


สารบัญ   
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันพุธที่  ๑๓  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
-------------- 

                    หนา 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

  -  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว   ๑ 
  ผูอภิปราย 
  - นายศิวะ แสงมณี       ๑, ๕๑, ๕๒, ๕๓ 

  - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง     ๒, ๙, ๑๒, ๑๔, ๒๐,  

๒๒, ๓๓, ๓๖, ๓๗, ๕๐, 

๕๓, ๖๒, ๖๓, ๖๔,๖๕, 

๖๙, ๗๐, ๘๑, ๘๒, ๙๐, 

         ๑๐๔, ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๕๙, 

         ๑๗๐, ๑๗๑, ๑๗๕,๑๗๖, 

         ๑๘๓, ๑๘๙, ๑๙๙, ๒๑๔,  

         ๒๑๕, ๒๑๘ 

  - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์      ๓, ๒๑๘, ๒๑๙ 

  - นายสุนทร จันทรรังสี      ๔, ๑๗๘, ๑๙๐, 

         ๑๙๘ 
    
 



      - ๒ - 
                         หนา  
 

  - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ      ๖, ๑๖, ๑๘๘ 

  -  นายศักดิ์ชยั อุนจิตติกลุ      ๗, ๑๓๘ 

  -  นายสมเกยีรติ รอดเจริญ     ๘, ๑๓๕, ๑๔๘, ๑๔๙, 

         ๑๕๓, ๑๖๓, ๑๘๒ 

  -  นายธงทอง  จนัทรางศุ    ๑๑, ๒๐๓, ๒๐๔ 

  -  นายมานิจ สุขสมจิตร      ๑๕, ๓๗, ๕๗, ๑๙๑  

  -  นายสวิง ตันอุด      ๑๘, ๖๑, ๑๒๘, ๑๓๖,  

         ๑๗๔, ๒๐๔ 

  -  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย     ๒๐, ๓๕, ๒๑๙, ๒๒๑ 

  -  นายคมสนั โพธิ์คง       ๒๕, ๓๑, ๔๓, ๔๔, ๔๕, 

         ๔๘, ๑๒๐, ๑๒๙ 

  -  นายวัชรา หงสประภัศร      ๓๒, ๓๔, ๕๑, ๑๗๘ 

  -  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย     ๓๒, ๔๑, ๕๑ 

  -  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลศิชัย      ๓๘, ๑๖๓, ๑๗๖, ๑๘๗,  

         ๑๙๓, ๑๙๔ 

  -  นายวิทยา คชเขื่อน      ๔๒, ๑๘๘ 

  -  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบญุชัย    ๔๖ 

  -  นายปกรณ ปรียากร      ๕๙, ๑๒๓, ๑๗๔ 

  -  นายอัชพร จารุจินดา    ๖๔, ๖๙, ๑๓๑, ๑๓๒,  

         ๑๓๓, ๑๗๓, ๑๗๕, ๑๗๖,  

         ๑๘๙, ๑๙๐ 

  -  นายวีนัส มานมุงศิลป      ๖๗, ๑๙๙, ๒๐๐, ๒๐๒,  

         ๒๐๕ 

   

 
 



- ๓ - 
                         หนา  

 
  -  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ     ๗๐, ๗๒, ๑๒๖, ๑๒๘,  

๑๓๒, ๑๓๓, ๑๓๔, 

๑๓๕,๑๓๗,๑๓๘, ๑๔๕, 

๑๔๖, ๑๔๗, ๑๔๘, ๑๔๙, 

๑๕๐, ๑๕๑, ๑๕๒, ๑๕๓, 

๑๕๔, ๑๕๘, ๑๕๙, ๑๖๐, 

๑๖๑, ๑๖๒, ๑๖๓ 

  -  นายเศวต ทินกูล       ๗๘, ๘๐, ๑๓๐ 

  -  นายอุทิศ ชูชวย       ๘๔ 

  -  นายวิชัย รูปขําดี       ๑๐๔ 

  -  นายอภิชาติ ดําดี       ๑๐๕, ๑๑๔ 

  -  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ    ๑๑๔, ๑๓๗ 

  -  นายพิสฐิ ลี้อาธรรม      ๑๑๗ 

  -  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ     ๑๔๐, ๑๙๗ 

  -  นายการุณ ใสงาม      ๑๔๐, ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๗,  

         ๑๔๘, ๑๕๑, ๑๕๓, ๑๖๒ 

  -  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร      ๑๕๐, ๑๖๑ 

  -  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล     ๑๕๙ 

  -  นางสดศรี สัตยธรรม      ๑๖๔ 

  -  นาวาอากาศตรี ประสงค  สุนศิริ     ๑๖๔ 

  -  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา     ๑๘๗ 

  -  นายชูชัย ศุภวงศ       ๑๙๐ 

  -  นายชาติชาย เจียมศรพีงษ      ๑๙๖  

  -  นายอัครวิทย สุมาวงศ     ๒๐๑ 

 
 



       - ๔ - 
                         หนา  

 

  -  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช    ๒๐๖, ๒๑๐, ๒๑๑ 

  -  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย      ๒๑๕ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   
 

 

     

 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันพุธที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

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

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไว เมื่อเลิกประชุม  ๙๕  คน 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนทานสมาชิก

ที่เคารพ ขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม    

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี นะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไมมี นะครับ  

  ระ เบี ยบวาระที่  ๓  เ ร่ื องที่ คณะกรรมาธิการพิ จารณาเสร็ จแล ว                

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เชิญครับ        

ทานศิวะครับ 

     นายศิวะ แสงมณี  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ

ครับ กอนที่จะไปพูดถึงการแปรญัตตินะครับ กระผมขออนุญาตหารือทานประธานนิดหนึ่ง

วา ในการแปรญัตติครั้งนี้ ผมคิดวา เพื่อใหเปนการประหยัดเวลา แลวก็กระชับในการ

พิจารณาแปรญัตติของสมาชิกสภารางเรานั้น ถาหากวา พอถึงการแปรญัตติมาตราใด     

ถามาตรานั้นกรรมาธิการไดแกไขใหแลว แลวก็ไมมีใครติดใจ ผมก็คิดวา เราก็ไมนาจะตอง

มีการอภิปรายหรือแสดงความคิดความเห็นนะครบั   

     

 



 ๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                สมร ๑/๒ 

 

ประเด็นที่ ๒ ประเด็นที่กรรมาธิการไมแกไขตามที่เราขอแปรญัตตินั้น      

ขออนุญาตใหกรรมาธิการไดชี้แจงนะครับ อยางที่เมื่อวานไดมีการเสนอแลววา ขอให

คณะกรรมาธิการไดชี้แจงวา เหตุใดที่ไมแกตามที่ สสร. ไดขอแปรญัตติไว เพื่อวาถาเรา   

ฟงเหตุฟงผลแลว คนที่แปรญัตติอาจจะขอถอนไปเลยก็ได หรือพอใจ เ พื ่อ จ ะ ได

ประหยัดเวลา  ไมตองมีการอภิปรายนะครับ ถาเปนอยางนี้ได ผมก็คิดวา จะทําใหการ

พิจารณาของเรานั้นเปนไปอยางรวดเร็ว แลวก็มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น แลวก็จะได    

ฟงเหตุฟงผล และในกรณีที่ผมคิดวา กรรมาธิการกับความเห็นของผูแปรญัตตินั้น

ใกลเคียงกัน แตวาอาจจะติดขัดในบางประการ ก็นาจะไดมีสักหองหนึ่งสําหรับที่จะไดไป

พูดคุยกัน เพราะผมเห็นกรรมาธิการไปเปดหองขางหลังไวแลว ถาหากวาทางฝาย           

ผูแปรญัตตินี้สามารถที่จะเขาไปชี้แจงหลังหองไดนี่ ก็อาจจะทําใหการแปรญัตตินี่         

ผมคิดวาเปนไปโดยความเรียบรอย แลวก็บรรยากาศก็จะดีนะครับ อันนี้ผมขออนุญาต   

ไดหารือทานประธานไวครับ กราบขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ที่สําคัญ         

ทานหารือเรื่องหอง ทีนี้หองนั้นเปนหองของกรรมาธิการเขาประชุมของเขาอยู คนอื่น     

จะเขาไป หรือจะใหเอาอีกหองหนึ่ง เร่ืองหองใชไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ    

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ที่คุณศิวะไดหารือนี่ ผมคิดวามีเหตุมีผล       

หลายอยาง อยางแรกก็เห็นดวยวา จะทําใหงานของเราเร็วขึ้น แลวก็สําหรับเร่ืองหองนี่   

ผมคิดวาเราอาจจะไมสมควรนักที่จะตองเขาไปอยูในหองที่ยกราง ทานจะไดปรึกษาหารือ 

ทานอาจจะอยากปรึกษาหารือ ---------------------------------------------------------------------- 

   

           - ๒/๑ 

 

 

 

 



 ๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                              รัตนา ๒/๑ 

 

แตวาถาทานอยากจะฟงพวกเรา เราก็ยินดีที่จะเขาไปในหองทาน ผมวาปลอยใหทาน   

เปนอิสระในการที่ทานจะพิจารณา  เผื่อวาทานอยากจะชวนพวกเราเขาไปดวย 

ไมอยางนั้นเราก็เขาไปนั่ง แลวทานอาจจะรูสึกวา เราเกะกะ ไมรูเร่ือง เพราะเราอาจจะ

ตามไมทันทั้งหมด ผมวา อันนั้นใหเปนสิทธิของทาน ทานจะชวน หรือไมชวนนะครับ       

ทีนี้ประเด็นที่คุณศิวะไดบอกวา เมื่อมีผูขอแปรญัตติ แลวก็กรรมาธิการไดแกไขไดตรงกับ       

ผูแปรญัตติแลว ก็ไมใหอภิปราย ใหผานไปนี่ ผมตองกราบเรียนวา อันนั้นในหลักการ             

ก็เห็นดวย แตจะมีปญหาอยูนิดหนึ่ง ก็คือวา ผูแปรญัตตินี่ก็เปนเพียงแคบางคนที่แปรญัตติ 

แลวก็กรรมาธิการไปแกตามผูแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับผูแปรญัตติ แตไปเห็นดวย           

ในภายหลัง หมายความวา กลุมอ่ืน ๆ หรือคนอื่น ๆ ก็ยังไมรูเร่ืองเลยวา ตกลงมันมีเหตุผล

อะไรที่เห็นตรงกันระหวางผูแปรญัตติกับกรรมาธิการ ตรงนี้จะปดโอกาสเสียทีเดียวไมให

คนอื่นถามหรืออภิปรายเลยก็คงไมได เพราะวา ๑. คนอื่นเขาไมไดแปรญัตติ เขาเห็นดวย

กับรางเดิม แตผูแปรอยากจะเปนอยางนี้ อยากจะแปรออกไป และกรรมาธิการก็เห็นดวย

กับการแปรของทานนั้นหรือกลุมนั้น แตคนอื่นนี่ยังเห็นรางเดิม และอาจจะเห็นดวยกับ      

รางเดิมก็ได เพราะฉะนั้นไมนาจะเปนสิทธิของผูแปรกับกรรมาธิการเทานั้น เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงจากรางเดิม ก็ตองใหโอกาสที่จะถาม หรือที่จะแสดงความไมเห็นดวย          

หากไม เห็นดวย  ถาไมอยางนั้นแลวก็ เปนการปดโอกาส  กลายเปนผูแปรญัตติ                

กับกรรมาธิการเปนคนกําหนดรัฐธรรมนูญไป ผมคิดวา อยางนี้ก็นาจะเหมาะสม 

ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )   :   ตรงนี้              

คงหมายความวา ถากรรมาธิการไปแกไข ก็คงตองถามนิดหนึ่งนะครับ และคงใหโอกาส       

แตถาพวกเราพยายามอภิปรายและใหกระชับหนอยนะครับ เขาใจวา วันนี้ ๒ วันผานมา

เราก็คงเห็นแลวนะครับ มันใชเวลาไปมาก แลวเรามีเวลาล็อก (Lock) ปลายทางเอาไว   

นะครับ ขยับขยายไมได ถาจําเปน เราก็อาจจะตองไปประชุมวันเสาร วันอาทิตย         

เชิญทานวิชัยครับ 

   นายวิชยั เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานครับ กระผม วิชัย เรืองเรงิกลุฤทธิ ์

สสร. ครับ ก็อยากจะกราบเรียนทานประธานวา ในการอภิปรายนั้น  ทานประธานครับ      



 ๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                              รัตนา ๒/๒ 

  

นาจะตองไดกําหนดเวลาใหชัดเจนนะครับ หากวาใชเวลามากเกินไปนี่ กระผมคิดวา     

เปลาประโยชน กระนั้นแลว เพราะเรามีเวลาจํากัดเหลือเกินในการที่จะดําเนินการในเรื่อง

นี้นะครับ ผมก็กราบเรียนทานประธาน ขอไดโปรดกําหนดเวลาใหชัดเจน ถามิเชนนั้นแลว     

มันจะเสียเวลาโดยเปลาประโยชนทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เร่ืองกําหนดเวลา

ก็ตองฟงทานสมาชิก คือ ผมเห็นใจสมาชิก ที่ผานมานะครับก็ใหอภิปราย เพราะวา

สมาชิกนั้น ในตัวรัฐธรรมนูญยังไมไดเสนอความเห็น หรืออภิปรายในโอกาสอื่นเลย ก็

โอกาสนี้นะครับ แตถาจําเปนนี่ เร่ืองกําหนดเวลาก็ตองคิดกัน ทานสมาชิกวา จะเอา

อยางไร คือ ใจผมตอนแรกวา อยากจะดูวันนี้เสียอีกวันหนึ่งวา สถานการณเปนอยางไร 

แตก็ขอรองไวกอนวาตองกระชับนะครับ ตอไปดวยทานสุนทรครับ  

    นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. กระผมขอทบทวนขอตกลงนะครับ คิดวา เปนขอตกลง ไมใชเปนมติ ถาเปนมติ

ผมก็จะไมขอทบทวน ขอตกลงดังกลาว ก็คือ การประชุมของสภาเรา เมื่อวานนี้ผมไดเสนอ

ไวแลววา เราจะประชุมกันวันไหน หลังจากที่พูดคุยหารือกับทานกรรมาธิการยกราง      

คนสําคัญแลว ขออนุญาตเอยนาม ก็คือ ทานสมคิดนะครับ ทานก็เห็นชอบดวย แตวา

ขณะที่พัก แลวก็มาประชุมใหม ผมเขาประชุมยังชาไปนิด เนื่องจากไปประชุมกรรมาธิการ        

อีกคณะหนึ่ง ซึ่งภาระของพวกผม ผมกราบเรียนวา แมกระทั่งเย็น ชวงเวลาพักทานอาหาร

เย็นนะครับ ก็ตองไปประชุมกรรมาธิการ ตองทานขาวไป ประชุมไป ในคณะกรรมาธิการ                          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเย็นนี้ และเชนวันนี้ สองโมงเชาก็ตองมาประชุมกรรมาธิการ

ประชาสัมพันธ จะเห็นวา เราประชุมกัน ขออนุญาตใชคําวา หัวปกหัวปา แตก็ไม     

เปนไรครับ ก็ยินดีครับ ในเมื่ออาสาเขามาแลว แตมีเร่ืองอยูเล็กนอยที่อยากจะขอให

ทบทวนใหมเพราะวา ผมขอเรียกรองดวยความที่เปนตัวแทนของ สสร. ตจว. หลายทาน  

ที่เรียกรองมา ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                         - ๓/๑ 

 



 ๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 เกศราภรณ ๓/๑ 

 

กลาวคือวา ในการประชุมครั้งนี้เราจะประชุมทั้งอาทิตยกัน ตั้งแตจันทร ถึงศุกร ก็ไมวา      

แตวาโดยเฉพาะอาทิตยนี้มีความสําคัญ เนื่องจากวาเราเริ่มประชุมตั้งแตวันอาทิตย       

ใชไหมทาน ประชุมมาตั้งแตวันอาทิตย จันทร อังคาร พฤหัส และทานจะมีวันศุกร       

ทานบอกวา หยุดวันเสาร อาทิตย แตวาวันอาทิตยนี้เรามีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ที่จะตอง

เร่ิมตั้งแตหกโมงเชา ถาทานบอกวา เราหยุดใหแลวในวันเสาร ทานลองตรองดูเถอะวา   

ถาพวกตางจังหวัดนี้ กวาจะไดเลิกประชุมสี่โมงตามที่ทานผูมีเกียรติเสนอไปชวงที่ผม    

ไมอยู เสนอไป แลวสมาชิกตางจังหวัดซึ่งมีเกือบครึ่งของสภานี้ กวาที่จะเดินทางจากเหนือ

จรดใต กวาจะไปถึงที่พัก แลวก็เพื่อที่จะมารวมกิจกรรมในเชาวันอาทิตย เขาก็ตองมากัน

ตั้งแตเย็นวันเสาร หรือตีหนึ่ง ตีสองของเชาวันอาทิตย แลวทานคิดวา จะเปนไปไดอยางไร 

การทํางานจะไดผลแคไหน ผมไมยอทอตอการประชุม ผมกราบเรียนมา เพื่อการ

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการประชุม ถาเปนไปได ขอเรียนวา เฉพาะอาทิตยนี้

อาทิตยเดียวนะครับ เนื่องจากเราเริ่มตั้งแตวันอาทิตยแลว ขอหยุดวันศุกรสักวัน เพื่อที่เรา

จะมาทํากิจกรรมเชาวันอาทิตยไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยครับ ขอเรียนเสนอ 

   น า ย น ร นิ ติ  เ ศ ร ษ ฐบุ ต ร  (ป ร ะ ธ า น สภ า ร า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ )   :                      

ทานสุนทรครับ อยางนี้ครับ คือ เมื่อวานนี้ตองอยางนี้ เพราะวา เดิมเรากําหนดประชุม  

ทุกวัน แลวเราก็ไปขอทาง สนช. เขาไวนะครับ วาเราจะประชุม แมแตวันที่เขาประชุมเราก็

ของด แลวก็เลยคุยกัน ก็เลยขยับวา ขอเลิกสักสี่โมงนะครับทาน ก็เห็นใจนะครับทาน     

วามันมีปญหาสําหรับทานที่อยูตางจังหวัด อยากขอความกรุณา เดี๋ยวเราดูวันนี้วา      

เปนอยางไร เราจะขยับอะไรไดไหม แตเรียนทานวา เหตุที่เราขอเปนสี่โมงเย็น แลวขอ

ประชุมวันศุกรนี่ เนื่องจากเราประชุมแลวมันไปไดชา แลวอีกประการหนึ่งเราขอเขาไว

เรียบรอย แลวก็อาทิตยนี้นะครับ  สําหรับสัปดาหตอไปเราก็คงตองมาดูกัน การพิจารณา

อยางที่บอกไววา วันสิ้นสุดของเรามันขยับอะไรไมได แลวเราก็ไมไดไปเร็ว ตอนนี้เรายังติด

ปญหาอยู แลวถาพอถึงเวลาที่อภิปรายนี่ เราจะไมใหอภิปราย ก็ลําบาก ก็อยาก เดี๋ยวจะ

รับไวดูวาจะทําอยางไร ทานสุนทรขอนิดหนึ่ง ตอไปดวยทานเสริมเกียรติครับ 

 

 



 ๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          เกศราภรณ ๓/๒ 

 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภา ทานกรรมาธิการ 

และทาน สสร. ที่เคารพทุกทานครับ ในประเด็นที่ทางทานวิชัย ขออนุญาตเอยนาม     

และทานสุนทร ไดหารือ ก็เปนประเด็นที่ผมจะสนับสนุนแนวความคิดของทานประธาน

ตรงที่วา  การอภิปรายนั้น ในเรื่องสําคัญ แลวก็ไมมีการไดพูดคุยระหวางกรรมาธิการ     

ยกรางกับ สสร. ผูแปรญัตติ แลวก็สงวนคําแปรญัตติ ดังนั้น ถาหากวา จะใหอภิปราย

อยางจํากัดเวลา คงจะไมไดกอใหเกิดประโยชน เพื่อที่จะชี้ทิศทางวา สสร. ในประเด็น            

แตละอยางจะเอาอยางไร ทั้งนี้ แตละประเด็นนั้น เทาที่ผานมา ๒ วัน มีเร่ืองสําคัญที่กวา

จะลงมติกันได ตองฟงคําชี้แจงอยางหลากหลาย ทั้งฝายกรรมาธิการยกราง และฝาย 

สสร. ผูขอสงวนแปรญัตติ อยางเชน เร่ืองของทานสุรชัย อยางเชน เร่ืองของทานคมสัน                          

ซึ่งหลังจากอภิปรายกันอยางกวางขวาง ละเอียด ชัดเจนแลว ถึงจะมีบทสรุป แลวบทสรุป

บางอยางนั้นออกมา ก็อาจจะไมคอยเปนที่พอใจของบางหนวย บางฝาย ซึ่งก็มีทางแกวา

อาจจะตองมีการทบทวน ดังนั้น ถาหากวา ใหอภิปรายในเวลาจํากัด แลวก็รีบใหลงมติ   

ทุกประเด็นไป ประโยชนสูงสุดของการรางรัฐธรรมนูญคงจะไมเกิด ผมจึงขอกราบเรียน                 

ในความเห็นของทานประธานนั้นนาจะเปนสิ่งที่เหมาะสม เวนแตวา เมื่อเหลือใกลถึง                        

วันที่ ๓๐ ในอาทิตยสุดทาย วันนั้นมีความจําเปนอยางไร ก็คงจะตองมาตกลงกันอีกทีหนึ่ง  

 

 

           - ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)           รัศมี ๔/๑ 

 

สําหรับประเด็นของทานสุนทรนั้น ผมก็เห็นวา มีเหตุผล แตเนื่องจากทานประธาน           

ก็ไดกราบเรียนแลววา เรามีเวลาทํางานเพียงวันที่ ๓๐ แลวเราผานมา ๒ วัน เพิ่งไดแค  

๔๐ ตน ๆ เทานั้นเอง แลวเราก็ไปขอหองประชุมจาก สนช. ประชาชนก็เฝาดูเราวา        

เราทํางานกันเต็มที่ ซึ่งผานมาประชาชนก็ยอมรับ ๒ วันผานมานี้ สิ่งที่บอกวาพวกเราเริ่ม

เมื่อยลา ก็คือ ตอนเชา ๆ พวกเราก็มากันไมคอยจะครบเต็มที่นัก เพราะวาคงจะชารจ 

แบต (Charge battery) ไฟก็ยังไมคอยจะเต็ม ยังไมพอ แตก็อยางไรผมก็เห็นใจนะครับ         

ผมก็คิดวา ถาหากวาจะปรับหนอยวา วันศุกรถาสี่โมงเย็นเกิดเดินทางไมสะดวกนัก     

ทานประธานอาจจะเมตตาวา  สักสามโมงเย็นก็ได  ผมก็คิดวา  คงพอรับไดครับ               

ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วันศุกรก็ขอ

ประชุมนะครับ แตก็จะขยับเวลา เดี๋ยวไปคุยกันขางนอกนะครับ ขออนุญาตรับที่ทาน

สุนทรเสนอไว เดี๋ยวไปคุยกันนิดหนึ่งวาจะปรับได แตขอรองกับทานสุนทรวา เราประชมุวนั

ศุกรเพราะวาเราตองการ มันมีเร่ืองตองประชุมอีกเยอะนะครับ แลวก็เหตุวา ขอสถานที่       

เขาแลว แลวเราก็อยากจะทํางานใหตลอดทุกวัน ไปทานศักดิ์ชัยกอนครับ แลวก็         

ทานสมเกียรติ เชิญครับ ระหวางนี้นิดหนึ่งนะครับ มีอาจารยและนักเรียนโรงเรียน

นานาชาติ เซนต สตีเฟนส (St. Stephen’s International School) มานะครับ มาขอฟง

การประชุม มาดูงานที่สภา ก็ขอตอนรับนะครับ  เชิญครับทานศักดิ์ชัย  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ     

