสุรามาเกินปริมาณหรือเปลา ก็ไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ     

ผมไมเปา มีหมาย --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๑๔/๑ 



 ๒๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     อุทัยวรรณ ๑๔/๑ 

 

มีคําสั่งศาลหรือยัง ก็เกิดปญหานะครับ ทานลองคิดดูวา ตรงนี้นี่บัญญัติมารวมแลวมันเกิด

ปญหา ทานกําลังจะบอกวา มันมีคําวา หรือ หรือนี่มีเหตุอ่ืนที่ทําไดตามที่กฎหมายบัญญัตินี่  

มันตองไปแปลความวา เหตุอ่ืนคืออะไรอีก กระผมขอกราบเรียนวา ถาจะใหเร่ืองนี้ไมมีปญหา     

นะครับ ซึ่งทานก็ทําไดดีในวรรคสองแลวนี่ ปรับมาแลว วรรคสามนี่ ถาหากปรับเอาตามอาจารย

คมสัน หรืออาจารยเจิมศักดิ์ หรือวาจะแยกเปนอีกวรรคหนึ่ง ผมก็จะเห็นวา ทําใหเจาหนาที่ของ

รัฐในเรื่องการดูแลความสงบเรียบรอย และการปราบปรามพวกมิจฉาชีพนี่ทํางานไดดี สังคมก็

สงบสุข บานเมืองไมเดือดรอน กราบขอบคุณมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : คราวนี้ก็คง

กรรมาธิการจะชี้แจงอะไรกันหนอยไหมครับ เชิญครับ อาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัญ 

ภักดีธนากุล ครับ เร่ืองของ มาตรา ๓๒ นี่ ผมเขาใจวา วรรคสอง ทานอาจารยเจิมศักดิ์และคณะ

ไมติดใจแลวนะครับ ก็มีเร่ืองที่ทางคณะกรรมาธิการที่ไดมอบหมายใหกระผมชี้แจงนี่เร่ืองเดียว 

คือ ความในวรรคสาม และความในวรรคสามนี่ ก็มีประเด็นสําคัญประเด็นเดียว คือ เรื่องของ

การคนตัวบุคคล เนื่องจากวา เปนสวนที่รางรัฐธรรมนูญของเรานี่เพิ่มขึ้นมามากกวาที่เขียนไวใน

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เหตุผลที่มีการเพิ่มตรงนี้ ก็เปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลในหลาย

ประเทศ เร่ืองการจับ การคน การขังนี่ ทํารวมถึงเรื่องการคนตัวบุคคลดวยนะครับ ทีนี้ปญหาก็

เกิดวา ถาเราจะเอามาตรฐานใหมในเรื่องการคนตัวบุคคลนี่เขามาเขียนใหความคุมครองไวใน

มาตรา ๓๒ วรรคสามอยางนี้ จะทําใหเกิดความเสียหายตอการปราบปรามอาชญากรรมไหม 

เจาหนาที่บานเมืองจะปฏิบัติหนาที่ไมไดหรือไม ตรงนี้ครับ คณะกรรมาธิการก็ไดใครครวญ  

แลวก็ไดรับฟงคําชี้แจง คําแถลง ขอเสนอแนะ และคําแปรญัตติจากทานผูมีเกียรติที่อภิปรายไป

ลวงหนานี้อยางรอบคอบนะครับ แตวาเราก็มองวา เราจะพยายามจัดทําหลักการในกฎหมาย

เร่ืองนี้ใหเจาหนาที่บานเมืองของเรานี่สามารถปองกันปราบปรามอาชญากรรมไดดีที่สุด อยาให

ตองติดขัด มีอุปสรรค พายแพอาชญากร แตวา คณะกรรมาธิการก็อยากที่จะใหมาตรฐานการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยนี่ขึ้นอยูในระดับเดียวกันกับมาตรฐานสากลใหได    

มากที่สุดเทาที่ความพรอมของเราจะทําได และนี่ก็เปนเหตุผลที่มาของการที่คณะกรรมาธิการ

ยังคงยืนยันขอความในมาตรา ๓๒ วรรคสามเอาไวนะครับ เหตุผลประการที่ ๑ นะครับ        



 ๒๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     อุทัยวรรณ ๑๔/๒ 

 

ทานครับ ขอหวงใยวา ถาเขียนอยางนี้แลวนี่ การคนตัวบุคคลจะตองไปขอหมายศาล คําสั่งศาล

ทุกกรณี เลยทํางานไมไดนี่ เราก็แกโดยวิธีวา ขอยกเวนไมใชใหทําโดยหมายหรือคําสั่งศาล

เทานั้นครับ ถาทานอนุญาตใหกระผมอาน ขอยกเวนนี่มี ๒ ขอ เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล 

อยางนี้ทําไดเลยครับ ขอยกเวนที่ ๒ ใชคําวา หรือ นะครับ หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ขอยกเวนที่ ๒ นี่ ก็คือ ไมตองมีหมายของศาลก็ได ก็มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ก็ปฏิบัติการคน ขัง ตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นได --------------------------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๑๕/๑  



 ๒๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๕/๑ 

 

โดยไมตองขอหมายศาล เชนเดียวกับเรื่องของการจับ และการคนตัวเคหสถานเหมือนกัน       

ในการจับ และคนเคหสถานนี่ ก็มีขอยกเวน ๒ สาย ๒ กลุม กลุมที่ ๑ คือ มีหมายหรือคําสั่งของ

ศาลมาก็คนได จับได ถาไมมีหมายหรือคําสั่งของศาล ก็มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เชน กระทําผิดซึ่งหนา เปนตน ก็เขาไปคนได จับได โดยไมตองขอหมายศาล ไมมีปญหาสําหรับ

เร่ืองการจับ การคนในที่รโหฐาน หรือในเคหสถาน สวนการคนตัวบุคคลนั้น ก็อยูในกรอบ

เดียวกันครับ ยกเวนวา ๑. ถามีหมายหรือคําสั่งของศาลก็ไปคนตัวบุคคลได หรือ ๒. ถาไมมี

หมายหรือคําสั่งของศาล ก็ใชเหตุตามกฎหมายไดนะครับ ทีนี้มันไปลดประสิทธิภาพการทํางาน

ของเจาหนาที่ลงไหม ผมกราบเรียนวา ไมไดลดเลยครับ เพิ่มครับ ทานดูนะครับ ปจจุบันนี้การ

คนตัวประชาชน ทําไดสายเดียวครับ คือ การอาศัยเหตุที่กฎหมายบัญญัติ แลวกฎหมายใน

ปจจุบันก็บัญญัติไว เปนที่รูกันทั่วไปในหมูนักกฎหมายครับ มาตรา ๙๓ วิอาญา  มาตรา ๑๐๐ 

วรรคสอง ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เปนตนนะครับ ในปจจุบันนี้            

ไมสามารถใชขอยกเวนขอที่ ๑ ไดครับ คือ มีคําสั่งหรือหมายของศาลใหไปคนตัวบุคคล ไมมี

ครับ มองเห็นไหมครับ ราง มาตรา ๓๒  วรรคสาม ที่คณะกรรมาธิการยังคงยืนยัน และใครขอ

เรียนชี้แจงตอทานประธาน ก็คือวา โดยหลักแลว เราไมควรจะใหคนทุกคน คนที่อยูในประเทศ

ไทย คนไทยนี่ถูกคนเนื้อตัวรางกายไดโดยไมมีเหตุมีผลครับ ตองมีเหตุ เห็นไหมครับ ทีนี้เหตุที่จะ

คนไดก็มี ๒ ขอครับ  ขอที่ ๑ มีหมายหรือคําสั่งของศาล แสดงวา ผานการกลั่นกรองจากองคกร

ที่เปนกลางทางการเมือง ที่เปนอิสระมาแลว พอไววางใจได ขอยกเวนที่ ๒ ครับ หรือถาไมมี

หมายศาล ก็มีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ผมขออนุญาตเรียนเหตุอยางอื่นตามที่

กฎหมายปจจุบันบัญญัตินะครับ ถาไมพอ ตอไปเขาก็ไปบัญญัติเพิ่ม แตวา ปจจุบันผมก็คิดวา 

พอที่เจาหนาที่บานเมืองเราจะทํา ปฏิบัติงานปราบปรามอาชญากรไดอยูแลว เพราะปจจุบันก็

ใชกฎหมายนี่แหละครับ ไมใชวาคนตัวบุคคลไดตามใจชอบ เพราะไมมีรัฐธรรมนูญเขียนไว 

ไมใชนะครับ ปจจุบันทานก็ตองคนตามหลักเกณฑ ในมาตรา ๙๓ และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง 

ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยูแลว ในมาตรา  ๙๓  ทานประธานครับ  

หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่สาธารณสถาน  เวนแตเจาพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจเปน ผูคน ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง เพื่อจะใช 

 



 ๓๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๕/๒ 

 

ในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือซึ่งมีไวเปนความผิด ก็เปน

มาตราที่เจาหนาที่ของเราใชอยูแลว และก็จะใชไดตอไปโดยบทบัญญัติอยูในรางรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๒ วรรคสามนี้ตอไปครับ ตองครบ ๓ องคประกอบนะครับ ถึงจะไปคนเขาได คือ       

๑. ในที่สาธารณสถาน เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวคนตัวเขาในบาน ในที่รโหฐาน อยางนี้ไมเขา ๙๓ 

ครับ ตองไปใชมาตรา ๑๐๐ วรรคสามครับ  ๒. ตองเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ

เปนผูคนครับ จะไปใชให นาย ก นาย ข หรือวาพวกนักเลงหัวไมเขาไปคน อยางนี้ไมไดครับ  

แลวก็ ๓. จะคนตัวบุคคลนั้นไดนี่ ตองมีเหตุอันควรสงสัยวา เขามีของอะไรที่ผิดกฎหมายอยู    

ในตัวนะครับ สวนถาในที่รโหฐานนะครับ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ก็อนุญาตไวเปนขอยกเวน

เชนกันวา ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          

          - ๑๖/๑ 



 ๓๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๑๖/๑ 

 

เมื่อเจาหนาที่เขาไปคนในที่รโหฐานของใครแลว ถามีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลใดในสถานที่

นั้นเอาสิ่งของที่ตองการพก ซุกซอนในรางกาย เจาพนักงานผูคนมีอํานาจคนตัวผูนั้นได          

ดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๘๕ นะครับ กฎหมายก็บัญญัติเอาไวอยางนี้ แลวรางรัฐธรรมนูญ     

มาตรา ๓๒ วรรคสาม ไมไดตัดชองทางนี้ทิ้งเลยครับ ก็เพิ่มชองทางที่ยกเวนมากขึ้น คือ เมื่อมี

หมายหรือคําสั่งของศาลเขามาอีกชองทางหนึ่ง เพราะวา ยังมีอีกหลายกรณี จะมีกฎหมายอีก

หลายเรื่องที่ไมใชเขียนในลักษณะนี้ แตเขียนวา จะกระทําไดตองใหไปขอหมายหรือคําสั่งของ

ศาล ก็จะไดเขาขอยกเวนที่เพิ่มขึ้น สวนขอที่ขอวา ใหแยกเรื่องของคนตัวบุคคลออกมาเปน    

คนละวรรคนี่นะครับ ก็ไมดีครับ เพราะเดี๋ยวผลมันก็จะทําใหกลับมาอยูในขอยกเวนเดียวกัน 

อยางในรางที่ทานกรรมาธิการฝายขางนอยขอแปรญัตติไวนะครับ  ผมจะขออนุญาต            

ทานประธานชี้ใหชัดตรงนี้ครับ ทานแยกออกมาวา การจับหรือคุมขังบุคคลนี่ทําได ๒ ชองทาง 

คือ ๑. มีหมายหรือคําสั่งของศาล  ๒. มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ และพอทานเปลี่ยนปบ 

กลายเปนวา สวนการคนตัวบุคคลนั้น ทําไดเพียงทางเดียวครับ คือ อาศัยอํานาจตามที่

กฎหมายบัญญัติ ศาลออกคําสั่ง ออกหมายคนไมไดครับ กลับยิ่งปดชองทางการดูแล

ปราบปรามอาชญากรของเจาหนาที่ใหแคบลงกวาที่มันควรจะเปนนะครับ เพราะฉะนั้นถา

วิเคราะหใหดีแลวนี่ ถาขยับไปอยางรางที่กรรมาธิการฝายขางนอยแปรญัตติมานี่ มันเลยไปถึง

การกระทําอ่ืนใดของเจาหนาที่ที่กระทบสิทธิเสรีภาพของชีวิตและรางกายของคน ก็ปดไวทาง

เดียวครับ คือ ตองมีเหตุที่กฎหมายบัญญัติ คําสั่งหรือหมายของศาลทําไมไดครับ ตามรางที่

ทานเสนอมา เพราะดวยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการฝายขางมากก็จึงเห็นวา รับคําแปรญัตติของ

ทานกรรมาธิการฝายขางนอยไมได อันนี้ก็เปนคําชี้แจงนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวครับ มีคนเขาคิว (Queue) อยูตามลําดับเสียกอนนะครับ ถึงตอเนื่อง             

ก็เหมือนกันนะครับ เพราะบังเอิญเขาก็ยกมือกอนอยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองเปนไป

ตามลําดับนะครับ ขอผูแปรญัตติกอนนะครับ คือ ทานอาจารยคมสัน แลวตอไปถึงทานวิทยา

ครับ ทานคมสันกอนครับ 

 นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  กอนอื่นผมขอ  



 ๓๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๑๖/๒ 

 

กราบเรียนขอเท็จจริงอยางนี้กอนวา ความจริงในมาตรา ๓๒ วรรคสาม ในการประชุมไดมีการ

เสนอขึ้นมาวา ถอยคํามีความไมชัด แลวก็กรรมาธิการรับวา จะปรับใหชัดเจนขึ้นนะครับ        

แตในที่สุดก็เปนขอความเดิมโดยไมมีการปรับนะครับ และในการประชุมก็ยังไมไดมีการชี้แจงวา

เพราะเหตุใดในตรงนี้ที่ไมไดมีการปรับ ตอมาก็คือวา ในการบัญญัติกฎหมายในเหตุตาง ๆ 

ตามที่ ท านกรรมาธิการฝ าย เสียงข างมาก   ตองขอประทานอนุญาตเอยนาม  คือ                  

ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ไดกลาวถึงในเหตุตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญานั้นนะครับ เมื่อรัฐธรรมนูญออกครับ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอง

ถูกแก เพราะวา หลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ

ไมได ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ครับ ในเรื่องของหลักการที่บอกวา เปนเรื่องของวิธีพิจารณา

ความอาญานี่ และในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ หรือในการดําเนินคดี

อาญานั้นมีหลายมาตรา  ผมขออนุญาตที่จะอานใหที่ประชุมได รับทราบนะครับ  ก็คือ              

๑. มาตรา ๒๓๗ ขอความในมาตรา ๒๓๗ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ วางหลักการเรื่องการจับ

และคุมขังบุคคลไวครับทานประธาน ก็คือ บอกวา ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใดจะ

กระทํามิได เวนแต  มีคําสั่งนะครับ ------------------------------------------------------------------------ 

 

         - ๑๗/๑ 



 ๓๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๑๗/๑ 

 

หรือหมายของศาล หรือผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นใหจับไดโดย 

ไมมีหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ หลักการอันนี้ ก็คือ หลักการในเรื่องของการจับและคุมขัง

บุคคล วางหลักการหนึ่ง คือ ตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือพบเหตุ ๒ ประการ คือ กระทํา

ความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่จะตองดําเนินการ แลวก็วางหลักเกณฑอยางอื่นไว

อีกหลายประการนะครับ  รวมถึงการออกหมายจับ  และหมายบุคคลดวย  ตอมาก็คือ        

มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญานะครับ การคนในที่รโหฐานจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือ  

หมายของศาล หลักการตามมาตรา ๒๓๘ เปนเรื่องของการคนสถานที่ ไมใชคนตัวบุคคล       

ซึ่งหลักการตรงนี้ตองมีหมายของศาล เพราะการคนในที่รโหฐานหรือที่ลับตาคนนั้น เจาหนาที่

อาจจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใดก็ได ตอมาก็คือ มาตรา ๓๑ เร่ืองของสิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิต รางกาย บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ในวรรคสาม การจับ คุมขัง 

ตรวจคนบุคคล หรือกระทําการใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได 

เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ในประเด็นที่ทานกรรมาธิการเสียงขางมากได

กลาวถึงเมื่อสักครูนี่เปนการปรับเปลี่ยนตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทีนี้ในรางที่ปรากฏใน 

มาตรา ๓๒ นี่ปรากฏวา ยุบรวมทั้งสองสามมาตราเขาเปนมาตราเดียวกัน แตกอใหเกิดปญหาที่

อาจจะตองตีความในแงของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวา จะตองแกไขให

เปนไปตาม มาตรา ๓๒ หรือไม ซึ่งกระผมเห็นวา ตองแก เพราะวา ความชัดเจนในการตีความ

นั้นยังไมมีนะครับ ดวยเหตุผลดังนี้ครับ ทานประธานครับ ก็คือวา มีประเด็นเรื่องของการจับหรือ

คุมขังบุคคลที่เขียนเรื่องของหมายของศาลนี่ ความจริงมาตรา ๒๓๗ วรรคแรก เขียนละเอียด 

นะครับทาน เขียนวา การจับและคุมขังบุคคล ดวยนะครับทานประธาน การจับและคุมขังบุคคล 

ไมใชกรณีใดกรณีหนึ่งนะครับ การจับและคุมขังบุคคลจะกระทําไมไดเลย เวนแตมีเหตุยกเวน 

ขอที่ ๑ ก็คือ คําสั่งหรือหมายของศาล  ๒. ผูนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา และ ๓. มีเหตุ     

อยางอื่น  ซึ่ งการแก ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ออกมาอยางที่                 

ทานกรรมาธิการเสียงขางมากไดกลาวถึง ก็คือ ตองมีการแกไขตามนี้ ในแงของ มาตรา ๓๑     

ที่บอก การจับ คุมขัง ตรวจคนบุคคลหรือกระทําการใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรค

หนึ่งจะกระทําไมไดนั้น ก็ไปวางหลักการครับ โดยอาศัยอํานาจของบทบัญญัติของกฎหมาย      

 



 ๓๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๑๗/๒ 

 

ก็คือ  ๑. เจาพนักงานจะตองเปนผูคน  ๒. ก็มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็เขาหลักการตามมาตรา 

บทบัญญัติในมาตรา ๙๓ และมาตรา ๑๐๐ อยางที่ทานกรรมาธิการไดกลาวถึงเมื่อสักครู       

แตเมื่อมาเขียนใหมในมาตรา ๓๒ วรรคสามดังกลาวแลว ผมเห็นวา การตีความในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยางเดิมตองเปลี่ยนไป  เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา             

โดยหลักการแลวความจริงกรรมาธิการควรจะปรับเปน ๒ วรรค ก็คือ ในเรื่องของการจับหรือ  

คุมขังบุคคลนี่ วางหลักการเรื่องของการมีคําสั่ง หรือหมาย หรือเปนเหตุซึ่งหนา หรือมีเหตุ  

อยางอื่นไวในวรรคหนึ่ง แลวก็วางหลักการในเรื่องของการคนตัวบุคคลและกระทําการใดไวใน

อีกวรรคหนึ่ง แตกลับเอาทั้ง ๒ อันมารวมกัน ซึ่งทําใหหลักการทั้ง ๒ อันนั้นปนกัน แลวก็ทําให

ในทางปฏิบัติของเจาพนักงานนั้นจะปฏิบัติหนาที่ดวยความยากลําบากในสภาวะที่มีเหตุ       

อันไมปกติเกิดขึ้นเชนนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา ในประเด็นนี้ ในแงของการจับหรือคุมขังตัว

บุคคลนั้น โดยหลักใหญจึงอยูที่ไปจับใครโดยไมมีคําสั่งหรือหมายนั้นไมได และขอสําคัญใน

บทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยหลักการแลวก็คือ การวางหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้นเปน

การวางหลักการ เพื่อคุมครองการลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ หรือวาง

หลักการใหรัฐมีหนาที่ในการเขาไปมีหนาที่ในการคุมครองบุคคล โดยคุมครองเขาไปในสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลนั้น การวางหลักการเรื่องสิทธิเสรีภาพไมไดบอกวา ------------------------------- 

 

           - ๑๘/๑ 



 ๓๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ปทิตตา ๑๘/๑ 

 

บุคคลนั้นหรือบุคคลอ่ืนจะกระทําลวงละเมิดไดโดยรัฐไมเกี่ยวของ เพราะฉะนั้นในบทนี้นะครับ 

จึงวางหลักการสําคัญที่เปนการปองกันรัฐในการที่จะลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

แตขอบเขตของการลวงละเมิดนั้น อยูภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตองวางเงื่อนไข    

ในการคุมครองประสิทธิภาพในการปองกันภยันตรายและอาชญากรรมดวย เพราะฉะนั้น

กระผมจึงมีความเห็นที่แตกตางในเรื่องดังกลาวนะครับ เพราะเห็นวา บทบัญญัติตามที่       

ทานกรรมาธิการเสียงขางมากไดกลาวถึงนั้น เมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ ไปแลว  

ตองไปแกบทบัญญัติดังกลาวอีก  เพื่อให มันมี เขาลักษณะตามมาตรา  ๓๒  ดวยครับ 

ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :              

ทานสมาชิกครับ ในกรณีซึ่งทานสมาชิกไมไดขอแปรญัตติ หรือสนับสนุนญัตตินะครับ ก็คง

จะตองอยูในดุลพินิจของทานประธาน ของประธานที่จะอนุญาตนะครับ แตวาตองมีขอเงื่อนไข

วา ทานจะคิดอภิปรายไดเฉพาะสนับสนุน หรือคัดคานคําแปรญัตตินะครับ อันนี้ตองขอเรียนวา 

ผูที่จะอภิปรายตอไปนี้ เปนผูที่ ไมไดแปรญัตติ เอาไว  สงวนคําแปรญัตติ เอาไวนะครับ 

เพราะฉะนั้นทานจะอภิปรายไดแตเฉพาะคัดคาน หรือสนับสนุนคําแปรญัตตินี้ ขอบังคับ        

ขอ ๑๒๐ นะครับ เพราะฉะนั้นก็มี ๓ ราย และขอเปน ๓ รายสุดทายนะครับ จะไมมีมากกวานี้ 

ทานเปนผูแปรญัตตินะครับ คนละกรณีครับ ดังนั้น เจาหนาที่จดไดเลย ทานวิทยา ทานสุรชัย 

ทานศักดิ์ชัย เรียนเชิญกอนครับ ทานวิทยาครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ในสวนของมุมมอง

ของนักปกครอง ซึ่งจะตองรับผิดชอบเรื่องของความสงบเรียบรอยนะครับ ก็เห็นดวยกับอาจารย

เจิมศักดิ์นะครับวา อยางกรณีของเชอรร่ี แอน นี่ถูกประหารชีวิตโดยที่เขาอาจจะไมมีความผิด   

ก็เห็นใจ แตวา ถาในมุมมองหนึ่งนะครับ อยางทานเสริมเกียรติ ความผิดที่เกิดขึ้นในกรณี

เดียวกัน ขมขืนแลวขมขืนอีก จําคุกแลวจําคุกอีก ความรูสึกอยางนั้น พี่นองประชาชนเมื่อ

ออกมา เมื่อพนโทษออกมาแตละครั้งนี่ก็จะไมสบายใจนะครับวา เมื่อเขาออกมาอยูขางนอกปุบ

แลว เมื่อไรเขาจะทําอีกนะครับ แตถายิ่งขมขืนดวย ยิ่งทําใหเสียชีวิตดวยนี่มันยิ่งรายแรงนะครับ 

แลวความอุนใจ ความลําบากใจของนักปกครองนี่จะเปนอยางไร  ทานก็ลองคิดดูก็แลวกัน      

 



 ๓๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ปทิตตา ๑๘/๒ 

 

นะครับวา เพราะฉะนั้นขอนี้เห็นวา อยากใหกรรมาธิการยกรางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวา ถาคงไว

ในกรณีที่ทําผิดซ้ําซากอยางเดียวกันนี่ หรือเปนความผิดที่รายแรงนี่ อยากใหคงไวนะครับ ขอให

คณะกรรมาธิการยกรางพิจารณาดวยครับ สําหรับวรรคสองนะครับ ผมเห็นดวยกับอาจารย   

คมสันวา ความผิดบางครั้งนี่มันซึ่ง ๆ หนา เห็นอยู แตวาจับไมได ตองไปอาศัยคําสั่งของศาลนี่ 

มันก็มากไปนะครับ และมันทําใหลําบากตอการปฏิบัติหนาที่ของนักปกครอง ผูรักษาความสงบ

เรียบรอยครับ ก็เรียนฝากทานประธาน ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ขอบคุณครับ 

ขอประทวง ตองบอกวา ประทวงขอบังคับใด 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ประทวงทานประธานในขอบังคับที่บอกวา จะให

อภิปรายแคอีก ๒ คน ไมมีชื่อผม เพราะวา ผมก็ขออภิปราย และผมเปนรับรองการแปรญัตติ

ของอาจารยเจิมศักดิ์ แลวก็เปนประเด็นที่ขออนุญาต 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  เขาใจครับ 

เขาใจครับ ผมขอชี้แจงนะครับ เนื่องจากที่ผม ผมถามเจาหนาที่แลวละครับ บอกวา เคยได

อภิปรายไปแลวครั้งหนึ่ง ก็เลยตองเฉลี่ยใหโอกาสคนอื่นไป ถาเปนครั้งแรก ผมเรียกทานแนนอน

ครับ แตบังเอิญเปนครั้งที่ ๒ ที่ทานยกมือ เพราะฉะนั้นผมตัดสินไปอยางนั้นไปแลวนะครับ   

ตองขออนุญาตวินิจฉัยไปอยางนั้นนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ   :   ทานประธานครับ คือ ทานใหผมตอทายได    

เพราะเหตุวามันมีประเด็นที่ทางฝายยกราง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ตอทายไดแนนอน ยืนยันวาไดแนนอนครับ ทีหลังครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอบคุณมากครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง) :  ครับ 

เพราะฉะนั้นก็ขอสลับกันนะครับ ฝายกรรมาธิการ ทานอัครวิทย ทานยกมือไวครับ เชิญครับ  

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม อัครวิทย สุมาวงศ 

กรรมาธิการครับ ที่รางของคณะกรรมาธิการไดกําหนดในวรรคสามของมาตรา ๓๒ วา การจับ 

 



 ๓๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ปทิตตา ๑๘/๓ 

 

คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล หรือกระทําการอื่นใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง   

จะกระทํามิได ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                            - ๑๙/๑ 



 ๓๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ประไพพิศ ๑๙/๑ 

 

เวนแตมีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตินั้น หลักที่เราวางไว

ก็เปนหลักที่วา การจะกระทําเชนนั้นไดนี่ ในเบื้องตนก็ตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล           

หรือมิฉะนั้นก็ตองมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งขอหวงใยของทานที่พูดมาถึงเรื่อง           

เจาพนักงานตํารวจไปเจอบุคคลกระทําความผิด และจะจับหรือตรวจคนไมไดนี่ เพราะไมมี

หมายศาล ความจริงแลวในเรื่องของหลักของประมวลกฎหมายที่มีอยูในขณะนี้นะครับ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี่ ไดวางหลักเอาไววา การที่จะจับขัง จําคุก หรือคน

ในที่รโหฐานหาตัวบุคคลหรือสิ่งของนั้น ตองมีคําสั่งหรือหมายของศาลสําหรับการนั้น แตก็

กําหนดขอยกเวนเอาไว นี่เปนเรื่องของมาตรา ๕๗ วา ภายใตบังคับของบทบัญญัติหลายมาตรา

ตอไป แลวก็จะตองเปนเชนนี้ คําวา ภายใตบังคับ นั่นหมายความวา สิ่งเหลานั้น ที่มาตรา

เหลานั้นกําหนดไว เขาสามารถจะทําไดโดยไมตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล แตสิ่งที่จะทําได

นั้นคืออะไร ตองมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติไวในมาตราเหลานั้น ที่จะจับโดยไมมีหมายจับ

หรือคนโดยไมมีหมายคน ฉะนั้น อยางที่เปนหวงเรื่องเจาพนักงานตํารวจไปพบบุคคลแลวจะจับ

ไมได ทําผิดแลวจะจับไมไดนะครับ มาตรา ๗๘ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

นั้น ไดกําหนดขอยกเวนวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจนั้น สามารถจับบุคคลไดโดย       

ไมตองมีหมายจับ ในกรณีที่เขากําหนดเอาไว แลวเขายังบัญญัติวา ขออนุญาตอานนะครับ 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจะจับผูใดโดยไมมีหมายจับนั้นไมได วางหลักก็จับไมได       

แตวางขอยกเวนเอาไว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ เวนแต ก็คือ ถามีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

อยางที่ไดกําหนดไวในตอนทายของวรรคสามนั้น หรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ  

คืออะไรครับ เม่ือบุคคลนั้นไดกระทําความผิดซึ่งหนา เม่ือพบบุคคลนั้นกําลังพยายามกระทํา

ความผิด หรือพบโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวา ผูนั้นจะกระทําความผิดโดยมีเครื่องมือ อาวุธ 

หรือวัตถุอยางอื่นอันสามารถอาจใชในการกระทําความผิด  ๓. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา ผูนั้น

ไดกระทําความผิดมาแลว แตจะหลบหนี  ๔. เมื่อมีผูขอใหจับ โดยแจงวาบุคคลนั้นไดกระทํา

ความผิด และแจงดวยวา ไดรองทุกขไวตามระเบียบแลว  เหลานี้เปนขอยกเวนที่จะจับไดโดย  

ไมมีหมายจับ โดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เม่ือมีเหตุที่กฎหมายบัญญัติตามที่เขียนไว

แลว ในเรื่องของการคน ในเรื่องของการคนนั้นก็เชนเดียวกัน หลักก็คือ การคนจะตองมี     

หมายคน ในกรณีของการคนในที่รโหฐานนั้นจะทําไมไดโดยไมมีหมายคน ที่รโหฐาน ก็คือ เชน  



 ๓๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ประไพพิศ ๑๙/๒ 

 

ตัวอยาง บานเรา เปนตนนะครับ เวน แตก็มีขอยกเวนในมาตรา ๓๒ วา เวนแตใหพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจเปนผูคน ซึ่งหมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจถาเปนผูคน

แลวไมตองมีหมายคน แตไมใชทุกกรณีนะครับ ในกรณีตอไปนี้ คือ ตองมีเหตุที่กฎหมายบัญญัติ 

กรณีอะไรครับ  ๑. เมื่อมีเสียงรองใหชวยมาจากขางในที่รโหฐานนั้น ไดยินเสียงรองจากขางใน

นั้น  ๒. เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหนา ซึ่งกําลังกระทําลงในที่รโหฐาน  ๓. เมื่อบุคคลที่ไดกระทํา

ความผิดซึ่งหนา ขณะที่ถูกไลจับ หนีเขาไป หรือมีเหตุอันแนนแฟนควรสงสัยวา ไดเขาไปซุกซอน

ตัวอยูในที่รโหฐานนั้น  ๔. เมื่อมีความสงสัยตามสํารวจแลววาสิ่งของที่ไดมาโดยการกระทํา

ความผิดไดซอนหรืออยูในนั้น ประกอบทั้งตองมีเหตุอันควรเชื่อวา เนื่องจากการลาชากวาจะเอา

หมายคนมาได สิ่งของนั้นจะถูกโยกยายเสียกอน  ๕. เม่ือที่รโหฐานนั้น ผูจะตองถูกจับเปน     

เจาบาน และการจับนั้นมีหมายจับ หรือจับตามมาตรา ๗๘  นั่นเปนเรื่องที่รโหฐานนะครับ แตถา

จะคนในที่สาธารณะ ในถนนหนทางนั้น กฎหมาย มาตรา ๙๓ ของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญานั้น บัญญัติวา หามมิใหทําการคนบุคคลใดในที่รโหฐาน แตมีขอยกเวนวา 

เวนแตพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจเปนผูคน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวา บุคคลนั้นมีสิ่งของ

ในความครอบครอง เพื่อจะใชในการกระทําความผิด หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิด หรือ

ซึ่งมีไวเปนความผิด ทานจะเห็นไดวา ตํารวจนั้นจะสามารถคนหรือจับบุคคลไดโดยไมมี    

หมายคน ในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ แตหลักที่จะวางไวก็คือ การจับก็ดี การคนก็ดี    

หรือการคุมขังก็ดี เบื้องตนตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล แตมีขอยกเวนที่จะทําไดโดยไมมี

หมายของศาล ก็เมื่อมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ขอบคุณ

ครับ เชิญทานสุรชัยครับ ขอสั้น ๆ นะครับ แลวก็อยาซ้ําของเกาครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                               - ๒๐/๑ 



 ๔๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    กุลนที ๒๐/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย        

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานและที่ประชุมอยางนี้ครับวา 

หลังจากที่ไดรับฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางทั้ง ๒ ทานนะครับ ขออภัยที่ตองเอยนาม 

ทานอาจารยจรัญกับทานอาจารยอัครวิทย ผมกราบเรียนครับวา คําชี้แจงของทานนั้น ถาผม

เขาใจไมผิด ทานชี้แจงคนละประเด็นกับที่ผูขอแปรญัตติเขาไดแปรญัตติไวนะครับ ประเด็นที่    

ผูขอแปรญัตติไดแปรญัตติไวก็ดี หรือประเด็นที่กรรมาธิการไดขอสงวนความเห็นไวก็ดี คงมีแต

ประเด็นเรื่องการตรวจคนบุคคล ไมไดมีประเด็นเรื่องการจับ การขัง หรือการคนในที่รโหฐานเลย 

สิ่งที่ทานมาชี้แจงเรา ไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็ดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาก็ดีนี่ ผมเองในฐานะที่เปนทนายความ ผมทราบดีครับวา มีขอยกเวน มีหลักในเรื่อง

การจับ การขัง การคนในที่รโหฐานอยูอยางไร ประเด็นที่ผูขอแปรญัตติไดแปรไว นั่นก็คือ

ประเด็นเฉพาะเรื่องการคนตัวบุคคล ซึ่งในเรื่องการคนตัวบุคคล ทานประธานครับ รัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ ไมไดมีหลักเกณฑ ไมไดมีขอยกเวน อยางที่ทานทั้งสองไดพยายามชี้แจงไว 

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไมไดมีบทบัญญัติวา การคนตัวบุคคลจะตองมีหมายหรือคําสั่งของศาล 

คงมีแตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้นเอง ที่เขียนไวเกี่ยวกับหลักเกณฑใน

การคนตัวบุคคล เพราะฉะนั้นปญหามันจึงเกิดขึ้นมาวา เมื่อทานกําหนดใหการคนตัวบุคคล

จะตองกระทําเชนเดียวกับการจับ การขัง นั่นหมายความวา จะตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล 

ทานจะตองชี้แจงครับวา เปนประโยชนมากกวากฎหมายเดิมอยางไร คําถามที่ผมจะเรียนถาม

ทานก็คือ ที่ทานยกรางไววา การคนตัวบุคคลใหใชหลักเกณฑเดียวกับการจับ การขัง คือหลัก

ตองมีหมายหรือคําสั่งของศาลนั้นนี่ ศาลจะมีหลักเกณฑในการออกหมายหรือคําสั่งใหคนตัว

บุคคลไดอยางไร จะอาศัยหลักเกณฑเดียวกับการออกหมายจับ หลักเกณฑเดียวกับการออก

หมายคนในที่รโหฐานหรือไม อยางไร ทานยังไมไดชี้แจงใหพวกเราไดมีความเขาใจ ยังไมได

ชี้แจงใหพวกเรามีความกระจางชัดในเรื่องพวกนี้ และผมขอเรียนตอไปนะครับวา ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไมไดวางหลักเกณฑในเรื่องการที่ศาลจะใชเปนดุลพินิจใน

การออกหมายหรือออกคําสั่งใหคนตัวบุคคลไว เหตุที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไมไดบัญญัติไว ก็เนื่องจากเราไมมีหลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับการคนตัวบุคคลที่จะ     

ตองมีหมายหรือคําสั่งของศาลมากอน เราคงบัญญัติแตเพียงเหตุตามกฎหมายที่ใหเจาพนักงาน 



 ๔๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         กุลนที ๒๐/๒ 

 

สามารถคนตัวบุคคลไดเทานั้น เพราะฉะนั้นที่ทานชี้แจงวา ตามรางของทานจะเปนการ        

เอื้อประโยชนตอเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่ฝายปกครองก็ดี เจาหนาที่ฝายตํารวจก็ดี 

ในการที่จะปฏิบัติการ เพื่อยังความสงบเรียบรอยใหกับสังคมไดมากขึ้นนั้นนี่ ผมจึงยังไมอาจ                 

เห็นดวยกับทานได เพราะทานไมไดชี้แจงเลยวา หลักเกณฑที่ศาลจะสามารถนําไปปฏิบัติ    

เพื่อเอื้อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยใหกับสังคม ในการออกหมายหรือคําสั่งใหคน   

ตัวบุคคลไดมีหลักเกณฑเชนไร ผมขอกราบเรียนกับที่ประชุมอยางนี้นะครับวา ถาวางแตหลัก 

แตไมมีรายละเอียดในการปฏิบัติ สิ่งที่เราจะตองเจอแน ๆ ก็เหมือนกับตอนที่เราใชรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ ที่เราวางหลักเกณฑทางกฎหมายใหมในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

ดวยการบัญญัติใหการออกหมายจับจะตองกระทําโดยหมายศาลหรือคําสั่งของศาลเทานั้น   

ผมวาพวกเราคงจําไดดีครับ หลังจาก วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเปนวันที่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

มีผลบังคับใช เราเกิดสุญญากาศในการรักษาการใหเปนไปตามกฎหมาย เจาพนักงานฝาย

ปกครองก็ดี เจาหนาที่ตํารวจก็ดี หยุดการจับกุมทั้งหมดเลยครับ เพราะทุกคนบอกวา           

ตองปฏิบัติตามหลักกอน ไมมีใครกลาเอาขอยกเวนมาปฏิบัติเหมือนหลักการทางกฎหมาย     

ยิ่งไปกวานั้น ผมเชื่อวาทุกทานยังจําได หมายจับเกาของเจาพนักงานฝายปกครองก็ดี หมายจับ

เกาซึ่งออกโดยเจาหนาที่ตํารวจก็ดี ------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๑/๑ 



 ๔๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๒๑/๑ 

 

ไมมีใครกลาไปติดตามจับกุมคนรายตามหมายจับเกา ๆ เหลานั้น ยิ่งไปกวานั้น มีการวินิจฉัย

ปญหานี้วา หมายจับเดิมซึ่งออกโดยเจาพนักงานฝายปกครอง หมายจับเดิมซึ่งออกโดย

เจาหนาที่ตํารวจ ไมสามารถใชบังคับไดอีกตอไป ผลเปนอยางไรครับ คนรายที่ถูกออกหมายจับ

ไวตามกฎหมายเดิมลอยนวลทั้งหมด ผมเรียนทานนะครับวา หลักการที่ทานนําเสนอเปน

หลักการที่ดี ถามองในแงของการคุมครองสิทธิเสรีภาพตามทฤษฎี แตทานตองมองใน

ภาคปฏิบัติดวยนะครับวา สามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม ผมมีประเด็นที่จะตั้งเปนขอสังเกตตอที่

ประชุมวา เมื่อเจาพนักงานฝายปกครอง หรือเจาพนักงานตํารวจมีเหตุสงสัยที่จะคนตัวบุคคลได 

ตามมาตรา ๙๐ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดี ตามมาตรา ๑๐๐ ของ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ดี แตเหตุนั้นไมชัดเจน ใครเปนผูตัดสินใจครับ 

สําหรับเจาพนักงานตํารวจ ซึ่งมีตั้งแตระดับประทวนขึ้นไป เขาจะกลาตัดสินใจในการที่จะใชเหต ุ

ซึ่งเปนขอยกเวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ทานเขียนหอยทายไว ในการ

ที่จะเขาไปตรวจคนตัวบุคคลขณะนั้นหรือไม ถาก้ํากึ่งกัน ๕๐ ๕๐ ผมเชื่อวา เจาพนักงาน         

ผูปฏิบัติหนาที่ไมมีใครกลาตัดสินใจที่จะไปเสี่ยงกับการถูกฟองกลับ ทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่

ในลักษณะของการเอาตัวรอด คือ บอกกับผูเสียหายวา ตองไปขอหมายหรือคําสั่งของศาล

เสียกอน  ผมเรียนทานนะครับวา การตรวจคนตัวบุคคลตางกับการออกหมายจับ ตางกับการ    

ออกหมายคนในที่รโหฐานโดยสิ้นเชิง พฤติกรรมในการปฏิบัติหนาที่ตางกัน เนื่องจากการออก

หมายจับตัวบุคคลก็ดี การออกหมายคนที่รโหฐานก็ดี มีเวลาสําหรับการปฏิบัติการเพียงพอที่จะ

ไปขอออกหมายจับหรือหมายคนกับศาลได แตทันทีที่เจาพนักงานพบบุคคลซึ่งมีเหตุสงสัย     

ซึ่งควรจะเขาไปตรวจคนตัวบุคคลในขณะนั้น แตเหตุนั้นไมชัดเจน ทานบอก ตองไปขอหมายคน 

ตองไปขอคําสั่งศาล ไมมีบุคคลไหนยืนคอยใหเจาพนักงานไปเอาหมายศาลมา แลวใหตรวจคน

หรอกครับ เพราะฉะนั้นทานจะตองตอบโจทยตรงนี้ใหได เหตุในการออกหมายคนตัวบุคคล     

มีเหตุเชนไร เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เมื่อไดวางหลักการใหมเพิ่มเติม ในสมัยนั้น 

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขียนเรื่องของเหตุในการออกหมายจับ เหตุในการออกหมายคนที่

รโหฐานไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจน ไปทิ้งคางอยางนี้ไวไมไดหรอกครับ เพราะฉะนั้น ผมจึงตอง

กราบเรียนที่ประชุมวา เทาที่ฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการทั้ง ๒ ทานแลวนี่ ผมยังไมเห็น

คลอยตามวา มีความกระจางชัดเจนเพียงพอในการที่เจาพนักงานจะสามารถปฏิบัติได ในการที่ 



 ๔๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๒๑/๒ 

 

เรากําลังจะออกกฎหมายมาเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มิใชคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของผูตองหา กราบเรียนที่ประชุมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ขอบคุณครับ 

ขอไปทางทานเสริมเกียรตินะครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ :  กราบขอบคุณทานประธาน และทานกรรมาธิการ 

ทาน สสร. ที่เคารพ ขออนุญาตรบกวนเวลาทานอีกครั้งหนึ่ง เปนประเด็นสั้น ๆ  เปนประเด็น

เดียวที่วา ในเรื่องการคนตัวบุคคล จะมาบัญญัติในวรรคสามกับการจับ การคุมขัง เหมาะสม

หรือไม ซึ่งทางฝายกรรมาธิการยกรางไดบอกวา เปนเรื่องเดียวกัน เอามาไวอยูที่เดียวกันได  

แลวก็บอกวา ขออนุญาตเอยนามวา ของอาจารยคมสันนั้น บอกวา เปนเรื่องคนละหลักการ 

เพราะวาของอาจารยคมสันวา ไอการที่จะคนตัวบุคคลนั้น เปนเหตุเดียว คือ เหตุอ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัติ แตวา การจับ การคุมขัง ตองเปนเรื่องหมายคําสั่งศาล และเหตุอ่ืนตามที่

กฎหมายบัญญัติ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๒๒/๑ 

 

กระผมขอกราบเรียนวา  ณ  สสร .  แหงนี้  หลายทานเปน  ขออนุญาต  เปนผูพิพากษา                 

เปนอัยการ เปนทนาย เปนนักกฎหมาย ทุกคนก็เรียนวิอาญามา ทุกคนทราบดีวา เหตุแหงการ

ออกหมายนั้น ในวิอาญามีแตหมายจับ หมายคนที่รโหฐาน ยังไมเคยเห็นมีเหตุใหขอหมายคน

ตัวบุคคลเลย การคนตัวบุคคล ในวิอาญาไมมีการใหขอหมายจากศาลได เปนเรื่องอํานาจของ

เจาหนาที่ฝายปกครองหรือตํารวจ ใชอํานาจตามมาตรา ๙๓ ก็คือวา เมื่อพบบุคคลที่ตองสงสัย

วาจะมีสิ่งของที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือที่ใชในการกระทําความผิด หรือมีไวเปน

ความผิด ถึงจะขอคน แตวาถาจะเอาเหตุในการคน อํานาจในการคนอีกอยางวา ตองไปขอ

หมายหรือคําสั่งศาลนั้น ในวิอาญาไมมีครับ ก็เลยเขาสูประเด็นของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๒ 

วรรคสาม ที่วา เอาของที่ไมเหมือนกันนะ เอามารวมที่เดียวกันจะเหมาะไหม ทานบอกวา การ

คนตัวบุคคล หากบัญญัติในวรรคสาม จะทําใหเจาหนาที่ทํางานไดดีขึ้น เพราะนอกจากจะมีเหตุ

ตามที่กฎหมายบัญญัติแลว ยังสามารถคนโดยอาศัยหมายและคําสั่งศาล แตทุกวันนี้ยังไมเคยมี

การคนตัวบุคคลโดยการขอหมายศาลเลย แลวก็ยังนึกไมออกวา จะขอหมายศาลไดอยางไร 

อยางที่ทาน ขออนุญาตเอยนาม ทานสุรชัยไดถามเมื่อกี้นี้วา มีคําตอบหรือเปลา กรณีถาไปขอ     

หมายศาล เกิดบัญญัตินี่ กฎหมายลูกจะไปแกวิอาญาวา จะคนตัวบุคคลจะตองมีหมายหรือ

คําสั่งศาล ศาลจะออกหมายก็คงใชหลักมาตรา ๙๓ นั่นแหละ ก็คือ จะตองมีเหตุสงสัยวา จะมี

ของที่มีไวเปนความผิด ไดมาโดยการกระทําผิด หรือเพื่อกระทําความผิด ผมถึงบอกวา กรณีที่

กฎหมายบัญญัติแลวมันไมเกิดผลในทางปฏิบัติ มันเปนไปไมได ไมเปนประโยชนนี่ ผมคิดวา

กรรมาธิการนี่ ถาเอาขอคิดของทานสุรชัยและผม และทานคมสัน และหลาย ๆ ทานเอาไป   

ปรับเสีย วาเรื่องที่มันไมใชเร่ืองเดียวกันนี่อยาไปอยูที่เดียวกัน ทําใหสับสน คนอานรัฐธรรมนูญ

จะคิดวา คนตัวบุคคลก็ขอหมายหรือคําสั่งศาลได ถามันไมได ทานไปไวที่เดียวกันไมไดนะครับ 

แลวถาเกิดทานไวที่เดียวกันนี่ สสร. หลายทานก็คงจะรับของทานไมไดครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ขอบคุณ

ครับ เหลือทานสุดทายทางดานนี้นะครับ คือ ทานศักดิ์ชัย เชิญครับ เดี๋ยวยังอยูอีกซีกหนึ่งครับ 

ของทานชื่อทานอยูครับ เชิญทานศักดิ์ชัยครับ 

 

 



 ๔๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๒๒/๒ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม       

นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อสักครูผมมี

โอกาสไดฟงทานเพื่อนสมาชิกไดมีการอภิปราย อีกทั้งทานกรรมาธิการยกรางไดมีการอภิปราย

ในเร่ืองนี้ ในความเขาใจของผม ซึ่งไมใชนักกฎหมาย ผมนั่งฟงอยูนานนี่นะครับ แลวผมก็เชื่อวา

ผูที่อยูทางบานนั้นก็ยังมีความสับสน ในสิ่งที่ผูอภิปรายกับกรรมาธิการยกรางไดอภิปรายนั้น ผม

เรียนอยางนี้ครับ จากประสบการณที่ผานมานี่นะครับ เราจะพบวา ในอดีตที่ผานมาการทํา

หนาที่ในการที่จะตรวจคน จับกุม หรือกระทําการใด ๆ นั้น เจาพนักงานตํารวจ หรือเจาพนักงาน

ปกครองสามารถที่จะดําเนินการได ในอดีตที่ผานมา แลวตอมาก็มีรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ระบุ

วาจะตองมีการออกหมายศาล ในการออกเวทีรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งแนนอนครับ 

เราจะพบวาจะมีเจาหนาที่ตํารวจ หรือไดมีการพบปะกับเจาหนาที่ตํารวจในระดับจังหวัดหลาย

จังหวัด ผมรูจักกับตํารวจ ตํารวจก็จะบอกผมอยูเสมอวา ชวยแกใหหนอย ทําอยางไรที่จะให

เจาหนาที่ตํารวจนั้นสามารถที่จะดําเนินการได มีการยกตัวอยางใหผมฟงครับวา ตอนที่ผมไปที่

อําเภอ อําเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี -------------------------------------------------------------------- 

 

    - ๒๓/๑ 



 ๔๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                             รัตนา ๒๓/๑ 

 

เขาบอกวา คุณศักดิ์ชัยเชื่อไหมครับวา วันนี้ถาผมจะจับ นาย ก นี่ ซึ่งผมเห็นอยูตรงนี้นี่ ผมจับ

ไมได แลวผมจะตองไปออกหมายศาล ก็คือ ผมก็ตองไปที่จังหวัด จังหวัดกับอําเภอที่ผมไปนั้น

หางกัน ๗๐ กิโล วิ่งไปขอหมายศาล กลับมาคนผูตองสงสัยนั้นก็หายไปแลว อันนี้เปนประเด็น

คําถามที่เขาถามผมวา แลวถาอยางนี้นี่ การที่จะปราบปรามอาชญากรรม การที่จะจับกุมผูทํา

ผิดกฎหมายนั้น จะทําไดอยางรวดเร็วอยางไรหรือไม ผมเองตองยอมรับสารภาพดวยความ    

สัจจริงนะครับวา ภาษากฎหมายที่ใชกันเมื่อสักครูนี้ ผมเองอาจจะเขาใจไดไมถองแท จึงไดมี

คําถามที่จะกราบเรียนถามวา เมื่อสักครูทานอาจารยจรัญ ขออนุญาตที่เอยนาม ทานไดบอกวา

ในวรรคสามของมาตรา ๓๒ นั้น ไดเปด ๒ ชองทางเอาไวชัดเจน ความหมายก็คือวา ชองทาง

หนึ่ง ก็คือ เปดใหในการที่จะออกหมายศาลได และอีกชองทางหนึ่งนั้น ก็หมายถึงวา ถามีเหตุ

อยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็คือ ประมวลกฎหมายวิอาญานะครับ ซึ่งผมเขาใจอยางนั้น 

ผมไมแนใจวา ผมเขาใจถูกหรือยัง คําถามก็คือวา กรณีที่ผมยกตัวอยางเมื่อสักครูวา ตํารวจจะ

จับกุม นาย ก นี่ ซึ่งเห็นวาทําผิด หรือมีคนชี้วา เขาทําผิด แลวเขายังตองวิ่งไปขอหมายศาลที่

จังหวัดหรือไม ประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะนํากราบเรียนก็คือวา ณ วันนี้ถาทุกอยางยังตองไป

อยูที่ศาล ถามวา ความพรอมของศาลที่จะทําการออกหมายวันหนึ่งนี่จํานวนมากมายมหาศาล

กับจังหวัดใหญ ๆ นี่ ศาลจะทําไดอยางไร เพราะฉะนั้นผมกําลังบอกวา ถาทุกอยางมันมีการ

สอดรับหรือมีมาตรการรองรับที่ถูกตอง ความพรอมของศาลก็มี ความสะดวกสบายของ

เจาหนาที่ตํารวจก็มี ทายที่สุดมันก็กลับมาอยูที่รัฐธรรมนูญที่เรากําลังรางนี่ละครับวา ถาเรา

กําลังจะแกปญหาในอดีตที่ผานมา ที่เราบอกวา ตํารวจใชอํานาจหนาที่เกินขอบเขต บางครั้งจน

มีการใชอํานาจหนาที่ในการที่จะรังแกคนบางคนซึ่งไมชอบหนากัน นั่นในอดีตครับ นั่นในอดีตที่

ผานมา เพราะฉะนั้นผมก็กําลังอยากจะใหมีการชี้แจงใหเกิดความชัดเจนกอน แตผมเชื่อวา    

ทั้งกรรมาธิการเสียงขางนอยกับกรรมาธิการยกราง เขาใจวา จะมองประเด็นใกล ๆ กัน เพียงแต

วาจะมีการเอาคําบางคําขึ้นกอนหรือหลังเทานั้นเอง ใจของผมก็คือวา ผมอยากใหเจาหนาที่

ตํารวจสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงไปตรงมา และสามารถที่จะปราบปราม 

ควบคุม ปองกันไมใหเกิดอาชญากรรม ในขณะเดียวกัน ก็จะตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล นั่นคือประเด็นที่ผมอยากจะนํากราบเรียนในมาตรา ๓๒ วรรคสาม มีอีกประเด็นหนึ่งที่ 

 



 ๔๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                             รัตนา ๒๓/๒ 

 

ผมอยากจะนํากราบเรียน ในกรณีเร่ืองของการประหารชีวิต เม่ือสักครูครับ มีทานอาจารย   

กิตติศักดิ์ ปรกติ ทานเปนประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอาจารย       

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานไดฝากขอความผานมาทางทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

ปนทอง ขออนุญาตที่เอยนาม ทานไดฝากไวอยางนี้ครับวา หลักใหญ ๆ ๔ ประการของประเทศ

สวนใหญในโลก เขายกเลิกประหารชีวิตไปเกือบหมดแลว ทานบอกวาอยางนี้ครับ ขอที่ ๑    

ทางประวัติศาสตรถือวา การลงโทษประหารชีวิตอาจผิดตัวได ความหมายก็คือวา ถาการ

ลงโทษประหารชีวิตแลวเปนการลงโทษที่ไมถูกคนที่กระทําความผิดจริง อยางคดีของ          

เชอรร่ี แอน ถามวา ผูถูกลงโทษแลวตายไปแลวนั้น ใครเปนคนเอาชีวิตเขากลับคืนมา ในสิ่งที่มี

การทําผิดไป ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๒๔/๑ 



 ๔๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   เกศราภรณ ๒๔/๑ 

 

ขอที่ ๒ ผูที่ถูกกลาวหา อาจถูกลงโทษผิดตัว ในอดีตนะครับ ความเชื่อในอดีต ในทาง

ประวัติศาสตร ในอดีตของประเทศนี่ ในประเทศหลายประเทศบอกวา ผูถูกกลาวหาอาจถูก

ลงโทษผิดตัว ก็คือ ถูกตัดสินประหารชีวิตที่ผิดตัว บาปนั้นจะตกอยูกับผูครองแผนดิน 

หมายความวา ผูครองแผนดินนั้นจะตองมีบาปติดตัวไปดวย เพราะฉะนั้นในอดีตจึงมีธรรมเนียม

ที่บอกวา พระมหากษัตริยตองรับรู ถามีการประหารชีวิตใคร ขอที่ ๒ เขาบอกวา ถามีโทษ

ประหารชีวิต จึงใหสามารถที่จะฎีกาตอพระมหากษัตริยได นี่คือประเด็นที่ผมกําลังจะพูดบอกวา 

คําวา ประหารชีวิต ควรจะตัดออกไป ๓. การลงโทษประหารชีวิตจะทําใหสังคมเขาใจผิดวา 

แกปญหาได หมายความวา เรากําลังมองไปที่ตัวบุคคลวา บุคคลคนนั้นกระทําความผิด เราตอง

ประหารชีวิต แตคือเราไมไดกลับไปมองวาสังคม สิ่งแวดลอม ที่ทําใหบุคคลคนนั้นกระทําผิดนั้น 

เกิดขึ้นจากอะไร เราก็จะลงโทษแตผูที่กระทําความผิด แลวก็โทษวา คน คนนั้นไมดี แตเรา      

ไมเคยไปมองสังคม ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่ทําใหเขาเกิดเปนคนไมดีอยางไร ตรงนั้นผมคิดวา     

นั่นเปนตนเหตุของการนั้น จึงมักไมมีการแกไข แลวก็ปลอยใหเร้ือรัง แลวก็โทษวา คนที่ถูก

ประหารชีวิตนี่เปนคนไมดีไปหมดครับ ทานประธานครับ มันดับไป ผมตกใจ สุดทายนะครับ 

การจัดระบบลงโทษเสียใหม เพื่อเยียวยาคนที่กระทําความผิด ไมไดกระทําความผิดซ้ําอีก 

ความหมายก็คือวา โทษประหารชีวิตทุกกรณี เมื่อลงโทษไปแลว ปรากฏหลักฐานชัดเจนวา    

ไมเคยมีการกระทําความผิดลดลง ความหมายก็คือวา แมจะมีโทษประหารชีวิต ก็ไมไดทําใหคน

ที่กระทําความผิดนั้นตระหนักวา เม่ือเขากระทําความผิดแลวถูกประหารชีวิต คนอื่นก็ยังกระทํา

ความผิด เพราะวามันมีสิ่งลอใจใหเขากระทําความผิด สังคมทําใหเขาจะตอง อยางที่เมื่อคืนผม

อภิปรายในเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่บอกวา เมื่อไรก็ตามที่เราถูกกันคนเหลานี้ไปอยู

ในมุมอับ แลวไมยอมรับในสังคม ก็จะทําใหคนเหลานี้หันไปกระทําความผิด ทานประธานครับ 

ที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดนั้น ผมอยากใหไดโปรดชี้แจง ไดทําความอธิบายในประเด็นแรกที่ผม

ไดเรียนชี้แจงวา ผมจะเขาใจไดอยางไรวา ตํารวจจะทําหนาที่จับกุมได อันที่ ๒ ผมจะมั่นใจได

อยางไรวา การออกไปทําหนาที่นั้นจะไมละเมิดสิทธิของประชาชน กราบขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ขอบพระคุณครับ ขออนุญาตเวียนกลับมาที่ทานกรรมาธิการครับ เรียนเชิญทานอังคณาครับ 

  



 ๔๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   เกศราภรณ ๒๔/๒ 

 

  นางอังคณา นีละไพจิตร (กรรมาธิการ) :  ขอบพระคุณคะทานประธาน อังคณา 

นีละไพจิตร กรรมาธิการ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๓๒ นี่นะคะ       

จะพบวา กรรมาธิการพยายามที่จะใหสิทธิเสรีภาพในการที่จะคุมครองการจับกุม คุมขังของ

ประชาชน เพราะที่ผานมานี่ หลายครั้งที่ประชาชนถูกคนตัว แลวก็มีความพยายามที่จะ         

ยัดเยียดขอกลาวหาหรือวัตถุแปลกปลอมเขาไปนะคะ สิ่งเหลานี้จึงนํามาซึ่งความคิดที่วา       

ทุกครั้งที่มีการที่จะจับกุม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการขอหมายศาลนะคะ ไมเฉพาะแตการ

จับกุมในที่รโหฐาน หรือที่สาธารณะอยางเดียวนะคะ การเขาไปตรวจคน ที่ผานมามีการ     

ตรวจคนโดยไมชอบหลายครั้งนะคะ ถาประชาชนไมมีที่พึ่ง ไมทราบวา จะไปรองตอที่ใดในการ

ที่จะคัดคานในการจับกุมโดยมิชอบ ดิฉันเชื่อวา หลาย ๆ ทาน คงจํากรณียัดยาบานิสิตจุฬาได

เปนอยางดีนะคะ แมวา จะมีการตรวจคนการจับกุมในที่สาธารณะ แตสุดทายไมมีใครตอบได

คะวา ยาบาเม็ดหนึ่งไปอยูในกระเปาขางหนึ่งของนิสิตจุฬาคนนั้นไดอยางไร เด็กซึ่งเรียนหนังสือ

อยู ถูกนําตัวไปอยูที่สถานีตํารวจเกือบอาทิตยคะ ไมไดรับอนุญาตใหติดตอครอบครัวดวยนะคะ 

เกือบตองถูกพักการเรียน  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       - ๒๕/๑ 



 ๕๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัศมี ๒๕/๑ 

 

สุดทายศาลมีคําพิพากษาวา เขาไมมีความผิด ศาลเชื่อวา ถูกกลั่นแกลงนะคะ ดิฉันเชื่อวา 

หลาย ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผานมานี่ ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามที่จะคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนมากขึ้น พรอม ๆ กับคุมครองบุคคลที่ถูกมิจฉาชีพกระทํานะคะ แตการใช

อํานาจของเจาพนักงานสอบสวนนั้น ตองอยูในขอบเขตของกฎหมายนะคะ ไมวาเปนพนักงาน

สอบสวนหรือประชาชนธรรมดา ทุกคนตองอยูใตกฎหมายเทาเทียมกันนะคะ ดิฉันเชื่อวา 

มาตรา ๓๒ นี้จะใหหลักประกันคุมครองใหกับประชาชนบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม แตไม

ละเลยในการที่จะปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ขอบพระคุณ

ครับ ก็ทานอาจารยจรัญขอสิทธิพาดพิงหลายกรณีนะครับ ขอเรียนเชิญครับ อาจารยครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัญ 

ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ตองกราบเรียนอธิบาย ชี้แจงมากนิดหนึ่งนะครับ เพราะวา   

หลายประเด็นยังไมไดกระจางชัด ประเด็นแรกครับ ผมอยากจะเรียนกอนวา มาตรา ๓๒     

วรรคสอง เรื่องโทษประหารชีวิต ผมเขาใจวา ไมเปนประเด็นแลว เพราะวา ทานเจาของญัตติ 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์กรุณาถอนออกไปแลวนะครับ ผมไมตองชี้แจงนะครับ  ๒. ในประเด็นของ

วรรคสาม ผมอยากจะขอเริ่มตนที่คําแปรญัตติของทานอาจารยคมสัน ที่เปนกรรมาธิการ     

ฝายขางนอยที่ขอสงวนไว ขออภัยที่เอยนามทานนะครับวา ผมก็พยายามจะหาทางออกแบบ

ที่วาใหเปนสวนรวมของสภารวมกันนะครับ แตวาผมก็ติดครับ ติดตรงที่วา ถาใหทําแบบรางที่

ทานแปรญัตติไวนี่ จะเกิดผลเสียหายอยางนี้ครับ ทานไปเขียนขอยกเวนไววา อาศัยอํานาจ

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็จะสามารถคนตัวบุคคลได คนเคหสถานไดครับ โดยไมตองมีหมาย

ของศาลได ถามีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว อันนี้ครับคือเปนจุดที่ผิดพลาดอยางยิ่งเลย คือที่

ทําใหยังทําใจไมไดนะครับ เพราะวา มันจะเปดชองใหไปออกกฎหมาย ใหอํานาจคน จับ ขัง 

อะไรนี่ ชนิดที่ไมมีเหตุก็ได นะครับ ทานดูนะครับ นี่คือจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐  วา  กอนป  ๒๕๔๐  นี่  ถากฎหมายบัญญัติบอกวา  ใหคนได  จับได  ก็คนได                  

จับได เพราะฉะนั้นกอนป ๒๕๔๐ กฎหมายบอก เจาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญ

ใชตัวเองไปแลวแทนหมายคนได  จับได  โดยไมตองมีเหตุอะไรเลย  นี่ครับ มีกฎหมายใหอํานาจ    

 



 ๕๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รัศมี ๒๕/๒ 

 

นะครับ แตอํานาจอยางนี้มันลวงล้ําเขาไปในสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนมากเกิน    

ความจําเปนที่เจาหนาที่จะใชเพื่อปราบปรามอาชญากรรม รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็เลยแกครับ  

ไมใชคํานี้ครับ อาศัยอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติ อยางนี้ไมไดครับ ตองมีเหตุตามที่กฎหมาย

บัญญัติ คือ กฎหมายจะบัญญัติใหอํานาจไดก็ตองเขียนเหตุเอาไวดวย นี่ครับ จึงเปนขอที่วา  

ผมหนักใจวา ถาจะจัดอยางไรใหมก็ขออยาใหใชคํานี้ แตใหใชคําของกรรมาธิการฝายขางมาก

วา เวนแตมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ คือกฎหมายก็จะตองบัญญัติเหตุไวดวย ซึ่งก็จะ

ตรงกับกฎหมายที่เขียนอยูปจจุบัน ไมตองไปแกเลยครับ มาตรา ๙๓ วิอาญา ก็บัญญัติเหตุ

เอาไวครับ มีเหตุอันควรสงสัยวา คนนั้นมีของผิดกฎหมายไวในตัว อยางนี้เจาพนักงาน        

ฝายปกครอง ตํารวจก็คนตัวบุคคลนั้นไดในที่สาธารณะ โดยไมตองไปขอหมายศาลอะไรเลย  

นะครับ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          

 

          - ๒๖/๑ 

 



 ๕๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๒๖/๑ 

 

แตไมใชบอกวา ไปเขียนกฎหมายบอกวา ถาประสงคจะคนตัวบุคคลใดก็คนได ขอใหตํารวจเปน

คนคนเทานั้น ถาอยางนี้ กฎหมายอยางนี้ขัดรัฐธรรมนูญ ตามรางของกรรมาธิการฝายขางมาก

นะครับ นี่เอาเฉพาะคนตัวบุคคลกอนนะครับ ถายิ่งเลยไปถึงเรื่องจับ ขัง คน ในที่รโหฐาน        

ยิ่งอันตรายเลยครับ ขอที่ ๒ ครับ ขอที่ ๒ ก็คือ รางของกรรมาธิการฝายขางมากนี่ ไดเขียน

ขอยกเวนใหเจาหนาที่ทําการจับขังหรือคนตัวบุคคลนี่เอาไวได ๒ ทางครับ ทางที่ ๑ คือ มีหมาย                  

หรือคําสั่งศาล แลวก็ หรือเวนแตมีหมายหรือคําสั่งศาล หรือมีเหตุอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ     

๒ ขอยกเวนครับ แตพอมาเขียนตามรางที่ทานกรรมาธิการฝายขางนอยแปรญัตตินี่ การคน    

ตัวบุคคลก็ดี การกระทําอะไรอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งก็ดี ทําไดทางเดียว 

คือ ตองอาศัยอํานาจที่กฎหมายบัญญัติ ศาลออกคําสั่ง ออกหมายใหทําไมได เห็นไหมครับ 

ขอยกเวนมันจะนอยกวารางของกรรมการฝายขางมาก ซึ่งมันก็จะไปกระทบการทํางานของ

เจาหนาที่บานเมืองในกรณีที่จะปองกัน ปราบปรามอาชญากรรม แตวา ตรงนี้ละครับก็ไปติดขอ

ทักทวงของทานสมาชิก ๒ ทาน นะครับวา เอะ ไมมีกฎหมายใหอํานาจศาลไปออกคําสั่งหรือ

ออกหมายคนตัวบุคคลนี่ เรามาเขียนไวอยางนี้ทําไม กระผมก็เรียนวา อยางนี้ครับ การคนตัวคน

นี่มีคนไดถึง ๓ ระดับนะครับ ระดับที่เบาที่สุดนี่ใชอยูในสหรัฐอเมริกา เรียกวา เทค อะ ฟริสค 

(Take a frisk) ขออภัยที่ตองใชคํานี้นะครับ เอฟ อาร ไอ เอส เค อยางนี้ครับ ทําไดคอนขางงาย 

เหมือนที่เราถูกคนที่สนามบินนะครับ ตบตัวรางกาย อยางนี้โอกาสที่จะทําได ไมมีปญหาอะไร

นะครับ ระดับที่ ๒ ก็คือ ระดับคนกระเปา คนเสื้อผา รางกายภายนอกนะครับ อยางนี้อยูใน

บังคับ ๙๓ วิอาญา  ๘๕ วิอาญา ๑๐๐ วรรคสาม วิอาญาครับ แลวก็ยังมีขั้นที่ลวงล้ํามากกวา

นั้น บางครั้งอาจจะตองบอกวา เอา ถอดเสื้อผาออกซิ ซอนไวในอันเดอรแวร (Underwear)     

ในกางเกงในไหม หรือวาอมไวในปากไหม อะไรอยางนี้ครับ การคนแบบนั้นนี่ ใช ๙๓ วิอาญา

ไมไดครับ กฎหมายกําลังจะอยูในสภานิติบัญญัติแหงชาติวา การคนตัวบุคคลในระดับอยางนั้น

นี่จะตองมีขอหมายหรือขอคําสั่งศาล เพื่อจะไดกลั่นกรองดู คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ใหเหมาะสมอีกชั้นหนึ่งนะครับ ดวยเหตุนี้ การที่เรามีขอยกเวนไว ๒ ขอ คือ ๑. มีหมายหรือ

คําสั่งของศาลก็ทําได  หรือ ๒. ไมมีหมายหรือคําสั่งของศาล แตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ   

ก็ทําได การบัญญัติอยางนี้ไมทําใหเจาหนาที่บานเมืองปราบปรามอาชญากรรมไดยากขึ้น 

 



 ๕๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๒๖/๒ 

 

กวาเดิมนะครับ เพราะวาไมไดไปลบลางกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ทานทําอยู แลวก็ไมไดไป

ลวงล้ําสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป ที่ไปเพิ่มขอยกเวนวา ใหทําไดเมื่อมีหมายหรือ

คําสั่งของศาล เพราะวา กวาศาลจะออกหมายหรือออกคําสั่งใหไปทําอยางนั้นไดนี่ ก็ตองผาน

การกลั่นกรอง มีความปลอดภัย มีความไววางใจไดในระดับสมควรนะครับ ก็ดวยเหตุนี้ กระผม

จึงยังคิดวา ขอขอยกเวนไว ๒ ขออยางนี้นาจะดีกวาที่จะเหลือขอเดียว แลวถามีทานติดใจวา  

เขียนอยางนี้เดี๋ยวเจาหนาที่ตํารวจจะไมกลาทําเลย ไมกลาทําอยางที่ทํา ---------------------------- 

 

          - ๒๗/๑ 

 



 ๕๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๒๗/๑ 

 

เพราะวาไปเขียนเนนเลยวา ตองมีหมาย หรือคําสั่งศาลกอน ผมคิดวา ปรับ ปรับถอยคํา      

ปรับรูปแบบอะไรได แตหลักการตองใหนิ่งวา คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหลัก      

๒. ตองไมไปลดทอนประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของเจาหนาที่ แลวหา     

ดุลยภาพระหวางประโยชนสาธารณะ ๒ ดานนี้ใหพอดีครับ ซึ่งกระผมก็ยังเห็นวา รางที่

คณะกรรมาธิการยกรางฝายขางมาก ไดนําเสนอตอสภานี่ ไดใครครวญประเด็นนี้มาพอสมควร

เลยครับ สวนถาจะปรับนะครับ ถาจะปรับ กระผมก็คิดวา ปรับไดแบบเอาเหตุที่กฎหมาย

บัญญัติมายกเวนที่ ๑  แลวก็ หรือมีคําสั่งหรือหมายของศาลไปไวขางหลัง เจาหนาที่บานเมืองก็

จะไดไมตองไปหวง ไปเขาใจผิดคิดวา ตองมีหมายหรือคําสั่งของศาลกอน แตวาพอปรับ     

อยางนั้นแลวนี่ คนที่หวงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทานก็จะไมคอยสบายใจเทาไรวา เอะ  

เดี๋ยวมันจะไปชี้ชองใหเจาหนาที่ทําอะไรบุมบามมากขึ้นหรือเปลา ทั้งนี้ ก็สุดแทแตทางที่ประชุม

จะเห็นสมควรนะครับ แตหลักการ ผมขออยากใหแมนเอาไว แลวก็คงดุลยภาพระหวางการมอง   

๒ ดานนี้เอาไวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ขอบคุณครับ 

ก็มีประกาศ ขณะนี้ครูและนักเรียน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ 

มาเยี่ยมนะครับ ขอตอนรับครับ เราก็ไดถกแถลงในมาตรานี้กันมานานพอสมควร ผมขอ

อนุญาตเรียงชื่อผูที่จะอภิปรายเปนชุดสุดทายนะครับ คือ จะเปนลําดับตอไปนี้ ตอไปนี้ก็จะไมมี

อีกแลวนะครับ แลวก็จะโหวตกัน กรรมาธิการก็รูสึกจะตกลงกันแลวไมใชหรือครับวา จะเอา

อยางไร จะเอาของใครอยูแลวนะครับ ทีนี้ก็ฝายขางสมาชิกก็จะมีทานกรรณิการในฐานะ          

ผูรับรองนะครับ ซึ่งยังไมเคยพูด แลวตามมาดวย พลตํารวจโท ธรรมนิตย นะครับ เพราะวา  

ทานพูดเปนครั้งที่ ๒ นะครับ แลวก็กลับมาเปนฝายกรรมาธิการที่ตองตอบ ตามรายชื่อที่ผม

ไดรับแจง ก็ทานประพันธจะพูดอีกคนเดียว แลวก็เราก็คงจะปดรายการนะครับ ผมคิดวา        

คงจะตองขอเปนในลักษณะอยางนี้นะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ 

ขออนุญาตนิดเดียวทานประธาน ขอเพิ่มผมอีก ๑ ทาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      ไมได

ครับ  



 ๕๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๒๗/๒ 

 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ได หรือไมไดครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  คือถาทาน

ประทวงนะได แตวาจะประทวงนี่ ประทวงเรื่องอะไร แตวาขอนี่ คงจะตองยุตินะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : คือ ผมมีประเด็นที่จะเชื่อมโยงกับที่ทาน

อาจารยจรัญไดแถลงไป 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ก็คง 

ประเดี๋ยวก็กรรมาธิการเขาจะตอบแทน ไมมีปญหานะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  มิไดครับ ทานประธานครับ คือ ผมจะกราบเรียน

วาผมมีประเด็นเชื่อมโยงนะครับวา บางสวนที่ทานได คือ ผมเปนคนอภิปรายขอใหทานชี้แจงให

ละเอียดเพิ่มขึ้น แลวหลังจากที่ทานชี้แจงเพิ่มขึ้นเมื่อสักครูนี้แลวนี่ ผมมีบางประเด็นที่เห็นดวย

กับทาน บางประเด็นที่ยังไมเห็นดวยกับทาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ผมเรียน

อยางนี้ครับ ผมเรียนอยางนี้วา ทานไมไดเปนผูแปรญัตติไวดวยนะครับ เราอนุญาตใหทานพูด

ไดแลว ๑ คร้ังนะครับ ก็ควรจะเพียงพอแลวนะครับ ถาหากวา จะมีประเด็นเพิ่มอยูเร่ือย ๆ     

การอภิปรายของเราก็จะดําเนินตอไปไมมีวันสิ้นสุดหรอกครับ เพราะฉะนั้นก็จําเปนตองขอยุติ

เพียงแคนี้นะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ        

ขออภัยที่ผมขัดจังหวะทานนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  คงไมแลว

ครับ คงไมไดหรอกครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมเรียนอยางนี้ครับวา ผมใชสิทธิในฐานะที่เปน

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ทานใชสิทธินี่

ทานประทวงหรือเปลา วาอยางนั้น ประทวงหรือเปลา 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ประทวงที่ทานประธานไมอนุญาตใหผม 

 



 ๕๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๒๗/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ออ ไมมีสิทธิ

ที่จะประทวงขอนั้นนะครับ ถาอยางนั้น ขออนุญาตครับ เลิกครับ อาจารยครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมขอใชสิทธิ

พาดพิงครบั  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ออ ไดครับ 

ถาพาดพิงก็เอาพาดพิงกอน สั้น ๆ นะครับ แลวเดี๋ยวขออนุญาตกลับมา สั้น ๆ ครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เมื่อสักครูนี่ทานกรรมาธิการเสียงขางมาก 

ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ ไดกลาวพาดพิงถึงหลักการที่

กระผมไดเสนอในเรื่องนี้นะครับวา ไมคอยสบายใจ ----------------------------------------------------- 

 

                - ๒๘/๑ 



 ๕๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   อุทัยวรรณ ๒๘/๑ 

 

กระผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในรางที่เสนอนี่ แลวก็กรรมาธิการไดพยายาม

ชี้แจงเมื่อสักครูนี่นะครับ เปนการพยายามที่จะเอาเรื่อง ๒ เร่ืองมาปนกัน ใหเขาใจวาเปนเรื่อง