ที่เคารพ ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ เมื่อสักครู

ไดมีการพูดคุยหารือกันในเรื่องของการอภิปรายขอแปรญัตตินะครับ กระผมเองคิดวา    

ในการอภิปราย แลวก็มีการพูดคุยระหวางสมาชิกกับกรรมาธิการยกรางนั้น เปนสิ่งที่เรา

กําลังใหความรูกับประชาชน เพราะฉะนั้นการอภิปรายที่ผานมา เราเชื่อวาไมไดมีการ

อภิปรายเพื่อหาเสียงหรือฟุมเฟอย แตเปนการทําความตกลง เพื่อใหเกิดความเขาใจ        

ที่สําคัญที่สุด ผมเชื่อวา ประชาชนที่ติดตามอยู ไมวาจะถายทอด หรือไมถายทอดทาง

โทรทัศน แตก็ยังมีการถายทอดทางวิทยุ ผมเชื่อวา ประชาชนนี่จะไดรับความรู และไดมี

ความเขาใจในเรื่องรัฐธรรมนูญอยางแทจริง  ทานประธานครับที่ผานมาเราจะพบวา     



 ๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                  รัศม ี๔/๒ 

 

บางมาตราเราก็ไมไดมีการอภิปราย ถาเราเห็นชอบพรอมกัน แตบางมาตรามันเปน

ประเด็นสําคัญทางกฎหมายที่มีความสําคัญตออนาคตของชาติ ผมวาสิ่งเหลานี้จําเปน

จะตองใหมีการพูดคุยกันอยางเขาใจ และมีการตกผลึกทางดานความคิด ที่จะให

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ดังนั้น ผมคิดวา ผมไมอยากให

แนวคิดที่บอกวา เปดอภิปราย แตพยายามจะจํากัดเวลาตรงนี้นะครับ จะสรางความรูสึก

ใหทานประธานที่นั่งอยูขางบนทั้ง ๓ ทาน  แลวพยายามที่จะบีบเวลาในการอภิปราย 

เพราะการอภิปรายบางครั้งมีเนื้อหาสาระที่นาสนใจ นาติดตามอยางยิ่ง ผมขออนุญาต

กราบเรียนครับวา ผมเองบางครั้ง ในบางมาตราผมก็ไมมีความเขาใจ ก็ไดอาศัยตรงนี้    

แหละครับที่จะทําใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องของรัฐธรรมนูญไทยอยางแทจริง       

กราบขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมตองกลัวครับ  

ไมบีบเวลา มีแตคนเขาบอกผมใหเวลามากไปนะครับทาน เดี๋ยวก็ดูกัน เหลือทาน

สมเกียรติ และหลังจากนั้นเราจะเขาเนื้อ ๆ แลวนะครับ เชิญทานสมเกียรติครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ กราบเรียน

ปรึกษาทานประธานที่เคารพครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ ครับ ก็ดวยหวงแหงเวลา      

อันจํากัดนี่นะครับ มันเปนสิ่งจําเปนของพวกเราที่จะตองพูดคุยทําความเขาใจกัน     

หลายครั้งหลายหนในเรื่องการอภิปรายนะครับ เพื่อไมใหเปนการใชเวลาของสภา

ฟุมเฟอยเกินไป ๒ วันนี่ดูทาทางฟุมเฟอยมาก แลวคอนขางที่จะบอกไดเลยครับ         

เสียงสะทอนกลับจากผูที่ติดตามเราอยู  นาเบื่อหนาย ออกไปในรูปนั้น ซึ่งก็ไมงามสําหรับ

พวกเรานะครับ ก็จึงขอนําเสนอใหทานประธานที่ทําหนาที่อยูบนบัลลังก ขางบนนะครับ 

ขอความกรุณาครับ ตอไปนี้ขอความกรุณาพิจารณาตัดกรณีอภิปรายซ้ําซาก ทานมองเห็น

นะครับ ผมอภิปรายไปแลวเรื่องไข ผมอภิปรายไปแลวเรื่องไก ผมอภิปรายไปแลวเรื่อง

ไอศกรีม (Ice-cream) อยู ๆ มีอีกคนหนึ่งขึ้นมาสนับสนุนผม มาคุยเรื่องไอศกรีม เร่ืองไข 

เรื่องไก มันก็เร่ืองเดียวกันนะครับ ถาเผื่อทานพอจะพิจารณาไดวา มันเรื่องซ้ําซาก ทานตัด

ไดเลยครับ อํานาจทานมีนะครับ ไมวาจะเปนของผูอภิปรายแปรญัตติ หรือผูสนับสนุน 

หรือแมกระทั่งทานกรรมาธิการยกรางดานบน แลวก็ผูสนับสนุน ---------------------- - ๕/๑ 



 ๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                       รสรินทร ๕/๑ 

 

ถาเผื่อทานพิจารณาเห็นวา ซ้ําซากแลว ทานตัดไดเลยครับ ไมตองเกรงใจครับ เพราะวา

เราตองใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดนะครับ แลวก็ขอความกรุณาครับ ในเร่ืองการ

ประทวงนะครับ ทานประธานครับ หลักการการประทวงมันมีอยูครับ แตในการประทวง

ของพวกเราทุกครั้งที่ประทวงอยูทุกวันนี้ ไมไดประทวงตามหลักตามเกณฑนะครับ 

ประทวงเพื่ออะไรครับ ประทวงเพื่อมีโอกาสขึ้นมายืน แลวก็ไดพูดอภิปรายตอ ซึ่งไมใช

ประทวงหรอกครับ อันนี้ขอความกรุณาทานประธานครับ ถาเผื่อเห็นในลักษณะแบบนี้               

ขอความกรุณาตัดบทไดเลยครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอบคุณครับ       

ขอเร่ิมดําเนินการนะครับ เพราะทางกรรมาธิการยกรางพรอมนานแลว ขออนุญาต       

เร่ิมดําเนินการ ทานเลขาตอไปครับ ทานเลขา 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  : 

สวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ไมมีการแกไข 

มาตรา ๔๕ ไมมีการแกไข ทานเจิมศักดิ์ ปนทอง สงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชญิครับ อาจารย

เจิมศักดิ์ครับ  

รองศาสตราจารยเจิมศกัดิ์  ปนทอง   :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ  

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ มาตรา ๔๕ นี่ กลุมพวกผมไดแปรญัตติโดยการ

เติมขอความวา ขอมูลสวนบุคคล ลงไป ทั้งนี้ เพราะวา ไดพิจารณาจากรางแรกของ

กรรมาธิการ ที่ปรากฏอยูในเลมสีเหลือง ที่กอนที่กรรมาธิการจะไปแกไขเพิ่มเติม       

มาตรา ๔๕ ที่ไปเติมคําวา ขอมูลสวนบุคคล นี่ ก็เพื่อที่จะใหมีความหมายอยางนี้นะครับ 

กรุณาตามนิดหนึ่งวา ในมาตรา ๔๕ บอกวา บุคคลยอมมีสิทธิ มีเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอํานาจของบทบัญญัติ        

แหงกฎหมายเฉพาะ  เพื่อรักษาความมั่นคง  เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง  

 



 ๑๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                       รสรินทร ๕/๒ 

 

สิทธิในครอบครัว หรือ ผมเติมวา ขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวของ

บุคคลอื่น ตรงนี้นี่นะครับ เพราะเหตุวา ในรางเดิมของกรรมาธิการ ในมาตรา ๓๕ ทานมี

เร่ืองขอมูลสวนบุคคลดวย เพราะฉะนั้นพวกผมก็นั่งดูวา เพื่อที่จะใหรับกับมาตรา ๓๕  

จากรางเดิม เพราะผมไมสามารถจะเห็นไดวา ในที่สุด มาตรา ๓๕ ทานจะเปนอยางไร    

ผมก็มองวา ถาเชนนั้น มาตรา ๔๕ ก็ควรจะเติม ขอมูลสวนบุคคล ไปดวย ก็เพื่อที่จะบอก

วาจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งนี่ทําไมได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ            

แหงกฎหมาย เพื่อ นะครับ เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้นี่   

ผมถึงถามอยางไรครับ เมื่อวานนี้ กอนที่จะปดวา มาตรา ๓๕ นี่ บังเอิญทานก็ไปแกทีหลัง 

หมายถึงแกจนกระทั่งวันสุดทายที่กอนจะเขาประชุม และผมเองนี่ก็ไปแก ๔๕ ใหรับกับ 

๓๕ ของทานเกา พอเที่ยวนี้ ทานไปตัด ๓๕ เกา ผมก็เลยบอกวา เอะ ถาอยางนี้มันก็ไมรับ     

กันไปตลอด ก็เลยเรียนทานประธานเสรีเมื่อวานนี้วา ทานจะกรุณากลับไปดู ๓๕ นะครับ 

จะไดดูกันวา เราจะเอาอยางไร ๓๕ กับ ๔๕ เปนหลักการเดียวกัน ใหสอดคลองกัน         

ผมก็เลยไปดูวา ตอน ๓๕ นี่ ตอนนั้นทานสุรชัยเปนอีกประเด็นหนึ่ง ทานก็บอกวา ของทาน

ไมติดใจ จบ เราก็ดูกันไมทันครับ ผมก็ตองยอมรับวา เพราะวาในเอกสารเที่ยวนี้           

มันตางกันกับที่พวกผมเคยทํากฎหมาย ตอนที่พวกผมทํากฎหมายนี่ รางแรกวาอยางไร 

ถัดออกมา ก็คือ กรรมาธิการขอแกไขวาอยางไร ถัดออกมา ก็คือ พวกเราขอแปรญัตติ        

ว าอย างไร  มันอยู ด วยกัน  แต เที่ ยวนี้ นี่ เนื่ องจากว า  ตอนที่พวกเราแปรญัตติ                  

ทานก็ไมตกลงใจวา ทานจะเอาอยางไร ทานบอกคิดไมทัน จะไปขอคิดทีหลัง แลวทานก็มี

เอกสารแยกออกมา ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

              - ๖/๑ 

  

 

 

 

 



 ๑๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            พรเทพ ๖/๑ 

 

เสร็จแลวเราก็ดูตามเอกสารในเลมนี้ที่เรียงกันไปเรื่อย ๆ วา จะทําอยางไร พอเราเห็นวา  

คุณสุรชัยบอกวา ไมติดใจ เลขาก็อานตอ มาตรา ๓๖ ทุกคนก็ลืมคิดไปวา มาตรา ๓๕    

เลยไมไดจับมาพิจารณาตรงนี้ ผมไมมีปญหาอะไรเลยครับ ถาหากวา ทานเห็นวา     

มาตรา ๓๕ ถูกตอง ตามที่กรรมาธิการไปตัด ทานก็ไมตองเติม ๔๕ แตถาทานเห็นวา 

มาตรา ๓๕ ไมควรตัด ทานก็ตองเติม ๔๕ เพื่อใหมันรับกันเทานั้นเอง ผมดูกฎหมายใหรับ

กันเทานั้นเอง ผมไมมีเจตนาอะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นก็แลวแตทานวา ทานประธานจะใหดู

หลักการวา ควร หรือ ไมควร เร่ืองขอมูลสวนบุคคล แลวมันก็จะไปพรอมกันทั้ง ๓๕ กับ 

๔๕ ทานเขาใจใชไหมครับ ผมไมไดวา ๔๕ ตองเปนอยางไร แตวาถา ๓๕ เปนอยางไร    

มันก็ตองลอกับ ๔๕ เทานั้นเองนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ อาจารยธงทองครับ  

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับ สําหรับประเด็นเรื่องของการคุมครองสิทธิ    

ในเรื่องของขอมูลสวนบุคคลนั้น ผมคิดวาเปนหลักการ ซึ่งเราเห็นพองตองตรงกันวา    

นาจะไดมีการดูแล แลวก็มีกฎหมายที่จะบทบัญญัติรับรองในสวนนี้นะครับ ขออนุญาต

กราบเรียนวา นอกจากบทบัญญัติที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดอภิปรายอางอิงถึง    

มาตรา ๓๕ และบทบัญญัติ ในมาตรา ๔๕ ที่ปรากฏในรางแลวนะครับ ในเรื่องขอมูล   

สวนบุคคลนั้น  คณะกรรมาธิการได ไปปรับเพิ่มขึ้นอีกสวนหนึ่ ง  ในมาตรา  ๕๕                 

ขอความกรุณาทานสมาชิกไดโปรดพลิกไปดูที่ในสวนมาตรา ๕๕ ดวยนะครับ เขียนถึง

เร่ืองการคุมครองสิทธิของบุคคลที่ได รับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ 

เวนเสียแตเปนเรื่องขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งมีวรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา บุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับความคุมครองจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

กระผมเขาใจวา  ถาอานประกอบกันทั้ง ๓  มาตราแลว  คือ มาตรา ๓๕ ซึ่งวางหลัก  



 ๑๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             พรเทพ ๖/๒ 

 

ในเรื่องของสิทธิ ในเรื่องของความเปนสวนเนื้อสวนตัวที่เรียกวา ไรท  ไพรเวซี (Right 

privacy) ทั้งหลายแลว บทบัญญัติในมาตรา ๔๕ ที่พูดถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นของ

สื่อมวลชนทั้งหลาย ประกอบกันกับมาตรา ๕๕ ประกอบกันทั้งหมด ๓ มาตราแลว ก็คงจะ

ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เราตองการจะถวงน้ําหนักในเรื่องของการที่จะไดรับการคุมครอง

ดูแลสิทธิขอมูลสวนบุคคลเพียงพอครับ ขอประทานกราบเรียนอยางนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ปรึกษาทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ถอยคําที่อยูในมาตรา ๕๕ นี่ พอเพียงที่จะ

ครอบคลุมไปถึงมาตรา ๔๕ กับ ๓๕ ไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานประธานครับ อันนี้คือ   

ความยากลําบาก มันกลับกัน ตอนแรกพวกผมเสนอ ทานบอก ทานคิดไมทัน เที่ยวนี้     

พอทานเสนอนี่ ผมคิดไมทันจริง ๆ อันนี้ตองกราบเรียนจริง ๆ ครับ เพราะวา พอทานเสนอ 

ทานไปแกไขของเดิมนี่ ผมก็จําแตของเดิมวา ของเดิมทานเขียนอยางนั้น แลวผมก็จะ

พยายามแกที่เหลือ มาตราถัด ๆ มา ใหมันรับกับของเดิมของทาน แตเร่ืองนี้พอทาน       

ไปแกรางเกาปบ แลวทานยาย ผมก็เลยยายไมทัน สมองก็ตองยายกันแหลกเลยทีนี้       

นะครับ มันไมใชปญหาของผมคนเดียวแน ผมเชื่อวา เพื่อนสมาชิกโปรดคอย ๆ ดูตรงนี้   

ผมเห็นดวยกับทานอาจารยธงทองวา ตองดู ๓๕  ๔๕ และ ๕๕ ประกอบกันเสียทีเดียว 

เราจะไดมีรัฐธรรมนูญที่ลอและรับกันทั้ง ๓ หมวด คราวนี้ ๓๕ นี่ ทานดูนะครับ เรากําลัง

คุมครองสิทธิ ๓๕ สิทธิของครอบครัว สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง 

ขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง อันนี้รางแรก 

ทานวาอยางนี้ คือ คุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย แตพอสุดทายกรรมาธิการขอแกไขเอง    

ก็คือ ตัด ขอมูลสวนบุคคล ออก ตีความไดวา สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 

ชื่อเสียง เทานั้น แลวก็ ตลอดจนความเปนอยูสวนตัวไดรับความคุมครอง แตขอมูล       

สวนบุคคลไมไดรับความคุมครอง ตามมาตรา ๓๕ เสร็จแลวพอมาถึง ๔๕ นะครับ        

ทานคอย ๆ ดูนะครับ ๔๕  พอมาถึง ๔๕  ๔๕ นี่พูดถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของบุคคล ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                   - ๗/๑ 



 ๑๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                   อุทยัวรรณ ๗/๑ 

 

ทีนี้การแสดงออกแลว ของบุคคลและสื่อมวลชน บอกวา บุคคล หลักใหญ คือ บุคคล   

ยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการ

สื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ก็หมายความวา คุมครองวา บุคคลมีเสรีภาพในการแสดง

ความเห็น แลวเพราะฉะนั้น จะมีขอจํากัดแลว ไมใชวาแสดงความเห็นอะไรก็ได การจํากัด

เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได บอกอีก จะไปจํากัดเสรีภาพ กระทําไมได เวนแต       

เวนของเวนนะครับ เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อ

รักษาความมั่นคง เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว หรือ   

ที่ผมเลยเติมวา หรือขอมูลสวนบุคคล ใหมารับกับ ๓๕ ไมอยางนั้นแลวมันก็ไมรับกัน     

ถูกไหมครับ คราวนี้ทานบอกวา เอาละ ๓๕ ทานขอตัด ถาขอตัด ๓๕  ๔๕ ของผมก็       

ไมควรอยู ถูกไหมครับ คราวนี้มาดู ๕๕ วา ของทานนี่ใสไว ๕๕ แลวเราพอใจไหม           

นี่ผมลองขอใหทานชวยกันพิจารณาพรอม ๆ กับในสมองของผม  ๕๕ เปนเรื่องสิทธิ       

ในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เปนอีกเรื่องหนึ่งนะ เปนเรื่องสิทธิในขอมูลขาวสารและ

การรองเรียนนะครับ สิทธิในการที่ประชาชนจะไปรับรูแลว จะเขาถึงแลว  ๓๕ เปนสิทธิ

ของบุคคลที่คนจะละเมิดไมได  ๔๕ เปนสิทธิของสื่อที่จะแสดงไดมากนอยแคไหน จะถึง

ขอมูลสวนบุคคลไหม  ๕๕ เปนสิทธิในขอมูลขาวสารที่เราจะไปรูคนอื่น ทีนี้ บอกวา บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับทราบ และเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตจะมีการเปดเผย

ขอมูลขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ ความ

ปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทานไป

เติมวา หรือขอมูลสวนบุคคล ตรงนี้ ก็หมายความวา เวลาทานจะไปรองขอขอมูลนี่         

เปนขอมูลสวนบุคคลนี่ไมได ใชไหมครับ หมายความวาอยางนั้นใชไหมครับ เวลาผมจะไป

ขอขอมูลจากทางการ จากรัฐ ตองให แตวาพอไปขอปบ มันเปนขอมูลสวนบุคคลของ  

ทานกรรมาธิการทานนั้นนี่ ทานไมใหได ตีความวาอยางนั้น ตกลงตรงนี้ทานตองตัดสินใจ

แลวครับ สมาชิกครับ ผมเพียงแคมีหนาที่หยิบ ๓ มาตราเชื่อมโยงกันใหทานดูวา ๓๕ ทาน

ดูอีกทีนะครับ ๓๕ เปนการบอกวา เปนสิทธิของเรา สิทธิของบุคคล ขอมูลของบุคคลไดรับ

การคุมครอง ใครมาเอาไมได แต ๕๕ เปนสิทธิที่ เราจะไปเอาขอมูลจากคนอื่น แต ๔๕  



 ๑๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                    อุทัยวรรณ ๗/๒ 

 

เปนสิทธิที่สื่อจะเผยแพรขอมูล แลวจะใหอยูแคไหนอยางไร ตรงนี้ทานจะรับกันอยางไร 

พอดีทานไปยาย สมองผมก็เลยยายตามทานลําบากนิดหนึ่ง เพราะผมเริ่มจากทานวา 

บุคคลไดมีสิทธิเร่ืองขอมูลสวนบุคคล ผมก็เลยบอก เอา ถาบุคคลมีสิทธิขอมูลสวนบุคคล 

สื่อนี่จะไปเผยแพรขอมูลสวนบุคคลอยูดี ๆ นี่ไมได ผมก็รีบใสใหดวย มันจะไดรับกัน และ

เที่ยวนี้ทานเอาออกหมดเลย ทานไปใสใน ๕๕ วา เวลาคนใดคนหนึ่งจะไปเอาขอมูลของ

อีกคนหนึ่ง ไปขอจากทางการนี่ ถาเปนขอมูลสวนบุคคล เขาไมให มันเรื่องเดียวกัน     

ไหมครับ ผมถามแคนั้นเอง ผมยังไมไดตัดสินใจ เพราะคิดไมทัน ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  ผมอยากจะฟงเพื่อนสมาชิก 

เพราะวาทานแกหมด ๓ มาตรานี้ ผมวา นาจะพิจารณาไปเสียดวยกันก็ไดนะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ  ก็จะพิจารณาไปดวยกันละตอนนี้ครับ  เพราะมันพันกันไปหมดแลวครับ                   

ทานกรรมาธิการครับ ขอเสนอในมาตราที่เกี่ยวของทั้งหมดนี่นะครับ ขออนุญาตพิจารณา

ไปพรอม ๆ กันทั้ง ๓ มาตราเลยนะครับ เพราะมันเกี่ยวของกัน จะไดตัดสินในคราวเดียว  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เสนอวาพิจารณา

หลักการพรอมกัน แตรายละเอียดมันยังมีอยางอื่น เดี๋ยวคอยวากันอีกทีครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวคอยวากัน เขาใจครับ ทานกรรมาธิการครับ อาจารยสมคิดครับ อาจารยมานิจครับ 

เชิญครับ  

 

- ๘/๑  

 

 

 



 ๑๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๘/๑ 

 

   นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ) : เรียนทานประธานที่เคารพ        

เพื่อนสมาชิกผูมีเกียรติ กระผม มานิจ สุขสมจิตร กรรมาธิการครับ ขอกราบเรียนถึง    

ทานสมาชิกผูแปรญัตติวา ความคิดนั้นคงตรงกันนะครับ ในการใหความคุมครองขอมูล       

สวนบุคคล อันนี้การที่คณะกรรมาธิการไดยายเอาเรื่องการคุมครองไปอยูในมาตรา ๕๕ 

นั้น ก็ดวยเหตุผลดังที่ผมจะกราบเรียนตอไปนี้นะครับ ในมาตรา ๔๕ นั้นนะครับ ที่ทาน   

ไดขอใหใสนั้น มาตรา ๔๕ ในวรรคสองนั้น เปนเงื่อนไข เงื่อนไขของการจํากัดสิทธิของการ

แสดงออกซึ่งความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ  การโฆษณาอะไรตาง  ๆ            

เปนเงื่อนไขในการจํากัดสิทธิ อันนี้มันก็ไปพันในมาตรา ๓๕ คือ ในมาตรา ๓๕ นั้น        

ถาหากวายังอยูในมาตรา ๓๕ นะครับ ก็จะเปนความลําบากแกสื่อมวลชนในการที่จะ

อธิบายในการที่จะเผยแพรในบางสิ่งบางอยาง ซึ่งไมเปนที่เสียหายแกผูตกเปนขาว เชน 

บอกวานาย ก สําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยนั้น นาย ข มีลูกกี่คน ซึ่งไมใชเปนเรื่อง

เสียหาย เพราะฉะนั้น ถาหากวาการที่จะตองไปขออนุญาตเสียทุกสิ่งทุกอยางนั้น             

ก็เปนเรื่องซึ่งอาจจะทําใหเกิดความยุงยาก เพราะไมเกิดความเสียหาย อยางที่ผมเรียน   

ในตอนตนวา เจตนาในการที่จะคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น ตรงกันนะครับ 

เพราะฉะนั้นถึงไดยายมาไวในมาตรา ๕๕ ในมาตรา ๕๕ นั้น ถาเผื่อทานสมาชิกจะกรุณา

ดูตอไปนะครับ  ในมาตรา  ๕๕  บรรทัดที่  ๒  แสดงวา  ขอมูลที่ วานั้น  เปนขอมูล                      

ซึ่งอยูในความครอบครองของราชการ คือ ขอมูลที่อยูในมือราชการ อันนี้มี พรบ. ขอมูล

ขาวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดไวแลวนะครับวา ทางราชการจะนําไปเปดเผยไมได 

เวนแตเจาตัวจะยินยอม คราวนี้คณะกรรมาธิการก็ไดเอามาเขียนไวในมาตรา ๕๕     

วรรคแรก บอกวา การเปดเผยขอมูลเหลานั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ กระทบตอ

ความสัมพันธระหวางประเทศ กระทบตอความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสีย 

อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคลนี้ จะกระทํามิได       

แลวคณะกรรมาธิการก็ยังไดใหมากไปกวาที่ไดแปรญัตติ นั่นก็คือวา ในการคุมครอง       

ในการเอาขอมูลสวนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน อีก  นี่ เปนสิ่ งซึ่ ง เกิดขึ้นใหม             

ตามขอเท็จจริงแลว ทานก็คงจะไดทราบดีวา ขณะนี้มีการเอาขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ที่อยู เบอรโทรศัพท อะไรตาง ๆ ออกไปเปดเผยมากมาย  แลวก็เปนเงินเปนทอง  



 ๑๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๘/๒ 

 

ดวย เมื่อหลายปมาแลว คาราคาของขอมูลสวนบุคคล คือ ชื่อและที่อยูนั้น มีราคา          

ชื่อละ ๘ บาท เดี๋ยวนี้ผมคิดวา คงแพงมากกวานั้น ถามวาเขาซื้อไปทําไมนะครับ        

พวกที่ซื้อไปนั้นมีทั้งพวกที่สมัคร สส.  สว. สมัครสมาชิกบริหารทองถิ่น มีทั้งผูที่ตองการ   

จะขายสินคา และทานคงจะสังเกตเห็นวา ทุกวันนี้มีแผนปลิวโฆษณาสินคามารบกวน  

อยู ในตู ไปรษณียของทานมากมายกายกองแลวครับ  ผมยังคิดวา  การที่ ไปอยู                

ในมาตรา ๕๕ แลวไดมีวรรคสองของมาตรา ๕๕ ดวย ซึ่งกรรมาธิการไดเพิ่มเขาไปนั้น 

นาจะเปนเรื่องที่ดี แลวก็ไดใหความคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลเปนอยางดีเลย    

นะครับ กรรมาธิการก็ขอยืนยันวา ขอใหเปนไปตามรางครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานเสริมเกียรติครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ      

ทาน สสร. ทุกทานครับ ในเรื่องขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนประเด็นที่จะตองพิจารณา         

ในมาตรา ๓๕  ๔๕ และ ๕๕ นั้น กระผมเห็นวา สําหรับขอมูลสวนบุคคลตามที่ทาง            

ขออนุญาตเอยนาม ทานสุรชัย ไดพอใจในสิ่งที่ทางกรรมาธิการยกรางไดดําเนินการนั้น    

ซึ่งก็ไปพัวพันกับมาตรา ๔๕ ที่ทาน สสร. เจิมศักดิ์ไดขอแปรญัตติไว -------------------------- 

 

           - ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๙/๑ 

 

ในความเห็นของผมนั้น เห็นวา สําหรับมาตรา ๔๕ ซึ่งในรางของกรรมาธิการจะมีวา     

ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น ซึ่งเปนบทบัญญัติเร่ืองเสรีภาพในการแสดงความเห็น

ของบุคคลและสื่อมวลชน ก็มีประเด็นที่อยากจะกราบเรียนทานประธานวา การจํากัด

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสวนนี้มันครอบคลุมหรือไม ตามที่กรรมาธิการยกราง

ไดมีขอความยกเวนเฉพาะ ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น คําวา ความเปนอยู   

สวนตัว นั้นกับ ขอมูลสวนบุคคล ความหมายใดจะกวางแคบกวากัน กระผมเห็นวา   

ความเปนอยูสวนตัวของบุคคล นั้นเปนความหมายที่แคบ ความหมายเรื่องขอมูลสวน

บุคคลนั้นกวาง ขอมูลสวนบุคคลจะหมายความรวมถึงการเปนอยูสวนตัวดวย กระผม   

ขอกราบเรียนวา ในกรณีพิจารณาของมาตรา ๔๕  ที่วา ความเปนอยูสวนตัวนั้น           

ถาหากวา พวกสื่อตาง ๆ อยากจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเปนอยูของคนที่ดัง ๆ 

พวกดารา ดาราฟุตบอล ดาราหนัง ดาราอะไรนี่ ไปทําขาววา ชีวิตประจําวัน วันหนึ่ง ๆ เขา

ทําอะไรบาง เขาไปไหนบาง เขากินอะไรบาง เขาไปกุกกิ๊กที่ไหนบาง อันนี้ คือ ขอมูลเปน

เร่ืองความเปนอยูสวนตัว แตขอมูลสวนบุคคลนั้นมันกวางกวา ตรงที่วา ในกรณีที่เขาไป

ถูกลอตเตอรี่ (Lottery) รางวัลที่ ๑ แลวไปเปดเผย ตรงนี้ไมใชเปนความเปนอยูสวนบุคคล 

เปนขอมูลสวนบุคคล เขาถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ ๑ ไปลงขาวหนา ๑ เขาเกิดภัย เกิดทุกข

ทันทีเลย พวกญาติโกโหติกานับถือเปนพี่เปนนองกันเต็มไปหมด มาขอแบงปน พวกโจร

ผูรายก็มาจองที่จะดักเอาเงินเอาทองของเขา อันนี้เปนขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรัฐควรจะตอง

คุมครอง ไมยอมใหเปดเผย เวนแตเขาจะยอมใหเปดเผย ผมถึงกราบเรียนวา การราง

กฎหมายก็ตองโยงใยกัน การยอมใหเปดเผย หรือการที่เราจะเปดเผยนี่มันสัมพันธกันอยู 

การจะเขาถึงขอมูล ฝายที่อยากจะไดนี่ การอยากไดเปนการไปลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืน           

การลวงละเมิดสิทธิของผูอ่ืนนี่ เราก็เคยวางหลักไวแลววา จะตองระมัดระวัง อยูในกรอบที่

จําเปนจริง ๆ กรอบจําเปนจริง ๆ ก็เกี่ยวกับเร่ืองที่วา ความมั่นคงของรัฐ เกี่ยวกับเร่ือง

ประโยชนของสาธารณะ ประโยชนของประชาชน แลวสิ่งพวกนี้มันก็จะไปโยงใยกับ

กฎหมายอาญา เกี่ยวกับเร่ืองความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งการหมิ่นประมาท หลักเรา    

ก็ รูวา  แมจะพูดเรื่องจริง  ก็หมิ่นประมาท  เวนแตวา  จะเปนประโยชนสาธารณะ             

เปนประโยชนแกประชาชนสวนใหญ การที่ผมไปมีกิ๊กกับคนอื่น แลวทานไปเปดเผยนี่    



 ๑๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๙/๒ 

 

มันไมเปนประโยชนตอสาธารณะ ครอบครัวผมก็เกิดความแตกแยก อันนี้เปนขอมูล    

สวนบุคคล ทานเปดเผยไมได ผมถึงกราบเรียนวา การที่จะเขาถึงขอมูล โดยเราอยากจะรู

เร่ืองของคนอื่นนั้น ตองระมัดระวัง และวางกรอบใหจําเปนจริง ๆ มิฉะนั้นแลวจะทําให

สังคมเดือดรอน วุนวาย ก็กราบเรียนทานประธานวา ขออยากจะใหทางกรรมาธิการ     

ยกรางดู ๓๕  ๔๕  ๕๕ ประกอบกฎหมายอาญา ใหมันสอดคลองกัน อยาไดขัดแยง     

กันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ขอบพระคุณครับ คือ ถาไมอยากเดือดรอน ก็อยาไปมีนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ยังติดใจ  

อยูไหมครับ ฟงทานสวิงกอนครับ ฟงสมาชิกกอนใชไหมครับ ทานสวิงครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพ ผมก็สับสนพอสมควร เพราะวา

กรรมาธิการไปยายนะครับ ทีนี้ก็พยายามที่จะใชเวลาอันกระชับตรงนี้ที่จะติดตามวา                   

จริง ๆ แลวควรจะอยูตรงไหน  ----------------------------------------------------------------------- 

           - ๑๐/๑ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      วีรุทัย ๑๐/๑ 

 

ผมคิดวา จริง ๆ แลว ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๓๕ ที่ตรงนั้นก็อาจจะเปนเรื่องเหมาะสม 

เพราะวาเปนเรื่องสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล เพราะอยูในหมวดนี้นะครับ แตบังเอิญ          

พอทานยายไป ๕๕ นี่นะครับ ผมคิดวา อันนี้จริง ๆ แลว ๕๕ นี่เปนเรื่องเกี่ยวกับลักษณะที่

เรียกวา เปนสิทธิขอมูลในลักษณะของการรองเรียน ซึ่งผมคิดวา เร่ืองขอมูลสวนบุคคล

เปนลักษณะของสิทธิสวนบุคคล  แตทีนี้ ประเด็นอันนี้ เอง  บังเอิญที่ เราแปรญัตติ               

ก็เพื่อที่จะใหลอกับมาตรา ๓๕ ในมาตรา ๔๕ นี้  เพราะมาตรา ๔๕ นี่นะครับ เปนเรื่องที่

อยูในหมวดของการกํากับที่จะไมใหสื่อไปรุกล้ําสิทธิของบุคคลอื่นนะครับ รวมทั้งในเรื่อง

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลดวยนะครับ ตรงนี้ ถาสมมุติเปนไปตามเดิม มันก็จะเหมาะสม   

ซึ่งผมคิดวา อันนี้ อยางไรก็ตาม ถาไปอยู ๕๕ นี่ ผมเขาใจวา ตรงนั้นมันจะไมคุมครอง   

ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล เพราะวา มันเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่จะขอขอมูล          

การรองเรียนทั้งหลาย สิทธิในการเขาถึงขอมูลทั้งหลาย อันนี้เปนประเด็นปญหาอยางที่ 

วานี่มาโดยตลอดวา ทําอยางไรถึงจะทําใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดรับการ

คุมครองอยางแทจริง ถาสมมุติจะเหมาะ ก็อยางที่วานี่ ตองอยูใน ๓๕ แลวก็ลอมาอยูที่ 

๔๕ นี่ถึงจะเหมาะ เพราะผมคิดวา อยางไรก็ตาม ตอนนี้เราถูกละเมิดเรื่องเกี่ยวกับขอมูล       

สวนบุคคลกันมาก เวลาเราไปลงทะเบียน ไปเปดบัญชี ไปอะไรทั้งหลายตอนนี้ จะถูก 

เหมือนกับบังคับใหกรอกขอมูล แลวหลังจากนั้น วันดีคืนดีก็จะมีคนโทรศัพทมาขาย

ประกัน ขายเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหแกเราโดยตลอด แลวขอมูลเรื่องตาง ๆ เหลานี้ถูกละเมิด

เยอะแยะเต็มไปหมด  ถาเพียงแคใสชื่อของทานประธานลงไปในอินเทอรเน็ต (Internet) นี่

นะครับ ขอมูลของทานประธานออกมาเต็มหมดเลย เปนรอย ๆ ผมคิดวา ทุกคนมีลักษณะ

แบบนั้น อันนี้ คือ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือขอมูลตาง ๆ แลวหลายเรื่องเปนการ   

รุกล้ําเขามาในลักษณะที่ตองการผลประโยชนจากขอมูล และแมกระทั่งการขายขอมูล

อยางที่กรรมาธิการวา ซึ่งผมคิดวา อันนี้ตองเขียนใหชัดเจน เพื่อที่จะคุมครองเรื่องนี้ 

เพราะตอนนี้เราถูกรุกล้ําขอมูลสวนบุคคลเขาไปมาก ซึ่งผมคิดวา ถึงที่สุดนี่เราจะไมมีอะไร             

เปนความลับอีกเลยนะครับ เลขทะเบียนรถหมายเลขอะไร อยูตรงไหน มีที่ดินเทาไร มีหนี้

เทาไร มีลูกเทาไร มีภรรยากี่คน อาจจะอยูในขอมูลที่ถูกเปดเผยจากสาธารณะไดทั้งสิ้น  

นะครับ แลวก็ ไปเปนผลประโยชนกับในดานทางธุรกิจดวย ซึ่งผมคิดวาอยากจะให 



 ๒๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๐/๒ 

 

พิจารณาเรื่องนี้นะครับ เพราะวาสิ่งที่สําคัญ ขอมูลสวนบุคคลนาจะควรอยูในเรื่อง

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลที่ทานยายไปนะครับ ไมควรจะไปอยูในลักษณะที่ 

การเขาถึงขอมูลอยางที่วานั้น ขอบพระคณุมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเจิมครับ ทานเกียรติชัยจะขอพูด ทานฟง ทานเกียรติชัยกอนดีไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ครับ เพียงแตอยากจะถาม            

ทานประธานนิดเดียว เวลาเรียก อาจารยเจิม นี่ เจาหนาที่เวลาจด กรุณาจดวา เจิมศักดิ์ 

นะ ประเดี๋ยวคนเขาเขาใจวา เปนหมอดูที่ไหน อาจารยเจิม นี่นะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอดีบางเรื่องมันตองเจิมครับ ไมเจิมมันไมเดินหนา ทานเกียรติชัยครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม เกียรติชัย 

พงษพาณิชย สสร. ทานประธานครับ ที่จริงแลวผมไมไดเปนผูรวมแปรญัตติในมาตรา ๔๕ 

แต แตเดิมนั้นผมเปนผูขอแปรญัตติในมาตรา ๓๕ ซึ่งเรากําลังพูดเกี่ยวเนื่องกันอยู แลวใน

ขอแปรญัตติที่ผมเสนอไปนั้น ก็ไดรับการยอมรับจากทานคณะกรรมาธิการยกราง ไดตัด

ขอความสวนซึ่งผมเสนอขอใหตัดออกไปทั้งหมด แลวก็ไดผานการรับรองจากการ

พิจารณาของสภานี้ไปเรียบรอยแลว ทีนี้ผมคิดวา เมื่อจะพูดถึงสวนที่เกี่ยวของ ผมคิดวา

มันลอกันดีอยู แล ว  ในความเห็นของผมนั้ น  เห็นว า  มาตรา  ๓๕  เปน เรื่ องซึ่ ง         

บุคคลภายนอกกระทํากระทบไปถึงสิทธิสวนตัวของเขา ----------------------------------------- 

 

               - ๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ปทิตตา ๑๑/๑ 

 

ซึ่งถาหากวา การเปดเผยในลักษณะอยางนั้น ทําไมได แตการที่จะไปตองไปขออนุญาต

อะไรตาง ๆ เหลานี้ ในทางปฏิบัติ หรือในความเปนจริงมันเปนไปไมได มันทําไมได             

ซึ่งก็ เห็นดี เห็นชอบวา ควรจะตองตัดตรงนั้นออกไป และผมเห็นวา การเขียนไว             

ในมาตรา ๓๕ นั้น ก็เปนการใหความคุมครอง เพราะบุคคลภายนอกจะกระทํากระทบ   

ไปถึงสิทธิสวนตัวของเขา ไมวาจะในเรื่องขอมูล หรือในเรื่องสิทธิสวนตัวนี่ทําไมได    

มาตรานี้ผมคิดวา คุมครองสวนบุคคลตรงนั้นอยูดีแลว ซึ่งก็ไดรับการยอมรับไปแลว        

ทีนี้ในสวนของมาตรา ๔๕ ถาจะพูดวา มันเกี่ยวเนื่องกันนี่ ผมคิดวา ตรงนี้เปนเรื่องสิทธิ      

ของตัวบุคคลในการที่จะแสดงออก ๓๕ เปนเรื่องที่คนภายนอกทํากระทบเขาไปถึง        

ตัวบุคคล แต ๔๕ เปนเรื่องที่ตัวบุคคลมีสิทธิในการที่จะแสดงออก ซึ่งไมไดไปจํากัดอะไร

เลย จะจํากัดก็ตอเมื่อวามันไปเพื่อการรักษาความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดี จะจํากัดได

ก็เฉพาะตรงนั้น เพราะวา ถาพูดถึงในปจจุบัน การเปดเผย เขามีสิทธิที่จะเปดเผยขอมูล

สวนตัวของเขาก็ได นี่เปนเรื่องเฉพาะตัวของเขา เขาจะไปออกอินเทอรเน็ตเปดเผยอะไร

ของตัวของเขาเอง เขามีสิทธิได แตถาหากวา สิ่งที่เขาเปดเผยเหลานั้นกระทบตอศีลธรรม

อันดีงาม อยางนี้ก็ไปหามเขาได อันนี้ก็จําเปนตองมีอยูสําหรับสังคมบานเรา เพราะฉะนั้น

ผมเห็นวา มันลอกันดีอยูแลว และผมไมเห็นความจําเปนวา จะตองเพิ่มขอมูลสวนบุคคล 

คือ เราไมไดไปจํากัด ๓๕ มันคุมครองดีอยูแลว ๔๕ เปนสิทธิที่เขาจะแสดงออก จะไปออก

อินเทอรเน็ตโป อะไรตออะไร จะเปดเผยสวนตัวอะไร อยางไร ก็ไมวา แตถาขัดกับศีลธรรม

อันดี ตรงนี้ก็ตองมาวากันอีกที ซึ่งผมคิดวา ในความเห็นผมแลวนี่ ผมคิดวา ๓๕ ดีแลว 

แลว ๔๕ ก็ดีแลว ๕๕ นี่ ผมวา ตองไปพูดอีกหนึ่ง ซึ่งมันจะมีเร่ืองนอกเหนือไปจาก ๒ อันนี้ 

ผมเอา ๒ ประเด็นนี้กอนก็แลวกัน ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ เดี๋ยวครับอาจารยเจิมครับ อาจารยยกมือแลว เดี๋ยวผมเรียกนะครับ        

ขออนุญาตนิดหนึ่ง  แปบเดียวครับ  คืออยางนี้ ทําความเขาใจกันกอนนะครับวา            

เราไมไดมาเหมือนกับลงมติ ๓๕ ไปแลวจะยอนกลับมานะครับ เพียงแตวา มาตรา ๓๕ 

นั้นผานไปแลว ถาไมมีมาตรา ๔๕  กับ  ๕๕  นี่  เราก็คงไมไดพูดถึง  ๓๕ เพียงแตวา   

 



 ๒๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          ปทิตตา ๑๑/๒ 

 

สมาชิกเสนอวา ๔๕ กับ ๕๕ นี่ มันพันอยูกับ ๓๕  เพราะฉะนั้น ในการพิจารณา

กฎหมาย  ถามาตราใดที่มันเกี่ยวของกันนี่นะครับ เราก็หยิบยกมาพิจารณากันได        

คือ เราตกลงอยางนี้นะครับ คือ เราไมใชไปเปลี่ยนกลับไปกลับมา ไมใชนะครับ             

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ไมใชอาจารยเจิมครับ คืออยางนี้นะครับ ผมคิดวา ที่ทานอาจารยเกียรติชัยพูดนี่ มีเหตุผล

นาฟงอยางยิ่ง ผมลําดับนิดเดียวตรงนี้ ไมเสียเวลา ๓๕ เปนหลักการวา เราจะคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลหรือไม เปนหลักการกวาง ๆ กอน เราจะคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือไม 

เฉกเชนเดียวกับเราจะคุมครองเกียรติยศ  ชื่อเสียง  ขอมูลสวนบุคคลดวยหรือไม           

และความเปนอยูสวนตัวดวยหรือไม รางแรกนี่กรรมาธิการเขียนมาวา คุมครองขอมูล  

สวนบุคคล นะครับ อันนี้คือขอเท็จจริงกอน  

   ประการที่ ๒ มาตรา ๔๕ เปนการบอกวา สิทธิในการแสดงความเห็น อันนี้

เร่ิมมาทางสื่อแลว แสดงความเห็น การพูด การเขียน นะครับ ไดรับการคุมครอง การจํากดั

สิทธินี่จะทําไดอะไรบาง จะจํากัดสิทธิในเรื่องขอมูลสวนบุคคลไหม รางเดิมไมมีขอมูล  

สวนบุคคลนะครับ พอมาตรา ๕๕ เปนสิทธิในการที่พวกเราแตละคนนี่ สนใจเรื่องหนึ่ง

เร่ืองใด เราจะไปขอขอมูล แลวบังเอิญไปเจอขอมูลสวนบุคคลนี่ เขาจะใหไดไหม นั่น ๕๕ 

ถาขณะนี้ ถาทําตามกรรมาธิการทั้งหมด แปลวาขอมูลที่เราจะไปเอา ถาเปนขอมูล       

สวนบุคคลนี่นะครับ เขาคุมครอง เราไปเอาไมได ------------------------------------------------- 

 

          - ๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ประไพพิศ ๑๒/๑ 

 

ถาถามผม เมื่อกี้ผมยังไมไดแสดงความเห็น ผมเห็นดวย ๕๕ นี่ ถาใครจะมาเอาขอมูล   

สวนบุคคลนี่ ผมวา ควรไดรับการคุมครอง ไมควรจะใหใครไปเอาขอมูลสวนบุคคลจาก

ใครงาย ๆ ผมเห็นดวยใน ๕๕ เอานะครับ คอย ๆ ไปทีละเรื่อง ก็เหลือ ๔๕ กับ ๓๕        

ทําอยางไรใหมันรับกัน คราวนี้ ๔๕ กับ ๓๕ นี่ มันเปนไปไดทั้งคูเลย ทานประธาน ใส ๓๕ 

แลวไมใส ๔๕ ก็เปนไปได ไมใส ๓๕ แตใส ๔๕ เปนไปไดไหม ก็เปนไปได ความแตกตาง

อยูตรงนี้ครับทานประธาน ผมนี่ไมคอยอยากพูด ถาผมทําสื่อนี่ แลวผมก็ทําสื่อจริง ๆ ดวย 

ผมชอบที่จะไมใสในมาตรา  ๔๕ เพราะวา ถาผมทํา ทํามาตรา  ๔๕ ผมยุงหนอย            

ผมอาจจะถูกจํากัด มีกฎหมายออกมาจํากัดผมได เพราะวาเปนขอมูลสวนบุคคลของ    

คนอื่น ผมเผยแพร แลวอันนี้จะมีปญหา ผมมีแนวโนมที่จะชอบเหมือนกรรมาธิการที่      

ไมตองใส ๔๕ นะครับ คราวนี้ก็มาถึง ๓๕ อันนี้ผมพูดอยางแฟร ๆ (Fair) นะครับ        

ทานทั้งหลายไมไดทําสื่อ ทานคิดเอาเองวา ทานจะคิดชั่งน้ําหนักตามผมหรือไม             

แต ๓๕ ทานจะคุมครองทิ้งไวก็ได ไมคุมครองก็ได ทานเขาใจใชไหมครับ ๓๕ ถาใส         

ก็คือวา คุมครองบุคคล  แลวไป  ๕๕  ก็ รับกันเลย  คนอื่นก็ไปเอาไมได แตบังเอิญ

กรรมาธิการทานเปลี่ยนใจจากเดิมที่ใสแลวตอนหลังทานไปขอเอาออกนี่ ตรงนี้ ถาทาน 

ใสไวเหมือนเดิม ผมก็จะบอก ๕๕ เห็นดวยรอยเปอรเซ็นต (Percent) มันรับกัน ตอนนี้ ๓๕ 

ทานเอาออกไปแลว แต ๕๕ ทานโผลมา แตถาทานใสแค ๓๕ แลวก็ไปใส ๕๕ ก็รับกันดี 

แลว ๔๕ ไมใส ใหสื่อยังทํางานไดสะดวกขึ้น ถาถามผม ผมชอบนะครับ แตทานประธาน

ครับ ทานตองเห็นใจผม เพราะในกลุมของผมนี่  มันไมใชผมคนเดียว  ประเด็นนี้          

ทานอาจารยจรัสก็อยากจะใส ๓๕  ๔๕  เพราะฉะนั้น ผมเลยเรียนนะครับ โดยสรุป     

เพื่อไมใหสับสน  ๑. ทานชั่งใจวา ในหลักการทั่วไปทานอยากจะใหใสไหมวา คุมครองสิทธิ

สวนบุคคล ถาทานคิดวาใส กลับไปรางเดิมของ ๓๕ อันนั้น คือ ใส แลวพอมา ๔๕ ทานจะ

ใหสื่อทํางานสะดวกไหม ที่จะไปเจาะขอมูลสวนบุคคล สื่อนี่ทําไดในการหาขอมูล       

สวนบุคคล แลวเอามาเผยแพรได ถาเห็นดวยก็ไมตองใส ๔๕ เหมือนกับที่พวกผม       

แปรญัตติใหใส ไมจําเปนตองเห็นดวยกับพวกผม ก็ชวยสื่อ ซึ่งผมอาจจะชอบสวนตัว ผมมี

สวนไดเสียตรงนี้ ไมอยากพูดมาก แลวสื่อนี่ ผมก็ตองใหน้ําหนักทางสื่อ เพราะวาผมทํามัน

งายขึ้น แต ๕๕ นี่ ผมเห็นดวยเลยวา ใสไว  การที่คนจะไปเจาะขอมูลของอีกคนหนึ่งนี่     



 ๒๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ประไพพิศ ๑๒/๒ 

 