เดียวกัน ก็คือ เร่ืองของการจับกุม คุมขังบุคคลเรื่องหนึ่ง และเรื่องของการตรวจคนบุคคล       

อีกเรื่องหนึ่ง  ผมเรียนอยางนี้ครับวา  ระดับของการลวงละเมิดสิทธิ เสรีภาพนี่นะครับ                

ในมาตรา ๓๒ นี่ ผมคิดวา มันมี  ๓ ระดับ ระดับที่ ๑ ก็คือ ถึงขนาดวาเปนการลงโทษ กระทบตอ

ชีวิต รางกาย แลวก็กระทําการทารุณ โหดราย ซึ่งเปนระดับที่คอนขางมาก ซึ่งก็เปนเรื่องของ   

คําพิพากษาของศาลเทานั้น ระดับที่ ๒ ก็คือ เร่ืองของการจับกุม และคุมขังบุคคล ซึ่งเปนระดับ 

ที่ ๒ ลดหยอนลงมาจากการที่ลงโทษ ผมคิดวา ระดับนี้โดยหลักการ ก็คือวาทําไมได เวนแตมี

หมายของศาล หรือเหตุอ่ืน สวนระดับที่ ๓ เปนระดับของการละเมิด แตวา เปนระดับที่ออนกวา

ระดับที่ ๒ ก็คือ เรื่องของการตรวจคนตัวบุคคล ซึ่งตรงนี้ตองชั่งน้ําหนักระหวางประโยชน

สาธารณะ ในการคุมครองประสิทธิภาพของการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม กับเรื่อง

สิทธิเสรีภาพของบุคคลเขาดวยกัน ผมคิดวา มันมีอยู ๓ ระดับ และกรรมาธิการพูดทั้ง ๓ ระดับ 

๒ ระดับ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ เปนระดับเดียวกัน ซึ่งเปนคนละเรื่อง กระผมเห็นอยางนี้ครับ  

ทานประธานครับ ถาหากกรรมาธิการเห็นวา ในแงถอยคําของผูเสนอนี่ ของกรรมาธิการ      

ฝายเสียงขางนอย ถอยคํายังไมเหมาะสมนี่ ผมคิดวา กรรมาธิการควรจะปรับใหเหมาะสมได  

ซึ่งก็มีไดหลายวิธี ก็คือ ๑. ก็คือ การที่จะแยก ๒ ระดับ ออกจากกัน ก็คือ เร่ืองของจับ คุมขัง

บุคคลออกไป หรือการตรวจคนบุคคล ก็แยกออกมาอีกเปนวรรคหนึ่ง ก็สามารถทําได ก็เปน

เพียงที่ทานกรรมาธิการจะตองใหขอเสนอตอที่ประชุม กรรมาธิการไมไดใหขอเสนอตอที่ประชุม

ในอยางหนึ่งอยางใดที่จะแกปญหา รวมคําไวอยางเดิม แลวก็มีปญหาในการตีความ อยางที่

สมาชิกหลายคนยังสงสัยอยู ผมเห็นวาทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ทานอาจารย

คมสันครับ ผมใหสิทธิพาดพิงนะครับ แตนี่มันเลยพาดพิงไปแลวละครับ เปนการเสนอใหม   

ตองขออนุญาตนะครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ตอไปเขา

ลําดับนะครับ ทานกรรณิการครับ เชิญครับ  



 ๕๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   อุทัยวรรณ ๒๘/๒ 

  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ บรรเทิงจิตร 

นะคะ ขอนําเสนอในสวนของเรื่องของการทรมานทารุณกรรม หรือลงโทษดวยวิธีการโหดราย

หรือไรมนุษยธรรมจะกระทําไมได แลวก็ตองขอขอบคุณทางกรรมาธิการที่ไดมีการปรับในเรื่อง

ของโทษของการประหาร ตรงนี้อยากจะนําเสนอใหกับทางทานประธาน แลวก็ทั้งทางพวกเรา

ไดรับทราบวา โทษของความรุนแรง รวมทั้งโทษประหารชีวิตนั้น เปนเรื่องของสิทธิเสรีภาพ   

สวนบุคคลในชีวิตและรางกาย ตรงนี้ไดมีความพยายามในการที่จะทําใหเปนการลงโทษ 

เหมือนกับเปนการลงโทษ ซึ่งการลงโทษนั้นก็คงมีหลายสถาน ทั้งลงโทษอยางหนัก ก็คือ เอาไป

ฆาใหตาย ก็คือ ประหารชีวิตนะคะ แลวก็อยางเบาที่สุด ก็คือ โทษตักเตือน หรือปรับ หรือวาจํา

นะคะ เหลานี้เปนการลงโทษ ซึ่งก็เห็นดวยกับทางทานอาจารยกิตติศักดิ์ ปรกติ ที่ใหขอคิดเอาไว 

ไมวาจะเปนเรื่องของการ การลงโทษเหลานี้เราตองมองบริบทของสังคมดวยนะคะ การที่

รัฐธรรมนูญมาบัญญัติในเรื่องของการทรมานทารุณกรรม หรือลงโทษ นี่ยังดีนะคะไดมีการปรับ

ลดโทษประหารไปนะคะ เพราะวา การปรับลดโทษประหารไปนั้น จะทําใหมันสะทอนถึงวิธีคิด

ของสังคม รัฐธรรมนูญนาจะเปนบทเรียนใหญใหกับสังคมในวิธีคิดของสังคมที่ไมตองใชความ

รุนแรง เพราะวา ถาหากวา เรายังใชความรุนแรงอยูในขณะนี้นี่ มันจะตรงขามกับความ

สมานฉันท ซึ่งเปนวิธีคิดหนึ่ง เปนวิธีคิดหนึ่ง อยากจะสะทอนมุมมองตรงนี้เองวา ตรงนี้จําเปน

เหลือเกินที่ทางออกหนึ่ง ก็คือ ในเรื่องของหลักสูตร ไมวาจะเปนหลักสูตรของผูพิพากษา 

หลักสูตรของตํารวจ หลักสูตรอื่น ๆ แมกระทั่งของเด็ก เยาวชนเองก็ตาม ในเชิงของวิธีคิด     

การแกปญหา การลงโทษของสังคมนั้น นาจะใชวิธีคิดที่ไมใชตาตอตา ฟนตอฟน เหมือนกับที่

เปนอยูในปจจุบันนี้ ที่วามีการใครฆากันตายก็ตองไปประหารชีวิต เหลานี้เปนตน ซึ่งอยากจะ

นําเสนอวา ตรงนี้สังคมตองปรับวิธีคิดในการลงโทษใหม หันไปมอง หรือวาแกปญหาที่อาจจะ

เปน ที่เปนตนเหตุแหงปญหาที่แทจริง ไมวาจะเปนปญหาสังคม ซึ่งเรายังไมคอยไดมาคุยกันใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เทาไรนัก มีแตขณะนี้ที่กําลังทําอยูในของรัฐบาล   -------------------------------- 

 

                                                                                                             - ๒๙/๑ 



 ๕๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          นัชชา ๒๙/๑ 

 

แตในรัฐธรรมนูญของเราตรงสวนนี้นาจะชี้ใหเห็นวา การลงโทษดวยความรุนแรงนั้นเปนสิ่งที่

ไมไดถูกตองนัก อาจจะตองเชื่อมโยงกับสวนราชการอื่น ๆ ในการที่จะปรับวิธีคิดของการลงโทษ

ที่ในเชิงของความรุนแรงตอไป เพราะไมอยางนั้นแลวสังคมเราก็จะแกปญหาดวยความรุนแรง

เหมือนกับที่เปนอยู ณ ปจจุบันนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ในการทํารางรัฐธรรมนูญครั้งใหมนี้

นาจะถือโอกาสใหสังคมไดเรียนรูเร่ืองของการแกไขปญหาสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการลงโทษ 

ไมใชจะมาแกตรงนี้นะคะ แตอยากจะเปนจุดหนึ่งที่จะเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาวิธีคิดของสังคม

ใหมใหกับสังคมไทยทุกคนนะคะ ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน จนถึงผูใหญ แลวก็ทุกกลุมอาชีพ   

ในเรื่องของการปรับวิธีคิดของการลงโทษ จริง ๆ แลวการปกครองที่ดีที่สุด ก็คือ ไมปกครอง   

การลงโทษที่ดีที่สุด ก็คือ ตองไมมีการลงโทษ นั่นหมายความวา สังคมเราเปนสังคมอุดมคติที่

ทุกคนอยูกันอยางสมานฉันท พึ่งพาซึ่งกันและกัน แตความเปนจริงมันไมใชอยางนั้นนะคะ เม่ือ

มีคนทําผิดก็ตองลงโทษ แตการลงโทษนั้น ทําอยางไรใหเขาไดเกิดจิตสํานึกในการที่จะเรียนรู

ตอไป เพราะวาการฆากันตาย หรือวาการลงโทษอยางเดียวนี่ มันก็จะหายไปแปบเดียว แลวก็

ถาสภาพสังคมยังเปนอยางนั้น เชนนั้นอยู เด็ก เยาวชน ก็ยังจะจดจําสภาพเหลานั้นไป แตถา

หากวา การแกปญหาดวยวิธีใหเขาไดเกิดจิตสํานึก หรือวาเกิดการแกตัว จะขังคุกรอยปอะไร

อยางนี้ มันก็จะเปนการสืบทอด หรือวาเปนบทเรียนใหกับเขาในการที่จะถายทอดใหกับ

ลูกหลานในระยะยาวไดนะคะ ซึ่งคิดวา การแกปญหาตรงนั้นนาจะเปนวิธีที่ดี ก็เห็นดวยกับการ

ที่กรรมาธิการยกรางไดมีการปรับแกโทษของการประหารชีวิตลงนะคะ ก็เปนไปตามที่คําวินิจฉัย

ของศาล ก็ขอขอบคุณ ตรงนี้เปนมุมมองหนึ่งที่อยากจะใหเห็นวา ไมใชเฉพาะการเขียนลงไปใน

รัฐธรรมนูญเทานั้น แตนาจะใหการบัญญัติในประเด็นเหลานี้ โดยเฉพาะการลงโทษ เชื่อมโยง

ไปสูการเรียนรูของสังคม ไมวาจะเปนหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ บุคคลที่เกี่ยวของก็ตาม นาจะ

ไดเอาแนวคิดเหลานี้ เอาไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เพื่อใหสังคมเราอยูกันอยางสมานฉันทคะ 

ขอบพระคุณคะ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :  

ขอบพระคุณครับ ทานธรรมนิตยครับ เรียนเชิญครับ 

     พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  กราบเรียนทานประธานสภา         

รางรัฐธรรมนูญ กระผม พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ  



 ๖๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          นัชชา ๒๙/๒ 

 

กระผมมีนิดหนอยครับ มีไมมากครับ สําหรับความเห็นของผมในฐานะที่เคยปฏิบัติหนาที่       

รับราชการ เคยเปนตํารวจ นับตั้งแตเปนตํารวจเดินเทามาตลอด จนถึงเกษียณเมื่อยศพลโทครับ 

ไดสัมผัสกับประชาชนมาแบบใกลชิดนะครับ ผมยังยึดหลักกฎหมาย ระเบียบในการทํางาน   

ผมไปรับตําแหนงที่สําคัญ ๆ คือจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี ทํางานมาก็อาศัยระเบียบและ

กฎหมายมาตลอดครับ แลวก็ตั้งใจทํางานในสวนของประชาชน ใหประชาชนในพื้นที่ที่ผม

รับผิดชอบมีความสุข มีความสงบสุขเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนะครับ การที่มี

ตํารวจไมดีครับ  ผมยืนยันไดวา  เราจะไม เอาไวนะครับ  ที่ปฏิบัติมา  ลงโทษ  ลงทัณฑ                

ไปกลั่นแกลงประชาชนนี่ มันมีครับ ในหมูมาก มีทั้งคนดี และคนไมดี เม่ือคนไมดีก็ถูกลงโทษ

ดําเนินคดีอาญา ทางวินัยดวย ทางอาญาดวย มีหลายตัวอยางที่ปรากฏอยูนะครับ อยูใน

เรือนจําก็มีครับ อยูในศาลก็มีอีกมากมายครับ การจับกุม คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล ผมมี

ความเห็นตรงขามกับทานผูยกรางเลยครับวา ผมไดรับคํารองเรียนจากตํารวจเปนสวนใหญ    

ซึ่งปฏิบัติไมไดนะครับ โดยเฉพาะการตรวจคนที่ผานมา การที่จะตองไปขอหมาย การตรวจคน

เคหสถาน ไปขอหมายนี่ครับ เผอิญตํารวจที่อยูตางอําเภอตองวิ่งมาในเขตอําเภอเมืองครับ   

เปนประจําอยางนี้ครับ เสียคาใชจายในเรื่องน้ํามันรถก็ดี เสียเวลาหลาย ๆ ดานครับ เราก็เคย

พูดกัน ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๓๐/๑ 

 

 

 

  

 



 ๖๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๓๐/๑ 

 

แตดวยความเคารพกฎ กติกาของกฎหมาย ก็ดําเนินการไปนะครับ ตอนนี้เรามาเพิ่มการจับกุม 

เราก็เห็นดวยครับ การจับกุมนี่เราตองมีหมายครับ ก็เห็นดวย ก็ตองใหรอบคอบ กอนที่จะไป  

จับใคร ตองมีหลักฐาน พยาน  คุมขังก็เชนกัน การตรวจคนนี่ ผมกลับมองวา ไมใชไปบอก    

ศาลครับ ผมขอตรวจคนตัวบุคคลใครนี่ เราก็ตองทําเปนเอกสาร ไปชี้แจงตอศาล วิ่งรถไป 

เหมือนการเขาไปคนในเคหสถาน ซึ่งการเขาไปคนเคหสถานนั้นยังไมประสบความสําเร็จ 

เพราะวาไมมีใครเปนเจาภาพ ที่วาใชอิเล็กทรอนิกส (Electronic) นั้น ไมใชอยางนั้นนะครับ    

ยังไมมีใครใช  อิเล็กทรอนิกสนะครับ ก็ยังตองวิ่งรถไป ความหมายเหมือนกัน นี่การคนตัวบุคคล

ก็ตองวิ่งไปขอศาลเหมือนกันครับ ก็คงจะตองทําเปนลายลักษณอักษรครับ ทานใหผมปฏิบัติ

ตามขอยกเวน นะครับ ใหผมปฏิบัติตามขอยกเวนนะครับ คือไมไดปฏิบัติ ผมจะดําเนินตาม    

๑. มีคําสั่งไหม หรือมีหมายศาลไหมครับ เราจะเดินเปนขั้นเปนตอนไป ถาหนึ่ง สอง สาม แลวถงึ

จะไปมีสาม มีเหตุอ่ืนตามกฎหมายที่บัญญัติไว จึงไปดําเนินการตามนั้นครับ ฉะนั้น เราจะไป

ดําเนินการตามขอยกเวนบอย ๆ อันตรายที่จะถูกฟองศาล ผมกราบเรียนวา ตํารวจก็กลัว

เหมือนกัน ติดคุก ติดตะรางเหมือนกันครับ ผมกราบเรียนวา ดวยความเคารพทานผูมีเกียรติ  

ทุกทานครับวา เพื่อความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินนี่ เรามีประชาชนสวนนอยที่

ประพฤติปฏิบัตินอกลู นอกรอยตามกฎหมาย  ถาเราไมไปตรวจคนปองกันแลวนะครับ 

อาชญากรรมจะเพิ่มมากขึ้นครับ ผมกราบเรียนอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

ขอบพระคุณมากครับ ก็ทานกรรมาธิการนะครับ ทานประพันธครับ เชิญครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน กระผม        

นายประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ กระผมอยากจะกราบเรียนวา ในหลักการของมาตรา ๓๒  

นี้นี่ การจับกุมก็ดี การตรวจคนก็ดีนะครับ การตรวจตัวบุคคลตาง ๆ ก็ดี เปนการกระทําซึ่ง

กระทบสิทธิของบุคคล ตามหลักแลวนี่จะกระทํามิได ตองอาศัยอํานาจตุลาการ เมื่อสมัย      

เมื่อรอยปกอนนี่นะครับ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนี่ เรามีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มีโทษใชไปพลางกอน ร.ศ. ๑๑๕ คือ พ.ศ. ๒๔๓๙ นี่ สมัยนั้นนะครับ ใหศาลออกหมายจับดวย

ซ้ํา  เขาคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยนะครับ  เรามาแกเมื่อ   

 



 ๖๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สุพิชชาย ๓๐/๒ 

 

ป ๒๔๗๘ หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เราใหเจาพนักงานฝายปกครอง หรือ

ตํารวจชั้นผูใหญจับได คนได โดยไมตองมีหมาย ในหลักการแลวนี่ การจับ การคน การตรวจตัว

บุคคล ซึ่งไปกระทบสิทธิของบุคคลนี่ จะตองมีหมายของศาล แตวา เวนแตที่มีกฎหมายบัญญัติ 

ซึ่งก็ไปอยูในกฎหมายลูก คือ อยูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปจจุบันนี้นะครับ ที่ไดมีการแกไขจากมีการออกกฎหมาย

รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี่นะครับ ก็แกไขใหมีความละเอียด มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม 

ตรวจสอบไดครบถวนนะครับ ฉะนั้น ในหลักการแลวนี่ ในรางที่ทางคณะกรรมาธิการยกรางนี่

ครอบคลุมนะครับ เปนหลักการที่ดีนะครับ คือ คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และทําให

กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพดวยนะครับ ที่ทานกรรมาธิการพูดวา พอรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ใชบังคับ มีมาตรา ๓๒ ออกไปแลวอยางนี้นี่ จะตองมีการแกกฎหมาย ถาไมแกกฎหมาย        

ทําไมได นะครับ กระผมอยากจะทําความเขาใจในประเด็นนี้นะครับ เพราะเปนเรื่องสําคัญ    

นะครับ เพราะวา เราพูดในสภาวันนี้นี่ ผมคิดวา มีเจาพนักงานตํารวจ เจาหนาที่หลายทานที่ฟง

อยูนี่ ไดรับฟงแลวอาจจะเกิดความสับสนนะครับวา ถารัฐธรรมนูญออกไปอยางนี้แลวใชบังคับ

ไมได ตรวจคนตัวบุคคลในที่สาธารณะไมได ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้นะครับวา               

ที่รัฐธรรมนูญยกรางวา การจับก็ดี การคนก็ดี การตรวจคนตาง ๆ ก็ดีนี่ จะตองมีหมายศาลนี่   

นะครับ เวนแตที่มีกฎหมายบัญญัตินี่นะครับ คําวา เวนแตที่มีกฎหมายบัญญัติ นี่ ไมจําเปน   

นะครับ วาจะตองกฎหมายบัญญัติออกหลังจากรัฐธรรมนูญนี้ใชแลว มีคําพิพากษาศาลฎีกา  

ซึ่งตัดสินเมื่อมีรัฐธรรมนูญ   ป ๒๕๔๐ เร่ืองหมายคนนะครับ ------------------------------------------ 

 

          - ๓๑/๑ 

 

 



 ๖๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๓๑/๑ 

 

หมายคนจะตองไดรับคําสั่งหรือหมายจากศาล มีบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ยกเวน

เอาไว ๕ ป ในที่สุดมีคําพิพากษาศาลฎีกาตัดสินออกมาวา กรณีซึ่งคน จะตองมีเหตุของการคน

ตามที่กฎหมายบัญญัติ คําวา กฎหมายบัญญัติ หมายถึงกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันก็ได         

ไมจําเปนจะตองเปนกฎหมายที่ออกหลังจากมีรัฐธรรมนูญไปแลว ถาในหลักการอันนี้ ผมคิดวา 

ครบถวน คือ โดยหลักตองมีหมายของศาล เวนแตที่มีกฎหมายบัญญัติ การคนตัวบุคคลนี่มีอยู 

๒ กรณีใหญ ๆ ดวยกันนะครับ คือ การคนในที่สาธารณะ อยางที่ทานไดอภิปรายมาแลววา      

วิอาญาก็มีอยูแลวนะครับ วาถามีเหตุที่อันควรสงสัยตาง ๆ สามารถทําไดอยูแลว ฉะนั้น จะไม

กระทบทางปฏิบัติกรณีที่ รัฐธรรมนูญนี้ออกไป สวนกรณีที่ เปนการคนในที่ อ่ืน ไมใชในที่

สาธารณะนี่ ก็ตองปฏิบัติไปตามปกตินะครับ ถาเปนการเขาไปในบานคน อยางนี้ตองมี

หมายจับ หมายคนตามปกติ อันนี้ไมไดมีปญหาทั้งสิ้น ฉะนั้น กระผมอยากจะกราบเรียนทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติวา ในหลักการแลว ในรางมาตรา ๓๒ นี่นะครับ เปนหลักการที่คุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  และทําใหกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ ถาเราตัดถอยคํา เวนแต

คําสั่งหรือหมายของศาล ออก ตามที่มีผูขอแปรญัตตินี่นะครับ จะทําใหรางรัฐธรรมนูญของเรานี่

ดอยกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทันทีเลยครับ และที่เราบอกวา อะไรที่ป ๒๕๔๐ ดีอยูแลว 

คุมครองสิทธิของประชาชนดีอยูแลวนี่ เราจะรักษาเอาไวนี่นะครับ ถาเราไปตัดคําวา คําสั่งหรือ

หมายของศาล ออกไปแลวนี่นะครับ การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญ     

ป ๒๕๕๐ ของเราจะลดนอยถอยลงนะครับ และการที่เราคงรางตามนี้ ไมไดมีกระทบอะไร

ในทางปฏิบัตินะครับ และถาหากวา ในทางปฏิบัติตอไปนี่จะตองแกกฎหมายอะไร ก็ไปแก

กฎหมายลูก แตไมไดกระทบกับหลักการในรัฐธรรมนูญที่เราเขียนไวดีแลว ตรงกันขาม เราตัด  

คํานี้ออกไป ยิ่งกระทบนะครับ กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนขึ้นไปอีก ผมอยากจะกราบ

เรียนนะครับวา ตัวกระผมเองนี่ ผมก็รับราชการในวงการยุติธรรมมานาน  ผมรับราชการเปน

อัยการมาตลอดสามสิบกวาปเหมือนกัน เขาใจจิตใจของเจาพนักงานผูปฏิบัติดี และเอาใจชวย

ตลอด แตในการทํางานนี่ คงจะตองปรับทัศนคติสวนหนึ่งในการทํางานนะครับ ผมคิดวา

หลักการที่กฎหมายออกมาใหศาลออกหมายตาง ๆ ในทางปฏิบัติเองอาจจะสรางความยุงยาก

กับเจาพนักงานอยูบาง แตในแงดี ทานลองนึกดูสิครับ เจาพนักงานนี่พอปฏิบัติตามหมายของ

ศาล หมายจับ หมายคน ทําไปแลวมีความรูสึกวา สบายใจ ปลอดภัย มีหลายคดีมีหมายคนของ 



 ๖๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 วีรุทัย ๓๑/๒ 

 

ศาลไปคนไมเจอของกลาง แตเจาพนักงานสามารถอธิบายไดวา ตามหลักฐานที่เขามี เขาเสนอ

ตอศาลวา มีเหตุที่จะตองออกหมายคน แตเมื่อคนไมเจอ ก็ไมเจอ ก็ไมเปนไร แตวา เขามีเหตุ 

แลวเขาไดรับอนุญาตจากศาล เจาพนักงานปฏิบัติก็ไดรับความคุมครองสบายใจ ผมคิดวา ใน

เรื่องเหลานี้เปนเรื่องของทางปฏิบัติการปรับทัศนคติในการทํางานมากกวานะครับ แตใน

หลักการ ในรางของมาตรา ๓๒ ที่ยกราง ผมคิดวา ครอบคลุม คุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     ทาน

สมาชิกครับ กอนที่จะขอใหลงมติกัน ทานเลขานุการยกรางขอเวลา ๒ นาที เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ทาน

สมาชิกสภารางครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ขออนุญาตเรียนสรุปสั้น ๆ วา       

ความจริงกรรมาธิการไมไดดื้อดึงที่จะเอาตามรางของทานสมาชิกที่มีการสงวนความเห็นไว    

แตวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก ผมอยากเรียนสั้น ๆ แคนั้นเองครับวา ในวรรคที่ ๒ ที่ทางชุด

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ขอใหเราแกไขเรื่องโทษประหารชีวิต เราก็ยอมนะครับ เพราะเห็นวาเปน

เร่ืองสําคัญ ในวรรคสามที่ฝายกรรมาธิการเสียงขางนอยพยายามจะโนมนาวใหทานเห็นวา

ดีกวาของเรานี่ จริง ๆ ผมเรียนวา ไมจริง ประการที่ ๑ ก็คือวา กรรมาธิการเสียงขางนอย

พยายามจะบอกวา รางนั้นทําใหผูปฏิบัติงานทํางานไดยากขึ้น ไมจริงครับ เพราะวา บทบัญญัติ

ของกฎหมาย บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยังคงอยู และสามารถดําเนินการไปไดตามปกติ

ทั้งหมด  ๒. ถาเขียนตามกรรมาธิการเสียงขางนอยจะทําใหสิทธิเสรีภาพประชาชนลดนอยลง

ครับ ก็ขออนุญาตยืนยันวาทั้ง ๒ อยาง กรรมาธิการยกรางคิดเปนเรื่องสําคัญมาก แลวก็อยาก

ยืนยันรางที่ดําเนินการไวแลวครับ ขอบคุณครับ 

 

           - ๓๒/๑ 



 ๖๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             ปทิตตา ๓๒/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ทานสมาชิก

ครับ เมื่อกรรมาธิการยืนยันอยางนั้น ก็ลองดูวา เราก็จะตองลงมติกันนะครับ มีประเด็นที่จะให

พิจารณาอยางนี้นะครับ ลองดูตามครับ ในวรรคสอง เดี๋ยวตองกดกริ่งกอนนะครับ  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  มีสัญญาณ

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : วรรคสองนั้น

ไมมีประเด็น เพราะวาเห็นชอบกับกรรมาธิการแลวนะครับ วรรคสามนี่จะมี   ๓ ประเด็นนะครับ 

คือ  ๑. ยืนตามกรรมาธิการ  ๒. แกไขตามกรรมาธิการขางนอย และ  ๓. แกไขตามอาจารย   

เจิมศักดิ์ ผูแปรญัตติ ฉะนั้นเราจะถามวา ยืนตามกรรมาธิการ หรือเอาตามแกไข ถาเอาตาม

แกไข ก็จะเอาแกไขแบบไหน เปน ๒ ตอนนะครับ สวนวรรคสี่นั้นไมมีการพูดถึงเลย จะมีพูด    

นิดหนอย คือ การแปรญัตติของอาจารยเจิมศักดิ์ ถูกตองไหมครับทานธรรมนิตยครับ 

  พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  ของผมขอปรับมาวรรคเดียวกับของ

อาจารยคมสันครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมไดยินวา

อยางไรครับ  

  พลตํารวจโท ธรรมนิตย ปตะนีละบุตร  :  ขอปรับมาเปนวรรคเดียวกับของ

อาจารยคมสันครับ ไมตองโหวตครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ออ ครับ เปน

ของอาจารยคมสันกับฝายกรรมาธิการ ถูกไหมครับ ขอลงมติตกลงวาอยางนี้ครับ เอาใน     

วรรคสามนะครับ ถาทานผูใดเห็นดวยวา ยืนตามกรรมาธิการ กรรมาธิการเสียงขางมากนะครับ 

ใหกดลงวา เห็นดวย ถาเห็นดวยกับการแกไขเปลี่ยนแปลงไปจากกรรมาธิการ ซึ่งมี ๒ ฝาย ก็ให

กด ไมเห็นดวย เรียนเชิญลงคะแนนครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ผม สุรชัย ถาผมไมเห็นดวยกับ

ทุกกรณีที่ทานประธานเสนอมา จะใหผมกดอะไรครับ ขอหารือครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ก็งด      

ออกเสียงก็ไดนี่ครับ   



 ๖๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             ปทิตตา ๓๒/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เพราะวาอยางนี้ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      ไมไดครับ 

ก็งดออกเสียงครับ ก็เทานั้นละครับ ถาไมเห็นดวยทั้ง ๒ กรณี  มันมีชองใหลงแลว คือ              

งดออกเสียง ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมอยากไดอยางที่ทานจรัญเสนอ คือ อาศัยเหตุ

ตามกฎหมาย นิดเดียวแคนั้นเอง  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      สายไป

แลวครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  สายเพราะทานประธานไมใหผมพูดไงครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   ขออนุญาต

ลงคะแนนเลยครับ  เรียบรอยหรือยังครับ มีปญหาไหมครับ เรียนเชิญครับ ทานวีนัสครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผม วีนัสครับ ผมมีความเห็นอยางนี้

นะครับวา สมาชิกที่อยูดานนอก แลวก็กําลังทยอยกันเขามานี่ ตอนนี้ก็มากันเต็มแลว และ

ประเด็นก็ยังไมชัดเจนวาเราจะลงกันอยางไร ขอใหทานประธานไดกรุณาทวนอีกนิดหนึ่งครับวา 

วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม ในมาตราที่ ๓๒ นั้น เราจะมีวิธีการลงคะแนนแบบไหน เพื่อให

การอภิปรายตรงนั้นเปนตรงประเด็นใหสมาชิกไดตัดสินใจครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ยังมีเดิน

ทางเขามาอีกไหมครับ 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  มีสัญญาณ

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  พรอม      

ถาอยางนั้นตองลบของเกาออกทิ้งหมดนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม 

เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมคิดวา ทานประธานใจเย็นนิดหนึ่งนะครับ คือ จริง ๆ แลวมีการแกไข ทั้ง

กรรมาธิการ และทั้งพวกผมขอใหแกไข เพราะฉะนั้นนาจะโหวตเสียกอนไหมวา จะยืนไวตาม   

 



 ๖๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             ปทิตตา ๓๒/๓ 

 

รางเดิม หรือวาแกไข พอหลังจากนั้น ถาแกไข จะแกไขตามกรรมาธิการ หรือแกไขตามพวกผม 

ผมวา ถาอยางนั้นดีไหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ก็เปน     

อยางนั้น เปนอยางที่อาจารยวาทุกประการ จะโหวต ๒ คร้ังครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : ครับ ทีนี้พอถึงอันที่ ๒ นี่ ระหวาง

กรรมาธิการกับพวกผมนี่ ทาน พลตํารวจโท ธรรมนิตย ไดขอรวมไปกับของใหอาจารยคมสัน

แลวใชไหมครับ รวมแลวใชไหมครับ เพราะฉะนั้นจะเรียกวาอะไรครับ จะเรียกวารางของใคร   

จะไดเขาใจ เพราะวา มันออกเสียงนี่ มันตองชัดใชไหมครับวา จะเอาแบบไหน ชัด ๆ เลย 

ขอความวาอยางไรชัด ๆ เพราะวา มันพูดไปพูดมา มันมี ๒ รางครับ ขอชัด ๆ ตรงนี้ไดไหมครับ 

พวกผมจะไดโหวตไดถูก ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ในกรณีที่

โหวตครั้งที่ ๒ นะครับ ก็มันมี ๒ การแกอยู คือ แกไขตามกรรมาธิการเสียงขางนอย คือ ทาน

อาจารยคมสัน ทานคุณหมอชูชัย แลวก็ทานอาจารยเกริกเกียรติ ๓ ทานนะครับ แลวก็ตามที่

ทานผูแปรญัตติ อาจายสมคิดครับ   

 

          - ๓๓/๑ 

 

   

 

 



 ๖๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๓๓/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  ทานประธาน ขออนุญาตสั้น ๆ 

อาจารยเจิมศักดิ์ขอใหโหวต ๒ โหวตนี่ ผมหารือไดไหมครับ วา โหวตแรกนี่ ใหทานประธานถาม

ไดไหมครับวา มีใครเห็นวาควรจะโหวตหรือไม ผมเขาใจวาเห็นตรงกันนะครับ ยังไมตองโหวต

หรอกครับ คือ หมายความวาใหแกอยูแลว ทั้งฝายกรรมาธิการ ทั้งฝายขางลาง ยกเวน             

มีคนเห็นวาไมควรแก ใครที่เห็นไมควรแก ก็อาจจะยกมือขึ้น แลวใหโหวตก็ได แตผมเขาใจวา 

สวนใหญอยากจะใหแกอยูแลว จะไดโหวตไปทีเดียวเลย ไดไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ถาที่ประชุม

เห็นอยางนั้น จํานวนไมมากนัก หรือวาจะสั้นกวาก็ไดครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์  ตรงกัน

ครับ เพียงแตทานประธาน ที่ทานอาจารยสมคิดพูดนี่ ขอถามใหมนิดเดียว เปลี่ยนคําพูด       

นิดเดียววา เทาที่ฟงดูนี่จะใหมีการแกไขเพิ่มเติมจากรางแรก มีผูใดไมเห็นดวยมีไหม ถาไมมี     

ก็ผานเลย แลวก็ไปอันที่ ๒ นะครับ จะไดเปนมติวา ไมมีผูใดไมเห็นดวย แตถามีผูใดไมเห็นดวย

ปบ ขอใหโหวต เราก็ตองโหวต ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : อยางนั้น 

ประธานจะถามนะครับ ยังไมเสร็จหรือครับคุณพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ขออนุญาต เพราะผมงงครับ ขออนุญาตวา ถา

จะแกไขนี่นะครับ ขอทวนใหชัด ๆ อีกครั้งหนึ่งวา ของกรรมาธิการจะแกไขเปนอยางไร แลวก็ของ

ผูแปรญัตติจะแกไดอยางไร เพราะวาตรงนี้ยังไมกระจางเทาที่ควรครับ ขออนุญาตครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ขอเรียน

ชี้แจงอยางนี้นะครับ การแกไขตามรางเดิมของกรรมาธิการมีเพียงวรรคสองเทานั้น จากรางเดิม 

วรรคสอง ซึ่งวรรคสองทุกคนก็เห็นควรการแกไข แตอาจจะมีบางคนที่ไมเห็นดวย อยากจะกลับ

ไปสูรางเดิมทั้งหมด เพราะฉะนั้น คําถามแรกจะถาม จะบอกวา มีทานผูใดไมเห็นดวยกับการ

แกไขคราวนี้หรือไม อยากใหกลับไปสูรางกรรมาธิการเดิมทั้งหมด ถามีก็โปรดยกมือ ปรากฏวา

ไมมีใชไหมครับ ถาไมมีก็ถือเปนมติขอที่ ๑ มติขอที่ ๒ ก็จะถามละครับวา จะเห็นดวยกับการ

แปรญัตติตามขอไหน ตามใคร คือ ๑. ตามกรรมาธิการเสียงขางนอย และ ๒. ตามการแกไขของ

อาจารยเจิมศักดิ์ ถูกตองไหมครับ ขอประทานโทษ ก็จะแกไขวา รวม ๒ อันนี้เปนหนึ่งเดียวแลว 



 ๖๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๓๓/๒ 

 

ขณะนี้นะครับ หมายความวา ยืนตามกรรมาธิการ กับประเด็นวา เปนไปตามการแกไขของเสียง

กรรมาธิการเสียงขางนอย ถูกไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ทานประธานอาจจะตอง

ถามวรรคสองเสียกอนไหมวา วรรคสองนี่ผมถอนได แลวก็ตกลงที่ประชุมเห็นดวยกับ

กรรมาธิการที่แกไข เพราะฉะนั้น เราผานไปวรรคสาม ผมวาจะไดบันทึกไดถูกวา ผมขอถอนใน

วรรคสอง เพราะฉะนั้นผมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไข พูดอยางนั้น แลวตกลงกรรมาธิการก็

จะไดบันทึกไปวา เห็นชอบดวย แลวก็ผานวรรคสามเลย ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ถูกตองแลว

ผมแจงไปใหทราบแลววาไมมีประเด็น เพราะวาวรรคสองนะครับ เอาเฉพาะวรรคสาม ถูกตอง

นะครับ ถาอยางนั้น ผมเรียนถามนะครับ ของเกาเคลียร (Clear) หมดนะครับ เร่ิมโหวตใหม 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) มีสัญญาณ

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ทานผูใดเห็น

ดวยกับการแกไขตามกรรมาธิการเสียงขางมาก โปรดกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับการแกไขของ

กรรมาธิการเสียงขางนอย และของผูแปรญัตติ คือ อาจารยเจิมศักดิ์ โปรดกด ไมเห็นดวย ครับ 

เชิญลงคะแนนเสียงครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

 

 

        - ๓๔/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๗๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           กุลนที ๓๔/๑ 

 

           นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : เรียบรอยแลว

นะครับ ขอปดการลงคะแนนเสียงนะครับ ขอคะแนนลงมานะครับ ขณะนี้คะแนนลงมาแลว    

นะครับ จํานวนผูเขาประชุมทั้งหมด ๘๓ ทาน เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางมาก ๓๙ ทาน 

ไมเห็นดวย ๔๒ ทาน งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนน ๐ ตกลงวา ไมเห็นดวยนะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                           กุลนที ๓๔/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ทานสมาชิก

ครับ ถึงเวลาพักกลางวันแลวนะครับ ขออนุญาตพักกลางวัน 

 

พักประชุมเวลา ๑๒.๒๖ นาฬิกา 

 

 

                                                                                 - ๓๕/๑ 



 ๗๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                      นงลักษณ ๓๕/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๓.๓๐ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดขึ้นบัลลังก เพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :           

ทานสมาชิกที่ เคารพครับ ขอประชุมตอจากภาคเชานะครับ ภาคเชาไดพิจารณาลงมติ      

มาตรา ๓๒ เสร็จเรียบรอยไปแลว    นะครับ เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่ดวยนะครับ 

พรอมแลวนะครับ เชิญทานเลขาตอเลยครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       มาตรา ๓๓ ไมมี

การแกไข  มาตรา ๓๔ ไมมีการแกไข  มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ชื่อ       

ผูสงวนอยูในกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ สงวนไวในวรรคที่สอง มีไหมครับ มี

ทานใดติดใจไหมครับ ไมมี ผานครับ เดี๋ยวนะครับมีเสียงแวว ๆ   ทานเสริมเกียรติครับ ใครครับ 

ทานสวิง เชิญครับ 

   นายสวิง  ตันอุด  :  มาตรา ๓๔ ครับ ทานประธานครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ

บังเอิญที่ขอแปรญัตติไวนี่นะครับ ผมไดรับฟงคําชี้แจงของกรรมาธิการยกรางแลวครับ ผมไมติด

ใจครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ตอมาตรา ๓๕ เลยครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      มาตรา ๓๕ มี

การแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  มาตรา 

๓๕ นี่ กรรมาธิการแกไขแลว ผูแปรญัตติพอใจ ตอเลยครับ  



 ๗๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                      นงลักษณ ๓๕/๒ 

 

นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      มาตรา ๓๖ ไมมี

การแกไข  มาตรา ๓๗ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ ขอให

อาจารยจรัส สุวรรณมาลา เปนผูอธิบายครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เชิญ

ทานอาจารยจรัสครับ  

  นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ กอนที่จะอภิปราย

มาตรานี้    ขอประทานโทษทานอาจารยจรัสนิดหนึ่งนะครับ ผม ปกรณ ปรียากร กรรมาธิการ

เมื่อวานนี้ที่เราไดแขวน มาตรา ๒ มาตรา ๓๗ และจะไปรวมการพิจารณากับในมาตรา ๗๘ ผม

เขาใจวา ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ เราตกลงกันอยางนั้นใชไหมครับ ถาจะขอความกรุณาทาน

อาจารยจรัส วาจะไปรวมไวในมาตรา ๗๘ จะไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  คือมัน

หลักการเดียวกันไหมครับ จําเปนไหมครับตองรวม หรือวาแยกกัน 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เรียนทานประธานครับ กระผม จรัส          

สุวรรณมาลา ครับ กระผมไดฟงคําชี้แจงของกรรมาธิการ เมื่อคราวที่ไดปรึกษาหารือกัน กระผม

ไมติดใจในตรงนี้ครับ พอใจในคําชี้แจงของคณะกรรมาธิการครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

ไมแขวนนะครับ ผานเลยครับ เชิญทานเลขาครับ  

 

         - ๓๖/๑ 

 

 

 

 

 



 ๗๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๖/๑ 

 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      มาตรา ๓๘ ไมมี

การแกไข  สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๙ ไมมีการแกไข มีผู

แปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  วัชรา 

หงสประภัศร สสร. เนื่องจาก มาตรา ๓๙ นี้ เปนสวนที่เกี่ยวของกับมาตรา ๙๖ (๒) ซึ่งวาดวย

คุณสมบัติของบุคคลที่ตองหามไมใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ใน (๒) ซึ่งระบุวา เปนบุคคล

ลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต กระผมจึงขอใหนํามาตรา ๓๙ ไปพิจารณาเมื่อ

ถึงมาตรา ๙๖ (๒) ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ แขวนมาตรา ๓๙ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กรรมาธิการไมขัดของครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อยาง

นั้นแขวนมาตรา ๓๙ ของทานวัชรานะครับ ไปพิจารณาเมื่อถึงมาตรา  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ๙๖ (๒) ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ๙๖    

นะครับ ทานเลขาเชิญตอครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      มาตรา ๔๐ มี

การแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    กลุม

แรกมีของทานพิเชียรนะครับ ทานอุทิศ ทานอาจารยสมชัย ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานสุรชัย 

ทานวัชรานะครับ เชิญทานอาจารยพิเชียรครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ทาน สสร. ที่เคารพทุกทานนะครับ มาตรานี้ จริง ๆ แลวเปนของทาน สสร. อรรครัตน รัตนจันทร  



 ๗๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๖/๒ 

 

นะครับ ทานไดกรุณาแปรไว แตวาผมดูแลวทานไมอยูในที่ประชุม มาหรือเปลาครับ ทาน    

อรรครัตน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  มาแลว

ครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็จะขออนุญาตมอบใหทานอรรครัตน ไดเปนผู

ชี้แจงนะครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

เชิญทานอรรครัตนครับ มาตรา ๔๐ นะครับ พรอมไหมครับ ถาไมพรอมจะไป ทานอุทิศกอน 

ทานอุทิศอยูไหมครับ เชิญทานอุทิศครับ  

 

 

- ๓๗/๑ 

   



 ๗๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                             รัตนา ๓๗/๑ 

 

   นายอุทิศ ชูชวย :  ทานประธานที่เคารพครับ สําหรับมาตรา ๔๐ (๖) นะครับ  

คุณหลักชัย กิตติพล เปนผูสงวนคําแปรครับ ขออนุญาตทานประธานใหคุณหลักชัยไดนําเรียน

ครับทานนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :         

ทานหลักชัยครับ ติดใจนะครับ  

   นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรง

เกียรตินะครับ ในมาตราที่ ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้นะครับ 

กระผมสงวนไวใน (๖) นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : เดี๋ยว

ครับ ทานหลักชัยครับ ผมวา เพื่อไมใหสับสน ผมขออนุญาตปรึกษากับทางกรรมาธิการไดไหม

ครับวา จะพิจารณาเปนรายอนุจะสะดวกกวาไหมครับ มีถึงเจ็ดแปดอนุนะครับ หรือวาจะ

พิจารณารวมไปเลย แลวไปแยกลงมติทีหลัง คือหมายความวา ผมถามวา จะพิจารณาเปนราย

อนุไปเลยไหม พออนุ ๑ ก็วาใหจบ ลงมติอนุ ๑ อนุ ๒ ก็วาอนุ ๒  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม

เห็นดวยกับทานประธานครับวา มาตรานี้เนื่องจากมีหลายวงเล็บ หลายอนุมาตรา แลวก็ใน

หลาย ๆ อนุมาตรานั้นกรรมาธิการก็แกไขในบางจุดใหกับทางผูแปรญัตติ เพื่อไมใหสับสนในการ

พิจารณา นาจะพิจารณาไปทีละวงเล็บวา สิ่งที่กรรมาธิการไดแกไขไปนั้น ทางผูแปรญัตติพอใจ

แลวหรือไม ก็จะไดผานไปแตละวงเล็บครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

สะดวกกวานะครับ ในมาตรา ๔๐ นะครับ (๑) มีของทานอาจารยพิเชียรนะครับ คณะของ

อาจารยพิเชียร ของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ทานสุรชัย ทานวัชรานะครับ ในหลักการเดียวกัน

เร่ืองตัดขอความวา การเสียคาใชจายตามควรแกกรณี ซึ่งถาดูรางของกรรมาธิการนี่นะครับ ถาดู

รางของกรรมาธิการ เขาตัดถอยคําดังกลาวนี้ออกไปแลวนะครับ เสียคาใชจายตามควรแกกรณี 

เขาตัดไปแลวครับ ของทานอาจารยพิเชียร ผมถามทีละทานนะครับ เมื่อกี้ทานสวิงครับ ทานยัง

ติดใจอยูไหมครับ อาจารยพิเชียรครับ เชิญครับ  

  



 ๗๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                             รัตนา ๓๗/๒ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็ใน (๑) นี้นะครับ ผมดูตามเอกสาร   

รางปกขาวของกรรมาธิการยกรางนี่ ไดตัดขอความที่กระผมไดขอแปรออกไปนะครับ ที่วา และ

เสียคาใชจายตามสมควรแกกรณี ทานยกรางไดยอมตัดใหแลว แตทานมีเติม เพิ่มเติมเขามาวา 

สิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรมภายในระยะเวลาอันสมควร อันนี้

หมายถึงยกรางเพิ่มเติมขึ้นมาใชไหมครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ เพิ่ม

เขามาครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : สิทธิเขาถึง สิทธิที่จะใหคดีไดรับการ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   เอาสวน

ที่ตัดออกกอน ทานไมติดใจ สวนที่เติม 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  สวนที่เติมนี้ กระผมมีความเห็นดังนี้นะครับ

ทานประธานครับ คือ ภายในระยะเวลาอันสมควรนี่ ตรงนี้อาจจะยังกวางไปนิดหนึ่ง ถาจะ

กรุณาระบุใหชัดเจนขึ้นกวานี้จะเปนไปไดไหมครับ ก็คงจะมีเร่ืองระยะเวลาเทานั้นแหละครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เดี๋ยว

อยางนี้กอนดีกวา ของทานนี่นะครับ ที่วากรรมาธิการเขาตัดนะครับ ขอความวา เสียคาใชจาย

ตามควรแกกรณี ทานติดใจไหม  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็พอใจแลวครับ เพราะนั้นไมติดใจ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : พอใจ  

นะครับ เดี๋ยว ที่เติมคอยวากันนะครับ วรรคที่ ๑ ของทานอาจารยเจิมศักดครับ กรรมาธิการเขา

ตัดขอความไปแลว ทานมีติดใจไหมครับ ทานมอบใหใครครับ อาจารยเสริมเกียรติหรือครับ 

ทานเศวตมีอะไรครับ 

    นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผมขอหารือแปบหนึ่งนะครับ คือ ผม เศวต 

ทินกูล ครับ ทานประธานครับ เนื่องจากมาตรานี้มันเกี่ยวพันหลายอนุมาตรานะครับทาน

ประธาน แลวก็เมื่อเกี่ยวพันแลว มีการแกไขโดยกรรมาธิการยกรางแลว ในฐานะที่ผมรวมรับรอง

รายชื่อดวย แลวก็พวกเราอยากจะฟงเหตุผลทางกรรมาธิการกอนวา -------------------------------- 

   - ๓๘/๑ 



 ๗๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                เกศราภรณ ๓๘/๑ 

 

ที่เขาเขียน เขาตัด เขาแปร นี่ เขาหมายความวาอยางไร แบบไหน เราถึงจะไดแปรถูก จูน 

(Tune) เขาหาตรงกัน มันจะไมเสียเวลาของสภาครับทานประธาน เราเขาใจแลว เขาอธิบายวา

เปนอยางนี้ อยางนี้ อยางนี้ อยางนี้ เราเห็นแยงอยางไร เราก็จะไดพูดตรงประเด็น ไมตองสวน

กันไปสวนกันมา  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไดครับ 

อยางนั้นกรรมาธิการชวยอธิบายสิ่งที่ทานตัดกับที่ทานเติมใน (๑) ครับ   เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการแกไขของ   

มาตรา ๔๐ ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ จะขออนุญาตชี้แจงไปแตละวงเล็บนะครับ                  

(๑) นั้น เรื่องสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ไดตัดขอความวา เสียคาใชจายตามควรแก

กรณี ออกนะครับ สวนขอความที่เพิ่มขึ้นใหมนั้น เปนขอความที่นํามาจาก (๓) เดิม เพราะเห็น

วา เปนเรื่องในลักษณะเดียวกัน ก็คือ สิทธิเขาถึงกับสิทธิที่จะทําใหคดีของตนนั้นไดรับการ

พิจารณาอยางยุติธรรม ขอความหรือถอยคํานั้นเปนคําเดิมของ (๓) ซึ่งถาเมื่อกี้ทานพิเชียรได

ยกขึ้นถามนั้น กระผมเองก็ขออนุญาตเรียนวา ก็จะตรงกับคําแปรญัตติทานใน (๓) เดียวกัน   

นะครับ ขอความจะมีลักษณะเดียวกัน เพียงแตยายที่ เพื่อจะใหมาตรานี้ดูสั้นขึ้นนะครับ สวนใน 

(๒) นั้น เปนการแกถอยคําที่ซ้ํากันเทานั้นครับ  

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยว

ครับ ถา ๒ เดี๋ยวคอยวากัน เอาทีละอนุ อยางนั้นมันติดหมดครับ แลวมันก็จะพันกันไปหมด (๑) 

ครับ ของทานอาจารยพิเชียร ไมติดใจแลวนะครับ สวนของทานอาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยเสริม

เกียรติครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการ 

และทาน สสร. ผูทรงเกียรติครับ ตามที่ทางกรรมาธิการไดนํา (๓) มารวมไวกับ (๑) นั้น กระผมมี

ขอสังเกตวา เปนเรื่องที่เหมือนจะทําใหการบัญญัติกฎหมายใหมีอนุมาตรานอยลง แลวก็ดู

เหมือนกับจะทําใหมันดี แตกระผมขอกราบเรียนวา บทบัญญัติใน (๑)  กับบทบัญญัติใน (๓) 

นั้น เปนคนละเรื่องกัน ถาหากวากรรมาธิการประสงคจะทําให (๓) หายไป นาจะมาผนวก

รวมอยูใน (๒) ก็จะเหมาะกวา ทั้งนี้ เพราะวาในเรื่องของ (๑) นั้น มันเปนเรื่องสิทธิของการเขาถึง 



 ๗๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                เกศราภรณ ๓๘/๒ 

 

สิทธิของการเขาถึง กับสิทธิของการพิจารณาคดีอยางยุติธรรม เปดเผยนี่ มันคนละเรื่องกันเลย 

สิทธิของการเขาถึง การทําไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว แลวถาคนมาอานบอกวา ไดรับการ

พิจารณาอยางยุติธรรมภายในเวลาอันสมควรนี่ ในเวลาอันรวดเร็ว กับเวลาอันสมควรนี่ มันมา

ซอนอยูในอนุเดียวกัน คนก็งงวา เอะ ทําไมเดี๋ยวมีเวลารวดเร็ว ทําไมเดี๋ยวมีเวลาอันสมควร ซึ่ง

มันก็ควรจะแยกไมใหมันสับสน แตถาหากประสงคจะใหอนุมันนอยลง มาอยูใน (๒)  มันก็จะไป

ตอทายตรงที่วา ในการคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ แลวก็สิทธิถึงในการที่ไดรับการพิจารณา

อยางยุติธรรมภายในเวลาอันสมควร สิทธิถึงการไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษา ตุลาการ 

ครบองคคณะ มันก็จะเปนเรื่องสิทธิในกระบวนยุติธรรม แตการเขาถึงมันคนละเรื่องกัน 

เพราะฉะนั้นแลวกระผมเห็นวา ถาหากมาบัญญัติใน (๑)  มันก็จะทําใหเห็นวา เอะ เดี๋ยวก็

รวดเร็ว เดี๋ยวก็สมควร มันคนละเรื่อง ไมควรมาอยูชุดเดียวกันครับ  

    นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ทานเสริมเกียรติครับ เดี๋ยว อยูตรงไหนเดี๋ยวคอยวากันนะครับ เอาเปนวา (๑) ที่กรรมาธิการเขา

ตัดออกนะครับ  วา  เสียคาใชจายตามโดยกรณี  ของทานก็ตัด  ซึ่งตรงกับกรรมาธิการ             

ทานไมติดใจนะครับ เดี๋ยวอยูตรงไหนคอยวากันอีกทีนะครับ จะอยู ๑ หรือ ๓ นะครับ           

ของทานสุรชัยครับ ตัดออกเหมือนกันนะครับ ไมนาจะมีปญหานะครับ  

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย :  เห็นชอบครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : อยางนั้น  

(๑) นะครับ ตัดถอยคําตรงกับกรรมาธิการนะครับ เพียงแตกรรมาธิการยาย (๓) มาไว (๑)       

ขอนุญาตถามไปเลยแลวกันนะครับ เอา ๓ ขึ้นมาถามกอนนะครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ประทานโทษครับ อยางของผมนี่ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ของ

ทานวัชรา ออ ทานวัชราแก 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอมอบใหคุณวุฒิชาติ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

วุฒิชาติติดใจไหมครับ 

 



 ๘๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                เกศราภรณ ๓๘/๓ 

  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผม วุฒิชาติ  กัลยาณมิตร ครับ 

ถาไดแกไขแลว ไมติดใจครับ  

  

                 - ๓๙/๑   



 ๘๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ก็เหลือที่ (๓) ที่กรรมาธิการยายขอความมาไวอยูที่ขอ ๑ นะครับ เพียงแตเรื่อง

การยายขอความนะครับ ทานกรรมาธิการครับ จะเอาไวตรงไหนดีครับ เอาไว ๓ อยางเกา      

นะครับ ไมยุง 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ก็แลวแตครับ ก็อยางที่กราบเรียนวา สิ่งที่

ยายมาก็เพราะวา ตองการใหมาตรานี้สั้นลงเทานั้นเอง ไมไดมีความหมายเปนอยางอื่น ถาทาง

ที่ประชุมนั้น เห็นควรที่จะอยูที่เกา เพราะวาชัดเจนกวา แลวก็เปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินคดี 

อยางการพิจารณาคดี กรรมาธิการก็ไมขัดของครับ ถาจะอยู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ยายไป๓ 

อยางเกานะครับ ยายไป ๓ อยางเกากอนนะครับ อยางนั้นมาดู (๒) นะครับ (๑) เรียบรอย       

นะครับ มีทานใดติดใจไหม ทานเศวตยังติดใจอะไรครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล นะครับ ที่ผม  

ติดใจ สิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง คือ ผมติดใจในเรื่อง

วา เดี๋ยวนี้ สมัยกอนมีแตศาลยุติธรรมอยางเดียว คือ ศาลอาญา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ของทาน

มีสงวนไวไหมครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมแปรญัตติ แลวก็อันนี้ขีดเสนใต ก็คือวา ทางกรรมาธิการนี่

เขาขีดแลว เปลี่ยนแลว ผมก็ตองมีสิทธิละครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    ครับ 

เขาขีดในสวนที่เสียคาใชจายตามควรแกกรณี เขาไมไดขีดสวนที่ทานกําลังพูดถึงนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  อาว มันก็ตองผูกเรือหากันละครับ มันอยูดวยกันนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ไมละ

ครับ คนละเรื่องครับ ทานเศวตครับ ทานไมไดแปรไวนะครับ สวนนี้ครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  คือ ผมกําลังอภิปรายอธิบายวา มันรวมไปอยางไรนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

 



 ๘๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๒ 

 

คือทานเศวตครับ สิ่งที่ทานจะอภิปรายนี่นะครับ ทานตองไมเห็นดวยกับรางที่กรรมาธิการเขาทํา

มานะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมไมเห็นดวยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    อันนี้

ทานไมไดแปรญัตติไว 

  นายเศวต ทินกูล  :  แปรกับทานพิเชียร ผมรับรองนะครับ ญัตตินี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    ใน

ประเด็นนี้ครับ ในประเด็นที่กําลังพูดนะครับ ตามกติกาดีกวา ทานเศวตครับ อยางนั้นไมจบ

หรอกครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  มันเปนเรื่องของชาติบานเมืองทั้งกระบวนการเลยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ชาติก็

ตองมีหลักเกณฑนะครับ เอาเถอะครับ ทานครับ เชื่อผมเถอะ  

  นายเศวต ทินกูล  :  มันไมใชอยางนั้นครับทานประธาน มันเรื่องยิ่งใหญมากสิ่งที่

ผมจะพูดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ยิ่งใหญ 

ทานก็ตองแปรมาตั้งแตแรก 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมแปรแลวครับกับทานพิเชียร ผมรับรองแลว  ผมรับรอง 

ทานประธานไมใหผมพูด ทานก็ตองยายที่อยูละครับ ทานเปนเผด็จการครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :          

ทานพิเชยีร ทานพิเชียรครับ สวนที่ทานแปรมีไหมครับ ตรงนี้ครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ผมแปรมีครับ แลวก็ทานเศวต เมื่อสักครูไดเดิน

มาขอผมวา ขอทานไดพูดสั้น ๆ สักนิดหนึ่ง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไม  

สวนที่แปรครับ เชิญ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : สวนที่แปรมีครับ 

 



 ๘๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    อยู

ตรงไหนที่ท านแปร  ที่ท านเศวตกําลั งพูดนี่  ทานตัด เฉพาะขอความเรื่ องคาใชจ าย 

ตามควรแกกรณีอยางเดียว 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   แลว

อยางอื่นมีไหมครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็อยางอื่นไมมีครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไมมี

ครับ พอแลวครับ ขออนุญาตเลยครับ เอาตามกติกานะครับ ชาครับ ไป (๒) ครับ เชิญนะครับ 

(๒) มีทานใดไหมครับ  

  (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

เศวตครับ ขอความกรุณาครับ (๒) มีของทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยเจิมศักดิ์เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ 

อยากจะขอความกรุณาทานประธานสักนิดหนึ่ง ใจเย็น ๆ ทานประธาน อยารีบมาก เพราะวา

พวกเรา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :          

ทานเจิมศักดิ์เขาเลยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ถาใหพวกผมคิดนี่ ใหเวลาบาง พวกผมนี่

ทํากฎหมายไมเกงนัก เพราะฉะนั้นถาผมคิดนี่ บางทีนี่เราอาจจะยุบรวมกัน อะไรตออะไรไดเร็ว

ขึ้นนะครับ นี่พูดกันตรง ๆ นะครับ แลวอีกอยางหนึ่ง เนื่องจากมาตรานี้มีหลายขอ มันตอง

พิจารณารวมทั้งหมดดวย ทานจะแยกชิ้นพิจารณานี่มันลําบากมาก ผมตามทานแลวอาน ผม

ตองอานทุกขอมันเขากันไดไหม ทานจะเอาแตที่ตัด ที่ตอ เฉพาะมาตราเดียวนี่ ผมวาไมได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : (๒)    

แลวครับ ของทานครับ 

  



 ๘๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๔ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมอยากจะขอความกรุณาอยางนี้ไดไหม

ครับ ผมคิดวา คุณเศวตพูดมีน้ําหนักนะครับวันนี้  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ทุกคน

นะครับ ทานอาจารยเจิมครับ ผมวาเขาวาระเลยครับ เพราะวาพอเริ่มมา เอาเรื่องอื่นมาพูดนี่ 

ผมวามันไมเดินเลย ดวยความเคารพ ทานอาจารยเจิมเปนหลักใหอยูแลวนะครับ (๒) เรากําลัง

พิจารณาตรงนี้ครับ เราก็เขา (๒) มันก็เดินไปขางหนา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ผมจะขอใหกรรมาธิการอธิบายทั้งหมดวา 

(๑)  (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) ทีเดียวเลย จะไดเขาใจวา ภาพรวมของทานเปนอยางไร ถาเห็นดวย 

จะไดไมตองพูดกัน แลวก็บอกวา เห็นดวยตามกรรมาธิการ พวกผมมีแนวโนมจะเห็นดวยกับ

กรรมาธิการอยูแลวทั้งหมด ในมาตรานี้นะครับ เพราะวา พวกผมดู ๆ แลวนี่จะเห็นคลอยตาม

กรรมาธิการ เมื่อกี้ผมเดินถามดู ขอใหอธิบายทั้งหมดเลย แลวจบ ขอบพระคุณครับ 

 

          - ๔๐/๑ 



 ๘๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๔๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    ไดครับ 

เพราะเมื่อกี้นี้ทานจําไดไหมครับ ผมก็ถามวาจะเอาทีละมาตรา ทีละอนุไหมนะครับ พอตกลงวา

ทีละอนุ ผมก็ทําตามทีละอนุ ผมทําตามใจทานทุกอยางนะครับ ถาทานบอกจะใหกรรมาธิการ

อธิบาย ผมก็ไดครับ ผมไมขัดของนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม 

อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ (๑) นั้น ไดชี้แจงไปแลว ตัดเรื่องคาใชจาย สวนขอความที่เติม

มานั้น เปนขอความที่อยูเดิมใน (๓) เพียงแตยายมาเพื่อใหขอความสั้น แตถาที่ประชุมเห็นวา

ควรจะอยูที่เดิม กรรมาธิการก็ไมขัดของครับ สวนใน (๒) นั้น ยังคงเปนอยางเดิมวา เปนสิทธิ

อยางนอยที่จะตอง สิทธิพื้นฐานที่ประชาชนจะตองไดรับ ขอความเปนเหมือนรางแรกนะครับ 

เพียงแตตัดขอความที่ซ้ํากันไป คือคําวา สิทธิใน สิทธิใน ซึ่งซ้ํา ๆ กันไปเทานั้นเองนะครับ (๔) 

นั้น ในเรื่องเกี่ยวกับการมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนการยุติธรรม แลวก็การ

สอบสวนที่รวดเร็วนั้น ก็ยังคงไวเหมือนในรางเดิม เชนเดียวกับ (๕) เรื่องการผูเสียหายจําเลย

และพยานจะตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ก็คงไวตามรางเดิม ใน (๖) นั้น มีการแกไข คือ

เปนการแกไขตามผูแปรญัตติหลายทานนะครับ ตั้งแตแยกระหวางผูพิการกับทุพพลภาพดวย

การใชคําวา หรือ เพื่อจะใหแยกวา เปน ๒ ประเภท ไมใชไปรวมกันทั้ง ๒ ประเภทนะครับ แลวก็

เพิ่มเติมเร่ืองการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ ซึ่งมีหลายทานได       

แปรญัตติขอใหเพิ่มเติมขึ้น สวนใน (๗) ที่เพิ่มขึ้นใหมนั้น ไดรวบรวมมาจากคําแปรญัตติกับสิ่งที่

ทางกรรมาธิการเห็นวายังขาดหายไป ที่ประชาชนควรจะไดรับสิทธิในคดีอาญา ก็เอามาใสบรรจุ

ไววา เปนหัวขอวา ในหัวขอเหลานี้นั้นจะตองใหหลักประกัน ตั้งแตการไดรับการสอบสวน หรือ

การพิจารณาคดีที่รวดเร็ว เปนธรรม ไดรับการตอสูคดีที่เพียงพอ มีสิทธิที่จะตรวจสอบ หรือไดรับ

ทราบพยานหลักฐานตาง ๆ ในคดีครบถวน การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ 

และการไดรับการประกันตัว หรือการปลอยตัวชั่วคราว เพราะฉะนั้นสิ่งที่นํามาไวใน (๗) นั้น

เขาใจวา ยังคงจะครบถวนในกระบวนการอาญาที่เปนสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะไดรับ แลว

ก็กราบเรียนวา ครอบคลุมอยูทุกเรื่องที่ทานผูแปรญัตติไดกรุณาเสนอขึ้นมา รวมทั้งเพิ่มเติมใน

สวนที่ขาดหายไปในเรื่องเกี่ยวกับการชวยเหลือในทางคดีในหลายเรื่องนะครับ ใน (๘) ที่เพิ่มขึ้น

ใหมนั้น ก็เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของคดีแพง ซึ่งบุคคลจะตองไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายจาก 



 ๘๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๔๐/๒ 

 

รัฐที่เหมาะสม ซึ่งเอาขอความมาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งขาดหายไปนะครับ นั่นก็คือ  

แนวทางแกไขของคณะกรรมาธิการ ก็เขาใจวา ทั้ง ๘ วงเล็บที่เสนอขึ้นมา ทั้งที่แกไข และ

เพิ่มเติมใหมนั้น จะครอบคลุมถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีอยู และเกี่ยวของที่ประชาชนจะตอง

เกี่ยวของและครบถวน นาจะเปนหลักประกันที่เพียงพอไดครับ กราบเรียนมาเพื่อที่จะชี้แจง เพื่อ

ทราบครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ สวนใหญเขาใจนะครับ 

มีคําถามอยู ๒ ขอ ขอที่ ๑ ก็คือ (๓) ที่ทานจะกลับไปไวเหมือนเดิมนี่ และคําวา และเสีย

คาใชจายตามควรแกกรณี จะตัดออกไหม ตัดออกใชไหมครับ จะไดชัดเจนนะครับ ตกลงเราเห็น

ตรงกันวา ขอ ๓ ไมมี และเสียคาใชจายตามควรแกกรณี แตวาขอความใน (๓) กลับไปที่เดิม

ถูกตองนะครับ ทานประธาน อันนี้ทานกรรมาธิการพยักหนา เห็นชอบดวยอยางที่วา ทีนี้มาถึง 

(๘)  (๘) ที่กรรมาธิการใสนี่ ผมก็เห็นดวย แต (๘) ที่กลุมของผมแปรนี่ มันไมเหมือน ทานกรุณา

ดูที่กลุมผมแปร มันไมเหมือน ก็คือ การเผยแพรตอสาธารณะ ซึ่ง ชื่อ ชื่อสกุล ภาพ หรือขอมูล

สวนบุคคลของผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนจะกระทํามิได ทานไม

เหมือนทีเดียวนะครับ (๘) นี่ไมเหมือนกัน ของผมนี่ไปอยูที่ตรงไหนไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ ถา

ไป ๓ ก็เลยไป ๘ นะทานครับ เราก็จะหาขอยุติแตละอนุไมไดนะครับ แลวแตละทานก็จะ

อภิปรายในสวนของทาน ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

          - ๔๑/๑ 

   

 

 



 ๘๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๑/๑ 

 

ผมถึงพยายามที่จะทําใหมันกระชับ ชัดเจน ตัดสินใจงายนะครับ ก็โดยวาเปนรายอนุนะครับ   

ขออนุญาตกลับมาเปนรายอนุนะครับ แทนที่จะไป ๒ แลวก็ไป ๓ แลวก็ไป ๘ นี่ เม่ือกี้ ๑ จบไป

แลว ถากลับมา (๒) นี่เอาใหจบทีละอนุนี่นะครับ ทานก็ตัดสินใจงาย อภิปรายก็อภิปรายเฉพาะ

เร่ืองเดียวนะครับ นาจะสะดวกสุด  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ อันนี้นี่ผมตอง           

ขออนุญาต มันไมได เพราะวามันยายไปยายมา เราไปทีละอนุนี่ เราก็ยังไมเขาใจอันอื่น พอเขา

อธิบายภาพรวม ผมก็เลยเขาใจวา โอ.เค. ภาพรวมเขายําใหม แตวามันตรงกัน ใชได ก็ทวงแค

นั้นเองวา อันนี้ของผมมี ของทานยังไมมี หรือผมอานไมเจอตรงไหน ถาทานชวยบอก อยางนี้ผม

จบเลย ๘ อันเดียว เมื่อกี้ถามอันที่ ๓ ก็เคลียร ทานบอกวา ตัดออก โอ.เค. เห็นดวย พอ ๘ ของ

ผมมีไหม จะมีหรือไมมี ถาไมมี ดวยเหตุผลใด เดี๋ยวเราก็วากันนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   อยาง

นั้นเดี๋ยวขอตอบทีหลังไดไหมครับ เอา ขออนุญาตไป (๒) กอนนะครับ เดี๋ยวคอยตอบ            

ขออนุญาตตอบทีหลัง (๒) นี่นะครับ ที่มีคนที่ขอ ของกรรมาธิการมีการแกไขนะครับ สมาชิกมี

แปรญัตติ คือ ของกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ของทานสุรชัยไมมีนะครับ ไมไดแกไข ของทาน   

วัชราไมมี (๒ ) คงมีกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์กลุมเดียวนะครับ มีทานติดใจอยูไหมครับ (๒) 

ครับ ไมติดใจนะครับ ไมติดใจนะครับ ก็ไป (๓)  (๓) เมื่อกี้ลงตัวหมดแลวนะครับ กรรมาธิการขอ

กลับไปอยูที่เดิม โดยตัดขอความวา และเสียคาใชจายตามควรแกกรณี ออกไปนะครับ ตอไป ไป 

(๔) นะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ทาน

สุรชัย เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ (๓) นี่ ขออนุญาต

อยาเพิ่งผานครับ เพราะวา ผมเปนผูใชสิทธิขอแปรญัตติใน (๓) ไวนะครับ แมวา ยกรางจะเอา 

(๓) ไปรวมกับ (๑) ก็ตาม ก็เปนการนําขอความตามรางเดิมไปรวมกับ (๑) มิไดนําขอความ

ตามที่ผมขอแปรญัตติทั้งขอความไปรวมกับ (๑)  ครับ  

 



 ๘๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เชิญครับ 

ทานสุรชัย 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบพระคุณครับ เรียนทานประธาน กับทาน

สมาชิกอยางนี้นะครับวา ขอความใน (๓) นั้นนี่ เดิมตามฉบับรับฟงความคิดเห็น กําหนดไววา 

บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรม ภายในเวลาอันสมควร ผม

เรียนอยางนี้ครับวา การที่บุคคลมีสิทธิจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางยุติธรรมตามที่

รางมานั้นนี่ คําวา ยุติธรรม นั้น หมายถึงผลลัพธ หรือผลสุดทายของการพิจารณาคดี ทีนี้ในการ

พิจารณาคดีนั้น กอนที่จะไปสูผลลัพธ หรือผลสุดทายของการพิจารณา ซึ่งอาจจะนําไปสูขอยุติ

วา นั่นคือ ความยุติธรรมตามที่กฎหมายกําหนดนั้นนี่ มันจะตองมีกระบวนการ กระบวนการที่วา

นี้ก็คือ กระบวนการในการพิจารณาคดี ซึ่งถาพูดถึงในชั้นสอบสวน ก็จะมีกระบวนการในชั้น

สอบสวน ซึ่งอยูในอนุถัดไป ซึ่งผมก็ไดขอแปรญัตติไวเชนเดียวกัน แตผมกําลังจะเรียนวา 

กระบวนการตาง ๆ เหลานี้นี่มันมีความสําคัญยิ่ง เพราะจะนําไปสูการพิจารณา ทายที่สุดของ

ศาลก็คือ การทําคําพิพากษาของศาล กระบวนการ ไมวาจะเปนกระบวนการสอบสวนก็ดี 

กระบวนการในชั้นพิจารณาก็ดีนี่ คือ กระบวนการในการแสวงหาพยานหลักฐาน แลวก็นํา

พยานหลักฐานมาสูการพิจารณาคดีของศาล แลวก็นําไปสูการที่ศาลจะใชดุลพินิจในการชั่ง

น้ําหนักวา พยานหลักฐานตาง ๆ เหลานั้นรับฟงไดมากนอยเพียงใด ความสําคัญจึงอยูที่

กระบวนการไดมาซึ่งพยานหลักฐาน กระบวนการไดมาซึ่งการรวบรวมพยานหลักฐาน แลวก็

กระบวนการในการรับฟงพยานหลักฐาน กระบวนการตาง ๆ เหลานี้ ผมกราบเรียนที่ประชุมครับ

วา จะตองทําอยางถูกตองตามกฎหมาย ถากระบวนการตาง ๆ เหลานี้ทําอยางไมถูกตองตาม

กฎหมาย จะนําไปสูการทําใหผลลัพธสุดทาย ก็คือ การพิพากษาคดีนั้น อาจจะมีความ

คลาดเคลื่อนได ดวยเหตุนี้นี่  ในประมวลกฎหมายทั้งวิธิพิจารณาความแพงก็ดี วิธีพิจารณา

ความอาญาก็ดี จึงไดมีบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหไดมาซึ่งความถูกตองใน

กระบวนการทั้งในชั้นสอบสวน และทั้งในชั้นพิจารณาคดี ผมจะยกตัวอยางสั้น ๆ นะครับ ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา --------------------------------------------------------------- 

 

    - ๔๒/๑ 



 ๘๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             อุทยัวรรณ ๔๒/๑ 

 

จะมีอยูมาตราหนึ่ง มาตรา ๑๓๔ จะวางเปนกติกาไวเลยวา หามมิใหพนักงานสอบสวนจัด หรือ

ทําการใด ๆ อันเปนการลอลวงหรือขูเข็ญ หรือชักจูงใหบุคคลใหถอยคํา หรือใหผูตองหาใหการ

รับสารภาพ โดยมีขอสัญญาตาง ๆ ตรงนี้ก็หมายความวา ตองการใหกระบวนการของการ

สอบสวน กระบวนการของการไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้น  มีความถูกตอง เมื่อคดีไปถึงศาล 

ศาลสามารถเอาคําใหการของผูตองหา คําใหการของพยาน ไปใชงานในการพิจารณาคดีของ

ศาล ก็คือ ไปรับฟง หรือไมรับฟงไดเลยทันที ถึงตรงนี้ ทานจะเห็นถึงความถูกตอง หรือความไม

ถูกตองของการไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นวา มีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง

นําไปสูการพิทักษสิทธิเสรีภาพของพี่นองประชาชน ในทางคดีแพง เราก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

เร่ืองนี้ไวอยูในมาตรา ๒๗ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงครับ  ในมาตรานี้จะพูด

ถึงการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล ที่อาจจะเกิดขอผิดพลาดขึ้นมาได ก็เปนกติกาให 

คูความสามารถรองขอใหมีการเพิกถอนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ผิดพลาดได แตมี

ระยะเวลาครับวา คูความตองไปรองขอใหยกเลิกใหเพิกถอนภายใน ๘ วัน นับจากวันที่ตัวเอง

ทราบวา มีการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในศาล นั่นแปลวาอะไรครับ นั่น

แปลวา กฎหมายกําลังใหความสําคัญกับการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ตองมีความถูกตอง 

แมกระทั่งการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล ถาเปนการดําเนินกระบวนพิจารณาที่ไมถูกตอง

แลว คูความมีสิทธิที่จะรองขอใหมีการยกเลิกการดําเนินกระบวนพิจารณานั้น แลวขอใหมีการ

ดําเนินกระบวนพิจารณาขึ้นใหมได นี่คือ ในสวนของคดีแพง ดังนั้น ทานจะเห็นไดเลยครับวา ไม

วาการดําเนินคดีในคดีแพงก็ดี ในคดีอาญาก็ดี เราลวนแตใหความสําคัญกับการดําเนินกระบวน

พิจารณาคดีที่ตองเปนไปโดยอยางถูกตอง เพื่อนําไปสูผลลัพธสุดทาย ก็คือ การทําคําพิพากษา

อยางถูกตอง แลวนําไปสูขอยุติที่วา นั่นคือ การอํานวยความยุติธรรมใหกับพี่นองประชาชน ดวย

เหตุผลตรงนี้ ผมจึงไดขอแปรญัตติครับวา ใน (๓) สิทธิของบุคคลที่จะใหคดีของตนไดรับการ

พิจารณา ตองเปนไปอยางถูกตองเสียกอน นั่นคือ ประเด็นที่ ๑  ประเด็นที่ ๒ ผมขอแปรญัตติวา 

นอกจากบุคคลมีสิทธิใหคดีของเขาไดรับการพิจารณาอยางถูกตองแลว ตองเปนไปอยางรวดเร็ว

ดวย ผมเชื่อวา พวกเราหลายทานซึ่งเปนนักกฎหมายในที่ประชุมแหงนี้ คงทราบถึงสุภาษิตของ

กฎหมายอยูสุภาษิตหนึ่ง นั่นก็คือ การอํานวยความยุติธรรมที่ลาชา คือ การปฏิเสธความ

ยุติธรรม เพียงแคนี้ผมเชื่อวา ผมไมจําเปนที่จะตองหยิบยกเหตุผลอยางอื่นมาประกอบการ 



 ๙๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             อุทยัวรรณ ๔๒/๒ 