มันไมสมควร ผมเห็นดวย ๕๕ ผมกลาฟนธงอันเดียวคือ ๕๕ ที่เหลือทานตัดสินใจ       

แลวกันวา จะไปเอาขอมูลของคนอื่น ทานจะเอา ไมเอา นั่นคือ ๕๕ จะใหสื่อเจาะขอมูล

แลวเผยแพรขอมูลไดไหม คือ ๔๕ ทานวาไป หรือทานจะใสหลักการคุมครองสิทธิไวกอน

กวาง ๆ หรือไม คือ ๓๕ นะครับ ขอบพระคุณครับ  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ คือ เดี๋ยว ผมทําความเขาใจนิดหนึ่ง จริง ๆ ก็เห็นใจทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ 

เพียงแตวา ๓๕ นี่ ที่กรรมาธิการเขาแกไขนะครับ ถาดูรายงานนี่ เขาแกไขตามที่คณะของ

ทานสุรชัยเสนอนะครับ ที่ มีทานอาจารยเกียรติชัยอยูในชุดนี้นะครับ ที่อธิบายนี่               

ก็เปนไปตามที่สมาชิกเขาขอแปรญัตติ กรรมาธิการเขายอม เขาก็เลยตัดออกไป ทีนี้ถาเอา

อยางทานอาจารยเจิมศักดิ์ มันก็จะไปติดปญหาวา ของทานเกียรติชัยกับทานสุรชัยนี่   

เขาบอกวา ก็ผมไปขอตัดตั้งแตชั้นกรรมาธิการนะครับ ------------------------------------------ 

 

            - ๑๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          กุลนที ๑๓/๑ 

 

ถาเกิดกรรมาธิการเขาไมตัดนี่ ชุดนี้ก็จะเปนชุดที่สงวน เขาไมสงวน เขาพอใจนี่นะครับ 

เพราะกรรมาธิการไปตัดขอความที่เขาตองการ อันนี้ทําความเขาใจนะครับ มันก็เลยมาติด

ของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ วา สวนที่ไปแปรญัตติใน ๔๕ นี่ มันมาพัน ๓๕ อยูนะครับ 

ทานอาจารยคมสันยกมือนานแลว เชิญครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : เรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ ประเด็นเรื่องของมาตรา ๓๕  ๔๕ และมาตรา ๕๕ นี่ ขอเรียนถามทาน

ประธานวา อภิปรายไปพรอมกันใชไหมครับ แลวจึงจะคอยมาดูเปนเรื่อง ๆ  ผมขอ

อนุญาตกราบเรียนในเรื่องของมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ อยางนี้ครับ     

ทานประธานครับ คือ ผมนี่ไดขอสงวนความเห็นไวในมาตรา ๕๕ แตไมไดขอสงวน

ความเห็นไวในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ดวยเหตุผลอยางนี้ครับ ก็คือ ในบทบัญญัติ 

มาตรา ๓๕ นี่ จริง ๆ แลวเปนบทบัญญัติที่มาจากบทบัญญัติในมาตรา  ๓๔ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ของเดิมนะครับ ซึ่งโดยหลักการ

สวนใหญนี่ เราเขาใจวา ในบทบัญญัติ ในมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ หรือที่อยู

ในราง มาตรา ๓๕ นั้น เปนเรื่องของการที่รัฐจะตองใหความคุมครองกับสิ่งที่เรียกวา   

สิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคล หรือที่เรียกวา ไรท ทู ไพรเวซี (Right to privacy)     

ซึ่งในหลักการของมาตรา ๓๕ นี่ก็ไดเขียนนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งที่เรียกวา สิทธิความ

เปนสวนตัว แลวยังขยายถึงการคุมครองความเปนสวนตัวที่ถูกละเมิด แลวกระทบตอ

ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือความเปนอยูในเรื่องของครอบครัวดวย ซึ่งหลักการตรงนั้นนี่        

ก็เปนหลักการที่สอดคลองกับเร่ืองของสิทธิในความเปนสวนตัวอยู สิทธิความเปนสวนตัว 

หรือ ไรท ทู ไพรเวซี นี่เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษยในสังคมยุคใหม ที่ใน

รัฐธรรมนูญในหลายประเทศนี่ไดใหความสําคัญ แลวก็ในหลักการของเรื่องของไรท ทู 

ไพรเวซี หรือวา สิทธิความเปนสวนตัวที่อยูในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ แลวก็รางมาตรา ๓๕ นี้ จริง ๆ แลวมีความยากในการที่จะบัญญัติ แลวก็ทําความ

เขาใจอยูพอสมควรนะครับ เพราะวา ถาเราพิจารณาถึงความหมายของ คําวา ความเปน

สวนตัวแลวนี่ มันก็จะมีความหมายที่เขาใจไดหลากหลายมากนะครับ ซึ่งในเรื่องของสิ่งที่ 



 ๒๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      กุลนที ๑๓/๒ 

 

เรียกวา สิทธิความเปนสวนตัวนี่ ก็มีผูใหคํานิยามนะครับ ซึ่งเปนชาวอเมริกัน ไดอธิบาย

ความหมายของคําวา ไรท ทู ไพรเวซี หรือสิทธิความเปนสวนตัววา คือ สิทธิที่จะอยู     

โดยลําพัง หรือ เดอะ ไรท ทู บี เลท อโลน (The right to be let alone) ซึ่งหลักการเหลานี้

นะครับ มันทําใหเ ร่ืองของสิทธิในเรื่องของความเปนสวนตัวนั้น ครอบคลุมเขาไป           

ในปริมณฑลของสิทธิอ่ืนในหลายเรื่อง เชน ในเรื่องของทรัพยสิน สิทธิความเปนสวนตัวก็

อาจจะไปเกี่ยวของกับเร่ืองของเคหสถาน เร่ืองของการอยูครอบครองโดยสงบของ     

บุคคลได การที่บุคคลนั้นเขาไปรบกวนการครอบครองโดยสงบของบุคคลนั้น ถูกจัดไดวา 

เปนการละเมิดในเรื่องของความเปนสวนตัวในทรัพยสิน หรือ เทอริทอเรียล ไพรเวซี 

(Territorial privacy) ซึ่งในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาก็ไปบัญญัติรับรองไว

ในความผิดฐานบุกรุกนะครับ สวนในเรื่องตาง ๆ นะครับ ในเรื่องของสิทธิความเปน

สวนตัว อาจจะไปเกี่ยวของกับในเรื่องของชีวิต รางกายของบุคคลก็ได ซึ่งตรงนี้ในเรื่องของ

ไพรเวซี หรือ บอดิลี  ไพรเวซี (Bodily privacy) มันไดวางหลักการในเรื่องหลายประการ  

ที่ใหความหมายของสิทธิความเปนสวนตัวในชีวิตรางกาย การปองกันชีวิตในรางกายของ

บุคคลไว ซึ่งเรื่องนี้ที่การคุมครองในเรื่องความเปนสวนตัวในตัวชีวิต รางกาย นั้น ตอง

คุมครองในลักษณะที่ไมใหถูกละเมิดในเรื่องความเปนสวนตัวในการดําเนินการใด ๆ 

ยกตัวอยางเชน การโคลนนิง (Cloning) มนุษย หรือวาการนํายาไปทดลองกับบุคคล     

นะครับ สิ่งเหลานี้เปนเรื่องของการกระทบในเรื่องของสิทธิความเปนสวนตัวในชีวิต 

รางกายของบุคคล ตอมา ก็คือความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสารของบุคคลนั้น          

ก็อาจจะมีการเขาไปกระทบถึงสิทธิความเปนสวนตัวนั้น  กาวล้ําเขาไปในเสรีภาพในการ

ติดตอสื่อสารของบุคคลไดดวยนะครับ ก็คือ ในเรื่องของการที่มีการแอบดักฟงโทรศัพท 

การดักจดหมายตาง ๆ หรือไปรษณีย -------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๔/๑ 

 

 

 



 ๒๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๑๔/๑ 

 

ซึ่งหลักการเหลานี้นะครับ จะเห็นไดวา สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลนั้น ไปกาวล้ํา  

หรือทับซอนกับเสรีภาพในเรื่องอื่นอีกหลายประการ ดังนั้นนะครับ ในเรื่องของขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล ที่เราเรียกวา อินฟอรเมชัน ไพรเวซี (Information privacy) นี่นะครับ 

เปนสิ่งที่จริง ๆ แลวหลักการนี่ ในมาตรา ๓๕ โดยหลักการครอบคลุมเพียงพอที่จะ

คุมครองในเรื่องของขอมูลสวนบุคคลไดอยู เพราะวาในสิ่งเหลานี้เปนสวนที่เรียกวา     

เปนไพรเวซี (Privacy) ในสวนของขอมูล ทีนี้ในประเด็นเรื่องของสิทธิความเปนสวนตัว   

ในเรื่องขอมูลสวนบุคคล ผมขออนุญาตที่จะทําความเขาใจ เพราะเนื่องจากผมไดขอสงวน

ไวในมาตรา ๕๕ ที่จะตัดขอความเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ในมาตรา ๕๕ ออก         

ดวยเหตุผลอยางนี้ครับ ในมาตรา ๕๕ นี่ เปนเรื่องที่ไดเขียนบัญญัติไวในรูปแบบของเรื่อง 

ไรท ทู โนว (Right to know) ในมาตรา ขอประทานโทษทานประธานครับ ในมาตรา ๕๘ 

คือ ๕๙  ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซึ่งหลักการตรงนั้น วางหลักการวา ประชาชนนี่มีสิทธิที่จะ

ไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ในเรื่องที่จะเกี่ยวของกับการครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ เพราะวา สิทธิไดรูที่วานั้น เปนไปตามหลักการประชาธิปไตยที่วาง

หลักการในเรื่องของการที่ประชาชนยอมมีสวนรวมในการที่จะบริหารประเทศ             

ตามหลักการของการปกครองของประชาชน  โดยประชาชน  และเพื่อประชาชน 

เพราะฉะนั้นจึงวางหลักการในเรื่องของสิทธิได รู ในมาตราดังกลาวไว ซึ่งตรงกับ      

มาตรา  ๕๕ แตเนื่องจากเรื่องของ  คําวา  ขอมูลสวนบุคคล  นั้น  เกิดความเขาใจ

คลาดเคลื่อนกันมาตลอด ตั้งแตมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ เนื่องจาก

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการนั้น ไปเขียนหลักการในเรื่องของขอมูลไว        

๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ ก็คือ ขอมูลขาวสารของราชการ อีกประเภทหนึ่ง ก็คือ ขอมูล

ขาวสารสวนบุคคล ซึ่งโดยหลักการแลว ความเห็นของผมนี่ มีความเห็นมาตลอดวา        

ในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการนั้น ไดพูดถึงหลักการวา เปนประเภทขอมูล

นั้นไมถูกตอง แตเปนการนําสิ่งที่เรียกวา วิธีการในการเปดเผยขอมูลมาปะปน เปนการ

แบงประเภทของขอมูล เลยทําใหมีความเขาใจ คําวา ขอมูลสวนบุคคล นี่ หรือที่เรียกวา 

เพอรซันนัล ดาตา (Personal data ) นี่ มีความเขาใจกันในความเขาใจคลาดเคลื่อนมาตลอด 

เพราะฉะนั้นนะ ทานประธานครับ  ในประเด็นเรื่องของสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลนี่     



 ๒๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นงลักษณ ๑๔/๒ 

 

ในเรื่องของขอมูลขา วสารของราชการ  หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลนี่ ผมคิดวา        

ในมาตรา ๓๕ นี่ ไมไดเปนปญหานะครับ การที่ไมบัญญัติเร่ืองขอมูลสวนบุคคลนั้น         

ก็สามารถที่จะคุมครองสิทธิความเปนสวนตวัของบุคคลในขอมูลขาวสารไดอยูแลวนะครับ 

ผมกราบเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ ทานประธานครับ ในตางประเทศนี่ เวลาการพูดถึง

สิ่งที่เรียกวา ขอมูลสวนบุคคลนี่ ในกฎหมายของฮองกง ก็พูดถึงคําวา เพอรซันนัล ดาตา 

หรือสิ่งที่เรียกวา ขอมูลสวนบุคคล ไววา ไมไดกลาวถึงเรื่องของการเปนกรรมสิทธิ์หรือเปน

เจาของของบุคคลซึ่งเปนที่มาของขอมูล แตกลาวในทางที่วา ขอมูลนั้นไปเกี่ยวของกับการ

ดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งมนุษยที่วานั้น คือ ปจเจกชน ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  

แตไมใชเขาไมอยูในฐานะของการเปนเจาของขอมูล เปนขอมูลที่เกี่ยวของ ไมวาเปน

ทางตรง หรือทางออม  ที่หมายถึง และระบุถึงตัวบุคคลนะครับ ซึ่งหลักการเหลานี้         

ในกฎหมายที่เกี่ยวกับ กฎหมายที่เรียกวา ดาตา โพรเทกชัน (Data protection) ก็ดี     

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ฟรีดอม ออฟ อินฟอรเมชัน (Freedom of information)            

ในตางประเทศ  หรือขอมูลขาวสาร  ก็จะวางหลักการในหลักการลักษณะเชนนี้               

แตกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการของไทย ที่เขียนเรื่องขอมูลสวนบุคคลนั้น บัญญัติ

ในลักษณะของความเปนเจาของ ซึ่งมีปญหาในทางความหมายอยางยิ่ง และทําใหเกิด

ความเขาใจผิด ในเรื่องสิ่งที่เรียกวา สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลในขอมูลขาวสาร   

ของราชการ เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ในหลักการตรงนี้ กระผมจึงมีความเห็นอยางนี้

ครับวา  จริง  ๆ  มาตรา  ๓๕  ไมไดเปนปญหาในเรื่องนี้  แตผมคิดวาเปนปญหาใน       

มาตรา ๔๕ เสียมากกวานะครับ ขอประทานโทษ ในมาตรา ๕๕ เสียมากกวา ในประเด็น

ของมาตรา ๔๕ นี่ ผมเห็นวา ในเรื่องของการคุมครอง เร่ืองของสิทธิความเปนสวนตัวของ

บุคคลนั้น ครอบคลุมถึงกรณีของมาตรา ๔๕ ดวยนะครับ -------------------------------------- 

 

           - ๑๕/๑ 

 

 

 



 ๒๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สมร ๑๕/๑ 

 

เพราะฉะนั้นในการที่จะใสคําวา ขอมูลสวนบุคคล ในมาตรา ๔๕ นี่ ผมจึงมีความเห็น

แตกตางจากเพื่อนสมาชิกอยูหลายประการ ดวยเหตุผลที่วา สิทธิความเปนสวนตัว        

ในมาตรา ๓๕ นั้น มันครอบคลุม และคุมครองในเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง ซึ่งอาจจะถูก

ละเมิดโดยสื่อสารมวลชนไดอยูแลว แตในเรื่องของขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น          

โดยหลักการนี่  มันเกิดขึ้นเปนหลักการใหม อันเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยี

(Technology) สมัยใหม ในเรื่องของคอมพิวเตอร (Computer) ซึ่งการบัญญัติในเรื่องของ

การระบุในเรื่องความเปนสวนตัวในขอมูลสวนบุคคลอยางเปนเรื่องเปนราวในครั้งแรกนี่

นะครับ ก็บัญญัติในประเทศเยอรมัน (สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน) เมื่อป ๑๙๗๐ แลวก็มี

สวี เดน  (ราชอาณาจักรสวีเดน)  ในป  ๑๙๗๓  ในสหรัฐอเมริกา   ป  ๑๙๗๔  ใชวา           

ไพรเวซี แอกต (Privacy act) นะครับ แลวก็ในระดับกฎหมายสหพันธรัฐของระดับ

เยอรมัน แลวก็ฝร่ังเศส (สาธารณรัฐฝร่ังเศส) ในป ๑๙๗๘ ในระดับองคการระหวาง

ประเทศก็ไปพูดไวถึง ๒ องคการ ก็คือ เคานซิล ออฟ ยุโรป (Council of Europe) แลวก็  

ในสวนของ โออีซีดี (OECD - Organization for Economic Cooperation and 

Development) ก็วางหลักการในเรื่องของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อันเนื่องมาจาก

การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตกราบเรียน

ทานประธานอยางนี้ครับวา ในสวนของมาตรา ๕๕ ซึ่งเปนปญหา และกระผมเองขอตัด

คําวา หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออกนั้น จะเห็นไดวา        

ในบทบัญญัติมาตรา ๕๕ นั้น เขียนในเชิงคุมครองเฉพาะเรื่องของขอมูลขาวสารของ

ราชการแตเพียงอยางเดียว  แตในเร่ืองของกรณีที่ภาคเอกชนนี่ ใชขอมูลขาวสารนั้น     

เพื่อหาประโยชนในบางประการ  ซึ่งไมใชกรณีของสื่อสารมวลชนนี่นะครับ เชน ธนาคารนี่   

นะครับ เอาขอมูลของลูกคา ฐานขอมูลของลูกคาของธนาคารที่อยูในการฝากเงินของตน 

หรือที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกรรมทางการเงินของธนาคารนั้นออกมา แลวก็นําเอา

ขอมูลนั้นไปขายใหกับเอกชน ซึ่งประสงคที่จะไดขอมูลนั้นไป เพื่อประโยชนในการ

วิเคราะหวิจัยทางการตลาด หรือดําเนินการตาง ๆ แลวก็มีจดหมายประเภทแปลก ๆ ที่มา

จากหางราน หรือจดหมายที่มาจากใหซื้อของ ขายของ ก็มาจากขอมูลในลักษณะทํานอง

อยางนี้ ที่มาจากฐานขอมูลของหนวยงานทั้งในภาคเอกชนและธุรกิจ ที่รวมทั้งภาค 



 ๓๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สมร ๑๕/๒ 

 

ราชการดวย ที่เอาขอมูลนั้นไปให แลวกอใหเกิดการกระทบสิ่งที่เรียกวา ความเปนอยู

สวนตัวในชีวิตประจําวัน  จากการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้นไปใชในทางธุรกิจ

คอนขางสูง เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงมาตรา ๕๕ ที่ตัดออก เนื่องจากวา โดยหลักการ

นั้น ความเพียงพอของมาตรา ๓๕ นั้น พออยูแลว แตวา ถาจะประสงคคุมครองในเรื่อง

ขอมูลสวนบุคคลในหลักการที่ถูกตอง  ก็คือคุมครองขอมูลสวนบุคคลจากการที่

ประมวลผลในทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกิดการแพรกระจายของการละเมิดความเปน

สวนตัวของบุคคลจากการใชขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ เกี่ยวของกับบุคคลนั้น            

ทานประธาน โปรดสังเกตวา ผมไมไดใชวา ขอมูลของบุคคลนั้น แตขอมูลสวนบุคคลที่

เกี่ยวของกับบุคคลนั้นนะครับ ตรงนี้นี่ตองมีหลักเกณฑของกฎหมายที่มีความชัดเจน

เกิดขึ้น และมีก็บทบัญญัติในเชิงของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคล

นั้น ซึ่งกระผมเห็นวา ในประเด็นนี้อาจจะแตกตางในเรื่องของเสรีภาพของสื่อมวลชนอยู

พอสมควร แตเปนเรื่องของการคุมครองบุคคลจากขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น จากการ

ดําเนินธุรกิจของภาคธุรกิจ และการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐที่เกี่ยวของกับขอมูลสวน

บุคคล เชน การจัดทําบัตรอิเล็กทรอนิกส (Electronic)  ที่เรียกวา สมารท การด (Smart 

card) นะครับ ที่บรรจุขอมูลของบุคคลอยูในบัตรนั้นทั้งหมด ซึ่งตรงนี้นี่นะครับ บัตรนั้นนี่ 

เมื่อบรรจุขอมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นทั้งหมด สิ่งที่ตามมา ก็คือวา ถาบัตรนั้นถูกนําไปใช      

ในที่ใด ขอมูลของบุคคลนั้นอาจจะถูกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอรนั้น  

ดูดไปใช แลวกอใหเกิดความเสียหายกับบุคคลนั้นไดในการที่เอาขอมูลนั้นไปใชประโยชน

ในเชิงที่ละเมิดบุคคลนั้น  กระผมจึงมีความเห็นอยางนี้ครับ ทานประธานครับวา            

ในประเด็นนี้จึงไดขอสงวนใหตัดออก เพราะวา หลักการตรงนี้จะเขาใจวา เปนการ

คุมครองเฉพาะขอมูลสวนบุคคล  แตในเรื่องของความเปนสวนตัวของบุคคลนั้นจะถูก

ละเมิด เพราะวาการเปนสิทธิ เปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น มันตองสอดคลองกับเร่ือง

ของ อินฟอรเมชัน ไพรเวซี คือ ขอมูลนั้นสงผลกระทบตอสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคล

ในเรื่องนั้น ดังนั้น ทานประธานครับ ถาตัดขอความนี้ ขอความในกรณีของมาตรา ๓๕ 

สามารถคุมครองประชาชนได โดยครบถวนสมบูรณกวาการเขียนเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด 

   



 ๓๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สมร ๑๕/๒ 

 

ของความเปนสวนตัวของบุคคล ในมาตรา ๕๕ ดังนั้น กระผมจึงขอสงวนความเห็น       

ในเรื่องนี้ตัดออก จริง ๆ มีหลายประเด็นแตขออภิปรายในประเด็นนี้ ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง

ครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวตรง ๕๕ เดี๋ยววาอีกทีไดไหมครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

   

- ๑๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              รัตนา ๑๖/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตหารือทานสมาชิกอยางนี้ไดไหมครับ มาตรา ๓๕ กับ ๔๕     

จากการฟงอาจารยคมสันนี่นะครับ คือมันแยกกันนะครับ แลวมาตรา ๓๕ นั้น ก็ลงมติ    

ผานไปแลว โดยกรรมาธิการยอมแกไขตามที่ทานสุรชัยกับคณะเสนอนะครับ ดังนั้น เราจะ

เขาพิจารณา มาตรา ๔๕ นะครับ แลวก็ถามสมาชิกวา จะเอาอยางไร ไดไหมครับ             

มีทานเห็นอยางอื่นไหมครับ ตรงนี้ครับ เอาตรงนี้กอนนะครับ ทานวัชรา เดี๋ยวผม           

ใหทานพูด ผมถามประเด็นนี้กอน จะไดตัด ๓๕ ออกไป ใหมันจบไปกอน อยางนั้นก็จะมา

พันกันอยูตรงนี้  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานประเด็นนี้ใชไหมครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมจะพูดประเด็นนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมเห็นวา มาตรา ๓๕ นี่ ตัดออกไปนั้นดีแลว ในเรื่องขอมูล

สวนบุคคล เพราะเหตุวา ไมไดอยูในหมวดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล แตมันมาอยูในหมวด

ขอมูลขาวสาร ในเมื่อพูดในเรื่องขอมูลขาวสาร ในเมื่อมีหมวดขอมูลขาวสารอยู ก็ควรที่จะ

เอาเรื่องขอมูลสวนบุคคลมาพูดในขอมูลขาวสารครับ แลวเดี๋ยวผมมีขออภิปรายครับ  

     นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ อยางนั้นเห็นพองตองกันตามนี้นะครับ ทานอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ เราพูด ๓ มาตราดวยกัน มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ โดยรวมผมเขาใจ

วาเปนการพูดอยู ๒ เร่ืองใหญ ๆ  ๑. คือเร่ืองการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล       

ของแตละคน  หรือสิทธิสวนบุคคลของแตละคน  ซึ่งเขียนอยู ในมาตรา ๓๕ นะครับ            

 



 ๓๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             รัตนา ๑๖/๒ 

 

กับมาตรา ๕๕ วรรคสอง   ๓๕ วรรคหนึ่ง กับ ๕๕ วรรคสอง กับเร่ืองการที่จะยอมใหมีการ

เผยแพรขอมูลขาวสารสวนบุคคล ตัดออกไปไหม ซึ่งอยูใน ๓๕ วรรคสอง มาตรา ๔๕    

นะครับ ๒ อันดวยกัน เพราะฉะนั้นแบงออกเปน ๒ กลุมนะครับ กลุมที่ ๑ คือ เร่ืองการ

คุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคลของแตละคน กับ ๒. คือ เร่ืองการเผยแพรออกไป      

ผมเองในฐานะกรรมาธิการ และไดหารือกรรมาธิการแลว คิดวา การคุมครองสวนบุคคล

ควรจะเขียนคุมครองใหชัดเจน แตเร่ืองการเผยแพร ยังเห็นดวยกับอาจารยเจิมศักดิ์วา 

นาจะยอมใหสื่อเขาสามารถดําเนินการในบางเรื่องไดนะครับ ก็ยังเห็นไปในทิศทางนั้น   

ถาเอาตามแนวนี้นะครับ กรรมาธิการก็จะขอปรับครับ อาจจะโยงไปถึงมาตรา ๓๕ ก็คือ

ขออนุญาตวา จะเติมใน ๓๕ วรรคแรก เร่ืองขอมูลสวนบุคคล แตขอคงมาตรา ๔๕      

ตามของอาจารยเจิมศักดิ์ไวนะครับ และมาตรา ๓๕ วรรคสอง ก็คงไวตามนั้น แลวก็จะขอ

ยายมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  ขอความกรุณาทานอาจารย เจิมศักดิ์  และทานสวิง                    

หรือทานทั้งหลายที่ดูอยู ๕๕ วรรคสอง เนื่องจากเปนเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียงสวนบุคคล

ดวย ก็จะขอยายมา ๓๕ เลย วรรคสาม จะอยูวรรคสาม โดยสรุป คือ กรรมาธิการขอวา   

คงมาตรา ๔๕ ไวนะครับ เพราะเปนเรื่องที่อาจจะกระทบตอสื่อทั้งหลายไดนะครับ         

คงไมเติมตรงนั้น แตวา มาเติมในเรื่องการคุมครองสวนบุคคล ขอเติม ๓๕ วรรคแรก วา

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล นะครับ แลวขอยายมาตรา ๕๕ วรรคสอง มาอยูมาตรา ๓๕   

นะครับ ขอหารือเร็วๆ แบบนี้นะครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ เดี๋ยวนะครับ ตองเขาใจวา มันมีญัตติของทานสุรชัยกับอาจารยเกียรติชัยนะครับ            

ถาทานยายตรงนี้ ทานเกียรติชัยกับทานสุรชัยก็ตองยอมดวยนะครับ อยางนี้ดีไหมครับ 

เพื่อความชัดเจน ใหเจาหนาที่นี่พิมพนะครับ พิมพทั้ง ๓ มาตรา นี้มาแจกสมาชิก แลวก็    

ดูไปพรอม ๆ กัน จะไดไมเกิดปญหาความรีบเรงจนเสียความไปนะครับ ทานเกียรติชัย 

เดี๋ยวเอามาดูกอนแลวกันนะครับ เจาหนาที่พิมพตามที่ทานอาจารยสมคิดเสนอนะครับ 

ไดไหมทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยเจิมไดไหมครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  เจิมไดครับ ขอบพระคุณครับ        

เห็นดวยครับ  



 ๓๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รัตนา ๑๖/๓ 

 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมีขอเสนอครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวัชราครับ ขอเสนออะไรครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมีขอเสนออยางนี้ครับ ขออภิปรายดวย

นะครับ กระผมกราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. 

ครับ คือในเรื่องขอมูลมันเปนเรื่อง ๓ ลักษณะดวยกันนะครับ ---------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              เกศราภรณ ๑๗/๑ 

 

ขอมูลสวนตัวที่เปนประโยชน ขอมูลสวนตัวที่ไมเปนประโยชนและไมเสียประโยชน      

และขอมูลสวนตัวที่เสียหายแกตัวเจาของขอมูลนะครับ ตอนนี้ในสวนที่เราจะตองดูแล    

ก็คือ ขอมูลที่ทําใหเจาของขอมูลเสียหาย ผมจึงขออภิปรายสั้น ๆ นะครับวา วิธีแกไข ก็คือ     

เพิ่มมาตรา ๕๕ วรรคสอง เปนมาตราตางหาก แลวเปลี่ยนที่วา การแสวงหาประโยชน     

เปน การเปดเผยขอมูลที่ไมชอบ แคนี้ก็ดูจะไดประโยชนแกกันทุกฝายครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนี้ครับ ทานวัชราครับ เดี๋ยวพอฝายเลขานี่เขาพิมพเสร็จนี่นะครับ อาจารยก็ไปดูดวย

นะครับ อาจารยเกียรติชัยครับ เจาของญัตติเดิมครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา กอนที่

จะทางทานเลขาจะเขียนออกมาใหเราไดดูกันนี่ คงจะตองพูดประเด็นนี้ใหชัดเจนเสียกอน 

เพราะเหตุวา ถาเรายอนกลับไปมาตรา ๓๕ ซึ่งผมไดแปรไว และเปนที่ยอมรับ ผานการ

ยอมรับ ผานมติไปแลวนะครับ แลวจะกลับมา เพื่อที่จะเอาขอมูลสวนบุคคลกลับเขามา 

อีกนี่ ผิดรูป ผิดราง ผิดเรื่องแลวละครับ สิ่งที่อาจารยเจิมศักดิ์พยายามอธิบายถึง     

มาตรา ๔๕ ผมคิดวา เปนการอธิบายที่ไมชัดเจนเลย ผมไดเพียรพยายามพูดอธิบาย    

แลววา สําหรับมาตรา ๓๕ นี่ เปนเรื่องซึ่งบุคคลขางนอกกระทํากระทบไปถึงสิทธิ        

สวนบุคคล หรือจะเปนขอมูลสวนบุคคลของเขา ซึ่งคุมครอง เมื่อตัดขอความที่ผมได    

แปรไวออกไปแลว ผมคิดวา ไดคุมครองไวอยางดีแลว หากวา ในมาตรา ๔๕ จะอธิบายถึง

การแสดงออกที่จะไปกระทบถึงขอมูล หรือสิทธิสวนบุคคลแลว มันก็ตองไปเขามาตรา ๓๕ 

ซึ่งคุมครองไวแลววา ทานจะไปกระทบเขาไมได นอกจากวา เพื่อประโยชนสาธารณะอะไร 

ก็วาไป ๓๕ คุมครองชัดเจนดีอยูแลว เพราะฉะนั้นผมไมเห็นความจําเปนที่จะตองลงขอมูล

สวนบุคคลในมาตรา ๔๕ ตามที่อาจารยเจิมศักดิ์เสนอ ผมคิดวา ถาคงไวอยางเดิมนี่       

ก็ชัดเจนแลว เพราะวันนี้เพิ่งพูดถึงแตมาตรา ๔๕ นี่ พูดถึงสิทธิเฉพาะตัวบุคคลในการที่จะ

แสดงออกไป คือ ไมไดจํากัดเขาเลย จะแสดงอยางไรก็ได แตจะจํากัดเมื่อมันไปกระทบ

ศีลธรรมอันดี หรืออะไรก็วาไป อยางที่ผมยกตัวอยางวา สื่อสมัยใหม อยางอินเทอรเน็ต  

จะใชสิทธิในการที่จะเปดเผยขอมูลสวนตัว เปดเผยสรีระอะไรของตัวเอง หรือทําอะไร      

ก็ทําไป มีสิทธิ ไมไดไปจํากัดเลย ทางอินเทอรเน็ต ทางอะไรก็วาไป   แตวาถามันกระทบ 



 ๓๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               เกศราภรณ ๑๗/๒ 

 

ศีลธรรมอันดี มาตรานี้คลุมอยูแลววา ทําไมไดอยางนั้น แตถาอธิบายวา เปนสิ่งที่สื่อจะทํา

ในมาตรานี้ ไมใช นี่เปนสิ่งที่แสดงออกไป ถาสื่อจะทํากระทบบุคคลอื่น มันเขามาตรา ๓๕ 

แลว ทําไมได เพราะฉะนั้นผมไมเห็นความจําเปนตามขอเสนอของทานเลขาวา จะตองไป

ปรับกลับเขาไปที่ ๓๕ อีก จริง ๆ แลวนี่ ถาหากวาเอาวา โอ.เค. (O.K. - Okay) นะครับ    

ผมเห็นวา ไมมีความจําเปนในอันที่จะเอาขอมูลสวนบุคคลเขามาใสตามที่อาจารย      

เจิมศักดิ์เสนอ เสนอเขามาสิ เราจะยิ่งทํางานไมไดกันใหญ ในความเห็นของผม ในความ

เปนจริง ในทางปฏิบัติ แลวก็จะทํางานลําบาก ซึ่งผมคิดวา ถาตัดขอนี้ออกไป คงขอความ

เดิมไว ผมยอมรับได แลวไปวากันในมาตรา ๕๕ อีกทีหนึ่ง แตผมไมเห็นดวยตามขอเสนอ

ของทานอาจารยสมคิดเลยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อะไรพอจะหาทางออกไดไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยมานิจ เดี๋ยวนะครับ              

ดูหาทางออก เจาของญัตติครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมฟงอาจารยเกียรติชัยบอกวา มันอยูใน ๓๕ นี่ดีแลว หมายความวา อาจารยเกียรติชัย                

คิดวา ควรจะมีคําวา ขอมูลสวนบุคคล อยูใน ๓๕ ผมฟงดู ๒ ครั้ง ทานเขาใจวา ยังอยู 

มาตรา ๓๕ ยังอยู ขอมูลสวนบุคคลใชไหมครับ คือ ในหลักการนี่ ทานตองการใหยังอยูใน 

๓๕ แตไมตองใส ๔๕ ใชไหมครับ คือ ถาเปนเชนนั้น ผมก็เห็นดวย ผมไมมีปญหา ผมถาม                     

เพียงแคทําความเขาใจกัน ที่ทานพูดเมื่อกี้นี้ ๓๕ ยังอยูนี่ หมายถึงรางแรกนี่ยังอยู เห็นดวย

ที่วาจะมีคําวา ขอมูลสวนบุคคล อยู ตามรางแรกใชไหมครับ ----------------------------------- 

 

           - ๑๘/๑  

 

 

 

 

 



 ๓๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         รัศมี ๑๘/๑ 

 

ถาใชนี่ ก็ตรงกันหมดเลย พอเห็นทานพูด ผมเห็นดวยนะครับวา ๔๕ ไมตองไปใส ผมคิด 

ผมยังไมอยากพูด เพราะวาอยางที่ผมเรียนไปแลวเมื่อกี้ชั้นหนึ่ง เพื่อความเขาใจนิดเดียว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ผมเองเห็นวา ผมทําสื่ออยู         

ผมก็เห็นประโยชนวา ๔๕ ไมควรใส ใสก็ไปปดกั้น อันนั้นผมก็พูด แตวา ในสมาชิก        

ของผมนี่ทานเห็นอีกอยางหนึ่ง อาจารยจรัส ผมก็พยายามพูดแยกใหเห็น และ ๓๕        

ถาใสแลว อยางที่อาจารยสมคิดบอก ไปใส ๓๕ แลวก็ไมตองใส ๔๕ ก็ตรงกันหมดเลย 

เพียงแตอาจารยเกียรติชัยเขาใจวานี่ ๓๕ มันมีอยู พอดีทานไปตัดออก ก็ใสกลับไป

เหมือนเดิม ก็ตรงกันหมดแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ อาจารยมานิจกอนนะครับ ใชไหมครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานครับ     

เร่ืองที่ผมจะกราบเรียนตอไปนี้ คงจะไมเกี่ยวกับเร่ืองที่กําลังจะประนีประนอมกัน          

ตกลงกันนะครับ แตอยากจะเรียนอยางนี้วา เมื่อสักครูนี้ มีทานบางทานไดพูดวา 

สื่อมวลชนชอบเอาเรื่องสวนตัว เอาเรื่องความเปนอยูสวนตัวของผูอ่ืนมาเปดเผยนั้น 

อยากจะเรียนวา คงไมใชทั้งหมดนะครับ พวกที่เปนสื่อนั่งอยูในสภานี้หลายทาน ไมวา    

จะเปนทานเกียรติชัย ทานสุนทร แมกระทั่งทานอาจารยเจิมศักดิ์ดวย ก็ไมเห็นดวยกับการ

กระทําของบางพวก บางกลุม ที่เอาเรื่องสวนตัวของคนอื่นเขามาไปรบกวนความเปนอยู

โดยปกติสุขของคนอื่น พวกเราสวนใหญก็อยากจะใหเปนไปตามกฎหมาย ผมเองนี่      

ผมเคยเรียกรองใหเจาหนาที่ผูรักษากฎหมายไดทําหนาที่ ก็ไมเปนผล ผมยกตัวอยางใหฟง

อยางนี้วา มีกฎหมายอยูหลายฉบับ รวมทั้ง พรบ. จัดตั้งศาลคดีเยาวชนและครอบครัว 

และ พรบ. วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหามไมให

สื่อมวลชนถายภาพนะครับ  ไมใชลงนะครับ ถายภาพ หรือเอาภาพไปลง หรือบอกให

ประชาชนไดรูชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อบิดา มารดาของเด็ก หรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิด   

 



 ๓๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         รัศมี ๑๘/๒ 

 

และเปนความผิดตามกฎหมายแลว แตก็ป รากฏวามีการละ เมิดกฎหมายกันอยู        

ทุกเมื่อเชื่อวัน  ก็อยากจะเรียนวา พวกเราไมเห็นดวย และที่เรียกรองไวตรงนี้ ก็ไมใช

เรียกรองเพื่อที่จะไดสิทธิที่จะไปเขียนอะไร ตออะไรนะครับ ถาหากสื่อไปทําอะไร           

ผิดกฎหมาย ไมวาจะเปนประมวลกฎหมายอาญา นับตั้งแตมาตรา ๓๑๖ วาดวย        

หมิ่นประมาท  จนกระทั่งถึงมาตรา ๓๓๓ นะครับ หรือวา ความผิดวาดวยดูหมิ่น      

มาตรา ๓๙๓ ก็ดําเนินการไปไดเลยครับ ไมไดเรียกรองเพื่อที่จะเอาสิทธิไปรุกล้ําสิทธิของ

บุคคลอื่นโดยไมชอบธรรมครับ  ขอกราบเรียนอยางนี้ คือ ถาผมไมไดพูด เดี๋ยวคนจะ 

เขาใจวา ที่มาเรียกรองนี้ เรียกรองตองการจะเขาไปละเมิดสิทธิของผูอ่ืน ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ ขอเสนอดังกลาวนี้ นาจะตรงกันแลวนะครับ และเดี๋ยวใหทําเปนเอกสาร

มาดูอีกรอบหนึ่งแลวกัน  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ในฐานะ  

ที่ผมเปนผูแปรญัตติ มาตรา ๓๕           

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)    :

ครับ ทานสุรชัย  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบพระคุณครับ  เรียนทานประธาน                  

ทานกรรมาธิการ เพื่อนสมาชิกที่ เคารพครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิก           

สภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา ๓๕ ผมเรียนอยางนี้ครับวา ไดตั้งใจ         

ฟงคําอภิปรายของทานสมาชิก และทานกรรมาธิการ สําหรับประเด็นที่กําลังหารือกันอยู        

ทั้ง ๓ มาตรา ผมเรียนอยางนี้ครับวา สําหรับเร่ืองของขอมูลสวนบุคคลนั้น มันมีประเด็น   

ที่เราจะตองพิจารณาอยู ๓ ประเด็น ครับ ประเด็นแรก ก็คือ สิทธิในการที่เราจะไดรับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล ประเด็นที่ ๒ ก็คือ สิทธิในการที่จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคล    

กับสุดทาย ประเด็นที่ ๓ ก็คือ ประเด็นในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ผมขออนุญาต        

ไลเรียงยอนไปจากทายไปตนนะครับ ความจําเปนในการที่จะตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคล      

ถามวา  มีความจําเปนหรือไม  ก็ตองเรียนวาบอยครั้งหรือหลายกรณีมีความจําเปน  

 



 ๓๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         รัศมี ๑๘/๓ 

 

ที่จะตองเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ยกตัวอยางเชน การดําเนินการของเจาพนักงานตํารวจ 

การดําเนินคดีในศาล  ทานกรรมาธิการหลายทานเปนผูพิพากษา  ทานคงทราบ               

การที่ผูเสียหายจะดําเนินคดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือโจทกจะดําเนินคดีกับจําเลย 

ศาลทานบอกตองแนบสําเนาทะเบียนบานไปพรอมกับคําฟอง เพื่อที่จะตองแสดงออก    

ซึ่งหลักฐานวา จําเลยนั้นมีภูมิลําเนาอยูที่ไหน มีภูมิลําเนาอยูตามคําฟองของโจทกจริง

หรือไม --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รสรินทร ๑๙/๑ 

 

นั่นคือ การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอศาล ถามวาอยางนี้ทําไดไหมครับ ถาบอกวา     

ตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน ไมมีจําเลยที่ไหนเอาขอมูล     

มาใหโจทกไปฟองคดี กระบวนการพิจารณาในศาลจะเกิดขึ้นไมไดเลย นั่นคือ ประเด็น

เร่ืองการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ที่โจทกจําเปนที่จะตองมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล        

สวนบุคคล เพื่อที่จะปกปองสิทธิของโจทกที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําของจําเลย 

เพราะฉะนั้นผมจึงไดยื่นขอแปรญัตติในเร่ืองของมาตรา ๓๕ ไว แตไมไดหมายความวา 

ผมเห็นชอบในการที่จะนํามาตรา ๔๕ มาตรา ๕๕ มาปรับปรุงถอยคําใหมทั้งหมด        

แลวจะมีผลกระทบไปถึงการปรับปรุงถอยคําในมาตรา ๓๕ ดวย  อันนี้ตองขอกราบเรียน 

สวนประเด็นในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนั้นนี่มันจะมีประเด็นเชื่อมโยงกับการเขาถึง

ขอมูลสวนบุคคลวา ตรงนี้มันมีประเด็นที่จะตองเขียนใหเชื่อมโยงกัน ไมเชนนั้นแลว       

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลก็อาจจะถูกแอบอางเปนชองทางในการที่จะไปเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับความเสียหายได ซึ่งก็จะสงผลกระทบไปถึง

ประเด็นแรก ก็คือ ประเด็นในเรื่องของการที่บุคคลยอมไดรับการคุมครองเรื่องของขอมูล

สวนบุคคล ถามวา การที่เราจะนําขอมูลสวนบุคคลไปใชนั้น ประเด็นที่ปรากฏอยูใน   

มาตรา ๔๕ นั้น  ก็คือประเด็นของการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซึ่งสวนใหญจะอยูที่

สื่อมวลชน ในการที่จะนําขอมูลสวนบุคคลไปใช ซึ่งในมาตรา ๔๕ นั้น จะพูดถึงเสรีภาพ   

ในการแสดงความคิดเห็น ตามรางของทานกรรมาธิการยกรางนั้น ทานมีขอจํากัด          

แตเฉพาะเรื่องของการเปดเผยความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น ซึ่งผมมีความเห็นวา

ถูกตองแลวในการที่เราจะขีดวงจํากัดในการที่จะใหเสรีภาพแกบุคคลอื่นในการที่จะไป

ลวงล้ําเจาของ หรือลวงล้ําสิทธิของบุคคลในการที่จะไดรับการคุมครอง เพราะฉะนั้น       

ถาทานดูในมาตรา ๔๕ จะเห็นไดวา ๔๕ นั้น หามมิใหเสรีภาพกับบุคคลอื่นในการแสดง

ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายอื่นที่จะ

ลวงล้ําเขาไปสูความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอ่ืน ซึ่งมันตางกับเร่ืองของขอมูลสวนบุคคล 

กระผมเองกับคณะ  จึงไดขอแปรญัตติในมาตรา  ๓๕  โดยขอตัดขอความ  คําวา           

ขอมูลสวนบุคคล ออก ทั้งนี้  เพื่อที่จะพยายามนําเสนอใหเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลนั้น  

 



 ๔๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รสรินทร ๑๙/๒ 

 

มีความจําเปนระดับหนึ่ง ที่จะตองสามารถเขาถึงและเปดเผยได ทั้งนี้ ก็คือ เพื่อใหเกิดการ

คุมครองสิทธิกับผูที่อาจจะไดรับความเสียหายจากการกระทําของบุคคล หากเรายืนยัน

หลักการในการที่จะคุมครองสิทธิเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล โดยไมมีโอกาสเปดเผย       

โดยไมมีโอกาสเขาถึง ก็อาจจะทําใหมีเหตุขัดของในการที่เราจะคุมครองสิทธิของบุคคล

อ่ืน ซึ่งถูกละเมิดโดยเจาของขอมูลสวนบุคคล ตรงนี้เปนอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งอยากจะ

นําเสนอใหที่ประชุม โดยเฉพาะทานกรรมาธิการยกรางไดนําไปประกอบการพิจารณา 

สุดทาย ก็คือ ถากรรมาธิการยกรางมีความตองการที่จะปรับปรุงถอยคําทั้ง ๓ มาตราใหม

ทั้งหมด ตามที่ทานอาจารยสมคิดไดนําเสนอ ผมเองตองขออนุญาตวา ถาเปนเชนนั้น   

ผมตองขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติ เพื่อที่จะไดใชสิทธิในการที่จะตรวจสอบและทบทวน

ขอความใหมของทานดวย ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เชิญทานเลขาครับ  

            ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ 

สมคิด เลิศไพฑูรย ครับ กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา   

เดิมทีผมเสนอวา ใหมีการแกไขมาตรา ๓๕ นะครับ คือ ไปเพิ่มคําวา ขอมูลสวนบุคคล     

ใน ๓๕ วรรคแรก ๓๕ วรรคสองนั้น ก็เปนไปตามที่ทานสุรชัยไดแปรญัตติไปแลวนะครับ 

กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ใหตัดออก อันนั้นก็เห็นตรงกัน แลวก็ขอยายมาตรา ๕๕ 

วรรคสอง  มาอยูมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  เพื่อใหการหารือกันเปนที่ เขาใจตรงกัน              