 

อธิบายเพิ่มเติมวา เหตุใดผมจึงยื่นคําแปรญัตติในอนุสามวา นอกจากการอํานวยความยุติธรรม

ใหกับประชาชนที่ตองเปนไปอยางถูกตองแลว ตองประกอบดวยหลักเกณฑ ประการที่ ๒ อีก   

๑ หลักเกณฑ ก็คือ ความรวดเร็ว เพื่อไมใหเปนการปฏิเสธความเปนธรรมใหกับพี่นองประชาชน   

ประเด็นที่ ๓ ที่ผมขอแปรญัตติมา ก็คือ ความเปนธรรม การดําเนินกระบวนพิจารณาที่ถูกตอง ที่

รวดเร็ว ตองนําไปสูผลลัพธสุดทาย ที่เราจะคืนใหกับพี่นองประชาชนที่มาพึ่งกระบวนการ

ยุติธรรม นั่นคือ ตองสรางความเปนธรรมใหกับพี่นองประชาชนได รวมความแลวครับ ทาน

ประธานครับ ใน (๓) นี้ ผมขอแปรญัตติเปนความใหมวา บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตน

ไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ผมไดยื่นคําขอแปรญัตติ ดังที่กราบเรียน

ไปนี้ตอกรรมาธิการยกราง ตามกติกาที่พวกเราตกลงกันไวครับ ในชั้นของการยื่นคําขอ         

แปรญัตติอยางไมเปนทางการ และผมไดรับแจงจากทานกรรมาธิการยกรางเปนเอกสาร 

หมายเลข ๒ ที่แจกจายใหพวกเรา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ชื่อเอกสารวา สรุป

ความเห็นของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคําขอแปรญัตติอยางไมเปน

ทางการ คือ เอกสารที่ผมถืออยูในมือฉบับนี้ครับทานประธาน เปดไปที่เอกสารนี้ หนาที่ ๒ 

หนาที่ ๓  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                 - ๔๓/๑ 



 ๙๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๔๓/๑ 

 

ซึ่งเปนหนาที่พิมพขอความที่ผมแปรญัตติไว ระบุชื่อผมเปนผูขอแปรญัตติไว ชองความเห็นของ

กรรมาธิการ เปดไปที่หนาที่ ๔ นะครับ ทานพิมพวา เห็นดวยกับผม แลวทานก็บอกวา ประเด็น

ไหนที่เห็นดวยกับผมนั้น เห็นดวยกับผูขอแปรญัตติในชั้นอยางไมเปนทางการ หมายความวา  

คําขอแปรญัตติผม กรรมาธิการยกรางเห็นชอบ ไมตองยื่นคําขอแปรญัตติอยางเปนทางการเขา

มาอีก แตดวยความที่ผมตองการความรอบคอบอีกชั้นหนึ่ง ผมจึงไดยื่นคําขอแปรญัตติใน

ประเด็นนี้ ในมาตรานี้ อยางเปนทางการมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่ผมไมอยากใหเกิดขึ้นก็เกิด ทาน

กรรมาธิการยกรางบอกเห็นดวยกับผมแลว แตเวลาทานปรับปรุงแกไข ทานไมไดแกไขตามที่

ทานบอกเห็นดวยกับผม นี่คือความที่ผมเสียใจวา สิ่งที่ไดพยายามนําเสนอ แลวเราไดพยายาม

ทําความตกลงกันอยางไมเปนทางการไวลวงหนา แลวทานสรุปเปนเอกสารนะครับ ไมไดเปน

วาจา ทานก็ไมไดปฏิบัติตามเอกสารที่ทานสรุปมาวา ทานเห็นดวยกับผมไวแลว เพราะฉะนั้นผม

จึงตองยืนยันตอทานประธานและที่ประชุมแหงนี้วา ผมรับ (๑) เฉพาะขอความที่ทานตัดคําวา 

เสียคาใชจายตามควรแกกรณี ออก สวนขอความที่ทานอางวา เอา (๓)ไปผูกรวมไวใน (๑) แลว

นี่ ผมจึงไมอาจรับได ดวยเหตุที่ทานไมไดนําขอความตามที่ผมขอแปรญัตติไปผูกรวมไวใหผม 

อยางที่ทานสรุปวา ทานเห็นดวยกับคําขอแปรญัตติของผมแลว ผมขอจบคําอภิปรายของผม

เฉพาะใน (๓) ที่ขอแปรไวครับ เดี๋ยวถึงอนุอ่ืนแลวผมจะขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

กรรมาธิการ ทานอัชพร เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงครับวา คือ โดยเหตุที่ มาตรา ๔๐ นี้ มีทานผู      

แปรญัตตินั้นคอนขางมากนะครับ คณะกรรมาธิการจึงจําเปนที่จะตองปรับขอความ เพื่อใหสอด

รับกันไปทั้งหมด สิ่งที่ใน (๓) ซึ่งจะนํากลับเขามาใหมจาก (๑) นั้นยังคงเรื่องการพิจารณาอยาง

ยุติธรรมนั้น ก็เปนอยางที่ทานสุรชัยไดกรุณาชี้แจงวา เปนความประสงคที่วา เพราะใน       

มาตรา ๔๐ นั้น ยังไมไดมีการพูดถึงการพิจารณาคดี  การไดรับการพิจารณาคดีที่อยาง

ยุติธรรม  คือ  ผลลัพธของคําพิพากษา  ดังนั้นคณะกรรมาธิการก็จึงเห็นควรคง (๓) ไวอยาง

เดิม เพื่อจะใหสิทธินี้ยืดขยายลงไปถึงการพิจารณาคดีอยางยุติธรรมดวย แตสําหรับสิ่งที่      

ทานสุรชัยไดกรุณาเสนอมา  แลวก็กรรมาธิการไดเคยรับแลวนั้น ไดนําไปปรับไวอยูใน (๗) ซึ่ง 



 ๙๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๔๓/๒ 

 

พยายามที่จะเขียนถึงสิทธิในการตอสูคดี ในการพิจารณาคดีทุก ๆ อยางที่มีการเสนอเขามา    

นะครับ ในขอความนั้น จะขอความลักษณะเดียวกับที่ทานสุรชัยเสนอ คือ ผูตองหา จําเลย       

มีสิทธิไดรับการสอบสวน หรือการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว และเปนธรรม ถอยคําที่หายไป คือ     

คําวา ถูกตอง เพราะฉะนั้นตองขอกราบเรียนขอประทานโทษทานสุรชัยดวยวา ในสิ่งที่ตอน

เขียนถอยคํานั้น ก็คิดวา ความถูกตองและความเปนธรรมนั้น เปนความหมายเดียวกัน แตถา

ทานสุรชัยยืนยันวา จําเปนตองแยก และบรรจุคําวา ความถูกตอง  เพิ่มขึ้นไปนั้น  ทาง

กรรมาธิการนั้นก็ไมติดใจนะครับ และขออนุญาตเพิ่มเติมไปวา ตองไดรับสิทธิในการสอบสวน

และการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ใน (๗) แทนนะครับ เพราะวา มันจะ

ตอเนื่องกับขอความอื่น ๆ ครับผม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ทานสุรชัยติดใจไหมครับ เดี๋ยวทานเศวตรอเดี๋ยวนะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม สุรชัย           

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ถาทางกรรมาธิการยกรางยอมรับวา จะนําไปเพิ่มเติมใหใน (๗) นะครับ 

เพื่อใหไดครบขอความทั้ง ๓ หลักการที่ผมขอแปรญัตติไว ก็คือ การสอบสวนคดีก็ดี การ

พิจารณาคดีก็ดี ประชาชนตองไดรับการบริการในกระบวนการยุติธรรมอยางถูกตอง รวดเร็ว 

และเปนธรรมนะครับ ก็พอใจครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  รับได 

ไมเสียใจแลวนะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

เศวตครับ มีอะไรครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับทานประธานที่กรุณาผมนะครับ ผม เศวต    

ทินกูล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  จังหวัดนครพนมครับ ทานประธานครับ ขอความกรุณา

ทานประธานครับ ผมดูสวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ผมมองดูแลว อานดูแลว เร่ือง

มาตรา ๓๙ ทําใหผมเขาใจวา อันนี้ผมอยากถามทานกรรมาธิการนะครับ -------------------------- 

           - ๔๔/๑



 ๙๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๔๔/๑ 

 

มันเปนเรื่องของคดีอาญานะครับ ถาเปนเรื่องของคดีอาญา ทั้ง ๓๙  ๔๐ อะไรลงมา ผมไมคอย

จะติดใจ  ติดใจเล็ก ๆ นอย ๆ ถอยคํานิดหนอยนะครับ แตพอไปถึง (๘) มารวมถึงวาคดีแพงดวย 

คําถามผมก็เลยเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรม หมายความรวม อันนี้สําคัญเปนหลักครับทาน

ประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

เศวตครับ คืออยางนี้ ทานฟงผมนิดหนึ่ง ผมไมขัดของนะครับ แตเพียงแตวา ทําความเขาใจกับ

ทานนิดหนึ่งวา เรากําลังวาทีละอนุ  

   นายเศวต ทินกูล  :  เขาใจ แตมันเปนหลักวา มันใช หรือไมใชเลยครับ ทานฟง

ผมอีกนิดหนึ่งสิครับทานประธานครับ นิดหนึ่ง อยาเพิ่งขัดผมครับ นิดเดียว นาทีเดียวเขาใจครับ 

คราวนี้ปญหาของเราเกิดขึ้น เรามีศาลอาญา ศาลแพง ศาลปกครอง อันนี้ก็สูขบวนการยุติธรรม

หมด ตุลาการรัฐธรรมนูญอีก เยอะแยะไปหมดเลยครับคราวนี้ แลวผมถาม เขียนอยางนี้มัน

แปลวาอยางไร ถาไมมี (๘) ผมจะตีความเลยวา มาตรา ๓๙ ไลเลียงลงมานี่เปนเรื่องของ

กระบวนการศาลยุติธรรม ผมจะไมติดใจเลยทานประธาน พอมี (๘) เขามา เปนคดีแพงปุบนี่ 

เอา แลวเอาศาลปกครองผมไปไหนละ ยุติธรรมอยางไร 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยวถึง 

(๘) คอยพูดนะครับ อีกทีหนึ่งก็แลวกัน 

   นายเศวต ทินกูล  :  นี่เปนหลักแลวนะครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เขาใจ

เบื้องตนกอนนะครับ ขอบคุณครับ (๓) ผานนะครับ (๔) ครับ  (๔) นี่ อาจารยเจิมศักดิ์ไมมี      

นะครับ ไมไดแก ของทานสุรชัยนะครับ ของทานสุรชัยครับ ติดใจไหมครับ ทานครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  (๔) ตามที่เมื่อกี้ไดรับฟงคําชี้แจงจากทานอัชพร 

ขออภัยที่ไดเอยนามทานนะครับ ทานไปรวมอยูใน (๗) แลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมติดใจ 

ผานนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมติดใจครับ 

  



 ๙๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๔๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  (๕)   

นะครับ (๕) มีของทานวัชราครับ ทานอาจารยคมสัน ทานอาจารยคมสันมีอะไรครับ 

 นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  คือใน (๕) นี่ ผมยื่นคําขอสงวนเพิ่มเติมไว

ตั้งแตกอนวันเขาประชุมครับ ไมทราบอยูในบัญชีทานประธานหรือเปลาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมมี

ครับ ทานกรรมาธิการ (๕) นี่ 

   นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ไดอนุญาตไปตั้งแตวันแรกแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  วันแรก

ใชไหมครับ ใชไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานอัชพรครับ ของทานอาจารยคมสันมีไหมครับ 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการยังไมไดรับนะครับในสวนของ

กรรมาธิการเอง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  วันแรก

ผมจําไดวาทานพูดถึง แตผมจําไมไดวา (๕) ในมาตรานี้ดวยหรือไม ทานเลขาชวยดูนะครับ 

ทานวัชรากอนเลยครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอเชิญทานวุฒิชาติครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  (๕) 

ทานวุฒิชาติ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร : ทานประธานที่เคารพครับ วุฒิชาติ กัลยาณมิตร 

ครับ ทานประธานครับ ในสวนของ (๕) นี่นะครับ ผมไปดูแลวนี่นะครับ ก็มีการปรับแกไขถอยคํา

เล็กนอยนี่ คงไมไดติดใจนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ขอบคุณ

ครับ ของอาจารยคมสันตกลงมีไหมครับ ใชไหมครับ อยูในเอกสาร วันกอนผมจําไดวาทานมี

การพูดถึง ทานยืนยันนะครับ 

   นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ยืนยันครับ 

 

 



 ๙๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๔๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เชิญ

ครับ 

 นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ขออนุญาตทานประธานครับ กราบเรียนทาน

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ ขอความใน (๕) นี่ มันอาจจะมีการพิมพผิดนิดหนอยครับ แตจริง ๆ ก็คือ (๕) 

คือผมขอเติมคํา คําเดียวครับ ผูเสียหาย จําเลยและพยานในคดีอาญา เติมคําวา ในคดีอาญา มี

สิทธิไดรับความคุมครองชวยเหลือคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจายที่จําเปนและสมควร

จากรัฐ เพราะวาถาไมมีคําวา ในคดีอาญา จะมีปญหาในเรื่องของการที่จะตองจายเงิน

คาตอบแทน  คาทดแทนใหแกผู เสียหาย  จํา เลย  แลวก็พยานในคดี  ซึ่ งปจจุบันนี่ มี

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย แลวก็คาทดแทนคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญานี่อยู

แลวนะครับ เพียงแตวา มีการยายหลักการ ในมาตรา ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ แลวก็มาตรา ๒๔๖ 

ซึ่งอยูในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ นี่ มารวมอยูในมาตราในวงเล็บนี้นะครับ เพียงแตวาถาเขียน

ถอยคําวา คําวา พยานในคดี คําวา ผูเสียหาย จําเลยในคดี เฉย ๆ โดยไมมีคําวา คดีอาญา นี่ 

จะจายรวมไปถึง เพราะคําวา พยาน นี่ จําเลยและพยานหมายถึงไปในคดีแพงดวย เพราะฉะนั้น

ผมคิดวาหลักการตรงนี้ ก็เลยเสนอเปนไปตามหลักการเดิม คือ ตามมาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๔๖ 

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

 

                           - ๔๕/๑ 

  



 ๙๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๔๕/๑ 

 

ซึ่งจายเฉพาะในสวนของคดีอาญาเทานั้น ฉะนั้น คดีแพงนี่จะตองจายอยางมหาศาลสําหรับ

เร่ืองของพยาน แลวก็จําเลยครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทางกรรมาธิการครับ ทานอัชพร ผมก็จําไดวา ในกฎหมายคาตอบแทนนี่นะครับ มันมีผูตองหา

ดวยนะครับ อันนี้ทานลอกของป ๒๕๔๐ มานะครับ แตกฎหมาย พรบ. คาทดแทนนี่มันมีของ

ผูตองหาดวย ใชไหมครับ ทานรองปลัดกระทรวงครับ 

   นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับ ผมคิดวา ขออนุญาตกราบเรียนขอเท็จจริงกอน    

นะครับ โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๐ กวา ๆ ผมจําเบอรไมไดนะครับ ใน

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น พูดถึงเรื่องวา การที่จะตองคุมครอง หรือวาดูแลผูเสียหาย แลวก็ผูที่

เปนจําเลยในคดีอาญา คําวา จําเลย นั้น ก็มุงไปในเรื่องของจําเลยในกรณีซึ่งเปนเรื่องที่เรา

เรียกวา แพะรับบาป วาอยางนั้นก็แลวกัน สุดทายไดมีการตราพระราชบัญญัติคาตอบแทน

ผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งขอประทาน

กราบเรียนวา ขอบเขตของความชวยเหลือในกฎหมายฉบับที่วานั้น มีเพียงแค ๒ เรื่องดวยกัน 

คือ ผูเสียหายในคดีอาญา บรรดาที่เปนผูที่ถูกกระทําละเมิดจากคดีอาญา แลวก็ไมมีโอกาส

ไดรับความเยียวยาชวยเหลือจากใครตอใครทั้งหลาย สวนที่ ๒ คือ บรรดาจําเลยในคดีอาญา ซึ่ง

ศาลพิพากษายกฟอง แลวก็เปนผูที่ถูกคุมขังระหวางพิจารณาคดี เปนผูที่ถูกฟองคดี ตัวพนกังาน

อัยการ ขอบเขตของความชวยเหลือ ทดแทน ชดเชยในสวนนั้น ไมครอบคลุมไปถึงเรื่องของ

ผูตองหาครับผม นี่ก็เปนแนวทางซึ่งกฎหมายไดออกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐             

สวนประเด็นที่ทานกรรมาธิการ ขอประทานโทษที่ออกนาม ทานกรรมาธิการคมสัน สงวน

ความเห็นไว ในส วนนี้ นะครับ  ผมคิดว า  เมื่ อกี้ นี้ ไดลองสอบทานกันดู ว า  เหตุผลที่

คณะกรรมาธิการฝายขางมาก ขออนุญาตที่จะไมเติมคําวา อาญา ลงไป เพราะเหตุวา เรื่องของ

คาใชจาย เรื่องของการที่จะดูแลพยาน หรือผูเสียหาย หรือจําเลย มีคนบางประเภท ยกตัวอยาง

เชน พยานในคดีปกครองครับ ไดรับการที่จะดูแลในเรื่องของคาใชจายบางอยาง บางรายการอยู 

ผมคิดวา ไมไดจํากัดแตเฉพาะเรื่องของคดีอาญาอยางเดียวเทานั้นนะครับ ทั้งหมดนี้ก็จะไปมี

ความสําคัญอยูตอนทายอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ที่จําเปน แลวก็สมควรจากรัฐ คือ ถาเปนคดีอาญา 



 ๙๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๔๕/๒ 

 

นั้น ความเครงครัดในเรื่องของการที่เราอยากใหพยานมาใหถอยคํา เพื่อประโยชนแหงความ

ยุติธรรม ซึ่งกระทบถึงความสงบเรียบรอยนั้นก็เปนเรื่องสําคัญ ในสวนนั้น เราจะใหกันเต็มที่มาก

นอย เพียงใด แคไหนก็ไดนะครับ นอกจากนั้นแลว ในเรื่องของคดีแพงนั้น เราก็แยกในสวนของ

ความชวยเหลือทางกฎหมายออกไป เปนเฉพาะอยูใน (๘) ดวย ใน (๕) ที่กําลังพูดกันอยูนี้ ก็ยัง 

มีเร่ืองคดีปกครองที่ยังครอบคลุมไปถึงในสวนนั้นอยู ก็อยากจะขออนุญาตไว คงไวอยางนี้ แลว

ก็ความเหมาะสม ความสมควร จําเปนเพียงใด แคไหนนั้น วากันตามกฎหมายลูกบทไปครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานอาจารยคมสันครับ  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ครับ ดวยความเคารพนะครับ ผมยังเห็นตางในเรื่องนี้ เพราะวา ถาใชคําวา พยานในคดี นี่

ตีความไดทั้งนั้นครับ ไมใชแคคดีปกครองครับ เพราะวารวมถึงคดีแพงดวย เพราะฉะนั้นในทาง

ปฏิบัติแลวจะมีปญหาในเรื่องการใชสิทธิเรียกรอง ในการเปนพยานในคดีแพงจากรัฐ เกิดขึ้นได 

โดยบทบัญญัติของมาตรา ๔๐ (๕) นี้ สวนในเรื่องของพยานในคดีปกครอง ผมยังมีขอสงสัยอยู

บางประการวา ในเรื่องของการไดรับความชวยเหลือนี่มากนอย แคไหน เพียงไร ซึ่งผมเองก็ยังไม

เคยพบในประเด็นนี้วา ในเรื่องของคดีปกครองนั้น ไดรับความชวยเหลืออยางไร ทีนี้ในเร่ืองนี้   

นะครับ ทานประธานครับ ถากรรมาธิการเห็นวา จะเอาถึงคดีปกครองและคดีอาญา ก็นาจะระบุ

ไวในคดีอาญาและคดีปกครองใหชัด เพราะวา การที่ไปบัญญัติเร่ืองของ (๗) ไววา ในคดีแพงนี่

แยกออกไปตางหาก แตเร่ืองอื่น ๆ นี่ ไมไดบัญญัติไวนี่ มันทําใหเขาใจไดวา รวมถึงคดีทุก

ประเภทที่จะสามารถเรียกรองความชวยเหลือ คาตอบแทน แลวก็คาทดแทน และคาใชจายได 

ในสวนของพยาน ในมาตรา ๒๔๔ เดิมนี่ เขาเขียนแคพยานในคดีอาญาเทานั้น ------------------- 

  

           - ๔๖/๑ 



 ๙๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ปทิตตา ๔๖/๑ 

 

ในนี้จะขยายหลักการไปถึงพยาน พยานในคดีอ่ืนทุกประเภท ในทุกศาลอยางนั้นหรือเปลา ถา

ขยายไปถึงทุกศาล  ผมคิดวา คดีแพงที่เกี่ยวกับเอกชนที่เขาไดรับการออกหมายใหมาใหการใน

ศาล มีความจําเปนหรือไมที่รัฐจะตองรับผิดชอบในการจายคาใชจายหรือความชวยเหลือ

บางอยางใหกับพยานในคดีแพง ผมคิดวา ประเด็นนี้ตองแยกกันใหชัดวา ถาจะเอาคดีอาญา

และคดีปกครอง ก็ตองพูดถึงคดีอาญาและคดีปกครองใหชัด เพราะ (๘) นี่ไปเขียนเรื่องคดีแพง

ไวโดยเฉพาะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

กรรมาธิการดูใหดีนะครับ เพราะวาของป ๒๕๔๐ เขามี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเขา

ไปล็อก (Lock) ไวตรงนั้น แตทานมารางโดยไมมีกฎหมายมารับรองนี่นะครับ มันจะเปนอยางที่

ทานอาจารยคมสันพูดนะครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ ในประเด็นแรกตองกราบเรียนวา ในทั้ง (๗) นั้น พูดถึงคดี

นั้นทั่ว ๆ ไป ไมไดเจาะจงไป สวนใน (๘) นั้น เจาะจงคดีแพง โดยถอยคําของกฎหมาย ถาอาน

ทั้งมาตราแลว ก็จะเขาใจไดวา ในคดีแพงถูกแยกตางหากในการที่ไดรับการพิจารณาหรือ

คุมครองนั้น ก็คือ ใน (๘) เทานั้นที่รัฐจะเขามายุงเกี่ยวดวย สวนประเด็นปญหาสําคัญที่ทาน

ประธานไดกรุณายกนั้น เปนประเด็นซึ่งคณะกรรมาธิการก็ยังพิจารณาอยู คือ เดิมนั้นหลักการ

ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คณะกรรมาธิการไดตัดคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออก

ทั้งหมด เพื่อใหสิทธิประชาชนนั้นเกิดขึ้นทันที แลวก็มีสิทธิเรียกรองตอศาลได โดยไมตองรอ

กฎหมายใด ๆ แตโดยความเขาใจหรือในการบัญญัติมานั้น มิใชวา มิไดบัญญัติเร่ืองคําวา ทั้งนี้

ตามกฎหมายบัญญัติแลว รัฐจะตรากฎหมายไมได เพราะใน ๒๘ นั้นไดบัญญัติรับไววา บุคคล

ยอมใชสิทธิในการเรียกรองสิทธิเสรีภาพจากรัฐไดในทางศาล แตเมื่อใดก็ตามมีกฎหมาย

บัญญัติไว บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในเรื่องใดไวประการใด ก็ใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ความจริงตองกราบเรียนยอนไปนิดหนึ่งวา แลวคณะกรรมาธิการก็ไดสราง มาตรา ๒๙ เพื่อมา

รองรับตรงที่วา ไมตองเขียน คําวา ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ในทุก ๆ มาตราอีกแตวา

เนื่องจากวา ทางที่ประชุมไมเห็นชอบดวย ก็เลยกลับมาใชของ ๒๕๔๐ การตีความก็อาจจะ  

ยากขึ้น  แตโดยนัยของมาตรา  ๒๘ ที่ยังคลุมอยูนั้น ก็ยังนาจะพอตีความไดวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ 



 ๙๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           ปทิตตา ๔๖/๒ 

 

บัญญัติอยูในหมวดสิทธิเสรีภาพนั้น เม่ือใดก็ตามที่กฎหมายเขียน อยางเชน กราบเรียนทาน

ประธานวา ใน (๘) ที่มีความวา ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยาง

เหมาะสมจากรัฐ ไมไดหมายความวา บุคคลจะเรียกรองไดทุกสิ่งทุกประการจากรัฐ  แตตอง

เรียกรองไดตามที่รัฐเห็นเหมาะสม ความเห็นเหมาะสมจากรัฐนั้น ก็คือ การที่จะตองบัญญัติไว 

ในกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิตามมาตรา ๒๘ ซึ่งสรางขึ้นไวนั้นวา ความเหมาะสมที่ รัฐจะ

ชวยเหลือไดในกรณีนี้ เปนเทาไร อันนั้น คือ สิ่งที่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการรางของ

รัฐธรรมนูญนี้ในสิ่งที่แตกตางจากป ๒๕๔๐ ไป 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    คือ

เรียนทานอยางนี้ ไมไดเอาแพชนะกันนะครับ สิ่งที่ทานอธิบายนี่ เดี๋ยวขออนุญาตถามหลักการ

กอนวา พยานในคดีตาม (๕) ทานรวมถึงคดีแพงดวยหรือเปลา ถาทานตองการรวมคดีแพงดวย 

ทานเขียนอยางนี้ถูกแลว แตถาหากวา ทานบอกวา เฉพาะคดีอาญา แลวทานไปเขียนแบบนี้มัน

จะตีความถึงแพงดวย ใชไหมครับ เพราะฉะนั้นทาน ถาหากวา อะไรที่มันในสภาพความเปนจริง 

อยางนั้นทานตีความมันไปไดหลายอยางนะครับ หลักคือ ทานตองการอะไรกอน ทานตองการ

แพงดวยไหม ถาเขาบอกวาแพงดวย แสดงวา เขาทํามาถูกแลวครับ ใชไหม ทานตองการแพง

ดวยหรือเปลา หรือตองการอาญาอยางเดียว อาจารยธงทองครับ 

  นายธงทอง จันทรางศุ  (กรรมาธิการ)  :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการ สําหรับประเด็นใน (๕) ไมไดมีแตเฉพาะเรื่องของเงิน

อยางเดียวนะครับ มีทั้งความคุมครอง มีทั้งความชวยเหลือ คาตอบแทน คาทดแทน และ

คาใชจาย มีอยูหลายรายการดวยกัน ผมขอประทานอนุญาตที่จะตองยกตัวอยาง สมมุติวา ใน

คดีแพงสําคัญเรื่องหนึ่ง คดีมรดก แลวก็มีการสูกันนะครับวา พินัยกรรมจริงหรือปลอม เปน

ประเด็นในคดีแพงอยูในเวลานั้น แลวก็มีการขูพยานที่เปนพยานที่รูเห็นเหตุการณ อยางนี้ไมได

มีคดีอาญาเกิดขึ้นครับ ในตัวเนื้อคดีแพงนั้นเอง  ถาพยานจะขอความคุมครองจากรัฐ ----------- 

 

- ๔๗/๑ 

          



 ๑๐๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๔๗/๑ 

 

รัฐควรจะใหความคุมครองเขาหรือไม ถึงแมเปนเรื่องในทางคดีแพงโดยตรง ผมคิดวา ไมไดมีแต

เฉพาะประเด็นเรื่องของการจายคาตอบแทนของพยานที่มาศาลเทานั้นนะครับ ความคุมครอง

ของพยานในสวนนี้ ก็นาจะไดมีการดูแลชวยเหลือดวย แตทั้งนี้  อยูบนเงื่อนไขของการที่จะไดรับ

ความคุมครองเทาที่จําเปน และก็สมควรจากรัฐครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   คือทาน

อาจารย เอางาย ๆ เลยนะครับ ถาเขียนแบบนี้ นี่ผมไมไดเขาขางรางนะ เพื่อจะไดยุติงายขึ้น ถา

ทานเขียนแบบนี้นะครับ คดีแพงในศาลนี่ เวลามีพยานไปศาลทานตองจายเงินเขาไหม ถาเขียน

อยางนี้จายนะ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตกราบเรียนนะครับวา สิทธิใน

การรับรอง สิทธิในการที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐนั้น จะตองเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ คือหมายถึงอยางนั้นจริง ๆ ครับ เพราะวา เขียนไปวา ตองไดรับตามที่จําเปนและ

สมควรจากรัฐ เพราะฉะนั้น ก็ตองไปดูกฎหมายเฉพาะวา ในการตรากฎหมาย ทั้งในขณะที่มีอยู

ขณะนี้ และมีตอไปในภายภาคหนานั้น จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐในประการใดไดบาง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ผม

เขาใจทานนะ แตเวลาเขียนมันไปอีกอยางหนึ่ง อาจารยคมสันครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภา ทานผูมีเกียรติ

ที่เคารพครับ คือ ปญหานี้มันอยูตรงที่หลักการแลว ถาเปนประเด็นอยางนี้วา ตกลงจะจายไป

มากนอยแคไหน เพราะผมคิดวาในเรื่องของการกระทําตอผูเสียหายก็ดี จําเลยก็ดี หรือพยานก็ดี 

มันมีลักษณะของการกระทําที่แยกกันอยูหลายเรื่องอยู เชน เร่ืองของการคุมครอง   ก็เร่ืองหนึ่ง 

เปนเรื่องของการคุมครองพยาน ถามวา จําเลยตองไดรับการคุมครองหรือไม และเรียกการ

คุมครองไดหรือไม อันนั้นก็เปนคําถาม ผูเสียหายเรียกไดหรือไม อันนั้นก็เปนคําถามวา เปน

ผูเสียหายเรียกความคุมครองไดหรือเปลา ทีนี้ถาความชวยเหลืออยางอื่นนี่ พยานจะเรียกหรือไม 

จําเลยจะเรียกหรือไม หรือผูเสียหายจะเรียกหรือไม รวมทั้งเงินคาตอบแทน คาทดแทน         

และคาใชจาย ถาเขียนในทํานองนี้นี่จายหมดทุกกรณี ทุกคดี ทุกประเภท ตั้งแตคดีแพง 

คดีอาญา และรวมไปจนถึงคดีปกครอง คดีแพงยังไปถึงคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 

คดีอาญา เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนเรื่องของคนรวยนะครับ ผมคิดวา ประเด็นตรงนี้ 



 ๑๐๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๔๗/๒ 

 

ตองพิจารณาใหดีวา ในหลักการตรงนี้จะกําหนดขอบเขตแคไหน ตองเอาใหชัด แลวอีกอยาง

หนึ่ง คําวา ตามที่กฎหมายบัญญัติ นี่ ในเมื่อที่ประชุมไดเคยพิจารณาวาจะตัดออกนี่ ถาวาง

หลักการตรงนี้วาสามารถฟองคดีไดโดยตรงแลวนี่นะครับ สิทธินี้ ถาไมมีกฎหมาย เขาก็สามารถ

ใชสิทธิฟองไดโดยตรง แลวก็ประเด็นเรื่องของคาตอบแทนของผูเสียหายและจําเลยนี้ เคยมี              

คําพิพากษาฎีกา เม่ือป ๒๕๔๒ ที่ชี้วา เม่ือไมออกกฎหมาย ไมสามารถที่จะจายเงินใหได จน

นําไปสูเร่ืองของการที่จะมาพูดกันในเรื่องของการที่จะใชสิทธิโดยตรง เพื่อเรียกรองสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญอันนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ ผมคิดวา ในเชิงนโยบายนี่ ที่จะใหรัฐตองจายเงินนี่ 

ซึ่งเปนเงินงบประมาณและเงินภาษีอากรของประชาชน ตองพิจารณาขอบเขตใหดีครับวาจะเอา

คดีประเภทไหนบาง เพราะวาถาขยายไปจนถึงคดีประเภทอื่นนี่ ที่เปนคดีแพงหรือคดีปกครอง 

ผมคิดวา รัฐจะรับภาระในคาใชจายไมไหว ซึ่งเงินตัวนี้ควรจะเอาไปใชจายในเงินอยางอื่น เชน

การศึกษา หรือเรื่องอื่นมากกวาครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ผมขอมีความเห็นเพิ่มเติมเล็กนอยครับ 

ผม การุณ ใสงาม  นะครับ ทานกรรมาธิการครับ ถาทานดูนะครับ ความเห็นของทาน       

อาจารยคมสันนี้มีเหตุผลมาก ถาทานดูรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ ก็ได ทานดูที่ มาตรา ๒๔๔ 

วาดวยเร่ืองพยาน ฉบับป ๒๕๔๐ นะครับ แลวดูมาตรา ๒๔๕ เดิมนะครับ  ป ๒๕๔๐ วาดวย

เร่ืองผูเสียหาย อันนี้ก็วาดวยเรื่องของคดีอาญาทั้ง ๒ มาตราเลย แลวก็เร่ืองการคุมครองก็

บัญญัติไวอยูเชนเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นใน (๕) นี้นะครับ ควรเติมคําวา อาญา ลงไป แต

ตอนทายนี่นะครับ กรณีที่จะเติมถอยคํา คําวา ตามที่กฎหมายบัญญัติ นี้ ผมเห็นวาเพื่อให

ชัดเจนนะครับ ควรจะมีดวย และที่จริงคาคุมครองอะไรตาง ๆ คาตอบแทนอะไรตาง ๆ นี่ ก็จะมี

กฎหมายบัญญัติอยูทุกครั้ง อยูทุกเรื่องอยูแลวละ  ถาไมมีกฎหมายบัญญัติก็เบิกไมไดนั่นเอง 

แมจะไปกลาวอางวาสิทธิตาง ๆ นี้จะอยูแลวในมาตรา ๒๘ ก็ตาม และมันจะคลุมไปทั้งฉบับของ

รัฐธรรมนูญ คลุมไปจนถึงมาตรา ๑ จนถึงมาตรา ๒๙๙ นี่ก็คงไมนาจะใช ผมคิดวา ถาเขียนเสีย 

 

 



 ๑๐๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๔๗/๓ 

 

ใหครบ เสียใหชัด มันจะไดไมมีประเด็นแหงการตีความ เพิ่มถอยคําไปเถอะครับอีกนิดเดียว  

เติมถอยคํา คําวา อาญา ลงไป------------------------------------------------------------------------------  

 

          - ๔๘/๑ 

 



 ๑๐๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๔๘/๑ 

 

เพื่อจะไมใหรัฐตองไปแบกภาระเรื่องแพง เร่ืองปกครอง พยานในคดีปกครอง พยานในคดีแพง 

อะไรตาง ๆ ถาไมอยางนั้นยุงใหญเลยครับ เติมเสียใหครบเถอะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ผมวา 

ทานกรรมาธิการชวยดูถอยคําดีกวา ผมวา มันเห็นตรงกันนะครับ แตวิธีเขียนนี่มันเขียนออกมา

ไมเปนอยางที่อภิปราย หรือมันอาจจะเบี่ยงเบนไปไดนะครับ มันก็จะกลายเปนวา จําเลยก็ดี 

พยานก็ดี มันจะพันกันไปหมดนะครับ พอทานไปตัด ทานเอามารวมกันนะครับ ๔๐ นี่เขาแยก

คนละมาตรา พอทานเอามารวมนี่นะครับ มันก็เลย และทานไปตัดถอยคํา ตามที่กฎหมาย

บัญญัติอีก มันก็จะตีความเปนอยางอื่นนะครับ ทานนายกสภาทนายความครับ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรง

เกียรติ กระผม เดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมาธิการครับ คือความในวรรคหานี่นะครับ ทานสมาชิก 

ทานประธานที่เคารพ เรามีความประสงคที่จะแจงตอประชาชนชาวไทยวา การที่เปนผูเสียหาย 

จําเลย หรือพยานในคดีใดก็ตามนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอยาง คดีที่เกี่ยวกับคดีปกครอง 

คดีของ กกต. เวลาพยานเดินทางมาใหถอยคํานี่ กลัวนะครับ  ผมเปนอนุกรรมการไตสวนนี่กลัว

มาก กลัวกลับไปตายครับ ถามวา ทานจะใหความคุมครองเขาไหมครับ เราตรวจสอบความ

ถูกตอง ความชอบธรรมในชั้นอนุกรรมาธิการ กอนที่จะเสนอ กกต. ทานอาจารยคมสันคงทราบ 

พยานนี่นะครับกลัวมาก คนแกอายุ  ๖๗ นะครับ สั่นสะเทิ้มเลยกวาจะมาใหการวามีการขาย 

ขายสิทธิ ซื้อเสียงกัน การขายสิทธิ ซื้อเสียง เปนความชั่วชาของนักการเมือง แลวเราก็บอกแลว

วา เราไดมีคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแลว แลวก็ยุบพรรค ทั้งหมด ทั้งหลาย ทั้งปวง

นี่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ ในสังคมนี้ ผมอยากจะกราบเรียนวา นี่คือบรรทัดฐานของสิทธิ

มนุษยชนครับ ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอความกรุณา ทานอยาไปลบสิทธิ

ของเขา แลวบอกวา เปนเฉพาะคดีอาญาครับ มันมีอีกหลายคดี ผมคุยกับทาน ปปช. อยางนี้ ยัง

ไมเปนคดีเลย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  คือ

อยางนี้อาจารยเดชครับ คืออยางนี้ตรงนั้น ผมวาไมมีใครแยงนะครับ ตรงนั้นไมไดเถียงกันหรอก 

ปญหาก็คือวา สิ่งที่เขียนนี่ อยางที่ทานพูดมันรวมอยูในนี้ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  :  รวมครับ 



 ๑๐๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๔๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  แลวมัน

ก็เกินเลยกวาที่ทานพูดไปถึงคดีแพงทั่วไป อะไรทั่วไป มันเลยตรงนั้นไป ตรงที่ทานพูดนี่ ผมเชื่อ

วาทุกคนเห็นพองหมดนะครับ ทีนี้ปญหาคือ เขียนอยางนี้ปบนี่ มันจะเลยไปแพงทั่วไปนะครับ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  :  ไมเลยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เลยไหม 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  :  ไมเลยครับ ยังอยูในหลักการเดิมครับ 

อยูในหลักการของกฎหมายทุกรูปแบบครับ ทานประธานดูสิครับ มิติของกฎหมาย มิติของ

กฎหมายปกครอง มิติของกฎหมายอาญา สังคมไทยนี่เปนสังคมกฎหมายอาญามากอน ที่เรา

เรียนกันมาตั้งสี่หาสิบปนี่ พอเราเริ่มมีกฎหมายปกครอง เราเริ่มมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ 

คดีมันจะเปลี่ยนนะครับ พาราไดม (Paradigm) ของกฎหมายเปลี่ยนนะครับ ผมกราบเรียนทาน

ประธานอยางนี้ครับ ผมยังเห็นวาหลักการอันนี้นี่ เม่ือแปลความออกไปแลว ผมเชื่อวา 

ตางประเทศยอมรับสิทธิในการคุมครองในทุกประเภทนะครับ เพราะวา บานเรานี่ใชกฎหมาย

หลายมิติ และเราก็กําลังพัฒนากฎหมายไปในลักษณะนั้น ผมไมอยากจะจํากัดใหลงเห็นวา     

มีแตเฉพาะคุมครองเฉพาะคดีอาญาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ไม

คดีอาญาก็ได คดีอ่ืนก็ได ผมวาสมาชิกกําลังตัดสินใจ งง ๆ อยูเหมือนกันวา ตกลงแลว เอะ    

จะเอาอยางไรกันดี  

  นายเดชอุดม ไกรฤกษ (กรรมาธิการ) :  ไมนางงครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : อาจารย

วิชาครับ    

ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)   :   ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม วิชา มหาคุณ ครับ หลักการนี่นะครับ ที่ทานอาจารยคมสัน ขออนุญาตเอยนามนะครับ คือ

พยายามจะยึดในเรื่องของคดีอาญาไว แลวก็ตีกรอบวา ไมนาจะเปนคดีอ่ืน เพราะวา เกรงวา 

เดี๋ยวจะไปครอบคลุมมากเกินไปนั้นนี่นะครับ ผมอยากจะเรียนวา มิติของคดีนี่ ในปจจุบันนี้มัน

ไดขยายขอบเขตกวางขวางมากทีเดียวนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี่ 

เราจะเห็นไดวา ศาลฎีกาก็พิจารณาคดีเลือกตั้ง ทานจะเห็นไดเลยใชไหมครับ  รับชวงนะครับ  



 ๑๐๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๔๘/๓ 

 

ศาลฎีกาตองดําเนินคดี ใชไหมครับ ตองเปนผูที่รับชวงจากคดีของทางทานที่เคารพ ก็คือ ทาง 

กกต. ที่จะพิจารณากันนี่นะครับ ในการดูแล ก็อยางที่ทานอาจารยเดชอุดมไดกลาวไวสักครูนี้ 

นะครับ ก็คือ เราจะตองใหความคุมครองดวยนะครับ --------------------------------------- 

 

          - ๔๙/๑ 

 

 



 ๑๐๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๔๙/๑ 

 

แลวก็ใหการดูแลสําหรับประชาชนผูยากจนเหลานี้ ในกระบวนการคดีสิ่งแวดลอมทั้งหลาย เรา

จะเห็นไดวา จะตองเผชิญหนากับนักการเมือง เผชิญหนากับคนที่มีอิทธิพลอยางใหญหลวง   

นะครับ ในขณะนี้ผมตรวจสอบทาง ปปช. คดีที่อยูทาง ปปช.  ซึ่งตอไปจะตองสงตอใหศาล   

ตาง ๆ ไมวาจะตองไปดําเนินคดีในศาลใดก็ตาม เราจะเห็นไดวาพยานทั้งหลายตองเผชิญหนา

กับอํานาจที่มันแฝงเรน และเปนอํานาจที่นาสะพรึงกลัวอยางยิ่งเลยนะครับ แลวชาวบานเหลานี้

ไมมีเงินครับ ยากจนครับ ตองยืนอยูอยางโดดเดี่ยวนะครับ แลวในมิติของเราแตดั้งเดิมมานี่ ผม

ยอมรับวาเราจะคุนเคยกับ  คําวา คดีอาญา หรือคดีแพง แลวเราก็จะผูกติดวาเวลาที่เราจะ

ชวยเหลือ เราจะคุมครองคนที่ยืนหยัดอยูในเรื่องของคดีอาญาที่จะเอามาเปนพยานในศาล แลว

เราก็ผูกติดกับในกระบวนการของศาลเทานั้น แตทานอยาลืมวา ในกระบวนการของเราใน

ปจจุบันนี้ คดีตาง ๆ ไมใชเฉพาะศาลเทานั้นนะครับ องคกรอิสระที่จะตองดําเนินการแทน

ประชาชน  ดําเนินการในการชวยเหลือ  ก็ตองมีการตรวจสอบใชไหมครับ  จะตองหา

พยานหลักฐานมาเหมือนกันครับ ในกระบวนการทั้งหลายเหลานั้น แลวยังจะมีคดีอีกหลาย

ประเภท ศาลจะตองตั้งขึ้นมาอีกหลายศาล แลวเราจะไปกําหนดวา นี่เฉพาะคดีแพง คดีอาญา

เทานั้น ผมคิดวา มันเปนมิติที่คับแคบเกินไปนะครับ เราเปนรางรัฐธรรมนูญที่ใหสิทธิกับ

ประชาชน เพิ่มใหมากกวาที่เปนอยูนะครับ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กลาวคือวา  เราจะให

ความคุมครองใหมากขึ้น ชวยเหลือใหมากขึ้น เอาใจใสกับประชาชนผูยากไรใหมากขึ้นนะครับ 

ในสิ่งเหลานี้เองประชาชนเขาก็ยอมรับได แลวก็ไมมีใครมาตําหนิ หรือวาไมมีใครมาหยิบยกขึ้น

มาวา ชวยผมเฉพาะคดีอาญาสิ ทําไมอาจารยไปเขียนอยางนั้นละ อาจารยเขียนเพิ่มเติมให

ครอบคลุมถึงคดีตาง ๆ ก็ดีอยูแลว และเราก็ไมไดบอกวา จะใหความชวยเหลือโดยไมมีขอบเขต

จํากัด เราจะเห็นไดเลยวา เราเขียนล็อกไวนะครับ หรือเขียนในกระบวนการที่สามารถที่จะดูแล

ไดโดยรัฐ ก็คือวา เทาที่จําเปนนะครับ คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปนและสมควรจะรับ อันนี้

ก็เปนเรื่องของรัฐที่จะดําเนินการ แตอยางไรก็ดี ในกระบวนการที่ไมสามารถจะตัดสินไดโดยรัฐ 

ศาลก็เปนผูที่รองรับในการตรวจสอบ ในการดูแลวา มันสมควรแคไหน เพียงไรครับ กระบวนการ

อยางนี้เขาเรียกวา เปนกระบวนการความยุติธรรมที่แทจริงครับ ถาหากวา เรายังผูกติดอยู      

นะครับวา กระบวนการการชวยเหลือควรจะมีเฉพาะคดีแพงและคดีอาญาเทานั้น ผมคิดวา    

ความคิดนี่อาจจะคับแคบไปหนอย 



 ๑๐๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๔๙/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เขาใจ

แลวครับ คืออยางนี้ เดี๋ยวผมจะชวย ผมเขาใจทานนะครับ ทานกับกรรมาธิการยังเห็นไมตรงกัน

เทานั้นเองนะครับ เพียงแตวาสิ่งที่ทานสมาชิกเขาเปนหวง เขาไมไดหวงสิ่งที่ทานอภิปราย สิ่งที่

ทานอภิปรายนั้น ผมวา ทุกคนในที่นี้เขาเห็นดวยนะครับ ถาหากวา คนฟงอาจจะเขาใจผิดวา 

ขางลางไมดูแลประชาชน หรือวาไมใหความสําคัญ มันไมใช ปญหาที่เขาติดใจตอนนี้ เขาหวงวา 

ทานเขียนแบบนี้มันไมใชแพง อาญา ที่ชาวบานเขายากจนเดือดรอนอยางเดียว มันกลายเปน

แพงทั่วไป ถาทานบอกวา เพื่อเปนการคุมครองประโยชนประชาชน เขียนไปอยางนี้นะครับ   

จริง ๆ ประชาชนไดประโยชนนะ ใชไหมครับ ประชาชนไดประโยชนนะ แตสิ่งที่ทานอภิปราย 

ในทางปฏิบัติมันเกิดขึ้นไดไหม ถาเกิดมีใครหยิบยกรัฐธรรมนูญนี้ มาตรานี้และเอาไปใชบอกวา 

ผมมีคดีแพงทั่วไปอยูนะ ผมจะขอเบิกคาใชจายจากรัฐนี่นะครับ ------------------------------------- 

                                                                                                 - ๕๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๕๐/๑ 

 

นี่คือประเด็นที่เถียงกัน แตประเด็นเรื่องคนจน คนยากไร คนลําบากลําบน มันไมใชปญหา       

ที่เถียงกันในขณะนี้นะครับ ทานอยาเพิ่งไปพูดตรงนั้น เดี๋ยวขางบนดีอยางเดียว ขางลาง   

เสียหายหมดนะครับ เอาเปนวา ประเด็นตอนนี้นะครับ ที่เขียนแบบนี้มันรวมแพงทั่วไปไหม    

นะครับ งาย ๆ สั้น ๆ นะครับ จะไดผานไปนะครับ นานแลว ใชเวลานานเกินไปแลวอันนี้ครับ 

แพงทั่วไปไหม  ถาทานตอบวาไมเกี่ยวนะครับ ก็ผานไป เปลา ถาเขียนเดี๋ยวมันไปอาญา    

อยางเดียว ขางบนเขาก็ถูกนะครับ เพียงแตวา ถอยคําเมื่อพอทานเอามารวมกัน  มันเกิด

โกลาหลเทานั้นเองนะครับ ขางบนเขาก็ถูก ถาเขียนอยางเดียวมันก็จะไปบังคับเฉพาะอาญา

อยางเดียวนะครับ เดี๋ยวใหตกลงกันกอนดีกวา ผมวา เร่ืองถอยคําอันนี้ เขียนมันเห็นตรงกัน 

ขางลาง ขางบนนะครับ ทานไปดูถอยคํานิดหนึ่ง อาจารยธิติพันธุครับ เปลี่ยนมุมบาง 

   ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  กราบขอบพระคุณ  

ทานประธานมากครับ อันนี้คงไมใชมุมน้ําเงิน มุมแดงนะครับ แตวา คือจริง ๆ ผมอยากจะเรียน

ในลักษณะอยางนี้ครับวา เม่ือวานนี่เราไดลงมติเกี่ยวกับการแกไขมาตรา ๒๙ ซึ่งเปนการพูดถึง

เรื่องการจํากัดสิทธิตาง ๆ จะดําเนินการได หรือไมไดอยางไร โดยเมื่อวานนั้น เรายอนกลับไปใช

เนื้อความตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป ๒๕๔๐ เปนหลัก ซึ่งเนื้อความใน 

๒๕๔๐ นั้น หรือวาโครงสรางของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้น จะมีเนื้อความในหลาย ๆ สวน   

หลาย ๆ ที่ ที่พูดถึงวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเติมคําวา ตามที่

กฎหมายบัญญัติ แลว มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ เขียนไววา ตามเฉพาะที่

กฎหมายบัญญัติ นั้นนี่ก็เหมาะสมดี เพราะเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางไร แตวา สิ่งที่

คณะกรรมาธิการยกรางในปนี้นั้นนี่ ไดจัดทํารัฐธรรมนูญนั้นนี่ ตั้งอยูบนสมมุติฐานวา เราจะไม

เขียนสิ่งที่กฎหมายบัญญัติ เพราะฉะนั้นพอเมื่อวานนี้นี่ เมื่อเราไปรับไปใชตามแบบเดิม มันก็

เลยกลายเปนวา หลาย ๆ เร่ืองที่แตเดิมนั้นนี่สามารถออกกฎหมายเพื่อมากําหนดขอบเขตตาง ๆ 

ไดนั้นนี่ เปนอันไมสามารถกระทําได หรืออาจจะกระทําไดลําบากมากขึ้นเลย ตรงนี้จะเปน

ตัวอยาง มาตรานี้เปนมาตราตัวอยางมาตราหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นวา การรับในสิ่งที่เขียนไวใน

มาตรา ๒๙ เมื่อวานนี้นั้นนี่ ที่ใชในลักษณะ ๒๕๔๐ นั้นนี่ จะทําใหมีปญหาในเรื่องของการ

กําหนดขอบเขต  การใหความชวยเหลือตาง ๆ เหลานี้ สิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะ ไมใช

เสนอแนะ คืออยากจะขอความเห็นหรือคําแนะนําจากที่ประชุมวา จะเปนไปไดหรือไมที่นําเอา 



 ๑๐๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๕๐/๒ 

 

ในสวนที่เปนเนื้อความ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ นั้นนี่กลับ

เขามาในเนื้อความในบทตาง ๆ ที่ ๒๕๔๐ มี แตวาในปจจุบันนี้ไมมี เพื่อที่จะใหสอดคลองรองรับ

กับสิ่งที่ไดแกไขไวในมาตรา ๒๙ ทานเพื่อนสมาชิกอาจจะกังวลวา เอะ ถาเขียนไววา ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ แลวถากฎหมายไมบัญญัติสักทีนั้นนี่ ผลจะเปนอยางไร เชนเดียวกัน  ใน

รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้นั้นนี่ เราไดจัดทํารางมาตรา ๒๘ ที่ใหบุคคลนั้นนี่ สามารถใชสิทธิทาง

ศาลไดเลย แมจะไมมีกฎหมายบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเขียนรองรับไวอยางชัดเจน 

เพราะฉะนั้นขอกังวลในเรื่องของการที่ถาแมไมมีกฎหมายบัญญัตินั้นนี่ ก็จะใชสิทธิไมไดนั้นนี่   

ก็นาจะไมเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทเฉพาะกาลจะมีกําหนดระยะเวลาในการราง

กฎหมายตาง ๆ เอาไวคอนขางชัดเจน เพราะฉะนั้นผมเองนั้น อยากจะขอใหพิจารณาใน

ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการนําเอา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นนี่ กลับเขามาสูในกระบวนการ

ของรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ผมวา

เอาอยางนี้ทานอาจารยคมสัน ผมขออนุญาตแขวนไวนะครับ เดี๋ยวทานไปตกลงกันอีกทีแลวกัน

นะครับ ใชเวลามากไปแลวนะครับ ขออยางนี้นะครับ เดี๋ยวดูถอยคํา ดูวาทานจะปรับปรุง     

ทานอาจารยธิติพันธุก็ขอเติมอีกนะครับ กรรมาธิการไปดูแลวกันนะครับ ผมไป (๖) เลยนะครับ 

แลวเดี๋ยวยอนกลับมานะครับ แขวนไวกอนนะครับ (๖) ครับ ------------------------------------------- 

 

       - ๕๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๕๑/๑ 

 

( ๖) นะครับ มีกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ออ ไม ตั้งแตทานอุทิศเลยครับ (๖) กรรมาธิการ

แกไขนะครับ เร่ิมตั้งแตทานอุทิศครับ  

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ขอเชิญทานหลักชัยครับ 

   นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูมีเกียรติ

นะครับ กระผม หลักชัย กิตติพล สสร. นะครับ ในมาตราที่ ๔๐ ที่กระผมไดสงวนคําแปรไว     

นะครับ เนื่องจากวา ตามที่ทางสภาใหโอกาสผมไปเปนประธานกรรมาธิการที่ระยองนะครับ   

รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม ก็ไดรับความคิดเห็นจากเวทีที่ระยองมานะครับ กระผม

คิดวา ในเรื่องของขบวนการสิทธิในการสูขบวนการยุติธรรมนี่เปนสิ่งที่สําคัญมาก และเปนสิ่งที่

โดยตรงกับประชาชนนะครับ ซึ่งกระผมก็คิดวา ในสภาแหงนี้คงไมเห็นความ พูดอยางไรครับ คือ

หมายความวา จะไมมีความเดือดรอนมากเทาประชาชนที่ดอยโอกาสทั้งหลายนะครับ เพราะใน

จุดนี้ กระผมเองจะรูสึกเมื่ออดีตตอนเด็ก ๆ นะครับ เราเองจะสูขบวนการพวกนี้นี่ยากมาก แตวา

คนที่อยูที่นี่คงไมมีปญหาในจุดนี้นะครับ แตก็ตองขอขอบคุณนะครับ กรรมาธิการไดชวยแกไข

ไปจุดหนึ่งที่ ก็คือวากระผมไดขอแกไขไว ๒ จุดนะครับ แตมีจุดหนึ่ง ก็คือ ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

ก็ตองขอขอบคุณทานกรรมาธิการยกรางนะครับ ที่ไดชวยแกไขแลว แตมีอีกจุดหนึ่งที่ยังไมได

แกไข ก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับวา ขบวนการพิจารณาคดีเปนการยุติธรรม อันนี้กระผมคิดวา     

เปนสิ่งสําคัญ ก็เลยจะขอกราบเรียนทางทานประธานสภา ผานไปทางดานกรรมาธิการยกราง      

นะครับ และก็ใหสมาชิกทั้งสภาไดชวยกันพิจารณาดวยนะครับวา คําวา ขบวนพิจารณาคดีนี่ 

เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา เปนขั้นตอนการดําเนินคดีในชั้นศาลนะครับ โดยคูความหรือศาลนี่ 

ซึ่งหากเปนเชนนั้น บุคคลซึ่งไดรับการคุมครองตามมาตรานี้ยอมไมไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม

ตลอดเสนทางแหงคดีนะครับ โดยเฉพาะตนทาง คือ การสืบสวน สอบสวน การออกหมายเรียก 

หมายจับ หมายคน การจับกุม คุมขัง เปนตนนะครับ แตหากใชคําวา ขบวนการยุติธรรม      

ยอมทําใหเกิดความชัดเจนกวา เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และคนทุพพลภาพ ตางไดรับความ

คุมครองในระหวางที่อยูในกระบวนการยุติธรรมอยางเหมาะสม ประเด็นที่ ๑ นะครับ  

   ประเด็นที่ ๒ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงขอความที่บัญญัติไวใน (๔) แหงมาตรา

นี้ ซึ่งบัญญัติวา ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี มีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ 

 



 ๑๑๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     รัตนา ๕๑/๒ 

 

ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการ ตามขบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิไดรับการ

สอบสวนอยางรวดเร็วนะครับ กระผมขอเนนวา การสอบสวนอยางรวดเร็วนะครับ เพราะวา

หลาย ๆ ครั้ง เราเองก็จะมีความลาชาในการสอบสวนนะครับ และการไมใหถอยคําที่เปน

ปรปกษกับตนเอง จะเห็นวา ใน (๔) นี้ มุงที่จะคุมครองบุคคลดังกลาวในขบวนการยุติธรรม สวน 

(๖)  เปนการเนนย้ําเปนพิเศษแกเด็ก เยาวชน สตรี และคนพิการ และคนทุพพลภาพ ที่จะตอง

ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การแกไขดังกลาว ยอมทําใหประชาชนเกิดความ

ม่ันใจนะครับวา จะไดรับการคุมครองตลอดขบวนการยุติธรรมนะครับ กระผมก็ขอฝากความ

คิดเห็นนี้ผานทางทานประธานใหกับกรรมาธิการ ขอบพระคุณครับทาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ  (๖) ของทานอาจารยสมชัย กับของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์นี่เหมือนกันนะครับ  

 

                                                                                                                     - ๕๒/๑ 



 ๑๑๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                    เกศราภรณ ๕๒/๑ 

 

ที่เติมขอความ ของกรรมาธิการเขาก็เพิ่มใหในถอยคําใกล ๆ เคียงนะครับ อาจายสมชัยยังติดใจ

ไหมครับ  

   นายสมชัย ฤชุพันธุ   : ยังติดใจอยูครับ ผมไดแปรญัตติในเรื่องเกี่ยวกับการ

คุมครองสิทธิ และการปฏิบัติที่ เหมาะสมของผูที่ เกี่ยวของกับคดีความรุนแรงทางเพศ                  

นะครับ ขอเชิญคุณอาภา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางนี้ไดอธิบายครับ เชิญครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

คุณอาภา เชิญครับ 

   นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ  : ขอขอบคุณทานประธานนะคะ กราบเรียนทาน

ประธานคะ รวมทั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานคะ ดิฉัน อาภา  อรรถบูรณวงศ คะ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะคะ ตามที่ไดขอสงวนคําแปรญัตติไวในมาตรา ๔๐ (๖) โดยขอ

เพิ่มขอความที่เกี่ยวกับคดีความรุนแรงทางเพศนะคะ ซึ่งก็ตองขอขอบพระคุณอยางยิ่งตอทาน

กรรมาธิการยกราง ที่ไดนําเอาถอยคํา แลวก็ความประสงคทั้งหมดไปเพิ่มเติมไวใน (๖) แลว   

นะคะ นอกจากนั้น ดิฉันเองก็ยังตองขอความกรุณานิดหนึ่งคะ ที่จําเปนจะตองขอบอกถึงสาเหตุ

ที่มาวา ทําไมจึงตองขอเพิ่มเติมเขามา และเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงนะคะ ฉะนั้น จึงตอง

ขออนุญาตชี้แจงอภิปรายเพิ่มเติมนะคะ เหตุผลก็คือวา คดีเร่ืองความรุนแรงทางเพศนี่เปนคดีที่

มีความซับซอน แตกตางจากคดีทั่วไป เพราะวา ไปเกี่ยวของกับเร่ืองทัศนคติ ไปเกี่ยวของกับ

เร่ืองวัฒนธรรม จารีตประเพณีไทย ไปเกี่ยวของกับวิถีปฏิบัติ การใชชีวิตประจําวัน ฉะนั้น การ

ปฏิบัติในคดีเหลานี้ ลักษณะนี้ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการปฏิบัติที่แตกตางจาก

อรรถคดีทั่วไป ยกตัวอยางเชน ในคดีที่เด็กหรือสตรีไดรับจากความรุนแรงทางเพศ ยกตัวอยาง

เชน คดีขมขืน ซึ่งก็พบกัน เห็นกัน เปนที่ประจักษวา ตลอด ๑๐ ปที่ผานมา คดีเหลานี้มีปริมาณ

เพิ่มขึ้น ไมไดลดนอยถอยลง แตขณะเดียวกันในเรื่องของการสืบสวน สอบสวน หรือการ

ดําเนินคดีตาง ๆ  ก็ยังไมไดมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เปนผลดีตอผูไดรับผลกระทบ ยกตัวอยาง

เชน เร่ืองพนักงานสอบสวนหญิง ทุกทานก็คงทราบนะคะวา ณ วันนี้ เม่ือเปรียบเทียบยอนหลัง

ไป ๑๐ ป ก็ไมไดมีปริมาณของพนักงานสอบสวนหญิงเพิ่มขึ้นในอัตราที่เปนสัดสวนกับการ

เพิ่มขึ้นของประชากร ไมไดมีสัดสวนที่เพียงพอกับการเกิดขึ้นของจํานวนคดี ไมไดรับการปฏิบัติ 

 



 ๑๑๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                    เกศราภรณ ๕๒/๒ 

 

ในชีวิตที่เปนจริงประจําวันนะคะ ในขณะเดียวกันวิทยาการตาง ๆ ก็ไดเปลี่ยนแปลงไปมากมาย

ในชวงสิบปที่ผานมา การสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินการในเรื่องเหลานี้ ก็ยังไมไดมีการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเปนการปกปอง เพื่อเปนการคุมครอง ผูที่ไดรับผลกระทบ คดีเหลานี้

สุภาพบุรุษบางสวนอาจจะไมทราบนะคะวา เปนความเจ็บปวดที่ไมเคยลืมเลือนเลยของผูหญิง 

ไมวาจะอายุ ๘ ขวบ ๑๒ ขวบ ๑๕ ขวบ ถากระทบจากเรื่องคดีทางเพศ ดิฉันเรียนทาน

สุภาพบุรุษนะคะวา แมแตอายุตอน ๕๐ ฝนนี่ยังเอาไปฝนเลยคะ เพราะมันอยูในจิตใตสํานึก  

ลึก ๆ ฉะนั้น การที่ทานกรรมาธิการไดชวยกรุณาเติมขอความเหลานี้ ก็คือ เร่ืองการปฏิบัติ สิทธิ

ในการไดรับการปฏิบัติในคดีเหลานี้ จึงเปนการสรางคุณความดีอยางยิ่งในจิตของเด็กและสตรี

คะ  ฉะนั้น  ดิฉันจึงตองขอเรียนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  หลังจากถารัฐธรรมนูญฉบับนี้                  

ไดรับการประชามติผานนะคะ นําไปสูการปฏิบัติ ------------------------------------------------------ 

 

- ๕๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      รัศมี ๕๓/๑ 

 

ดิฉันก็ใครที่จะขอเรียกรองใหทุกสวนที่มีความเกี่ยวของ ไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือ

องคกรที่เกี่ยวของนะคะ ไดชวยปฏิบัติไปตามขอความซึ่งกรรมาธิการ แลวก็รัฐธรรมนูญได

บัญญัติไว โดยที่ไมถูกละเลยอีกตอไปคะ ขอขอบพระคุณอยางยิ่งคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ

ขอบพระคุณครับ โดยสรุป คือ ไมติดใจแลวนะครับ กลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขอความ

เดียวกัน ไมติดใจนะครับ อาจารยกรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : สวัสดีคะ กรรณิการ บรรเทิงจิตร ก็ไมไดติดใจ   

ตรงนี้ แตก็ตองขอบคุณทางกรรมาธิการ แลวก็คิดวาจะสื่อสารเรื่องเหลานี้ไปยังเครือขายผูหญิง 

ซึ่งไดกรุณาทําความชัดเจนในเรื่องเหลานี้ใหกับพวกเรา โดยเฉพาะผูชาย โดยเฉพาะ

กรรมาธิการ แลวก็ทุกคนที่เขามาเกี่ยวของ ทั้ง สสร. แลวก็ทุกคน เพื่อจะไดเนนเรื่องนี้ เพราะเขา

ก็ตอสูกันมานาน จนมาประสบความสําเร็จในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ขอบพระคุณคะ ไมติดใจคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :         

ทาน   วุฒิชาติครับ เชิญครับ 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  : ทานประธานที่ เคารพครับ กระผม วุฒิชาติ 

กัลยาณมิตร ทานประธานครับ พอดีผมสงวนคําแปรญัตติใน (๖) ไวดวย เทาที่มาดูแลว ในสวน

นี้ผมก็คงไมไดติดใจในเรื่องของที่จะเห็นดวยกับทางที่ไดแกไขมาบางแลว ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ไมติดใจ

แลวนะครับ ทานสุรชัยครับ ของทานเรื่องผูสูงอายุครับ (๖) ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ทานประธานครับ สําหรับ (๖) ผมไดใชสิทธิขอ   

แปรญัตติไวใน (๖)  (๖) นี้พูดถึงเรื่องของกลุมบุคคลที่จะไดรับการคุมครองเปนกรณีพิเศษใน

การดําเนินกระบวนพิจารณาคดี โดยเราใชถอยคําวา ไดรับการคุมครองในการดําเนิน

กระบวนการพิจารณาคดีอยางเหมาะสม ทานประธาน ถาสังเกตใน (๖) นี่ จะแบงบุคคลออกมา

ทั้งหมดเปน ๕ กลุมครับ กลุมแรก เราใชเร่ืองของอายุเปนเกณฑ ก็คือ เด็ก กลุมที่ ๒ เราใชเรื่อง

ของอายุเปนเกณฑเชนกันก็คือ เยาวชน กลุมที่ ๓ เราใชเรื่องของเพศเปนเกณฑ คือ สตรี       

กลุมที่ ๔ กับกลุมที่ ๕ เราใชเร่ืองของความบกพรองของรางกายเปนเกณฑ ก็คือ คนพิการและ   

 



 ๑๑๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      รัศมี ๕๓/๒ 

 

ผูทุพพลภาพ ผมเห็นวา เรายังตกไปอีกบุคคลกลุมหนึ่ง คือ กลุมผูสูงอายุ ซึ่งเขาควรที่จะไดรับ

การปฏิบัติอยางเหมาะสมในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเชนเดียวกัน ดวยเหตุดังกลาว ผม

จึงไดขอใชสิทธิแปรญัตติ โดยเพิ่มเติมกลุมผูสูงอายุเขาไปใน (๖) รวมความใหมแลวไดความวา 

เด็กเยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ และผูทุพพลภาพ ยอมไดรับความคุมครองในการดําเนิน

กระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม กราบเรียนที่ประชุมครับวา ดวยเหตุผลที่กราบเรียน กลุม

ผูสูงอายุจึงเปนอีกกลุมบุคคลหนึ่ง ซึ่งควรจะตองไดรับการดูแล การคุมครองในการดําเนิน

กระบวนพิจารณาคดีเปนพิเศษแตกตางจากบุคคลทั่วไป ดังเชนเดียวกับ ๕ กลุมบุคคลที่เราได

ยอมรับที่จะบัญญัติใหเขาแลว ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทางทาน

กรรมาธิการครับ มีทานใด ทานอัชพรครับ ก็มีสวนของทานหลักชัย กับของทานสุรชัย อะไรที่

ยอมไดนะครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล   : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ  ขออภิปราย

กอนทางยกรางไดไหมครับ จะไดทีเดียวเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ของทาน

คณะไหน ชุดไหนครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ผมคณะชุดทานสุรชัยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทานจะ

สนับสนุนหรือครับ ก็ชัดแลวครับ ผูสูงอายุ ชวย ๆ กันประหยัดเวลากันดีกวา ทานพูดผูสูงอายุไป

แลว เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

อัชพร จารุจินดา ในประเด็นแรกของทานหลักชัยนั้น ที่เติมการยุติธรรมเขาไปนั้น กระผมขอ

อนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา หารือวา สิ่งที่ไดกรุณาเติมมานั้น มันรวมอยูใน (๓) ซึ่งเปน

เร่ืองการพิจารณาคดีอยางยุติธรรมทั้งหมดอยูแลว ซึ่งรวมถึง เด็ก เยาวชน สตรี นั่นคือความ

ยุติธรรมของการตัดสินคดี แตสําหรับความใน (๖) ทั้งหมดนั้น เปนขอความที่เกี่ยวกับการไดรับ

การปฏิบัติตนกับเขาอยางเหมาะสมตามสภาพของเด็ก ของผูพิการ  ของสตรี จะขออนุญาตวา 

- ๕๔/๑ 



 ๑๑๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๕๔/๑ 

 

ถา (๖) คงไวอยางเดิม สวนการยุติธรรมซึ่งไปอยูใน (๓) อยูแลวมันก็จะไดรับผลอยางเดียวกัน 

แตวาขอความในทางกฎหมาย ก็มันจะไป แลวก็ชี้ใหเห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับ สวน

ของทานสุรชัยนั้น เดิมที่คณะกรรมาธิการยังคิดอยู ในเรื่องผูสูงอายุนั้น เพราะยังกราบเรียน   

จริง ๆ ก็ยังนึกไมออกวา ในกระบวนการวิธีพิจารณาของผูสูงอายุนั้นจะทําอยางไร คือ เด็ก 

เยาวชน สตรีนั้น มันมีกระบวนการคุมครอง ซึ่งตามกฎหมายปจจุบันก็มีอยู คนพิการก็มีการ

ดูแลในเรื่องสุขภาพเขาอยู แตผูสูงอายุ ถาเติมลงไปมันคลาย ๆ กับวา คงตองจัดกระบวนการ

พิจารณาคดีเปนพิเศษสําหรับบุคคลกลุมนี้ ที่ยังไมไดเติม ก็เพราะยังไมคอยมั่นใจวา เวลาไป

ออกกฎหมายลูกตอไปนั้น จะเขียนถึงกระบวนการนี้รองรับอยางไร ก็เลยยังไมไดเติมเขามา    

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : แลวสตรี

ทําอยางไร สตรี สตรีทานทําอยางไรครับ 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  สตรี ปจจุบันอยางเชน การคนตัว ก็จะมี

ตํารวจหญิง การสอบสวน ก็จะมีตํารวจหญิง กระบวนการเหลานั้นรองรับอยูนะครับ แตทีนี้

ผูสูงอายุ ผมเองยังไมม่ันใจวา เวลาไปออกกฎหมายลูกจะทําอยางไร กรรมาธิการก็เลยยังไมได

เติมเขามา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      ก็คิด

เร็ว ๆ ไมไดหรือครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ก็สุดแลวแตครับ    

                     นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   อยางนั้น

ของทานหลักชัยกอนนะครับ ทานหลักชัยครับ กรรมาธิการเขาอธิบายวา ของทานอยูใน (๓) 

แลว ทานยังติดใจไหมครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  ครับ ถาอยูใน (๓)  ชัดเจน ทานประธานชวยดูอีกนิด

หนึ่ง ผมก็ไมติดใจครับ ถายังอยูเรียบรอยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

ขอบพระคุณครับ ของทานสุรชัยครับ กรรมาธิการคิดออกหรือยังครับ  

  



 ๑๑๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๕๔/๒ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ก็รับไดครับ ก็วาคงจะไปพิจารณาหา

หลักเกณฑกันภายหลังวา จะทําในการออกกระบวนการกันอยางไร  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    ขอ

เปลี่ยนถอยคํา ผูสูงอายุ เปน แลวมันตางกันอยางไรครับ สูงวัย กับ สูงอายุ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ผม 

เดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมาธิการ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    ครับ 

เชิญครับ เชิญอธิบายหนอยครับ  

   นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  : ปจจบุันมีพระราชบัญญัติผูสูงวัยครับ เขา

ใชคําวา สูงอายุ แตวาปจจุบันพวกเราที่อายุเกิน ๖๐ ป เขาเรียก สว. ครับ สูงวัย มันมีกฎหมาย

รองรับอยูแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :         

ทานเดชอดุมและทานสุรชัยก็อยูสภาทนายความเหมือนกันครับ 

  นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)   :  ไมเปนไรครับทานสุรชัย เปลี่ยนไดครับ 

                     นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   อยูสภา

เดียวกัน ครับ จะใชถอยคําอันไหนครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ในรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับเราใชคําวา 

ผูสูงอายุ นะครับ ถาใชถอยคําตางไป เดี๋ยวจะเกิดตีความวา ไมเหมือนกัน ซึ่งความจริงแลวมัน

จะเหมือนกัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ครับ   

ใชถอยคําเดิมแลวกันนะครับ ผูสูงอายุครับ ทานสุรชัย กรรมาธิการเขาแกใหแลวนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   :  ขอบคุณครับทานประธาน และขอบคุณทาน

คณะกรรมาธิการนะครับ แกแลวนี่ ผมอยากจะใหทานลองอานขอความใหผมฟงนิดหนึ่งไดไหม

ครับ วาทานแกแลว ทานรวมความใหมเปนความวาอยางไรครับ ใน (๖) ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ครับ 

ทานเชื่อใจบางเถอะครับ   



 ๑๑๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๕๔/๓ 

 

นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ

กระผม อัชพร จารุจินดา ขอความก็จะเปน เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือ ทุพพลภาพ 

แลวก็ตอขอความเดิมครับ เอา ผูสูงอายุ ไปตอจาก สตรี 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   :  พอใจครับ ขอบคุณครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ทําไมไมเอา เด็ก 

เยาวชน และผูสูงอายุ มันจะไดตอวา เปนเรื่องของการพิจารณาโดยวัย แลวคอยไป สตรี ทานไป

ใส สตรี เวนวรรคผิด กลายเปน สตรีผูสงูอายุ นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : ครับ 

เดี๋ยวก็มี เยาวชนผูสูงอายุ นะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมมีครับ อันนั้นชัดเจนนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   อัชพร

ครับ ไมขัดของนะครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : ผาน   

นะครับ (๕) ที่คางอยูครับ ตกลงกันไดหรือยังครับ  (๕) ที่คางอยู ตกลงกันไดหรือยังครับ ทาน 

การุณครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับที่วา 

ตกลงกันไดหรือไม ก็คือ วนเวียนอยูที่สองสามทานตรงนี้ครับ คือ ทานกลานรงค เปนเจาภาพ  

นะครับ ในฐานะผูอาวุโส และก็คืออยางนี้ครับ (๕) ไดอยางนี้ครับ ลองทดลองดูนะครับ 

ผูเสียหาย จําเลย และพยานในคดี มีสิทธิไดรับความคุมครองความชวยเหลือตามสมควรจากรัฐ 

สําหรับคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปนนั้น เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เพราะ

เราถือวา ไมวาทานจะเปนจําเลย ทานจะเปนพยาน ทานจะเปนอะไร ตองไดรับความคุมครอง

จากรัฐในความปลอดภัยอยูแลว --------------------------------------------------------------------------- 

          - ๕๕/๑ 



 ๑๑๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๕๕/๑ 

 

ไมใชวาเปนพยานก็ไมปลอดภัย แลวก็รัฐก็ไมคุมครองให อันนี้เราใหทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้น

เมื่อไดคําวา จําเลย ผูเสียหาย พยานในคดีนะครับ ทุกคดี ไมละเวนแมแตคดีแพง คดีอาญา คดี

อะไรทั้งสิ้นนะครับ รวมทุกคดีเลย ซึ่งแมแตไมมีคดี เราก็จะตองไดรับความคุมครองปลอดภัย

จากรัฐอยูแลวละ แตเขียนใหชัดวา มีสิทธิไดรับความคุมครอง ความชวยเหลือตามสมควรจาก

รัฐ นะครับ สําหรับ คาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน นั้น เปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ อันนี้ทานกลานรงคยืนยันเลยครับวา ถาไมไดอยางนี้ไมยอมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไดไหม 

ตกลงกันไดไหมครับ ถาไมได ผมจะไปอนุอ่ืนนะครับ ผมนึกวาจะไดแลว  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ก็เกือบเห็นดวยกับทานอาจารยการุณ ทีนี้

เปนไปไดไหมวา ถาไมตองเขียนยาว แลวเอา ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ไปตอทาย คืออยางนี้

ครับวา เพราะความชวยเหลือมันมีความชวยเหลือ ซึ่งมันอาจจะตองเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติในรายละเอียดกันตอไป ในขอบเขตความคุมครองก็เชนเดียวกัน ก็จะเปนอยางที่ทาน