ทานประธานครับ ขออนุญาตมาตรา ๕๕ นี่ ยังไมยายมาใน ๓๕ วรรคสามไดไหมครับ 

มาตรา ๕๕ นี่แยกไปพิจารณาตางหาก เพราะมีคนทั้งสงวนความคิดเห็น แลวก็มีคนพูดจา

เร่ืองพวกนี้เยอะพอสมควร ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงสั้น ๆ แคนั้นเองวา เมื่อกี้ไดหารือกับ       

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ หารือทานเกียรติชัยแลว ไดความตรงกันนะครับวา มาตรา ๔๕      

ขอคงไวตามเดิมนะครับ ------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๒๐/๑ 

 



 ๔๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                    พรเทพ ๒๐/๑ 

 

มาตรา ๓๕ นั้น วรรคที่ ๑ ขอเติมคําวา ขอมูลสวนบุคคลเขาไป ถามวา ทําไมตองเติม   

ตรงนี้เขาไป เร่ืองนี้เปนสิทธิของบุคคลแตละคน แตไมใชเร่ืองที่คนภายนอกมาใชขอมูล

สวนบุคคลอันนั้นนะครับ สวนวรรคสองนั้น ก็คงไวตามเดิมครับ ไมไดแกไขอะไร แลวก็     

ไดแกไขใหทานสุรชัยเปนที่เรียบรอยแลว โดยสรุป ก็คือ ขออนุญาตคงมาตรา ๔๕ ไว     

แลวขออนุญาตเพิ่มใน ๓๕ วรรคแรกเทานั้นนะครับ คําวา ขอมูลสวนบุคคล ครับ      

เพื่อใหการคุมครองสิทธิของบุคคลในเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคลดียิ่งขึ้นกวาเดิมนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ วรรคสองก็เปนอยางที่ของทานสุรชัยนะครับ ก็ตัดออกตามที่ทานตองการนะครับ 

ทานวิทยากอนนะครับ แลวเดี๋ยวอาจารยคมสัน เห็นยกมือนานแลว กอนทานอาจารย  

คมสัน เชิญครับ ในประเด็นนี้นะครับ ทานอาจารยวิทยาครับ ในประเด็นที่เราพูดคุยกันนี่

นะครับ เอาใหจบเปนเรื่อง ๆ ไปกอน เชิญครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วิทยา     

ในเรื่องของมาตรา ๓๕ นะครับ ในการคงไวของขอมูลสวนบุคคลก็ดีนะครับ  แตวาถามอง

อีกมุมหนึ่งนะครับวา การจะเขาไปหาขอมูลสวนบุคคลที่ทําใหเกิดความเสียหายนี่          

ก็ไมนาจะทํา แตถาอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเราตองการขอมูลในการอภิปราย เชน สมมุติวา 

รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีนี่เกิดทุจริตขึ้นมานะครับ เราตองการขอมูลสิ่งเหลานั้น   

ขอมูลสวนตัว หรือขอมูลตาง ๆ ของทางราชการ เราก็สามารถจะเจาะเขาไปได ในขอนี้    

ก็ตองฝากใหเปนที่สังเกตไวดวยนะครับทานกรรมาธิการยกรางวามันมีทั้งขอดีและขอเสีย

นะครับ ในสวนของมาตรา ๕๕ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบถึงขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการนะครับ นั่นก็เปนสวนหนึ่ง แตในสวนของ    

วรรคสองนะครับ วรรคสองผมติดใจวา ติดใจที่วา ขอมูลนะครับ เพราะวาโดยที่             

ขออนุญาตยกตัวอยางนิดหนึ่ง ยอนไปนิดหนึ่งครับ ป ๒๕๔๗ นะครับ ผมโดนธนาคาร 

ธนาคารหนึ่ง ผมใชบัตรเครดิตของธนาคาร ธนาคารหนึ่ง ไปกดในวันที่ ๔ และวันที่ ๕      

ที่ผมจําไดก็คือ เปนวันที่ ๕ ธันวาคม นะครับ แลวถูกฉกเงินไปสองแสนกวาบาท แลวก็   

มากดในวันรุงขึ้นอีกสองหมื่นกวาบาทนะครับ ผมพยายามติดตาม ไมวาจะเปนเรื่องของ

ตํารวจ แจงความใน สน. แจงความกับกองปราบ เอาไปยื่นกับธนาคารนะครับ ธนาคาร 



 ๔๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                    พรเทพ ๒๐/๒ 

 

เขาบอกวา  มัน เปนการกดตามปกติ  ผมก็ยังยืนยันวาขออนุญาตที่จะเอยนาม    

ผมทําหนังสือถึงทานพิสิฐ ลี้อาธรรม เพื่อขอใหดูเร่ืองนี้ใหที ทานก็รับเร่ืองไปแลวนะครับ   

แตสวนที่อยากจะฝากเปนขอสังเกตใหทานทั้งหลายไดเขาใจ และพี่นองประชาชน

ทั้งหลายไดเขาใจวา ขอมูลอยางนี้นะครับ คนที่ทําไดก็คือ  ๑. ธนาคาร  ๒. คือคนที่       

เกงกวาธนาคาร นี่เปนผลเสียที่เกิดกับเศรษฐกิจของประเทศ ไมใชผมรายเดียว เกิดมา    

หลายรายแลวนะครับ แตวาเขาไดคืนบาง ไมไดคืนบาง แตของผมยังไมไดคืน ผมก็ยัง

จะตองติดตามนะครับ ทั้งตํารวจดวย แลวก็ทั้งธนาคารชาติใหพิจารณาเรื่องนี้ นี่คือ

ขอเท็จจริงที่เราประสบนะครับ และไมอยากใหเกิดการซ้ํารอย เพราะฉะนั้นในวรรคสอง   

นะครับ ทานจะยายไปอยู ๓๕ ผมก็ไมติดใจนะครับ หรือจะอยูที่เดิมก็ไมติดใจ ถาหากวา 

มันไมเกิดความแยงกันในขอความ เพราะผมไมใชนักกฎหมาย ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณครับ อาจารยคมสนัครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ครับ ในประเด็นของการยายขอมูลสวนบุคคลไปไวในมาตรา ๓๕ นั้น ผมไมเห็นดวย 

เพราะทานประธานลองอานดูใหดีนะครับ  สิทธิของบุคคลในขอมูลสวนบุคคล            

เขียนอยางนี้เปนการเขียนในเชิงกรรมสิทธิ์นะครับ แตจริง ๆ แลวนี่ ขอมูลสวนบุคคล ใครที่

เก็บรวบรวมขอมูล อยางเชน ผูทําวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของบุคคลตาง ๆ มาเพื่อ

ฐานขอมูลของการวิจัย และเก็บไวในการทําประโยชนเพื่อวิจัยนี่ เขาเปนเจาของกรรมสิทธิ์

ขอมูลนะครับ  

 

              - ๒๑/๑ 

 

 

 

 



 ๔๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                อุทยัวรรณ ๒๑/๑ 

 

แตการใชขอมูลนั้นตางหากครับทานประธาน ที่ไปกระทบตอความเปนสวนตัวของบุคคล

ที่เรียกวา สิทธิในความเปนสวนตัว เพราะฉะนั้นการเขียนวา เพิ่มคําวา ขอมูลขาวสาร    

สวนบุคคล เขาไปในคํานี้ จะทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้น ไปอยูในรูปของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไมใช

เร่ืองของมาตรา ๓๕ เขียนเขาไปเสมือนวา เปนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอีกแบบหนึ่งนี่        

ผมคิดวาประเด็นนี้เปนปญหาในทางปฏิบัติของการเก็บขอมูลตาง ๆ เพราะถาเขียน      

ในทํานองอยางนี้ หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลที่สวนราชการเองถือครอบครอง 

เนื่องจากใชประโยชนของทางราชการนี่ จะถูกตีความในเชิงของกรรมสิทธิ์ ในเชิงของสิทธิ

ในทรัพยสินไปหมด ปจจุบัน คําวา ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ที่อยูในกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ ก็เปนปญหาในการที่จะวินิจฉัยอยูแลววา จริง ๆ แลวมันอยูในรูปของ

กรรมสิทธิ์ หรืออยูในรูปของสิทธิ สิทธิที่ไดรับการคุมครองความเปนสวนตัวจากการใช

ขอมูลสวนบุคคล ผมคิดวา ทําความเขาใจตรงนี้ใหเคลียร (Clear) นะครับ ทานประธาน

ครับ เพราะวาถาเติมแลวนี่ มีปญหาตอวามันเปนในเชิงกรรมสิทธิ์ ไมใชในเรื่องของการ

กระทบไพรเวซี อินฟอรเมชัน นะครับ ผมจึงยังเห็นวา การเติมมาตรา ๓๕ นี่ เปนปญหา 

แตการจะยายวรรคสอง ผมไมขัดของนะทานประธาน ถาจะยายวรรคสองมาเปน      

วรรคสองของมาตรานี้ หรือเปนวรรคทายมาตรานี้ คือ ถาเขียนนี่ตองคํานึงใหดีครับ ตอนนี้

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เก็บขอมูลมากมายมหาศาลนะทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ทานดูอันนี้หรือยัง ดูหรือยัง ชวยดูหนอยไดไหม 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ที่เติมขอความไปในมาตรา ๓๕        

ใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ดูหรือยัง  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ยังครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ชวยดูใหหนอยไดไหม ดูกอนไดไหมครับ ดูกอนจะไดตรงกัน  

 



 ๔๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                อุทยัวรรณ ๒๑/๒ 

 

  นายคมสัน  โพธิ์คง  (กรรมาธิการ )    :  ใชครับ  วรรคแรกนี่ละครับ                 

ที่เปนปญหาทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ที่ใสขอมูลวา ขอมูลสวนบุคคล ในวรรคแรก 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ใชครับ เพราะมันจะอยู มองอยูใน    

รูปของกรรมสิทธิ์ในขอมูล ซึ่งหลายสวนราชการ แมแตมหาวิทยาลัยก็เก็บขอมูลนักศึกษา

เยอะแยะนะครับ เก็บไมไดนะครับ กลายเปนสิทธิของนักศึกษาทั้งหมดนะครับ แตจริง ๆ 

แลวการเก็บขอมูลนั้น มันไปละเมิดความเปนสวนตัวของนักศึกษา แตอยาไปใชในเชิง

ละเมิด เพราะฉะนั้นการเขียนคําวา สิทธิในขอมูลขาวสาร มันจะมีผลในการตีความ     

เปนอีกเชิงหนึ่ง ไมใชเร่ืองของความเปนสวนตัวของบุคคล ผมถึงบอกวา มาตรา ๓๕ เดมิที่

ไมมีนั่นถูกตองแลว ไมเปนปญหา เพราะวาความเปนสวนตัวที่เขียนอยูในคํานี้มันคลุมถึง  

อินฟอรเมชัน ไพรเวซี อยูแลว พอไปใสอยางนี้ มันกลายเปนสิทธิอีกแบบหนึ่ง ในเชิง      

รูปของกรรมสิทธิ์ในขอมูลขึ้นมาใหม อันนี้จะเกิดปญหาในสิ่งที่ไดทําไปในสถานที่ตาง ๆ     

ทั้งหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ แมแต ปปช. ศาล ก็จะเปนปญหานะครับ ที่เก็บขอมูล

เหลานี้ ผมจึงเห็นวา ทานประธานครับ ประเด็นนี้ตองพิจารณาใหเคลียร เพราะวาใสแลว

จะเปนปญหา ความจริงยายวรรคทายมา ผมไมขัดของ ผมโอ.เค. ครับ แตขอความแรกนี่

ผมไมเห็นดวย เพราะใสแลวจะเกิดสิทธิขึ้นมาใหม ซึ่งเปนปญหาขึ้นมาครับ ทานประธาน

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ อยางนี้เดี๋ยวนะครับ อาจารยธิติพันธุเดี๋ยวนะครับ เอาใหมันหมดทีละประเด็นไป    

นะครับ ประเด็นที่เปนปญหา ของทานสุรชัยก็คงไมมีปญหานะครับ เพราะกรรมาธิการเขา

ยอมตัดตามที่ทานเสนอ แลวทานพอใจไปแลวนะครับ ตอนนี้สวนวรรคทายของ      

มาตรา ๕๕ ขอยายมาอยู ๓๕ อาจารยคมสันก็ไมติดใจนะครับ ก็คงมีปญหามาตรา ๓๕ 

วรรคแรกนะครับ เฉพาะวรรคแรกนะครับวา ที่กรรมาธิการเขาเสนอคําวา ขอมูลสวน

บุคคลนี่นะครับ มาอยูในวรรคแรกนี้นะครับ พอเอา ขอมูลสวนบุคคล มาไววรรคแรกใน

มาตรา ๓๕ นี้แลวนะครับ มาตรา ๔๕ นะครับ ก็คงไวตามรางเดิมของกรรมาธิการ นี่สรุป 



 ๔๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                อุทยัวรรณ ๒๑/๓ 

 

ไดตามนี้นะครับ  คงมีความขัดแยงกันตอนนี้วา วรรคแรกของมาตรา ๓๕ จะเติมคําวา 

ขอมูลสวนบุคคล หรือไมนะครับ มาอาจารยธิติพันธุกอนดีไหมครับ เชิญอาจารยธิติพันธุ

ครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)   :  ขอบคุณ      

ทานประธานครับ ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย กรรมาธิการ ผมตองขออนุญาตไมเห็นดวยกับ

สิ่งที่ทานกรรมาธิการ แลวก็ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดอภิปรายไปเมื่อสักครู 

ขออนุญาตเอยนาม คือ ทานคมสันนะครับ ความจริงนั้น ในสวนของขอมูลสวนบุคคลนั้น

ผมเขาใจวา เปนสิทธิ สิ่งที่เราคุยกันในมาตรา ๓๕ นั้น เปนการพูดถึงเรื่องสิทธิ ไมใช      

เปนการพูดถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ใด ๆ ------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นัชชา ๒๒/๑ 

 

ซึ่งถาหากตีความในมาตรา ๓๕ วา หมายความรวมถึงกรรมสิทธิ์นั้น มันก็จะเกิดความ

แปลกประหลาดขึ้นมา สิทธิในบุคคล หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัว กรรมสิทธิ์  

ของบุคคลในเกียรติยศ กรรมสิทธิ์ของบุคคลในชื่อเสียง หรือแมกระทั่งกรรมสิทธิ์ในขอมูล

สวนบุคคล ผมเองนั้นไมคอยเห็นดวยในกรณีที่บอกวา ถาขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่ผม

ครอบครอง  หรือว าสิ่ งที่ เป นตั วตนของผมอยู นั้ น  ไปอยู ในความครอบครอง                   

ของมหาวิทยาลัย ไปอยูในความครอบครองของธนาคาร ไปอยูในความครอบครอง     

ของหนวยราชการใด ๆ กลายเปนกรรมสิทธิ์ของหนวยราชการแหงนั้น กลายเปน

กรรมสิทธิ์ของธนาคารแหงนั้น กลายเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคารแหงนั้น ที่จะนําเอาไปทํา

อะไรก็ได โดยถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของเขา เพราะเมื่อพูดถึงเรื่องกรรมสิทธิ์นั้น เราตอง     

พูดถึงวา เจาของกรรมสิทธิ์ยอมมีการทําอะไรอยางนั้นก็ได และยิ่งจะประหลาดมากขึ้นไป

อีก ถาหากจะบอกวา กรรมสิทธิ์ในขอมูลสวนบุคคลนั้น สามารถเปนเจาของไดหลายคน 

กลายเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ร วมหรือเปลา  ผมจะใชขอมูลสวนบุคคลตอไปนั้น              

ตองขออนุญาตจากคนที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์คนอื่น ๆ อีกหรือไม เพราะในตรงสวนนี้   

ผมเขาใจวา นาจะเปนความเขาใจที่ไมตรงกันนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะย้ําในตรงนี้ก็คง    

อยูตรงที่วา ขอมูลสวนบุคคลนั้นเปนสิ่งที่ติดตัวผม ผมเองนั้นจะอนุญาตหรือไมอนุญาต

นั้นนาจะเปนสิทธิที่ผมกระทําได อยางนอยสิทธิตรงนี้ผมควรจะไดรับการคุมครอง 

เพราะวาถาไมไดรับความคุมครอง ผมเองนั้นอาจจะถูกขอมูลนั้นนําไปใชประโยชนใด ๆ    

ก็ได เพราะฐานการคุมครองไมเกิด กอนที่เราจะไปใชในวรรคสองของมาตรา ๕๕ ซึ่งใน

เอกสารที่ทานเลขาไดจัดทําในปจจุบันนี้ เปนวรรคสามของมาตรา ๓๕ นั้น ซึ่งยังไมได

อภิปรายนะครับ กอนที่จะมีการคุมครองนั้น มันตองมีการคุมครองรวมในเบื้องตนกอน                

จึงจะสามารถนําไปใหประโยชน หรือวาใหใชอยางอื่นได และขณะเดียวกัน สิ่งที่ผม

อยากจะเรียน ณ จุดนี้คงอยูที่วา แมผมมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผมใหหนวยงานใด

ก็ตาม ขอบเขตการใชขอมูลนั้นในหนวยงานนั้น มีเพียงเทาที่ผมให หนวยงานนั้น           

ไมสามารถนําไปใชเพื่อประโยชนอื่นใด  นอกเหนือจากสิ่งที่ผมให อันนี้ก็เปนเรื่องที่ผม

อนุญาตใหนําไปใชนั่นเอง ขออนุญาตเรียนในเบื้องตนเทานี้ครบั ขอบคุณมากครับ 

 



 ๔๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นัชชา ๒๒/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวอาจารยคมสัน แลวคอยทานเลขานะครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานสภา              

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ กระผม คมสัน โพธิ์คง นะครับ กรรมาธิการ แลวก็สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญนะครับทานประธาน มีผลกระทบตอเร่ืองของ

กระบวนการในเรื่องขอมูลขาวสารมหาศาล ไมมีที่ใดในโลก ไมมีประเทศใดในโลกนะครับ

ทานประธาน ที่เขียนเรื่องขอมูลสวนบุคคลวา เปนสิทธิในเชิงกรรมสิทธิ์ ผมไปทําวิจัยกับ

เนคเทค (NECTEC – The National Electronics and Computer Technology Center) 

เร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมา ๓ ปนะทาน กฎหมายทั่วโลกนี่ไมมีนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เดี๋ยว ผมไมไดแยงอาจารยนะ ไมไดขัดคอนะ พอดีอาจารยธิติพันธุอธิบายไปแลววา    

สิทธิตามมาตรานี้มันไมใชกรรมสิทธิ์  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานจะไดอธิบายไดตรง 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ผมจะอธิบายใหตรงครับ คําวา          

เปนเจาของขอมูล มีใชเฉพาะในกฎหมายไทย ที่เขียนคําวา เปนเจาของขอมูล แลวก็

เขาใจกันไปไดวา นั่นคือความเปนเจาของ ที่จะเอาไปใชโดยใคร เอาไปลวงละเมิดไมได         

แตความเปนจริงแลว ในที่ตาง ๆ เขาไมใชเขียนคําวา เจาของขอมูล เขาใชคําวา            

ดาตา ซับเจกต (Data subject) เขาไมไดเขียนในเชิงกรรมสิทธิ์ เพราะฉะนั้นโดยหลักการ

นี่นะครับ ทานประธานครับ การเขียนคําวา ขอมูลสวนบุคคล จริง ๆ แลวการลวงละเมิด

สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคล โดยใชขอมูลสวนบุคคลนั้น มันเกิดขึ้นได แตการ       

ลวงละเมิดในสิทธิของบุคคล ในขอมูลสวนบุคคลนั้น มันเกิดไมได เพราะดวยเหตุผลอะไร

ครับ คําวา ขอมูล มีความหมายแคไหน ไมใชกระดาษ ขอมูลเปนเรื่องของความรับรูของ

บุคคล ---------------------------------------------------------------------------------------------------       

           - ๒๓/๑ 



 ๔๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สุพิชชาย ๒๓/๑ 

 

ทานประธานจําชื่อผมได ทานประธานจําชื ่อสมาชิก ได  สิ่งนั ้นคือขอมูล  แตไมมี

กระดาษใด ๆ เลยเพราะฉะนั้นตองเขาใจคําวา ขอมูล นิดหนึ่งครับวา ขอมูลในที่นี้ไมใช  

เปเปอร (Paper) ไมใชตัวกระดาษ เพราะฉะนั้นการตีความในเชิงความหมาย คําวา ดาตา

มันไมใชเชิงของในรูปนี้นะครับ มันอยูในรูปแบบอีกหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นการเก็บ

ขอมูล  ถาเขียนใสไปในลักษณะเชนนี้ อีกหนอยฐานขอมูลการทําศึกษาวิจัยของ

มหาวิทยาลัยที่ตองรวบรวมขอมูลตาง ๆ จะถูกตีความวา ทําไมได เนื่องจากมีบุคคล

สามารถที่จะเรียกรองวา นี่คือสิทธิในขอมูลสวนบุคคล แตจริง ๆ แลวปญหามันเกิดจาก

การใชขอมูลสวนบุคคลวา ใชแลวกระทบไพรเวซี หรือความเปนสวนตัวของเขาแคไหน 

เพราะฉะนั้นในขอความที่เขียนไววา ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว นั้นมันคลุมแลว เพราะ

ถาใสไปเร่ืองขอมูลสวนบุคคลเขาไปอีก ๑ คํา ทานประธานครับ มันเปนคําวา สิทธิใน

ขอมูลสวนบุคคล ตีความไดเลยครับวา เปนในเชิงกรรมสิทธิ์ แลวขอสําคัญนะครับ 

กฎหมายฉบับนี้ที่เรียกวา ดาตา โพรเทกชัน หรือคุมครองขอมูลสวนบุคคล มันยังไมออก

ครับ เมื่อไมออก สิ่งที่ตามมานี่ เราวางหลักการวา บุคคลใชสิทธิไดโดยตรงนะครับ ผมเปน

หวงเรื่องนี้วา การเขียนในตรงนี้ตองทําความเขาใจวา คําวา ความเปนสวนตัวของบุคคล 

มันไปไดขอบเขตกินกวาง และทับซอนในหลายเรื่อง ปญหาที่เกิดจากการละเมิดบุคคล 

เนื่องจากขอมูลขาวสาร ไมไดละเมิดจากการที่ตัวขอมูลขาวสาร ไมไดละเมิดในตัวขอมูล

ขาวสาร แตละเมิดจากการใชขอมูลขาวสารนั้น ไปกระทบความเปนสวนตัวของบุคคล   

ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตัวขอมูลขาวสารนี่มันเปนตัวสิทธิไมได แตตัวความ

เปนสวนตัวของบุคคลนั้น เปนตัวสิทธิได เพราะฉะนั้นผมถึงกราบเรียนตรงนี้ครับวา เร่ืองนี้

เปนเรื่องใหญ ถาใสอยางนี้ ปญหาในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นอยางมากมายมหาศาล แลวก็

หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งภาคธุรกิจ เอกชน จะไดรับผลกระทบจากการเขียนวา สิทธิใน

ขอมูลสวนบุคคล ไวดวย กระผมจึงไมคอยเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะเขียน

ขอมูลสวนบุคคลไวในวรรคแรกครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผมก็ไมคอยเขาใจนะครับ ถาขอมูลของผม ผมก็อยากจะเก็บของผมไวเหมือนกัน       

ได รับการคุมครองนาจะดี ไมรู ฟงดูแลวก็มันทางวิชาการนะครับ เดี๋ยวทานใดจะชี้แจง  



 ๕๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สุพิชชาย ๒๓/๒ 

         

ไดไหมครับ เอากรรมาธิการสรุป หรืออาจารยเจิมศักดิ์จะสรุปครับ อาจารยเจิมศักดิ์กอน

แลวกันครับ อาจารยเชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมฟงแลวผมก็กลุมใจ คือ ของอาจารยคมสันที่พูดเมื่อสักครูนี้ ฟงดูก็มีน้ําหนักนะครับ   

เมื่อกี้คุยกับอาจารยสมคิดก็มีน้ําหนัก ที่มายืนคุยดูนี่ ผมหนักใจมากเรื่องนี้ อาจารย       

ธิติพันธุก็มีน้ําหนัก ใครหนักกวากันก็ตองชั่งกันแลว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ตอนนี้หนักทั้งสภาแลวครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะวาอยางนี้ครับ ที่ฟงดู ทีแรก  

เราไปคิดวา ขอมูลสวนบุคคลมันเปนเรื่องของกรรมสิทธิ์ของเรา เราตองคุมครองสิทธิ    

ของเรา คนอื่นไมควรจะมาลวงละเมิด แตพอมานึกถึง ถึงวาเจิมศักดิ์ สูง ๑๘๗ คนอื่น        

มันก็นาจะรูได เอาไปได พอรูวาผมเปนชาวไทย คนอื่นก็นาจะรูได ผมนับถือศาสนาพุทธ 

คนก็นาจะรูได แลวผมพุทธจริง ไมใชพุทธเก พุทธเทียม ก็นาจะรูได หรือวาจะเปนขอมูล

อะไรพวกนี้ มันไมใชกรรมสิทธิ์ของผมที่ใครจะเอาไปทําอะไรไมได อันนี้ก็ถูกเลย 

เพราะฉะนั้นการคุมครองมันนาจะคุมครองเรื่องอะไรที่มันเปนเฉพาะที่เปนสวนตัว ก็จริง 

ตกลงถาใสวา ตลอดจนเปนสวนตัว ก็นาจะพอ ถาฟงดูอาจารยคมสันวาอยางนั้น          

ไปใสตรงนี้เหมือนเปนกรรมสิทธิ์เลย ใครทําอะไรไมได ผมก็ชักจะคลอยตาม ทานประธาน 

นี่พูดจริง ๆ ดวยเหตุดวยผล ผมก็ทําทาจะคลอยตามอาจารยคมสัน และอาจารยธิติพันธุ 

ก็คือไมตองไปใสมันในมาตรา ๓๕ แลวก็ทานจะไปใสก็ไปใสที่ อ่ืน ผมก็ไมวาอะไร         

คือ มันก็ตองถกกันอยางนี้ละครับ มันถึงจะเขาใจ ก็เอา ถาอยางนั้นก็ ๓๕ ไมตองใส         

ในวรรคแรก ก็เปนไปตามที่กรรมาธิการวามากอน ก็ไมวากัน แลวถาจะไปใส ก็ไปใส        

ในที่อ่ืน แลว ๔๕ นี่ เราไมไดเสียเวลาหรอกครับ ๔๕ นี่เอาเปนวา ผมเห็นดวยวา ไมตองใส       

ไมติดใจที่แปรญัตติ ถอนเลย  ๔๕ นะครับ  ก็เ ร็ว ก็จบ สวน  ๕๕  เดี๋ยวทานวากัน              

ในวรรคสุดทาย  ทานจะปรับถอยคํา  จะยายไปที่ ไหน  จบเลย  อยางนี้ดีไหมครับ            

ทานประธานครับ  

                           - ๒๔/๑ 



 ๕๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       วีรุทัย ๒๔/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณมากครับ ยุตินะครับ อาจารยสมคิดสรุป เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กรรมาธิการเห็นดวยกับขอเสนอของทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ๓๕ กรรมาธิการ         

ก็ขอถอนนะครับ คําวา ขอมูลสวนบุคคล ในวรรคแรก แลวก็ ๔๕ เมื่อทานอาจารย       

เจิมศักดิ์ถอนแลว กรรมาธิการก็เห็นดวยนะครับ ก็ขออนุญาต นาจะตรงกันแลวครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิก ก็เปนอยางทานอาจารยสุรชัยนะครับ  

    นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ขอถามวา แลววรรคสาม          

ที่ยายมานี่ ยายมาหรือเปลา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมยายแลวครับ ไมยายแลว ไมยายแลวครับ ก็เปนไปตามเดิมหมดครับ แลวก็ผาน   

มาตรา ๔๕ โดยทานอาจารยเจิมศักดิ์ไมติดใจแลวครับ ทานเลขาเชิญครับ 

   นายวัชรินทร  จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๔๖ มีการแกไข อาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขอแปรญัตติครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๔๖ มีการแกไข ทานอาจารยเจิมศักดิ์ติดใจไหมครับ สวนที่มีการแกไขนี่มีสมาชิก

ติดใจไหมครับ ทานศิวะหรือครับ เชิญครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ผมเอง    

ยังงง ๆ ไมทราบตกลงเอาอยางไรแน เพราะวาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมา แลวผมก็คิดวา 

ตอนแรกอาจารยคมสันอภิปรายครั้งแรก ผมจําไมผิด ก็บอกวา ขอมูลสวนบุคคล             

นี่รวมถึงเรื่องความเปนอยูสวนตัวนะครับ ทานอภิปรายอยางนั้นนะครับ แตผมไมทราบวา        

แลวตกลงในกรรมาธิการคิดวา  ความเห็นอยางนี้ เหมือนกันหรือเปลานะครับ                

อันที่  ๒  ก็คือวา ขอมูลสวนบุคคลนี่ เปนเรื่องกรรมสิทธิ์หรือไม  อันนี้ผมวา เปนเรื่อง 



 ๕๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       วีรุทัย ๒๔/๒ 

 

นักกฎหมาย  ตองไปถกเถียงกัน แตที่พวกเราคิด แตที่ผมคิดนี่คือ ขอมูลสวนบุคคล     

ผมวาตองไดรับการคุมครองนะครับ ผมยกตัวอยาง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศิวะครับ ดวยความเคารพทานครับ เห็นตรงกันหมดแลวครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ก็ตองใสใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมใสแลวครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  : อาว ถาไมใสแลวจะเรียกวา ไดรับการคุมครองอยางไร

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวไปคุมครองที่อ่ืน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็วาไปนะครับ เดี๋ยวคอยวาในมาตรา ๕๕       

อีกทีหนึ่ง 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ขออภัยครับ คือ อันนี้เปนมาตราหลักใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันก็หลักหมดนะครับ หลักหมดนะครับ ทานครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  อันนี้เปนมาตราหลักอันแรกใชไหมครับ เพราะมัน

เร่ิมตนมาตรา ๓๕ กอนใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถึงกอนครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  อยูในหมวดสิทธิใชไหมครับ ถาเราไมเขียนในตัว

มาตราหลัก แลวเราจะไปเขียนตรงอื่นทําไม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ จริง ๆ ทานศิวะครับ ถาหากวานั่น เราก็ตองมาวากันตั้งแตแรกนะครับ แตทีนี้เลยมา

เพื่อทําความเขาใจในมาตรา  

    นายศิวะ แสงมณี  :  ที่ผมตองพูดอยางนี้ ขอประทานโทษทานประธาน 

เพราะวาพวกเราพูดกันไปพูดไปมา กลับกันไปกลับกันมาอยางไรครับ 



 ๕๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       วีรุทัย ๒๔/๓ 

   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ที่เรามาพูด ๓๕ นี่นะครับ เพราะจะไดใหชัดเจนเรื่อง ๔๕ นะครับ ทีนี้พอ ๔๕         

เขาใจแลว  ๓๕ เขาก็ไมไดเปลี่ยนอะไร 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ก็เห็นตอนแรกบอกวา ๓๕ บรรจุได แลว ๔๕ ไมตอง

บรรจุ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ๓๕ มันผานไปแลวครับ เพียงแตวา หยิบยกขึ้นมาเพื่อจะทําความเขาใจวา ๔๕         

ใหมันสมเหตุสมผลนะครับ ทีนี้พอเขาใจตรงกันหมดแลว มันก็เลย 

   นายศิวะ แสงมณี  :  รางมาตรา ๓๕ ผานไปแลว ประเดี๋ยวจะไปเอา 

มาตรา ๕๕ อะไรมาใสไวอีกคงไมไดนะครับ เพราะถือวาผานไปแลว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ก็เดี๋ยวถึงตรงนั้นคอยพิจารณาอีกทีนะครับ  

   นายศิวะ แสงมณี  :  เดี๋ยวก็ตองกลบัมาอีก ก็จะบอกวา ผานไปแลวอีก 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็แลวแตสมาชิกนะครับ  

   นายศิวะ แสงมณี  :  ผมวา ถาอยางไรก็โหวต (Vote) ไปเลยดีไหมครับ     

ถาอยางนั้น ผมเสนอใหโหวตเลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศิวะเอาเถอะครับ ขออภัยนะครับ ทานครับ ขอบพระคุณมากครับ ๔๖ นะครับ เมื่อกี้

เขา ๔๖ ไปแลว อาจารยเจิมศักดิ์ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มาตรา ๔๖       

ผมไดขอแปรญัตติอยู  ๒  ที่  แลวหลังจากที่ ไปชี้แจงตอกรรมาธิการ  กรรมาธิการ                

ก็แกไขรางของกรรมาธิการ ในสวนแรกตรงกันกับที่ผมไดขอแปรญัตติ แตวา สวนที่ ๒ นี่

กรรมาธิการไมไดเติมให ไมไดเห็นดวย แตเห็นดวยเฉพาะสวนในวรรคแรกนะครับ           

ที่ผมพูดตรงนี้ ใหมันชัด ๆ นี่ เพราะวา ผมอานสื่อมวลชนบางคนไมเขาใจ แลวก็ไปใสวา      

ไปพูดทํานองวา กรรมาธิการเขาก็แปรอยูแลว แลวพวกผมนี่ยังอุตสาหไปแปรญัตติอีก   



 ๕๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       วีรุทัย ๒๔/๔ 

 

ผมคิดวาอันนี้ผิดถนัดเลย จริง ๆ แลวเราเคยไปขอแปรญัตติ แตทานยังไมยอมสรุปวา  

จะพิจารณาวา ทานจะแกตามหรือไม แลวในที่สุดทานมาแก ---------------------------------- 

 

          - ๒๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ปทิตตา ๒๕/๑ 

 

แตวาผมอานสื่อมวลชนบางฉบับนี่เขียนวา กรรมาธิการแก แตวาพวก สสร. ก็ยังอุตสาห

แปรใหมันเสียเวลา ผมคิดวา อันนี้ผิดอยางแรงนะครับ ตองทําความเขาใจ อยางเชน

มาตรานี้ชัดเจน มาตรานี้นะครับ ผมไดแปรญัตติวา จะตองมีกลไกควบคุมกันเองของ

องคกรวิชาชีพ ซึ่งกรรมาธิการก็เห็นชอบ แลวก็เติม ก็ขอบคุณ ผมก็คิดวา ผมไมติดใจ    

แตประเด็นนี้ก็ตองถามที่ประชุมนะครับวา ที่ประชุมเห็นดวยไหม เพราะกรรมาธิการนั่น

ทานแกตามผม ไมไดหมายความวา ที่ประชุมตองเห็นดวยตามผมทั้งหมดนะครับ ก็แบบ 

๓๕ นะครับ ที่ผมพูด ผมเนนอีกทีนะครับ ตรงนี้ตองขอมตินะครับวา ทานจะเห็นชอบตาม

ผมไหม ผมพอใจประเด็นนี้ สวนประเด็นที่ ๒ ผมไดขอเติมวา เจาของกิจการของสื่อตอง

สนับสนุนใหพนักงานจัดตั้งองคกร เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม ผมไปใช

คําวา องคกร ตั้งแตตอนแปรญัตติ จําไดใชไหมครับ แตเจาหนาที่ก็ยังพิมพวา สหภาพ

แรงงาน บอกวา ตอนนั้นมันมีความผิดพลาดในการพิมพ ตอนที่อยูในหองแปรญัตติ ผม

บอกวา ขอเปลี่ยนนะครับ ที่พิมพมานี่ขอเปลี่ยนเปนองคกร เพราะฉะนั้นทานทั้งหลาย

เอกสารยังพิมพมาเปน สหภาพแรงงาน อยู ขอความคือ องคกร นะครับ ทานประธานครับ 

ตรงนี้มีความหมายวาอยางนี้วา เราอยากจะเห็นองคกรนี่ปกปองสิทธิเสรีภาพและความ

เปนธรรม เพราะวา ในเรื่องมาตรา ๔๖ นี่ ทานดูทั้งหมด ทานจะเห็นวา พนักงาน ลูกจาง

ของเอกชนนะครับ ที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน      

และสื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสาร แสดงความคิดเห็นภายใตขอจํากัด

ของรัฐธรรมนูญ วาไป และผมเติมวา ตองมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ     

ทานเห็นดวย วรรคสองบอก ขาราชการ พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือ

สื่อมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพเชนเดียวกับพนักงาน ลูกจางของเอกชน ก็ดี การกระทํา    

ไมวาทางตรง หรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาของ

กิจการ อันเปนการขัดขวาง หรือแทรกแซงการเสนอขาว หรือแสดงความคิด เห็น        

ในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  ใหถือวา เปนการจงใจ   

ใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบ และไมมีผลใชบังคับ ทานประธานครับ ตรงนี้ละครับ มันมีปญหา 

ในอดีตที่ผานมา  ทานประธานจําเรื่องกบฏไอทีวี  (ITV - Independent Television)      



 ๕๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ปทิตตา ๒๕/๒ 

 

ไดไหมครับ ๒๓  คน  ทานประธานจําเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนที่ทําสื่อวิทยุโทรทัศน  

ถาเขาไมรวมตัวกันนี่ ถึงแมกฎหมายจะเขียนหาม แตวา ถูกเจาะไชหมดครับ ในวงการสื่อ 

คนเดียวนี่ไมสามารถหรอกครับที่จะตอสูหรือคัดคานใครได แตถาเขามีองคกรที่จะปกปอง

สิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมของคนทําสื่อเอง ไมใชสหภาพที่เรียกรองสวัสดิการ

เงินเดือนนะครับ แตเปนองคกรเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรมนี่ ทานใหเขา

ไดไหมครับ เราสงเสริมใหเขา ใหเจาของสนับสนุนใหพนักงานจัดตั้งองคกร เพื่อที่จะมา

ปกปองสิทธิเสรีภาพในการเปนสื่อที่เสรี เราควรจะเขียนตรงนี้ไหมครับ ที่จะชวยเขา ผม

ถามที่ประชุม ชั่งน้ําหนักตรงนี้ใหผมนิดเดียว ถาคิดวา เร่ืองนี้กฎหมาย มันเขียนดีแลววา

ทําไมได แทรกแซงไมได ใหแทรกแซงมันก็ผิด ก็ไมตองเติม แตถาคิดวา ที่ผานมามันมี

ปญหา เขียนเหมือนกันเลยกับป ๒๕๔๐ แลวมันก็แทรกแซง แลวมันก็ตองมีองคกรอยาง

กบฏ ๒๓ ของไอทีวีที่ขึ้นมาเรียกรองสิทธิ รวมตัวกันตอสู แลวก็มีที่อ่ืน ๆ อีก ที่ลุกขึ้นมา

รวมตัวตอสู ถามวา ถารัฐธรรมนูญไปเขียนชวยเขาอีกนิดหนึ่งนี่จะดีไหม ถามแคนั้นเอง 

ถาทานคิดวาไมจําเปน ทานไมตองเติมเหมือนพวกผม แตถาคิดวาตรงนี้นาจะมี ----------- 

 

                               - ๒๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ประไพพิศ ๒๖/๑ 

 

เพราะวาทํามา ๑๐ ป ๒๕๔๐ มาถึง ๒๕๕๐ มันถูกแทรกแซงเสียพินาศหมด ชวยใหเขาได

รวมตัวเปนองคกรปกปองสิทธินะครับ ไมใชองคกรมาเรียกรองสวัสดิการนะครับ ถามวา 

อยางนี้นี่ ถาทานเห็นดวย ทานใหใส แคนั้นแหละครับ สวนกรรมาธิการจะชี้แจงอยางไร             

ก็เชิญครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ อาจารยมานิจครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม  มานิจ สุขสมจิตร กรรมาธิการครับ ขอเรียนวา ในวรรคแรกคงไมมีปญหาแลว    

นะครับ กรรมาธิการก็เห็นดวยนะครับ ที่ทานผูแปรญัตติขอเติมวา ทั้งนี้ ตองมีกลไก

ควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ นะครับ ก็ขอเรียนตรงนี้อีกวา การมีกลไกควบคุมกันเอง

ขององคกรวิชาชีพนี้ ก็อยากใหบันทึกในเจตนารมณไวดวยวา ไมตองมาออกกฎหมายให

พวกสื่อนะครับ เพราะสื่อเขาไมตองการใหออกกฎหมายนะครับ เพราะเขาตองการ       

ตั้งกันเองตามธรรมชาติ ขอเรียนไววา เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ไดพูดกันมายืดเยื้อยาวนานเต็มที 

สามสิบ สี่สิบปมาแลว มีคนพยายามจะเสนอใหออกกฎหมายใหนะครับ แตทางสื่อ        

ไมตองการ เหตุที่ไมตองการก็เพราะวา ตราบใดที่ออกกฎหมายมา ตราบนั้นฝายรัฐ        

ก็จะตองสงคนเขามาแจม (Jam) มีเด็กฝากอยูทุกครั้งไปนะครับ ก็เรียนวา เจตนารมณ  

อันนี้ก็คงจะตรงกันนะครับ ไมตองไปออกกฎหมายใหมีกลไกควบคุมกันเอง คราวนี้มาถึง

ในวรรคที่ ๔ นะครับ วรรคที่ ๔ ที่บอกวา เจาของสื่อตองสนับสนุนใหพนักงานจัดตั้ง ทาน 

ผูแปรญัตติ ใชคําวา จัดตั้งองคกรเพื่อปกปอง ในนี้ยังเปนคําวา สหภาพ อยูนะครับ 

เปลี่ยนเปน องคกร แลวใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ แกเปน องคกร แลวครับ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  : แกเปน องคกร แลวนะครับ           

ก็อยากจะเรียนอยางนี้วา มันก็คงตรงกันนะครับ แตวา การตั้งองคกรอะไรตาง ๆ ไมวา    

จะเปนสมาคม ไมวาจะเปนสมาพันธ หรือวาจะเปนสภาการ  ขณะนี้ก็ มีสภาการ

หนังสือพิมพแหงชาติอยู ก็ตั้งกันขึ้นมาแลวนะครับ สมาคมตาง ๆ ก็มีมานมนานเต็มที  



 ๕๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ประไพพิศ ๒๖/๒ 

 

ขณะนี้ก็ยังมีอยูตั้ง ๑๐ สมาคม และหลายสิบสมาคมเหลานั้น ทั้งในภูมิภาค ทั้งใน

กรุงเทพก็มารวมตัวกันเปน สมาพันธนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย นอกจากนี้สมาพันธ

นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ก็ยังไปเปนสมาชิกสมาพันธนักหนังสือพิมพแหงอาเซียน 

ไปเปนสมาชิกขององคกรหนังสือพิมพโลก เปนสมาชิกของสมาคมหนังสือพิมพโลก      

อยูแลว ผมคิดวา อันนี้ก็ไดทําอยูแลว คราวนี้การบังคับใหเจาของสื่อนี่ ผมไมไดพูดปกปอง

เจาของสื่อนะครับ ผมไมใชเจาของ ผมยังเปนลูกจางอยู แตวา การบังคับใหเจาของสื่อ  

ตองมาสนับสนุนนี่ คิดวา คงจะเปนเรื่องอาจจะเกินเลยไปที่ไปบังคับใหเขาทําอยางนั้น        

ถาเชนนั้น มันก็คงจะตองบังคับใหเจาของสื่อสนับสนุนใหทําอยางโนน ทําอยางนี้        

อะไรตออะไรหลายอยาง คือ โดยขอเท็จจริงแลวนะครับ องคกรที่ปกปองสิทธิเสรีภาพ     

มีอยูแลว องคกรปกปองความเปนธรรมมีอยูแลว องคกรปกปองสิทธิเสรีภาพ ก็อยากจะ

เรียนวา ขณะนี้ก็ไดทําหนาที่เรียกรองใหยกเลิก พรบ. การพิมพ พ.ศ. ๒๔๘๔ แลว     

ยกเลิก พรบ. การพิมพ ๒๔๘๔ ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ อันนั้นก็เปนผลงานขององคกรวิชาชีพที่เรียกรองกันมา และคิดวาคงจะสําเร็จ

ภายในเร็ววันนี้ ทานประธานที่เคารพครับ กระผมคิดวา เรากําลังทํารัฐธรรมนูญอยูนี่    

นะครับ ความเปนรัฐธรรมนูญก็คงจะแตกตางไปจากตํารากฎหมาย หรือแตกตางไปจาก

บทความก็ตรงนี้เองวา ในหลาย ๆ เร่ือง ถาหากมีสิทธิอยูแลว แลวโดยธรรมชาติก็สามารถ

ทําไดอยูแลวนี่ คิดวา คงจะไมมีความจําเปนที่จะตองบัญญัติวรรคนี้เขาไว คือไปบอกให

เจาของสื่อสนับสนุนใหพนักงานจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพนะครับ เพราะวา

โดยความเปนจริงแลว เจาของก็สนับสนุนอยูแลว ยกตัวอยางใหฟง เชน สภาการ

หนังสือพิมพแหงชาติขณะนี้นะครับ ซึ่งเปนองคกรควบคุมกันเอง องคกรดูแลในเรื่องของ

จริยธรรม ในองคกรที่เรียกวา สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ขณะนี้นั้น มีองคประกอบ 

ประกอบดวยบุคคล ๔ ฝายดวยกันนะครับ ฝายแรก คือ ฝายเจาของ เลือกกันเองเขามา

เปนกรรมการอยู ๕ คน ฝายที่ ๒ คือ ฝายบรรณาธิการ เลือกกันเองมาอยู ๕ คน ฝายที่ ๓ 

คือ ฝายผูปฏิบัติงาน เลือกกันเองมา ๔ คน และฝายที่ ๔ คือ ฝายทั้ง ๓ ฝายนั้น มาเลือก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ ไมไดเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

อีก ๗ คน รวมเปน ๒๑ คน ---------------------------------------------------------------   - ๒๗/๑ 



 ๕๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    กุลนที ๒๗/๑ 

 

อันนี้เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ไดกระทําอยูแลวครับ แลวก็มีเจาของมารวมอยูดวย   

อยูแลวนะครับ ผมคิดวา ถาเผื่อมีความคิดตรงกันอยางนี้นะครับ คือตองการใหตั้งองคกร 

ก็คงไมจําเปนจะตองบัญญัติไวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานอาจารยปกรณครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ ที่ไดมีผูแปรญัตติเสนอขอความ ซึ่งใน

ความจริงแลวในการเขียนมาตรานี้นี่นะครับ คณะกรรมาธิการ โดยอนุกรรมาธิการ                 

กรอบที่ ๑ ไดมีโอกาสรับฟงความคิดเห็นโดยตรง ของบรรดาสื่อสารมวลชน และบรรดา              

ผูที่มีวิชาชีพทางดานนี้ รวมทั้งองคกรตาง ๆ ที่เขามาชี้แจง และคอนขางจะเขามาชี้แจง              

ในลักษณะที่คอนขางเปนระบบกวางขวาง  ขณะเดียวกันในการประชุมนี่นะครับ                          

ก็แลกเปลี่ยนปญหากันอยูหลาย ๆ รอบ มีทั้งผูดําเนินรายการ จากที่มีปญหาจากที่                   

ขออภัยที่เอยนาม ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ก็คือ จากบรรดาผูที่เคยทํางานในไอทีวี รวมทั้ง

องคกรอื่น ๆ ที่เขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมากทีเดียว เราพิจารณาเรื่องนี้ดวยความเขาใจ