อาจารยการุณเสนอ เพียงแตตอทายดวยวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

ตรงกันครับ เม่ือกี้ทานก็เสนอเหมือนกันนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ไปดูนะครับ เทาที่ทาน

อาจารยธงทองบอกวา ไมมีผูตองหานะครับ จริง ๆ มันมีนะครับ แตการชวยเหลือไมเปนอะไร 

เดี๋ยวถอยคําตรงนี้ทานไปดูเองก็แลวกัน ถามีจริงทานก็เติมเขามานะครับ  ก็พิจารณาก็แลวกัน 

พิจารณานะครับ แตผมอยากใหมันครบถวนเทานั้นเอง ผานนะครับ ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ นิดเดียวครับ คือที่พยายามแยกอยางนี้

นะครับ คือพยายามแยกเรื่องความคุมครอง ซึ่งอันนี้ คนสามัญทั่วไปก็ตองไดรับความคุมครอง

จากรัฐแลวละครับ หลักการใหญ นี่เปนหลักการใหญเลย สิทธิไดรับความคุมครองนี่เปน

หลักการใหญ แลวก็ความชวยเหลือนี่  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  อยางนี้

ดีกวาทานการุณครับ เดี๋ยวทานเขียนแลวสงมันไป ผมเอา (๗) กอนนะครับ อยางนั้นไป (๗)    

นะครับ ทานเขียน ใหเวลาอีกทีนะครับ จะไดลงตัวกันได ทานกฤษฎา เชิญครับ  

 



 ๑๒๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๕๕/๒ 

 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ ทานประธาน

ที่เคารพครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ อยางไรประเด็นตรงนี้ผมคงตองขอพูดใหได      

นะครับ เพราะเนื่องจากเอกสาร หมายเลข ๒ นะครับ เร่ืองสรุปความเห็นของคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญในการพิจารณาขอคําแปรญัตตินะครับ ในสวนวงเล็บอยางไมเปนทางการ 

นะครับ ซึ่งผมเองผมไดแปรในมาตรา ๔๐ (๖) ครับ  ถอยคําหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับ ก็คือสวน

ของคนวิกลจริตนะครับ ซึ่งทางความเห็นของกรรมาธิการนะครับ ไดเห็นดวยในหลักการนะครับ 

ซึ่งตรงนี้นะครับ ผมไมทราบนะครับ  ก็เลยตองถามทางยกรางนะครับวา ผมหาทางออกใหเอง

เลยนะครับวา ไมทราบวา ไปเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๕๓ หรือเปลา แตในสวนของตรงที่ผมแปร

อยางไมเปนทางการนั้น ทางกรรมาธิการยกรางวันนั้นบอกวา รับในเรื่องของบุคคลผูวิกลจริต

เรียบรอยแลวนะครับ ขอบพระคุณครับทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   อนุไหน

ครับ นี่พูดถึงอนุไหน  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  อนุ ๖ ครับ  ๔๐ (๖) ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  พูดถึง

วิกลจริตดวย 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ใชครับ มีคําวา ผูวิกลจริต ดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไมเห็น

อยูในคําแปรญัตติเลย  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  มีอยูในเอกสาร หมายเลข ๒ ครับ ที่สรุปความเห็น

อยางไมเปนทางการนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับ คํานี้นี่ทางกรรมาธิการยกรางตอนนั้นแจงวา ตกลง

แลว รับคําเรียบรอยแลวนะครับ ในสวนประเด็นตรงนี้นี่ ไมทราบวา พอถึงเวลาแลวมันหายไปได

อยางไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : มันหาย

เพราะเขาไมเอานะครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ไมครับ เพราะทีแรกบอกวา รับ นะครับ  เห็นดวย

นะครับ เพราะไมอยางนั้นทานสุรชัย ไมใชระแวงนะครับ คํามันหายไป แลวก็พอเรามาบอกวา  



 ๑๒๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๕๕/๓ 

 

ขอความชัดเจนนี่ครับ แลวตกลง การตกลงนั้น คือ เอา หรือไมเอา นี่เปนสิ่งที่ ตองฝากรบกวนดู

ดวยนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ เพราะผมเคารพทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทานไป

ตกลงกับเขาจริงหรือเปลาครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : คือ ความจริงตอนนั้นก็ประชุมนอกรอบ

ครับ แตอยางไรก็ตามไมไดไปทิ้งละครับ แตทีนี้บุคคลวิกลจริตจะมาพูดอยูในกระบวนการ

ยุติธรรมมันไมรับกัน ทางคณะกรรมาธิการจึงเอาไปไวอยูในมาตรา ๕๓ วา เขียนเปนบททั่วไป

เลยวา บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ คือทุก ๆ เรื่องนะครับ ซึ่งพอ

ถึงมาตราโนนคงจะพิจารณาครับ  

 

 

 

          - ๕๖/๑ 



 ๑๒๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๕๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เดี๋ยวไป

มาตราโนนนะครับ (๗) กรรมาธิการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม มีทานติดใจไหมครับ ของทานพิเชียร 

ของทานมี เจ็ด แปด เกา สิบ นะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เจ็ด 

แปด เกา สิบ ของทานนี่ ตรงกับเจ็ด แปด ของกรรมาธิการหรือเปลาครับ ตรงหรือไมตรงกันกอน 

เดี๋ยวจะไดคอย ๆ แก  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผม พิเชียร นะครับ ไมตรงครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไมตรง 

อยางนั้นเอาของกรรมาธิการกอนนะครับ เดี๋ยวของทานเพิ่มนี่คอยวากัน ตอจากของกรรมาธิการ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  แลวทานจะไมใหผมชี้แจงอะไรบางเลยหรือ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เดี๋ยวคอย

ชี้แจง เอาของกรรมาธิการกอนนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการเพิ่ม (๗) กับ (๘) นะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไมมี

ผานนะครับ บอกจะผาน ยกพรึบเลย ทานวิทยากอนครับ เชิญครับ  ๗ กอนนะ  ทานวิทยา  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ครับผม กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วิทยา 

คชเขื่อน ใน (๗) นี่ วา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว 

เปนธรรม การตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือการไดรับทราบพยานหลักฐานครบถวน 

การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ใน

ทั้งหมดนี้มีขอความที่มันรูสึกวาจะขัด ๆ อยูนิดหนึ่ง คือ เร่ืองของการตอสูคดีอยางพอเพียง นี่มัน

หมายถึงอยางไร แลวก็ขอความอีกอันหนึ่งวา การตรวจสอบหรือการไดรับทราบพยานหลักฐาน 



 ๑๒๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๕๖/๒ 

 

นี่เพียงรับทราบเทานั้นนะครับ อยางครบถวนนี่ ๒ คําครับ การตอสูคดีอยางเพียงพอ การได

รับทราบพยานหลักฐานอยางครบถวน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ ๒ 

คําถามครับ ทานสุรชัย (๗) หรือเปลาครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ครับขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ผมกราบเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา สําหรับขอความใน (๗) นี้ เนื้อหาสาระ

สวนใหญนี่ผมเห็นดวยวา จะเปนประโยชนในเชิงของการคุมครองผูตองหาหรือจําเลย แตผมมี

ปญหาอยางนี้ครับวา เนื้อหาใน (๗) นี้ ดูแลวจะมีขอความบางสวนที่ไปขัดแยงกับ (๔) หรือไม 

เนื่องจากใน (๗) เราพูดถึงสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย ขณะเดียวกันใน (๔)  เราก็พูดถึงสิทธิ

ของผูตองหาหรือจําเลยเชนเดียวกัน เพียงแตวาใน (๔) นั้น เราเอาเรื่องของสิทธิผูตองหา สิทธิ

ของจําเลยไปพูดรวมกับสิทธิของผูเสียหาย สิทธิของโจทก สิทธิของคูกรณี สิทธิของผูมีสวนได

เสีย แลวก็พยานในคดี ตรงนี้เองผมมีความเห็นวา อาจจะทําใหเกิดความซ้ําซอน แลวก็ความ

ขัดแยงกันเองในตัว ระหวาง (๔) กับ (๗) ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้น     

ผมเห็นวา ถาเราจะแยก (๗) มาพูดถึงสิทธิของผูตองหา หรือสิทธิของจําเลยแลว ก็ควรที่จะมี

การปรับปรุงถอยคําของ (๔) เสียใหม โดยตัดขอความที่เกี่ยวของกับผูตองหาหรือจําเลยออก

จาก (๔) แลวมาใสรวมไว (๗) ที่เดียว ก็จะทําใหมีความชัดเจนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ผมกราบ

เรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา เม่ือครูทานกรรมาธิการไดชี้แจงใหทราบวา ทานยอมเพิ่มเติม

ขอความคําวา ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ลงใน (๗) แลว ทานควรจะตองเพิ่มเติมลงไปดวย

ใน (๔) มิฉะนั้น จะทําใหเกิดปญหาวา เราคุมครองแตสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการ

พิจารณาคดีอยางถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม แตผูเสียหายเองกลับไมไดรับการคุมครองสิทธิ

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกลาว ขอใหที่ประชุมพิจารณาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

พิเชียร และก็ทานการุณ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอบคุณทานประธานเปนอยางมาก กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ กระผมไดแปรญัตติไวในมาตรา ๔๐ นะครับ (๗) (๘) (๙) 

และ (๑๐)  



 ๑๒๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๕๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ของทาน

เดี๋ยวเอาไวทีหลังนะครับ คือเลขของทานไปตอเลข ๖ ใชไหมครับ แตกรรมาธิการเขาเติมมา

เหมือนกัน เอาของกรรมาธิการกอน เดี๋ยวของทานคอยตอกรรมาธิการนะครับ คือมันคนละเรื่องกัน  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตเรียนถามวา แลวที่ผมแปรไว   

นี่จะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เดี๋ยววา

กัน เอาของกรรมาธิการใหจบกอน  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เอาของกรรมาธิการกอนนะครับ โอ.เค. ครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ  

ทานการุณ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ การุณ ใสงาม นะครับ คือ (๗) นี่ทาน

ประธานครับ ก็คือการนํารัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๑ เดิมนะครับ กับ ๒๔๒ เดิมเหมือนกันอีก    

นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                            - ๕๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นัชชา ๕๗/๑ 

 

มาผสมรวมความกัน และตัดออก แตก็มาชื่นใจอยูอันหนึ่งครับ ชื่นใจมากนะครับ ในฐานะ

ทนายความ ทานนายกสภาทนายความคงมีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ คือตัดคําวา คดีที่รวดเร็ว

และตอเนื่อง ทานตัดคําวา ตอเนื่อง ออกนะครับ ซึ่งเราพบปญหามากในการทําคดีอันนี้ ทาน

นายกสภาทนายความคงมีบทบาทสําคัญ ตองขอบคุณทานนะครับ เปนที่ประจักษ และก็ทาน

ประธานเสรีดวย ในฐานะทนายความพวกเรา เจอปญหาหมด ตอเนื่อง ตอเนื่อง จนกระทั่งพวก

เราจะขาดใจตายกันนะครับ เอาละครับ อันนี้สวนดีนะครับ แตผมเห็นวา ยังตกหลนหรือเปลา

นะครับ เพราะในมาตรา ๒๔๑ เดิมก็ตาม  ๒๔๒ เดิมก็ตาม ในหลักการเนื้อหาสวนนี้นะครับ เขา

ใชคําวา ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ทานตก หรือทานจะใชหลักการ ทุกคดี ทุกประเภท ทั้ง

อาญา ทั้งแพง ทั้งศาลปกครอง แตศาลปกครองไมใชจําเลยนี่ ศาลปกครองเปนผูถูกกลาวหานี่ 

ทานจะรวมถึงไหม ถาศาลปกครองและเปนผูถูกกลาวหา ทานจะเติมคํานี้ไหม หรือถือคําวา 

จําเลย ในรัฐธรรมนูญ คือ ผูถูกกลาวหาในคดีศาลปกครองดวย ในขณะเดียวกันถาทานเขียน

เพียงอยางนี้นะครับ จําเลยนี้เปนจําเลยในคดีแพงก็ไดนะครับ ทานครับ ไมจํากัดวา จําเลยใน

คดีอาญาอยางเดียวนะครับ แตถาผูตองหาสิครับ เปนผูตองหาที่อยูในคดีอาญา ใชไหมครับ ผม

วา ทานไปดู มาตรา ๒๔๑ กับ ๒๔๒ หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ถาทาน

เติม ผมวา จะชัดกวา ขอบพระคุณครับ เพราะอันนี้เปนสวนเรื่องของการสอบสวนนะครับ ทานดู

นะครับ  หลักการที่  (๗ )  ของทานนี้นะครับ  วาดวยเรื่องของการสอบสวน  การทราบ

พยานหลักฐานอยางครบถวน การชวยเหลือจากทนายความ นี่เนื้อหาหลักการเปนเรื่อง

คดีอาญาทั้งสิ้นเลยนะครับ อันนี้ครับ เติมใหครบจะดีกวาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

พอดีคดีปกครองเขาใชชื่อวา ผูฟอง กับ ผูถูกฟอง เขาไมไดใช โจทก จําเลย  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ผูรอง กับ ผูถูกรองครับ คดีปกครองครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

อยางนี้ครับวา ทางคดีปกครองนั้น รัฐเปนจําเลย เพราะฉะนั้น คงไมตองใหหลักประกัน ไม

เหมือนอยางคดีอาญาซึ่งบุคคลธรรมดาเปนจําเลย ก็เลยสิ่งที่ (๗) จึงเขียน และก็ไมไดเจาะจง

เปนคดีปกครอง เราเอาแตคดีอาญานะครับ 

  



 ๑๒๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นัชชา ๕๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยว

ทานการุณ ใหพูดจบกอน 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  โดยวิธีพิจารณาของคดีปกครองนั้น      

สิ่งเหลานี้นั้นจะไมไดอยูในลักษณะของคดีปกครอง เพราะคดีปกครองนั้น คือ ประชาชนเปน

ผูเสียหายก็ยื่นคํารองลงไป แลวใชระบบไตสวน ทางหนวยงานของรัฐก็ตองชี้แจง เอกสารตาง ๆ 

เหลานั้นหนวยงานของรัฐเขามีอยูพรอมเพรียง เขาไมตองไปรองขอจากใคร ที่จะตรวจสอบ   

จากใคร แลวก็ในเรื่องทนายความ เนื่องจากเปนรัฐ อัยการมีหนาที่ชวยเหลืออยู การประกันตัว 

ก็ไมมีในคดีปกครอง เพราะฉะนั้นมันโดยลักษณะของถอยคํา มันเจาะไปทางคดีอาญา        

โดยสมบูรณแลวนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานการุณติดพันไหมครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ติดพันครับ ถาอยางนั้นทานครับ เอาใหชัดเจนตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๑  ๒๔๒ ฉบับป ๒๕๔๐ เลยเปนอยางไรครับ ใชคําวา ในคดีอาญา 

ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา มันก็จะครบเลย ทีนี้ไมตองอธิบายอะไรกันอีกแลว มันบีบปุบไป

ที่ตรงจุดนั้นเลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

เสริมเกียรติครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ  ทาน สสร. 

กระผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ  สสร. กระผม ความจริงแลวถา (๗) ไมใชกรรมาธิการแกไข ผมก็ไม

มีสิทธิขึ้นมาอภิปราย เมื่อกี้ (๕)  ผมก็อยากจะอภิปราย แตวาอภิปรายไมได ซึ่งทานคมสันกับ

ทานประธานก็พยายามพูดวา ถาเปนคดีอาญา  มันก็จบ  จริง ๆ กระบวนการของมาตรา ๔๐ 

มันเปนเรื่องอาญามาตลอด คราวนี้มา (๘)   มาเปนแพง ก็เรียกวา เปนสิ่งที่ดี ประชาชนฟงแลว

ชื่นใจ แลวผูอภิปรายคัดคานนะ ใหถูกกฎเกณฑในการออกกฎหมาย ก็จะเสียคะแนน หาวาไป

ตัดสิทธิประชาชนที่คุมครอง ------------------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๕๘/๑ 



 ๑๒๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๕๘/๑ 

 

ถึงบอกวา สิ่งที่จะคุมครองคดีแพง คดีปกครอง คดีอะไร มาไวตรงทาย (๘) มันจะชัดเจน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ยังไมถึง 

(๘)  

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ :  นี่เราพูด (๗)  แลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เมื่อกี้เกริ่นใหเห็นหนอยวาอยากจะพูด แตพูดไมได  

ทีนี้ตอนนี้ใชสิทธิพูดไดแลว ผมขอกราบเรียนวา อยางที่ทานการุณพูดนี่ถูกตอง ผูตองหาหรือ

จําเลยมีสิทธิไดรับการคุมครองนี่ แทจริงแลวนี่ กระบวนการทั้งหมดในเนื้อหามันเปนคดีอาญา

ทั้งสิ้น  ซึ่งถาจะใหใสใหมันชัดเจน ก็คือ คดีอาญา แตถาไมใสใหชัดเจน วันหลังก็จะมานั่ง

ตีความอยูวา มันเปนคดอีาญาอยางเดียวหรือเปลา อีกประการหนึ่ง ตรงนี้นี่ทางฝายจําเลย ทาง

ฝายทนายนี่ก็จะไมคัดคาน  แตฝายทางอัยการ หรือพนักงานสอบสวนนี่ก็ทวงติงใน (๗)  วา การ

ที่วามีสิทธิที่จะไดรับทราบ ตรวจสอบและทราบพยานหลักฐานอยางครบถวน คําวา อยาง

ครบถวน นี่ แบไพเลนเลยครับ ตองเอาสํานวนสอบสวนทั้งหมดมาแบใหดูหมดเลย รูไสรูพุงหมด

เลยวา มีพยานกี่ปาก มีหลักฐานสําคัญตรงไหน และพยานสําคัญที่จะชี้เปนชี้ตายติดคุกหรือไม

นะ ชื่ออะไร ก็ไปติดตอพยาน ก็ไปทําใหพยานมันหายไป ตรงนี้อันตรายนะครับ เมื่อกอนนี้ใน

รัฐธรรมนูญเกา ในกฎหมายเดิม ๆ นี่ เอาแครับทราบพยานหลักฐานพอสมควรเทานั้น ถาอยาง

ครบถวน นี่แปลวา ตองเปดไสเปดพุงหมดเลยนะครับ ผมยังเปนหวง ตระหนักวา ทานไป

คุมครองใหสิทธิตรงฝายผูตองหา จําเลยนะ โดยไมมีขีดจํากัด กลับเปนผลราย กระบวนยุติธรรม

นี่ตองเปนธรรมทั้งฝายผูเสียหายและผูตองหา ถาใหผูตองหาเปนธรรมไดมากจนเกินขอบเขต 

ผลรายก็ตกกับผูเสียหาย แลวก็สังคมเองก็จะไดรับผลราย เพราะวา โจรนี่นะครับ เมื่อรูไสรูพุงนี่ 

แลวเวลาสูคดีหลุดหมดนี่ กระบวนการความสงบเรียบรอยก็หายไป ผมตองขอติติงหนอยวา ตรง

นี้มันดี แตขอวา คําวา ครบถวนนี่ เอาพอสมควรไดไหมครับ ขอบคุณมาก 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ เม่ือกี้ทานวิทยาถามไว กรรมาธิการยังไมตอบเลยครับ การตอสูอยางเพียงพอนี่ 

หมายความวาอยางไรครับ เชิญทานเดชอุดมครับ 

 



 ๑๒๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๕๘/๒ 

 

 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับกราบขอบพระคุณครับ 

กราบขอบพระคุณขอเสนอแนะและความคิดเห็นของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ใน (๗)  ของ

มาตรา ๔๐ นี้ อยากจะกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติทั้งหลาย เพื่อโปรดทราบวา หลักการ

ของการกฎหมายนั้น ก็คือวา ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยนั้นยังถูกสันนิษฐานวา เปนผู

บริสุทธิ์ จนกวาจะถึงคําพิพากษาในชั้นที่สุดวา เขาเปนผูกระทําความผิด เพราะฉะนั้นเขาไมใช

โจร เขาไมใชโจร ผมขออนุญาตพูดอยางนี้ เพราะวา ในประเทศไทยเรานั้นนี่ รัฐธรรมนูญทั้ง  

๑๗ ฉบับ ไมเคยรับหลักประกันผูตองหา แลวเราก็ใชอํานาจอยางนี้มาตลอด การเขาจับกุม การ

เขาตรวจคนก็ทําได โดยใชอํานาจฝายปกครอง ทานไปดูสิครับ ตั้งแต ๒๕๐๐ มา เมื่อเราใช

ประมวลกฎหมายอาญา เม่ือรวมอํานาจสอบสวนและสืบสวนเขาดวยกัน จาก ๒๔๐๐ กอนนั้น

นะครับ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๙ นั้นนะ อํานาจสอบสวนอยูที่อําเภอ แตพอมารวมกันแลว 

๕๐ ปนี่ ทานถอนไมออก และทานเห็นไหมครับวา ในปจจุบันนี้กรมราชทัณฑเองก็บอก 

กระทรวงยุติธรรมเองก็บอกวา ผูตองหาที่ติดคุกอยูนี่ จําเลยที่ไดรับการพิพากษานี่ มันมาจาก    

พยานเท็จ ในเอกสารเท็จถึง ๓๐ เปอรเซ็นต (Percent) และจํานวน ๒ แสนคน ทานลอง        

คิดดูสิครับ ถาเปนญาติพี่นองเราจะเปนอยางไรครับ ตรงนี้ครับกราบเรียนวิงวอนวา อันนี้ไมได

เขียนขึ้นมาเพื่อจะทําใหสังคมเราเปลี่ยนแปลงไดภายในวินาทีนี้ วันนี้ แตเขียนมาบนหลักการ

ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมือง     

และสิทธิทางการเมือง  คําที่ทานถามทางกรรมาธิการนะครับ เร่ืองการตอสูคดีอยางเพียงพอนี่ 

เขียนไวเลยครับ ทานไปเปดดูได อันนี้ลอกเขามาเลย ตองพูดอยางนี้ เพราะวาเราไมรูจักสิทธิ 

อันนี้ครับ ของผูตองหาและจําเลยวา การตอสูคดีอยางเพียงพอนั้นหมายความวาอยางไร -------- 

 

               - ๕๙/๑ 



 ๑๒๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                วีรุทัย ๕๙/๑ 

 

เพียงพอหมายความวา ถาในประเทศที่เขาพัฒนาแลวนี่ เม่ือวางสํานวนสั่งฟองเขาแลววันนี้ 

ตองเปดเผยครับ ตัวพยานของฝายอัยการจะตายไหมครับ ก็มีนี่ครับ ก็บอกวา มีสิทธิไดรับความ

คุมครองใน (๕) ตองคุมครองเขาสิครับ อยาเอาขอยกเวนมาแกไขหลักครับ ตองกราบเรียนดวย

ความเคารพ ถาทานเอาขอยกเวนมาแกไขหลักนี่ ประเทศเราก็จะเปนอยางนี้ครับ จะเอา

ขอยกเวนใหญกวาอยูเสมอ หลักของสิทธิมนุษยชนที่มีแตตัวตนมาตั้งแตกําเนิดนั้น ก็คือ การ

ไดรับการตอสูคดีอยางเพียงพอ เพียงพอแคไหนนี้ก็ขึ้นอยูกับหนวยงานของรัฐที่ทํากฎหมาย

ฉบับนี้ ไมใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยางขณะนี้ ปจจุบันนี้ที่แกกันมาตั้งแตสมัยยุค

ปฏิวัติ ตองกราบเรียนนะครับวา คํา คํานี้ไมไดเปนคําแปลกปลอมนะครับ คําที่ ๒ นะครับ การ

ตรวจสอบหรือรับทราบพยานหลักฐานอยางครบถวน ทานที่ประกอบวิชาชีพทนายความทานอื่น

ก็ทราบวา วันที่ทานสามารถที่จะตรวจดูสํานวนได คือ วันที่พนักงานอัยการถามพยานปาก

สุดทายเสร็จแลว ผมถามทานที่เคารพ ทานที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายทั้งประเทศเลยครับวา   

มีประเทศไหนไมทําอยางนี้ อยาตอบผมวา ประเทศคอมมิวนิสตนะครับ มีไหมครับ ประเทศ

ประชาธิปไตยมีอยางนี้ไหม ตองซอนกันไวมีไหมครับ แลวความเสมอภาคในการตอสูคดีเพื่อ

ความยุติธรรมอยูตรงไหนครับ คํา คํานี้ก็อีกเชนเดียวกันครับ ไมไดเอามาจากไหน เอามาจากขอ

ยุติของขอเท็จจริงที่เขาฟงแลวทั่วโลกวา สิทธิของผูตองหานั้น ที่จะตรวจสอบพยานหลักฐาน

ตั้งแตพยานเอกสาร วัตถุพยาน ถอยคําพยานนั้น ตองไดรับทราบอยางเต็มที่และครบถวน 

ไมเชนนั้น ทานจะเอาเขาเขาคุก ทานจะยึดทรัพยเขา ทานจะเอาเขาเขาคุก ตองบอกกอนครับ 

ไมมีการยัด ไมมีการปกปดขอเท็จจริงครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ ผมกราบเรียนวา   

๒ ถอยคํานี้เปนคําสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่จะยืนในหลักการวา ประเทศไทยซึ่งไดให

สัตยาบันกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ไมเชนนั้น หลักการที่

เราเขียนอยูแลว เราจะพยายามแกไขเปนคําอยางอื่นนั้นเราหาคําแปลไมได ผมกราบเรียน

ยืนยันวา อันนี้เปนคําที่ใชอยางกลาง และหนวยงานที่บังคับใชกฎหมายนั้นตองพยายามที่จะ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามถอยคําที่บัญญัติไวครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ กระผมวาพอเขาใจแลวม้ังครับ เราอภิปรายและก็ชี้แจงไปนี่นะครับ มีตั้ง 

หลายทานยกมืออยูทาน ผมวาพออธิบายเราเขาใจ เออ ใช ไมใช แลวเราก็มานั่งตัดสินใจกันวา  



 ๑๓๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                วีรุทัย ๕๙/๒ 

 

เอาหรือไมเอา อยางนั้นมันก็จะไปเร่ืองอื่น คือ มาตรา ๔๐ บางทีบางทานอาจะบอกมาตราเดียว

ไมไปไหนเลย จริง ๆ แลวมีเจ็ดแปดอนุนะครับ ก็คือเอาของเกาใน ๒๕๔๐ วาไปไดเปนสิบ 

มาตรานะครับ เอามารวมอยูในมาตรา ๔๐ มาตราเดียวนี่นะครับ ก็เลยตองมีหลายประเด็น   

นะครับ  กรรมาธิการอธิบายยังติดใจ  เอาครับ  จะใหจบแลวครับ  ชวยกระชับนะครับ             

ทานเสริมเกียรติ  ทานอรรครัตน  อาจารยวัชรานะครับ เอาขอใหกระชับเลยครับ เชิญครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบขอบคุณทานประธาน ทานกรรมาธิการ ทาน 

สสร. กระผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ สสร. กระชับนิดเดียวครับ ประเด็นที่จะพูดก็คือ เร่ือง

พยานหลักฐานอยางครบถวนนี่นะครับ กระผมขอกราบเรียนวา ทานตองไปดูวิอาญา ฉบับ ๒๒ 

ในบทบัญญัติเร่ืองวันที่ศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน แกแลวตามสากล ก็คือ ฝายอัยการนี่ตอง

ระบุพยานใหครบทุกอยาง รวมทั้งเอกสารหลักฐาน แลวก็ตองเอาหลักฐานทุกอยางเอามาให

ศาล เอาใหฝายจําเลยดู แตมียกเวนครับ ยกเวนคําใหการพยานบุคคล เห็นไหมครับ เขายกเวน

วา คําใหการพยานบุคคลยังเปนความลับ ยังมีความจําเปนที่ไมตองเอามาเปดดูในวันตรวจ

พยานหลักฐาน สาเหตุก็คือวา อันที่ ๑ ถาหากดูไปแลว ความเปนธรรมไมมี จะรูวาพยานบุคคล

ไปรูเรื่องอะไร รูวาจําเลยทําผิดอยางไร ฝายจําเลยก็ไปหาทางที่จะตอสู หรือวาหาพยาน อาจจะ

มีจริง หรืออาจเปนพยานเมก (Make) ขึ้นมาในการตอสูคดี อันที่ ๒ ก็จะรูวา พยานบุคคลของ

ผมอยูที่ไหน ปากสําคัญที่จะชี้เปน ชี้ตาย จะทําใหจําเลยรับโทษหรือยกฟองเปนอยางไร ตรงนี้

หลักสากลเขาก็ไมเปดเผยทั้งหมดหรอกครับ ------------------------------------------------------------ 

 

           - ๖๐/๑ 



 ๑๓๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              ปทิตตา ๖๐/๑ 

 

เรื่องพยานบุคคลนี่ผมขอกราบเรียนวา เปนเรื่องสําคัญ และถาเกิดการพิจารณาของ สสร.    

แหงนี้ จะไปยกทั้งมาตราวา ผาน ไมผานคงไมได คงตองดูทั้งเปนอนุไป เพราะวาบางอนุนี่   

สวนใหญผมใหหมดเลยนะครับ จะมีเร่ือง (๘)  เรื่องวา การที่จะเปดเผยพยานหลักฐานอยาง

ครบถวนนี่ ผมคิดวา เปนผลรายกับสังคมครับ ขอบคุณมาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ขอบคุณ

ครับ ทานอรรครัตน เชิญครับ (๗)  นะครับ ทานอรรครัตนครับ อยางนั้นยังไมพรอม ก็ทานวัชรา

กอนเลยครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร สสร. ครับ กระผมเห็นดวยกับทานผูอภิปรายที่ผานไป ๒ ทานตะกี้นี้นะครับ ที่อาง

ถึงรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ในมาตรา ๒๔๑ นี่ครับ แตก็ขอใหมีการปรับปรุงแกไขบางสวน เชน   

ในเรื่องของเอกสารประกอบคําใหการของตนนี่ ก็นาจะกวางขวางไปถึงพยานหลักฐาน คือ 

เอกสารอยางเดียวไมพอ อาจจะมีพยานหลักฐานอยางอื่น เชน กระสุนปน หรือการพิมพ

ลายนิ้วมือ อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งเปนพยานวัตถุ นอกจากนั้น ขอใหปรับปรุงถอยคําจากมาตรา 

๒๔๑ มาใช โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการสอบสวนของตํารวจนี่นะครับ ใหมีทนายความ

อยูดวย ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

อรรครัตนยังติดใจไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ที่

เคารพ กระผม นายอรรครัตน  รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมเห็นดวยกับ

ทางเจตนารมณที่ทานกรรมาธิการกลาวถึงเมื่อกี้นี้ครับ เพียงแตวา กระผมอยากจะเพิ่มความ

สมบูรณเขาไปในสวนที่ไดรับทราบพยานหลักฐานอยางครบถวน ผมอยากจะใหมีการเพิ่มเติม

วา กอนวันสืบพยาน หรือวันพิจารณาคดี เขาไปดวยครับ เพราะวา มิฉะนั้นแลวไมรูวาหลักฐาน

อันนี้จะนํามาแสดงครบถวนเมื่อไร จะเปนภายหลังการสืบพยาน อะไรตาง ๆ ก็คือ ผมขอให

เพิ่มเติมขอความตรงนี้ไปนะครับ แลวก็ขออนุญาตกราบเรียนถึงเหตุผลสักเล็กนอยครับ ผมวา  

ที่ผานมาในกระบวนการยุติธรรมซึ่งทนายรุนเกา ๆ ก็จะเคยเจอในลักษณะที่วา พยานหลักฐาน

มีการทํายอนหลังที่เปนพยานหลักฐานเท็จ ก็พอจะเจออยูบางนะครับ มีการทําตรงนี้ขึ้นมา แลว 



 ๑๓๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              ปทิตตา ๖๐/๒ 

 

เมื่อมีการมาเปดเผยในขณะที่มีการนําสืบพยานก็จะทําใหลูกความ หรือวาจําเลยไดรับความ

เสียเปรียบ เนื่องจากวาไมสามารถที่จะตรวจสอบถึงความถูกตองแทจริงของเอกสารฉบับนั้นได 

แลวนอกจากนั้น ที่ผมมองวา ทางพนักงานอัยการ หรือวาทางพนักงานสอบสวนนี่ ไมไดรับ

ความเสียเปรียบ ก็คือ กอนที่จะมีการสืบพยาน บุคคลเหลานั้นหรือเจาหนาที่ของรัฐตรงนั้น ก็มี

การซอมพยาน มีการนําพยานเขามาใหดู มีเอกสารตาง ๆ รวมทั้งวัตถุพยานไดครบถวนอยูแลว

นะครับ ขอขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ขอบคุณ

ครับ อาจารยกลานรงคครับ  

  นายกลานรงค จันทิก  :  กระผม กลานรงค จันทิก สสร. นะครับ ประเดน็นดิเดยีว

ครับทานประธาน กระผมอยากจะเรียนถามกรรมาธิการนิดเดียว เพราะเหตุวา (๗) นี่ มันเปน

ชั้นในระดับสอบสวนกับดําเนินคดี  ถาหากวา  ทานใหการตรวจสอบ  หรือได รับทราบ

พยานหลักฐานอยางครบถวน คําวา ครบถวน ของทานนั้นมันกินความแคไหน   ถารวมทั้งหมด

ในชั้นของการสอบสวนดวย พยานหลักฐาน ถอยคําของพยานบุคคลทั้งหมด จะตองใหผูตองหา

ไดรับทราบอยางครบถวนนั้น กระผมไมเห็นดวยนะครับ แตถาไมเห็นดวยใน (๗) ตรงนี้ แลวจะ

สมควรแกไขอยางไร เพราะวา ถาครบถวนทั้งหมดนั้น กระผมคิดวา คงจะรับไมไดครับผม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

ครบถวนไมดีหรือครับ จริง ๆ ก็จะเอาเขาไปติดคุก ไปประหารชีวิต ใหเขารูกอนไมดีหรือครับ 

เดี๋ยวทานเศวตครับ ทานเศวตมีอะไรครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธาน ขอบคุณครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ เร่ือง

ครบถวนนี่ ผมก็สงสัยครับทานประธาน เพราะวา มันจะเปนขอกฎหมายที่มัดคอกันหรือเปลาวา 

อยางเชน ผมยกตัวอยางวา ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

          - ๖๑/๑



 ๑๓๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ประไพพิศ ๖๑/๑ 

 

เวลานําสืบในคดีอาญาอยางนี้นะครับ เอาเอกสารมาถามกับศาล โดยไมสงบัญชีพยานกอน 

เพราะคดีอาญานี่ไมตองสงบัญชีพยานก็ได ก็นําสืบกันเลย มันก็ปรับตัวไมทันอยางที่ทาน    

อรรครัตนวาละครับวา จะเปนเอกสารปลอมหรืออะไรพิสูจนกันยาก แลวก็ผลการพิจารณาคดี

มันหักลางกันไมไดนะครับ เพราะฉะนั้นถาสงครบถวน มันจะเปนเดดล็อก (Deadlock) หรือ

เปลาวา  ไมสามารถที่จะชี้ มูลความผิดได หรือวาฝายจําเลยก็ดี ก็หักลางยากนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมขอติงเปนขอติงตรงนี้ครับผม ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

กรรมาธิการยืนตามรางกรรมาธิการ หรือจะตอบ หรือจะแกไขครับ ทานอัชพรครับ อาจารย

กลานรงคขอเติมอีกนิดหรือครับ 

  นายกลานรงค จันทิก  :  นิดเดียวครับ  กระผมขอเปลี่ยนคําวา ครบถวน เปน 

ตามสมควร ไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ทาน

กรรมาธิการครับ ตัดสินใจครับ จะยืน จะอะไรก็ตัดสินใจ สมาชิกเขาฟงครบถวนแลว ตอนนี้จะ

ลงคะแนนแลว ทานจะเอาอยางไรกเ็อาเลยครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :   กรรมาธิการไดหารือแลว เห็นดวยกับ

ทานกลานรงค วา เปลี่ยนคําวา ครบถวน เปน ตามสมควร ครับ นอกนั้นขอความก็คงเดิมครับ 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   รับได

นะครับ ทานสมาชิกครับ ไดนะครับ 

 (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   รับได 

(๗) ผานไปนะครับ  (๘) ครับ  (๘) มีทานใดติดใจไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เม่ือกี้คาง (๘) 

อยูครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ (๘) ของกรรมาธิการที่

ไปแกไขเพิ่มเติมนี่ ผมก็ไมติดใจของทานนะครับ แตวา ติดใจของกลุมผมที่ไดเสนอไววา การ

เผยแพรตอสาธารณะ ซึ่ง ชื่อ หรือวาชื่อสกุล ภาพ หรือขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย ผูตองหา 

โจทก จําเลย ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนนี่ จะกระทํามิได คือ ไมนาจะเอาเด็กและเยาวชนนี่นะครับ  



 ๑๓๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ประไพพิศ ๖๑/๒ 

 

ไปเอาขอมูลสวนบุคคลนี่ไปเผยแพรตอสาธารณะ อันนี้เห็นดวยไหมครับ คือถาไมเห็นดวย       

ก็อยากจะถามเหตุผลวา เห็นทานก็แกใหตั้งเยอะแยะแลว ก็ดี แตวาอันนี้ยังไมเห็น ก็ถามวา   

ตกหลนไป หรือเพราะเหตุใด อยางไรนะครับ จะไดอภิปรายไดถูก จะไดประหยัดเวลา 

ไมอยางนั้นผมพูดไปมันก็ยืดยาววา มันควรจะปกปองเด็กอยางไร ขอถามทานกอนก็แลวกัน 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

อาจารยวิชาใชไหมครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม วิชา มหาคุณ ครับ คือ ในกระบวนการที่คุมครองเด็กและเยาวชนนี้ เรามีพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีถอยคําอยางที่

ทานตองการครบถวนแลวครับ เราปกปองหมดครับในกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งขณะนี้

คุมครองขยายขอบเขตทั่วประเทศแลวนะครับ เพราะวาจะมีศาลเยาวชน แลวก็ศาลแผนกคดี

เยาวชนและครอบครัวดวยนะครับ สวนที่จะตกหลนนี่ จะไปอยูในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 

ซึ่งจะครบถวนเลยครับ มีอันนี้เปนพื้นฐานแลวครับ ทานอาจารยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   รับได

นะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานสวิงรับไดไหมครับ อะไรที่ดูวาผานไดนะครับ โดยไมขัดกับ

หลักการและไมเสียหายนะครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาผมจะเรงเต็มที่นะครับ ทาน

ประธานครับ ผมคิดวา จริง ๆ แลวในเรื่องนี้ ถาทานกรรมาธิการบอกวา มีอยูแลว และถาสมมุติ

อยูในรัฐธรรมนูญดวย และเพื่อที่จะเขียนในสิ่งที่มีอยูแลวนี่ ก็ไมนาจะเปนเรื่องเสียหาย ผมคดิวา

เร่ืองนี้สําคัญครับ เพราะวาผมดูนี่นะครับ ทุกอนุนะครับ ทานประธานครับ ผมคิดวามันก็มีอยู

แลว แลวก็จริง ๆ แลวหลายคํานี่นะครับ ผมคิดวา ถาชาวบานมาอานนี่นะครับ ผมในฐานะของ

ชาวบาน ก็คงจะไมคอยมั่นใจมากนักนะครับ เพราะวาหลายคํานี่นะครับใชคําวา สมควร เทาที่

จําเปน อันสมควร  ที่เหมาะสม อยางเหมะสม อยางพอเพียง  ซึ่ง  โอโฮ  ตรงนี้ เองนี่นะครับ 

 

 



 ๑๓๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       ประไพพิศ ๖๑/๓ 

 

กวางขวางเปนมหาสมุทรมากเลยครับ แลวจริง ๆ แลวนี่ตรงนี้เองบานเรา ๆ ก็รูอยูนะครับวา การ

ตีความในเรื่องนี้ พอถึงที่สุดนี่ก็มีการเลือกปฏิบัติอยูเต็มไปหมดนะครับ ----------------------------- 

 

          - ๖๒/๑ 

   

 



 ๑๓๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖๒/๑ 

 

ทีนี้ผมคิดวา ถาสมมุติเราใส (๘) ผมไมติดใจ (๘) ทานนะครับ แตวาถาสมมุติจะใสของผม กับ

ของกลุมนี่เขาไปเปนในเรื่องนี้อยูดวย ซึ่งทานบอกวา มีอยูแลวนี่ ก็ไมนาจะขัดกัน เพราะผมคิด

วา เร่ืองการคุมครองเด็กและเยาวชนเปนเรื่องที่สําคัญ หลายเรื่องนี่นะครับ ผมอยากจะอธิบาย

เรื่องนี้นะครับ ที่เปนประเด็นทางดานสื่อ ทางดานสาธารณะนี่นะครับ ยกตัวอยางนะครับ คดี

ขมขืน ๑ คดีนี่ เขาถูกขมขืน ๔ รอบครับทานประธาน ขมขืนจากการปฏิบัติจริง ๑ คร้ังแลว 

ขมขืนจากการที่จะตองไปตรวจรางกายอีก ๑ รอบ เปนรอบที่ ๒ แลวเขาจะตองถูกขมขืนจาก

กระบวนการสอบสวนนี่นะครับ อีกเปนรอบที่ ๓ นะครับ เขาเริ่มอยางไร เขาถอดตรงไหนเธอ เขา

จับตรงไหนเธอ โอโห นี่ขมขืนรอบที่ ๓ อีกครับ แลวรวมทั้ง หลังจากนั้นสื่อออกไปตีแผกับทาง

สังคม นี่เขาถูกขมขืนในรอบที่ ๔ ครับ แลวหลังจากนั้น เขาอยูกับในสังคมไมไดเลย ถาเรา

ปกปองตรงนี้เขา ในเรื่องเกี่ยวกับทางดานสื่อนี่นะครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้ก็จะเปนประโยชน   

อยางยิ่งครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ คือเดี๋ยวนะครับ พอดี ๘ นี่ มี ๒  ๘ นะครับ ๘ ของกรรมาธิการนี่นะครับ มีทาน

ใดติดใจไหมครับ ไมมีนะครับ ๘ ของกรรมาธิการ เมื่อกี้เขาไป ๘ ของอาจารยเจิมศักดิ์แลว     

นะครับ ๘ เร่ืองในคดีแพงหรือครับ เชิญครับ ทานเศวตครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต                 

ทินกูล นะครับ ซึ่งทีแรกเลยที่ทานประธานไดกรุณาวา ถึง ๘ แลว ผมก็จะพูดตอนถึง ๘ แลวครับ 

คือ ผมสงสัยในถอยคําอยางที่ยกมาแลวนะครับ เร่ือง ๘ ในคดีแพงนะครับ คือสวนที่ ๔ สิทธิ 

กระบวนการยุติธรรมนี่ ตอนแรกก็นึกวาแคคดีอาญา ตอนนี้มารวมเปนแพงแลว ก็เลยขอตอเร่ือง

ศาลปกครองครับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอครับ องคกรอิสระอื่น ๆ แลวก็กระบวนการ

ยุติธรรมเหมือนกันละครับ เพราะฉะนั้นผมไมไดติดใจอะไรมาก ตองแยกใหชัดนะครับ เพราะวา

ถาเปนอยางนี้ตองตัดขอความ (๘) ออกไปเลยนะครับ เอาไปอยูหมวดอื่นนะครับ มิฉะนั้นแลว

ผมก็จะรวมแลว เพราะศาลปกครองก็มีเกี่ยวกับเรื่องแพง แลวก็วินิจฉัยเรื่องแพง แลวมาตอ

อาญาตออีก แพงเกี่ยวเนื่องอาญาอีกคราวนี้ มันวุนวายไปใหญนะครับคราวนี้ แลวก็ตีความ 

แลวเขาก็วากันอีก พวกหัวหมอก็ลําบากครับ ก็ฝากกรรมาธิการพิจารณาเรื่องนี้วาตองใหชัด     

 



 ๑๓๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖๒/๒ 

 

นะครับ ผมวาเห็นสมควรตองตัดออกไปทั้งหมด ใหเปนเรื่องของคดีอาญาอยางเดียว แลวเอาไป

ไวที่อ่ืนครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

กรรมาธิการยืนไหมครับ ยืนก็ไมตองอธิบายแลว ผมจะถามแลวนะครับ 

  (นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)                 

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ในสวน

มาตรา ๔๐ (๘) ที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมนะครับ ถาทานใดเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เพิ่มขึ้น   

ใหกด เห็นดวย ถาเห็นใหตัดออก ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ทานที่

เขามาใหมนะครับ ทานใดที่เห็นดวยกับรางของกรรมาธิการ ใหเพิ่ม (๘) ขึ้นมาในมาตรา ๔๐  

ใหกด เห็นดวย เห็นควรใหตัดออก ใหกด ไมเห็นดวย ลงคะแนนเรียบรอยแลวนะครับ ปดการ

ลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๗๑ นะครับ  ไมเห็นดวย ๕  งดออกเสียง ๓ 

นะครับ (๘) เปนไปตามกรรมาธิการเสนอนะครับ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๖๒/๓ 

 

 ทีนี้มีสวนที่คางนะครับ เมื่อกี้ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึง (๘) ของอาจารย

เจิมศักดิ์นะครับ ขอเอากลับไปใหทานสวิงนะครับ ที่อภิปรายไปแลวนะครับ ในกลุมทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ เดี๋ยวใหกรรมาธิการตอบนะครับ สวนอาจารยพิเชียรเดี๋ยวรอกอนนะครับ 

อาจารยวิชาครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ  

ผม วิชา มหาคุณ อีกครั้งครับ ก็ตองขอขอบคุณครับ ที่ทานคณะของทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

ขออนุญาตเอยนาม ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๖๓/๑ 

 

 



 ๑๓๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๖๓/๑ 

 

โดยเฉพาะทานสวิง ที่กรุณาเปนหวงเปนใยเกี่ยวกับเร่ืองของเด็กเยาวชน ซึ่งอาจจะไดรับการ

ปฏิบัติที่ไมเปนธรรม สําหรับในรัฐธรรมนูญ เราพยายามบัญญัติไวในหลักที่เราเปนกังวลวา    

จะไปตีความในทางที่ผิด หรือวาอาจจะตีความเกินเลย หรือวาอาจจะขาดตกบกพรอง เพราะมัน

เปนเรื่องของสิทธินะครับ สําหรับในกรณีของเด็ก เยาวชน นั้น ผมขอเรียนตอที่ประชุมวา ผมเอง

มีสวนในการเสนอรางกฎหมายก็ดี หรือวาไดมีการประชุมกับทางตางประเทศ แลวก็นําเอา

หลักการมาใสไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งเราไดรับรองตั้งแต ป ๒๕๓๒ 

นะครับ เราพยายามจะไลกฎหมายทุกฉบับนะครับ ใสใหครบถวน  ขณะนี้ทานอาจจะไมคุนเคย

กับกระบวนการพิจารณาคดีของเหยื่อ ซึ่งศาลเยาวชนของเรานี่มีหองพิจารณาคดีสําหรับเหยื่อ 

ก็คือ เด็ก และสตรี ซึ่งถูกพิจารณาคดีขมขืน หรือถูกลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งจะไมตองพบกับ

จําเลยเลย ไมมีการเผชิญหนานะครับ เราใชโทรทัศนวงจรปดครับ แลวจะไมมีโอกาสไดพบกัน

เลย และกระบวนการนี้ก็ใชในกระบวนการสอบสวนดวยนะครับ ในทางตํารวจ เพราะวาวิธี

พิจารณาความอาญาของเราก็ไดมีการปรับแกแลวนะครับ เราตามไลแกทุกละเอียดยิบเลย    

นะครับ ระบบของเรานี่พยายามใหความคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเยาวชนผูตกเปนเหยื่อ

นะครับ ผมเรียนยืนยันไดเลยวา ในกระบวนการทางกฎหมายนี่ เราไดรับการรับรองจาก

สหประชาชาติแลวนะครับวา เราไดปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กทุกประการนะครับ   

ในเรื่องของการบัญญัติกฎหมาย และทางศาลเองนี่ ผม นอกจากที่จะเขียนกฎหมายใหศาล

เยาวชนทุกศาลนี่ปฏิบัติในเร่ืองนี้แลว ผมยังเขียนคูมือ แลวก็ใหการอบรมคณะผูพิพากษา        

ผูพิพากษาสมทบ ครบถวนหมดทุกกระบวนการแลววา จะใหการดูแลและคุมครองเปนอยางดี

ครับ เพราะฉะนั้นทานอาจารยทั้งหลายที่เปนหวงในขอนี้ ผมขอยืนยัน และคงไมตองบอกวา

ดวยเกียรติของลูกผูชายนะครับ ก็คือ ผมยืนยันไดเลยวา ดวยหลักของสิทธิของเด็กนี่ ตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งเรามีหลักอยูวา เดอะ เบสต อินเทอเรสต ออฟ เดอะ ไชลด (The 

best interest of the child ) คือ ประโยชนสูงสุดตองตกไดกับเด็กเสมอครับ ในขอนี้นี่ถามีขอ

ไหนตกหลน วาประโยชนสูงสุดไมตกไดแกเด็กนี่ ทานขอเพิ่มเติมไดครับผม ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      ครับ 

ทานอาจารยสวิงครับ พอใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจง 

 



 ๑๔๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๖๓/๒ 

  

  นายสวิง ตันอุด : ผมคิดวาอยางนี้นะครับ ที่ทานกรรมาธิการ ทานประธานครับ 

ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมคิดวา ทานไดเสนอ และเปนหวงเปนใยเด็กและเยาวชนดีอยูแลว และก็

กฎหมายอื่น ๆ และกระบวนการอื่น ๆ เห็นบอกวา ก็มีอยูแลว และผมคิดวา ถาจะเติมเร่ืองนี้เขา

ไปนี่นะครับ ก็อาจจะไมไดเปนขอเสียหายอะไร ก็ยิ่งจะเปนการดี เพราะวาในบทของรัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายสูงสุดที่กฎหมายปฏิบัติการอื่น ๆ  ก็ปฏิบัติอยูแลวนี่ ซึ่งผมคิดวา ก็ไมไดเกิดความ

เสียหายอะไรนะครับ อันนี้ประเด็นหนึ่ง ประเด็นอันที่ ๒ นี่ ผมคิดวา อาจจะมีประเด็นที่แตกตาง

กับทานอยูบาง ก็คือวา เร่ืองกระบวนการพิจารณาที่ผมยกตัวอยางเมื่อกี้ เปนเพียงแคตัวอยาง 

ซึ่งผมเขาใจวา กระบวนการทางศาลนี่ก็ไดดําเนินการที่เหมาะสม สอดคลอง ถูกตอง อยางที่

ทานชี้แจงอยูแลว แตวา ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คือ เร่ืองเกี่ยวกับการเผยแพรตอสาธารณะนี่นะครับ  

ที่เราอาจจะตองคุมครองไว โดยประเด็น (๘) นี่นะครับ (๘) ของกลุมพวกผมนี่ไปเนนเรื่อง

เกี่ยวกับการเผยแพรตอสาธารณะนะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะไมไดมีไวตรงจุดใด ผมคิดวา ถาจะใส

ไว ก็อาจจะไมกอความเสียหายอะไรครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      ครับ 

อยางนั้นผมขออนุญาตถามเลยนะครับ ทานจะอธิบายไหมครับกรรมาธิการ จะยอมแลวใชไหม

ครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือกราบเรียน ขออนุญาตกราบเรียนทาน

ประธานอีกนิดหนึ่งครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ

ครับ ก็เขาใจทานผูแปรญัตติ แตวา กราบเรียนอยางนี้วา โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นจะ

เขียนแตบทหลัก ๆ เพื่อจะใหบทนั้นเปนบทประกันสิทธิ แลวจะไปขยายรายละเอียดตอไปใน

เร่ืองตาง ๆ บทบัญญัติในสวนนี้เปนบทบัญญัติที่วาดวยกระบวนการพิจารณานะครับ ------------ 

 

                                                                                                                    - ๖๔/๑ 



 ๑๔๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๔/๑ 

 

แตวา (๘) ที่ไดกรุณาเสนอนั้นนี่ เปนเรื่องที่นอกเหนือจากกระบวนการพิจารณา แตเปนเรื่อง              

การปองกันเด็ก ซึ่งจะมีอยู บทบัญญัติตาง ๆ ที่มีอยูแลว ไมวาจะเปนสิทธิในชื่อเสียง สิทธิ                  

ของเด็กเองก็จะมีการเขียนรองรับ แลวแตถาเปนสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณา                  

ก็จะไปอยูใน (๖) การเขียนเฉพาะเรื่องนี้อยูในสิทธิกระบวนการยุติธรรมเขาไปนั้น จะทําให                  

สิทธิ อ่ืน ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่แทจริง ที่ เกี่ยวกับเด็กนั้น จะถูกลดความสําคัญลง                  

กระผมเองเลยขออนุญาตวา การเขียนที่รางที่กรรมาธิการเสนอ ประกอบกับมาตราอื่น ๆ                  

ที่เกี่ยวของกับเด็ก และสิทธิของเด็กและเยาวชนในสวนตาง ๆ นั้นมีอยูครบถวนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อาจารย

เจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผม เจิมศักดิ์ครับ ทานประธานครับ ตกลง

ครับ ยอมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ทาน

วิทยาอยูในญัตตินี้หรือเปลาครับ ญัตตินี้ กลุมอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ทานมีอะไรเชิญ เชิญฟง

ทานกอน วาอยางไรนะครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ขออนุญาตนิดเดียวทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา                  

คชเขื่อน ครับ อาทิตยที่แลวนะครับ อาทิตยที่แลวนี่มีการขมขืนนะครับ ขาวเขาลงไปทั่ว                  

ขมขืนเด็กผูชายนะครับ ถึงรอยคน แลวก็ขาววา คนที่ขมขืนนะครับติดเอดส (AIDS) ดวย ผูชาย

ครับ ผูชายขมขืนเด็กผูชายครับ ก็ขอเรียนฝากทานประธานไปถึงคณะกรรมาธิการใหชี้แจงวา 

ทานจะแกปญหาอยางไร ถากรณีที่เปนเด็กผูชายครับ ทานวิชาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เดี๋ยวไป

แกมาตราอื่นไดไหมครับ คือ ตอนนี้อาจารยเจิมเขาเสนอเรื่องเผยแพรสาธารณะ เร่ืองชื่อสกุล

อะไรนี่นะครับ แลวทานก็ยอมแลวนะครับ เดี๋ยวพอทานถามตรงนี้ เดี๋ยวคนอื่นก็ถามเรื่องอื่นอีก

นะครับ มันก็ไปกันใหญ ขอ ๘ ของอาจารยเจิมผานนะครับ ทีนี้ของอาจารยเจิมนี่นะครับ                 

พอดีมันมี (๗) ผมไมอยากใหญัตติของแตละทานที่เสนอมานี่นะครับตกโดยไมมีเหตุผลนะครับ 

(๗) นี่ทานเสนอมา เมื่อกี้บอกใหทานพูดถึง ทานก็คงเขาใจสับสนวา ใหไปพูด (๘)  (๗) ของทาน 

 



 ๑๔๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๔/๒ 

 

ผานนะครับ ขอบพระคุณครับ ทีนี้กอนเขาไปญัตติของทานพิเชียรนะครับ มีคางอยู (๕) นะครับ 

ทานการุณตกลงเรียบรอยไหมครับ ทานอัชพรครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  การุณ ครับ ทานประธานครับ ไดแกไขปรับปรุงถอยคํา

ครบถวนแลวครับ อยูที่ทางกรรมาธิการครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานอัชพร เชิญอาจารยครับ  

  นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตคะ ดิฉัน กาญจนารัตน 

ลีวิโรจน กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะคะ สําหรับ (๕) ขอความที่ไดขอยุติกันแลวนะคะ                 

จะมีขอความวา  ผู เสียหาย  จําเลย  และพยานในคดี มีสิทธิ ได รับความคุมครองและ                  

ความชวยเหลือที่จําเปนและสมควรจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จําเปน

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ตกลง

ผูตองหาไมมีหรือครับ ผูตองหาครับ กฎหมาย พรบ. เขามีนะครับ ไมเปนไร ผมฝากกรรมาธิการ

นะครับ เห็นทานบอกไมมี ไมมี จริง ๆ มีครับ ทานสมาชิกครับ ที่กรรมาธิการเสนอถอยคํา

ดังกลาวนี้ มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไมมี                 

นะครับ ไมมี เปนไปตาม (๕) ที่ทานการุณนะครับ กับคณะทานอาจารยคมสัน แลวก็ทาน

กรรมาธิการเสนอนะครับ อยางนี้ติดอยูของทานพิเชียรนะครับ ทานพิเชียรไปขอเพิ่มอีก                  

๔ อนุมาตรา ทานพิเชียรยังติดใจไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ยังติดใจอยูครับ แลวก็รออยูนานแลวดวยครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  (๗) ของ

ทานนี่นะครับ ถาสมาชิกจะดู ก็อยูในรายงานหนา ๒๕ นะครับ เชิญครับ  

 

 

 



 ๑๔๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๔/๓ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอบคุณทานประธานครับ กระผม พิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ความจริงทั้ง ๔ มาตรานี้นี่ก็เปนของเพื่อนในกลุมที่แปรญัตติมา               

นะครับ แตวาทั้ง ๔ อนุมาตรานี้ ผมคิดวา มีความสําคัญ แลวก็เปนประเด็นที่นาสนใจ แลวก็

อยากจะขอใหทางคณะกรรมาธิการทุกทานนี่ ไดกรุณาชวยรับไวพิจารณาดวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานพิเชียรครับ เอาเขาเนื้อ ๆ เลย ขอความกรุณาเถอะครับ จะไดเร็วขึ้นครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  พอผมจะพูดทานก็บอกวา ใหผมรอไว         

ชาหนอย นี่ผมก็รอมาตั้งครึ่งชั่วโมงแลวครับทาน ขอใจเย็น ๆ ครับ 

 

- ๖๕/๑ 

   

   



 ๑๔๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๖๕/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :           

เขาเนื้อหา    

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  นิดเดียวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  เชิญครับ  

    นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ (๗) นะครับ ทางกลุมเราไดแปรวา ในคดีที่

มีทุนทรัพยไมเกินหาลานบาท ใหยกเวนคาขึ้นศาล หากคูความซึ่งไมไดเปนนิติบุคคลไดแสดงให

ศาลเห็นวา ตนไมมีเงินเพียงพอที่จะเสียคาขึ้นศาล นะครับ อันนี้ก็คือในกรณีของผูที่เรียกวา

คอนขางจะอาจจะไมคอยมีเงินนะครับ เราก็ไดชวยแปรไวในวงเงินที่ไมเกิน ๕ ลานบาท นะครับ 

แลวก็ (๘) ผูตองหา หรือจําเลยมีสิทธิที่จะยื่นคําขอใหปลอยตัวชั่วคราวไดตลอดเวลานะครับ    

ตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากปญหาที่บรรดาผูตองหาในคดีอาญาทั้งหลายนี่นะครับ บอยครั้งที่การจะ

ขอประกันตัวมีปญหานะครับ แลวก็ถูกกักขังไวนะครับ เราก็อยากจะใหไดรับสิทธิอันนี้นะครับ 

แลวก็บอกวา และตองไดรับทราบผลของการพิจารณาคําขอใหปลอยตัวชั่วคราวภายในเวลาไม

เกิน ๑ ชั่วโมง นับแตยื่นคําขอ และเมื่อเห็นวาจําเลยหรือผูตองหามีถิ่นที่อยูที่แนนอน และจะไม

หลบหนี ใหศาลมีอํานาจใชดุลยพินิจอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวไดนะครับ โดยไมตองมี

หลักประกัน ทั้งนี้กรณีที่ไมอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว ก็จะตองแจงเหตุผลไวอยางชัดเจน     

นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะชวยเหลือบรรดาผูตองหาในคดีอาญานะครับ แลวก็ (๙) นะครับ อันนี้วา

ดวยเรื่องของการละเมิดอํานาจศาลนะครับ ก็บอกวา ตองมีผูพิพากษาศาลฎีกาอยางนอย       

๑ คน ลงชื่อรวมกับผูพิพากษาหัวหนาศาลในคําพิพากษาหรือคําสั่งดวยนะครับ แลวก็ (๑๐) 

บุคคลยอมมีสิทธิในการโตแยง คัดคาน เมื่อพบวา มีการปฏิบัติหนาที่ในการยุติธรรม หรือ

กระบวนการพิจารณาคดี โดยไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัตินะครับ หรือการดําเนินการ

อํานวยความยุติธรรม หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ อันนี้ก็เพื่อใหสิทธิกับบุคคลนะครับ 

เพื่อที่จะใหโตแยงในกรณีที่เขาไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีนะครับ ไม

ทราบวา ทานอรรครัตนนะครับ คงจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเล็กนอยครับ ขออนุญาตทานประธาน

ครับ  

 

 



 ๑๔๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๖๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เชญิทาน

อรรครัตนครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ                  

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ การขอแปรญัตติ

ดังที่ทานพิเชียรไดกลาวมาแลวใน ๔ อนุนะครับ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ทั้งนี้ ก็สืบเนื่องมาจากการที่ได                  

มีโอกาสไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร และในภาคอีสาน รวมทั้งการ

ไดเขาไปรับฟงความคิดเห็นจากทนายความ และบุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรมครับ ผมจะ

ขอขยายความในสวนของเริ่มตนตั้งแตอนุมาตราที่เพิ่มขึ้นมาในอนุแรกนะครับ ถาในสมุดก็คือ

ใน (๗) นะครับ ในคดีที่มีทุนทรัพยไมเกินหาลานบาท ใหยกเวนคาขึ้นศาล หากคูความไมไดเปน

นิติบุคคลไดแสดงใหศาลเห็นวา ตนไมมีเงินเพียงพอที่จะเสียคาขึ้นศาล ทั้งนี้ จากในอดีต                  

ที่ผานมานะครับ เราจะพบวา ในการที่จะขอไมเสียคาธรรมเนียมศาล หรือวาเปนบุคคล                  

ยากไรนั้น ในการพิสูจนจะตองพิสูจน คือวา ไมมีทรัพยสินจริง ๆ ที่จะนํามาขาย หรือมาทําอะไร

ที่จะเสียคาขึ้นศาลได ซึ่งในสังคมชนบท หรือวาในครอบครัวที่ยากจนนะครับ ถึงแมเขาเหลานั้น                  

จะมีที่ดินอยูเปนจํานวนมาก แตวา การที่จะขายที่ดิน แลวนําเงินมาเพื่อที่จะเสียคาขึ้นศาลใน

คดีที่เขาถูกกระทําใหเกิดความเสียหาย หรือในคดีที่ถูกละเมิดตาง ๆ ยอมเปนการทําราย                  

เขาเพิ่มเติมเขาไปอีก อาจจะทําใหเขาสูญเสียที่ดินอันเปนที่เขาสงวน ที่มีการสืบทอดตอกันมา

จากบรรพบุรุษไป ในขณะเดียวกันก็ไดวางกรอบไววา ไมไดเขาไปชวยเหลือในสวนที่บุคคล                  

ที่มีฐานะ เราก็เลยจํากัดวงเงินไวที่ ๕ ลานบาท แลวก็ไมรวมถึงนิติบุคคล เนื่องจากการไปจด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลก็จะทําใหนิติบุคคลนั้น ดูแลวมีฐานะที่สามารถเสียคาธรรมเนียมศาล             

ไดครับ ขออนุญาตกราบเรียนเหตุผลตอไปดวยนะครับ  

 

                                                                                                                     - ๖๖/๑ 



 ๑๔๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             เกศราภรณ ๖๖/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  อันนี้

จบ (๗) ใชไหมครับ 

   นายอรรครัตน   รัตนจันทร    :  ยังครับ  ใน  (๗)  ครับ  ตรงนี้ เนื่องจากเปน                  

สิทธิสําคัญที่ยังไมเขาถึงบุคคลที่ยากจนนะครับ ผมก็อยากจะขออนุญาตใชเหตุผลประกอบ                  

ซึ่งในเหตุผลที่ผมประกอบนี้ ก็มีบางสวนที่จะรวมไปถึงในอนุมาตราที่เพิ่มขึ้นมาดวยครับ                  

ก็เลยอยากจะขอรายละเอียดในเบื้องตน กราบเรียนตอทานประธานดังนี้ครับ กระบวนการ

ยุติธรรม แมวาจะเปนสถาบันทางสังคม เปนหลักประกันแหงอํานาจอธิปไตย และเปนอะไร                  

ตาง ๆ อีกมากมาย รวมถึงเปนบริการแหงรัฐรูปแบบหนึ่งก็ตาม แตกระบวนการยุติธรรมไทยใน

ปจจุบันไดชื่อวา เปนกระบวนการยุติธรรมที่มีราคาแพงอยางยิ่ง กลาวคือ ประการแรก 

กระบวนการยุติธรรมที่ผูรับบริการตองเสียคาใชจาย ไดแก คาขึ้นศาล คาธรรมเนียมตาง ๆ ทั้งที่

บางครั้งเปนเรื่องของการรองขอความเปนธรรม การถูกละเมิด การถูกกระทําใหไดรับความ

เดือดรอนเสียหายอยางใด ๆ ประการที่ ๒ เปนกระบวนการยุติธรรมที่ใชเวลายาวนานในการ

ดําเนินคดี บางครั้งตองใชเวลายาวนานถึง ๑๐ ป กวาจะสิ้นสุดคดีลง ทําใหคูกรณีตองเสีย

คาใชจายเปนจํานวนมาก เปนคาทนาย คาพาหนะเดินทาง และคาเสียเวลาในการประกอบ

อาชีพ แลวยังตองมาเสียคาขึ้นศาล หรือคาธรรมเนียมตาง ๆ อีก เมื่อรูปแบบกลไกของรัฐในการ

ใหบริการดานความยุติธรรม มีลักษณะเปนแผนวิธีการที่ซับซอน เปนทางการที่ตองใชความรู

ทางเทคนิค (Technic) กฎหมาย และมีคาใชจายสูง อันเปนระบบที่ไมไดถูกออกแบบมา      

โดยมีมิติมุมมองของคนจนอยูดวย ลักษณะเชนนี้ ทําใหเกิดอุปสรรคแกคนจนในการที่จะเขาถึง

ความยุติธรรม เพราะเหตุจากความจน ทําใหคนจนไมมีโอกาสไดรับการศึกษา ไมรูกฎหมาย 

และสิทธิตามกฎหมาย มีสถานภาพต่ําตอยทางสังคม คนจนจึงมักตกเปนเหยื่อของการ         

ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งในกรณีเชนนี้ ผูถูกเอาเปรียบ และผูเอาเปรียบตางก็มีสถานะเปนคูความ

ซึ่งตองมีกระบวนการยุติธรรมที่พรอมจะอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาค โดยใหทั้ง ๒ ฝาย                  

ตอสูกันภายใตกติกาอันเปนธรรม  แตการตอสูกันอยางเปนธรรมภายใตสถานการณ                  

ที่ไมเทาเทียมกัน ก็นํามาซึ่งความไมยุติธรรมนั่นเอง สาเหตุที่ตองมาเพิ่มเติมขอความเขามา                  

ในมาตรานี้ ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนถึงความคุมครอง ความเทาเทียมกันของกฎหมาย ไมวา

บุคคลเหลานั้นจะอยูในสถานะเชนไร โดยเฉพาะบุคคลยากจน ไมมีเงินพอเพียงที่จะเสีย     



 ๑๔๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             เกศราภรณ ๖๖/๒ 

 

คาขึ้นศาลหรือคาใชจายอื่นใด โดยสรุป ในชวงตลอดเวลายาวนานแหงประวัติศาสตรที่ผานมา 

ความสัมพันธระหวางคนยากจนกับกระบวนการยุติธรรมจัดวาเปนความสัมพันธที่แนบแนน

เคียงคูกันโดยตลอดมา โดยผูคนเหลานั้นไดเขามาเปนลูกคาของกระบวนการยุติธรรม                  

ในทุกขั้นตอน และบางก็ใชเปนสถานที่พักพิงยาวนานทั้งชีวิต ซึ่งหากวา รัฐและสังคมไม

สามารถเปลี่ยนแปลงกลุมคนยากจนทั้งหมดในสังคมใหกลายเปนคนที่ไมยากจนโดยทั่วหนากัน

แลว ก็ควรจะตองใหกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนแมแบบหรือแนวทางที่จะกําหนดในการที่จะใหมี

บริการที่เหมาะสมกับกลุมคนเหลานั้นอยางเทาเทียมกัน และจะตองตระหนักโดยทั่วกันวา 

กระบวนการยุติธรรมทั้งองคาพยพจะไมแสดงบทบาทที่เปนผูกระทําการละเมิดสิทธิ หรือการ

กระทําอยางมีอคติตอคนยากจนเหลานั้นเสียเอง กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานกรรมาธิการครับ เอาทีละวงเล็บเลยครับ จะไดจบ ทานเห็นดวยไหมครับ สมาชิก                  

จะไดฟงเหตุผลนะครับวาทานเปนอยางไร 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ใน (๗) คณะกรรมาธิการยังขออนุญาต

ยืนยันไมเห็นดวยครับ เพราะการเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยระบุเจาะจงถึงจํานวนเงินลง

ไปนั้น ถาตอไปขางหนานั้น จํานวนเงินหรือคาของเงินเปลี่ยนแปลงไป ตองมานั่งแกรัฐธรรมนูญ

กัน เพราะฉะนั้นเขาใจวา เรื่องนี้เปนรายละเอียด ซึ่งในหัวขอตาง ๆ ทั้ง ๘ วงเล็บเดิมนั้น                  

ก็ครอบคลุมอยูแลวครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ถาอยางนั้น ผมถามสมาชิกนะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 

 

 

 

 



 ๑๔๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             เกศราภรณ ๖๖/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : ทาน

สมาชิกชวยดูเอกสารของกลุมคณะทานพิเชียร ที่ทานอรรครัตนอภิปรายสักครูนี่นะครับ มีเพิ่ม

เปน (๗) ขึ้นมานะครับ หากทานเห็นดวยกับสมาชิกที่เพิ่ม (๗) ขึ้นมาใหกด เห็นดวย นะครับ   

ถาไมเห็นดวยกับใหเพิ่มขอความดังกลาว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

 

          - ๖๗/๑  

 



 ๑๔๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                            รัศมี ๖๗/๑ 

 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร :  ขออนุญาตใหมครับ อธิบายใหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ถาทานเห็นดวยกับที่ทานอรรครัตนขอเพิ่ม (๗) นะครับ ใหกด เห็นดวย ถาไมเห็นดวย                  

ที่จะใหเพิ่ม (๗) ใหกด ไมเห็นดวย 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ  ลงเรียบรอยแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวม

คะแนนครับ เห็นดวย ๑๐ ไมเห็นดวย ๖๖ งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนน ๑ ไมเพิ่มขึ้นมานะครับ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐                                                                                 รัศมี ๖๗/๒ 

 

(๘) ทานพิเชียรยังติดใจไหมครับ คือ ติดใจหรือไมติดใจ ถาหากวาไมติดใจก็ผาน 

ถาติดใจ ผมจะใหกรรมาธิการเขาชี้แจง     

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : คือ ขออนุญาตทานประธานเล็กนอยนะครับ 

ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ คือ ผมงงเล็กนอยวา ในกรณีการแปรญัตติของกระผม              

๔ อนุมาตรานี่  ทานประธานมาใหลงคะแนนทีละมาตรา ผมก็งง เพราะวา ของกลุมอ่ืนมิไดมา

ลงคะแนนทีละอนุมาตรา จริง ๆ แลวกระผมขออนุญาตเรียนวา เราอยากจะฟงทางทาน

กรรมาธิการวา ทานคิดเห็นอยางไรในแตละประเด็น แลวก็ถาประเด็นไหนที่เราคิดวา เราพอทีจ่ะ

ประนีประนอมไดเราก็ยินดีนะครับ เพราะอันนี้เปนขอคิดเห็นที่ทานอรรครัตนไดรับฟงมาจาก    

พี่นองประชาชน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ชี้แจงนะครับ ก็คือ ของทานนี่ ผมถามทานกอนแลววา ๔ อนุของทานนี่เพิ่มเขามาเหมือนของคน

อ่ืนไหม ทานบอกไมเหมือน ไมเหมือนก็ตองวาทีหลัง แลวก็วารายอนุ เมื่อทานชี้แจงอธิบายแลว

กรรมาธิการตอบ ทานเห็นดวย ก็ยอมตาม ไมเห็นดวย ก็ลงคะแนน ก็เปนอยางนี้ ไมไดผิดเพี้ยน

อะไรเลย (๘) ทานอรรครัตนครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร :  เนื่องจากผมเปนผูเสนอญัตติตรงนี้ ผมขออนุญาต                  

ใหเหตุผลสักเล็กนอยครับวา มีความเปนมาอยางไร สาเหตุที่ผมตองระบุเขาไปในเรื่องของการ

ปลอยตัวชั่วคราว โดยใหไดรับการพิจารณาคํารองขอปลอยตัวชั่วคราวในระยะเวลาไมเกิน                  

๑ ชั่วโมงนับแตยื่นคําขอ ทั้งนี้ ก็เนื่องจากผมไดมีโอกาสสัมผัสกับพี่นองในชนบท แลวก็รวมถึง   

พี่นองชาวตางชาติที่อยูใกลเคียงกับจังหวัดมุกดาหารที่ถูกจับกุม คุมขัง ถึงแมวา บุคคลเหลานั้น

กฎหมายใหเขาเปนผูบริสุทธิ์อยู แตในขณะเดียวกันก็มีขบวนการกลั่นแกลง เพื่อที่จะใหเขา

เหลานั้นไดรับการประกันตัวอยางชา บางครั้ง ระยะเวลาลวงเลยไปเปนวัน ๆ นะครับ แลวก็

บางครั้งในความลาชานั้น ก็แฝงไปดวยผลประโยชนที่ตองการที่จะเรียกรับสิ่งใด ๆ จากญาติ    

พี่นอง หรือจากผูตองหาเหลานั้น กระผมจึงอยากจะใหมีระยะเวลาที่กําหนดแนนอน ซึ่งปญหา

เหลานี้  ผมเขาใจวา  ทานผู มี เกียรติในสภาคงจะไมได รับรู รับทราบสักเพียงใด  แตใน

ขณะเดียวกัน ถาทานนําใจเขาไปสูในสถานแหงนั้น วาถาเรามีญาติ มีพี่ มีนอง หรือเปนเพื่อน

หรือเปนทานใด ๆ ก็ตามที่เปนบุคคลที่รักใครชอบพอเราถูกการจับกุม แลวเราพรอมที่จะยื่น 



 ๑๕๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                             รัศม ี๖๗/๓ 

 

ประกันตัว แตปรากฏวาถูกกลั่นแกลงไมใหไดรับประกันตัว ทานจะรูสึกอยางไร ผมอยากใหสิ่ง

เหลานี้ ซึ่งเปนประโยชนตอพี่นองคนจน ๆ นะครับ คนที่ รํ่ารวยก็อาจจะมีอิทธิพล มีอะไร

บางอยางที่สามารถทําใหการเขาถึงการปลอยตัวไดดีขึ้น แตผมอยากใหคิดถึงจิตใจของชาวบาน

วาคนเหลานั้นเขาดอยโอกาส การที่เขาจะไปเรียกรองการประกันตัว --------------------------------- 

 

                                    - ๖๘/๑ 

       



 ๑๕๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๖๘/๑ 

 

การที่จะไดรับการเขาสูกระบวนการยุติธรรมมันไมเทาเทียมกัน ก็อยากใหทุกทานลงคะแนน   

โดยนึกถึงสภาพคนในชนบท คนยากจนเหลานั้นดวยครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ (๘) ที่มีการแปรญัตติเสนอเขามานั้น เปนรายละเอียด

คอนขางมากนะครับ แตวา ไมครบถวนทุกรายละเอียดถึงทุกเรื่องที่จะมีการประกันตัวได ซึ่งการ

เขียนในรายละเอียดนั้น พอมาเขียนในรัฐธรรมนูญก็จะเปนปญหาอยางที่กราบเรียนไววา                  

ไมสามารถเขียนไดครบถวนทุกเรื่อง มันก็จะกลายเปนการจํากัดสิทธิไปโดยปริยาย ในราง                  

ที่นําเสนอนั้น ไดพูดถึงเรื่องสิทธิในการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ซึ่งครอบคลุมหมดทุกประเด็น

ในการปลอยตัวชั่วคราว สวนรายละเอียดก็จะไปกําหนดอยูในประมวลกฎหมายที่เกี่ยวของ                

นะครับ แลวก็เชนเดียวกัน ในวงเล็บนี้ไดมีการกําหนดระยะเวลาเขามาอยูในรัฐธรรมนูญ                  

ปญหาวา ถาเกิดทําไมไดภายในระยะเวลานั้น ก็จะทําใหผูกระทําผิดรัฐธรรมนูญไปขึ้นศาล

รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทําใหกระบวนการเสียไปหมดนะครับ ขออนุญาตชี้แจงครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

แลวปจจุบันเปนอยางไรครับ ปจจุบันนี่ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ปจจุบันมันจะอยูในประมวลกฎหมาย                 

วิอาญา วิแพง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานตอบใหชัดเจนนะครับ วา สิ่งที่สมาชิกเขาเสนอนี่ ถามันมีอยางอื่นอยูที่ไหน อะไร อยางไร                 

นะครับ ปจจุบันเขาใชกฎหมายตรงไหนกัน แลวผลเปนอยางไรนะครับ ขอความชัดเจนดวยครับ 

อาจารยประพันธครับ เชิญครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการนะครับ ที่ใน (๘) ที่ทานขอแปรญัตติมานี่นะครับ ในหลักการ   

ในรัฐธรรมนูญนะครับ เราบัญญัติเอาไวแลวนะครับ ใน (๗) เรื่องการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

นะครับ เขียนรับรองไวในรัฐธรรมนูญแลวนะครับ สิทธิในการปลอยชั่วคราวนี่เปนสิทธิใน 



 ๑๕๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๖๘/๒ 

 

รัฐธรรมนูญ แลวรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็เขียนสิทธินี้ไวนะครับ หลังจากมีรัฐธรรมนูญ                  

ป ๒๕๔๐ แลวนี่นะครับ ไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เร่ืองการ

ปลอยชั่วคราวนะครับ เพื่อใหรับกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ฉะนั้น ปจจุบันนี้นี่การปลอยชั่วคราว

มีกฎหมายลูกบัญญัติรองรับอยูแลวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับ สิ่งที่ทาน

เขียนทั้งหมดนี่นะครับ เขียนอยูในวิอาญาทั้งสิ้นนะครับ สิทธิที่จะยื่นคําขอไดตลอดเวลา                  

นี่ก็ยื่นไดอยูแลวนะครับ รับทราบผลการพิจารณาก็รับทราบไดอยูแลวนะครับ เพียงแตวา ไมได

กําหนดเปนชั่วโมงนะครับ คือ ตองสั่งภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับ แลวกรณีที่เห็นวา จําเลย

หรือผูตองหามีถิ่นที่อยูแนนอน แตไมหลบหนี ก็ใหมีอํานาจใชดุลยพินิจปลอยชั่วคราวได ก็มี

เขียนหมดนะครับ คือ ทานเขียนในที่นี้ กลับแคบนอยลงไปกวาที่วิอาญาเขียนดวยซ้ํานะครับ 

เพราะฉะนั้นในรายละเอียดนี่กฎหมายลูกมีอยูแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานอรรครัตนยังติดใจไหมครับ กรรมาธิการเขาอธิบายแลว 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ครับ ก็ยังติดใจครับ ที่ผานมา ที่ผมกําหนดไว                  

๑ ชั่วโมง ก็อาจารยไดกราบเรียนกับทานประธานและทานสมาชิกวา เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ๆ                 

ก็คือ การกลั่นแกลง แลวการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม คือ ไมไดรับ ทุกวันนี้ก็ยังมีครับ วินาทีนี้

ก็ยังมีการที่ไมไดรับการปลอยตัวโดยรวดเร็วครับ และการที่ใหไปบัญญัติในกฎหมายลูกก็       

ไมประสบความสําเร็จมาจนถึงปจจุบันนี้ ผมก็เลยอยากจะมาเรียกรองตอสภานี้วา ขอให

ประชาชนทุกคนไดเขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

อยางนั้น ผมถามสมาชิกนะครับ 

  (นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ใน (๘) 

ที่ทานอรรครัตนนะครับ อยูในคณะของทานพิเชียร เสนอขอเพิ่มเปน (๘) ในมาตรา ๔๐           

ถาหากวา ทานผูใดเห็นดวยใหเพิ่มขอความดังกลาว ใหกด เห็นดวย ถาทานใดไมเห็นดวย        

ที่จะใหเพิ่มขอความดังกลาว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  



 ๑๕๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๖๘/๓ 

 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

มีทานใด อาจารยกรรณิการครับ ลงครบถวนหรือยังครับ ลงครบถวนแลวนะครับ ปดการ

ลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๑๒ ไมเห็นดวย ๖๒ งดออกเสียง ๒ นะครับ 

ไมเพิ่ม (๘) ที่เสนอเขามานะครับ  

 

          - ๖๙/๑ 

 

  

 

 



 ๑๕๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๖๙/๑ 

 

(๙) ยังติดใจไหมครับ ทานอรรครัตนครับ เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ                  

ที่เคารพ ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ขอความที่ใหเพิ่มมา                 

ในวงเล็บใหมนะครับ คือ การลงโทษบุคคลใดในฐานความผิดละเมิดอํานาจศาล ตองมี                  

ผูพิพากษาศาลฎีกาอยางนอยหนึ่งคนลงชื่อรวมกับผูพิพากษาหัวหนาศาล ในคําพิพากษาหรือ

คําสั่งนั้นดวย ขอความที่ เพิ่มมา ก็เปนการเขาไปรับฟงของบุคคลที่อยูในกระบวนการ                  

ทางยุติธรรม ทั้งในสวนของที่เปนภาคเอกชน อยางเชน ทนายความ รวมไปถึงบุคคลที่ประกอบ

วิชาชีพ คือ ผูพิพากษา หรืออัยการ เชนเดียวกันครับ เนื่องจากวา ที่ผานมาก็ไมไดคอยปรากฏ

บอยนะครับ แตวาเปนความกังวล แลวก็อยากจะใหมีในสวนของการมีความผิดฐานละเมิด

อํานาจศาลนั้น ควรจะมีการกลั่นกรองโดยผูพิพากษาระดับสูง แทนที่จะผูพิพากษาคนใด                  

คนหนึ่งที่อยูในศาลจังหวัดนั้น  ๆ  หรืออยูในศาลแหงนั้น  ทั้งนี้ เพื่อใหมีความรอบคอบ                  

แลวก็เพื่อใหเกิดความถูกตองเปนธรรมครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ทานกรรมาธิการ อาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ                  

ผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงเรื่องละเมิดอํานาจศาลนี่นะครับ ก็เปนเรื่องที่ทางผูบริหาร                  

ศาลเอง หรือวาทางคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมก็มีความเปนหวงเปนใยดวยเหมือนกัน

นะครับ ก็พยายามที่จะไดมีการอบรมคณะผูพิพากษาอยูตลอดเวลา ตั้งแตเปนผูชวยผูพิพากษา

วา ตองใชกระบวนการนี้ดวยความรอบคอบ อยางไรก็ดี เหตุที่เ ร่ืองละเมิดอํานาจศาลนี่                  

ผมอยากจะเรียนวา เกิดขึ้นนอยมาก นาน ๆ จะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งครับ ที่เกิดขึ้นนี่นะครับ                  

ซึ่งเปนเรื่องรายแรงนี่ มีแตผูพิพากษาตองเผชิญกับความรายแรง ก็คือ อยางโกรธผูพิพากษา                  

นี่นะครับ เอารองเทานี่ปาใสบัลลังก ปาตัวผูพิพากษาเองเลยนะครับ เพราะฉะนั้น พอจะวินิจฉัย

วา ละเมิดหรือเปลานี่ ตองไปเชิญผูพิพากษาศาลฎีกามาวา ผมโดนปาศีรษะอยางนี้นี่                  

เปนละเมิดอํานาจศาลไหมนี่ ทานลองคิดสภาพดูก็แลวกันนะครับวา สภาพจะดูไมจืดเลย      

นะครับ เพราะวาในการละเมิดอํานาจศาลนี่ ก็เปนการคุมครองในการพิจารณาคดีของคณะ     

ผูพิพากษาเองนะครับ ใหมีความศักดิ์สิทธิ์ คงไวซึ่งความที่เปนศาล ภายใตพระปรมาภิไธย                  



 ๑๕๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๖๙/๒ 

 

แหงองคพระมหากษัตริยนะครับ แลวการที่จะใหผูพิพากษาศาลฎีกาลงมาดวยนี่ ก็เปนการ

แทรกแซงอํานาจของผูพิพากษาศาลชั้นตนเขานะครับ ซึ่งขณะนี้นี่ คดีละเมิดอํานาจศาลเองก็

สามารถจะอุทธรณ ฎีกา ไดอยูแลวนะครับ ถาเผื่อไมเห็นดวยนะครับ ทางทานที่ถูกคดีละเมิด

อํานาจศาล ในที่สุดแลวนี่ ยากมากครับที่จะลงโทษถึงขั้นจําคุกนะครับ สวนใหญแลวก็ตักเตือน

หรือวาใหรอการลงอาญาไวนะครับ เปนกรณีรายแรง ถาเปนกรณีที่ไมรายแรงก็พูดคุยกัน                  

นะครับ ไมมีการดําเนินการในลักษณะที่รุนแรงอะไร ถาเผื่อเขียนบัญญัติไวอยางนี้ แสดงวา

ประเทศไทยนี่ เต็มไปดวยคดีละเมิดอํานาจศาล  แลวละเมิดอํานาจศาลกันชุกชุมที่สุด             

นะครับ ทุกหยอมหญา จึงตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

ทานอรรครัตนครับ  ยังยืนยันไหมครับ  เพราะวา  ถาหากทานใหศาลฎีกามานี่นะครับ 

กระบวนการนี่ กระบวนการตาง ๆ มันจะสลับกันขึ้นบน บนลงลาง ไปกันใหญ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ก็เม่ือทานวิชาไดพูดถึงเจตนารมณของศาล                  

ในที่ประชุมแหงนี้ ผมก็ไมติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ขอบคุณ

ครับ (๑๐) ละครับ (๑๐) ทานยังติดใจไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ทานประธานครับ กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ผม อรรครัตน รัตนจันทร นะครับ ใน (๑๐) นะครับ ตามหนังสือนะครับ -------------- 

 

               - ๗๐/๑ 



 ๑๕๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          อุทัยวรรณ ๗๐/๑ 

 

บุคคลยอมมีสิทธิในการโตแยงคัดคาน เม่ือพบวามีการปฏิบัติหนาที่ในการยุติธรรม หรือ

กระบวนการพิจารณาโดยไมเปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือการดําเนินการอํานวยความ

ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่ไดไปรับฟงนะครับ ความคิดเห็นจาก

เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม แลวก็จากทั้งในสวนของทนายความครับ เนื่องจากวา ที่ผาน

มาก็จะมีบางที่พบวา มีการปฏิบัติหนาที่ที่ไมไดเปนไปตามระเบียบขอบังคับ แตทั้งนี้ทั้งนั้น

บุคคลที่อยูในสถานะเชนนั้นก็ไมกลาที่จะพูด หรือดําเนินการอะไรอยางใด ๆ นะครับ ก็ปลอยให

มีการปฏิบัติโดยไมถูกตองตามระเบียบวิธีปฏิบัติ จึงอยากจะใหนําบทบัญญัติเหลานี้เขามาสูราง

รัฐธรรมนูญ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม แลวก็เพื่อใหบุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรมไดมีการ

ประพฤติปฏิบัติ แลวก็เปนไปตามระเบียบหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติครับ ขอกราบ

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :         

ทานกรรมาธิการครับ อาจารยวิชาครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ก็มีความเห็นใจทานที่ตองประสบปญหาความยุงยาก ในเรื่องของ

การดําเนินกระบวนการยุติธรรม เพราะทุกคนก็ยอมตองการความยุติธรรมอยางทั่วถึง อยางไรก็

ตามนี่ในรางรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ซึ่งเรากําลังพิจารณาอยูนี้ เราได

พิจารณาถึงประเด็นเหลานี้วา บุคคลควรจะไดรับความยุติธรรม แลวก็สามารถที่จะโตแยง

คัดคานไดในทุกจุด เราจะเห็นไดวา เราไดเพิ่มอํานาจของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในการ

ตรวจสอบผูที่ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ นะครับ ที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ในกระบวนการดวย รวมทั้ง

กระบวนการยุติธรรมดวย กรรมการสิทธิมนุษยชน ก็มีสิทธิที่จะดําเนินการ รวมถึงดําเนินการใน

ชั้นศาลดวย  แลวรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญดวย  ผูที่ ได รับความเสียหาย  หรือผูที่ตองถูก

กระทบกระเทือนจากการดําเนินการอันไมเปนธรรม ซึ่งขัดตอหลักรัฐธรรมนูญ ก็สามารถเสนอ

ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ซึ่งเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของการรางรัฐธรรมนูญของ

ประเทศไทย ไมเคยมีมากอนเลยนะครับที่บุคคลธรรมดาจะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อที่จะใหพิจารณาคดีที่เกี่ยวของวา ตนเองไมไดรับสิทธิอยางไร หรือมีการดําเนินกระบวนการ

ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญประการใด เพราะฉะนั้นกระผมเห็นวา ในทุกกระบวนการเราไดวางไวทุก 



 ๑๕๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          อุทัยวรรณ ๗๐/๒ 

 

จุดแลวนะครับ อันนี้มันจะเปนรายละเอียดไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอใหทานสมาชิกไดกรุณา

สบายใจไดนะวา ไมมีรางรัฐธรรมนูญที่ไหน รวมทั้งในแผนดินใกล ๆ เคียงเรานี่ดวยวา จะให

สทิธิขนาดนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ทาน

อรรครัตนครับ พอจะยอมไดไหมครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ก็เมื่อทานอาจารยวิชาไดแสดงเจตนารมณ แลวก็มี

การบันทึกไวในรัฐสภาแหงนี้ ผมก็ยอมรับไดครับ แลวในขณะเดียวกันผมก็จะขอกราบเรียนวา 

สิ่งที่เราเขาไปตรวจสอบนั้น ไมไดเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจ หรือวาในสวนของคําพิพากษา      

นะครับ เปนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถานที่แหงนั้น ๆ 

ขอกราบขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ขอบคุณ

ครับ ก็เขาใจทานอรรครัตนนะครับ สิ่งที่เสนอมาหรือพบมา ผมเขาใจวา มันก็เปนปญหา แลวก็

เปนปญหาในสวนการปฏิบัติของผูปฏิบัติบางคน คงไมไดทุกคนนะครับ ก็ดีครับ ฉายภาพ

สะทอนใหทราบกัน มาตรา ๔๐ มีใครคางอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมีคั่งคาง เม่ือกี้ทานอัชพร

บอกจะสรุปอะไรครับ มีไหมครับ ไมไดสรุปเพื่อลงมตินะครับ จะสรุปถอยคําใหชัดเจน จะได    

ไมผิดพลาดครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  ขออนุญาตเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม  อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตแกถอยคํา เพื่อใหสอดคลองกันนะครับ ใน (๑) เมื่อยาย

ขอความที่ขีดเสนใต กลับไป (๓) คําวา และ ที่อยูในบรรทัดแรก กอนหนา ทั่วถึง นั้น ขออนุญาต

กลับขึ้นมาหนาคําวา ทั่วถึง อานไดความวา สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก 

รวดเร็วและทั่วถึง   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ไมนา

ขัดของนะครับ ทานสมาชิกครับ เปนตามขอความเดิม 

                                                                                                                     - ๗๑/๑ 



 ๑๕๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๗๑/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  สวน (๕) ไดหารือกับผูสงวนความเห็น

แลว ขออนุญาตเติมคําวา ผูตองหา เขาไปดวยนะครับ  (๕) ก็จะเปน ผูตองหา ผูเสียหาย 

ประทานโทษครับ ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดี แลวก็ตอขอความเดิมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : มีถอยคํา

อ่ืนอีกไหมครับ ไมมีแลวนะครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขออนุญาตทานประธาน หารือทานอัชพรครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  (๔) กับ (๗) ที่ผมตั้งขอสังเกตไว ทานจะไมปรับ

ถอยคําอะไรเลยหรือครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     ๔ กับ 

๗ คือเขาคงปรับไปตามที่อภิปรายและสรุปไปนะครับ แตเพื่อความชัดเจน (๔) ครับ ทานสุรชัย

เสนออีกทีครับ เดี๋ยวคิดตามไมทัน 

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) : (๔) จะตัดคําวา ผูตองหา กับ จําเลย ออก 

เพื่อใหไปอยูใน (๗) ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ถูกไหม

ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานจะตัด ผูตองหากับจําเลย ออกใชไหมครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เพื่อใหไปรวมอยูใน (๗) ใชไหมครับ    

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  ใชครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :    ตรงนี้เห็นดวยครบั  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  แลวก็เติมคําวา รวมทั้งสิทธิในการไดรับ

การสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรมครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ใชครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ตรงกัน

แลวนะครับ 



 ๑๖๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๗๑/๒ 

 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ตรงกันแลวครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ มาตรา ๔๐ ผานนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๕ สิทธิใน

ทรัพยสิน ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๑ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ

ทาน กลุมทานอาจารยพิเชียรติดใจไหมครับ มีใครเสนอครับ ทานอรรครัตนนะครับ เชิญครับ

ทานอรรครัตน 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ กระผม 

นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ในมาตรา ๔๑ นี้ ผมขอเพิ่มเติมเปน 

ขออนุญาตนะครับ เพิ่มเติมเขามาใหม คือ หามไมใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลย

หรือลูกหนี้ในราคาต่ํากวารอยละ ๘๐ ของราคาที่ประเมิน ในขณะที่มีการขายทอดตลาดโดย

หนวยงานราชการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากสวนราชการที่เกี่ยวของ กระผมขออนุญาตกราบ

เรียนอธิบายขอความดังนี้ สืบเนื่องจากไดมีการที่ไดไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนะครับ 

ในจังหวัดมุกดาหารและภาคอีสาน  ก็มีหลายทานนะครับที่ประสบกับการถูกฟองรองเปนจาํเลย

ซึ่งอัน เนื่องมาจากเหตุผลทางดานเศรษฐกิจนะครับ แลวหลังจากที่ไดมีการดําเนินคดีไป

จนถึงกระบวนการขายทอดตลาดทรัพยเขาเหลานั้นแลว ปรากฏวา ทรัพยสินเขาที่มีราคาสูง ๆ 

กลับถูกขายทอดตลาดในราคาที่ต่ําถึงต่ํามากครับ ทั้งนี้ ก็เนื่องจากวา เมื่อมีการประกาศขาย

ทอดตลาดแลว จนครั้งสุดทาย ราคา ผูที่เสนอราคาต่ําที่สุดก็จะไดซื้อทรัพยนั้นไป โดยไมได

คํานึงถึงวา ราคาประเมินของที่ดินตรงนั้น หรือวาของทรัพยสินเหลานั้นมีราคาเทาไรครับ เมื่อ 

ไมมีการผูกอิงกับราคาประเมินก็ทําใหจําเลยในคดีนั้นไดรับความเสียเปรียบ เนื่องจากวา      

เมื่อขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยนั้นแลว ทางเจาหนี้เองก็ยังไปเรียกรอง ไปยึดทรัพยใน

สวนที่ยังไมไดรับการชดใชหนี้ หลังจากภายหลังจากการขายทอดตลาดกับจําเลยผูนั้นไดอีก สิ่ง

เหลานี้ทําใหเกิดความไมเปนธรรม ทําใหมีบุคคลที่มีฐานะที่รํ่ารวยเขาไปชอนซื้อที่ดินนะครับ 

จากการขายทอดตลาดตามจังหวัดตาง ๆ หรือวาตามสํานักงานบังคับคดีนะครับ ทําใหคนที่ 



 ๑๖๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๗๑/๓ 

 

รํ่ารวยไดครอบครองที่ดินของคนที่ยากจนไปจํานวนมากมายมหาศาล ในตรงนี้ผมก็เลยอยากให

มีการบัญญัติ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับลูกหนี้หรือจําเลยนะครับ ที่เขาถูกขายทอดตลาด 

เขาควรจะถูกขายที่ดินของเขา หรือวาทรัพยสินของเขาในราคาที่ใกลเคียงกับราคาที่ประเมิน --- 

 

           - ๗๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๗๒/๑ 

 

ซึ่งในตรงนี้กําหนดไวรอยละ ๘๐ ของราคาประเมิน ซึ่งหนวยงานประเมิน ก็คือ เจาหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งมีความเปนกลางอยูแลวครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  มาตรา ๔๑ 

มีทานกรรมาธิการ เชิญครับ ทานอัชพรครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงวา การขายทอดตลาด

ทรัพยสินของจําเลยและลูกหนี้นั้น คงจะเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

เร่ืองการบังคับคดี ซึ่งจะกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสิน รวมทั้ง

หลักเกณฑในการดําเนินการของกรมบังคับคดีในการดําเนินการเกี่ยวกับการขายทรัพยสิน ซึ่ง

จะมีการขายทอดตลาด แลวก็มีเกณฑวาขายทอดตลาด เปนหลักเกณฑวา ขายครั้งแรกเทาไร 

ขายเทาไร จนกวาจะมีการขายทรัพยสินนั้นออก การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนการเจาะจงวา

ขายทอดตลาดตองไดราคาต่ํากวารอยละ ๘๐  

  ประการแรก คือ ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น เราไมเคยบัญญัติรายละเอียด

ที่เกี่ยวกับลักษณะตัวเลข คือจํานวนเงินไว เพราะวากรณีนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพของสังคม หรือตามคาของเงิน ซึ่งถาหากเปลี่ยนแปลงไป และกําหนดราคา หรือ

รายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญ ก็จะตองกลับมาแกไขรัฐธรรมนูญกันอยูเสมอ   

  ประการที่ ๒ การบัญญัติโดยเจาะจงลงไปวา ตองไดราคาเทานี้นั้น ในบางครั้ง

สภาพทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาดเองนั้น มันขึ้นอยูกับราคาของทองตลาดดวย การมีผูที่

จะซื้อทรัพยสินนั้น  ที่จะพอใจในราคาใด  เพราะฉะนั้นถาเกิดกําหนดโดยเจาะจงไวใน

รัฐธรรมนูญในราคานี้ บางครั้งทรัพยสินของลูกหนี้นั้นเองก็จะติดคางอยู แลวก็ไมสามารถขาย

ทอดตลาด เพราะไมมีคนซื้อในราคานี้ได โดยไมมีการผอนผันไววา ถาราคาต่ํากวานั้น ใน

จํานวนที่ลูกหนี้พอใจ เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินลงไปนั้นก็เลยทําไมได กลายเปนภาระของลูกหนี้ที่ 

 



 ๑๖๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                  สุพิชชาย ๗๒/๒ 

 

จะตองติดหนี้นั้นตลอดไป โดยไมมีโอกาสที่จะผอนคลายลงไปนะครับ ฉะนั้น คณะกรรมาธิการ

จึงเห็นวา ยังควรคงไปตามรางเดิมครับ โดยไมแกไขครับ 

 นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :             

ทานอรรครัตน เชิญครับ 

 นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ          

ที่เคารพครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนเพื่อความชัดเจนนะครับ แลวก็เนื่องจากกฎหมาย

รัฐธรรมนูญนี้ เปนการบัญญัติเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนนะครับ ผมอยากจะขอกราบเรียน

วา เม่ือกี้ที่ทานพูดถึงในเรื่องของราคาประเมิน อาจจะไมเปนปจจุบัน แตถาทานไปอานนะครับ 

ของผมจะเขียนวา หามมิใหขายทอดตลาดทรัพยสินของจําเลยหรือลูกหนี้ในราคาต่ํากวารอยละ

แปดสิบ ของราคาที่ประเมินในขณะที่มีการขายทอดตลาด นั่นคือ เปนราคาที่เปนปจจุบัน      

นะครับ แลวในขณะเดียวกัน ผมเขาใจวาบางทาน ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ณ ที่นี้ อาจจะมี

ฐานะที่รํ่ารวย แลวก็ไมเคยถูกการขายทอดตลาดทรัพยสิน หรือวา ไมเคยเขาไปประสบพบเห็น

วา การขายทอดตลาดนั้นมีความยุติธรรม หรือมีความเปนธรรมตอลูกหนี้ หรือตอจําเลยอยางไร 

จําเลยบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวแลวก็ยังถูกเจาหนี้ตามลาง ตามไปเก็บหนี้สินอีกนะครับ อันนี้คือ

เปนเรื่องจริง แลวก็เปนชีวิตจริง ในเมื่อเรามีหนวยงานที่กําหนดราคาประเมินโดยชัดเจนนะครับ 

โดยทางราชการ หรือวาหนวยงานที่ทางราชการใหการยอมรับแลว สิ่งเหลานี้ก็นาจะยืนยันถึง

ความเปนกลางได ในขณะเดียวกัน จากราคาขายทอดตลาด ดังที่ทานกรรมาธิการเอยถึงนั้น        

ในราคาที่ไมไดกําหนดโดยราคากลไกของทองตลาดนั้น ปกติแลวก็จะมีราคาที่สูงกวาราคาที่ดิน

ประเมินนะครับ ซึ่งก็เปนประโยชน แตในขณะเดียวกัน จําเลยไมเคยวิตกกับการที่ทรัพยเขา

ไมไดขายนะครับ แตเขาจะวิตกในกรณีที่มีการขายทรัพยเขาในราคาที่ต่ํามาก แลวก็จากราคา

เขาที่มีการซื้อขายกัน บางครั้งต่ําลงไปถึง ๑๐ เปอรเซ็นตนะครับ แลวคิดดูครับ ตองมาใชหนี้อีก 

๙๐ เปอรเซ็นต ในขณะเดียวกัน คนที่มีฐานะร่ํารวย มีอะไร ทานลองไปดูที่สํานักงานบังคับคดี

นะครับ แตละวันทานจะเห็นบุคคลที่เขาไปซื้อขายทอดตลาดนั้น มีแตหนาซ้ํา ๆ หนาเดิม ๆ เปน

คหบดี เปนอะไรนะครับ ในขณะเดียวกันคนที่เปนลูกหนี้ คนที่เปนผูดอยโอกาสนะครับ กลับถูก

กระทําย่ํายีอยูตลอดเวลา สิ่งเหลานี้นะครับ เปนสิ่งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ---------------------- 

          - ๗๓/๑ 



 ๑๖๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           วีรุทัย ๗๓/๑ 

 

ควรจะบัญญัติไว ผมตองกราบเรียนนะครับ ผมไมเห็นดวยที่จะควรบัญญัติไวอยูในกฎหมาย

ตาง ๆ หรือใด ๆ เพราะเราถือวา กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด แลวก็การที่เราราง

รัฐธรรมนูญ ขณะนี้เราทุกคนมาจากทุกสาขาอาชีพนะครับ ถือวา เปนตัวแทนของประชาชน   

นะครับ ในเม่ือเราไปรับฟงมาวา ประชาชนเขามีความคิดเห็นอยางไร เขาเดือดรอนอยางไร นั่น

คือชีวิตจริงนะครับ ผมอยากใหสมาชิกสภาทุกทานในที่นี้รับฟงความเปนจริง แลวก็ปราศจาก

อคติ ถาทานจะลงคะแนนเสียงโดยปราศจากอคติ แลวก็คํานึงถึงเอาใจเขามาใสใจเรา โดยไม

คํานึงถึงขอกฎหมาย แตวาเขาถึงจิตใจเขาวา เขาไดรับความเปนธรรมในกรณีนี้หรือไม อยางไร 

บางคนถึงขนาดฆาตัวตายครับ เพราะในเรื่องของการติดตามหนี้สินอันนี้ ก็ปรากฏเปนขาวให

เราไดรับรู รับฟงอยูบอย ๆ ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )   :  

กรรมาธิการยังยืนยันใชไหมครับ ก็ตองมีขอมตินะครับ 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) มีสัญญาณ

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     ทาน

สมาชิกผูใดที่เห็นดวยกับการเพิ่มขอความตามที่คุณพิเชียรและคณะเปนผูเสนอนี่นะครับ ก็ให

กดวา เห็นดวย ถาเห็นวาไมควรเพิ่มขอความนี้ลงไป ก็กดวา ไมเห็นดวย ขอเชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  เรียบรอย

นะครับ มีปญหาไหมครับ ไมมีปญหาก็ปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่รวมคะแนนเลยครับ  

ผลการลงคะแนนเห็นดวย ๑๒ คะแนน ไมเห็นดวย ๔๔ งดออกเสียง ๑ ไมลงคะแนน ๒ จํานวน

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๕๙ ตกลงวา ไมเห็นดวยนะครับ  

    

 

  

 

 



 ๑๖๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๗๓/๒ 

 

   ตอไปเชิญทานเลขาครับ มาตรา ๔๒ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      มาตรา ๔๒ ไมมี

การแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     เชิญทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง 

มาตรานี้ขอเชิญอาจารยจรัส สุวรรณมาลา เปนผูอภิปรายครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : เชิญทาน

อาจารยครับ  

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัส 

สุวรรณมาลา  กระผมขอเสนอใหตัดคําในมาตรา  ๔๒  ออกไป  คําว า  การไดมาซึ่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ ออกไป ผมขออนุญาตที่จะอธิบายอยางนี้ครับ คือ ในมาตรานี้เขียนไววา 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เฉพาะเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาเกษตร 

หรืออุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตองชดใชคา

ทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันสมควร กระผมขออนุญาตที่จะหยุดอานแคนี้นะครับ 

ขอความอื่นไมไดสําคัญกับเร่ืองการอธิบายเทาไร ประเด็นที่ผมขออนุญาตที่จะตัดคําวา การ

ไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ออกจากมาตรานี้ ก็เพราะวา   คําวา ทรัพยากรธรรมชาติ เปนคําที่

มีความหมายกวางครับ ทานประธานครับ หมายความไดตั้งแตที่ดิน แรธาตุ อะไรก็ตามก็จะเปน

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น การเปดโอกาสใหรัฐเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อที่จะใหรัฐไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางนี้กระผมคิดวา เปนการเปด ขออนุญาตใชคําภาษาอังกฤษ ที่ใชวา 

การเปดแบลงค เช็ค (Blank cheque)  ใหอํานาจกับรัฐบาลอยางกวางขวาง จนผมเขาใจวาจะ

ผิดเจตนารมณของการคุมครองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนไปได กระผมคิดวาถาจะใหเขาใจ

งาย ๆ  ก็ตองยกตัวอยางแบบสุดโตง  สมมุติวา  นาย ก  มีที่ดินอยูแปลงหนึ่งทํามาหากินนะครับ 



 ๑๖๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๗๓/๓ 

 

วันหนึ่งรัฐบาลอยากจะไดที่ดินแปลงนั้น ซึ่งเปนการตองการใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

เทานั้นนะครับ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๔/๑ 



 ๑๖๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ปทิตตา ๗๔/๑ 

 

รัฐบาลก็สามารถที่จะเวนคืนที่ดินแปลงนั้นจาก นาย ก ได แทนที่จะใชวิธีการซื้อขาย และก็ให

นาย ก ไดขายตามความสมัครใจ เพราะวาการเวนคืนนี่ตองใชอํานาจบังคับ ตางจากความ

สมัครใจแนนอนนะครับ รัฐบาลสามารถที่จะเอาที่ดินจาก นาย ก ไดดวยการซื้อขาย ซึ่งจะทําได

ก็ตอเมื่อ นาย ก สมัครใจเทานั้น กระผมเขาใจวา กรรมาธิการอาจจะยกรางมาตรานี้ เพื่อที่จะให

อํานาจกับรัฐบาลอยางใดอยางหนึ่ง และก็เขียนคําวา เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ เขาไป

ในนี้ กระผมคิดวา ถาเขียนอยางนี้ แลวก็ไมมีคําอธิบายที่ชัดเจน นาจะตองตัดออก จึงอยากจะ

ขอให ผมความจริงอยากจะใหกรรมาธิการ ตั้งใจมาก ๆ คือ อยากจะใหกรรมาธิการอธิบายให

ชัดเจน เจาะจงลงไปวา เจตนาที่จะใหใสคําวา เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ 

หมายความวาอยางไร เพื่อที่จะไดบันทึกไวใหชัดเจน ถาบันทึกไดไมชัดเจน ผมคิดวา ขอใหตัด

ออกครับ  ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : เชิญทาน

อาจารยพิสิฐครับ เชิญครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมาธิการ และ สสร. ครับ ตามที่ทาน สสร. ไดยกขึ้นมาถามนะครับวา 

การมีประโยคนี้ไววา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกัน

ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ประเด็นหลังที่ทาน สสร. ไดติดใจสงสัยถาม  

นะครับ อันนี้กระผมก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงวา ก็จะมีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตัวอยาง

อยางเชน เรื่องของสินแร เชน บอน้ํามัน หรือในกรณีของกาซธรรมชาตินะครับ ถาหากจะมี

ลักษณะนั้นเกิดขึ้น ก็ชอบที่รัฐจะดําเนินการลงไปนะครับ เพื่อจะใหประโยชนไดตกกับภาครัฐ 

มิฉะนั้นแลวเอกชนก็อาจจะไปกวานซื้อกัน และก็ประโยชนก็ไมเกิดกับภาครัฐโดยตรงครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :              

ทานกรรมาธิการพอใจในคําชี้แจงนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ปนทอง ผมวามาตรานี้ถาดูการแกไขที่กลุมพวกผมขอใหตัดออกนี่ ดูเล็กนิดเดียว แตถาทาน

ประธานครับ เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ แลวใหญมาก ๆ ดวย ผมคิดวาวันนี้คงจะตองพูดกันยาว 



 ๑๖๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ปทิตตา ๗๔/๒ 

 

พอสมควรในเรื่องนี้ ทานประธานครับ มาตรา ๔๒ ถาทานดูทั้งหมด ทานจะเห็นวาหลักคืออะไร 

หลักคือการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได นั่นคือหลัก รัฐธรรมนูญตองการปกปองใหทํา

ไมได ไมใชรัฐธรรมนูญมีเจตนาใหรัฐเขาไปกระทํา ทานตองดูหลักกอนนะครับ ไมไดเหมือนกับ

ทานกรรมาธิการที่อธิบาย จะไปเอาน้ํามันเขา จะเอาไปแรธาตุเขากอน แตหลักนี่เขียนวา การ

เวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได ยกเวน เห็นไหมครับ อันนั้นคือรอง รองนี่เราจะไปคิดเปน

หลักนี่ มันก็ตองบอกวา ถาอยางนั้นก็ตองทําไดทุกอยาง แตเขียนวา เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เวนนี่  จะทําไดตองมีกฎหมายเฉพาะ  เพื่อการอันเปน

สาธารณูปโภค เห็นดวย เพื่อสาธารณูปโภค เห็นดวย เวนไปอีก การอันจําเปนในการปองกัน

ประเทศ ก็เห็นดวยอีก เวนนี่นะครับ เวนนี่มันมากแลวครับ ๒ แลวนะครับ การผังเมืองก็เห็นดวย 

การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ก็เห็นดวยอีก การพัฒนาการเกษตรหรือการ

อุตสาหกรรม ก็เห็นดวย นี่เวนนะครับ เวนเยอะแลวนะครับ การปฏิรูปที่ดิน ก็เห็นดวย เอา เวน

อีก เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ก็เห็นดวยอีก ทานเห็นไหมครับ ตัวหลักนี่ถูกเจาะ เวน เวน 

เวน ทานนึกถึงภาพตัวหลักนะครับ หลักเหมือนแผน แผนหนึ่ง เวนก็คือ เจาะชอง เจาะชอง   

เจาะชอง เจาะชอง ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     - ๗๕/๑ 

 



 ๑๖๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๗๕/๑ 

 

บัดนี้เราเจาะเสียจนตัวที่เหลือนี่นิดเดียว เหลือตัวแผนนิดเดียว เสร็จแลวพอบอกวา เวนนี่ เอา

ทรัพยากรไปไดดวยหมดเลยครับ  แผน  แลวทานเขียนไดอยางไรครับวา  การเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได ผมถามทานวา แลวเหลืออะไร ผมถามทานวา อะไรที่เวนคืน

ไมไดบาง เอาอยางนี้ดีกวา เพราะทานเจาะหมดแลวนี่ อะไรที่เวนคืนไมได ทานชวยตอบผมใน

มุมกลับกัน ดวยเหตุดวยผล ถูกไหมครับ ถาจะดูทาทีผมอภิปรายมันก็ตองเปนอภิปรายในสภา 

ก็ตองพูดกันอยางนี้ แตทานตอบผมหนอยวา ที่เหลือคืออะไรบางที่เวนคืนไมได ถาอยางนั้น   

ตกลงตัวหลักที่มีอยู ตัวเวนนี่มันเจาะหมดเลย พวกผมนี่ไปรับฟงความเห็นของประชาชน       

โดยเฉพาะที่อุดรธานี ทานประธานครับ ผมแปรญัตตินี่ ไมไดอยูดี ๆ ก็แปร กลุมพวกผมนี่ทานจะ

เห็นวา และทานจะเริ่มเห็นตอจากนี้ไป ผมจะมีสิ่งที่ประชาชนนี่เขาแสดงใหเห็นถึงปญหา แลว

เราก็จะตองกลับมาคิดแกไขใหกับเขา ถามวา ทรัพยากรที่อุดรธานีนี่มีปญหาอะไร บาน        

คุณศักดิ์ชัย นั่งขางผมนี้ มีพระราชบัญญัติออกตามมาตรานี้แหละครับ ที่จะไปเจาะเอา          

ใตถุนบานของทุกคน ไปชอนไชเอาแรโพแทส (Potash) จากเขามา ทานประธานครับ ไปชอนไช

นี่อยูใตดิน แลวเราก็ออกกฎหมายวา ใน ๒๕ เมตร เอาได ถัดมา พวกผมอยูในวุฒิสภา ผมบอก 

โอโฮ อยางนี้ตายเลย ก็ลงไป ๕๐ เมตร แลวทานประธานครับ พวกผมนี่ก็ ในที่สุดก็บอกวา 

อยางนี้ไมได สงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญก็บอก นั่นแน ทรัพยากร ทานไปดูสิครับ         

ป ๒๕๔๐ เขียนอยางนี้เปะเลย แลวไปถามทานอาจารยจอน อ้ึงภากรณ ไปถามหมอนิรันดร ไป

ถามอาจารยไกรศักดิ์ ถามพวกผมทั้งหมด เราตอสูไมมีทางไดเลยครับ เพราะรัฐธรรมนูญเขียน

อยางนี้ แลวในที่สุด ชาวบานมีความเปนหวงอะไรครับ  ๑. เปนหวงวา คุณชอนไชใตถุนบานเขา

นี่ดวยเทคโนโลยีอันสูง แตพอสูงแลว ชาวบานเลยไมรูวา คุณไปชอนไชอะไรเขามา แลวไปเอา

มากแคไหน เขาก็ไมรู เขาบอกวา ชอนไชดวยเทคโนโลยีอันสูง ก็เลยจะมีเวนไวเปนเสา เวนที่ดิน

ไวเปนเสา ขางลางพรุนไปอยางไรก็ตาม เหลือเสา เสานั้นจะชวยค้ํายันบานไว คือ ชวยค้ํายัน

ขางบนไว ชาวบานเขาบอกวา แลวเขาจะรูไดอยางไรครับ แลวโครงการนี้เร่ิมตน พอออก

กฎหมายเสร็จ ก็ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อไปใหแคนาดามาลงทุน พอไดหินออกมา  มันเปน

หินนะครับ ออกมาก็ยอยหิน แลวก็แยกเกลือกับหิน เกลือนี่เปนภูเขาเลากา จะทําอยางไร นี่คือ

ทรัพยากรครับ ทานประธานครับ เราไปเวนคืนทรัพยากรไดหรือครับ อสังหาริมทรัพย และน้ํานี่

นะครับจะทําอยางไรถาน้ําลงมาที่เกลือ แลวแถวนั้นมันจะเปนดินเค็มหรือเปลา ก็ไปกระทบ 



 ๑๗๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๗๕/๒ 

 

สิ่งแวดลอม ชาวบานเขาไมรูจะทําอยางไรครับ ในเมื่อออกกฎหมาย   ตามอํานาจที่มี แลวก็ไป

ใชของเขาไดหมด ตอนนี้ชาวบานก็ไมยอม ตกลงตางชาติก็เปลี่ยนมาเปนอิตาเลียนไทย 

(บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)) ชาวบานก็ไมยอม ตอนนี้ยังปวดหัวกัน 

อยูเลยในเรื่องพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทานประธานครับ เวลาเขียนนี่ ถาอยางที่ผมกราบเรียน 

แตตนวา ถาเรายกเวนให และยกเวนขอใหญ ๆ ทั้งนั้นเลย ขออ่ืน ๆ นี่เราคิดวา จําเปนที่จะตอง

ยกเวน แตทานจะไปยกเวนถึงทรัพยากรธรรมชาติ มันหมดแลว ทําตัวแมของเรื่องนี่มันหมดแลว 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตหมดเลยทุกอยาง แลวทานเขียนทําไมมาตรานี้ 

ทานก็ตองเขียนวา การเวนคืนทุกชนิดในประเทศไทยทําได ก็จบ ------------------------------------- 

 

          - ๗๖/๑ 



 ๑๗๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๗๖/๑ 

 

เพราะทรัพยากรนี่มันก็ไมเหลือ ทานประธานครับ ชวยบอกผมหนอยวา มีอะไรเหลือบางทีนี่   

ถาจะใสตรงนี้ ผมนี่เจ็บปวด เพราะเรื่องนี้เคยสูกันในสภาแหงนี้ ผมยืนอยูตรงนี้ แลวก็สูกัน      

ในที่สุดก็ไดแตเพียงประนีประนอมกับรัฐบาลที่แลว ที่มันจะเอาทรัพยากรไปขาย ในที่สุดก็ลงมา 

แตใหลึกขึ้นไปอีกหนอยหนึ่ง ไดแคนั้น ผมทําอยางอื่นไมได ถามวา ในหลักการแลว อันนี้ถูกตอง                  

ไหมครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้เรื่องสําคัญนะครับ แลวสําคัญกับทุกคน ถาทานยังไมกําตรงนี้ไว     

ผมคิดวา มาตรานี้เหมือนกับวา เราเกือบจะไมมี มีไวเพื่อเขียนวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

จะกระทํามิได แตเวนแต มันเวนหมดเลยครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

ทานอาจารยจะเสริม ทานอาจารยจรัสครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ กระผม

เพียงแตจะเสริมทานอาจารยเจิมศักดิ์นิดเดียวครับวา ในมาตรา ๔๒ นี่ ไดเขียนขอความซึ่ง

กวางขวาง แลวก็นาจะสมประโยชนกบัวัตถุประสงคของการใหรัฐมีอํานาจเวนคืนนะครับ คือ

ขอความที่บอกวา เพื่อประโยชน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น คาํอธิบายของทาน

กรรมาธิการเมื่อตะกี้นี้นะครับ กระผมเขาใจวา ถาหากวารัฐบาลประสงคทีจ่ะเวนคนื เพือ่ที่จะ

นําไปใชประโยชนสาธารณะที่ชัดเจน แลวก็รัฐสภาไดพิจารณาเห็นชอบวานีเ่ปนประโยชน

สาธารณะ ไมใชเพื่อประโยชนของคนหนึ่งคนใด ผมคิดวา ก็นาที่จะยังสามารถใชขอความนี้ได

อยู ซึ่งตรงนีจ้ะกวางขวางมากอยูแลวนะครับ ก็อยากจะให คอื ถาเวนแตวา ทานจะมเีหตุผลอ่ืน

ที่ยังจะคงคํานี้ไวเทานัน้เองนะครับ ผมคิดวา ถาไมเชนนัน้แลวนี่สมควรที่จะตัดออกเสยี จะไดไม

เปนอันตราย ขอบพระคณุครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

เดี๋ยวนะคุณสวิง อยาเพิ่งครับ ขอทานกรรมาธิการกอนนะครับ ทานศรีราชาครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธาน

ครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการครับ ผมใครขอชี้แจงเรื่องนี้นี่ เพื่อที่จะใหเกิดความ

เขาใจ ก็จริงอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์วานะครับ วามันเขียนคลุมไปทั้งหมด แตเขาใจวา ก็คง

จะตองคลุมทั้งหมดครับ เพราะเหตุที่วาในเรื่องของสิ่งตาง ๆ นะครับ ผมอยากจะเริ่มตนเลยวา 

ทรัพยสินนี้แตเดิมเปนของพระเจาแผนดิน เสร็จแลวนี่ครับก็ไดมอบหมายมา โดยออกเปนโฉนด 



 ๑๗๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๗๖/๒ 

 

ใหกรรมสิทธิ์นะครับ  ทีนี้อยางไรก็ตามบานเมืองเรานี่คอนขางจะถือเรื่องกรรมสิทธิ์               

เปนหลัก ประเทศอื่น เชน ประเทศในคอมมอน ลอว (Common  Law) นะครับ ประเทศอังกฤษ          

หรืออเมริกาทรัพยสินเปนของแผนดินเหมือนกันครับ และทุกคนไดกรรมสิทธิ์มา ไมใชกรรมสิทธิ์

โดยสมบูรณ ไดมาตามหลักคอมมอน ลอว พรอพเพอรตี (Common Law Property) คือ ใหสิทธิ

ที่ใชจะประโยชนในแผนดินนั้นสูงสุด แตก็ยังคงเปนของรัฐอยู เปนของพระเจาแผนดินอยู 

เพราะฉะนั้นการที่ใหกรรมสิทธิ์อยางสุดโตงนี่ครับ ในประเทศของเรานี่ครับ ในฐานะที่เรารับ

ความเปนประชาธิปไตย แตเวลาเราเรียน เราไมไดเรียนลึกนะครับ เราไมไดศึกษาลึก ผมเคยไป

ศึกษา ศึกษาเรื่องคอมมอน ลอว พรอพเพอรตี มานะครับ เพราะฉะนั้นหลักอะไรตาง ๆ นี่

เปลี่ยนไป ประเทศจีนนี่เหมือนกันครับ ก็ไดใหสิทธิแกประชาชนในการที่จะทําประโยชนตาง ๆ               

แตกรรมสิทธิ์โดยแทจริงตามความหมายของซีวิล ลอว (Civil Law) นั้น ไมไดให เพราะฉะนั้น

การจะทําอะไรก็ตามนี่นะครับ เขาก็ทําไดงาย พัฒนาประเทศไดงาย เพราะไมตองเวนคืน 

เพราะฉะนั้นเราก็คงจะตองมาดูนะครับวา หลักเหลานี้จะมาแอพพลาย (Apply) ในบานเรานี่

อยางสุดโตงเพียงไหน อยางไร ผมเองผมไมเห็นดวยกับกรณี ที่จริงนะครับในประมวลแพง     

ผมสอนกฎหมายแพงอยู สอนโดยเฉพาะวิชาทรัพยสิน มาตรา ๑๒๖๐ เรื่อง แดนกรรมสิทธิ์    

พูดไปบอกวา เรานี่มีแดนกรรมสิทธิ์ถึงฟานะครับ ทะลุขึ้นไปถึงไหนก็ตาม หรือลงใตดินไปจนถึง

ใจกลางโลก จริง ๆ แลวนะครับ ประชาชนทําไดไหม ที่ทานจะขุดรูไปอยูใตจากพื้นผิวของเรา  

นะครับ ลงไปสักสองสามกิโล ๕ กิโลนะครับ หรือจะขึ้นไปจองแดนกรรมสิทธิ์บนฟา ขึ้นไปสัก

กิโลสองกิโลจากพื้นดนินะครับ -------------------------------------------------------------------------- 

          - ๗๗/๑ 

 

 

 

 

 



 ๑๗๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๗๗/๑ 

 

เครื่องบินการบินไทยบินมาผานนี่ ทานบอกการบินไทยลุกล้ํากรรมสิทธิ์ เพราะวาผานหัว     

ผานนานฟาที่อยูบนผิวดินที่เราตั้งฉากขึ้นไปนะครับ ผมวา กฎหมายมันลาสมัยนะครับ 

กฎหมายเรานี้ลาสมัย จริง ๆ แลวผมคิดวา มันควรจะมีกฎหมายที่จํากัดการแบงกรรมสิทธิ์เหนือ

พื้นผิวดินขึ้นไปสัก ๕๐๐ เมตร หรือ ๑ กิโล ก็แคนั้นพอ เพราะฉะนั้นทานจะสรางตึกสูง       

๒๐๐ ชั้น ก็อยางมากก็แคหกเจ็ดรอยเมตร จากผืนผิวดิน แลวมีปญญาจะสรางไดหรือเปลาที่จะ

ปองกันแผนดินไหวแลวมันไมโคนลงมา หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริง ๆ นะครับ เกิดแลว ก็คือ เรื่องของ

การเวนคืนทํารถไฟฟา รฟม. ไอที่วิ่งไป  รฟม. ก็ขี้ขลาดครับ ไมสามารถจะไปเวนคืนคนอื่น เวลา

นี้ รฟม. นี้ก็คือมุดไปตามถนนสายหลัก ๆ ที่มีอยูเทานั้น เพราะฉะนั้น ประโยชนของประชาชนที่

ทานบอกวาทานสูญเสีย ผมยังมองไมเห็นวา สูญเสียตรงไหนครับ เพราะทานไดไปฟรี            

ในกรรมสิทธิ์ทั้งหลายที่ รัฐจัดให ไดไปฟรี แลวตรงนี้นะครับ เมื่อเวนคืนเขายังบอกอีกวา          

ใหคาชดเชยที่เปนธรรม ก็เปนเรื่องหนึ่งนะครับ คือไมไดไดเปลานะครับ เวลาได ไดไปฟรี        

แตเวลาจะถูกเอาคืน ก็ถูกขอจํากัดดวยวา ตองสาธารณประโยชนเทานั้นที่จะเวนคืนไดนะครับ 

แลวก็จะตองไดรับคาชดเชยที่เปนธรรมนะครับ เพราะฉะนั้นอยางกรณีที่ ผมไมทราบนะครับวา 

การประปาที่ไดเคยเจาะอุโมงคจากบางซื่อไปโผลที่สวนลุมพินี ผมไมทราบวาการประปาไดทํา

ถูกกฎหมายหรือเปลา เร่ืองนี้ผมไมแนใจนะครับ แตไดทําไปแลวในระดับความลึกที่เกินรอย

เมตรขึ้นไป เกินรอยเมตร คือ ลึกลงมากครับ  เพราะฉะนั้นมันไมกระทบใคร ฐานของตึกที่สราง

กันสูง ๆ ระดับเกือบจะรอยชั้นนี่นะครับ จะอยูในระดับแคประมาณ ๖๐ เมตร ลงไปจากผิวดิน

โดยประมาณเทานั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถาเผื่อรอยเมตรลงไปแลวนี่ครับ ผมเองโดยสวนตัว  

ผมยังอยากจะใหออกกฎหมายเสียดวยซ้ําวา พื้นผิวดินที่คนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ควรจะลึก   

ไมเกิน ๑๐๐ รอยเมตร  แลวจะไดแบงกันไดระหวางรัฐกับเอกชน หรือสูงขึ้นไปบนนานฟาไมเกิน

๑ กิโลเมตร หรือวา ๕๐๐ เมตร ก็ตาม จะไดหมดปญหาครับ เพราะไมอยางนั้นกลายเปนเรื่อง

ที่วา ถึงเวลาแลวรัฐจะตองมาเสียเงินมากมายมหาศาลในการที่จะเวนคืน ทั้ง ๆ ที่ผูเวนคืนก็ทํา

อะไรไมได แตหวงกาง บอกวา มันเปนสิทธิของผมที่จะตองลงไปถึงใตดินเทานั้น เทานี้นะครับ  

ผมอาจจะพูดแลวในเชิงที่วาอาจจะไมคอยสรางสรรคเทาไรนะครับ แตความจริงมันเปนอยาง

นั้นนะครับ แลวก็พูดกันตรง ๆ นะครับวา คุณไดไปเปลา แตถึงเวลาจะสูญเสียเขาก็ชดเชยให  

 



 ๑๗๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๗๗/๒ 

 

แลวทรัพยากรเหลานี้ สมมุติแรโพแทสที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์กลาว เอกชนคนใดคนหนึ่ง ถาเผื่อ

พูดกันตรง ๆ นะครับ ถาเผื่อเปนคนจน ๆ ธรรมดา มันไมมีปญญานะครับ ที่จะไปขุดเจาะลงไป

ได ที่จะไปทําเหมืองโพแทส ก็คงจะตองเปนนายทุนเทานั้น แลวเพราะฉะนั้นกรณีเหลานี้ ผมเห็น

อยางนี้ครับวา เมื่อมีการชดเชยใหตามความเปนธรรม ผมก็คิดวา มันนาจะเปนคําตอบที่ดีพอ

นะครับ เพราะวาการจะคุมครองสิทธิของคนครับ ตองคุมครองโดยสัณฐานประมาณ เพราะ

มิฉะนั้นแลว ประชาชนก็พูดงาย ๆ วา รัฐจะทําอะไร ก็ทําอะไรไมไดเลย เพราะวาสิทธิของ

ประชาชนนั้นยิ่งใหญกวาผลประโยชนของรัฐ ผมเองนี่ ผมยังพูดไปในทํานองที่วา ถาเผื่อเราเปน

ประชาธิปไตยกันโดยที่ไมมีขอบเขต ทุกอยางแตะไมไดนะครับ รัฐทําอะไรไมไดเลยเหมือนกัน 

ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :             

ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเรียนถามนิดหนึ่ง ทานที่ยกมือนี่หมายความวามีสวนรวมในการแปรญัตติ

ใชไหมครับ ใชหรือเปลาครับ เพราะมาตรานี้ไมมีการแกไขนี่ครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ทานประธานครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงครับ  ผมขอใช

สิทธิพาดพิงครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ใชสิทธิ

พาดพิง  

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ทานอาจารยเจิมศักดิ์พาดพิงถึงผมครับ และจังหวัด

อุดรธานีครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดเดียวครับ เพื่อใหเกิดความกระจาง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :             

พาดพิงหรือครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ใชครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ผมฟงดู    

ไมเห็นพาดพิงถึงเลย 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  นิดเดียว 

พาดพิงครับ ไหนลองแสดงพาดพิงมาดูหนอยสิครับ 



 ๑๗๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๗๗/๓ 

  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศักดิ์ชัย 

อุนจิตติกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เหตุที่ผมจําเปนจะตองลุกขึ้นยืนมากราบเรียนทาน

ประธาน ก็ดวยเหตุผลที่วา ผมอยากจะนําเรียนความเปนจริงเกี่ยวกับเร่ืองโพแทสที่จังหวัด

อุดรธานี เพื่อใหเกิดความชัดเจน และเกิดความเขาใจ ในฐานะที่ผมอยูที่จังหวัดอุดรธานี และได

ทําการศึกษาและติดตามเรื่องโพแทสมาโดยตลอด -------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๗๘/๑ 



 ๑๗๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๗๘/๑ 

 

ทานประธานที่เคารพครับ จากมาตราที่ ๔๒ นี่นะครับ ในเรื่องของการเวนคืนนะครับ ผมเรียน

อยางนี้ครับวา เรื่องโพแทสที่จังหวัดอุดรธานีนี้เกิดขึ้นมาเมื่อหลายปกอน ในรัฐบาลชุดกอน ๆ 

ถาทานติดตามใหดี ทานจะพบวา มีมากมายเหลือเกินสําหรับผูที่มีอํานาจบริหารไดใชอํานาจใน

การที่จะดําเนินการใดก็ตามที่จะใหสัมปทาน หรือที่จะใหผูที่เขามาสํารวจจัดการในเรื่อง

สัมปทานที่จะไดทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศไทยไป ผมเรียนนิดเดียวครับ ทานประธานครับ

วา ทานเชื่อไหมครับวา การสัมปทานนั้น เปนการสัมปทาน เพื่อใหมีการขุดเจาะแรโพแทส แลว

นําเอาแรนั้นออกไปขาย ประเด็นอยูตรงนี้นิดเดียวครับ ทานประธานครับ ถาการขุดเจาะเอาแร

ขึ้นมาแลวนะครับ นํามาแปรรูปใหเกิดอุตสาหกรรมปลายน้ํา ก็จะทําใหประชาชนนั้นเกิดมีงาน

ทํา ความเจริญกาวหนาที่จะเกิดกับทองถิ่นนั้นก็จะเกิดขึ้น แตการใหสัมปทานเหมืองแรโพแทสนี้

เปนการใหสัมปทาน เพื่อที่จะเอาแรดิบนั้นออกไปขาย ถามวาแรนี้เปนของใคร เปนของ

ประเทศชาติ เปนของประชาชน แตถาเอาออกไปขายเปนเศษแร เพียงแตเราไดคาสัมปทาน 

และผูมีอํานาจในสมัยนั้นไดผลประโยชนจากการใหสัมปทาน นิดเดียวครับ การที่ขุดเจาะ 

เหมืองแรโพแทส จําเปนจะตองขุดลึกจากผิวดินลงไป ๕๐๐ เมตร แหลงแรโพแทสที่จังหวัด

อุดรธานีนั้นจะกินพื้นที่ หรือเรียกวา แองนั้นเปนแองใหญที่สุด และมีความบริสุทธิ์ของแร   

โพแทสในระดับโลก ทานประธานเชื่อไหมครับวา เวลาขุดลงไปนี่นะครับ ขณะที่ขุดนี่ใชพื้นที่ไม

เกิน ๑,๐๐๐ ไร แตการขุดเจาะลงไป ๕๐๐ เมตร แลวก็จะชอนไชลงไปอยูใตเมืองอุดรทั้งหมด 

ประเด็นไมไดบอกวา ชอนไชมีเสาหลักมาปกแลวมันจะอยูไดหรือไมได ไมไดอยูตรงนั้นครับ 

ประเด็น ก็คือ มีการถกเถียงกันวา ทรัพยสินโพแทสนั้น ที่อยูในพื้นดินนั้นเปนของใคร มีการ

เรียกรองจากชาวบานวา ถาอยางนั้นอยูใตบานผมก็ตองเปนของผม แลวถามวา ใครละครับ   

จะเปนคนมาจายคาโพแทสใหกับเรา ทีนี้มันเปนอยางนี้ครับ ผมไดยินทานอาจารยเจิมศักดิ์    

ขออนุญาตที่เอยนาม เมื่อสักครูที่ไดยืนยันวา ไดมีการขอแกไขกฎหมายถึงทรัพยสินที่อยูใตไป 

สุดทาย มีการแกลงมาวา จากผิวดินจน ๑๐๐ เมตร แตที่ผมนําเรียน ก็คือ เขาขุดลงไป       

๕๐๐ เมตรครับ เพราะฉะนั้นชาวบาน ก็คือไมไดอะไร แตประเด็นตอมาที่ซ้ํารายกวานั้น ก็คือวา 

เม่ือมีการที่จะใหคนเขามาสํารวจ แลวก็ทําการสัมปทานนั้น ไมมีการจัดทําการศึกษาถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภาษาอังกฤษเขาเรียกวา อีไอเอ (EIA – Environmental Impact 

Assessment)  ผลปรากฏวา  ผูที่ไดรับสัมปทานใหสํารวจมาจัดทํา อีไอเอ เอง โดยไมใหบริษัท 



 ๑๗๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๗๘/๒ 

 

สํารวจที ่เป นกลาง  แลวมีความเชื ่อถ ือในระดับโลกมาทํา ก็เลยทําใหชาวบานตรงนั้น           

เกิดความรูสึกวา เขาถูกหลอก ก็เลยกลายเปนเรื่องใหญโตขึ้นมาในเรื่องของการชั่งน้ําหนักกัน 

ประเด็นอยูตรงนี้ครับวา ถาเมื่อไรก็ตามบอกวา ใหออกกฎหมายเฉพาะ ผมก็เห็นผูมีอํานาจ 

ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อที่จะใหไดสัมปทานแลวตัวเองก็ไดผลประโยชนมาตลอดระยะเวลา     

ที่ผานมา ทําอยางไรละครับที่จะแกไขตรงนี้ได อุดรมีกาซ (Gas) ธรรมชาติที่ภูฮอม ที่มีปริมาณ

กาซธรรมชาติที่มากถึง ๕ แสนลานลูกบาศกฟุต   ทานเชื่อไหมครับวา สิ่งเหลานี้กําลังเกิดขึ้น 

แตถาตรงนี้นะครับ เรากําลังพูดถึงวา ทรัพยากรตรงนี้ ถาเราเอาโพแทสขึ้นมาแลวนี่ สามารถ    

ที่จะทําใหชาวบานมีงานทํา มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น มีธุรกิจที่เจริญขึ้น ผมไดยืนยัน       

อยูตลอดเวลาวา ถาจะเอาโพแทสขึ้นมา อันแรกก็คือวา ตองไมขายเปนแรดิบ ตองแปรสภาพ

เปนอุตสาหกรรมปลายน้ํา ซึ่งจะเกิดอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  คงเลยไปถงึ

พาดพิงไปแลวนะครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  อีกนิดเดียวครับ ทานประธานครับ เพื่อใหเกิดความ

เขาใจ 

 

          - ๗๙/๑ 

 



 ๑๗๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๗๙/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ขอใหคนที่

เขาเขาคิวที่ถูกตองอยู ๓ ทาน ยังมีโอกาสที่ตองพูดอีกนะครับ ตองขออนุญาตนะครับ  

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ จะจบแลวครับ อีกนิดเดียวครับ ผม

จําเปนจะตองพูด เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันกอนครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  คือไมไดรวม

แปรญัตติไมเทาไรหรอกครับ ถารวมแปรญัตตินี่คุณมีสิทธิที่จะพูดเต็มที่ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  พาดพิงครับอาจารย  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        มันเกิน

พาดพิงไปแลว ผมวินิจฉัยเองวา พาดพิงจบไปแลวนะครับ อนุญาตใหพาดพิงไปแลว พอแลว

ครับ ใหโอกาสคนอื่นเขาบาง ไมใชครับ บังเอิญเราไมไดแปรญัตตินะครับ ตองคิดอยางนั้นครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขอสรุปไดไหมครับ ขอสรุปใหเกิดความเขาใจ ก็คือวา

เราไมอยากจะเห็นการออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อใหเรานี้ตองขายทรัพยากรธรรมชาติเรา เพื่อให

ผูมีอํานาจไดประโยชนเทานั้นเองครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง):    ขอบคุณ

ครับ ผมขออนุญาตเรียนรายชื่อ ๓ ทานนะครับ ที่ตามลําดับอยูนะครับ เร่ิมตั้งแตทานเกียรติชัย 

แลวตอไปคุณสวิง แลวก็คุณสุรชัย แลวก็คงจะใหฝายกรรมาธิการเขาชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตหารือครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ผมเขาใจวา อยางนี้นะครับ เม่ือชวงที่ทานเสรีทําหนาที่เปนประธาน ทาน

จัดลําดับการแปรญัตติไวนะครับ เหตุที่ใหทานอาจารยจรัส ทานอาจารยเจิมศักดิ์ อภิปรายนั้น 

เนื่องจากกําลังอยูในญัตติที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เปนผูยื่น แตผมจะเรียนทานประธานวา ใน

มาตรา ๔๒ นี้ ผมก็เปนอีกผูหนึ่งซึ่งยื่นขอแปรญัตติไวดวยนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองยังไมไดรับ

สิทธิในการอภิปรายอะไรเลย ก็กําลังจะหารือวาประเด็นที่อภิปรายกันอยูนี้ เฉพาะในญัตติของ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์อยางเดียวถูกตองไหมครับ ยังไมไดรวมถึงญัตติของผม ซึ่งมีประเด็นที่ตอง

แตกตางกันอยูนะครับ 

 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๗๙/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   ถูกตองครับ 

ตามลําดับขั้นตอนอยางนั้น ใหถูกตองนะครับ แตวาของทานนี่ ผูแปรญัตติเห็นดวยนะครับ แต

ยังไมมาถึงครับ ตอนนี้ก็ตามลําดับ ทานเกียรติชัยกอนครับ เชิญครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่ เคารพ กระผม เกียรติชัย        

พงษพาณิชย อันนี้ตองถามกอนละครับ บังเอิญผมเปนผูแปรญัตติรวมของทานสุรชัย ในมาตรา

เดียวกันนี้ ซึ่งทานบอกวา ยังไมถึงคิว ถาอยางนั้น ผมก็ไมแนใจวา ผมจะมีสิทธิไดพูดในตอนนี้

หรือยัง รอใหไปพูดตอนนั้น แตมันมีประเด็นซึ่งคันหัวใจเหลือเกินที่จะตองพูด ถาหากวาจะ

อนุญาตใหพูด ผมก็จะพูดสั้น ๆ หรือวา จะใหผมรอไปจนตอนที่ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : รอไปพูดรวม

ไดไหม รอไปพูดรวมไดไหมครับ  

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  พูดรวมก็ได แตวา มันจะเลยเรื่องที่ใชอํานาจรัฐ 

อยางคอมมิวนิสต อยางสังคมนิยม มาใชในมาตราที่กําหนดในรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งนาเปนหวง

มากสําหรับอนาคต เรากําลังจะแฝงรูปอะไรกันมาอยางนี้หรือเปลา โอ.เค. จะใหผมพูดตอนไหน

ครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ทีหลังครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ไดครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ขอบคุณ

ครับ ก็ขอทานสวิงครับ เชิญครับ  

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สวิง ตันอุด ก็ในฐานะที่รับรอง

ญัตติอาจารย เจิมศักดิ์ นะครับ  ผมอยากจะพูดประเด็น เ รื่ อง เกี่ ยวกับการไดมาซึ่ ง

ทรัพยากรธรรมชาตินะครับ ซึ่งกลุมนี่ไดขอตัดประเด็นนี้ไปนะครับ ผมคิดวา ที่ผานมานี่  การ

ไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินี่นะครับมีปญหาอยางยิ่งนะครับ กระผมจะยกตัวอยางบางกรณีที่

เกิดขึ้น อยางเชนในทางภาคเหนือที่ผมอยู ก็คือวาที่ผานมารัฐตองการเพิ่มปริมาณปาใหมี

เปอรเซ็นต (Percent) ที่สูงขึ้น แลวก็ที่ผานมา ก็คือ ไดออกกฎหมายในบางฉบับ โดยเฉพาะ   

อยางยิ่งกฎหมายอุทยาน กฎหมายอุทยานนี่นะครับ เขาก็คิดกัน สํารวจกันในเฉพาะในหองแอร  



 ๑๘๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๗๙/๓ 

 

และหลังจากนั้น ก็ขีดกันลงไป แลวก็ประกาศเปนเขตอุทยาน ดังนั้น มีชาวบานที่อยูในพื้นที่นั้น 

อันนี้ที่ผมอภิปราย ก็เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวา  การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินี่ มันมีปญหากับ

ประชาชนนะครับ ทีนี้พอเปนอยางนี้นะครับ ก็ไปคลุมพื้นที่ที่ชาวบานเคยอยูแตเดิม ดังนั้น

ชาวบานเหลานี้ก็กลายเปนผูผิดกฎหมายทันทีเลย ดังนั้น เม่ือเปนผูผิดกฎหมาย เขาก็อพยพ

ชาวบานตาง ๆ เหลานั้น ซึ่งอาจจะเปนชาวเขาบาง ใครตอใคร ซึ่งอยูมาเปนรอย ๆ ปออกจาก

เขตอุทยาน  ทางอุทยาน หรือทางรัฐก็บอกวา เปนการรุกล้ําเขตอุทยาน แตชาวบานนิยามเรื่องนี้

วา   เปนอุทยานทับที่ คือ เขาอยูมากอนกฎหมายที่จะเกิดเสียดวยซ้ําไป นี่เปนผลพวงนะครับ     

จากการเพิ่มปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ปา ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็เปน

ปญหาอยูแลวนะครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๘๐/๑ 

 



 ๑๘๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             เกศราภรณ ๘๐/๑ 

 

ยิ่งถาสมมุติเราใหเรื่องนี้นะครับ เปนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือในแงของการที่จะตองเวนคืนอีกนี่ 

นะครับ  ผมคิดว า เ รื่ อ งนี้ จ ะ ร ายแรงยิ่ ง ไปกว านั้ น  นั่ นก็ คื อว า  จะขี ดตรง ไหนก็ ได                  

แลวหลังจากนั้น ก็อาจจะบางที่ที่ไมมีกรรมสิทธิ์ ก็อาจจะตองไลชาวบานออกจากพื้นที่ แลว

ชาวบานตาง ๆ เหลานั้นก็ลงมาอยูในเมือง แลวก็กลายมาอยูสลัมในเมือง อยางนี้เปนตนนะครับ 

ผมคิดวา อันนี้เปนปญหาที่พวกเราสูมาโดยตลอด ดังนั้น ถาเราเพิ่ม ถาเรามีเร่ืองนี้ขึ้นมาอีก   

นะครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้จะเปนปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตอไปอีก  ผมคิดวา เรารูกันอยู    

นะครับวา ในอดีตเมื่อรัฐบาลที่ผานมา พยายามที่จะทําเรื่องอุทยาน กันเขต เพื่อที่จะใหมี

ปริมาณมากยิ่งขึ้น แตอีกดานหนึ่งก็ไปออกกฎหมายเฉพาะนี่ละครับ นั่นก็คือ กฎหมายวาดวย

เร่ืองเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผมคิดวาเรื่องนี้เรายังไมไดพูดกันมากเลยนะครับวา ทําอยางไร

รัฐถึงจะไมไดออกกฎหมายแบบนี้ เพื่อที่จะเอาไปขายทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองนี้ใหกับคนอ่ืน ๆ 

อีก โชคดีนะครับที่กฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่ตกไป ถาไมเชนนั้นบานเมืองของเราจะ

แยยิ่งกวานี้ เราจะทําใหทรัพยากรของเราแยลงไปกวานี้ ก็เหมือนกับรัฐไปชิงเอาทรัพยากรของ

ชาวบานมา แลวเอามาทําประโยชนใหกับรัฐเสียเอง ไมใชรัฐเสียเอง แตวาเพื่อพวกพองของ

ตัวเองเสียเองดวยซ้ําไป เพราะกันเขตพื้นที่ตาง ๆ เหลานั้นไปทําในเชิงธุรกิจ ซึ่งผมคิดวา อันนี้

กอความเสียหายอยางยิ่งครับ ถาเรายังเขียนเรื่องนี้ไวอยูนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนคืน 

ซึ่งจะไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ผมคิดวา จะสรางผลกระทบกับประชาชน โดยเฉพาะ

ประชาชนพื้นฐานของเรานี่เปนอยางยิ่งครับทานประธาน  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    เอาตาม

เทาที่ตกลงกันนะครับวา เราจะเอาแตเฉพาะที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์แปรญัตติไวกอนนะครับ 

ในชวงนี้ เพราะฉะนั้นทานผูใดที่จะขอแปรญัตติ ผูรวมแปรญัตติจะมีการพูดถึงอีกไหมครับใน

สวนนี้ ถาไมมี ก็ถามวา กรรมาธิการ ทานศรีราชาครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธานครับ 

ผม ศรีราชา  เจริญพานิช กรรมาธิการครับ คือ ที่ทาน สสร. ไดพูดถึงเรื่องของปาไมนี่นะครับ มัน

เปนเรื่องที่คอนขางจะซับซอนนะครับ ผมก็ยอมรับวา ในสวนของการที่มีการขีดวงลงไปใน

กระดาษ หรือในนั้นนี่ มันก็เปนไปตามที่วานั้นจริง แตในขณะเดียวกันครับ มันมี ๒ สวน สวนที่

บุกรุกนี่ก็มีอีกสวนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ก้ํากึ่งกันนะครับ สวนที่วา จะพิสูจนกันได 



 ๑๘๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             เกศราภรณ ๘๐/๒ 

 

อยางไรนะครับ มันก็คงตองพิสูจนสิทธินะครับ ถาเผื่อชาวบานเขาอยูมาจริงแตเดิม ไมใชมาเพิ่ง

เขาไปใหม ๆ แลวก็มาแอบอางกันวาอยูมานาน ก็ที่จริงมันรวมกันโกหกครับ โอโห ผมอยูมานาน

เปนรอยป แตผมพิสูจนลําบากนะครับ แตที่จริงแลวสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือภาพถายทางดาวเทียม 

ซึ่งมันจะพิสูจนไดคอนขางจะ ๑๐๐ เปอรเซ็นต นะครับ วาใครบุกรุก หรือวาใครมากอน มา      

ทีหลัง ทีนี้ปญหาก็คือมันเยอะนะครับ แลวการพิสูจนสิทธินี่มันตองทําทีละราย มันทําลําบาก  

นะครับ อยางไรก็ตาม ผมก็คิดวา ในสวนของการที่จะเขียนบทบัญญัติในทํานองปกปอง

ทรัพยากรธรรมชาติไว มันจะเปนประโยชนในภาพรวมของประเทศมากกวา ใครก็ตามนะครับที่

มีสิทธิอยูแตเดิม แลวก็ขอพิสูจนสิทธิไดวาอยูมาดั้งเดิมจริงนี่ เราเขาใจวา ทางราชการหรือกรม

ปาไมก็คงจะไมไปทําอะไร นอกจากจะมีการเจรจาในทางออมที่จะโยกยายในบางเรื่องบางแหง

ที่เขาไปอยูในเขตปาตนน้ําลําธารนะครับ ทีนี้มันก็เชื่อมโยงกันครับวา ปาตนน้ําลําธาร ทําไมเรา

จะตองรักษาไว ถาเผื่อคนไปอยูนะครับ มันก็ไปอยูเปนหยอม ๆ เปนไขแดง มันก็จะเกิดไป

ทําลายสภาพ ผลสุดทาย ปาตนน้ําลําธารมันก็จะรอยหรอ ผลสุดทายนี่นะครับ น้ําที่จะลงมาพัก

ที่จะใชอุปโภคบริโภคมันก็จะไมมี และที่สําคัญมากที่สุด ก็คือ น้ําทวมในระยะที่ผานมา ทั้ง

ภาค เหนื อ  อี ส าน  มันก็ เ ป นข อพิ สู จน ไ ด อย า งหนึ่ ง ค รั บ ว า  ป า เหล านี้ ถู กทํ าลาย                  

โดยการบุกรุกมากมายเหลือเกิน จนกระทั่งมันมีปญหา ทีนี้ตรงนี้นะครับ ผมถึงขอตรงที่วา 

บทบัญญัตินี้นะครับ การที่วา ทรัพยากรธรรมชาติจะมีหรือไมมีนี่นะครับ มันก็เปนเรื่องที่วา เรา

คงจะตองสงวนไวในสวนนี้นะครับ 

  (รองศาสตราจารยเจิมศกัดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ประทวง

หรือครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ อาจารยเจิมศักดิ์เดี๋ยวรอกอนครับ 

 

          - ๘๑/๑ 



 ๑๘๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      รัศมี ๘๑/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ในญัตติเรื่องนี้เปนการ

แกเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แตเร่ืองปาตนน้ํานี่ มันเปนเรื่องของสิ่งแวดลอม ซึ่งผมก็เห็นดวยอยู

แลว  เพราะฉะนั้นไมตองพูด  เพราะวา  ถาทานพูดเรื่องนี้นี่  ผมเปนคนทําวิจัยเรื่องปา                  

เร่ืองปาอนุรักษในประเทศไทย แลวเดี๋ยวผมก็จะพูดบาง มันก็จะไปเรื่องอ่ืน ทานประธาน                  

ถาทานประธานไมหาม ผมก็จะอธิบายพันกับเร่ืองปา แลวผมคิดวา ผมรูดีคนหนึ่งของ                  

ประเทศไทย เพราะฉะนั้นมันก็จะไปกันใหญ เอาเรื่องทรัพยากร 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : ผมก็จะไมพูดถึงเรื่องนั้น

ตอนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ คือ ผมก็คิดวา ผมเปนคนที่รูเร่ืองปาคนหนึ่งเหมือนกัน เพราะผมทาํ

วิจัยใหกรมปาไม ก็ไมเปนไร 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

เอาใหตรงเรื่องก็แลวกันนะครับ  

รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : สําหรับอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ 

เรื่องที่ไดพาดพิงถึงเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ กฎหมายฉบับนี้นี่มันก็คงตกไปแลว    

นะครับ แตจริง ๆ แลว ผมในฐานะที่เปนกรรมการพิจารณาคนหนึ่งของกฤษฎีกา ผมไดกันสวนนี้

เอาไวแลว ก็คือวา เขตที่เปนปาตนน้ําทั้งหลายนี่ คุณจะไปทําเขตเศรษฐกิจไมได อันนี้ไดกันออก

มาแลว แตบังเอิญกฎหมายฉบับนี้ตกไปแลวนะครับ จึงขอเรียนใหทาน สสร. ไดทราบวา ก็คงจะ

ไมมีโอกาสรื้อฟนกลับมาอีกแลวมั้งครับ เขาใจวาเปนอยางนั้นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง )  :                  

ฝายกรรมาธิการ ทางอาจารยพิสิฐ นะครับ เชิญครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ในฐานะกรรมาธิการนะครับ ก็ไดรับฟงความคิดเห็นของทาน สสร. ในเร่ือง

ตาง ๆ แตวา ประเด็นที่อยากจะขอวิงวอนใหทานไดพิจารณานะครับ ก็คือวา หากมีการตัด

ขอความนี้ออกไปจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๒ นี่ ก็หมายถึงวา ตอไปนี้รัฐบาลไทยจะไมสามารถ

ที่จะออกกฎหมาย ผมย้ําคําวา ออกกฎหมาย ในการที่จะเวนคืนที่ดิน หากมีการพบสินแร                  

ที่มีมูลคามหาศาล ที่อาจจะอยูลึกลงไปกี่รอย กี่พันเมตร ก็แลวแต ไมมีอํานาจที่จะออกกฎหมาย 

 



 ๑๘๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      รัศมี ๘๑/๒ 

 

ดูแลเรื่องนี้ ได  เพราะฉะนั้นประโยชนนี้จะตกกับใคร  ทานก็คงจะพิจารณาไดนะครับ                  

เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมคิดวา สินแรนี่เปนของคนไทยทั้งประเทศ แตแนนอนผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากการออกกฎหมายเวนคืน ก็ตองไดรับการชดเชยที่เปนธรรม อันนี้เปนอีกเรื่องหนึ่ง 

ซึ่งตองไปดูแลตอไป แตวา ประเด็นหลักขณะนี้ ผมคิดวา ใครขอใหทานไดพิจารณานะครับวา                  

เราจะลิดรอนอํานาจของรัฐ ในเรื่องของการเวนคืน เพื่อปกปองทรัพยากรธรรมชาติหรือไม                  

วาประโยชนตรงนี้ควรจะตกกับประชาชนโดยรวม หรือวาปลอยใหเปนเรื่องของผูที่จะเปน

นายทุนที่จะไปกวานซื้อกัน ขอบพระคุณมากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ทานอาจารย

เจิมศักดิ์ พอจะเห็นคลอยตามบางไหมครับ หรือยังยืนยัน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์นะครับ                

การที่เราจะตองเอาแรออกมาขายนี่ จะตองพิจารณาดวยวา ผลประโยชนมันตกกับใคร                  

แนนอนครับ เก็บไวในดินนี่มันไมไดเสียอะไรเลย แตเอาออกมาแลวนี่ ถาใหคุณศักดิ์ชัย                  

พูดใหจบเมื่อกี้ ก็จะเห็นเลยวา ทองถิ่นนี่เกือบจะไมไดอะไรเลย เขาแบงใหนิดเดียว เขาถือวา           

เขาขุด เขาไดไป สัมปทานทั้งหมดนะครับ แลวก็ใหหุนลมแกรัฐนิดเดียว ไมกี่เปอรเซ็นต ที่เหลือ

เจาของเทคโนโลยีตางชาติเอาไปหมด ทานประธานครับ ถาจะทํานี่นะครับ ขอใหทานประธาน

ลองพิจารณากลุมของคุณสุรชัย ผมไดดูขอความของคุณสุรชัยแลวนี่ เปนจุดที่นาสนใจ 

พิจารณารวมไดครับ ถารวมไปทั้งสองอยางนี่จะเห็นภาพอะไรบางอยาง เพราะฉะนั้น                  

ทานประธานใหคุณสุรชัยไดมีโอกาสแสดงความเห็นตรงนี้  มันเปนเรื่องมาตราเล็ก  ๆ                  

ที่รวมกันได แตถึงอยางนั้นนี่ ขอทานประธานวินิจฉัยไดไหมครับวาตอนนี้เราจะหยุดพัก                  

ไปรับประทานอาหาร แลวกลับมาใหคุณสุรชัยไดพิจารณาตรงนี้ดีไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  จะตอหรือ

วา ผมกําลังจะเอาตามที่อาจารยเจิมศักดิ์ขอนะครับ หรือจะเห็นแตกตาง เชิญครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานที่เคารพ สุนทร จันทรรังสี สสร. นม. ครับ  

                                                                                                             - ๘๒/๑ 

 

 



 ๑๘๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                    รสรินทร ๘๒/๑ 

 

ผมขอเรียนเสนออยางนี้นะครับ ในการพักนี่ผมไมวิตกหรอก ถาลําพังเรื่องการทานอาหาร ผม

เลื่อนไหลเวลาได  แต มันมีขอจํากัดตรงที่ วา  มีการนัดประชุมของคณะกรรมาธิการ                  

หลายคณะนะครับ สวนใหญเขาก็จะใหความรวมมือกับสภาใหญนี่นะครับ ก็จะเลี่ยงไปประชุม

กันตอนหาโมง เพราะคิดวาจะประชุมกันหาโมงอยางที่วามานะครับ อันนี้อยากใหทานพักตรง

เวลา เพราะไมอยางนั้นมันก็รวนกันนะครับ ประการแรก แลวก็การรับประทานอาหารนี่ จริง ๆ 

แลว ผมฟงจากสมาชิกหลายทานรองเรียนมาวา อยาง ๒ ชั่วโมง ถาใหพัก แลวก็ถารับประทาน          

ตอนหกโมงเย็นก็จะดี เพราะวา หาโมงเย็นมันก็ยังวันเกินไป เร็วเกินไปนะครับ อันนี้ประการแรก 

และประการที่ ๒ ผมขอหารือ แลวขอมติในที่ประชุมดวยวา ในสัปดาหนี้เราจะประชุมทุกวัน                 

ถึงสามสี่ทุมก็ไมเปนไรครับ แตขอเรียกรองวา เฉพาะอาทิตยนี้ขอใหประชุมจบแควันพฤหัส                  

และวันศุกรหยุด หยุดศุกร เสารเทานั้น เพื่อเห็นใจ สสร. ตจว. นะครับ เพราะวา วันอาทิตย

เพื่อใหความรวมมือกับโครงการของเบียร (Beer) ตราสิงหที่จะเดินเทิดพระเกียรตินะครับ                  

เสื้อก็รับไปแลวนะครับ เราก็อยากที่จะมาพรอมเพรียงกันในวันอาทิตย เพราะถาทานไมหยุด                

วันศุกร อยาลืมนะครับ อาทิตยนี้เราประชุมกันตั้งแตอาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ๕ วัน           

แลวครับ แลววันศุกรไมหยุดอีก แลวพวก ตจว. ไมสามารถกลับไปที่บานได ไมสามารถ

ผลัดเปลี่ยนเสื้อผาไดเลยครับ เพราะเชาวันอาทิตยนะครับ ประมาณ ๐๒.๐๐ นาฬิกา                  

หรือ ๐๑.๐๐ นาฬิกา ก็ตองเดินทางเขากรุงเทพ เพื่อมารวมงานของเบียรตราสิงหอีกนะครับ 

เพราะฉะนั้นขอยืนยัน ขอเรียกรองใหทานดําเนินการนี้ดวยครับ ขอบพระคุณมาก 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

อยางนั้นเดี๋ยวผมขอตอบนิดหนึ่ง เร่ืองเวลารับประทานอาหารนี่ เพราะวาทานรองเสรีกระซิบ

บอกผมวา มีเสียงเรียกรองบอก หาโมงเย็นมันเร็วไป ก็อยากจะขอเลื่อนเปนหาโมงครึ่ง                  

ผมก็เลยปฏิบัติตามอยางนั้น ก็ตกลงกันอยางนั้นนะครับ ถาทานจะยืนยันวา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

ตามเดิมก็ไดนะครับ แตวา ถาเห็นวา ๑๗.๐๐ นาฬิกาครึ่ง ตอไปเราจะถือปฏิบัติตามนี้นะครับ 

สวนขอที่ ๒ ที่ทานเรียกรองนะครับ สวนขอที่ ๒ ทานเรียกรองนั้น กําลังไปปรึกษาหารือกับ                  

ทานประธานอยูนะครับ ผมก็คงจะตอบอะไรตรงนี้ยังไมได เพราะวา เราตองคํานวณดูวา

ระยะเวลาของเราที่เหลือถึงวันที่ ๓๐ นั้นจะสามารถทันไดหรือไม เพราะวา เราไปคอนขาง

จังหวะที่คอนขางจะเชื่องชาพอสมควรนะครับ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 



 ๑๘๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                     รสรินทร ๘๒/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มี ๒ ประเด็น ที่เมื่อกี้ทางทานสมาชิกไดเรียนไป เรื่องที่ ๑ 

เร่ืองการหยุดประชุมสักวันหนึ่ง วันศุกรนี่ กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ และอยากใหมีการหยุด

วันนั้นดวยก็นาจะดี เพื่อทางสมาชิกสภารางจะไดกลับตางจังหวัด แลวก็หารือในประเด็นตาง ๆ 

ในสวนกรรมาธิการยกรางเอง ก็อยากจะมีการหารือกันภายใน ความจริงอยากจะเรียนเพิ่มเติม

วา หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี่ เปนหมวดที่มีการแปรญัตติกันมาก แลวถาจะหารือกัน

นอกรอบนะครับ เพื่อหาขอยุติจะประหยัดเวลาในที่ประชุมนี้ไปดวยนะครับ แลวมาหารือกัน                  

ขางในตอไป นี่ประเด็นแรกครับ 

  ประเด็นที่ ๒ ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอวา มีรางของทานสุรชัย อยูในวรรค                  

ที่เรากําลังพูดอยูดวยนี่ครับ กรรมาธิการก็เห็นดวยครับวา อยากใหทานสุรชัยอภิปราย                  

ความจริงเมื่อกี้ ไดประสานภายในกับทั้งทานอาจารยจรัส  และทานสุรชัยแลวนะครับ                  

ความจริงกรรมาธิการก็เห็นวา ประเด็นที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญหลายทานอภิปรายวา 

มีประเด็นปญหาอยูในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนี่ เวนคืนแลวเอาไปใหเอกชนบางคนใชไดเลย         

นี่นาจะไมถูกตอง ความจริงกรรมาธิการจะเสนอคําใหมนะครับวา ถาเปนไปไดนี่ คําวา กิจการ

ของรัฐ ที่ทานสุรชัยจะใชนี่นะครับ ขอแกเปนวา เพื่อประโยชนสวนรวม หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะ จะกวางกวานี่นะครับ แลวก็ตกลงกันไปนี่นะครับ ไมแนใจ จะขอหารือเร็ว ๆ นะครับ 

แลวก็เมื่อกี้หารือทานอาจารยจรัส อาจารยจรัสก็รับไดนะครับวา ไมตัดเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ

ทิ้ง แตวา การใชหรือการเวนคืนเพื่อทรัพยากรธรรมชาตินั้น นาจะเพื่อประโยชนสาธารณะ                  

ก็ขออนุญาตหารือไว ๆ นะครับ ทานประธานครับ 

  นายกฤษฎา  ให วัฒนานุกูล   :  ทานประธานครับ  ทานประธานครับ                  

เร่ืองสําคัญขออนุญาต  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

  น า ย ก ฤษฎ า  ใ ห วั ฒ น า นุ กู ล   :  ท า น ป ร ะ ธ า น ค รั บ  ผ ม  ก ฤษฎ า                  

ใหวัฒนานุกูล นะครับ เมื่อสักครูนี้ครับ ทานผูทรงเกียรติไดเอย จริง ๆ แลวสิ่งที่เราจะจัด         

วันอาทิตยนี้นะครับ เปนของการเดินเทิดพระเกียรตินะครับ ของสภารางรัฐธรรมนูญเรา ไมได 

 



 ๑๘๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รสรินทร ๘๒/๓ 

 

เกี่ยวกับอะไรอยางไรนะครับ เดี๋ยวทางบานจะเขาใจสับสนครับ ก็ขอแกดวยครับ ทานประธาน 

ขอบคุณครับ 

 

          - ๘๓/๑ 



 ๑๘๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                               พรเทพ ๘๓/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ                  

ก็เปนอันวาเราจะพักรับประทานอาหารเย็น แลวก็กลับมาก็คงจะเริ่มดวยประเด็นของทานสุรชัย

นะครับ ของทานเจิมศักดิ์จบแลวนะครับ การอภิปรายจบ แตวายังไมมีการลงมติแตอยางใด                  

แตวาจะไปผนวกกับของทานสุรชัย ซึ่งพอกลับเขามาใหม เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา แลวก็จะ

เร่ิมของที่ทานเปนสําคัญนะครับ ก็มีทานสุรชัย ทานวิทยา แลวก็ทานเกียรติชัย ที่ขอเขาคิวอยู                  

นะครับ อยางนี้อยูนะครับ ขอบพระคุณครับ เชิญพักรับประทานอาหารครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๓๑ นาฬิกา 

 

 

 

                                                                                                                - ๘๔/๑



 ๑๘๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๘๔/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๘.๕๗  นาฬิกา 

 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังก เพื่อ

ดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกที่เคารพ

ครับ ขอเร่ิมเปดประชุมตอนะครับ ที่เราคางเอาไว มาตรา ๔๒ ใชไหมครับ ขอเชิญตามที่อยู                  

ในรายการผมกอนนะครับ ทานเสริมเกียรติครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธาน กอนจะถึง ๔๒ ตอ                

มีประเด็นที่  ขออนุญาตเอยชื่อ  ทาน  สสร .  เจิมศักดิ์  ไดหารือทานประธานวา  วันศุกร                  

เราควรที่จะงดประชุมหรือไม ผมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยครับ เพราะวามันคางอยูเมื่อกี้                  

นิดนะครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ  

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :   ผมขออนุญาตหารือทานประธานและสมาชิก สสร. 

ทุกทาน ก็ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เสนอนั้น มันมีเหตุผลที่ควรรับฟง ก็คือวา วันอาทิตย                  

จะมีกิจกรรม สสร. ที่เราจะเดินการกุศล ตั้งแตเชา หากวาวันนี้ อาทิตยนี้เราก็ประชุมกันทุกวัน

จนถึงสี่ทุม ก็มี สสร. พวกที่อยูตางจังหวัดอาจจะ บางคนอาจจะคิดถึงลูกเมีย บางคนไมคิดถึง 

แตลูกเมียคิดถึง ก็เลยคิดวา ควรที่จะปลอยใหเขากลับไปบานดีกวา ก็เลยอยากจะหารือ                  

ทานประธานตรงที่วา ในขณะที่ผมจําไดวา ทานประธานเคยบอกวา เราไดขอหองประชุม สนช. 

ซึ่ง สนช. ปกติอาทิตยหนึ่งจะมีประชุม เราก็บอกเราจะประชุมทุกวัน แลวเราก็ประกาศไปวา                  

เราประชุมทุกวัน แตถาหากวา เราไมประชุมวันศุกรนี่ ก็คงจะไมดีแน ภาพออกมาวา สสร.                  

นี่ทําหนาที่เหมือนกับวา ไมเรงรีบในการทํากฎหมายที่ประชาชนเฝารอ ผมเลยจะหารือวา                  

พบกันครึ่งทางเสียหนอย ก็คือวา วันศุกรเราก็ประชุมตามที่เราเคยคิดเอาไวแตเดิม แตวาเรา

อยาไปเลิกสี่ทุม เราควรจะเลิกตอนเย็น แลวใหทาน สสร. นี่ มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลําเนา 

เพื่อที่จะไดไปพบหนาลูกเมีย แลวก็วันเสารตอนเย็น ๆ ก็จะไดกลับมา เพื่อจะทํากิจกรรม                  

วันอาทิตย หารือทานวา วันศุกรควรประชุม แตวาเลิกเร็วหนอยครับ 

 



 ๑๙๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๘๔/๒ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ                

ผมอยากหารือประเด็นนี้นะครับ   คือ  เ ม่ือกี้ผมไดฟงเหมือนกัน  อยากขอความกรุณา   

เนื่องจากเราขอกับ สนช. เขาไปแลวนะครับ แลวการประชุม ทานก็ทราบวา เรายังไปไมเร็วนัก                  

นะครับ อยากจะเปนอยางที่คุณเสริมเกียรติไดแนะนํานะครับ ก็คือวา เราจะขอประชุม               

วันศุกร แตจะเลิกเร็ว ประมาณสักสี่โมงนะครับ เม่ือกี้ผมไดเรียนทานประธานคณะกรรมาธิการ

ยกรางแลววา ขอความกรุณาวา ถาจะประชุมนอกรอบของทาน ขอเปนหลังสี่โมง เพราะวา เรา

อยากจะขอประชุมในวันนั้น ทานก็เห็นดวย ทานเลขา ดร. สมคิด ก็ไดคุยกันแลวนะครับ                  

จะขอประชุมวันศุกรนะครับทาน แลวก็จะเลิกประมาณไมเกินสี่โมงนะครับ ถึงตอนนั้น ก็คงไมมี

เร่ืองที่จะคางขามเวลานะครับ เนื่องจากเพื่อนสมาชิกของเราบางทานตองเดินทางกลับ                  

ไดไหมครับ ถาไมมีผูใดขัดของ จะเปนอยางนี้นะครับ แลวก็เวลาที่ทานเริ่มรับประทานอาหาร 

ตอไปนี้ตอนเย็นก็จะเปนหาโมงครึ่งนะครับ แลวก็กลับเขามาทุมหนึ่ง แลววันศุกรเราจะเลิกสี่โมง

เย็นนะครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ฉะนั้นเปนขอตกลงครับ ขออนุญาตประชุมตอ

นะครับ เชิญครับ ทานเกียรติชัยอยูไหน เชิญครับ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ) : ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ทานประธาน

ครับ ตอนกลับมาหลังจากรับประทานอาหารนี่ ถาเผื่อจะเปนสักหกโมงครึ่งเลย จะดีไหมครับ                 

เพราะเวลาพักมันนานเกินไป แลวก็รอจนหกโมงครึ่ง ถึงทุมนี่ ก็เดินไปเดินมา  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาอยางนั้นนะ                  

เพราะบางทีหาครึ่งนี่ ที่เรียนเอาไว กะเอาไวหาโมง ปรากฏวา เลิกหาครึ่ง เพราะติดพัน                  

จะเอาหกครึ่ง หรือทุมหนึ่งครับ เชิญทาน 

 

          - ๘๕/๑ 



 ๑๙๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    พรเทพ ๘๕/๑ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ กระผมขอสนับสนุน พี่มานิจครับ 

เพราะวา ระยะเมื่อวานนี้กับวันนี้ ๒ วัน เปนเครื่องบงชี้วา หลังจากกินอาหารแลวเรารูสึกอึดอัด

มากที่ไมรูจะไปไหน คร้ันจะออกไปเที่ยวขางนอกก็กลัวม็อบ (Mob) จะรุมทึ้งครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สนับสนุน เพราะวา                

อยาเสียเวลาเรื่องเวลาเลย ตกลงผมตามนะครับ เปนหกครึ่งนะครับ ขออนุญาตตอเลยครับ 

เชิญทานเกียรติชัยครับ ในรายการไมใชหรือ ในนี้บอกวา ทานสุรชัย นี่เขาขึ้นปายไวใหผมวา                  

ใหทานเกียรติชัย ไมใชใชไหม ถาอยางนั้นขอประทานโทษครับ เชิญทานสุรชัย 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ ในมาตราที่ ๔๒ ผมขอ                  

กราบเรียนตอทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง และเพื่อนสมาชิกทุกทานครับ มาตรา ๔๒ 

คือ บทบัญญัติที่วาดวยเร่ืองการใชอํานาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ผมเรียนอยางนี้ครับ

วา บทบัญญัติของมาตรา ๔๒ นี้นี่ เวลาเราพิจารณา มาตรา ๔๒ เราตองพิจารณาสืบเนื่องจาก

มาตรา ๔๑ เพราะ ๔๒ คือ บทบัญญัติที่สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของมาตรา ๔๑   มาตรา ๔๑ 

คือ หลักในเรื่องของการคุมครอง และรับรองสิทธิของประชาชนในทรัพยสิน เขียนไวอยางนี้ครับ 

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิ และการ

จํากัดสิทธิเชนวานี้ ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ นั่นหมายความวา หลักของรัฐธรรมนูญ                  

แหงราชอาณาจักรไทยนั้น ใหหลักสําคัญเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพยสินวา                  

ตองไดรับการรับรอง การจํากัดสิทธิของบุคคลในทรัพยสินนั้น โดยหลักกระทําไมไดครับ                  

จะกระทําไดเทาที่ มีกฎหมายบัญญัติไวเทานั้นเอง แลวมาตรา ๔๒ ก็จะมายืนยันหลัก                  

ในมาตรา ๔๑ เมื่อพูดถึงเรื่องของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพราะฉะนั้น ทานจะเห็นไดเลย

ครับวา ในมาตรา ๔๒ นั้น จะเริ่มตนดวยขอความที่วา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได 

นั่นหมายความวา มาตรา ๔๒ กําลังจะสื่อใหพี่นองประชาชนแลวก็รัฐไดรับรูวา เมื่อพูดถึง                  

เ ร่ืองของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น โดยหลักการตองทําใหไดเสียกอน เพื่อรองรับ                  

กับบทบัญญัติใน มาตรา ๔๑ ที่รัฐมีหนาที่ ในการคุมครองสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  

 

 



 ๑๙๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                           พรเทพ ๘๕/๒ 

 

แตเนื่องจาก ในการบริหารกิจการของรัฐนั้น มีบางกรณีที่รัฐมีความจําเปนที่จะตองเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจากประชาชนทั้งหมด เพื่อกิจการของรัฐ ทานลองดูบทบัญญัติ ในมาตรา ๔๒ 

ตามรางของกรรมาธิการยกรางทานรางเกี่ยวกับขอยกเวนในการหามมิให รัฐเวนคืน

อสังหาริมทรัพยของประชาชน ทานเขียนไว โดยมีขอยกเวนอะไรบาง ทานเริ่มอยางนี้ครับ                  

เวนแต โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค                  

การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน                 

หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น นั่นหมายถึงวา ประโยคสุดทาย เพื่อประโยชนสาธารณะ

อยางอื่นนั้น เขียนเปดทิ้งไวในอนาคตวา เทาที่นึกไดในขณะยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีกิจการที่

ไดกลาวมาแลวกอนถอยคําประโยคนี้  แลวเขียนทิ้ ง ไววา  เพื่อประโยชน ในอนาคต                  

ถาเปนประโยชนสาธารณะอยางอื่นแลว ก็ยังสามารถที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยได ทีนี้ผมเรียน

อยางนี้ครับวา ปญหาในเรื่องของการเวนคืนนั้น ผมเห็นพองดวยกับทานอาจารยศรีราชา                  

ที่ทานไดกรุณาใหคําชี้แจงไวเมื่อตอนตน กอนที่ เราจะพักรับประทานอาหารมื้อเย็นวา                  

แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองของการเวนคืนอสังหาริมทรัพยนั้น มีแนวคิด                  

มาจากเดิมวา อสังหาริมทรัพย ก็คือ ทรัพยของแผนดิน แลวเปลี่ยนมาสูเอกชน เพราะฉะนั้น                  

เมื่อแผนดินมีความจําเปนที่จะตองใชอสังหาริมทรัพย รัฐควรจะมีอํานาจในการที่จะเวนคืน

อสังหาริมทรัพยนั้น--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              - ๘๖/๑ 

 



 ๑๙๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๘๖/๑ 

 

แตเวนคืนแลวกลับไปเปนของใครครับ ตองกลับไปเปนของแผนดิน ตรงนี้ คือ นัยสําคัญ                  

ที่ผมกําลังจะกราบเรียนวา เหตุใดผมจึงไดยื่นคําขอแปรญัตติวา ทุกกิจกรรมที่ทานรางไว                  

ในมาตรา ๔๒ ที่นําไปสูอํานาจของรัฐ ในการที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชน

นั้น กระผมจึงไดยื่นคําขอแปรญัตติวา เพื่อกิจการของรัฐ กระผมไมไดมีขอขัดของในกิจกรรม

ตาง ๆ ที่ทานเขียนบรรจุอยูในมาตรา ๔๒ อันนําไปสู อํานาจของรัฐ ในการที่จะเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจากประชาชน แตผมขออยางเดียวครับ เมื่อทานเวนคืนไปแลว ทานตองใชใน

กิจการของรัฐ ถามวา ตรงนี้มีนัยสําคัญอะไรอีก นอกเหนือจากเหตุผลที่ผมอภิปรายไป                  

ผมก็ตองเรียนวา ตรงนี้มีนัยนอกเหนือไปจากเหตุผลที่ผมอภิปรายไปแลว ก็คือ มันมีนัยเกี่ยวกับ

การบริหารกิจการบานเมือง ในอดีต โดยเฉพาะในรัฐบาลชุดที่แลว พวกเราคงจะทราบดีวา มี

ความพยายามในการที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แลวความจริงก็ปรากฏชัดเจนวา มีรัฐวิสาหกิจ

หลายรัฐวิสาหกิจที่เวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชนไป ไปเปนกิจการของรัฐวิสาหกิจ

นั้น ถามวา พี่นองประชาชนยอมไหมครับ ยอม เพราะอะไรครับ เพราะเวนคืนไปเปนกิจการของ

รัฐไงครับ แตหลังจากที่เวนคืนทรัพยสินจากพี่นองประชาชนไป เพื่อเปนกิจการของรัฐแลว                  

ตอมามีการแปรกิจการของรัฐนั้นไปเปนกิจการของเอกชน ยิ่งไปกวานั้น นํากิจการนั้น                  

เขาสูตลาดหลักทรัพย ขายหุนเปนสาธารณะเลยครับ ถาถึงตรงนี้ทานจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นวา 

การที่กฎหมายเขียนใหอํานาจรัฐในการที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชนนั้น                  

ถูกนําไปใชผิดวัตถุประสงค หรืออาจจะถูกนําไปใชผิดวัตถุประสงคได นี่คือ ประเด็นที่ ๑                  

ที่ผมมีความจําเปนที่จะตองขอแปรญัตติวา รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ควรที่จะกําหนดหลักเกณฑ

ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชน ซึ่งเปนขอยกเวนของหลักที่ รัฐจะตอง

คุมครองสิทธิในทรัพยสินของพี่นองประชาชน ใหมีความกระชับ และมีความแนนอนมากขึ้น 

ประเด็นที่ ๒ ที่ผมไดยื่นขอแปรญัตติไว ก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการคํานวนคาทดแทน                  

ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากประชาชน ผมกราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ                  

ยกราง และเพื่อนสมาชิกทุกทานครับวา เม่ือเราพูดถึงเรื่องของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย                  

นอกจากประเด็นในเรื่องของอํานาจรัฐที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากประชาชนแลว เม่ือเขาสู

ขั้นตอนของการเวนคืน จะมีประเด็นปญหาสําคัญอยางนอย ๒ ประการ ที่ เราจะตองคํานึงถึง   

 



 ๑๙๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๘๖/๒ 

 

ประการที่ ๑  ก็คือ  เ ร่ืองของกิจกรรมที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชน                  

ไปสูการเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐวา กิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชนตอสาธารณะ

หรือไม  ประการที่ ๒ ก็ไดแกเร่ืองการกําหนดคาทดแทนการเวนคืน หรือพูดงาย ๆ เปนภาษา

ชาวบาน ก็คือ เมื่อรัฐจะเวนคืนทรัพยสินจากประชาชน รัฐจายคืนใหประชาชนเทาไร ซึ่งเรา

เรียกวา คาทดแทนการเวนคืน ในประเด็นเรื่องคาทดแทนการเวนคืนนี้ ผมขอกราบเรียนวา                

มีนัยสําคัญอยู ๒ นัย ที่จะตองพิจารณา นัยที่ ๑ ก็คือ เรื่องของความเปนธรรมที่จะตองเอามา

เปนองคประกอบในการพิจารณาที่จะกําหนดคาทดแทนวา  มีความเปนธรรมหรือไม                  

ความเปนธรรมในที่นี้จะตองพิจารณาประกอบกัน ๒ ฝายครับ ฝายที่ ๑ ก็คือ ความเปนธรรม

ของเจาของอสังหาริมทรัพยที่ จะตองถูกเวนคืน  ความเปนธรรมประการที่  ๒  ก็คือ                  

ความเปนธรรมตอสังคม นั่นหมายความวา การกําหนดคาทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

เวนคืนที่ดิน เวนคืนตึกรามบานชองแตละแปลง แตละแหงนั้น จะคิดถึงเจาของผูถูกเวนคืน                  

ฝายเดียวก็ไมได จายคาทดแทนสูง ๆ อยางเดียวก็ไมได --------------------------------------------- 

 

            - ๘๗/๑ 



 ๑๙๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๘๗/๑ 

 

เพราะหลักการจะตองพิจารณาถึงความเปนธรรมของสังคมดวย เพราะเหตุการเวนคืนนั้น 

หลักการสําคัญตองเอาไปใชเปนกิจการของรัฐ และเพื่อประโยชนสาธารณะ ไมไดเอาไปใชเปน

กิจการของผูหนึ่งผูใด ไมไดเวนคืนไปใชเพื่อประโยชนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ 

เพราะฉะนั้น จะคํานึงถึงแตคาทดแทนสูง ๆ ใหกับผูถูกเวนคืนฝายเดียวก็ไมได เพราะฉะนั้นเขา

จึงวางหลักวา การกําหนดคาทดแทนนั้น จะตองกําหนดคาทดแทนใหเกิดความเปนธรรม                

ทั้ง ๒ ฝาย คือ ฝายเจาของกับสังคมอีกดวย ทีนี้เมื่อหลักการมันเปนอยางนั้น ปญหาที่ผานมาใน

การที่เราประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ผมเชื่อวา ผูยกรางในสมัยนั้น ก็ไดคํานึงถึงปญหานี้ 

จึงไดรางออกมาโดยใหใชหลักเกณฑวา การกําหนดคาทดแทนนั้น ใหกําหนดคาทดแทน                  

โดยถือเอาตามราคาซื้อขายปกติเปนตัวกําหนด แลวบอกราคาซื้อขายปกตินั้น ใหเอาราคาของ

ภาคราชการ ๔ ราคา มาเทียบเคียงกัน ไดแก ราคาซื้อขายที่มีการจดทะเบียนซื้อขายกันในเวลา

นั้น ราคาประเมินของกรมที่ดิน ราคาประเมินของทางราชการที่ประเมินไวเรียกเก็บภาษีบํารุง

ทองที่  ราคาประเมินของทางราชการที่ประ เมินไวสํ าหรับ เ รียก เก็บภาษี โ รง เ รื อน                  

เอามาคํานวนหาราคาเปนกลาง ซึ่งจะนําไปสูคําตอบวา นั่นคือ ราคาซื้อขายปกติ แตในทาง

ปฏิบัตินี่ หลักเกณฑที่กําหนดไววา ใหเปนราคาซื้อขายปกตินั้นนี่ มันเปนราคาที่ตรวจสอบไมได 

แลวนําไปสูการเปนขอพิพาทระหวางรัฐกับเจาของผูเวนคืนมากมาย สมัยที่ยังไมมีศาลปกครอง 

คดีพวกนี้ขึ้นสูศาลยุติธรรมเต็มศาลกันหมดครับ เดี๋ยวนี้ยายเวทีไปขึ้นศาลปกครอง ก็ไปเต็มอยูที่

ศาลปกครอง เพราะเราไปกําหนดใหพิสูจนราคาที่ราคาซื้อขายตามปกติ นั่นหมายความวา 

เจาของที่ดินไมสามารถพิสูจนไดวา ในละแวกเดียวกันชาวบานซื้อขายกันในราคาเทากับราคา

ของคุณ คุณจะไดรับคาทดแทนไมเทากับที่คุณไดเสียหายไปจริง ดวยปญหานี้ ผมจึงไดใชสิทธิ

ขอแปรญัตติ ในมาตรา ๔๒ วรรคที่ ๒ ครับ ผมขอแปรญัตติไววา การกําหนดคาทดแทนตาม

วรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาซื้อขายตามมูลคาที่แทจริง 

หมายความวาอยางไรครับ หมายความวา ประชาชนที่ถูกเวนคืน ทรัพยสินที่คุณถูกเวนคืนมี

มูลคาแทจริงเทาไร คุณไดรับชดใชไปเทานั้น ตรงนี้ถูกตองตามหลักคําวา ความเปนธรรม ซึ่งผม

เรียนแลววา ตองเปนธรรมทั้งผูถูกเวนคืนกับสังคมไหม เรียนทานประธานครับวา ถาเราใช

หลักเกณฑนี้เปนตัวกําหนด จะเกิดความเปนธรรมทั้ง ๒ ฝาย นั่นหมายความวา ประชาชนไมได

กําร้ีกําไรจากการที่ตองสละกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย เพื่อกิจการของรัฐ เพื่อประโยชนตอ 



 ๑๙๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๘๗/๒ 

 

สาธารณะ ตนทุนของคุณมีมูลคาแทจริงเทาไร รัฐชดเชยหรือทดแทนใหคุณตามมูลคาที่แทจริง

เทานั้น คุณแสวงหากําไรไมได เพราะทรัพยที่ไดจากคุณไป รัฐเอาไปใชเพื่อประโยชนของรัฐ                  

ไดรับความเปนธรรมดวย ในฐานะที่รัฐเปนผูเวนคืน ขณะเดียวกัน หลักการคํานวณตาม        

มูลคาที่แทจริงเปนหลักประกันวา จากนี้ไปประชาชนที่ถูกเวนคืนจะตองไมขาดทุน เม่ือไดรับ  

คาชดใชการเวนคืน ก็จะเปนหลักประกันสําหรับประชาชน นั่นหมายความวา ประชาชน           

ก็จะไดรับความเปนธรรมดวย แลวไมตองไปนั่งพิสูจนนะครับวา อสังหาริมทรัพยใครไมถูก

เวนคืนนั้น มีราคาซื้อขายตามปกติเทาไร เพราะถกเถียงกันมาก คําวา ราคาซื้อขายตามปกติ 

นั่นหมายถึง ตองไปพิสูจนราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง 

ยกตัวอยางเชน ความตองการดีมานด (Demand) ซัพพลาย (Supply) ทุกทานทราบดี       

ทําเลที่ตั้ง ถนนสายเดียวกัน หัวถนน ปลายถนน ราคาที่ดินยังไมเทากันเลยครับ ทําไมเราตองไป

สรางภาระใหกับประชาชนเปนผูพิสูจนราคาซื้อขายตามปกติในทองตลาด  

           - ๘๘/๑ 



 ๑๙๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สุพิชชาย ๘๘/๑ 

 

  อีกประการหนึ่งที่ผมจะขอกราบเรียนตอที่ประชุมวา การที่ เรากําหนดให                  

การกําหนดคาทดแทนตองเปนไปตามมูลคาซื้อขายที่แทจริง หรือมูลคาที่แทจริงของทรัพย                  

ที่ถูก เวนคืนนั้นนี่  จะเปนประโยชนตอ รัฐในทางออม  หรือพูดในอีกแง มุมหนึ่ ง  ก็คือ                  

รัฐจะไดประโยชนในทางออม ไดประโยชนในทางออมอยางไรครับ ถากฎหมายฉบับนี้                  

มีการประกาศใชตามหลักเกณฑที่ผมไดยื่นคําขอแปรญัตติไว ตอไปพี่นองประชาชนเวลาจะไป

จดทะเบียนซื้อขายอสังหาริมทรัพย ทุกคนจะแจงราคาซื้อขายตามความเปนจริงหมดครับ                  

จะไมมีใครอยากจะไปหลบเลี่ยงแจงราคาซื้อขายที่ต่ํากวาความเปนจริง เพราะอะไรครับ                  

เพราะเขาจะไดหลักฐานที่ออกจากหนวยงานของรัฐวา ตนทุนในการซื้อขายของเขานี่                  

มีตนทุนเทาไร เก็บไวเปนหลักฐานวา วันดี คืนดี อสังหาริมทรัพยเขาถูกเวนคืน เขาจะไดมี

หลักฐานมาใชประกอบวา  มูลคาที่แทจ ริงที่ เขาไดมาในขณะนั้นนี่ เขามี มูลคาเทาไร                  

ผลพลอยไดที่ตามมา ก็คือ รัฐจะไดขอมูลเกี่ยวกับราคาที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชน                  

กับรัฐในการที่จะใชปรับปรุงเปนราคาประเมิน ซึ่งขณะนี้กระทํากันอยูแลวทุก ๔ ป แตราคา

ประเมินของรัฐทุก ๔ ปที่ทําอยูนั้น ไมเคยสะทอนราคามูลคาที่ดินที่แทจริงไดเลย เพราะอะไร

ครับ เพราะไปเก็บเอาจากราคาซื้อขายจดทะเบียน ซึ่งสวนใหญก็จะพยายามแจงต่ํากวาราคาที่

มีการซื้อขายจริง แตถาทานเริ่มปรับปรุงการกําหนดคาทดแทนตามมูลคาที่แทจริง ประชาชนจะ

ใหความรวมมือ ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในทางออมอยางที่ผมไดกราบเรียนไป ก็จะเปน

ประโยชนอีกชองทางหนึ่งที่รัฐจะไดรับ  

   ประการสุดทายครับ ทานประธานครับ ที่ผมไดขอแปรญัตติไวอยูวรรคทาย                  

ของมาตรา ๔๒ ความในมาตรา ๔๒ เดิมกําหนดไววา การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิม

หรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนคาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ผมขอกราบเรียนตอที่ประชุมอยางนี้ครับวา เรื่องของการคืนอสังหาริมทรัพยใหกับ                  

เจาของเดิมอาจเกิดขึ้นได ถามีการเวนคืนไปแลวไมไดไปใชตามวัตถุประสงคในการเวนคืนนั้น 

กฎหมายบอกวา ตองคืนใหกับเจาของเดิม หรือถาเจาของเดิมลมหายตายจากไปแลว ก็ตองคืน

ใหกับทายาทเขา ขณะเดียวกัน เมื่อคืนไปแลว เจาของเดิมหรือทายาทก็ตองคืนคาทดแทนที่

ไดรับไปจากรัฐดวย กฎหมายเขียนแคนี้ แตรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองการคืนอสังหาริมทรัพย

ใหกับเจาของเดิมก็ดี ใหกับทายาทก็ดี หรือในทางกลับกัน เจาของเดิมก็ดี ทายาทก็ดี ตองคืนคา 



 ๑๙๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สุพิชชาย ๘๘/๒ 

 

ทดแทนใหกับรัฐ ไมมีกฎหมายในเรื่องนี้เขียนไวเฉพาะเจาะจง ที่ผานมาถามวา มีขอพิพาท

เกิดขึ้นบนศาลไหม ก็ตองเรียนวา มีครับ แลวศาลใชบทกฎหมายไหนในการปรับบท ทานก็ไป

เอาเรื่องของลาภมิควรไดมาปรับใชในการวินิจฉัยคดี แลวสุดทาย คําพิพากษาของศาล ก็

พิพากษาศาลวางแนวในเรื่องนี้กลับกันไปกลับกันมา เพราะวา ไมมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้

โดยเฉพาะเจาะจง ผมก็เลยมีความเห็นวา ตรงนี้จะตองเพิ่มคําวา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ  เพราะยังไมมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ เขียนลอย ๆ วาใหเปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ นี่ไมได เราจะใชถอยคําวา ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็แตเฉพาะในกรณีที่เร่ือง

นั้นมีกฎหมายไวแลว แตเร่ืองนี้ผมกราบเรียนวา ผมตรวจสอบ คนความา ยังไมมีกฎหมาย

บัญญัติเร่ืองของการคืนทรัพยใหกับเจาของเดิม หรือการที่เจาของเดิมตองคืนคาทดแทนใหกับ

รัฐ ก็เปนประเด็นสุดทาย ทานประธานครับ ที่ผมใชสิทธิแปรญัตติไวในมาตรา ๔๒ รวมทั้งสิ้น    

๓ ประเด็น ผมขออภิปรายสรปุอีกครั้งหนึ่ง ๓ ประเด็น 

  ประเด็นที่ ๑ ของผม คือ มาตรา ๔๒ ในวรรคแรก ที่กระผมขอเพิ่มเติมถอยคําวา  

 

                                                                                                              - ๘๙/๑ 



 ๑๙๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๘๙/๑ 

 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิ ได  เวนแต โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ                  

แห งกฎหมาย  เฉพาะกิจการของรัฐ  ตก  เติมตรงนี้ ก อนนะครับ  ทานประธานครับ                  

เฉพาะกิจการของรัฐ แลวหลังจากนั้น ผมแปรญัตติในวรรคที่ ๒ ความวา การกําหนดคาทดแทน

ตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามมูลคาที่แทจริง

ครับ แปรจากคําวา ซื้อขายกันตามปกติ เปนมูลคาที่แทจริง และผมไปขอเพิ่มเติมขอความ

ตอนทายของวรรคสองวา ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพย                  

ที่ถูกเวนคืนดวย หมายความวา ใหดูดวยวา เมื่อรัฐไดอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนไปแลว                  

รัฐเอาไปใชทําประโยชนอะไร ตรงนั้นให เอามาเปนขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา                  

ในการกําหนดคาทดแทนดวย ขอยกตัวอยางสั้น ๆ ครับ ทานประธานครับ ถาเวนคืนไปสราง

ทางหลวง แลวใหประชาชนใชฟรี โดยไมเก็บคาผานทาง วิธีการกําหนดคาทดแทนตองอยาง

หนึ่ง คือ จายใหเขามากหนอย ขออภัยครับ จายใหไมตองมาก แตถาเวนคืนไปแลวสราง                  

เปนทางพิเศษ ทางดวนพิเศษ ทางหลวงพิเศษ ที่มีการเรียกเก็บคาผานทาง รัฐเอาไปใช

ประโยชนในการที่หารายไดเขารัฐดวย อยางนี้ตองจายคาทดแทนใหกับผูถูกเวนคืนมากกวา

กรณีที่ ๑ นี่คือความหมายที่ผมกําลังสื่อสารในคําที่ผมขอแปรญัตติไวในตอนทายของวรรคที่ ๒  

ประเด็นที่ ๓ ที่ผมขอแปรญัตติไวในมาตรานี้ก็คือ เพิ่มเติมถอยคําตอทายในวรรคสาม จากเดิมที่

บอกวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิม หรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน

คาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ กระผมขอแปรเพิ่มวา ทั้งนี้ ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งหมดเปน ๓ ประเด็นที่กระผมไดขอแปรญัตติไวในมาตรา ๔๒ ครับ 

ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการชี้แจงครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ผมวา            

เดี๋ยวทานกรรมาธิการชี้แจงพรอมกันเลยดีไหมครับ ผมมีผูรับรองอีก ๒ ทานครับ ทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีใครครับ                  

มีคุณเกียรติชัย 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  มีทานเกียรติชัย ทานกฤษฎา และทานสุรพล         

ซึ่งเปนผูรับรองญัตติของผม จะขออภิปรายเพิ่มเติมดวยครับ 



 ๒๐๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๘๙/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานเกียรติชัย                  

ทานกฤษฎา และ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานสุรพลครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสุรพล 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ๓ ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : กรรมาธิการ                  

ใหทางนี้กอนครับ ทานเกียรติชัยครับ นี่ทานเกียรติชัยเขาใจวา กอนผมมาก็เรียกไป ๒ หนแลว 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม 

เกียรติชัย  พงษพาณิชย  นะครับ  วันนี้ ไดพูดแลว  เมื่อวานจะพูด  ทานก็ใหผมหยุดพูด                

เม่ือกี้แยบ ๆ ฮุก (Hook) หนอยเดียว บอกใหหยุดอีกแลว ปกติผมเปนคนพูดเสียงดัง แตตอนนี้

เจอทานประธานตองนอบนอมใหดีหนอย เพราะเหตุวา เมื่อกี้พอพูดเสร็จ นั่งลงก็มีเสียงโทรศัพท

เขามาวา จะพูดหรือวาจะกัดใคร ผมก็บอก แหม ใจเย็น ๆ เมื่อกี้มีโทรศัพทเขามาอีกแลว บอกวา 

อยาเครียดนัก ผมบอกเครียดอะไร ผมเขียนกลอนคุยกับคุณการุณ หัวเราะกันทั้งวัน ไมมีอะไร 

สวนซึ่งผมจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังทาน สสร. ทั้งหลายที่เกี่ยวของกับมาตรา ๔๒       

ซึ่งไดมีการแปรญัตติไว ที่จริงแลวผมอยูในผูสนับสนุนญัตติที่ขอแปรโดยทานสุรชัยไว                  

แตชวงแรกที่ไดพูดถึงนั้น ผมไดพูดออกไปในสวนที่เกี่ยวของกับคําแปรญัตติที่ทางอาจารย                  

เจิมศักดิ์ ปนทอง ไดแปรไว ที่จริงแลวผมอยากจะพูดวา ที่พูดแตแรกวา ออกตะขิดตะขวงใจ                  

ก็เพราะเหตุวา ตั้งแตเร่ิมตนมาแลวนั้น ผมรูสึกชื่นชม ยินดี แลวก็ปลาบปลื้มกับความพยายาม

อยางยากเหนื่อยของทานคณะกรรมาธิการยกรางตอการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมา                  

เพราะโดยภาพรวมจริง ๆ แลว ผมก็อยากจะบอกไปถึงประชาชนชาวไทยทั้งหลายที่รับฟงเราอยู

ในขณะนี้ดวยวา เราไดปรับปรุง ไดใชความพยายามปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยางดี และ

อยากจะบอกวา ดีกวามาก ๆ กับรัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ ดวย -------------------------------- 

 

           - ๙๐/๑ 



 ๒๐๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ปทิตตา ๙๐/๑ 

 

ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีผล ถาหากวา ทานไดทําความรู ทําความเขาใจใหชัดเจนแลวนี่ ผมเชื่อวา                  

ในการลงประชามติจะยอมรับรัฐธรรมนูญที่เราใชความพยายามอันยากแคนแสนเข็ญเหลานี้ 

ทําออกมาใหปรากฏ ก็จะเห็นวา สวนดีที่ผมพูดถึงนั้น คงจะเปนที่ทราบกันบางแลวในขณะนี้          

ถึงความพยายามที่จะใหสิทธิ ความเปนสิทธิของประชาชนมากขึ้น ความเขมแข็งของประชาชน

ในการมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น  รวมถึงความพยายามที่พูดถึงสป ริต  (Spirit)                  

ของความเปนประชาธิปไตยที่เราพยายามสรางสรรคกันขึ้นมา ทั้งหมดมีรวมอยูในรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้อยางพรอมสมบูรณ ที่เรานาจะตองขอบคุณทานคณะกรรมาธิการยกราง ซึ่งไดทําใหเรา

แมวาจะมีบางสวนที่เราไมเห็นดวย และขอแปรญัตติในขณะนี้ก็ตาม เพราะฉะนั้นผมจึงรูสึก

ตะขิดตะขวงใจตอมาตรา ๔๒ ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดขอแปรไว เพราะมาถึงตรงนี้

แลว ความรูสึกที่ผมคิดวา เราไดใสวิญญาณความเปนประชาธิปไตยลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

มันจะมาสะดุดอยูตรงนี้หรือเปลา ความรูสึกงาย ๆ ของคนซึ่งไมไดเรียนรูลึกซึ้งอะไรมากมาย              

ในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ ผมมองเหมือนกับวา เอะ นี่เรากลับมาใชแนวทางอยางไรหรือเปลา                  

ที่แทรกแฝงเขามาในสิ่งที่เราเรียกวา ประชาธิปไตย เพราะถาหากวา ทุกอยางสามารถยึดกลับ            

ไปเปนของรัฐไดแลว มันเปนแนวคิดของสังคมนิยม เปนแนวคิดของสังคมคอมมิวนิสตเทานั้น 

เ ราไมต องการอยางนั้ น  สิ่ ง เหล านี้ เปนประสบการณ อัน เจ็บปวดที่ เ กิดขึ้ นมาแล ว                  

แลวหลายประเทศเราก็ ได ใชสิ่ งที่ เหมือนใหความรูสึกกับมาตรานี้ที่ผมกําลังพูดถึง                  

เอาใกล ๆ บานเราก็ได เมื่อ นายพลเนวิน ขึ้นครองอํานาจ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ป ๑๙๖๒ ก็ไดใช

แนวความคิดอยางนี้  ในการที่จะยึดเอาทรัพยสินของใครตอใครเขามาเปนของรัฐ                  

การปรับเปลี่ยนไปสูรัฐธรรมนูญ ป ๑๙๗๔ ของพมาในชวงที่เนวินครองอํานาจ ก็ยังใชแนวคิดนี้

อยู แลวผลที่ปรากฏขึ้น ก็คือ ความหายนะของคน คนหนึ่ง ปจเจกชนคนหนึ่ง ซึ่งกอใหเกิดกับ

ประเทศนั้น แลวมันก็เกิดเปนบทเรียนที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้ แลวเราก็กําลังจะนําเอาแนวคิด

เหลานี้มาใชอยางนี้ นี่เปนความรูสึกของผมที่เกิดขึ้นวา นี่เรา ผมไมอยากจะพูดวา เราเดินตาม

ทิศทางสังคมนิยมที่พมาเคยใชมา แลวมากําหนดไวอยางนี้ ใหความรูสึกเหมือนวา อะไรก็ตาม    

ก็จะสามารถจะยึดกลับไปเปนของรัฐไดทั้งหมด มันควรจะเปนอยางนั้นหรือ ในเม่ือสิ่งหนึ่ง                 

ซึ่งเปนสปริตของความเปนประชาธิปไตยที่เราเขียนไว เราพูดถึงสิทธิของชุมชนในการที่จะดูแล

ปรับปรุง บํารุง รักษา คุมครอง ปองกัน ทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการสวนตัวของชุมชน โอย  



 ๒๐๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ปทิตตา ๙๐/๒ 

 

วิเศษเหลือเกิน แตตรงนี้คุมครอง ดูแล ปองกัน เพื่อใหทานยึดรัฐ เอากลับไปเปนของรัฐ       

อยางนั้นอีกอยางนั้นหรือ ถาพูดถึงสิทธิของแผนดิน ที่แผนดินจะเรียกสิทธิคืนมาได เราก็ตองพูด

ถึงสิทธิโดยธรรมชาติของความเปนมนุษยที่จะดํารงชีวิตอยูกับทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ นี่ไม

ตองยอนกลับไปถึงปราชญทางรัฐศาสตร ไมวาจะเปนฮอบส (Hobbes) หรือเพลโต (Plato) ที่

พูดถึงสิทธิทางการปฏิวัติทั้งหลาย ตรงนี้ตองคิดใหดี เราไมไดทํา เราไมทํา และไมเคยทํา      

และไมคิดวาจะทําตามแบบของอยางพมา ที่ผมพูดถึง แลวรัฐธรรมนูญพมาที่กําลังรางกันอยาง

ขณะนี้ ก็ยังมีเร่ืองอยางนี้อยู แตเราก็ยังเอาเรื่องอยางนี้เขามาพูด ความรูสึกที่รูสึกวา ในที่สุด

แลวรัฐมีอํานาจทุกอยางที่จะยึดคืนกลับไปไดทั้งหมดนั้น ผมคิดวา เปนอันตราย แลวมันจะมีผล

ตอความรูสึกของคนขางนอก ซึ่งมองรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา มีอะไรแอบแฝงซอนเรนอยูในนี้บาง

หรือเปลา เราจะอธิบายอยางไร เพราะฉะนั้น ถาพูดถึงการที่จะยึดอะไรไวไดทั้งหมด แมแตเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติ เราก็โตเถียงไดวา ไอทรัพยากรธรรมชาตินั้น มันควรจะเปนสิทธิของมนุษย

โดยธรรมชาติ ที่จะมี ที่จะครอง ที่จะดํารงชีวิตอยูไดกับทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น โอ.เค. เรา

อาจจะเห็นวา มีความจําเปนในเรื่องบางอยาง ซึ่งหากจะพูดถึงแลว มันก็จะเกี่ยวของกับสิ่งที่

ทานสุรชัยไดพูดถึง หากทําความชัดเจนในเรื่องวา นี่นะมันจะตองเปนกิจการของรัฐเทานั้น 

ไมใชแปรเปลี่ยนมือไปอยางประสบการณที่เราเห็น เราเจ็บปวดกันอยูในขณะนี้ ผมวา สิ่งเหลานี้

จะตองทําความชัดเจนใหเห็น ไมอยางนั้นแลว ผมคิดวาอันตรายที่สุด ก็คือ ความรูสึกที่เกิดขึ้น

วา นี่เราเดินในทิศทางอะไรกันแน -------------------------------------------------------------------------- 

 

                        - ๙๑/๑ 



 ๒๐๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๙๑/๑ 

 

เราพูดถึงความเปนประชาธิปไตยในขณะที่มีความรูสึกวามันมาแอบแฝงเรื่องสังคมนิยมกับ

คอมมิวนิสตเขามาอยางนั้นหรือ อํานาจของรัฐที่จะครอบงํา สั่งการ ยึดทุกอยางเขามาเปนของ

รัฐไดอยางนั้นหรือ แลวสิทธิความเปนประชาธิปไตยในระบอบ ในลัทธิที่เรากําลังพยายามสราง 

พยายามเสริม พยายามที่จะปรับปรุงใหมันดีขึ้นอยูตรงไหน ผมวาตรงนี้คือสิ่งที่เปนหวง และผม

คิดวา ถาหากจะยังคงตราไวถึงเรื่องการที่จะสามารถยึดทรัพยากรธรรมชาติไปอยางนี้แลวนี่ หนี

ไมพนที่ความรูสึกของคนที่เรียนนอย รูนอย ขางนอกจะมองเห็นวา นี่มันสังคมนิยมหรือ

คอมมิวนิสตกันไมใชหรือ มากกวากระนั้นหรือเปลา ตรงนี้ผมคิดวา เปนเรื่องซึ่งจะตองตระหนัก

ไว และอยากจะเตือนวา อยาเขียนอยางนี้ อยาเขียนอยางที่พมาทําอยู รับไมได   

  ในประการตอมา ก็คือ เอาละ  ผมจะพูดถึงประเด็นนี้ ไวกอน  แลวเห็นวา                  

ถาหากประนีประนอมกันได พูดถึงความชัดเจนใหชัดเจนลงไปถึงในเรื่องกิจการของรัฐแลว                  

คอยมาตกลงกันอีกทีหนึ่ง ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เดี๋ยวกรรมาธิการ

คอยตอบนะครับ เชิญทานกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับทานประธานที่เคารพครับ                  

ทานประธานที่เคารพครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ ผมเปนตัวแทนในฐานะเกษตรกรที่

พูดงาย ๆ วา คนสวนใหญของผืนแผนดินนี้ครับ เปนผูครอบครองแผนดิน แตวันนี้แทบจะไม

เหลืออะไรแลวนะครับ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับ และนาวิตกกังวลที่สุดนี่ ผมคิดวา ทานประธาน

สุรชัยของผมนี่นะครับ ระบุคําวา กิจการของรัฐ ยังนอยไปเสียดวยซ้ํานะครับ ควรอาจจะตอง 

เฉพาะกิจการของรัฐโดยตรงดวยนะครับ เพราะบางครั้งนี่เราจะเห็นไดวา มีการเวนคืนกัน                  

เสร็จเรียบรอยแลวนะครับ ก็เขาไปสูกระบวนการของความเปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐวิสาหกิจ

บางครั้งก็อยูในรูปของบริษัท หรือบริษัทมหาชน ซึ่งมีเอกชนเปนผูมาถือหุนนะครับ พูดงาย ๆ 

ครับ เกษตรกร คนบานนอกไมมีโอกาสหรอกครับ จะไดถือหุนครับ เห็นไดทุกครั้งครับ หุนหมด

กอนทุกครั้งเลยครับ กอนประกาศขายเลย แตทรัพยากรที่ถูกเวนคืนไปนั้น เปนของพี่นอง

ประชาชนนะครับ การเวนคืนอสังหาริมทรัพยนะครับ เรามักจะมองที่ที่ดินครับทานประธาน แต

อยาลืมนะครับวา ที่ดินที่เวนคืนนั้น ไมใชไดเฉพาะผืนแผนดินครับ มันยังมีสรรพสิ่งที่อยู

นอกเหนือจากนั้นอีก อาทิเชน ตนไมนะครับ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ตองตกไปดวยครับ 



 ๒๐๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๙๑/๒ 

 

จากการเวนคืน เพื่อไปทํากิจการนั้น ๆ ในตรงนี้ผมคิดวา คําแปรญัตติของพวกเรานะครับ ถา

เปนสวนของกิจการของรัฐนั้น ผมคิดวา คนที่จําเปนจะตองเสียสละใหกับแผนดินนี้ ประเทศชาติ

แหงนี้ ก็คงจะตองยอมไดนะครับ แตที่ผานมาครับ จะเห็นไดชัดครับ มีขาวคราวอยูเสมอครับ 

ที่ดินบางผืนนะครับ บางที่ที่ถูกไดรับการเวนคืนนั้น กลับกลายปรากฏวา  รัฐใหทําการหา

ผลประโยชน และไปใหการเชาชวงตอครับ  มีการเชาชวงตอกันเปนทอด ๆ ทํากําไรใหกับเอกชน

อยางมหาศาล รํ่ารวยนะครับ แลวสัญญาก็ขัดกัน หมดวาระสัญญาเอกชนก็ทะเลาะกันเองบน

ผืนที่ดินของรัฐนะครับ ซึ่งเปนขาวคราวที่เห็นกันอยางชัดเจนอยูโดยทั่วไป ตรงนี้แหละครับนาที่

จะเปนสิ่งที่ผมคิดวา นาจะตระหนักใหดีนะครับ ในการที่จะตรามาตรานี้ขึ้นมานะครับ 

เพราะฉะนั้นความสําคัญครับ เหมือนอยางที่กลุมทานอาจารยเจิมพูดครับ ประเด็นที่สําคัญ คือ

ตัวทรัพยากรนั่นนะครับ เปนตัวสําคัญนะครับ ในวรรคที่ ๒ ครับ มูลคาที่แทจริงนะครับ ที่ผาน

มาครับ ครอบครัวผมเคยเจอปญหาในการเวนพื้นที่ดินนะครับ เพื่อเอาไปทําถนนนะครับ ขยาย

จาก ๑ เลน (Lane) เปน ๔ เลน นะครับ เปนประสบการณโดยตรงเลยครับ ปรากฏวา การ

จัดสรรเงิน เพื่อที่ทําการชดเชยนั้นนะครับ เจาหนาที่ของรัฐมีความรูสึกวา ไมสบายใจใน

กระบวนการในการจัดทํากระบวนการครับ เขามีความฉลาดครับ เม่ือกี้ทานประธาน ผมพูดไปที

หนึ่งแลวครับ ที่ดินหัวถนนกับปลายถนนนะครับ เขาทําใหราคาไมเทากันครับ และเมื่อมีการจัด

จายในสวนของคาตอบแทนในการเวนคืนที่ดินนั้น ก็มีการนัดนะครับ -------------------------------- 

 

          - ๙๒/๑ 



 ๒๐๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๙๒/๑ 

 

วันนี้คนในหมูบานนี้ เลขที่ เทานี้ มากับคนตางหมูบาน คนละที่คนละทาง เพื่อที่ไมให รู                  

หรือปฏิสัมพันธกัน  หรือกระบวนการอะไรกันเลย  นี่ครับ และในขณะนั้นยังไมพอครับ 

กระบวนการ วิธีการดังนี้ครับ มีการชวงชิงความไดเปรียบของฝายบริหาร ที่รูแผนนโยบายตาง ๆ 

ไดมาทําการกวานซื้อไวกอนก็มีในบางครั้งนะครับ มาหลอกพี่นองประชาชน เกษตรกร                  

อยางพวกผมที่เปนเจาของพื้นที่ที่ดินกันอันนอยนิดนะครับ โดยการปนราคาเตรียมกระบวนการ

มากมายหลายอยางมหาศาล ซึ่งตรงนี้นี่เปนผลที่เห็นไดชัด เปนปญหาที่ชัดเจนที่สุดนะครับ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) ในประเด็นนี้นะครับ มันไปเกี่ยวเนื่อง

เชื่อมโยงอยางชัดเจนในสวนตรงนี้ดวยเชนเดียวกัน ซึ่งผมคิดวา ตั้งแตในอดีตเปนตนมานะครับ 

พี่นองคนไทยยินยอมพรอมใจครับที่จะเปนผูถูกเวนคืนครับ  แตขอใหการเวนคืนนั้น                  

เปนประโยชนที่แทจริงแหงรัฐครับ และรัฐไดรับผลประโยชนที่แทจริง ผมคิดวา ตรงนี้นี่คนไทย

ยอมเสียสละไดนะครับ มีโครงการมากมายหลายโครงการนะครับ ดังจะเห็นไดชัดนะครับ                  

ที่ประจวบคีรีขันธ ขออนุญาตยกตัวอยางนะครับ เห็นไดชัด โครงการหลายโครงการ เชน 

โครงการแกมลิงก็ดี โครงการแกปญหาน้ําทวม หลายสิ่งหลายอยาง ซึ่งตองเวนคืนที่ดิน                  

นะครับ ในสวนตรงนี้พี่นองประชาชนบางหมูบาน บางครอบครัว ไมขอรับครับ เพราะถือวา                

มาแกปญหาใหแผนดิน ประเทศชาติ ยังทําไดเลยครับในสวนตรงนี้ แตสิ่งที่สําคัญนะครับ                  

ถาตองมีการนําจายในเรื่องของการชดเชยคาเสียหายนั้น ควรจะเปนมูลคาที่แทจริงครับ                  

เพราะอะไรครับ เพราะมูลคาที่แทจริงนั้นเปนมูลคาที่ตองเปนมูลคาที่ปจจุบันที่สุดครับ                  

บางครั้งการเวนคืนนั้น จะเห็นไดชัดครับ การมีปญหา ระยะเวลาในการนําเงินที่มาชดเชย                  

ใหกับผูเสียหาย คือ ผูถูกเวนคืนนั้น ไมมีความชัดเจนในระยะเวลาที่เหมาะสมอันควรเลยนะครบั 

ตรงนี้แหละครับ มันจึงไมเปนธรรมมาก ๆ สําหรับผูที่ตองถูกเวนคืนนะครับ  

  ป ร ะ เ ด็ น สุ ด ท า ย ค รั บ  ก า ร ที่ ว ร ร ค ที่  ๓  นั้ น  ว ร ร ค สุ ด ท า ย น ะ ค รั บ                  

ที่ตองพูดวา ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัตินั้น เหตุผลไมไดเปนอะไรครับ เปนการตอกย้ํา

ครับ เพราะวารัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ นั้น เทาที่เขาใจกันอยู พวกเราตั้งปณิธานกันวา

พยายามใช คําวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ ใหนอยที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้                

นี่ครับ  เปนการเพิ่มคําเพื่อใหตระหนักครับ    สําหรับผูที่จะตองมาทํากระบวนการทางดาน 

 



 ๒๐๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๙๒/๒ 

 

กฎหมายตอไปนะครับ ผมคงนําเรียนทานประธานฝากไปถึงทางคณะทานกรรมาธิการยกราง

เพียงเทานี้ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานสุรพล                  

เชิญครับ 

  น า ย สุ ร พ ล  พ งษ ทั ด ศิ ริ กุ ล   :  ก ร า บ เ รี ย น ท า น ป ร ะ ธ า น ที่ เ ค า ร พ                  

ทานกรรมาธิการ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่ เคารพรักทุกทานครับ  ดวยความเคารพ                  

ทานประธาน ดวยเคารพกรรมาธิการนะครับ แลวก็ดวยเคารพความคิดเห็นของทั้ง ๒ ฝาย                  

ซึ่งฝายหนึ่งนี่ก็จะรักษาสิทธิเสรีภาพในทรัพยสินของพี่นองประชาชน อีกฝายหนึ่งก็จะรักษา

ผลประโยชนของรัฐนะครับ ทีนี้ปญหาของผมนี่ไมเหมือนคนอื่นเขานะครับ เพราะวา กระผม

อยากจะเรียนปรึกษาทานกรรมาธิการครับวา  ที่ทานกําหนดไวในวรรคที่ ๑  นี่นะครับ                  

ในเรื่องที่วาดวยการผังเมืองนี่ ทานไดรวมเอาเรื่องของการอนุรักษ ไมใช ขอประทานโทษครับ 

รวมเอาเรื่องของการคุมครองโบราณสถาน  และเรื่องของการคุมครองทางหลักฐาน                  

ทางประวัติศาสตรไวดวยหรือไม เพราะวา ถาจะไปตีความรวมกับการรักษาสาธารณะอยางอื่น

นี่ ผมเกรงวา มันจะกวางขวางเกินไป จะเปนการไปรบกวนสิทธิของพี่นองประชาชนมากเกินไป                  

ซึ่งจากการรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนนะครับ แลวก็จากการที่ไดรับขอเสนอจากผูที่

ดูแลในเรื่องเหลานี้นะครับ เขาก็เปนหวงวา เขาหวงแหนมรดกของเขา มรดกทางวัฒนธรรม                  

ไมวาจะเปนโบราณสถานก็ดี หรือวาแหลงทางประวัติศาสตรก็ดีนี่นะครับ กลัววาเขาจะลําบาก

ในเรื่องเหลานี้ เพราะวามีตัวอยางมาแลวนะครับ ซึ่งผมเขาใจวาทานผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม หรือวาอดีตผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนสมาชิกของเรานี่จะเปนพยานยืนยัน                  

ใหผมได เร่ืองที่ ๑ ก็คือ เร่ืองที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม คือ เร่ืองของเวียงกุมกาม ซึ่งเปนแหลง

ทางประวัติศาสตรนี่ ก็ไมสามารถจะเวนคืนไดนะครับ แตวา ดวยความเขาใจของเจาของที่                  

นะครับ เปนที่ของภาคเอกชนนี่นะครับ ทางราชการก็สามารถไปซื้อ แลวก็มารื้อฟนเปนแหลง

ทางประวัติศาสตร ซึ่งรักษามรดกของชาติไวได -------------------------------------------------------- 

 

               - ๙๓/๑ 

            



 ๒๐๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๙๓/๑ 

 

แตที่ลพบุรีไมใชอยางนั้นนะครับ ถาทานอดีตผูวาราชการจังหวัดลพบุรีจะไดอธิบายนี่นะครับ                  

ก็จะเปนประโยชนแกพวกเราเปนอยางมาก  เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนปรึกษาวา                  

ในกรณีอยางนี้นะครับ ถาไมครอบคลุมนี่เราจะทําอยางไรกันดี เพราะวา ในสวนนี้มันนาจะ                 

ไมใหญโตเหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติ แลวก็ไมนาจะไปรอนสิทธิของพี่นองประชาชน                  

แตวา มันนาจะเปนสิทธิของชาตินะครับ ที่คนไทยเรานาจะไดมีโอกาสที่จะดูแล รักษา

โบราณสถาน นาจะรักษาแหลงทางประวัติศาสตร เพื่อเอาไวใหลูกหลานในอนาคตดวยนะครับ 

ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาทานกรรมาธิการครับ ขอขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เรื่องที่ทานสุรพลพูดนี่ 

ผูวาลพบุรี ผมไมรูคนไหน แตตองอยูในรายชื่อผูรับรองนะ ถาไมอยูในรายชื่อผูรับรอง ตองขอ

อนุญาต อยูหรือเปลาครับ 

   นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  : ถูกพาดพิงครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมมีครับ มีผูวาอยู ๒ 

ทาน ผมเลยไมแนใจในนี้ ผูวาโอรส กับผูวาประสงค ใชไหม อยูในรับรอง ถาหมายถึง ผูวาวิชัยนี่ 

เขาใจวาไมอยู ไมเปนไรไมตองยกตัวอยาง 

   นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  : ถูกพาดพิงครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมไดพาดพิง                  

เพราะไมไดเอยชื่อ คือ เดี๋ยวไมไปถึงไหน ทานอาจารยเจิมศักดิ์วาอยางไรครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม                  

เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ เม่ือไดฟงจากผูแปรญัตติ ในชุดที่ ๒ นี่ ผมคิดวา ชุดที่ ๒                 

และชุดที่ ๑ นี่มีความเปนหวงในเรื่องนี้ตรงกัน คุณสุรชัยในฐานะนักกฎหมาย แตผมเองนี่มี

พื้นฐานเปนนักเศรษฐศาสตร ซึ่งมีความตรงกันเปนอยางยิ่ง อยากจะใชเวลาสั้น ๆ นิดเดียว 

เพื่อที่จะใหเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง  ๒ กลุมที่แปรญัตติ ทานประธานครับ ในระบบ

เศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจของโลกนี่ ถาจะไปอยางใหถึงที่สุดนี่ มันมีอยู ๒ ระบบ ระบบหนึ่ง

นี่ เราใชระบบตลาด คือ ระบบเสรี และระบบที่ ๒ เราใชระบบวางแผนแบบสังคมนิยม                  

ซึ่งประเทศไทย   กําหนดชัดเจน แมกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ก็เขียนวา ใชระบบตลาด  

 



 ๒๐๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๙๓/๒ 

 

และสุมเสียงของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมด ก็ใชระบบตลาดทั้งหมด จากระบบตลาดอยางเสรีนี่ 

จึงจําเปนที่จะตองรับรองสิทธิของเอกชน พื้นฐานของระบบตลาดที่จะเดินได เอกชนจะตองเปน

เจาของทรัพยากร แตถาหากวา เปนระบบวางแผน หรือระบบแบบสังคมนิยม พื้นฐานนี่ 

ทรัพยากรตองเปนของรัฐ จะไดวางแผนรวมศูนยได ทานประธานครับ จากหลักอันนี้นี่

รัฐธรรมนูญจึงคุมครองสิทธิในทรัพยสิน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอภิปรายไปแลว 

เอาสั้น ๆ ไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : สั้นครับ ไมยาวครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยไปรอบหนึ่งแลว 

เดี๋ยวกรรมาธิการยังไมไดตอบเลย 

   รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง  :   ทานฟงนิดเดียว  เดี๋ยวจะเขาใจ 

รัฐธรรมนูญในหมวดนี้จึงยึดหลักในการคุมครองทรัพยสินของประชาชน ของเอกชน แลวหลัก

ทั้งหมดตรงนี้ที่อยูในหมวดนี้ ก็ไปพูดถึงเรื่องการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทั้งหลาย คุณสุรชัย                  

ไดพูดแลววา มาตรา ๔๑ กับ ๔๒ นี่เปนหลัก และผมก็ไดกราบเรียนไปแลววา มาตรา ๔๒ นั้น 

บอกวา การเวนคืนนั้นทําไมได แตขอยกเวนมากมายเลย ยกเวน ผมถามนี่ กรรมาธิการยังไมได

ตอบผมเลยวา ทานยกตัวอยางใหผมฟงสักนิดหนึ่งไดไหมวา มีอะไรที่เวนคืนไมได มีไหม                  

ทานยังตอบไมไดเลยวา มีอะไรบางที่เวนคืนไมได ไมเขาในขอยกเวนทั้งหลายในตรงนี้  ตกลง 

ถาหากวา เรานึกไมออกนี่ แสดงวา เราเขียนใหมันดูวาการเวนคืนอสังหาริมทรัพยทําไมได                  

แลวเราคุมครองสิทธิในทรัพยสินของประชาชน  ของเอกชน  แตเราเวนคืนไดหมดเลย                  

ทุกประเภท ผมไดอานมาแลวเจ็ดแปดประเภท แลวคลุมหมดทุกอยาง ตกลงถาอยางนี้นี่นะครับ 

ทานประธานครับ แลวสมาชิกก็พูดชัดเจนวา เราเวนคืนมานี่ ----------------------------------------- 

                                

                                                                                                                      - ๙๔/๑ 

 

 



 ๒๐๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๔/๑ 

 

ในอดีตผมยกตัวอยางไปแลว ไมลงซ้ําละครับ เราเวนคืนมา เรามีกฎหมาย แลวเราก็ไปให

เอกชนอีกรายหนึ่งทํา เอาไปใหเอกชนตางชาติทํา ตกลงกลายเปนวา เราใชระบบผสม                  

ระบบผสมระหวางระบบตลาด ระบบเสรีกับระบบวางแผนผสมผสานกัน เปนระบบผสม                  

แตเรานําเอาความชั่วรายของ ๒ ระบบมาผสมกัน เราใหรัฐมีโอกาสในการเรียกคืนทรัพยสิน              

จากประชาชน แลวก็ไปใหกับเอกชนบางราย ในการดําเนินการ ทานประธานครับ อันนี้คือ                  

ความเจ็บปวดที่สุด  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยบอกวาจะสั้น ๆ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  นักเศรษฐศาสตรนี่เจ็บปวดที่สุด                  

ผมไดกราบเรียน  ตอนนั้นทานไมไดนั่ ง เปนประธาน  ผมนี่ทํากฎหมายเรื่องแรโพแทส                  

ก็ไปเอาทรัพยสินจากประชาชนมา  แลวไปให เอกชนบางราย  แลวให รัฐมาถือหุนลม                  

๑๐  เปอรเซ็นต ทานประธานครับ กลายเปนวาเขามาเอาทรัพยสินไป  ระบบอยางนี้นี่                  

ผมคิดวามีปญหา เพราะฉะนั้นที่กลุมของคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย พูดนี่ ผมวา อยูในหลักการ                  

ที่นาจะถูกตอง ถาหากวา ทรัพยสินหรือทรัพยากรนั้นเปนของเอกชน แลวเราจะไปเวนคืนไดมา 

ตองไมใชไปใหเอกชนรายอื่น หรือพอเวนคืนมาเสร็จเรียบรอย ไปใหเอกชนเชา ไมเชื่อถามทาน

ศิวะดูสิ รถไฟในอดีตเวนคืนมา แลวตอนนี้ก็ไปใหหางเซ็นทรัล (Central) เชา มีกิจการอยางนี้

เยอะแยะเลย เอกชนเขาเจ็บปวดนะครับ แลวรัฐก็ทําอยางนี้ แลวไปใหเอกชนอีกรายหนึ่งทํางาน 

ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นดวยนะครับ กับแนวที่คุณสุรชัย ในกลุมคุณสุรชัยพูดวา

จะตองเติมในเรื่องของกิจการของรัฐตรงนี้ไป ถาทานจะเวนคืนมา ขอสุดทายที่เติมก็คือ ทั้งนี้

โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนดวย ทานจะไปใช                  

อยางอื่นไมได แตผมมีประเด็นนิดเดียว ที่ผมคิดวา อาจจะตองขอรองกลุมของคุณสุรชัย คือ                 

เร่ืองของมูลคาที่แทจริง ผมคิดวา มูลคาที่แทจริงนี่ ในทางเศรษฐศาสตรแลวคํานวณไมงาย                  

เลยครับ แลวก็คงทําลําบาก  แตถาไปใหลึก ๆ  ถาระบบตลาดเดินไดจริง  มูลคาตลาด                  

นั่นแหละครับ จะเปนตัวสะทอนมูลคาที่แทจริง ก็คือ คาเสียโอกาสของทรัพยากรอันนั้น                  

ที่มันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอันนี้นี่ เราก็คงจะตองพูดจากันวา มูลคาที่แทจริงอาจจะเปลี่ยน                  

สักหนอยไดไหม แลวก็อีตรงที่คุณสุรชัยเติมอีก ๒ จุดนี่ ผมวาเปนของดี ขอบพระคุณครับ            

ทานประธานครับ  



 ๒๑๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๔/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงอาจารย                  

ก็ยังยืนของอาจารยไวใชไหมนี่  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ฟงเขากอนสิครับวา ทางฝายยกราง                  

เขาจะวาอยางไร 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมถามนิดเดียว                  

ถาอาจารยบอกยืนก็จบแลว จะไดใหทางนี้ชี้แจง  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอฟงกอนครับ ไมใชวากลุมผมดื้ออะไร                  

แตวาถายังไมทันฟงเขาเลย ผมยอมแลว  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เห็นอาจารยยกขึ้นมา

สนับสนุนทานสุรชัย  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  จะแตงงานกับใครก็ตองดูกอนวาเจาสาว

เขาจะวาอยางไรนะครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภาร างรั ฐธรรมนูญ )  :   เชิญท าน

คณะกรรมาธิการ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงนะครับ ในประเด็นที่ทาน สสร. ไดยกขึ้นมา               

ก็เปนประโยชนตอการคิดอานของพวกเรานะครับ ก็มีหลายประเด็นที่เราคิดวา นาจะรับได                  

แตก็มีหลายประเด็นที่คิดวานาจะตองมีการชี้แจง เพื่อจะใหทาน สสร. ไดรับทราบ แลวก็ไดใช

ดุลยพินิจนะครับ  

  ประการที่ ๑ เลยนะครับ ที่ทานเกียรติชัยเปนหวงวา กรรมาธิการชุดนี้นี่                  

จะเขียนกฎหมาย หรือเขียนรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะใหประเทศไทยมีการดําเนินการแบบประเทศ

เพื่อนบาน หรือพูดงาย ๆ ก็คือ ทํางานเปนระบอบคอมมิวนิสตหรือเปลา ก็คือรัฐเปนเจาของ

ทั้งหมด  ไปเวนคืนเขามาเสียทั้งหมดนะครับ  อันนี้ผมก็ขอกราบเรียนยืนยันนะครับวา                  

ในการทํางานของเราที่ผานมานี่ เราไมไดคิดอานในเรื่องนี้เลยนะครับวา จะใหรัฐมีบทบาท                  

มากขึ้น  หรือรัฐมาเปนเจาขาวเจาของมากขึ้น  ตรงขามกับความคิดอานของเราก็คือ  

 



 ๒๑๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๔/๓ 

 

จะใหรัฐนี่ลดบทบาทลง รัฐนี่ใหมีการดําเนินการที่จะใหเอกชนมีบทบาทมากขึ้นนะครับ ---- 

 

    - ๙๕/๑ 

 

 



 ๒๑๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๙๕/๑   

 

แนนอนเราคงจะตองไมใหเอกชนมีการผูกขาด แตตองใหเอกชนมีบทบาทมากขึ้น โดยรัฐลด

บทบาทลงในเรื่องของการทํางาน ซึ่งแมกระทั่งประเทศเพื่อนบานของเราที่ในระบอบปกครอง

ปจจุบันที่เปนระบอบคอมมิวนิสตนี่นะครับ ไมวาจะเปนจีน หรือเวียดนาม ทุกวันนี้นะครับ เขาก็

กาวเขามาสูวิธีการทํางานแบบบานเรา ก็คือ สงเสริมการทํางานของเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับ 

ใหเกิดมีตลาดหลักทรัพย ใหเกิดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับ มีการพยายามที่จะใหเอกชนมี

บทบาท มีสวนรวมในการถือหุนในกิจการของรัฐนี่มากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นประการแรกที่

ทานเกียรติชัยเปนหวงนี่ ผมขอเรียนเปนเบื้องตนกอนนะครับวา เจตนาของเราประสงคอยากที่

จะใหกิจการตาง ๆ นี่ ดําเนินการโดยรัฐนอยลงเสียดวยซ้ํา นั่นก็เปนเรื่องที่จะตองมีการคุยกัน                  

ในมาตราอื่น ๆ ในอนาคต แตวา ประเด็นนี้นะครับ ก็นําไปสูเร่ืองของรายละเอียดบางประการ                  

นะครับ ประการที่ทานสุรพลยกขึ้นมานะครับวา ในการที่เราจะมีการไปเวนคืนที่ดิน เพื่อการ                  

ตาง ๆ นั้น ซึ่งทานสุรพลเห็นวา ยังมีงานเกี่ยวกับเร่ืองของโบราณสถานที่คุณจะตองดูแลดวย    

นะครับ ซึ่งประเด็นนี้ผมก็ไดหารือกับกรรมาธิการบางทานแลว ก็เห็นชอบดวยนะครับวา                  

เราอาจจะบรรจุเรื่องโบราณสถานนั้นไดนะครับ เพื่อที่จะใหมีความชัดเจนมากขึ้น ถึงแมวา                  

ในวรรคสี่ ประทานโทษในบรรทัดที่ ๔ ของมาตรานี้นะครับ จะไดมีการเขียนอยูแลววา                  

เราอาจจะตองมีการใหรัฐเวนคืน เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นก็ตามนะครับ ถึงแมวา คําวา 

ประโยชนสาธารณะอยางอื่น ไดกินความรวมไปถึงเรื่องของโบราณสถานดวยแลว แตวา หากจะ

ใหมีการเขียนใหชัดเจนขึ้น ผมก็คิดวา ก็เปนประโยชน ก็คงจะเปนสิ่งที่กรรมาธิการก็นาจะยินดี                  

ที่จะรับไวนะครับ  

   สวนประเด็นที่ทาน สสร. ขออภัยที่ เอยนาม ทานเจิมศักดิ์ ไดสอบถามวา                  

มีอะไรไหมที่เราจะเวนคืนไมไดนะครับ มีเยอะแยะเลยครับ เพราะวา เจตนาของเรา เรายังยึด

หลักวา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยกระทํามิได เวนแตเรื่องตาง ๆ ก็คือ เรื่องประโยชนสาธารณะ

ตาง ๆ นะครับ ตัวอยางเชน เรื่องที่จะเวนคืน เพื่อจะมาสรางศูนยการคา หรือเพื่อการพาณิชย                  

ไมมีเขียนไวในนี้ ทําไมได ทั้งที่ ในอดีตเคยมีตัวอยางมาแลว  ที่การรถไฟเวนคืนที่ดินมาแลว

และก็ไมไดทําอะไร และสุดทายก็ใหเอกชนมาประมูล แลวก็มาสรางเปนศูนยการคานะครับ                  

สิ่งนี้เราก็ไดมีการเขียนล็อกไวในวรรคที่ ๓ นะครับ ของมาตรา ๔๒ วา กฎหมายเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจะตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืน และกําหนดระยะเวลาการเขาใช 



 ๒๑๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๙๕/๒ 

 

อสังหาริมทรัพยใหชัดเจน ใหชัดแจง ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว 

ตองคืนใหเจาของเดิม หรือทายาท เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ เราไดรับรองสิทธิของ

ประชาชนวา การที่ รัฐจะไปเวนคืน เพื่อประโยชนสาธารณะใด ๆ จะตองมีการกําหนด

วัตถุประสงคใหชัดแจงนะครับ แลวก็ถาหากไมไดทําตามนั้นก็ตองคืน ซึ่งตางจากสมัยกอน              

นะครับ เพราะฉะนั้นในที่นี้เราไมไดบัญญัติบางเรื่อง เชน การเวนคืนเพื่อจะมาสรางศูนยการคา

หรือการพาณิชยนะครับ สิ่งนั้นก็กระทําไมได แตถาเปนการเวนคืนเพื่อสาธารณะประโยชนอ่ืน ๆ 

เชน เรื่องของการสาธารณูปโภคนะครับ การสรางถนน การสรางเขื่อน หรือวา การไดมาซึ่ง

ท รัพยากรธรรมชาตินะครับ  การผั ง เมือง  การพาณิชย  ประทานโทษ  การ เกษตร                  

หรือการอุตสาหกรรมนะครับ สิ่งที่เราบัญญัติไววาทําไดนะครับ ผมจะขอกลับมาสูประเด็นที่                  

ทาน สสร. นะครับ สุรชัยไดยกขึ้นมา เพื่อจะมาขอแปรญัตตินะครับ ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ                  

การให เติมคําวา  กิจการของรัฐ  ลงไปนะครับ  ผมจะขออนุญาตชี้ ใหทานเห็นนะครับ                  

วา การที่ขอเสนอนี้เขามาวา ใหเติมคําวา กิจการของรัฐ นี่นะครับ ลงในวรรคที่ ๒ นะครับ                 

ทานอานดูนะครับ จากเดิมที่เราเขียนวา การเวนคืนจะทําไมได เวนแตการมีกฎหมายเฉพาะ     

เพื่อการสาธารณูปโภคนะครับ เพื่อการปองกันประเทศ เพื่อการไดมาซึ่งทรัพยากรนะครับ                

เราเขียนไววา ถามีกฎหมายมารองรับสิ่งเหลานี้ทํา ใหทําได แตหากดําเนินการตามที่ทานสุรชัย

เขียนนะครับ เสนอมานี้ ความหมายก็คือวาสิ่งนี้จะทําไดแตกิจการของรัฐของเทานั้น--------------  

 

                                                                                                                      - ๙๖/๑ 



 ๒๑๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๙๖/๑ 

 

เชน รัฐวิสาหกิจที่ตั้งโดยกฎหมายเทานั้นนะครับ กิจการของรัฐขณะนี้นะครับ ก็ขอเรียนวา                  

มีการตั้งในรูปแบบใหญ ๆ ๒ รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ คือ ตั้งโดยกฎหมายเฉพาะนะครับ เชน                  

การไฟฟา การประปา เหลานี้เปนตนนะครับ อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีการตั้งขึ้นมามากขึ้น มากขึ้น               

ในระยะหลัง ๆ ก็คือ ตั้งในรูปแบบของการตั้งเปนบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชน  เชน 

บริษัทการบินไทย หรือลาสุด การทาอากาศยาน หรือบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) (บริษัท ทศท 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน))หรือวา การสื่อสาร หรือ อสมท. เหลานี้เปนตนนะครับ ความ

แตกตางระหวางของ ๒ รูปแบบนี้นะครับ ไมวาจะเปนรูปแบบที่ตั้งโดยกฎหมาย เพื่อกิจการของ

รัฐเปนการเฉพาะ หรือตั้งโดยในรูปแบบของบริษัท จริง ๆ แลวเปนเรื่องของการบริหารจัดการ 

แลวเราก็ทราบกันดีวา การบริหารจัดการในรูปแบบของกฎหมายเฉพาะนี้มีจุดออนมากมาย 

แลวก็นําไปสูปญหาตาง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นแนวโนมของโลก แนวโนมของเราที่ผานมานะ

ครับ ก็คือ จะมีความพยายามที่จะใหกิจการเหลานี้มีการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีการ

ตรวจสอบได โดยเฉพาะในรูปแบบของการเปนบริษัทนะครับ เชน บริษัทจํากัด หรือบริษัท

มหาชน เปนตน เพราะฉะนั้นการที่ทานเสนอใหมีการเขียนล็อกถอยคํานี้ลงไปนะครับวา       

การเวนคืนทําไดแตใหออกกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐ ก็คือ เปนการจํากัดวา สิ่งเหลานี้ที่เปน

สาธารณะประโยชนนี่ จะทําไดก็แตในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจที่เปนลิสต (List) ที่เปนกฎหมาย

เฉพาะ แตรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัท เชน การทาอากาศยาน หรือทีโอที หรือสื่อสารมวลชน    

ไมไดเปนกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐ สิ่งเหลานี้ บริษัทเหลานี้ จะไมสามารถไดประโยชนจาก

มาตรานี้นะครับ ซึ่งก็จะสวนทางกับที่ทานเกียรติชัยเปนหวงวา เทากับเรามีการสงเสริมใหรัฐมี

ความเปนเจาขาวเจาของเต็มที่ โดยที่ไมเปดทางใหเอกชนหรือรูปแบบอื่นที่มีการบริหารจัดการที่

มีความคลองตัวกวาเขามาดําเนินการไดนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมคิดวา เราตอง

ระมัดระวังนะครับ ถาเราเติมคํานี้ลงไป เทากับเปนการจํากัดทางออกของเรา แลวก็เปนการ

สงเสริมใหรัฐเขาไปมีบทบาทอยางเต็มที่ โดยเอกชน หรือประชาชนจะเขามาเปนหุนสวน หรือ

เปนเจาขาวเจาของไมได ซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นไดวา  มีกิจการหลาย ๆ อยางที่ประชาชนและ

เอกชนไดเขามามีบทบาท มีความเปนเจาของ เชน กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย    

นะครับ การทาอากาศยาน หรือบริษัทการบินไทย ก็มีประชาชนถือหุนจํานวนไมนอย ซึ่งถาเรา

เขียนตามนี้ ก็เทากับวา เราไมไดสงเสริมกิจการในลักษณะที่เปนบริษัทนะครับ แตเราจะ 



 ๒๑๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๙๖/๒ 

 

ใหแตเฉพาะที่เปนกิจการที่เปนของกฎหมายจัดตั้งเฉพาะเทานั้น ซึ่งทั้ง ๒ สวนนี่ ไมวาจะเปน

การบินไทย หรือการทาอากาศยาน ทุกวันนี้ก็ยังเปนรัฐวิสาหกิจอยู เพราะวารัฐยังถือหุนเกินกวา

๕๐ เปอรเซ็นตนะครับ ความแตกตางในความเปนเจาขาวเจาของรัฐนี่ จริง ๆ ก็ไมไดผิดแผก   

ไปจากเดิมนัก เพราะวา รัฐเปนถึงผูถือหุนใหญหรือเปนเจาของมากกวา ๕๐ เปอรเซ็นตนะครับ 

เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ ผมอยากจะใหทานไดเห็นนะครับวา ในวรรคหนึ่งนี่ เราไดเปดใหการ

เวนคืนนี่นะครับ ใหสามารถทําได เพื่อการพัฒนาเกษตรหรืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนี่คงจะ

เปนกิจการของรัฐไมได ถาใหเปนกิจการของรัฐ มันก็จะเขาประเด็นที่ทานเกียรติชัยเปนหวงวา

เรากําลังจะทําใหตรงนี้เปนคอมมิวนิสต (Communist) หรือเปลา ตรงกันขาม เราถือวา สิ่งนี้     

ก็จะตองเปดนะครับ เพราะฉะนั้นถอยคําที่ทานเติมลงไปก็จะมีปญหานะครับ อันนี้ก็คือ  

ประการหนึ่งที่ผมอยากจะขอชี้แจงในสวนของวรรคที่ ๑ นะครับ ในสวนของวรรคที่ ๒ นี้นะครับ 

ในเรื่องของมูลคาที่แทจริงที่ทานเกียรติชัยยกขึ้นมานี่ ผมเห็นดวยกับทานเจิมศักดิ์นะครับวา 

ในทางเศรษฐศาสตร ในทางการบัญชี ในทางของผูสอบบัญชีนี่ คําวา มูลคาที่แทจริง เปนเรื่องที่

ยากแกการตัดสินมากนะครับ แลวจริง ๆ แลวที่เราเขียนในรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๒ ขอนี้นะครับ    

เราไมไดบอกวา ใหคํานึงถึงราคาซื้อขายตามปกติเทานั้นนะครับ เราไดมีการเติมลงไปดวยวา 

ใหคํานึงถึงการไดมาสภาพ และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย และความเสียหายของผูถูกเวนคืน     

ก็คือ หมายถึงวา ถาผูถูกเวนคืนนี่มีรายไดจากการที่เขาใหเชาที่ตรงนั้นเทาไร หรือหากเขาใชเปน

ที่อยูอาศัย ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๙๗/๑ 



 ๒๑๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     รัศมี ๙๗/๑ 

 

หรือมีที่ประกอบกิจการ  มีกิจการ  มีรายไดเกิดขึ้นอยูแลว  ตรงนี้ รัฐก็ตองชดเชยคืนให 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานเติมลงไปในวรรคทายที่วา ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับจากการ    

ใชสอยอสั งหาริมท รัพยที่ ถูก เวนคืนดวยนี่  ก็ เปนการเติมที่ อาจจะซ้ํ าซอนกับคําว า                

ความเสียหาย แลวตรงนี้อาจจะกินความรวมไปถึงประโยชนในอนาคต ถาหากเปนการตีความ

แบบนี้แลวนี่นะครับ ก็ทําใหการประเมินราคาที่ดิน การที่จะชดเชยก็จะเกิดความยุงยาก                  

เกิดปญหาอยางมาก แลวก็ไมมีที่จะลงเอยกันได เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา ที่กรรมาธิการ                  

ไดนําเสนอมา ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมูลคาที่แทจริง แลวก็เขียนในลักษณะที่วา ใหเปนไป

ตามสภาพที่ ตั้ ง  แล วก็ ความ เสี ยหายนี่ ก็ น า จะ เพี ย งพอต อการพิ จา รณานะครั บ                  

สวนประการสุดทายที่ทานสุรชัยไดขอแปรญัตติ เติมคําวา ทั้งนี้ ในวรรคสุดทายนี่ ประเด็นนี้                  

ก็คิดวา คงจะเปนเรื่องที่ไมมีขอขัดของ ก็ขออนุญาตชี้แจงแตเพียงเทานี้กอนครับ 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    คือ         

ทานสมาชิกครับ ผมวา ญัตตินี่มีผูแปรอยู ๒ กลุม กลุมหนึ่งคือของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขอแปร                  

ในวรรคที่  ๑   วรรคที่  ๑  ของมาตรา  ๔๒  นี่นะครับ  ทานตัดขอความวา  การเวนคืน

อสังหาริมทรัพยดังกลาวจะกระทํามิได สวนที่ตัด คือ เวนแตการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ตัด

ตรงนี้ออก กรรมาธิการยังคงรางของกรรมาธิการอยู ทานจะยืนในสวนที่ทานขอตัดไหมครับ 

เดี๋ยวผมถามทานอาจารยเจิมศักดิ์กอนครับ เพราะวา การไดมาซึ่งธรรมชาติ ผมยกตัวอยางวา 

ถาเขาไปเจอเหมืองน้ํามัน ไปเจอบอน้ํามัน แลวมันอยูในที่เอกชน หรือจะเหมืองโพแทสอะไรก็ได

อยางที่อาจารยพูดถึง  

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานอยาอภิปรายเอง กรุณา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เปลา           

ผมก็ถาม เพื่อจะไดทําความเขาใจ เพื่อประโยชนทั้งหมด ผมก็มีสิทธิจะถามนะครับ เอาเปนวา

ทานยังติดใจถอยคําตรงนี้หรือเปลาครับ 



 ๒๑๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     รัศมี ๙๗/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   :  คือทานประธานครับ จริง  ๆ  แลว                  

ผมอยากจะประนีประนอมตรงนี้ พูดดวยความสัตยจริง อยากที่จะบอกวา ถาเปนไปตามราง                  

ของกลุมของคุณสุรชัย ผมรับได แตผมเกรงวา จะเหมือนเมื่อคืน ทานประธานไมอยูตรงนั้น                 

นะครับ เมื่อคืนนี้ผมยอมที่จะเปนไปตามของหมอชูชัย แลวผมก็ถอนหมด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เขาใจ

ครับ                       

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยวทานฟงผมใหจบสิครับ ทานอยากรู

ไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

คืออาจารยพูดรอบนี้รอบที่ ๓ แลว  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เปลา ๆ ผมกําลังจะพูดตอนนี้ไงครับวา         

ผมจะถอนไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เชิญเลย

ครับ  

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เพราะฉะนั้นถาผมถอยเมื่อคืนนี้ ผมถูกตม 

ผมนี่ถอยไป แลวก็บอกวา เอาอยางหมอชูชัยแลวกัน แลวกรรมาธิการก็บอก โอ.เค. แบบนี้รับได 

เพียงแตหาถอยคําเทานั้นเอง หาถอยคําใหดี ผมก็โอ.เค. ก็ไมมีปญหา จบ เสร็จแลวเราก็โหวต

กัน เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้จะใหผมประกันไดอยางไร ผมไดปรึกษาหารือกันแลว ทุกคนบอกใหผม

ยืนไวกอน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ครับ ได 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เพราะถาผมถอยไปนี่ แลวผมจะไวใจอะไร

ไดละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ครับ อยางนั้นของอาจารยยืนไวกอนครับ อยางนั้นผมถามทานสุรชัยนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ตกลงใหผมยืนไวใชไหมครับ 

 



 ๒๑๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     รัศมี ๙๗/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ ทาน

ยืนไวกอนครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ไมตองนั่งใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ยืนเนื้อหาของทานแลวกันนะครับ แตพูดจบแลว กรุณานั่งดวยครับ ทานสุรชัยครับ ของทานใน

กิจการของรัฐนี่ ทานยังคงไหมครับ มันมีรัฐวิสาหกิจอีก อะไรอีกนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   :  ผมตองขอเรียนยืนยันวา ผมตองขอคงไว                  

แลวก็จะขออนุญาตทานประธานขออภิปรายสรุปปดทายดวยครับ เพราะวา หลังจากไดฟง               

คําชี้แจงจากทาน ดร. พิสิฐแลว ขออภัยที่เอยนาม เพื่อไมใหเกิดความสับสนทั้งเพื่อนสมาชิก                  

ที่นั่งอยูที่นี้ แลวก็พี่นองประชาชนที่รับฟงการถายทอดทางบาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

เอาทีละประเด็นไดไหมครับ เอาประเด็นนี้ในกิจการของรัฐนี่นะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ยืนอยางเดิมครับ ตามคําแปรของผมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ชวยพูด

อีกทีครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   :  ขอยืนอยางเดิมตามคําแปรครับ  แลวขอ      

อภิปรายสรุปดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

เอาหัวขอนี้นะครับ สิ่งที่หวง หวงอะไรรูไหมครับ ขออนุญาตนะครับ เพราะวาจะไดเสริม

ความคิดกันวา ใตทางดวนตอนนี้ เวลาเวนคืนมานี่ ทําอะไรไมไดเลยเต็มไปหมดเลย ก็เลยคิดวา

นาจะพิจารณาตรงนี้ดวยนะครับ ทานจะอภิปรายเพิ่มหรือครับ  

 

                     - ๙๘/๑ 

 

 



 ๒๑๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๙๘/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ประเด็น

กิจการของรัฐนี่นะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   เอาเลย 

เชิญเลยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ เรียนทาน

กรรมาธิการยกราง เพื่อนสมาชิกทุกทานครับ ผมไดฟงคําอภิปรายชี้แจงของทาน ดร. พิสิฐแลว 

เกี่ยวกับขอความที่ผมขอแปรญัตติเพิ่มเติม คําวา กิจการของรัฐ ลงในวรรคแรกของมาตรา ๔๒ 

และทานชี้แจงวา ถาเพิ่มอยางที่ผมขอแปรญัตติแลวนี่ จะเปนการตีวงใหแคบลงไปอีกวา                  

การเวนคืนนั้น จะกระทําไดแตเฉพาะกิจการของรัฐที่มีกฎหมายตราขึ้นโดยเฉพาะ และทานก็

ชี้แจงตอไปวา เดี๋ยวนี้นี่โลกยุคใหม กิจการของรัฐอาจออกมาในรูปของบริษัท หรือบริษัทมหาชน

จํากัดก็ได ผมเรียนทานวา สิ่งที่ทานชี้แจงไปนั้น ทานกําลังแปลความหรือตีความกฎหมาย

ผิดพลาดเลยครับ ผมเรียนแลววา การเวนคืนอสังหาริมทรัพยนี่รัฐตองทําไมได การที่เขียน

กฎหมายใหรัฐมีอํานาจเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชนได นั่นคือ การเขียน

ขอยกเวนของหลักกฎหมาย ซึ่งจะตองอาศัยองคประกอบดังนี้   

   ประการที่ ๑ ก็คือ ตองมีอํานาจของกฎหมาย ที่จะเขียนใหอํานาจรัฐเขาไป

เวนคืนที่ดินของประชาชนได กฎหมายในที่นี้ ก็คือ กฎหมายที่จะออกตามความบทบัญญัติ                 

ในรัฐธรรมนูญ คําวา กิจการของรัฐ ที่ผมขอเพิ่มเติมไปนั้น จึงไมไดขยายความ คําวา กฎหมาย   

   ประการที่  ๒  ที่ผมจะตองเรียนใหทานทราบก็คือ  องคประกอบ  ขอที่  ๒                  

ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ตามที่ผมขอแปรญัตติไวนั้น ก็ไดแก การเวนคืนนั้น ตองเวนคืนไป

เฉพาะแตเพื่อกิจการของรัฐเทานั้น เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงองคประกอบ ขอที่ ๒ นี่ทานจะเห็นได

ชัดเจนวา คําวา กิจการของรัฐ ที่ผมขอแปรญัตติเพิ่มเติมไปนั้น มิไดขยายความ คําวา กฎหมาย 

แตกําลังจะแยกมาเปนองคประกอบ ขอที่ ๒ ใหเห็นวา รัฐจะเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นอง

ประชาชนไดนั้นนี่ นอกจาก ๑. ตองมีกฎหมายรองรับอํานาจของรัฐเสียกอนแลว  ๒. ตองเวนคืน

ไดแตเฉพาะกิจการของรัฐ มิไดดูที่ฐานะของการเปนกิจการของรัฐหรือไมนะครับ   



 ๒๒๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๙๘/๒ 

 

   ประการที่ ๓ กิจการของรัฐที่ใหอํานาจรัฐในการที่จะเวนคืนตามบทบัญญัติของ

กฎหมายที่ เปนองคประกอบ ขอที่ ๑ นั้น จะตองมีองคประกอบ ขอที่ ๓ อีกขอครับ คือ                  

เฉพาะเรื่องราว หรือกิจกรรมที่เขียนอยูในมาตรา ๔๒ ถาตามรางของทาน ก็ไดแก กิจการ                  

อันเปนสาธารณูปโภค กิจการอันจําเปนในการปองกันประเทศ แลวก็วาไป เร่ือยไปเลยนะครับ 

เพื่อไมใหเสียเวลาของที่ประชุม นั่นคือทั้งหมด ๓ องคประกอบ ที่ผมกําลังจะเรียนขยายความ         

ใหทานทั้งหลายไดกรุณาทําความเขาใจ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมเพิ่มเติมจึงไมไดมีผลอยางที่ทาน

กรรมาธิการยกรางไดกรุณาชี้แจงวา  จะยิ่ ง เปนการสรางความสับสนในการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย  ผมขอเรียนยืนยันนะครับวา  ในการที่ รัฐจะใช อํานาจเขาไปเวนคืน

อสังหาริมทรัพยจากประชาชน คําวา เวนคืน ในทฤษฎีทางกฎหมาย ก็คือ รัฐกําลังใชอํานาจ                  

ของรัฐไปรุกรานสิทธิในกรรมสิทธิ์ของประชาชน ซึ่งตองถือวา เปนหลักใหญไวกอน แลวเรา                  

ถือหลักในการคุมครองสิทธิในทรัพยสินของพี่นองประชาชนนี่ เปนหลักใหญมาตลอด                  

ทานอยาไปทําใหหลักนี้สั่นคลอนนะครับ ไมอยางนั้นการเรียน การสอนกฎหมายในประเทศไทย

จะมีปญหาตอไป การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ผมขอเรียนย้ําวา คือ การที่เรากําลังเขียนกฎหมาย

ใหรัฐเขาไปรุกรานกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของประชาชน เพราะฉะนั้นกฎหมายตรงนี้นี่ตองเขียน

ใหแคบและระมัดระวังใหมากที่สุด ทานยิ่งเขียนเปดกวางมากเทาไร ทานกําลังจะทําลาย                 

หลั กกฎหมายใน เ รื่ อ งกา รคุ มค รองสิ ท ธิ ก ร รมสิ ท ธิ์ ข อ งทรั พย สิ น ของประชาชน                  

มากเทานั้น ขอกราบเรียนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

ผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงกระผมไมอยากจะชี้แจงมากมาย เพราะวา เวลาจะยิ่งดึกเขา

ทุกทีนะครับ แตวาอยางไรก็ดี ผมเกรงวา จะไปกันใหญแลวนะครับ ---------------------------------- 

          - ๙๙/๑ 



 ๒๒๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๙๙/๑ 

 

เพราะวาอะไรครับ ประการแรกนี่ เรารางกฎหมายมาตรานี้นี่ คือ มาตรา ๔๒ นี่ ตามแนวทางที่ 

คือ ยกมาทั้งกระบิเลยของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ทานอาจารยวิชา โทษทีนะครับ เอาขอวา กิจการของรัฐนี่นะครับ ขอประเด็นนี้นะครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  นี่แหละครับ ผมกําลังจะ

อธิบายนะครับวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

เชิญครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :   การเวนคืนอสังหาริมทรัพย

นะ จะกระทํามิไดอยูแลว ตองเขาใจในจุดนี้อยูแลวนะครับวา อยางไรก็ทําไมได เวนแต                  

หลักในการตีความกฎหมายนี่ ก็มีอยูแลววา ขอยกเวนตองตีความโดยเครงครัดครับ จะตีความ

ในทางขยายความมิได เพราะฉะนั้นนี่ ตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก็คือ กฎหมาย                

ที่จะบัญญัติขึ้นเฉพาะ เพื่ออะไรครับ เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคอะไร แลวยังมีเสริมตอนทาย

ดวยนะครับวา หรือ นะครับ คําวา หรือ นี่มีความสําคัญมากนะครับ หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางอื่น แสดงใหเห็นวา ขอยกเวนนี่ ตองเปนไปในแนวทางของประโยชนสาธารณะ 

ก็คือ ประโยชนของสวนรวม จะเปนประโยชนของสวนตัว หรือของใครโดยเฉพาะหาไดไม                  

แลวก็มีหลักการตีความทั่วไปอีกวา เอจูส เดม เยเนริส (ejus dem generis) ก็คือหมายความวา 

คําที่ตามหลังนี่  ตองเปนไปตามแนวทางของคําที่มากอนขางหนา  จะไปตีความอะไร 

กระเจิดกระเจิงอะไรไป  เพื่อประโยชนของตัวเอง  เพื่ออะไรนี่  กระจัดกระจายไมได                  

เปนอันขาดครับ การที่ตีความเพิ่มในทางขยายความนั้นมองเห็นวา กรณีการเวนคืนเอามา                  

นี่นะครับ เปนไปเพื่อประโยชนสวนตัวทางโนนทางนี่อะไรนี่ เปนการตีความในแนวทาง                  

ศรีธนญชัยครับ เปนการเอาขอยกเวนมาเปนหลัก สิ่งที่เคยทํามาแลวทั้งหมดนี่ ในแผนดินนี้ คือ 

การเอาขอยกเวนมาเปนหลักทั้งสิ้น ทําใหบานเมืองมันบิดเบือน มันบิดผัน มันเปนการใช

กระบวนการทางกฎหมายที่เพื่อเขาขางพวกของตัวเองทั้งสิ้น ยกตัวอยางที่เห็นชัดเจน ก็คือ   

การรถไฟแหงประเทศไทยนี่ ไมตองยกตัวอยางอยางอื่นเลย ขออภัย เนื่องจากวา สสร. ของเรา

ทานหนึ่งนี่ที่ผมเคารพ  เปนประธานบอรด  (Board)  อยู  เราตองแกไขครับ  และเราตองชี้แจง 



 ๒๒๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๙๙/๒ 

 

ทําความเขาใจกับประชาชนใหเขาใจวา มาตรา ๔๒ มันมีแนวทางของมันอยางนี้ มันตองเปนไป

เพื่อประโยชนสาธารณะอยางเดียวเทานั้น จะเปนไปเพื่อประโยชนอยางอื่นไมไดเปนอันขาดครับ 

แลวผมก็ยืนยันไดเลยวา ระบบของศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองตอไปนี่ จะเวนคืน เพื่อกลไก

ของพรรคพวกตัวเองไมไดเปนอันขาด และ ปปช. หรือคณะกรรมการตรวจสอบอํานาจรัฐ                  

อยางอื่น ก็ตองนําเอาแนวทางนี้ไปใช จะแสวงหาผลประโยชน โดยเอาขอยกเวนมาเปนหลัก 

มิได ที่ทํามาแลวนั่นมันผิดทั้งนั้น และผมขอยืนยันวา กฎหมายเขียนไวดีแลว แตวาผูใชแสวงหา

ผลประโยชน และดําเนินการในแนวทางที่ผิดพลาด พลิกกฎหมาย เอาขอยกเวนเปนหลักครับ 

เพราะฉะนั้น ทานพูดมานี่เขาหลักเกณฑทุกอยาง ตามที่กฎหมายเขียนไวเลย โดยไมจําเปน

จะตองไปเพิ่มเติมอะไรเลย ขอใหผูใชกฎหมาย ใชดวยความเปนธรรม ยุติธรรม มีรัฐบาล                  

ที่ตรงไปตรงมา ถูกตอง เปนธรรม เทานั้นเอง รับรองวา กรณีที่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไมได                  

เพราะที่เคยเกิดขึ้นมาแลวนี่ ถาขึ้นศาลก็ตองติดคุกลูกเดียวครับ ผมเรียนยืนยันไดเลยครับ ------ 

 

                                   - ๑๐๐/๑ 



 ๒๒๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        อุทัยวรรณ ๑๐๐/๑ 

 

ถาเราตีความโดยเครงครัดตามหลักกฎหมายนะครับ ผมขอชี้แจงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

เพราะฉะนั้นขอถามทานสุรชัยนิดหนึ่งครับ คือ ถอยคํานี่ผมดูนี่วา ถอยคํามันก็เปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ แลวก็เปนตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมาหลายฉบับนะครับ            

ซึ่งบัญญัติเหมือนกับของกรรมาธิการนี่นะครับ ทีนี้ สวนที่ทานสุรชัยขอเพิ่มนี่ ที่บอกวา         

ฝายกิจการของรัฐนี่ ที่ผานมามันมีปญหาอะไรหรือเปลาครับ ถึงไดตองเพิ่มตรงนี้ ขอทราบ

ขอมูล จะไดสะดวกแกการตัดสินใจนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบพระคุณครับ เพื่อเปนการตอบคําถามทาน

ประธาน ผมเรียนอยางนี้นะครับ ประการที่ ๑ ผมทราบดี เพราะผมศึกษามา วา รัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ผานมา โดยเฉพาะ ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติอยูในมาตรา ๔๙ เรื่องการเวนคืน ใชถอยคําแบบที่

กรรมาธิการยกรางใชถอยคํา คําตอบที่ ๒ สําหรับคําถามทานประธาน คือวา มีเหตุผลอะไร                  

ที่กระผม และคณะของผมตองขอแปรญัตติ เพราะเรามองเห็นสภาพปญหาในการที่อาศัย

ชองทางที่กฎหมายใหอํานาจในการเขาไปเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากพี่นองประชาชน แลว                  

แปรสภาพกิจการไปเปนของเอกชน นั่นคือ การอาศัยอํานาจในการที่เวนคืน โดยกฎหมาย                  

ที่ตราไวในขณะนั้นไมไดผูกปมประเด็นเรื่องกิจการที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยไปเปนของรัฐนั้น                  

ตองเปนกิจการของรัฐ เปนชองทางครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

เชนอะไร ไดไหมครับ ชัดเจนอีกหนอย แปรสภาพเปนของเอกชนนี่มันมีตัวอยางอะไรที่ชัด ๆ                  

มีไหมครับ ที่ผานมา 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ เวนคืนที่ดินโดยอางวา                  

ไปสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟา เขื่อนเปนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                  

ซึ่ ง เปนกิจการของรัฐใชไหมครับ  เวนคืนที่ดินจากพี่นองประชาชน  เพื่อไปสรางสาย                  

สงไฟฟาแรงสูง แลวบอกวา สายสงไฟฟาแรงสูงนั้น เปนทรัพยสินของการไฟฟาฝายผลิต                  

แหงประเทศไทย เพื่อการสาธารณูปโภคอีกครับ ประชาชนยินดีครับ พี่นองประชาชนจะไดมี

ไฟฟาใช ถาใหผมยกตัวอยาง มันจะยาวอยางนี้ละครับ  หลังจากนั้นมีการแปรรูปกิจการ  

 



 ๒๒๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        อุทัยวรรณ ๑๐๐/๒ 

 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไปเปนบริษัทจํากัด เตรียมเขาตลาดหลักทรัพย ทุกทาน

ทราบดี จัดสรรหุนกันเรียบรอยแลวครับ ดีแตวา ศาลปกครองพิพากษาใหเพิกถอนการแปรรูป     

ณ วันนี้เราถึงยังมี กฟผ. หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอยู ถาไมมีการนําคดีนี้                  

ขึ้นสูศาลปกครอง นําไปสูการพิพากษา ใหเพิกถอนการแปรรูป กฟผ. วันนี้อาจจะมีคดีขึ้นสูศาล

ปกครองอีกหลายหมื่นคดี ที่พี่นองประชาชนจะใชสิทธิฟองเรียกคืนเขื่อนของเขา ที่ดินซึ่งเอาไป

ปกเสาไฟฟาสายสงแรงสูงผานที่ดินของเขา รอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของเขา ซึ่งในขณะนั้น                  

เขายินยอมพรอมใจ เพราะเปนกิจการของรัฐครับ นี่คือ ๑ ตัวอยาง ถาจะเอาตัวอยางตอไป                  

ผมมีตัวอยาง ปตท. การปโตรเลียม ที่เวนคืนที่ดินของพี่นองประชาชนไปฝงทอสําหรับสงน้ํามัน 

ทอสําหรับสงแกสอีกนะครับ ผมวา แคนี้คงพอครับทานประธานครับ บทเรียนเดียวก็เจ็บปวด

แลวครับ อยาไปยกตัวอยางหลายเรื่องใหมันเจ็บปวดมากกวานี้เลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ตรงนี้ละครับ คือเหตุผลวา ผมทําไมตองขอแปรวา

ตองเอาไปใชในกิจการของรัฐ ถามวา ตรงนี้มันมีผลเสียหายอยางไรกับกิจการของประเทศชาติ 

ถามวาตรงนี้มันไปปดกั้นการเติบโตธุรกิจของภาคเอกชนหรือครับ ถาทานกรรมาธิการยกราง 

เมื่อกี้ทานชี้แจงมาวา ทานมีขอความอยูในเงื่อนไขหนึ่ง ในมาตรา ๔๒ วรรคแรกบอกวา กําหนด

วัตถุประสงคการเวนคืน เพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม แลวผมขอแปรรูปวา                  

ตรงนั้นตองเปนกิจการของรัฐ ทานบอกวา จะเปนการปดกั้นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม 

เพราะภาคอุตสาหกรรมนั้น ตองเปนภาคธุรกิจ เอกชน ผมยิ่งกลัวทานใหญเลย ถาทานชี้แจง

แบบนี้ กลัววาทานกําลังจะเวนคืนที่ดินของพี่นองประชาชนของผม ไปตอบสนองความเติบโต

ของอุตสาหกรรมในภาคเอกชน -------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                   - ๑๐๑/๑ 



 ๒๒๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๐๑/๑ 

 

ไมใชหนาที่ของรัฐครับ ทานพูดเหมือนประหนึ่งวา ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับเดียว                  

ที่สามารถสรางความเติบโตใหกับธุรกิจภาคเอกชน หรือดานอุตสาหกรรมได ถาอยางนั้น                  

เรามีพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนไวทําไมครับ หรือเรียกสั้น  ๆ  วา บีโอไอ (BOI) 

(Investment Promotion Act) เอกชนไปอาศัยชองทางตามกฎหมาย นั่นสิครับ ใหสิทธิ

ประโยชนคุณตั้งเยอะแยะ ทําไมคุณตองมาอาศัยอํานาจของรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย

จากพี่นองประชาชน เพื่อไปสนองตอบภาคอุตสาหกรรม นี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ผมตอง

ตอกย้ําวา มีความจําเปนที่ผมตองเพิ่มขอความนี้ในมาตรา ๔๒ วรรคแรก ทั้งนี้ ทั้งนั้น ไมได  

เพื่อผลประโยชนของผมเลยนะครับ ที่ผมพยายามตอสูในเร่ืองนี้ เพื่อประโยชนของพี่นอง

ประชาชน ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพย แลวเพื่อผลประโยชนของรัฐ ซึ่งจะเปนเจาของทรัพยที่

เวนคืนจากประชาชน ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

เดี๋ยวใหขางลางพูดใหจบกอนนะครับ แลวทางกรรมาธิการตอบ จะไดสรุปทั้งหมดนะครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ             

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมฟงทานอาจารยวิชา ผมชื่นใจทุกทีเลย ผมเรียน    

ตรง ๆ ผมเองฟงอาจารยวิชาแลวผมเบาใจไปเยอะ ทุกครั้งเลย แลวผมคิดวาทานพูดถูกนะครับ 

ผมเห็นดวยรอยเปอรเซ็นตเลยวา หลักกฎหมายเปนอยางนั้น แตปญหามีอยูวา มาตราเดียวกัน

นี้ไดลอกกันมาเหมือนกันกับเมื่อป ๒๕๔๐ แลวศาลรัฐธรรมนูญนี่เขาไดตีความบิดเบือนไปแลว 

พวกผมสงศาลรัฐธรรมนูญ บอกวา กฎหมายที่กําลังจะออกมามันขัด เพราะหลักใหญมันทํา

ไมได เหมือนทานพูดเลย เขาเอาขอยกเวนมาออก แลวบัดนี้เขาตีความไวเปนบรรทัดฐาน

เรียบรอย ผมถามทานนะครับ ผมไมคอยรูเรื่องกฎหมาย ประเด็นคือวา เมื่อเขาบิดเบือนไป

เรียบรอยแลวจากศาลรัฐธรรมนูญ ไมใชชุดปจจุบันนี้ แตชุดกอน ที่ถูกเอาออกไปนั่นละครับ 

ถามวา อยางนี้เราตองแกไขรัฐธรรมนูญใหมไหม เพื่อที่จะใหมันชัดเจน เพราะหลายมาตราที่เรา

เคยถูกบิดเบือน เอาไปใชงานบิดเบือนในรัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๔๐ทานก็พยายามที่จะปรับแก 

เพื่อใหเห็นชัดเจนขึ้น ผมถามวา ถาไมอยางนั้นเราจะมีปญหาไหมครับ ประการที่ ๒ ทาน

ประธานครับ ทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ ดร. สมชัย ฤชุพันธุ เดินมาหาผมเมื่อสักครูนี้ ทานบอก 



 ๒๒๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๐๑/๒ 

 

วาทานเสียดาย ทานไมไดแปรญัตติ ทานพูดไมได แตทานชี้ใหผมเห็นอันหนึ่งวา กฎหมายอันนี้                

ก็เห็นดวยกับอาจารยวิชาวา หลักมันก็คือ มันจะเวนคืนไมได แตยกเวนไปเรื่องเกษตร                  

และอุตสาหกรรมนี่ ทานบอกวา  เปนเรื่องอะไรหรือ อุตสาหกรรมมันก็จะตองใหนักอุตสาหกรรม

เขาซื้อที่สิ อยางแรโพแทสนี่ อุตสาหกรรมก็ตองเจรจาที่จะหาที่ ที่จะไปเอาที่ใตดินเขา ไมใช                  

ไปยืมมือรัฐ แลวก็ยืมเรื่องนี้ไปออกกฎหมาย แลวก็ไปใหเอกชนอีกรายหนึ่ง อาจารยสมชัย                

นะครับบอกวา จริง ๆ แลวนี่ เสียดายวาไมไดเปนคนแปรญัตติ แลวก็ระบบนี้ มีความคิด                  

ความอานที่อยากจะชวยกัน แตไมสามารถจะชวยได เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ผมอาจจะ

พาดพิงอาจารยสมชัยในทางที่ทําใหทานเสียหายก็ได เพราะวาผมพูดไป ทานอาจจะบอกวา 

ทานไมไดพูดอยางผม ทานกรุณาใหสิทธิพาดพิงอาจารยสมชัยดวย ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทางกรรมาธิการพอจะหาทางออกในถอยคําไดไหมครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัญ 

ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมขออนุญาตสรุปประเด็นที่งาย ๆ ขึ้นไปนะครับ ประเด็นแรก              

ผมอยากจะหารือกับทานเจาของผูแปรญัตติในวรรคสุดทายกอนนะครับ --------------------------- 

 

 

           - ๑๐๒/๑ 

 

 

 

 

 



 ๒๒๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๐๒/๑ 

 

ที่เติมคําวา ทั้งนี้ นี่นะครับ ผมคิดวา อันนี้อยากจะขอความกรุณาวา ใหเปนไปอยางเดิมดีกวา

ครับ เพราะวาอานแลวนี่ภาษาไทยมันไมเปนประโยค ทานดูสิครับ มันเดินมาแลวมันไมมีกิริยา

นะครับ การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท ตามวรรคสาม และการเรียกคืน     

คาทดแทนที่ใชไป ยังไมมีกิริยาครับ แลวก็ไปตอดวย ทั้งนี้ อยางนี้ไมถูก มันนาจะตองเปน

แบบเดิมที่เขาเขียนมาตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๑๗  ๒๕๒๑  ๒๕๓๔ แลวก็ ๒๕๔๐ นี่ นาจะถูก

แลว แตนี่ ขอเรียนหารือ เพราะวาเปนเรื่องรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ นะครับ ผมคิดวา                  

เราอาจจะตองไปโหวตกันที่จุดสําคัญ เวลาแพ ชนะ ตรงนี้จะไดไมพลาดไป 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานสุรชัยครับ ถอยคําเองครับทาน ทั้งนี้ กับมี ไมมี รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ ก็มีทั้ง ๒ อยางละครับ 

บางมาตราก็มี ทั้งนี้ บางมาตราก็ไมมีนะครับ เอาเรื่องใหญ ๆ ดีกวาครับทาน 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ เดิมทานประธาน                 

ก็พูดเองนะครับ วา มีทั้งใช ทั้งนี้ กับไมมีใช ทั้งนี้ แลวก็เอาเรื่องใหญ ๆ แลวทําไมกรรมาธิการ              

ยกรางเอาเรื่องเล็ก ๆ ขึ้นมาถามผมละครับ ก็นาจะผานไปตามที่ผมเสนอ ทานอาจารยจรัญ 

 นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  มิไดครับ เราจะไดไป คอนเซนเทรต 

(Concentrate) กันที่ตัววรรคสอง และวรรคหนึ่ง ตอไปอยางไรครับ มันไมมีกิริยาไงครับ ทาน

สุรชัยครับ ถาที่ ไหนมันครบประโยคแลว เราจะเติม ทั้งนี้  เติมอะไรเขาไปอีกอยางนั้น                  

นะถูกตอง แตวาตรงนี้ ที่มาขางหนา มันยังไมเปนประโยคเลย มันเปนประธานเทานั้นนะ                  

เห็นไหมครับ  

 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ 

 นายจรัญ  ภกัดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ถาไดนะครับ ขอบพระคุณทานอยางสูง

เลยครับ 

 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  อาจารยกําลังจะเอาเรื่องหลักภาษามาใช                 

ใชไหมครับ 

 นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  มิไดครับ ผมอยากจะขอความกรุณาวา  

 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมรับขอเสนออาจารยครับ 

  



 ๒๒๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๐๒/๒ 

 

 นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณอยางสูงเลยครับ                  

ผมเขยิบมาที่ประเด็นที่ ๒ ที่งายหนอย คือ วรรคสอง ซึ่งผมคิดวา นาจะตกลงกันไดโดยที่ไมตอง

ลงคะแนนเสียงนะครับ เพราะผมเอาจากคําอภิปรายของทั้งหลาย ๆ ทานที่อภิปรายมาแลว                  

นี่ คืออยางนี้ครับ ราคาที่เราใชคํา กรรมาธิการใชคําวา ราคาซื้อขายกันตามปกติ นี่เปนคํา                  

ที่ใชกันมาในรัฐธรรมนูญ ตั้งแตป ๒๕๑๗ นะครับ ตรงกันหมด แลวเหตุผลนี่ เพราะอยางนี้ครับ 

เหตุผลก็เพราะวา ในตอนเวนคืนแลวเรียกคาทดแทนนี่ มันมีการทําราคากัน ราคาปกติ ไมปกติ

อะไรอยางนี้ เขาก็เลยใชคํานี้ แตวาถาทานผูแปรญัตติ ทานอยากจะเนนที่มูลคาแทจริงนี่                  

ผมฟงทานกรรมาธิการ ทาน ดร. พิสิฐ วา มูลคาแทจริงก็อาจจะยากนิดหนึ่ง ผมวาเขียนใหตรง

เลยไดไหมครับวา โดยคํานึงถึงราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามปกติ อยางนี้ไดไหมครับ ตรงกับ                  

ที่ทานตองการวา ในเรื่องนี้ความจริงเราเนนที่วา คาทดแทนการเวนคืนนี่ตองกําหนดให                  

อยางเปนธรรม นั่นคือหัวใจ นอกจากนั้น ก็โดยใหคํานึงถึงอะไรบางครับ ๑. ราคานะครับ                  

ผมอยากเรียนหารือวา เราใชราคาตลาด ซึ่งตรงกับที่ทานตองการนะครับ ก็ซื้อขายกันตามปกติ

นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไดไหม

ครับ ทานสุรชัยครับ มันก็เปนไปตาม พรบ. เวนคืนนะครับ เขาก็ใชคํานี้ครับ ราคาตลาด นี่ครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เรียนทานประธาน ผมวา ผมขอฟง                  

ทานอาจารยจรัญ ใหจบกอนดีกวาครับ อยาเพิ่งมาถามทีละเปลาะ ทีละเปลาะ นะครับ       

ทานเสนอของทานมาใหจบกอน แลวเดี๋ยวผมจะพิจารณาทีเดียวครับ 

 นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ครับ แลวตอไปนะครับ เราคํานึงถึง

ราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามปกติ ประการที่ ๑ ประการที่ ๒ เราคํานึงถึงการไดมา ประการที่ ๓ 

เราคํานึงถึงสภาพ และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น และผมก็อยากจะตัดคําวา และ นะครับ 

ประการที่ ๔ คํานึงถึงความเสียหายของผูถูกเวนคืน แลวก็เอา และ มาใสตรงทายที่ทานผูแปร

ญัตติ เ ติ ม เ ข ามาครั บ  โดย ไม ต อ ง ใช คํ า ว า  ทั้ ง นี้  โดยคํ านึ ง ถึ ง  ซ้ํ า อี ก  เพ ราะ เ ร า                  

โดยคํานึง ถึงมาแลว ตั้งแตตนอยางไรครับ ราคาที่เปนธรรม โดยคํานึงถึง หนึ่ง สอง สาม สี่                  

แลวก็ และประโยชน ที่ทานใชคําวา ไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืนนะครับ  

ผมขออนุญาตปรับนิดหนึ่งวา ------------------------------------------------------------ - ๑๐๓/๑ 



 ๒๒๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๐๓/๑ 

 

และประโยชนที่รัฐ และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน แลวก็จบ 

ขออนุญาตตัดคําวา ดวย เพราะวาคําผวนนะครับ ตรงนี้ก็จะเปนคําเหมือนที่เราทําคดีเวนคืนกัน

ครับ ที่ผูถูกเวนคืน คืออยางนี้ไงครับ เวลาเราทําคดีเวนคืนนี่ เราดูวา คนที่ถูกเวนคืน ทีแรกใน

สวนที่เขาถูกเวนคืนไปเขาเสียประโยชนนะครับ แตวา ที่ดินที่เหลือของเขาขางทางหรือรอบ ๆ                  

ราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นสูงกวามูลคาที่ดินที่เขาถูกเวนคืนนะครับ ในตอนทําคดีเราก็ตองคํานึงถึง                

ตรงนี้ดวย เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะ ไหน ๆ ทานเติมแลวก็เติมใหครบวา และประโยชนที่รัฐ                

และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน ก็ครบ ตรงนี้ก็หลักการแลว

ตรงกันครับ เพียงแตวา ทางกรรมาธิการก็ติดใจตรงถอยคําอยูนั่นละครับ ซึ่งถาทานรับถอยคํานี้

ได ผมก็คิดวา ทางคณะกรรมาธิการก็นาจะรับการแปรในวรรคสองได และจะไดไปคุยกันที่วรรค

หนึ่งครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เชิญ

ทานสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  อาจารยจรัญไมเสนอวรรคหนึ่งมาใหผมพิจารณา

พรอมกันเลยหรือครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  เสนอเลย ไดครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ดวยความยินดีเลยครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ครับ ทานประธานที่เคารพครับ                  

ในวรรคหนึ่งนี่ กระผมฟงคําอภิปรายของทานผูแปรญัตติแลว ผมก็คลอยตามเยอะนะครับ                  

แตวาผมติดใจตรงนี้ครับ คือ ถาเราไปใชกิจการของรัฐ บางครั้งกิจการของรัฐมันไมเปน

ประโยชน ไมไดเร่ืองไดราวก็มีครับ ทานประธานครับ คือ ทานนึกดู กิจการของรัฐที่เอาไปทํา

สนามกอลฟ (Golf) นี่นะครับ เอาไปทําอะไรที่แมวาจะเปนกิจการของรัฐ แตวาก็ไมใชประโยชน

สาธารณะ ผมเขาใจวา ตรงนี้จะตองเนนที่ประโยชนสาธารณะนะครับ คือ ถอยคํา แทนที่ โดย

กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐ อยากจะใชคําวา เฉพาะที่เปนประโยชนสาธารณะ เพื่อการอัน

เปนสาธารณูปโภค แลวก็ตอนสุดทายไปจบที่ หรือกิจการอันจําเปนอยางอื่นของรัฐ แทนคําวา 

หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น คือ กลับหัวกลับทายกัน เพื่อเนนใหเห็นวา ทั้งหมดนี้ตอง

เพื่อประโยชนสาธารณะ พับลิก อินเทอเรสต (Public interest) เปนหัวใจ ถึงเราจะไปกาวลวง 



 ๒๓๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๐๓/๒ 

 

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ดินของประชาชนไดโดยกฎหมายเฉพาะ ถาปรับอยางนี้ เอา

แนวคิดของทานอาจารยวิชัย ทานอาจารยเจิมศักดิ์และคณะ เราก็จะกาวไปอีกกาวหนึ่ง ตอยอด                  

จากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ในประเด็นนี้ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เชิญ

ทานสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมวาผมกําลัง

สับสนทานประธาน  เดี๋ยวทานประธานตองชวยหาทางออกใหผม  ผมกําลังสับสนวา                  

เ ร ากํ าลั งถก เถี ย งมาตรา  ๔๒  เพื่ อหาวิ ธี การรุ กล้ํ าหลั กกฎหมาย เ รื่ อ งกรรมสิทธิ์                  

ในอสังหาริมทรัพยของประชาชน เรากําลังเขียนกฎหมายนี้ดวยความระมัดระวัง หรือเรากําลัง

จะชวยรางกฎหมายที่จะหาชองทางใหรัฐไปบังคับเอาอสังหาริมทรัพยจากประชาชนไดงายขึ้น 

ตองทบทวนกอนนะครับวา เรากําลังดูมาตรา ๔๒ ในหลักเกณฑไหนครับ ผมกําลังสับสน                  

ถาเรากําลังจะหาชองทางที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพยจากประชาชนไดงาย ๆ ผมจะยอมตาม

ทานอาจารยจรัญ แตถาเรากําลังเขียนมาตรา ๔๒ โดยอยูบนหลักการของคําวา ใชอํานาจรัฐ                  

ไปรุกรานกรรมสิทธิ์ของประชาชนอยางระมัดระวัง เพื่อคงหลักการที่รัฐธรรมนูญคุมครองสิทธิ             

ในกรรมสิทธิ์ของประชาชน ผมตองขออาจารยจรัญครับ ทานยอมตามผมเถอะครับ ถาทาน                  

ไมยอมตามผม ผมจะขออนุญาตเสนอวา เราใชเวลาอภิปรายกันมาตั้งแต ๑๙.๐๐ นาฬิกา 

ขณะนี้ ๒๐.๓๐ นาฬิกา ผมเสนอขอโหวตครับ ทานประธานกรุณาถามผูรับรองที่ผมเสนอ                  

ดวยครับ  

 

                - ๑๐๔/๑ 

 



 ๒๓๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ปทิตตา ๑๐๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ครับ ไมตองถามหรอกครับ เดี๋ยวผมถามให คืออยางนี้ ทานสุรชัยครับ ตอนนี้มาตรา ๔๒ นี่    

นะครับ เปนเรื่องของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดยหลักนี่คือ ทําไมไดนะครับ แตจะใหทําไดนี่

นะครับ มาตรา ๔๒ นี่ เขาบอกวา เพื่ออะไร คอย ๆ ดูนะครับ มาตรา ๔๒ เขาบอก ถาจะทําได

เพื่ อการอันเปนสาธารณูปโภค  การอันจํา เปนในการปองกันประเทศ  การไดมาซึ่ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การพัฒนาเกษตร

หรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น นี่คือวัตถุประสงคนี่

นะครับที่ใหเวนคืนได ทีนี้ทานสุรชัยก็เปนหวงวา พอเวนคืนมาแลวนี่นะครับ ที่เอามาทําสิ่ง    

ตาง ๆ เหลานี้ กลับไปมีกฎหมายบางฉบับนี่นะครับ ออกมาบอกวา เมื่อเวนคืนมาแลวนี่ ถาการ

เวนคืนนั้น เปนเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคนั้น อาจจะไปอยูกับไฟฟานะครับ พอไฟฟานี่

นะครับ ไปแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจขึ้นมา ทานก็กลัววา สิ่งที่เวนคืนไปแลวนั้นนี่นะครับ มันจะเขา

ตลาดหลักทรัพยนะครับ ผมวา สวนที่เปนหวงนี่นะครับ มันเกิดทีหลัง มันเกิดทีหลังนะครับ 

ตอนนี้การเวนคืนเขาบอกวา เวนคืนนี่ เวนคืนไปเพื่ออะไร มันก็มีนะครับ หกเจ็ดขอนี่ เวนคืนไป

แลวนี่ ถาจะไปแกปญหา หรือจะไปปองกันนี่ มันก็นาจะไปปองกันหลังจากที่เวนคืนไปแลว หาม

ไมใหเอาไปเปนของ หามไปแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อันนี้ทําความเขาใจกันนะครับ ทานกฤษฎาครับ 

ผมยังทําความเขาใจอยู ถาทานจะประทวงก็ยืนขึ้นแลวยกมือ ผมจะใหนะครับ เชิญครับ  

  (นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ ทานประธานครับ 

ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  ครับ ผมเปนผูหนึ่งในการเสนอแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

จะประทวงเรื่องอะไรครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ประทวงเรื่องทานประธานครับ คือ เนื่องจากวา               

ผูแปรญัตติเปนผูอภิปราย แลวก็ผูสนับสนุนผูแปรญัตติเปนผูอภิปราย คือตอนนี้ผมกําลังสับสน

ในทานประธานครับ ก็เลยขอประทวงทานประธานวา เมื่อกี้ผูแปรญัตติ คือ หัวหนาชุดผม คือ 

ทานสุรชัยไดเสนอทานประธานครับวา สมควรที่ควรอาจจะตองโหวตกันไดแลวครับ ทาน

ประธานครับ ก็เลยตองถามทานประธานวา ตกลงจะอยางไรดีครับ  



 ๒๓๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ปทิตตา ๑๐๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ผมวินิจฉัยนะครับ สิ่งที่กําลังพูดเมื่อกี้ ทานสุรชัยเขาบอกใหผมหาทางออก ผมก็บอกวา                  

สิ่งที่เรากําลังพิจารณา เรากําลังสับสนหรือเปลา เรากําลังออกกฎหมายเวนคืนนี่นะครับ           

วา ถาเวนคืนไดนี่ เพื่อประโยชนอะไรนะครับ ก็ชี้แจงใหทานสุรชัยทานไดทราบ  

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เชิญ

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม                  

เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมขอใชสิทธิประทวงทานประธานครับ  คือ ทานประธานนี่เหมือนกับมี

คําตอบ แลวอยากจะเปนผูอภิปราย ถาทานอยากจะอภิปรายนี่ ทานลงจากบัลลังก มานั่ง

ขางลาง ทานมีสิทธิเลย ทานขอใหอาจารยนรนิติ หรือทานใหอาจารยเดโชทําหนาที่ประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ 

เขาใจแลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานไมสมควรจะชี้นําไปมานะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ                  

จบหรือยังครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ยังไมจบครับ ผมคิดวา ไมเหมาะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ทานไม มีสิทธิมาว าผมนะครับ  ถาทานว าผม  ผมก็จะใชสิทธิ ไม ใหท านพูดนะครับ                  

ทานสุรชัยเขาบอกวา ใหผมชวยหาทางออก และผมก็มีสิทธิพูดครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานสุรชัยบอกใหหาทางออกโดยการที่              

ลงมติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ไมใชครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ลองทบทวนไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เอาเปน

วาทานจะ 



 ๒๓๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ปทิตตา ๑๐๔/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เพราะวาหลายคนก็รูสึกวา ทําไมประธาน

ถึงพยายามพูดเหลือเกิน แลวเมื่อกี้นี้ก็พูดหลายทีนะครับ ไมใชพูดทีเดียว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   ผมก็

พยายามจะไมพูดครับ อาจารยครับ ดวยความเคารพนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือถานั่งเปนประธาน ก็อยาพูดเลยครับ 

ทานทําตามกฎเกณฑเทานั้นละครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ผมก็มีสิทธิพูดนะครับ เพียงแตวา ทานสุรชัยเขาถามผม ผมก็ตองพูดนะครับ                 

ทานสุรชัยครับ สิ่งที่ผมพูดนะครับ คือ สิ่งที่ทานใหหาทางออกนะครับ ผมก็กําลังบอกวา                  

เราลองหาทางออกสิครับ เพราะวาเราตองรับผิดชอบรวมกัน ---------------------------------------- 

 

                    - ๑๐๕/๑ 

 



 ๒๓๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๕/๑ 

 

ถากฎหมายออกไปแลวมีปญหานี่ แลวจะทําอยางไร ก็เปนเรื่องที่เราชวยกันนะครับ                  

ถาจะพูดมากหนอย พูดนอยหนอยนี่นะครับ มันก็ตองหาทางออกดวยกันนะครับ อยามาปด

ปากกันเลยครับ นะครับ เอาเปนวา ผมพยายามใหพูดนอยที่สุดก็แลวกันนะครับ ทาน

กรรมาธิการครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจ า ร ย ค รั บ  ผมจะ ไม ใ ช วิ ธี ป ด ไ มค ( Microphone)กั บท า นอ าจ า ร ย เ ล ยนะค รั บ                  

ดวยความเคารพนะครับ อยาตอบโตกันเลยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ดีครับ ผมคิดวาทางออกนี่ คุณสุรชัย                  

มีทางออกอยู ก็คือขอมติ ซึ่งผมคิดวา สิ่งที่คุณสุรชัยขอแกไขนี่เปนทางออกที่ดี ทานอาจจะคดิวา

ไมใชทางออกที่ดี แตวาก็ใหสมาชิกตัดสินใจสิครับวา เปนทางออกที่ดีหรือไม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : ไดครับ 

อยางนั้นผมใหสมาชิกตัดสินใจนะครับ  

   (นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานกรรมาธิการมีอะไรครับ 

 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม ครับ คือเม่ือสักครูนี้ทานสุรชัยไดชี้แจงในบางประการ ซึ่งผมคิดวา                  

มีการพาดพิงในคําอธิบายของผม แลวก็ไดมีการยกเคส (Case) ขึ้นมา ก็คือเคสของอีแกต 

(EGAT – Electricity Generating Authority of Thailand) ซึ่งผมคิดวา ทานอธิบายได           

ไมครบถวน ก็อยากจะขออนุญาต ขอเวลาทานชี้แจง 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :          

คือเขาใจแลวมั้งครับ  

 นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ) :   ครับ ก็สุดแทแตทานประธานครับ ถาทาน

ประธานเห็นวาใหยุติ ผมก็ยินดีครับ ขอบคุณมากครับ 



 ๒๓๕ 
 

สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         ประไพพิศ ๑๐๕/๒ 

 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : ครับ 

ทานสุรชัยครับ มีอะไรครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ก็ไมมีอะไรครับ กําลังจะประทวง ถาเผื่อทานจะให

ทานพิสิฐอภิปราย เพราะการอภิปรายเสร็จสิ้นหมดไปแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

อยางนั้นลงคะแนนนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ผมจะถามวา ในมาตรา ๔๒ นี่นะครับ วรรคแรกกอนนะครับ กรรมาธิการไมมีการแกไข                  

ทานสุรชัยขอแกไขถอยคํานะครับ ถาหากสมาชิกเห็นดวยกับการแกไขของทานสุรชัย ใหกด          

เห็นดวย  หากไมตองการใหมีการเพิ่มเติมถอยคําดังกลาวนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ทานประธานครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ 

ขออนุญาตครับ ผมวา หลักเกณฑที่เราใชกันมาตลอด ก็คือวา ถาเห็นดวยกับรางกรรมาธิการ          

กด เห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับรางกรรมาธิการ คือ เห็นดวยกับรางที่ผมแปรญัตติ ตองกด        

ไมเห็นดวย แลวทําไมอยู ๆ ทานประธานจะเปลี่ยนหลักเกณฑเสียละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ออ  

เมื่อกี้ผมก็ถามแบบนี้มาตลอดนะครับ ถาสวนใดที่กรรมาธิการเขาไมแกไขนี่นะครับ ผมก็จะถาม

วา จะเติมขอความหรือไม ถาเติม ก็เห็นดวย ถาไมเติม ก็ไมเห็นดวย นะครับ ก็ถามอยางนี้มา

ตลอดนะครับ ถามสมาชิกดูได ไมไดเปลี่ยนเลยนะครับ แตถาจะใหถามแบบนั้นก็ไดครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   เมื่อกี้ทานถามนี่ ผมวา ไมใชอยางที่ทานอธิบาย                 

ใหผมฟง ผมถึงไดงงไงครับ ถาทานอธิบายแลวไมงง ผมคงไมถามทานนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานอยาไปกังวลนะครับ 

 



 ๒๓๖ 
 

สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            ประไพพิศ ๑๐๕/๓ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ทานชี้แจงใหมครับ เดี๋ยวผมจะตั้งใจฟง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ผมถามวา สิ่งที่ทานขอเติมเขามานี่นะครับ ถาสมาชิกเห็นดวยกับสิ่งที่ทานเติมนี่นะครับ                  

ในวรรคที่ ๑ นี่ ถาสมาชิกเห็นดวยกับที่ทานสุรชัยขอเติมเขามา ในกิจการของรัฐ อะไรนี่นะครับ 

ขอใหกด เห็นดวย นะครับ ถาหากวา สมาชิกไมเห็นดวยกับที่ทานสุรชัยขอเติมเขามา                  

ถาไมเห็นดวย ก็กด ไมเห็นดวย นะครับ เขาใจงาย ๆ นะครับ มีทานใดงงไหมครับ ทานสมเกยีรติ

ครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ขอความกรุณาทาน

ประธานเริ่มอยางนี้ใหมไดไหมครับ เพราะวาเราชินกับระบบนี้แลว ก็คือ ถาเผื่อวาใครเห็นดวย

กับกรรมาธิการนะครับ ก็ใหกดคําวา เห็นดวย ถาเผื่อไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็กด                  

ไมเห็นดวย แคนี้ครับ งาย ๆ เลยครับ มันจะไดไมงง ไมงงจริง ๆ ครับ ขณะนี้ผมก็เริ่มงงครับ                  

แตถาเผื่อวา เห็นดวยกับกรรมาธิการ กด เห็นดวย ถาเผื่อไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ กด                  

ไมเห็นดวย ยุติครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

คือผมจะถามตามขอบังคับเลยนะครับ ญัตติเสนอทีหลังตองใหถามกอนนะครับ อยางนั้นจะเอา

ตามสมาชิกที่เสนอทีหลังนะครับ ลบออกหมดนะครับ ที่ถามเมื่อกี้นะครับ--------------------------- 

 

          - ๑๐๖/๑ 

  

  

 

 



 ๒๓๗ 
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๐๖/๑ 

 

มาตรา ๔๒ วรรคที่ ๑ ดังกลาวนี้นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข ถาหากทานสมาชิกเห็นดวยกับ

กรรมาธิการที่ไมแกไขนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาหากทานเห็นดวยกับทานสมาชิกที่ขอแปรญัตติ 

ที่ ขอเพิ่มขอความตามทานสุ รชัย เสนอนี่นะครับ  ใหกด  ไม เห็นดวย  ชัดเจนนะครับ                  

เฉพาะวรรคหนึ่งครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลว ปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่

รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๓๐ นะครับ ไมเห็นดวย ๔๓ งดออกเสียง ๑ นะครับ ก็แกไขตามที่

ทานที่สงวนนะครับ  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๐๖/๒ 

 

   ทานอาจารยจรัญ เชิญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัญ 

ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมใครขอวรรคสองนะครับ ขอเรียนหารือทานผูแปรญัตติวา 

อยากจะขอปรับถอยคํา อยางที่กระผมไดเรียนเสนอไป แลวก็ถาไดขอความที่เปนประโยชน                  

มันจะดีกวาที่เราจะโหวตเอาซายหรือเอาขวานะครับ เพราะฉะนั้นถาปรับไมได เราตองโหวต

ซาย  ขวา  พอโหวตซาย  ขวา  มันก็ชนะกันดวยจํานวน  เราก็จะไมไดสิ่ งที่ดีที่สุดขึ้นมา 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานเสนอถอยคําอีกทีดีไหมครับ จะไดพิจารณาไดชัดเจน 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ถอยคําที่กระผมเสนอ ผมเสนอวา                  

อยางนี้ครับ การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม อันนี้เปนหลัก

นะครับ  โดยคํานึงถึงราคาตลาดที่ซื้อขายกันตามปกติ การไดมา  สภาพและที่ตั้งของ

อสังหาริมทรัพย เอา และ ออกนะครับ ความเสียหายของผูถูกเวนคืน และประโยชนที่รัฐ                  

และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยจรัญครับ ทานอาจารยจรัญครับ พอดีใน พรบ. เวนคืนนี่นะครับ มันใชถอยคําวา                  

ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน ทานสุรชัย                  

จดทันไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  พอไดครับ ตกลงทานอาจารยจรัญจะเสนอถอยคํา

ไหนครับ ถอยคําที่ทานเสนอเมื่อสักครู หรือถอยคําที่ทานประธานพูดเมื่อสักครูครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  เทากันครับ จะเอาทางไหนก็ได  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  เอาของ

อาจารยจรัญแลวกันครับ ของอาจารยจรัญ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมทวนนะครับ โดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกัน

ตามปกติในทองตลาด อยางนั้นใชไหมครับ  

 



 ๒๓๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๐๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

คือถา เปนไปตาม  พรบ .  เวนคืนนี่นะครับ  เขาใชคําว า  ราคาที่ ซื้ อขายกันตามปกติ                  

ในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน ตามที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา 

อะไรนั่นนะครับ ทานอาจารยจรัญสรุปอีกทีหนึ่งแลวกันครับ เอาของอาจารยจรัญนะครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :  ตองกําหนดใหอยางเปนธรรม                  

ใชไหมครับ โดยคํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด แคนี้พอนะครับ ----------------                  

 

          - ๑๐๗/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๐๗/๑ 

 

สวนรายละเอียด ทางกฎหมายเขาจะไปขยายเอานะครับ แลวก็ตอมา เวนวรรคก็ การไดมา                  

สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย ความเสียหายของผูถูกเวนคืน และประโยชนที่ รัฐ                  

และผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ไดไหมครับ  

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย :  ครับ ผมยอมรับครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

ของทานสุรชัยครบถวนแลวนะครับ ของทานอาจารยเจิมศักดิ์ วรรคที่ ๑ ครับ ยังติดใจอยู                  

ไหมครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง  

นะครับ เมื่อเราไดมีการแกไขตามที่กลุมของคุณสุรชัยไดแกไข ผมก็ไมติดใจครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ  

มาตรา ๔๒ เรียบรอยนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๖ สิทธิและ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ไมมีการแกไข มาตรา ๔๓ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ                  

ขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ครับ 

ทานสุรชัยครับ ติดใจไหมครับ ๔๓ ครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ครับ ๔๓ ผมขอถอนครับ ไมติดใจ ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ขอบคุณ

ครับ เชิญทานเลขาครับ 

 

 

 



 ๒๔๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๑๐๗/๒ 

 

    นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๔๔                  

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

สวนที่แกไข  ของทานกรรมาธิการ  มาตรา  ๔๔ ตัดคําวา มี  เฉย  ๆ  ใชไหมครับ  ใชไหม                  

ทานเลขาครับ   

    นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : มีผูสงวน 

คือ ทานพิเชียร ครับ วรรคที่ ๒ นะครับ คุณหมอครับ กลุมของทานพิเชียรนะครับ เชิญครับ 

   นายธีรวัฒน  รมไทรทอง : ครับ กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก                  

ที่ เคารพครับ เกี่ยวกับมาตรา ๔๔ นะครับ กระผมขอแปรญัตติเพิ่ม คําวา บุคคลที่ เปน

อาสาสมัครตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานชวยเหลือทางราชการ คณะกรรมการชุมชนควรไดรับสวัสดิการ

และคาตอบแทนจากรัฐอยางเปนธรรมครับ สืบเนื่องมาจากผมเปน สสร. ที่ออกไปรับฟง                  

ความคิดเห็นจากตางจังหวัดครับ แลวก็เม่ือป ๒๕๔๐ ผมก็ไดรับการขอรองวามีประชาชนกลุม

หนึ่ง ซึ่งเปนกลุมที่พิการทางเศรษฐกิจครับ ปญหาของเขา ก็คือ เปนอาสาสมัครตาง ๆ  เมื่อ     

ป ๒๕๕๐ ผมออกไปรับฟง ก็เปนปญหาเดิมครับ เขาขอรองบอกวา ปญหาของเขา ก็คือ คา

สวัสดิการตอบแทนตาง ๆ ที่เขาไดชวยเหลือทางราชการ หนวยงานตาง ๆ ปรากฏวา ที่เขารับ

งานไปนะครับ อยางเชน อสม. แลวก็ อสม. อพปร. แลวก็อาสาสมัครประชาธิปไตย แลวก็กลุม

แมไก ลูกไกอะไรที่เรากําลังจะไปขอรองใหอาสาสมัครเหลานั้นที่จะออกไปชวยเผยแพร

รัฐธรรมนูญ อาสาสมัครเหลานี้ งานเขารับผิดชอบนี่แทบทุกกระทรวงครับ ทุกคนมองเขาไปหา

เขา เห็นเขากอนครับ แตตอนที่จะใหคาตอบแทน คาสวัสดิการ ปรากฏวา มองขามเลยครับ 

บอกวา พวกนี้ไมมีปญหา แตเปนปญหาครับ ผมออกไปรับฟงความคิดเห็น ------------------------ 

  

            - ๑๐๘/๑ 

                                                                                                                



 ๒๔๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๘/๑ 

 

อยางเชน เกี่ยวกับเกษตรกรก็เชนเดียวกัน ตองขอขอบพระคุณครับที่ยกรางที่ชวยใหมี                  

สภาเกษตรกรครับ อันนั้นก็เชนเดียวกัน อสม. อพปร. แลวก็กลุมลูกไก แมไก สีเขียวอะไร                  

ที่ เรากําลังจะออกไปนั้น เปนสวนหนึ่งครับของเครือขายทั้งประเทศ การที่ เราจะรับฟง                  

ความคิดเห็น หรือการที่เราจะทํางานระบบเครือขายตาง ๆ นั้น จําเปนครับที่จะตองใช

อาสาสมัครเหลานั้น เพราะฉะนั้นผมคิดวา เมื่อป ๒๕๔๐ ถาเปรียบเทียบไปทอดแห ก็เจอปลา

ตัวที่ อสม. หรืออาสาสมัคร ตาง ๆ นั้นทอดแหอีกครับ ปนี้ ป ๒๕๕๐ ก็เจอปลาตัวเดิมครับ 

เพราะไปทุกเวทีก็มีขอกันมากเลยนะครับ เพราะเขาบอกวา เขาไมมีเวลาเลยที่จะทํามาหากิน 

เพราะวาทุกกระทรวง ทบวง กรม มองเห็นเขากอน แลวมอบงานให มอบงานให ทํางาน                 

ใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ แทบทุกวันครับ รายไดไมมีเลยนะครับ หรือคาตอบแทนก็นอยนิด 

วันละรอยกวาบาท บางครั้งก็ไมมี บางครั้งก็ถูกหักคาอาหาร คาอะไร เหลืออยู ๖๐ บาท                  

พวกนี้ครับ เปนกลุมหนึ่งที่ทําใหระบบเครือขายของเราครอบคลุมทั้งประเทศได ก็คือ                 

อาสาสมัครพวกนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดวา คาครองชีพเดี๋ยวนี้ก็สูงมากเลยนะครับ คาครองชีพ               

สูงมาก ไมพอเลี้ยงตัว ถาเปนไปไดนะครับ เพื่อใหเขาไดมีเวลาทุมเทที่จะทํางานใหกระทรวง 

ทบวง กรม และหนวยงานตาง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอความเมตตาจากทานครับ               

ขอใหบรรจุ มาตรา ๔๔ วรรคสอง ครับ บุคคลที่เปนอาสาสมัครตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานชวยเหลือ

ทางราชการ คณะกรรมการชุมชนในเขตอําเภอตาง ๆ นะครับ แลวควรไดรับสวัสดิการและ

คาตอบแทนจากรัฐอยางเปนธรรมครับ ขอแคเปนธรรมครับ ทายที่สุดนี้ ผมตองขอกราบทาน                  

ยกรางดวย เพราะวา เราจําเปนที่จะตองออกไปรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองรัฐธรรมนูญนี้ 

จําเปนตองใชพวกนี้มากครับ เพราะฉะนั้นขอกราบดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  พอดี

ลําดับนี่นะครับ ไปเพิ่มวรรคสองของทางคุณหมอธีรวัฒนนะครับ ก็เลยยังไมไดดูวรรคหนึ่ง                 

นะครับ อยางนั้นทานเอาวรรคสองใหเสร็จเลยแลวกันนะครับ แลวเดี๋ยวคอยมาวาวรรคหนึ่ง              

นะครับ วรรคสองที่ทานคุณหมอขอเพิ่มนะครับ ทานไพโรจนใชไหมครับ หรือใครครับ                  

ทานอาจารยวุฒิสาร เฉพาะที่ขอเพิ่มนะครับ  

 

 



 ๒๔๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๘/๒ 

 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการยกรางครับ ตอประเด็นที่ทานผูขอแปรญัตติ ในมาตรา ๔๔    

นะครับ เร่ืองบุคคลอาสาสมัคร ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในความเห็นกรรมาธิการเห็นวา   

ในหมวดนี้เปนหมวดที่เปนหลักประกันในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับ เพราะฉะนั้นการ

กําหนดเรื่องคาตอบแทนและรายไดสําหรับอาสาสมัครนั้นนี่ ไมนาจะเขามาเกี่ยวของอยูใน

มาตรานี้นะครับ รวมทั้งอยางยิ่งนี่ ในหลักการของอาสาสมัคร ก็เปนหลักที่มีสปริต แลวก็มีจิต

วิญญาณของการอาสาสมัครอยูแลวนะครับ ดังนั้น ระบบของการตอบแทนจึงเปนไปตาม

ระเบียบของทางราชการ ยกตัวอยางเชน การตอบแทนในเรื่องขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

จะตอบแทนอาสาสมัครนี่ ก็ตองเปนไปตามระเบียบ ตาง ๆ ดังนั้น ถาจะมาบัญญัติเอาไวใน

รัฐธรรมนูญ ก็อาจจะทําใหขัดกับหลักของความเปนอิสระของหนวยงานตาง ๆ ครับ ในเรื่องนี้ 

กรรมาธิการจึงเห็นวา ยังไมสมควรบรรจุไวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

คุณหมอครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานคณะกรรมาธิการยกรางครับ เกี่ยวกับ

เรื่องสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพครับ แลวก็ในวรรคหนึ่งนั้น ก็มีบอกวา บุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพในการทํางาน ------------------------------------------- 

 

- ๑๐๙/๑ 



 ๒๔๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๑๐๙/๑ 

 

รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีวิตครับ ทั้งในระหวางการทํางาน และเมื่อพนภาวะการทํางาน

ถึงแมทานคิดวา ไมควรจะมาอยูในหมวดนี้ในสวนที่ ๖ นะครับ ผมอยากใหทานพิจารณาวา                  

ควรจะอยูหมวดไหนครับ เพราะเรามองขามไปขามมาอยูเร่ือยครับ ป ๒๕๔๐ ก็เชนเดียวกัน                  

ก็บอกแบบนี้ครับ แลวก็ป ๒๕๕๐ ก็เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมคิดวา ควรจะไปบรรจุ                  

อยูหมวดไหนนะครับ แลวก็เกี่ยวกับที่กรรมาธิการยกรางบอกวา อยูในหมวดปกครอง              

สวนทองถิ่น แต อสม. ไมใชปกครองสวนทองถิ่นนะครับ ที่สาธารณะสุขไมมีครับ งบประมาณ

สําหรับเร่ืองนี้ครับ เพราะฉะนั้นขอใหหาที่บรรจุใหผมหนอยครับ จะเปนในกฎหมายแม                  

หรือกฎหมายลูกก็ได แตกฎหมายลูก ผมคิดวา ป ๒๕๔๐ ก็บอกวา จะใหเขากฎหมายลูก                  

แตปานนี้ก็ยังไมออกมาเลยครับ ไมรูอยางไร แลวก็เขาทํางานดวยความเหนื่อยยากครับ                  

ถามีโอกาส หรือหาทางใหเขา เขาก็จะไดชวยงานทางราชการทําใหระบบเครือขายของประเทศ

เรา ระดับรากหญามีความมั่นคง แลวกระจายออกไปทั่วถึง เพื่อชวยสรางประเทศชาติครับ                  

กลุมนี้ เปนกลุมที่พิการทางเศรษฐกิจครับ เพราะเราก็มองดู คนพิการเราก็มอง  คนไม

สมประกอบอะไรตาง ๆ แลวคนเล็กคนนอยก็มอง แตกลุมนี้พิการทางเศรษฐกิจ อยากขอฝาก

ทานดวยครับ จะเขาจุดไหน อยางไร ไมเปนไร ขอใหไดเพิ่มสวัสดิการใหเขาครับ เพราะผม

ออกไปรับฟงทุกเวทีครับ ทั้งป ๒๕๔๐ และป ๒๕๕๐ ครับ ขอขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ทานไพโรจนครับ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน กรรมาธิการ มีผูบอกวา การทํางานอาสาสมัคร มันเปนงานที่สมัครดวย     

ความสมัครใจ โดยไมคิดถึงสิ่งที่จะไดรับ หรือผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ ถาจะเปรียบก็

บอกวาเปรียบเสมือนนกนอยตัวหนึ่งบินเขาไปบนทองฟา มองไมเห็นรองรอยอะไรเลย                  

ไมเหมือนเครื่องบินไอพน มันบินไปแลวก็ยังเห็นรองรอยอะไรอยู เพราะฉะนั้นถาหากวา                  

เรานําเรื่องนี้เปนหลักการสากลแลว ก็คงไมมีที่ ไหนที่จะจายคาตอบแทนแกอาสาสมัคร  

 

 

 



 ๒๔๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๑๐๙/๒ 

 

เหลานั้นไดอยางทั่วถึงนะครับ ที่ผมเห็นอยูขณะนี้ก็มีอาสารักษาดินแดนนะครับ ซึ่งเขาทํางาน

ประจํา และตองอยูประจําการตองทําหนาที่อยางเต็มที่นะครับ ตามที่มอบหมาย  ก็มี

คาตอบแทนให นอกนั้นไมมีนะครับ อาสากาชาด อาสารักษาดินแดน อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนนะครับ ปอเต็กตึ๊ง หรืออาสาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อาสาพัฒนา

หมูบานอะไรตาง ๆ คุณหมอครับ มีเยอะแยะมากมายเลย ถาจะจายอยางนั้น ผมคิดวา          

ในหมูบานหนึ่งมีมากมาย รัฐเองก็คงไมสามารถจะตั้งงบประมาณ แลวยิ่งถาเราไปเขียนไวใน

รัฐธรรมนูญนะครับ และรัฐทําไมได ตอบแทนไมได แลวคุณหมอบอกวา จะไปฟงเสียง

ประชามติ เขาขอรองมา ฟงมา ถาไดก็ดี แตถาบอกวา ในหลักการแลว รัฐเองไมวาใครมาเปน

รัฐบาล ก็คงไมสามารถที่จะไปทําอยางนั้นไดนะครับ เปนงานอาสาสมัครดวยใจจริง ๆ เหมือน

เราอยากจะสมัครใจไปชวยทําอยางนั้นอยางนี้อะไรสักอยางหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอเรียน

คุณหมอดวยความจริงใจนะครับวา เราคงไมสามารถที่จะบรรจุเร่ืองนี้ไวในรัฐธรรมนูญได 

หรือไมวาจะไปอยูในหมวดไหนทั้งนั้น ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  คุณหมอ 

กรรมาธิการเขาไมยอมเพิ่มครับ  

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ขอนิดหนอยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ขอเพิ่ม

อีกหนอยครับ ขอเสริมอีกหนอยครับ 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :   ผมคิดวานะครับ ถาเขาอาสาสมัครแควันสองวัน                

คงไมมีปญหาครับ แตเขาอาสาสมัคร มันทุกกระทรวง ทบวง กรม มองเห็นเขา แลวก็มีคําสั่งไป 

มีขอรองไป มีอะไรตาง ๆ ไปครับ มันมีคารถ คาครองชีพ  คาอะไรของเขาอยูครับ ตองมอง            

บนพื้นฐานของความเปนจริงครับ เพราะรัฐธรรมนูญนั้นเราออกไปบอกเขาวา รัฐธรรมนูญกินได 

รัฐธรรมนูญมีตามวิถีชีวิต มีผลกระทบกับวิถีชีวิตทานแบบไหน อยางไร ชวยบอกมาดวย ผมก็ได

นํามากราบเรียนแลว จะมีวิธีไหนครับ ผมไมทราบวา ถาไมไดในรัฐธรรมนูญ ก็ในจุดไหน 

อยางไร ขอความกรุณาดวย เพราะเราจะตองออกไปขอประชามติ ซึ่งก็ตองอาศัยอาสาสมัคร

เหลานี้แหละครับทาน ขอทานแนะนําดวยครับ    

                                                                                                                   - ๑๑๐/๑ 



 ๒๔๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๑๑๐/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :                  

ทานเศวตครับ เชิญครับ 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ขอบคุณครับทานประธาน กราบเรียนทานประธาน                 

ที่เคารพ ผม เศวต  ทินกูล ครับ คือ ผมเปนผูใชสิทธิรับรองผูรับรองนะครับ ขออนุญาตอภิปราย

สักเล็กนอย 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :              

ทราบแลวครับ เชิญครับ 

   นายเศวต  ทินกูล   :  คือปญหาในสั งคมไทยนะครับ  มันไม เหมือนกัน                  

ในเมืองใหญกรุงเทพก็อาสาสมัครอีกแบบหนึ่ง เพียงแตวาผมกําลังสะทอนใหคณะกรรมาธิการ

ฟงวา เอาคนอีสานบานเราของผมนี่ ๑. อาชีพเปนชาวไรชาวนา การทํานาไมมีสิทธิจะไดขาย

ขาวหรอกครับ แคพอกินก็ยังไมพอครับ แลววัน วันหนึ่ง ผมอยูในชนบทบานนอก ตัวผมเอง                  

ยังมองไมเห็นวา ผมจะมีรายไดวันหนึ่งสักสิบบาท ยี่สิบบาท ไมรูจะทําอะไร ไมมีปญญาเลย

ครับ เขาก็เหมือนกันครับ สิ่งที่เขาทําไดคือวา แหยไขมดแดงไปขาย เก็บเห็ด หรือวาเก็บ

ทรัพยากร หรือวาทอดแหหาปลา ถาวันไหนโชคดีไดกิน เหลือกินก็ไดขาย ถาไมมีก็เจากัน ไมมี

อะไร แตสังคมดําเนินไป โดยระบบราชการก็ดี ระบบอื่น ๆ ก็ดี เขาไป ภาคราชการก็ไมมีกําลัง                  

เพียงพอที่จะไป เจาหนาที่เพียงพอจัดดูแลพี่นองประชาชนได จึงจะเกิดกระบวนการอาสาสมัคร                

ในภาคสวนตาง ๆ เกิดขึ้น ตรงนี้ถามองอีกที ถาไมมีใครอาสาเหมือนคนในกรุงนี่ ราชการตอง

เสียงบประมาณที่ตองไปจัดการดูแล สุดทายมนุษยเปนสัตวสังคม ก็ตองมาทํารวมกันนะครับ                  

เม่ือมาทํารวมกัน เพื่อสังคม เพื่อทองที่ของเขา เพื่อชุมชนของเขา เขาก็อาสาออกมา รายได              

จะไปทอดแหหาปลา หรือวาเกี่ยวขาว เขาก็ไมไดทํา นอกจากนั้น ไมไดเงินก็ไมเปนไรครับ                

ทานประธาน ไมมีปญหาอะไร แตเขาตองเสียคาน้ํามันมอเตอรไซค (Motorcycle) ไปดวย                

เสียคาน้ํามันรถเดินทางไปดวย ในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ผมถามวา เปนธรรมกับเขาหรือไม 

อันนี้เปนขอที่ทานอาจารยธีรวัฒน ขออนุญาตตองเอยนาม เปนการแปรญัตติมา เพียงแตวา

อาจจะนําเสนอกับทานกรรมาธิการไมเขาใจแคนั้นเองวา เหตุผลเปนเพราะอะไร ดังนั้น จึงขอ

ฝากคณะกรรมาธิการไดโปรดพิจารณา ผมเพียงแตพูดถึงวา มีการตอบแทนบางสวน เชน      

คาน้ํามันรถเดินทางหรืออ่ืน ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ ไมใชวาเปนเงินเดือน เบี้ยหวัดนะครับ เพราะฉะนั้น 



 ๒๔๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๑๑๐/๒ 

 

ในสวนนี้ คือเราตองเสียงบประมาณทางราชการอยูแลวในการที่จะสงคนเขาไป เจาหนาที่รัฐเขา

ไป อันนี้เซฟ (Save) กวา ประหยัดกวา ใชเปนบางครั้งบางคราว คือ ไปยาใจเขา อยางนอยให

เขารูสึกวาเขายากจนอยูแลว รัฐเหลียวแล ดูแลเขาอยู อยางนอยจะไดมีกําลังใจในการชวยกัน 

สามัคคีกัน อยางเชน วิกฤตการณที่เกิดขึ้นในวันนี้ แถว ๆ ในเมืองกรุง ผูคนเหลานี้ อาสาสมัคร

เหลานี้ เขาไปพูดจาหารือชวยรัฐดวย แลวถาหากเกิดเราไมดูแลเขา ธุระไมใช ใครเขาอยากจะ

ทําละครับ ผมจึงขอฝากคณะกรรมาธิการแตเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :   มี 

ทานใดจะตอบไหมครับ อาจารยปกรณครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ  ปรียากร 

กรรมาธิการ ผมขอเรียนตอทานผูแปรญัตตินะครับวา ในสวนนี้เปนสวนที่วาดวยสิทธิและ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ถาเรามองในเรื่องของสวนนี้ เราจะเห็นวา สิ่งที่ทานผูแปรญัตติ           

ไ ด เ ส น อ เ ข า ม า มั น เ ป น ง า น ค น ล ะ ลั ก ษณ ะ กั บ เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ                  

อันนั้นเปนประการแรกนะครับ ในประการที่ ๒ ในฐานะที่ผมเองทํางานในดานของการ

อาสาสมัครมาตั้งแตเด็ก ๆ นะครับ จนถึงบัดนี้ หลายสวนก็ยังสงเสริมงานอาสาสมัครทางดาน

ตาง ๆ อยูเสมอ จิตวิญญาณของการทํางานอาสาสมัคร ผมคิดวา มันมีลักษณะเฉพาะที่โลก

ทั้ งหลายก็ ไดพิ จารณาเรื่ อ งนี้ ด วยความรู สึ กที่ เ ร า เข า ใจในสิ่ ง เหล านี้ เป นอย า งดี                  

และในขณะเดียวกัน  สิ่งที่ เขามาชวยเหลือในทางราชการนี่นะครับ  ในหลาย  ๆ  เ ร่ือง                  

ในสวนราชการที่ เกี่ยวของ ก็ไดมีเ ร่ืองของการจัดสรรงบประมาณในการที่จะตอบแทน                  

เทาที่จะทําได --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                     - ๑๑๑/๑ 

 



 ๒๔๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)        รัศมี ๑๑๑/๑ 

 

งานทางดานอาสาสมัคร ทางดานสาธารณสุขเอง เทาที่ผมมีขอมูลอยูนี่นะครับ เขาก็ไดรับ

คาตอบแทนในบางสวน ไดรับสวัสดิการในบางดาน สวนในงานอาสาสมัครที่เกี่ยวพันกับงาน

ของทองถิ่นนี่นะครับ ทางดานของทองถิ่นแตละแหงนี่ ก็สามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ 

เหลานั้น ถาเราไปยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเปนอยูในสวนของการประกอบอาชีพแลวนี่ มันก็จะไป

ทําลายจิตวิญญาณของการทํางานอาสาสมัคร อยางที่พวกเราทราบกันดี แตถาไปดูในเรื่องของ

ในสวนอื่น  ๆ  ในเรื่องของเขามีสิทธิได รับสวัสดิการจากรัฐ  ในลักษณะกรณีตาง  ๆ  นั้น                  

มันก็อยูในสวนอื่น ๆ ของกฎหมายอยูแลว ผมอยากจะขอความกรุณาจากทานผูแปรญัตติ               

นะครับวา  กรณีนี้ถาเราใสไว  บรรจุไวในสวนนี้  จะทําใหหลักของกฎหมายมันสับสน                  

ไปทั้งหมดครับนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

คุณหมอครับ คงเขาใจแลวครับ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  : กราบเรียนทานประธานครับ ผมคิดวา เกี่ยวกับ                  

เร่ืองจิตวิญญาณนี้มีครับ เกียรติมี แตกลองไมมี อันนั้นเปนปญหาครับ อยางทานผูที่กลาวมา 

ผมคิดวาอันนั้นฐานะทานเปนแบบนั้น  ทานก็คงทําไดครับเรื่ องเกียรติ  แตชาวบาน                  

ที่เขารับผิดชอบมาจริง ๆ ครับ เปนปญหาจริง ๆ ครับ เขาก็ไมไดขอวาวันละเทาไร อะไร                  

ขอใหความเปนธรรมครับ ซึ่งถาคิดวา มาตรานี้ ในสวนนี้ไมสมควรบรรจุ ผมอยากจะขอฝากวา 

ควรจะไปบรรจุอยูจุดไหน เพราะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ไรที่อยูอาศัย และไมมีรายไดอะไร อันนั้น                 

เขาก็ยังไดรับการดูแล อันนี้คนที่ชวยทํางานใหประเทศชาติ ใหกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ นั้น 

ผมคิดวา ควรจะดูแลเขาดวย คงไมไดเอาวา เปนเทานั้นเทานี้อะไร ขอใหบรรจุไว แลวแต

กฎหมายกําหนด หรืออะไรก็ได หรือไปอยูสวนไหน อยางไร ขอฝาก ไวดวยครับ ถาไมนั่นก็ ผม

อยากจะขอใหกดลงคะแนนกันเลยครับ เพราะทุกทานก็ไดใชอาสาสมัครเหลานี้ในการที่จะรับ

ฟงความคิดเห็นมาแลวนะครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   

   



 ๒๔๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)        รัศมี ๑๑๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ผมจะถามทานสมาชิกแลวครับ ผมวาเปนที่เขาใจแลวละครับ วาควรจะมี หรือไมมี จะเติม

หรือไมเติมนะครับ ถามแบบเมื่อกี้นะครับ จะไดไมสับสน ถาหากวาทานสมาชิกเห็นดวยกับราง

เดิมของกรรมาธิการที่ไมไดเติมขอความนะครับ เอาเฉพาะเติมขอความอีกวรรคหนึ่ง เปน    

วรรคที่ ๒ นี่นะครับ ที่ไมไดเติมขอความนะครับ เอาเปนตามรางกรรมาธิการนะครับ สวน

รายละเอียดเดี๋ยวคอยวากัน ของทานอื่น ๆ นะครับ เอาเฉพาะของคุณหมอธีรวัฒนที่ขอเติมมา

อีก เปนวรรคที่ ๒ นะครับ ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการที่ไมมีการเติมขอความ

วรรคที่ ๒ ใหกด เห็นดวย หากทานสมาชิกเห็นดวยวา จะใหเพิ่มขอความตามที่คุณหมอธีรวัฒน

เสนอ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  มีทาน

ใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลว ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวม

คะแนนครับ เปนไปตามรางเดิมของกรรมาธิการนะครับ ๖๐ เสียง ไมเห็นดวย ๙  งดออกเสียง 

๔  ไมลงคะแนน ๑ นะครับ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)        รัศมี ๑๑๑/๓ 

 

   ทีนี้ในสวนรายละเอียดของรางกรรมาธิการนี่นะครับ ที่มีสมาชิกขอแปรญัตติ                  

มีทานอาจารยวิชัย รูปขําดี กับ ทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นะครับ เชิญอาจารยวิชัยครับ 

   

 

           - ๑๑๒/๑ 

   



 ๒๕๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๑๑๒/๑ 

 

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ผม วิชัย รูปขําดี สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๔๔ นี้นะครับ เปนมาตราที่เพิ่มใหม                  

มาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งก็ถือวา เปนประเด็นที่ดี แตทีนี้ถามวา ถาดีแลวเอามา        

แปรญัตติทําไม ประเด็นของการแปรญัตติอยูที่วา อยากจะขอความชัดเจน ความกระจาง และ

ถาหากวา มีขอความที่สามารถจะทําใหมาตรานี้มีความชัดเจน แลวก็เปนประโยชน อยางเชนที่

เราไดพิจารณากันมาแลวที่ผานมา ก็จะเปนผลดีนะครับ สิ่งที่กลุมไดพิจารณาไว ก็คือวา มี                  

๒ ประเด็นครับ  

   ประเด็นแรก เร่ืองการมีสิทธิของบุคคลในการมีหลักประกันความปลอดภัย                  

และสวัสดิภาพในการทํางานนั้นนี่ ยังขาดความชัดเจนวา ในการที่จะไดรับหลักประกันนั้น                  

ใครเปนเจาภาพ ในขอความมาตรานี้มิไดบอกใหชัดเจนไว เนื่องจากวา ในความเปนจริง

เจาภาพนั้นนี่อาจจะมีไดหลายดานดวยกัน เชน รัฐอาจจะเปนเจาภาพ เอกชนอาจจะเปน

นายจางซึ่งเปนเจาภาพ หรือถาหากวา การทํางานนั้นเปนงานอิสระที่ทําเปนอาชีพของตัวเอง 

ใครจะเปนผูรับผิดชอบ ผมยกตัวอยางนี้ครับวา กรณีเกษตรกรที่มีอาชีพทําการเกษตร แลวก็ไป

ฉีดยาฆาแมลง ยาฆาหญา แลวก็ในทายที่สุดนี่ก็มีสุขภาพเสื่อมโทรม ตรงนี้หลักประกัน                  

ความปลอดภัยในการทํางาน สวัสดิการในการทํางานนั้นนี่จะไดมาอยางไร แลวใครจะเปน

ผู รับผิดชอบ ในขอความตอนทายนะครับ ในเรื่องของหลักประกันในการดํารงชีพ ตรงนี้                  

ก็เชนเดียวกันนะครับ คําวา การดํารงชีพ ก็คงจะเปนคําที่กวาง แลวก็ในแงของการตีความ                  

ก็คงจะครอบคลุมคอนขางกวางขวาง ในนั้นนี่ก็ยังบอกวา ระหวางการทํางาน แลวก็เม่ือพนจาก

การทํางาน ซึ่งก็ชวยใหเห็นวา ระหวางทํางาน แลวก็ภายหลังจากการทํางาน แตวาการดํารงชีพ

นี่ก็คอนขางจะไมทราบวา จะรวมถึงอะไรบางนะครับ ในกรณีนี้ผมยังอยากจะพิจารณารวมกัน               

กับทางทานสุรชัย ซึ่งมีขอความที่ขยายความแลวชัดเจนวา การดํารงชีพนั้นในดานใดบาง      

นะครับ เนื่องจากของกลุมผมที่เสนอไวนี่ ยังไมไดเสนอขอความขยายมา ดังนั้น จึงมีขอความ

เติมไปวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แตเนื่องจากวา เราก็ทราบวา ขอความนี้นี่อาจจะ

สามารถใช มาตรา ๒๘ วรรคสาม ซึ่งก็จะอธิบายคลุมได ดังนั้นนี่ ถาหากวามีขอความขยาย           

 

 



 ๒๕๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๑๑๒/๒ 

 

ทางผมก็จะขอไมติดใจกับขอความที่ ๒ เร่ือง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แตก็ยังอยากจะเห็น

วา การที่จะไดรับสวัสดิภาพ แลวก็ความปลอดภัยนั้นนี่ ใครจะเปนผูรับผิดชอบ ----------------         

 

 

          - ๑๑๓/๑ 



 ๒๕๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             พรเทพ ๑๑๓/๑ 

 

นั่ น ก็ คื อ ว า  ขอความกระจ า ง ว า  ท านก ร รมาธิ ก า รยกร า งนี่ จ ะ ช ว ยขยายความ                  

หรือใหความชัดเจนวา ในกรณีที่ผมเรียนแลวทั้งสาม ก็คือวา ถารัฐเปนเจาภาพ นายจาง                  

เปนเจาภาพ แลวก็ผูทํางานมีอาชีพเปนของตัวเองอยางนี้นะครับ ใครจะรับผิดชอบสวนใด                  

จึงเสนอเพิ่มคําวา จากรัฐ หรือนายจาง ตอจาก สวัสดิภาพในการทํางาน แตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ 

ก็ขอความกรุณาใหชวยกันพิจารณาขอความดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ทานสุรชัยครับ ติดใจไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ครับ ติดใจครับ ทานประธานครับ                  

เรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกทานครับ ผม สุรชัย                  

เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๔๔ นะครับ เรียนอยางนี้ครับวา เหตุผลที่ผม

จําเปนตองแปรญัตติในมาตรา ๔๔ นี้นะครับ สืบเนื่องมาจาก เมื่อผมอานขอความแลวนี่                  

ผมไมมีความเขาใจ ผมเรียนทานประธานครับวา เมื่อผมซึ่งเปนนักกฎหมายอานแลวยังไมเขาใจ 

ผมเชื่อวาพี่นองประชาชนไมเขาใจ ผมตองขอบคุณทานกรรมาธิการยกรางที่ มีแนวคิด                  

ในการที่จะเพิ่มหลักประกันชีวิตใหกับพี่นองประชาชน ซึ่งบทบัญญัติอยางที่ปรากฏในราง

มาตรา ๔๔ นี้นี่ ไมมีอยูในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เปนของใหมครับ แลวผมในฐานะที่เปน

ประธานกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนภาคกลาง  ซึ่งผมรับผิดชอบพื้นที่                 

ในการรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชน ๒๕ จังหวัด บวกกับอีก ๑ กรุงเทพมหานคร           

ผมเอามาตรา ๔๔ นี่ไปเสนอพี่นองประชาชน เปนจุดขาย เพื่อชวยรณรงคใหพี่นองประชาชน

เห็นดี เห็นงาม แลวในที่สุดจะนําไปสูการเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้วา นี่คือความกาวหนา

มากกวาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตผมไดรับคําถามจากพี่นองประชาชนมาครับทานประธาน 

เขาถามผมมาวา  หลักประกันที่ เขียนไว ในมาตรา  ๔๔  ที่บอกวา  บุคคลยอมมีสิทธ ิ                 

ไดรับหลักประกันความปลอดภัย อันนี้อานแลวก็เขาใจครับ คือหลักประกันความปลอดภัย         

และสวัสดิภาพในการทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพ ทั้งในระหวางการทํางาน                  

และเมื่อพนภาวะการทํางาน คําถามที่พี่นองประชาชนถามกลับมาก็คือวา หลักประกันในการ

ดํารงชีพนั้น หมายถึงอะไร ประกอบไปดวยอะไรบาง ที่เขาจะอาศัยสิทธิในมาตรา ๔๔ นี้                  

นี่เรียกรองจากรัฐได  ตรงนี้ มันไมมีความชัดเจนในเรื่องของหลักประกันในการดํารงชีพ  



 ๒๕๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๑๓/๒ 

 

ผมเรียนอยางนี้ครับวา เวลาเราเขียนรัฐธรรมนูญนั้นนี่ มีหลักการงาย ๆ นิดเดียวครับ                  

กระชับ ภาษางาย อานแลวตองเขาใจทันที เหมือนกับที่พี่นองประชาชนในสวนภูมิภาคบอกวา 

อยากไดรัฐธรรมนูญที่กินได นั่นหมายความวา อานแลวสัมผัสได จับตองเปนรูปธรรมได                  

อานแลวรู เ ร่ืองวา รัฐกําลังสื่อสารวารัฐจะจัดหลักประกันอะไรใหกับพี่นองประชาชน                  

ดวยเหตุผลดังกลาว ผมจึงไดขอใชสิทธิแปรญัตติ เพื่อขยายความใหมีความชัดเจนวา 

หลักประกันในการดํารงชีพที่พี่นองประชาชนมีสิทธิที่จะไดรับทั้งในระหวางการทํางาน                  

และเมื่อพนภาวะการทํางานนั้น ไดแก เร่ืองของรายได ไดแก เร่ืองของสวัสดิภาพในการทํางาน 

และไดแก เร่ืองสวัสดิการสังคม ตรงนี้คือสิ่งที่ประชาชนเขาอยากได เทานี้ละครับ เขาก็คิดวา 

เขาจะมีหลักประกันในการดํารงชีพ ก็จะฝากผี ฝากไขไวกับผูบริหารประเทศไทยในอนาคตวา 

จากนี้ ไปในฐานะที่ เปนประชาชนคนไทยเขาจะมีหลักประกันที่ ม่ันคงในการดํารงชีพ                  

อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนใหทานประธาน  และทานกรรมาธิการยกราง                  

ไดนําไปประกอบการพิจารณา ก็คือ ทานเขียนเองในมาตรา ๒๘ วรรคสอง ทานเขียนวา 

ประชาชนที่ถูกละเมิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ สามารถไปใชสิทธิทางศาลได --------------------------- 

               - ๑๑๔/๑ 



 ๒๕๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         อุทัยวรรณ ๑๑๔/๑ 

 

ใชสิทธิทางศาลได นั่นหมายความวา เรากําลังจะยืนยันหลักการในการคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ของพี่นองประชาชนใหสอดคลองกับหลักการที่เราพยายามเขียนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้                  

โดยตัดคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออกไป ก็โดยหลักการสําคัญที่เห็นตรงกันวา                  

เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนแลวใชงานไดทันที มีผลทันที แลวเพื่อรองรับหลักการตรงนี้                  

อีกชั้นหนึ่ง เราก็ไปเพิ่มในมาตรา ๒๘ วรรคสองวา สิทธิก็ดี เสรีภาพก็ดี ของพี่นองประชาชน                  

ที่เขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ เขียนแลวใชงานไดจริง ถารัฐไมปฏิบัติตาม ประชาชนฟองรัฐ                  

ใหปฏิบัติตามได โดยอาศัยชองทางมาตรา ๒๘  วรรคสอง ผมก็กําลังมองครับวา ถาประชาชน

จะอาศัยชองทางในการฟองรัฐ ในมาตรา ๒๘ วรรคสอง คดีขึ้นสูศาลไปแลวนี่ ศาลจะตัดสิน                  

เพื่อคุมครองพี่นองประชาชนใหไดรับการคุมครอง คือ หลักประกันในการดํารงชีพไดอยางไร                

ถาทานไมเขียนเสียใหชัดเจนวา หลักประกันในการดํารงชีพนั้นประกอบไปดวยหลักประกัน                

ในเรื่องอะไรบาง สุดทาย ผมขอกราบเรียนทานกรรมาธิการยกรางผานทานประธานครับวา                  

ทานอยากรุณาชี้แจงผมนะครับวา หลักประกันรายไดนั้นไมสามารถจัดได เพราะติดขัด                  

เร่ืองงบประมาณ ทานกรุณาอยาชี้แจงผมนะครับวา หลักประกันรายไดเขียนในรัฐธรรมนูญ

ไมไดหรอก เพราะพี่นองประชาชนมีหลายระดับ มีรายไดตางกัน ไมรูจะใหหลักประกัน                  

กับประชาชนที่มีรายไดตางกันไดอยางไร ผมเรียนวา มาตรา ๔๔ นี้ ไมใชมาตราที่จะมาเขียนให

พี่นองทุกคนมีความเปนอยูสุขสบาย ประเทศไทยยังไมสามารถพัฒนาไปสูจุดที่ทําใหคนไทย                  

ทั้ ง  ๖๕  ลานคน  มีความสุขสบาย  โดยเพียงแตการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้                  

ฉบับเดียวเทานั้นเอง แตเรากําลังจะบอกวา เรากําลังจะทําใหคนไทยทั้ง ๖๕ ลานคน                  

อยางนอย ๆ เขาจะมีหลักประกันในการดํารงชีพ พูดภาษาไทย แปลเปนภาษาไทย ก็คือ                  

เรากําลังจะบอกกับพี่นองประชาชนวา มาตรา ๔๔ คือมาตราที่จะบอกกับพี่นองประชาชนวา 

จากนี้คุณไมอดตาย เทานั้นละครับ ไมไดขอความร่ํารวยจากรัฐ สวนเร่ืองของสวัสดิภาพ                  

ในการทํางาน และสวัสดิการสังคมก็เชนเดียวกัน ผมวา อยูที่แนวความคิด แลวก็นโยบาย                  

ของทานกรรมาธิการยกราง ที่ทานกําลังจะเสนอหลักประกันใหกับพี่นองประชาชนผานมาตรานี้ 

เมื่อทานกลานําเสนอหลักการใหญ ซึ่งทานเปนคนเปดประเด็นมาตรา ๔๔ นี้มาเอง ทานจึงควร

ที่จะตองมีความกลาวา  ตรงนี้ คือ การเพิ่มรายจายใหกับแผนดินแนนอน  เพราะฉะนั้น  

 



 ๒๕๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         อุทัยวรรณ ๑๑๔/๒ 

 

เ ม่ือทานเปนผู เปดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเอง  ผมนําเสนอประเด็นนี้ เปนจุดขายใหกับ                  

พี่นองประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด กับบวกอีก ๑ กรุงเทพมหานครไปแลว                  

ตามรางฉบับรับฟงความคิดเห็นของทาน และผมเชื่อวา ประธานรับฟงความคิดเห็นทั้ง ๔ ภาค        

ก็สื่อสารกับพี่นองประชาชนทุกภาคไปเรียบรอยแลว เม่ือทานกลาที่จะเสนอหลักประกัน                  

ซึ่งเปนของใหม ใหกับพี่นองประชาชน อยาตอบวา ไมมีงบประมาณ อยาตอบวา มาตรานี้                  

สรางภาระงบประมาณใหกับแผนดิน เพราะถาทานชี้แจงผมอยางนั้น ผมจําเปนตองถามทาน

ลวงหนาเลยวา แลวทานรางมาตรานี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคอะไร  ทั้งหมด ก็คือ เหตุผลที่ผม

ตองขอกราบเรียนที่ประชุมแหงนี้วา เปนเหตุผลที่ผมขอแปรญัตติในมาตรา ๔๔ เพื่อสรางความ

ชัดเจนในหลักการที่ทานกรรมาธิการไดกรุณายกรางไว ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ          

ทานกรรมาธิการ ทานไหนครับ อาจารยวุฒิสารครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานผูมีเกียรติที่ไดอภิปราย                  

ในมาตรา ๔๔ ที่เกี่ยวของกับหลักประกัน ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา ---------------- 

 

                                                                                                              - ๑๑๕/๑ 

 



 ๒๕๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๑๕/๑ 

 

ในสวนที่เปนเรื่องที่เปนกรอบของหลักประกัน การที่กรรมาธิการไมไดระบุเรื่องของรายได                  

สวัสดิภาพการทํางาน และสวัสดิการสังคมไว มีเหตุผลสองสามประการครับ แลวก็ไมได

เกี่ยวของกับงบประมาณ   

   ประการแรก ก็คือวาหลักประกันของบุคคลผูอยูในหมวดนี้ คือ หลักประกันของ

บุคคลผูประกอบอาชีพ ซึ่งผูประกอบอาชีพมีหลายสวนนะครับ ดังนั้น หลักประกันในเร่ืองของ

การประกอบอาชีพนั้น จึงมีหลักประกันที่กําหนดเอาไวทั้งในภาวะการทํางานและพนภาวะ                  

การทํางาน แตอยางไรก็ตามครับ ในหลักประกันทั้งหมดนี้ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา                 

แนวทางหรือที่มาของหลักประกันมีหลายอยาง หลักประกันอันเกิดจากที่จะทําใหเฉพาะกลุม             

ผู มี ปญหาห รื อ ผู ข า ด โ อกาส  นี่ ก็ เ ป นหลั กป ร ะกั น อย า งหนึ่ ง ค รั บ  ที่ เ ร า เ รี ย ก ว า                  

การสังคมสงเคราะห หลักประกันประการที่ ๒ คือ หลักประกันในการที่เปนหลักประกันวา 

บุคคลทั่วไปสามารถจะได รับประโยชนจากสวัสดิการสังคม จากการจัดบริการของรัฐ                  

ซึ่งเราเรียกวาเปนการบริการสังคม  หลักประกันประการที่ ๓ อาจจะมาจากหลักประกัน                  

ที่เรียกวา เปนหลักประกันในการประกันตน ดังนั้น หลักประกันที่มาจาก ๓ แหลงนี้ จึงเอาไปใช

กับบุคคลในหลายสถานะ ในบุคคลที่ขาดแคลนหลักประกันในเรื่องของการชวยเหลือทางสังคม

เปนหลักใหญ  หลักประกันของบุคคลทั่วไปที่นอกเหนือจากสภาพบังคับการทํางาน                  

และความปลอดภัยในการทํางานที่กฎหมายแรงงานไดกําหนดแลว ก็มีหลักประกันในเรื่อง                  

การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดกําหนดและตราเอาไวหลายอยาง ซึ่งอยูใน

หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รวมทั้งสิทธิของประชาชนในโอกาสที่ไดรับการบริการจากรัฐ 

ไมวาจะเปนเรื่องของการศึกษา เรื่องของสุขภาพอนามัย  และเรื่องอื่น  ๆ  หลักประกัน                  

ประการที่ ๓ ที่ผมกราบเรียนวา เปนหลักประกันเพื่อการประกันตน เปนหลักประกันที่เกิดจาก

ระบบที่หลายฝายรวมกันในการที่จะประกันตนเอง บางระบบ รัฐ นายจาง และลูกจางรวมกัน  

บางระบบเปนเรื่องของเฉพาะนายจาง  แลวก็ลูกจาง  ดังนั้น  เมื่อแหลงที่มาของหลัก                  

ในการหลักประกันของสภาพการทํางานมีความแตกตางกัน ในมาตรานี้ จึงไมสามารถไป

กําหนดในเบื้องตนไดวา จะมีหลักประกันในสวนที่เปนรายไดสักเทาไร ในสวนที่จะเปนเรื่องของ                  

ความปลอดภัย  ในเรื่องของสวัสดิการสังคมอยางไร  เราจึงพยายามที่จะเปดโอกาสที่จะ   

 



 ๒๕๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๑๕/๒ 

 

ขยายขอบเขต ถาทานอานดูจะเห็นวาประเด็นที่จะเห็นวา ตามที่ทานสมาชิก ทาน สสร. วิชัย                

นะครับ ทานอาจารยวิชัย ขอประทานโทษที่เอยนาม วา ขอใหกําหนดวา ทั้งนี้ ตามกฎหมาย

บัญญัติ  แลวอาจารยก็ไมติดใจ  เพราะจริง  ๆ  แลวในบทเฉพาะกาล  ในมาตรา  ๒๙๓                  

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดเอาไวแลววา กฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรา ๔๔ ตองตราให

เสร็จภายใน ๑ ป ดังนั้น กรอบในการปฏิบัติที่จะมีผลบังคับใชตามมาตรา ๔๔ จึงเปนกรอบ                  

ที่จะตองไปคํานึงถึงกฎหมายที่มีอยูเดิมดวยวา เราจะคํานึงถึงหลักประกันในระดับมาตรฐานใด 

ในเรื่องใดบาง 

   ประการที่ ๒ ครับ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนวาในประเด็นที่ทานอาจารยวิชัยได

กรุณาแปรญัตติวา ที่มาของหลักประกันนั้น จากรัฐ หรือนายจาง อยางที่ผมกราบเรียนละครับ

วา แหลงที่มาของทรัพยากรในการสรางหลักประกัน ในการดํารงชีพของผูใชแรงงานนั้น                  

หรือผูประกอบอาชีพดวยตนเองนั้น มิไดมีเฉพาะรัฐและนายจาง ระบบประกันตนเองก็เปนอีก

ระบบหนึ่ง ระบบการออมก็เปนอีกระบบหนึ่ง ดังนั้น ในระบบทั้งหมดนี้ จึงตองกลับมาคิดครับวา 

หากเราไปเขียนจํากัดตัวเองเอาไวในมาตรานี้ อาจจะทําใหเราเสียโอกาสในการพิจารณาถึง

กลุมเปาหมายตาง ๆ ที่มีความจําเปนแตกตางกัน มีความสามารถในการที่จะใชระบบประกัน 

ใชระบบสวัสดิการสังคม และใชระบบการชวยเหลือจากรัฐแตกตางกัน ดังนั้น การเปดไว                  

แลวก็กําหนดเอาไวในกฎหมายบทเฉพาะกาล ในมาตรา ๒๙๓ นาจะเปนการเปดโอกาส                  

ที่กวางขวางกวา และเปนหลักประกันที่ชัดเจนกวา ในการที่จะเปนหลักใหญสําหรับผูประกอบ

อาชีพทั้งหมดครับ จึงขออนุญาตกราบเรียนวา ในความเห็นกรรมาธิการจึงเห็นวา การคงไว                  

ในความเห็นกรรมาธิการนั้นนาจะเปดกวาง แลวก็เหมาะสมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานอาจารยวิชัยครับ 

   นายวิชัย รูปขําดี  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม วิชัย รูปขําดี อีกครั้งนะครับ 

เนื่องจากวา การเปดกวางนั้นก็คงจะดี ------------------------------------------------------------------- 

           - ๑๑๖/๑ 



 ๒๕๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๑๖/๑ 

 

แต ว า ใ นขณะ เดี ย วกั นนี่  ก็ อ า จจะ มีปญหา  ในแ ง ที่ ว า  ถ า มี ก า รป ร ะกั นตน เ อ ง                  

ประกันชีวิตนี่ บางครั้งเราจะพบวาบริษัทประกันชีวิตก็จะผลักภาระไปใหกับภาครัฐ หรือวา

ภาคเอกชนอื่น  ๆ  ก็ตามนะครับ  ดังนั้นตรงนี้ คอนขางจะตองมองอยางกวางขวาง                  

และก็ลึกซึ้งดวยนะครับ ผมขออนุญาตใหทานกิตติ ตีรเศรษฐ ซึ่งเปนผูรับรองนะครับ ไดกรุณา

ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่ทานมีอยูดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

เชิญอาจารยกิตติครับ 

   รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพ กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สสร. หมายเลข ๐๐๖ นะครับ ในมาตรา ๔๔ ที่กําลังอภิปราย

กันอยูนี้ นะครับ  ก็ เปนมาตราที่ทางกรรมาธิการยกรางไดกรุณาบัญญัติขึ้ นมาใหม                  

เพิ่มเติมนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นะครับ เพื่อเพิ่มสิทธิของบุคคลที่จะได รับ

หลักประกันจากรัฐในการทํางานใหเปนไปโดยความปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ รวมทั้งการไดรับ

หลักประกันในการดํารงชีพที่ไดรับมาตรฐาน ทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการ

ทํางานจากรัฐ ตามที่รัฐจะไดตรากฎหมายกําหนดรายละเอียดในการไดรับสิทธิดังกลาว                  

ของบุคคลตอไปนะครับ ซึ่งเมื่อสักครูทานกรรมาธิการ ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานอาจารย

วุฒิสาร ก็ไดกรุณาอธิบายวา ในมาตรา ๒๙๓ ในบทเฉพาะกาล ก็ไดมีการบัญญัติวา จะตองมี

การตรากฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องของมาตรา ๔๔ ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดวา

เปนประโยชนสําหรับบุคคลในวัยทํางานเปนอยางยิ่งนะครับ โดยเฉพาะในแตละป เรามีบุคคล                

ที่เปนผูพิการ หรือทุพพลภาพนะครับ หรือปวยดวยโรครายแรง ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการทํางาน                  

เปนจํานวนไมนอยนะครับ เพราะฉะนั้น การจัดใหมีหลักประกันในเรื่องนี้ ไมวาเรื่องหลักประกัน  

ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางานก็ดี หลักประกันในการดํารงชีพ ทั้งในระหวางการ

ทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางานก็ดีนะครับ  อันนี้จะเปนสิ่งที่ชวยเสริมสราง  แตที่                  

เพื่อนสมาชิก ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานสุรชัย ก็ไดนําเรียนตอทานประธานและผานไปยัง

ทานกรรมาธิการทุกทานแลววา ในเรื่องนี้จะเปนเรื่องที่สิ้นเปลือง แลวก็อาจจะตองใชจาย

งบประมาณจากรัฐเปนจํานวนมาก   ถาหากวา ไปกําหนดไววาเรื่องนี้ เปนเรื่องที่รัฐจะตอง 

 



 ๒๖๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๑๖/๒ 

 

เปนผูกําหนดใหมีหลักประกันแตเพียงฝายเดียว ซึ่งกระผมเห็นวา ในบางเรื่องนะครับ                  

เร่ืองของการจัดใหมีหลักประกันความปลอดภัยในการทํางาน นาจะเปนเรื่องที่นายจาง                  

ผูที่ใชบุคคลในการทํางานนาจะตองมีสวนที่จะตองดูแลในสวนนี้ดวยนะครับ เพราะฉะนั้น                  

ถาหากวา เร่ืองนี้มิไดมีการบัญญัติใหชัดเจน ก็จะเปนภาระของรัฐอยูไมนอยนะครับ อันนี้

กระผมจึงใครจะขอใหทานกรรมาธิการไดพิจารณาในประเด็นนี้ โดยละเอียดดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

สวนของกรรมาธิการนี่จะมีปรับถอยคําไดไหมครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ผม กฤษฎา ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานกฤษฎา เชิญครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ                  

ทานประธานที่เคารพครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ ในฐานะเปนผูรวมสนับสนุน                  

การยื่นแปรญัตติของทานสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ในประเด็นตรงนี้นะครับ  ผมคิดวา                  

ตองขอขอบพระคุณทางทานกรรมาธิการยกรางนะครับ ที่ไดมีเร่ืองและประเด็นใหมในสวนตรงนี้

นะครับ ผมคิดวา การแปรญัตติในสวนของกลุมของผมที่แปรญัตติ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง                  

ในเรื่องหลักประกัน ทั้งรายได สวัสดิภาพการทํางาน และสวัสดิการทางสังคมนั้นนะครับ                  

จะเห็นไดชัดนะครับวา ใน  ๓ ความหมาย  ไมวาเรื่องรายได สวัสดิภาพในการทํางาน                  

และสวัสดิการทางสังคมนั้น เปนเรื่องของสากล ในความเปนสากลในปจจุบันนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้

ในเมื่อทานกรรมาธิการยกรางไดนําประเด็นตรงนี้ ซึ่งเปนการพัฒนาอยางยิ่งในเรื่องของ                  

การใหหลักประกันกับประชาชนที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในการทํางาน เปนคนในวัยทํางาน

นั้นนะครับ ผมคิดวา ในสวนของการมีหลักประกันในเรื่องรายได สวัสดิภาพการทํางาน                  

และสวัสดิการสังคมนั้น ก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งนะครับ ที่ควรจะตองเพิ่มเขาไปนะครับ --------- 

 

           - ๑๑๗/๑ 



 ๒๖๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             วีรุทัย ๑๑๗/๑ 

 

เพื่อใหความชัดเจนในเรื่องของคําวา หลักประกัน นะครับ ตรงนี้จะทําใหมีความเปนสากล                  

มากยิ่งขึ้น ของการกําเนิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ตรงนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนทานประธาน

ฝากไปยังทางกรรมาธิการดวย ขอบพระคุณมากครับทานประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานสุรชัยครับ ผมก็เห็นดวยกับทานนะครับ ในหลักการนะครับ แตผมก็ยังนึกไมออกวา                  

รวมทั้งมีหลักประกันรายไดนี่นะครับ  วิธีการนี่จะไปทําอยางไรครับ  ทําใหประชาชน                  

มีหลักประกันรายไดนี่นะครับ คือ เหตุผล ฟงดูก็นาจะดี แตผมยังนึกไมออกจริง ๆ นะครับ                  

ก็ขออนุญาตใหทานเสริมใหเขาใจดวยแลวกันครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เรียนทานประธานอยางนี้ครับ ผมเคยทดสอบ

ตัวเองนะครับ พอผมรางเสร็จกอนยื่น ผมทดสอบตัวเองอยางนี้ครับ ทดสอบแบบไมมีสิ่งที่ผมขอ

แปรญัตติเพิ่มเติม ก็คือ คงเหลือขอความวา รวมทั้งมีหลักประกันในการดํารงชีพ อานแลว                  

ไมทราบทานประธานรูสึกอยางเดียวกับผมหรือเปลาวาคืออะไร หลักประกันในการดํารงชีพ                  

ไมรูวาผมจะไดอะไรจากรัฐ คือ ผมลองเปรียบเทียบทั้ง ๒ รูปแบบ ทั้งรูปแบบที่มีขอความ                  

กับรูปแบบที่ไมมีขอความ เสร็จแลวผมสับสนครับวา อานแลวนี่ไมเขาใจความหมายของคําวา 

รัฐจะจัดหลักประกันในการดํารงชีพใหกับผม คือ หลักประกันในเรื่องอะไร ผมไมไดคิดเอง                  

อยางที่ผมชี้แจงทานประธานไปแลวครับวา ประชาชนเขาถามผม เวลาผมไปเปดเวทีรับฟง                  

ความคิดเห็น ผมก็มาทดสอบตัวเองเชนเดียวกัน แลวผมก็เกิดความรูสึกอยางเดียวกัน                  

ก็ เลยคิดว า  แนวทางหนึ่ งที่ จะช วยคลี่ คลายทําให เกิดความชัด เจนในมาตรา  ๔๔                  

ก็ลองมาพิจารณาวา อะไรบางที่จะเปนหลักประกันใหชีวิตของมนุษย ซึ่งขณะนี้จํากัดอยูใน

มนุษยที่เปนประชาชนชาวไทย ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เขาจะรูสึกวา                  

เขามีความมั่นคงภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การดํารงชีวิตของมนุษยเทาที่พอจะดํารงชีพอยูได 

ตองการหลักประกันในเรื่องอะไรบาง ก็มองไปที่นาจะเปนเรื่องรายไดที่พอดํารงชีพนะครับ 

สวัสดิภาพในการทํางาน เขาทํางานดวยความปลอดภัย เขามีหลักประกันในเรื่องรายได เขามี 

 

 

 



 ๒๖๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             วีรุทัย ๑๑๗/๒ 

 

สวัสดิการจากรัฐ หรือที่เรียกวา สวัสดิการสังคม เจ็บไขไดปวย มีรัฐดูแลเรื่องคารักษาพยาบาล

ให เทานี้ผมเชื่อวา ประชาชนพอใจแลวครับ นอกเหนือจากนี้เปนเรื่องที่ประชาชนตองดิ้นรน

ชวยเหลือตัวเอง นี่คือภาพที่ผมพยายามจะแปรญัตติและสรางภาพตรงนี้ขึ้นมา เพื่อเติมเต็ม

ความหมายคําวา หลักประกันที่รัฐจะจัดให ตามมาตรา ๔๔ ครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  คือ               

สวนอื่นนะครับ คือ กรรมาธิการจะเห็นอยางไรผมก็ไมแนใจนะครับ แตสวนอื่นนี่ ผมก็เห็นดวย

กับทานนะครับ สวัสดิภาพ สวัสดิการสังคมอะไรนี่ เพียงแตวา อยากใหกฎหมายนี่มันออกไป

แลวมันปฏิบัติไดนะครับ  ก็เลยนึกไมออกวา วิธีจะไปรับรองใหมีหลักประกันรายไดนี่                  

ทุกคนจะตองมีหลักอะไร อยางไร ทานลองชวยคิดดวยนะครับ กรรมาธิการ เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ ทานประธานครับ 

ถาอยางนั้น ก็เอาสวนของทานวิชัย รูปขําดี ที่ทานเสนอแปรญัตติไว ก็คือ ขอความตอนทาย                

แลวเรามาชวยกันคิด ตอนนั้น ตอนที่เราจะออกกฎหมายลูก ก็คือ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เราก็ไมตองมาคิดกันทั้งหมดตอนนี้ เราเอาแตหลักการไวกอนครับ วางแตหลักการไวกอน 

ประชาชนจะไดเกิดความมั่นใจ สวนรายละเอียดไดมากนอยแคไหน ไปวากันตามกฎหมายลูก               

ดีไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ 

ทานใดครับ ทานเลขาครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ                  

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย ก็ขออนุญาตรับของทานวิชัย รูปขําดี ตามที่ทานสุรชัยแนะนําไดไหมครับ 

ตอทายคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ นาจะตรงกันแลวนะครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : ครับ                  

ทีนี้สวนของทานอาจารยวิชัย ที่มี จากรัฐหรือนายจาง นี่รวมดวยไหมครับ ไมใช ผมถาม                  

ความชัดเจนนะครับ อาจารยกิตติครับ 

 

           

                            - ๑๑๘/๑ 



 ๒๖๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ปทิตตา ๑๑๘/๑ 

 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

กิตติ ตีรเศรษฐ  ถาหากวา เร่ืองของการไดรับหลักประกันจากรัฐหรือนายจาง สามารถไป

กําหนดไวในกฎหมายได ก็ไมขัดของครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : โดยสรุป

ก็คือของทานอาจารยวิชัยนะครับ ที่เสนอขอความ จากรัฐหรือนายจาง นี่ ตกลงขอความตรงนี้                  

ไมมีนะครับ สวนของทานสุรชัยก็เปนไปตามเสนอ แตเอาของทานอาจารยวิชัย คําวา ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตอทาย อยางนี้หรือเปลาครับ อยางไรครับ ตองสรุปใหชัดนะครับ 

ทานพูดไมหมดนะ เมื่อกี้พูดถึงเฉพาะอาจารยวชิัยอยางเดียว 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ                  

ผมฟงวา ทานสุรชัยไมเอาคําของทาน แตเอาคําของทานวิชัยแทน คือมีคําวา ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ ใชไหมครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ขอความชัดเจนอีกทีครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   :   ตอทายที่ผมแปรญัตติไว เพิ่มคําวา  ทั้งนี้                  

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตรงกันไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ยังไมตรงครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ยังไมตรงหรือ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    คือ          

ทางกรรมาธิการนี่เห็นวา ถาเอาถอยคําของอาจารยวิชัย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไวนี่     

นะครับ ก็เขาใจวา ทานสุรชัยคงไมติดใจถอยคําที่ทานสุรชัยแปรญัตติไว ก็คือ ใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมตรงกันแลวถาอยางนั้น ที่ผมบอกวา ใหเพิ่ม               

คําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามที่ผมแปรญัตติไวนี่นะครับ ก็เพื่อไมใหผูกมัดรัฐ                  

มากเกินไป แตขณะเดียวกัน คือ ออกมาตรงกลาง  ขณะเดียวกันเราก็บอกใหประชาชนรูวา 

 



 ๒๖๔ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ปทิตตา ๑๑๘/๒ 

 

อยางนอย ๆ กฎหมายลูกที่จะออกมานั้นนี่ จะพูดเรื่องอะไรบางที่เปนหลักประกันในการดํารงชพี

ใหกับประชาชน ก็คือ จะพูดเรื่องรายได พูดเรื่องสวัสดิภาพในการทํางาน และสวัสดิการสังคม 

สวนพูดแลวมากนอยแคไหน หลักการออกจะมาจะเขมขนแคไหน ก็เปดกวางใหเปนไปตามที่

กฎหมายจะบัญญัติในอนาคตครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ของทานอาจารยกิตติก็เชนเดียวกัน เขาใจวา มีของทานสุรชัย ทานก็จะตัดของทานออกนะครับ 

เมื่อสักครูใชไหมครับ  

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ ครับ คือในความเขาใจ ก็คือวา ในสวนคําแปรญัตติของที่ทานวิชัย                  

ไดเปนผูเสนอแปรญัตติ แลวผมเปนรับรองนั้น จะมีอยู ๒ สวนคือ จากรัฐและนายจาง สวนหนึ่ง 

แลวก็ตอทายดวยวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เมื่อสักครูทานกรรมาธิการ ขอประทานโทษ              

ที่ เอยนาม ทานอาจารยสมคิดไดพูดวา จะเพิ่มวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งผม                  

ก็ไดนําเรียนวา ถาหากวา เร่ืองของหลักประกันจากรัฐหรือนายจางสามารถไปกําหนดไว                  

ในกฎหมายบัญญัติได อันนี้ก็ไมติดใจแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ อาจารยวุฒิสาร หรืออาจารยสมคิดครับ อาจารยสมคิด เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพครับ                  

ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ก็ขอรับคําของกลุมทานวิชัย รูปขําดี นะครับ คือ เติมคําวา 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวก็ขอถอนของกรรมาธิการนะครับ เอาตามของทานวิชัย       

รูปขําดี และจะขออนุญาตทานวุฒิสารชวยชี้แจงเหตุผลตอเนื่องดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน ผม 

วุฒิสาร ตันไชย ครับ กรรมาธิการยกราง ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในหลักการที่ทานสุรชัย                  

ขอประทานโทษที่เอยนาม ไดใหความเห็นเรื่องหลักประกัน ผมคิดวา เราคิดตรงกันครับ 

เพียงแตประเด็นที่ผมพยายามที่จะอธิบายใหกับทานประธานผานไปยังทานสมาชิก ก็คือวา 

 



 ๒๖๕ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ปทิตตา ๑๑๘/๓ 

 

การที่เรากําหนดเรื่องรายได หรือสวัสดิการสังคมอยางเดียวนั้นนี่ จริง ๆ แลวอาจจะทําใหแลว

ระบบความคิด และระบบการจัดการของเราแคบ และหลายคนก็อาจจะมองวา เปนภาระ              

ในเรื่องของการใชทรัพยากรของรัฐ อยางที่กราบเรียนครับวา ในเรื่องของหลักประกันของบุคคล

ในการทํางานนั้นนี่ มีความหลากหลายในแงวิธีการ ทั้งในระบบการชวยเหลือทางสังคม                  

ทั้ งในระบบการจัดบริการของรัฐ  และในระบบของการประกันตน  ในขณะเดียวกัน                  

ในแตละวิธีการก็มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย คือ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม                  

ของแตละคนไมเทากัน ภาระของครอบครัวก็เปนสวนหนึ่งครับ ที่จะทําใหเราตองพิจารณาวา 

บุคคลใดพึงไดรับมาตรการในการดูแลจากรัฐ หรือจากนายจาง หรือจากระบบดวยวิธีการอันใด 

ดังนั้น เมื่อกลุมเปาหมายมีความแตกตางกันแลวนี่นะครับ เมื่อมาพิจารณาเนื้อหาสาระ                  

ในเรื่องของหลักประกันในการดํารงชีพ ------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๑๙/๑ 



 ๒๖๖ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ประไพพิศ ๑๑๙/๑ 

 

ผมเขาใจวา จริง ๆ แลวหลายทานก็คงเขาใจตรงกันครับวา หลักประกันในการดํารงชีพนั้น ก็คือ

การที่จะไดรับการดูแลตั้งแตเรื่องของรายได เรื่องของสภาพการทํางาน เรื่องของความปลอดภัย

ในชีวิต ทรัพยสิน เรื่องของสุขภาพอนามัย เรื่องของการไดรับโอกาสในการศึกษา รวมไปถึง

ครอบครัว นั่นก็แปลวา ในเนื้อหาสาระของหลักประกันในการดํารงชีพของประชาชน ผูประกอบ

อาชีพทั้งหลายนี่  ยอมมีความจําเปนแตกตางกัน  และในสาระเหลานี้ก็ มี เงื่อนไขของ                  

การใชทรัพยากร คือ งบประมาณที่ตางกัน ดังนั้น ดวยความที่ผม ขออนุญาตกราบเรียนวา                  

เมื่อเราพิจารณาในมาตรานี้ เราพูดถึงในระหวางการทํางาน  และหลังพนการทํางาน                  

ซึ่ง ๒ ลักษณะนี้ ในเงื่อนเวลาก็มีความแตกตางกันอีก ดวยความแตกตางอันนี้ทั้งหมดนะครับ

ทานประธานครับ ไมวาจะเปนเรื่องของวิธีการในการสรางหลักประกัน ไมวาจะเปนเรื่องของ

กลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนเรื่องของเนื้อหาสาระในที่เปนรายละเอียดของหลักประกัน                  

ไมวาจะเปนเรื่องของระยะเวลาที่เกี่ยวของในระหวางการทํางาน หรือหลังพนการทํางาน                  

เรื่องทั้งหมดนี้ยึดโยงกับระบบทรัพยากรทั้งหมด และยึดโยงกับที่มาของทรัพยากร ซึ่งผม                  

กราบเรี ยนแล วครับว า  ที่ มาของทรัพยากรส วนหนึ่ งมาจากงบประมาณแผนดิน                  

ที่มาของทรัพยากรอีกสวนหนึ่งอาจจะมาจากระบบนายจาง แตที่มาอีกสวนหนึ่งคือมาจาก

ระบบที่ลงทุนดวยตัวเอง คือการประกันตน แลวในแตละสาระสําคัญนั้น ก็มีวิธีการที่มา                  

แตกตางกัน ผมยกตัวอยางเชน ในขณะนี้เรากําลังรณรงคเร่ืองของการสงเสริมใหมีการออม                  

เพื่อการยังชีพยามชรา หลักการแบบนี้ก็จะเปนหลักประกันเรื่องรายไดเหมือนกัน แตไมใช

หลักประกันที่มาจากรัฐ แตเปนหลักประกันที่เกิดจากตัวบุคคลผูเอาประกันตน ดังนั้น ที่ผม                  

กราบเรียนวา การเปดกวางนี่นะครับ จริง ๆ แลวเราสามารถอธิบายได รวมทั้งกฎหมายนี่คงตอง

กลับไปดูครับวากฎหมายที่จะออกจากนี้ไปภายใน ๑ ป ซึ่งผมไดกราบเรียนแลววา ไดบรรจุ

เอาไวแลวในบทเฉพาะกาล ในมาตรา ๒๙๓ จึงเปนการเปดโอกาสมากกวาการปดโอกาส ที่จะ

ทําใหเราเห็นความรอบคอบในการจัดการเรื่องหลักประกันนี้ทั้งหมดใหกับบุคคลผูประกอบ

อาชีพ  ทั้งในภาวะการทํางานและหลังภาวะการทํางาน  กระผมจึงคิดวาการเปดกวางไวนาจะ 

 

 

 



 ๒๖๗ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ประไพพิศ ๑๑๙/๒ 

 

เปนประโยชนกวาตอการที่จะทําใหประชาชนเกิดประโยชนในอนาคตครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ มีอะไรครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เนื่องจากกรรมาธิการ                  

มีการแกไขในมาตรานี้นะครับ ผมมีสิทธิพูดไมใชหรือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ประเด็นไหนครับ อาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   :   มาตรา  ๔๔  ครับ  ในบรรทัดที่ ๒                  

ทานมีการแกไข ทานเห็นไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ตัดคําวา มี ไปหรือครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ไดครับ 

ประเด็นคําวา มีหลักประกัน เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :   ทานประธานครับ เม่ือกรรมาธิการมีการ

แกไขตรงนี้นี่ ผมอยากจะเรียนวา ที่ทานสุรชัยพูดมานั้นนะครับ ผมอยากจะขอรองคุณสุรชัยวา 

จริง ๆ แลวทําไดยากจริง ๆ  เรื่องที่ทําเรื่องรายไดแลวทั้งหลายนั่นนะครับ ผมเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ผมคิดวา อันนี้ถาจะเปดใหกวางไวนี่ อาจจะเปนประโยชนกวา นี่ผมเรียนนะครับ                  

ผมคิดวา อันนี้นาจะ เม่ือกี้ก็ไปเรียนทานสุรชัยวา ถาอันนี้ไปใชของอาจารยวิชัย รูปขําดี                  

ผมคิดวา อันนี้นาจะพอไปได ก็ฝากตรงนี้นะครับ สวนที่ผมหาเรื่อง ที่บอกวา มันเติมมา                  

ก็เพราะวาจะไดถูกตองตามขอบังคับนะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ก็ถูกละครับ ถาผิด ก็ไมใหพูดหรอกครับ ทานสุรชัยครับ พิจารณาแลวพอจะรับกันได ไหมครับ 

 

 



 ๒๖๘ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐                                                                              ประไพพิศ ๑๑๙/๓ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เรียนทานประธาน ผมกําลังทบทวน                  

กลับไปกลับมา เพราะวาผมเรียนครับวา ที่ผมขอแปรญัตตินี่ไมใชอะไรครับ ผมแปรเพื่อชวย

กรรมาธิการยกราง เพราะกลัววา เขาบอกวา เขียนกฎหมายแลวอานไมรูเร่ืองวา กําลังจะให

หลักประกันอะไรกับประชาชน ผมก็กําลังจะชวยวา เพิ่มเติมในรายละเอียด ทีนี้ถาทานคิดวา                

ที่ทานเขียนไวดีอยูแลว แลวก็จะทิ้งไววา ใหเปนไปตามกฎหมายที่ออกขึ้นในอนาคตนะครับ ----- 

   

          - ๑๒๐/๑ 

 

 

 



 ๒๖๙ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๒๐/๑  

 

กรอบของกฎหมายที่จะออกตาม  มาตรา ๔๔ ทานกําหนด  ๑ ป อยูในมาตราไหนครับ              

มีกําหนดเวลาในการออกไหมครับ กฎหมาย ตามมาตรา ๔๔  

  นายวิชัย รูปขําดี   :  มาตรา ๒๙๓ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

ไดไหมครับ ทานสุรชัยครับ เจอหรือยังครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เจอแลวครับ แตผมก็จะขออนุญาตเรียนทิ้งคางไว

นะครับ ผมจะพยายามใหเรื่องมันผานไปใหไดนะครับ ก็ไมติดใจ แตผมเรียนวา เขียนอยางนี้                  

จะมีปญหาตอไปในอนาคตนะครับ เรื่องของขอถกเถียงในการดํารงชีพ เพราะทานไมไดตีกรอบ

ที่จะเปนหลักการสําคัญในการออกกฎหมายลูกในอนาคตเลยนะครับ ไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ ก็เปนไปตามรางที่กรรมาธิการเห็นดวยกับทานอาจารยวิชัยนะครับ                  

อยางนั้นผาน เฉพาะสวนทายครับ เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนแรกไมติดใจไปแลว                

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ทานประธานครับ  ผม  เจิมศักดิ์                 

ปนทอง ผมคิดวา ที่กรรมาธิการขอแกไขนี้ ทานตองถามเสียกอนวา มีผูใดติดใจหรือไมนะครับ 

เผื่อวามีที่ผมหยิบขึ้นมาเมื่อกี้นี้ ผมไมติดใจ แตวานาจะอภิปราย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย เ จิ ม ศั ก ดิ์  ป น ท อ ง  : ด ว ย เ ห ตุ นี้ อ ย า ก จ ะ เ รี ย น                  

ทานประธาน หรือทานประธานถามตรงนี้กอน ผมมีเร่ืองติดพันตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะชวย                  

ที่ประชุมนะครับ ไมมีอะไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

มีทานใดติดใจไหมครับ ที่กรรมาธิการแกไขครับ อาจารยวัชราครับ ตัดคําวา มี คําเดียวนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มาตรา ๔๔ นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ๔๔ 

ครับ 

 



 ๒๗๐ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๒๐/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร กระผมขอความกรุณาใหบันทึกเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ ตามที่ทาน

อาจารยวุฒิสารไดพูดเอาไวนั้นดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  ครับ               

มีบันทึกอยูแลวครับ จดหมายเหตุก็บันทึกตลอดครับ แลวตอนนี้ก็สามารถคนไดนะครับ                  

ไมมีติดใจสวนที่กรรมาธิการตัดขอความนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมเกรงวา ประเดี๋ยว               

เราจะปดประชุมเสียกอน อยากจะเรียนทานประธานวา มาตรา ๓๕ นี่ เราไดรีบทําเกินไป                  

นิดหนึ่ง ก็คือวา หลังจากที่คุณสุรชัยบอกวา ไมติดใจ แลวเราก็ผานไปเลย โดยที่กรรมาธิการเอง

ก็ยืนยันขอแกไข แกไขตัวเองนะครับ ก็คือ ไดแปรญัตติตัวเองในมาตรา ๓๕ แตวาไมไดมีการ

พิจารณากันเลย พอคุณสุรชัยบอกวา มาตรา ๓๕ ไมติดใจ ก็เปลี่ยนเปน ๓๖ ผมไดไปเอา

รายงานการประชุมทั้งหมดมานั่งดูเรียบรอย ผมเกรงวา เดี๋ยวมันจะไมถูกตองครับ เพราะฉะนั้น                  

ฝากทานประธานไวก็แลวกันวา เราอาจจะตองทําเสียใหถูกตอง แตวา จะเก็บไววันพรุงนี้ก็ได 

แลวก็นาจะพิจารณาไปเสียพรอม ๆ กันกับมาตรา ๔๕ นะครับ ซึ่งมีขอความอะไรคลาย ๆ กัน

อยูนะครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา อันนั้นก็จะเปนระบบที่พวกเราจะคิดอะไรไปพรอม ๆ กัน

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                  

คือตอน ๓๕ นี่นะครับ ไมมีสมาชิกติดใจนะครับ คือ ถามีนะครับ สมาชิกจะตองยกมือ                  

นะครับ จะถามตลอดครับ มีทานใดติดใจอะไรไหมนะครับ ถาไมมีก็จะผาน 

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ทานไปดูสิครับ  ผมมีรายงาน                  

การประชุมอยูที่มือ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   ครับ 

ไมมีสมาชิกติดใจครับตอนนั้น ใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  มิไดครับ  พอคุณสุรชัยบอกวา                

เร่ืองนี้ พอเลขาบอกวา มาตรา ๓๕ พอบอกเสร็จ คุณสุรชัยก็บอกวา ไมติดใจ พอไมติดใจปบ 

 



 ๒๗๑ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      กุลนที ๑๒๐/๓ 

 

เลขาก็อาน ๓๖ ไปเร่ือยเลยตรงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตองกลับมาดูวาที่กรรมาธิการ

แกไขอยู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  คือ

อยางนี้อาจารยครับ วิธีนี่นะครับ พอทานเลขาจะอานวา มีการแกไข ถาสมาชิกติดใจ                  

ตองยกมือนะครับ ตองยกมือตอนที่เขาบอก แกไข แตทีนี้สมาชิกไมยกมือเลยสักทานเดียว     

นะครับ ถาไมยกมือ ก็ถือวา ไมมีใครติดใจไปแลวนะครับ อยางนั้นคราวหนานี้นะครับ พอทาน

เลขาอานวา มาตรานี้มีการแกไข ถาทานติดใจนี้นะครับ กรุณายกมือทันทีเลยนะครับ ถาไม   

ยกมือนี่ ถือวาไมติดใจนะครับ อยางนั้นจบมาตรา ๔๔ นะครับ -------------------------------------- 

 

          - ๑๒๑/๑ 



 ๒๗๒ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๒๑/๑ 

 

สวนที่ ๗ นั้น ขอเปนประชุมตอในวันพรุงนี้ ๙ โมงครึ่งนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : และทานประธานจะวินิจฉัยวาอยางไรครับ 

ที่บอกวามันผานไปตอนนั้น พวกเราก็ใหมนะครับ ไมไดเคยทํารัฐธรรมนูญมากอน เพราะฉะนั้น

เมื่อผมทวงติงวา มาตรา ๓๕ ในวันนี้มันผานไปโดยที่ไมไดพิจารณากันจริง ๆ และมันมีการแกไข

สองสามจุด มันไมใชไมมีการแกไข 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   มันมี

ขอผิดพลาดไหมครับ ที่ทานอาจารยเห็น คิดวาผิดไหม 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : มันมีเพื่อเปนบรรทัดฐานของ                  

มาตราอื่นครับ ไมอยางนั้นแลวมันจะไมสอดคลองกัน ที่แปรญัตติไว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ              

เอาเปนวา เดี๋ยวกอนประชุมพรุงนี้อยางไร อาจารยลองคุยกับทางยกรางดูซินะครับ แตการที่

ดําเนินการดังกลาวเมื่อกี้ถูกตองไปแลวนะครับ แตถาอาจารยเห็นวา มันมีอะไรที่เปนปญหา

หรือไมถูกตอง อาจารยก็คุยกับทานอาจารยสมคิดกอนแลวกันนะครับ พรุงนี้ และถามันมี

ขอผิดพลาดคอยมาวากัน แตกระบวนการนี่ถามถูกตองไปหมดแลวนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ผมคิดวาคงไมใชเรื่องของกรรมาธิการ                  

ยกรางนะครับ มันเปนเรื่องของสภา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : เปลา 

ถามประเด็นกอนสิครับ จะไดรูวามันเรื่องอะไร เพราะตอนนี้อาจารยพูดถึงนี่นะครับ ยังไมรู

รายละเอียดวามันคืออะไร 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ก็มาตรา ๓๕ ทุกคนก็มีเอกสารอยูในมือ             

ก็ชวยดูแลวก็จะเอาอยางไรก็เอา แตวาผมก็เห็นวา ตอนนั้นมันไปอยางรวดเร็ว และผมก็เบรก 

(Break) ไมทันนะครับ ผมก็ชวยดูใหเทานั้นละครับ แลวก็ยังกลัววา จะจําไมไดอีก ก็ไปเอา

รายงานการประชุมมาดู แลวก็เดินถามคนวา เฮย อันนี้เปนอยางไร จําไดไหม ทุกคนก็ยืนยัน

ตรงกันวา มันผานไปอยางรวดเร็วตอนนั้น 

 

 



 ๒๗๓ 
สสร ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๑๒๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ครับ           

ก็ถามแลวครับ ไมมีใครติดใจตอนนั้นครับ คือพอทานเลขาอานแลว ไมมีใครยกมือเลยครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ตกลงทานจะเอาอยางนัน้ใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

คือไมไดเอาอยางนั้น อาจารยไปดูกอนวา ถามันมีปญหานี่นะครับ มาคุยกัน เพราะวากฎหมาย                  

ถามันออกไปผิด ๆ มันก็ไมดีใชไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ครับ ผมถึงถามวา ถาเราจะพิจารณา                  

กันเสีย ก็ในเมื่อมันยังไมพิจารณา ก็พิจารณากันเสีย ก็แคนั้นเอง หรือทานจะเก็บไววินิจฉัย

พรุงนี้ ทานก็ไปดูเอาก็แลวกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : อาจารย

หมายความวา อาจารยจะพิจารณาคืนนี้เลยใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : พิจารณาพรุงนี้ครับ แตวาผมกลัววา                  

วันนี้จะบอกเสียกอน พรุงนี้จะไดมาถึงไดพิจารณากัน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง) :                  

ก็ทราบแลวครับ ก็บอกพรุงนี้ใหดูกันอีกทีนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  อยางนั้น

สวนที่ ๗ ก็ไปตอพรุงนี้นะครับ วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลว ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๒๒.๐๕ นาฬิกา 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
____________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   นางนัยนา เปรมประพันธ  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

   นางสาววิไลพร ชวยกลาง  นิติกร ๔ 

 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓) 
   นางนัชชา โนไธสง    นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ 

  นางสาววีรุทยั ผาสุกเวชพร   นางสาวปทติตา ธีรนนท  

  นางสาวประไพพิศ ดีสุน    นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ 

  นางสาวนงลกัษณ อู    นางสาวสมร เกตุศรี   

  นางสาวรัตนา ภูระหงษ    นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง 

  นางสาวรัศมี บานเยน็     นางสาวรสรนิทร กนกอุดม  

  นายพรเทพ ไชยสงวนสุข   นางสาวอุทัยวรรณ จํานงศาสตร

   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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