วา สิ่งที่รัฐธรรมนูญในป ๒๕๔๐ ไดบัญญัติไวนี่ ความจริงแลวมีอยู ๒ วรรคนะครับ ก็คือ

ในวรรคที่ ๑ และในวรรคที่ ๒ แตเราไดมาเพิ่มขอความในบางสวน อยางในวรรคที่ ๑ นั้น      

ที่อาจารยเจิมศักดิ์เสนอเขามานั้น ก็ตรงกันอยางที่ทานกรรมาธิการทานที่แลวไดกรุณา

ชี้แจงมาแลว แตสิ่งที่เรามาเพิ่มขึ้นมานี่นะครับ ก็คือ ในวรรคสาม ซึ่งเดิมในรัฐธรรมนูญ     

ป ๒๕๔๐ ไมมี ในวรรคสามนี่ เปนขอความที่สําคัญ และผมคิดวา จะครอบคลุมไปถึงเรื่อง

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์หวงใย ขออภัยที่เอยชื่อทานอาจารยเจิมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งครับ       

ในฐานะที่ทานเปนสื่อ หวงใยในแงที่วา การกระทําใด ๆ ไมวาทางตรงหรือทางออมของ    

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ ที่เปนการขัดขวาง

หรือแทรกแซงการเสนอขาว หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคล      

ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง  คือ  ไปครอบคลุมในวรรคหนึ่ งและวรรคสองดวย             

เพราะในวรรคสองนี่ เปนเรื่องขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน 

 



 ๖๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    กุลนที ๒๗/๒ 

 

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และเราก็เพิ่มขอความ

วา หรือสื่อมวลชนอื่น ซึ่งในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไมมี ยอมมีสิทธิเสรีภาพเชนเดียวกับ

พนักงานหรือลูกจางเอกชนตามวรรคหนึ่ง  เพราะฉะนั้นพอเรามาเขียนในตรงนี้              

ในวรรคที่ ๓ นี่นะครับ เราก็บอกวา ใหถือวา เปนการจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ    

และไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือจริยธรรม   

แหงการประกอบวิชาชีพ ทานอาจารยเจิมศักดิ์มีความกรุณาตอสื่อสารมวลชนมาก ก็คือ

มาเติมคําวา เจาของกิจการหรือสื่อนี่ตองสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกร แตบังเอิญ       

ในกรณีนั้นนี่ มันมีกฎหมายอื่นมากมายรองรับ และในขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองนี่เขาก็

บอกวา เขาสามารถที่จะดําเนินการกันเองได เขาชี้แจงอยางนั้นนะครับ ความจริงในตอน

อภิปรายนี่ผมอยูในที่ประชุมดวย และผมก็พยายามจะพูดเหมือนกับที่ทานอาจารย     

เจิมศักดิ์พูด แตเขาบอกวา ไมจําเปน เร่ืองนี้ เพราะเขาไดพัฒนากาวขึ้นมาเปนสถาบัน  

ทางวิชาชีพอยางสมบูรณแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของสภาการหนังสือพิมพ แตวาใน

กรณีของสื่อสารมวลชนรูปแบบใหมนี่ ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน หรือวาสื่อใหม ๆ ที่มัน

เกิดขึ้น ซึ่งในทายที่สุดนี่ เขาก็คงจะพัฒนาขึ้นมาเปนองคกรที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

เพราะฉะนั้นขอความที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาเติมเขาไปวา ตองมีกลไกควบคุมกันเอง

ขององคกรวิชาชีพ มันก็นาจะสมบูรณ เมื่อเขามาเทียบกับขอความที่อยูในวรรคทาย 

เพราะวาตรงจุดนั้นนี่ มันก็มีกฎหมายอื่นที่มาควบคุมในเรื่องของการจัดตั้งองคกร ดังนั้นนี่           

ผมอยากจะขอเรียนตอทานผูเสนอแปรญัตติวา ถาเขาใจตรงนี้แลวนี่ เราก็คงจะไปตอ     

ในมาตราอื่นไดดวยดีครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสวิงครับ 

                                                                                                  - ๒๘/๑ 

 
 
 
 
 



 ๖๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นงลักษณ ๒๘/๑ 

 

   นายสวิง ตันอุด  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ          

ผมอยากจะเพิ่มเติมประเด็นที่เราไดขอแปรญัตติไว แลวก็ตองขอขอบคุณกรรมาธิการที่ได

เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับจะตองมีกลไกการควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพนี่นะครับ     

ผมคิดวา เร่ืองนี้คอนขางจะสําคัญ เพราะวาเรื่องเสรีภาพของสื่อที่ผานมาเปนประเด็น

สําคัญมากในแงของการที่จะทําใหสังคมเรามีดุลอํานาจขึ้นมาที่แทจริง ที่จริงเราทราบ  

อยูแลวนะครับวา ชั้นของเรื่องตาง ๆ เหลานี้มีอยูหลายชั้นนะครับ ชั้นที่เรียกวา เปนสื่อ 

ของรัฐ ซึ่งเราจะอภิปรายกันตอไป ในมาตรา ๔๗ ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็สําคัญ วาดวยเรื่อง

เกี่ยวกับองคกรอิสระที่จะตองมาดูแลในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งผมคิดวา อันนี้มันก็จะตอง

วากันอีกนะครับ สวนเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๔๖ ซึ่งเรากําลังพูดกันในขณะนี้ เปนเรื่อง

เกี่ยวกับองคกรที่ประกอบวิชาชีพในเรื่องนี้นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรเอกชนที่

ประกอบวิชาชีพเรื่องนี้ ซึ่งผมคิดวา ในเรื่องนี้นี่นะครับ เปนเรื่องที่พูดถึงคลาย ๆ ลักษณะ 

ที่เปนเจาของกิจการที่จะมารวมตัวกันเองได ควบคุมกันเองไดในองคกรวิชาชีพ เห็นไหม

ครับวา เปนเรื่องขององคกร ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็เปนเรื่องดีนะครับ แตวา ทีนี้ที่ผานมามันก็

มีอยางที่วานี่นะครับ หลายครั้งองคกรตาง ๆ เหลานี้แมจะควบคุมกันเองนี่นะครับ       

บางเรื่องบางราวก็อาจจะถูกแทรกแซงจากอํานาจรัฐ หรือสื่อของรัฐ หรือนักการเมือง หรือ

ธุรกิจตาง ๆ ที่เขามา เพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นตาง ๆ นี้ ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้เราพอทราบ

กันอยูแลวนะครับวา กระบวนการนี่ทําอยางไร แตจุดที่สําคัญอีกประการหนึ่งนี่นะครับ 

องคประกอบที่สําคัญในแงของการที่จะทําใหเสรีภาพของสื่อสมบูรณขึ้นนี่นะครับ ก็คือ

พนักงานหรือผูสื่อขาว หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพในเรื่องนี้ ซึ่งไมใชเฉพาะเจาของกิจการ 

ผมคิดวาในประเด็นที่เราขอเพิ่มนี่นะครับ ก็จะทําใหเร่ืองนี้เปนองคประกอบในแงของการ

ที่จะทําใหเสรีภาพครบถวนขึ้นนะครับ เพราะเราเห็นวา จริง ๆ เร่ืองของพนักงานนี่นะครับ 

ที่ประกอบอาชีพในองคกรของเอกชนก็ดี หรือของรัฐก็ดี ก็ควรจะตองไดรับการสนับสนุน 

ในการที่จะทําใหเกิดองคกรของเขาเองนะครับ ไมใชเปนองคกรของเจาของกิจการ        

ซึ่งผมคิดวา อันนี้เองถึงแมบอกวา เราจะมีกฎหมายอื่น ๆ มีเร่ืองเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน

หรือเร่ืองอะไรก็แลวแตนี่นะครับ แตอันนั้นเอง ผมเทาที่ฟงมา ก็คือวา เมื่อไรพนักงาน  

รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดตั้งสหภาพ เมื่อนั้นเขาก็จะคลอนแคลนทันทีในการที่จะถูกกําจัด 



 ๖๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นงลักษณ ๒๘/๒ 

 

ออกไปจากองคกร ซึ่งผมคิดวา อันนี้มันเปนการลิดรอนหรือการทําลายที่เราเรียกวา

เสรีภาพของสื่อขั้นพื้นฐานที่สําคัญ เพราะทําอยางไรเราจึงจะสรางเสรีภาพในเรื่องนี้      

ไดอยางแทจริง ทั้งในแงขององคกรของรัฐ องคกรของเอกชน แลวบุคคลที่ประกอบอาชีพ

ในเรื่องนี้ ดังนั้นนี่นะครับ ในประเด็นเรื่องนี้ที่บอกวา ตองเขียนขึ้นมาเปนพิเศษ ก็เพื่อที่จะ

ทําใหเสรีภาพของสื่อไดรับการคุมครองทุกชั้นไปนะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็อยากจะให

กรรมาธิการหรือในสภานี้ไดรวมกันพิจารณาวา ถาเราปลดปลอยตรงนี้ แลวทําใหตรงนี้

เขมแข็งขึ้น ฐานที่เขมแข็งขึ้นก็ยอมที่จะทําใหองคกรเอกชนที่ประกอบอาชีพในเรื่องนี้

เขมแข็งขึ้น แลวสิ่งสําคัญก็จะทําใหเสรีภาพทั้งหมดในเรื่องนี้ รวมทั้งองคกรของรัฐที่เรา

จะตองพูดกันตอไปนี่เขมแข็งขึ้นดวย ซึ่งผมคิดวา อันนี้เปนเรื่องที่สําคัญ ขอใหชวย

พิจารณาในเรื่องนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ปรึกษาทานนะครับ ผมไมแนใจกรรมาธิการเห็นอยางไรนะครับ   

คือ ถาไปบังคับเจาของกิจการตองสนับสนุนนี่ ในทางปฏิบัตินี่มันจะยุงยากไหม อันที่ ๑      

นะครับ ประการที่ ๒ ปกติถาเราจะคุมครอง เราก็จะคุมครองวา พนักงานมีสิทธิจัดตั้ง

องคกรเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพดวยความเปนธรรม ผมวา ใหรัฐธรรมนูญคุมครอง         

หรือรับรองสิทธินี่นะครับ ผมวา มันจะปฏิบัติไดนะครับ ก็เลยหารือนะครับ แลวแต       

ทานครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ปนทอง ครับ ผมคิดวาคําหารือของทานประธานนี่ฟงขึ้น แลวก็นาสนใจ ผมอยากจะเรียน

อยางนี้ครับ เอาหลักกอนนะครับ ที่ทานกรรมาธิการมานิจพูดนี่เปนความจริงวา ขณะนี้  

มันมีองคกร แตเปนองคกรขามระหวางสื่อ -------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                               - ๒๙/๑ 

 

 

 



 ๖๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สมร ๒๙/๑ 

 

คือหมายความวา พวกวิทยุก็มีสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย อยางนี้     

เปนตน ซึ่งในมาตราถัดไปนี่ เขาไดทําหนังสือมาถึงผมเมื่อวานนี้ แลวผมก็ลงไปรับ       

เมื่อวานนี้ แตวา ในองคกรเองนี่มันไมมี ในสถาบันเดียว ในชองเดียว ในทีวีชองใด       

ชองหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่งนี่มันไมมี แลวที่เราตองการนี่ อยากจะเห็นองคกรของ

พนักงานเพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ และความเปนธรรมดังกลาวเทานั้นเอง ที่ทานประธาน

บอกวา ไปบังคับเจาของนี่ ผมก็เห็นดวยกับทานประธานวา ไมควรมี แลวก็เห็นดวยวา 

ถอยคํา ทํานองทานประธานเลยนะครับวา จะพูดวา ใหมีองคกร หรือสนับสนุน หรือวาให

เปนสิทธิของพนักงานที่จะจัดตั้งองคกร เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพและความเปนธรรม ผม

คิดวาถาอยางนี้นี่ เราเดินกันคนละหนอย แลวก็มาเติม จะเติมตรงนี้ หรือจะเติมตรงไหน 

ทานเชี่ยวชาญกวาผมเยอะเลย อยางนี้ไมตองโหวตเลยครับ ผมรับได ตามที่ทานประธาน 

ขอประนีประนอมตรงนี้ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ ที่เสนอนี้ กรรมาธิการเห็นดวยไหมครับ หรือจะไปคิดกอนครับ    

อยางนั้นทานไปคิดกอนนะครับ ถอยคํา แตหลักการตามนี้นะครับ เขามา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ ครับ  

เห็นดวยครับ แตขอหลักการตามนี้เลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ หลักการตามนี้ครับ เพียงแตวา จะเอาถอยคําอยางไร 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถอยคําเปนอยางไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จะไมมาลงมตินะครับ เปนที่เขาใจกัน  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ คราวนี้มันตองลงมติวามันแก

จากของเดิม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ตรงนั้น ถาอยางนั้นผมถามกอนแลวกันนะครับ 

 



 ๖๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สมร ๒๙/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถามเสียหนอยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพื่อจะไดไมขัดแยงกันนะครับ ในสวนวรรคหนึ่งนี่นะครับ กรรมาธิการแกไขตามที่มี          

ผูสงวนคําแปรญัตตินะครับ มีทานสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ และถามวรรค

เดียวกันนี้ไปดวยเลยไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ วรรคหนึ่งที่แกไขนี่นะครับ เดี๋ยวครับ เดี๋ยวใหผมถามทีละวรรคกอน วรรคหนึ่งหรือ

ครับ มันตรงกันหมดแลวนี่ครับ ออ ขอความครับ เอา ดู วรรคหนึ่งนะครับ วรรคหนึ่ง        

ที่บอก ทั้งนี้ ตองมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชีพ ตรงนี้ทานกรรมาธิการติดใจไหม  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ไมติดใจแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจตรงนี้นะครับ เดี๋ยวตรงอื่นคอยวากัน ตรงนี้ทานสมาชิกมีทานใดเห็นเปนอยางอื่น

ไหมครับ วรรคหนึ่งครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ไมมี เปนไปตามที่กรรมาธิการแกไข ตอนนี้ สวนนี้เองนี่นะครับ ที่เราพูดถึง     

วรรคทายนี่ ทานจะเอาไวตรงไหนครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ อยากจะยายจากวรรคสาม ขึ้นมาสู    

วรรคหนึ่ง เพราะมันเปนเรื่องที่ตอเนื่องกันนะครับ ขออนุญาต ถาเติมขอความในบรรทัด

สุดทายของวรรคหนึ่งครับ แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ ตรงนี้ขอเติม

วา และมีสิทธิจัดตั้งองคกร เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้ง มีกลไกควบคุมกันเองของ

องคกรวิชาชีพ ตอเนื่องกันไปอยางนั้นจะไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ไมขัดของครับ  



 ๖๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      สมร ๒๙/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมขัดของนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ ไมขัดของครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวก็ยังตอขอความ ทั้งนี้ ตองมีกลไกองคกรวิชาชีพ อันนี้ตามเดิม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ อันเดิมยังตออยู เห็นดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เปนที่ตรงกันนะครับ ขอบพระคุณครับ อยางนั้น จบมาตรา ๔๖ นะครับ เดี๋ยวมาตรา ๔๗ 

เอาตอนบายโมงสิบนาที พัก ๑ ชั่วโมงนะครับ ขอพักการประชุมครับ 

 

พักการประชุมเวลา ๑๒.๐๙ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        รัตนา ๓๐/๑ 

 

                    เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๓.๐๙  นาฬกิา 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ ง  ไดลงจากบัลลังก  โดยมอบให  นายเดโช  สวนานนท              

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ถึงเวลาเราเริ่มอภิปรายในภาคบายนะครับ ตามที่นัดหมายไว 

ขอเริ่มเลยนะครับ  กรรมาธิการยังไมอยู ในที่ประชุมเลย  อยางนอยกรรมาธิการ            

ตองขึ้นที่ประชุมดวยนะครับ ------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๓๑/๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               เกศราภรณ ๓๑/๑ 
 

ขอเชิญสมาชิกที่อยูขางนอกนะครับ เขาหองประชุมนะครับ แลวก็โดยเฉพาะกรรมาธิการ

ครับ ระหวางที่กรรมาธิการยังไมเขาหองประชุมนะครับ สมาชิกมีอะไรที่จะปรึกษาหารือ

กอนไหมครับ เชิญครับ ทานวีนัสครับ  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมเพียงแตวา

อยากจะผานเสียงเรียกใหสมาชิกเขาประชุมครับทานประธาน ขออนุญาตทานประธาน                 

นะครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป สสร. ครับ เนื่องจากวา 

กระผมไดมานั่งรอในหองประชุมนี้ตั้งแตเกือบบายโมงนะครับ ลวงเวลามากวาสามสิบ

นาที ยังไมเห็นเพื่อนสมาชิกนะครับ ผมรูวาทานเพื่อนสมาชิกอยูในหองน้ํานะครับ อยูใน

หองประชุมกรรมาธิการหลาย ๆ คณะนะครับ อยูในหองอาหารนะครับ ถาทานไดยินเสียง

ที่ผมประชาสัมพันธแลวนะครับ ขอความกรุณาทานสมาชิกทุกทานไดเขาหองประชุมใหญ                     

เพื่อจะไดดําเนินการประชุมอยางตอเนื่องนะครับ เราจะไดประชุมในมาตราที่ ๔๗ วาดวย

คลื่นความถี่ หลังจากนั้นก็จะเปนเรื่องของการศึกษานะครับ ผมขออนุญาตทานประธาน

เกริ่นนํานิดหนึ่งนะครับ ชวงระหวางรอนะครับ เนื่องจากวา ประเด็นของการศึกษาอยู     

ในมาตราที่ ๔๘ นะครับ มีผูแปรญัตติทั้งหมดอยู ๑๐ ทาน แบงเปนทั้งหมดอยู ๗ กลุม   

นะครับ มีประเด็นทั้งหมดอยู ๑๐ ประเด็นเหมือนกัน ตั้งแตการศึกษาระดับบังคับ         

คือ อนุบาล ๑ ถึง ๓ ตั้งแตปริญญาตรีฟรี ตั้งแต ๑๒ ป ฟรี ทีนี้ประเด็นอยูที่วา เราจะเอา

ญัตติไหนเขาเทียบเคียงกับยกราง เราก็ยังเห็นแตกตางกันอยู ผมมีความเห็นอยางนี้     

นะครับวา จะตองเปดโอกาสใหสมาชิกไดอภิปรายในทุกประเด็นกอน แลวก็เอามติของ

กลุมทั้ง ๑๐ กลุม นี่ วาเราจะเอาประเด็นไหนใหสมาชิกไดเทียบเคียงกับยกรางนะครับ    

หลังจากนั้น มันก็จะไปโยงถึงมาตรา ๖๘/๑  ๒  ๓  ๔ ที่ผมไดยื่นญัตติไวแลวนะครับ       

ผมก็จะอภิปรายสรุปในภาพรวมของหมวดการศึกษาแหงชาติดวย แลวก็เอามาโยงอยู   

ในมาตราที่ ๗๙ (๓) นะครับ ก็หารือทานประธานลวงหนาไวกอนวา ระเบียบก็ขอใหเปน

ตามนี้ไปกอนนะครับ แลวหลังจากนั้นก็จะอภิปรายในภาพของการศึกษาทั้งหมด รวมถึง

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดวย ขอบพระคุณครับทานประธานครับ 
 
 
 



 ๖๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               เกศราภรณ ๓๑/๒ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ชวยประชาสัมพันธใหหนอย ทานเลขามาหรือยังครับ ฝายเจาหนาที่เรา       

นะครับ เมื่อกี้นัดหมายที่ประชุมเวลากี่โมงครับ บายโมงครึ่งหรือครับ บายโมงสิบนาที   

ผมก็ไดรับแจงอยางนั้นนะครับ ขอสําคัญขณะนี้เลขาธิการไมอยูในหองประชุม เจาหนาที่      

ยังตามไมไดหรือครับ --------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๓๒/๑ 

 

ทานสมาชิกครับ ขณะนี้กรรมาธิการก็มาแลว ๒ ทาน อยางนอย ๓ ทานนะครับ คงจะ

ดําเนินการประชุมไปได เพราะวาเลขาธิการกลับมาแลว เชิญทานเลขาธิการครับ     

มาตรา ๔๗ ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : โทษนะครับ ทานประธานครับ ผม 

เจิมศักดิ์นะครับ ทานประธานกรุณากดออดเรียก เพราะวาขางนอกนี่ เนื่องจากพอหยุด

พักการประชุม เขาก็ไปเปดทีวีดูอยางอื่น เพราะฉะนั้นเขาจะไมทันไดมาดูวา ในหองนี้        

เรากําลังประชุมแลว ทานกดออดสัก ๒ ครั้งสิครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ความจริงนี่ออดลงมตินะครับ แตวาใชไปชั่วคราว เรียกประชุม ความจริงเจาหนาที่เขากด

ใหสองสามครั้งแลวนะครับ เอาละครับ ขณะนี้กําลังเดินเขามา ขอเชิญทานเลขาธิการ      

เลยครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๔๗ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เนื่องจากมาตรานี้มีการแกไขนะครับ เชิญทานกรรมาธิการเสนอการเปลี่ยนแปลงของทาน

กอนนะครับ   

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอผูแปรญัตติ

กอนก็ไดม้ังครับ ถากรรมาธิการยังไมพรอม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ยังไมพรอมหรือครับ กระผมเห็นทานมานิจนั่งอยู จะแทนหรือเปลาครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน                   

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้    

นะครับวา มาตรา ๔๗ นั้น โดยสาระทั้งหมดนั้น คณะกรรมาธิการยังคงไปตามรางเดิม   

นะครับ เพียงแตแกถอยคํา กลาวคือ ถอยคําในวรรคสองที่เกี่ยวกับใหมีองคกรของรัฐ

องคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่น  ก็เพียงแตเติมวา  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ            



 ๗๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๓๒/๒ 

 

เพราะจะตองมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนะครับ ในวรรคสาม แกไข

ถอยคําใหสอดคลองเทานั้นเองนะครับ สวนวรรคสุดทายที่ตัดออกนั้น ยายไปอยูเปน

มาตรา ๔๗/๑ เพราะเห็นวา เนื้อหาสาระนั้นไมสอดคลองกับวรรคตอนตน ก็จึงแยกมา

บัญญัติเปนมาตราโดยเฉพาะ กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ตองหามเปนเจาของ

กิจการ หรือถือหุนครับ ก็โดยสาระ ก็คือ ยังคงไวตามรางเดิมที่เสนอนะครับ ก็ขออนุญาต

ใหทางทานผูแปรญัตติเสนอความเห็น แลวคณะกรรมาธกิารจะชี้แจงในภายหลังครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ในสวนแรกนี่ทานสมาชิกไม มีความเห็นเปนอยางอื่นกันนะครับ  หมายความวา             

กับที่กรรมาธิการเปลี่ยนแปลงแกไข ถาอยางนั้น ก็เชิญทานฝายผูแปรญัตติครับ 

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น)  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ มิไดหมายความวา

สมาชิกเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงของกรรมาธิการนะครับ เพียงแตรับฟงไวกอน      

ตองเปรียบเทียบกัน เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ไมไดเปนมตินะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ใชครับ เชิญทานผูแปรญัตติทานแรกเลยครับ ทานพิเชียรครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพ ทานกรรมาธิการ เพื่อนสมาชิก สสร. นะครับ รวมทั้งพี่นองประชาชน

ทั่วประเทศที่กําลังรับฟงอยูในขณะนี้นะครับ มาตรา ๔๗ นี้นี่ เปนมาตราที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งนะครับทานประธาน เปนมาตราที่วาดวยเรื่องของกิจการกระจายเสียงวิทยุ     

และโทรทัศน ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                    - ๓๓/๑ 

   
 
 
 
 



 ๗๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รสรินทร ๓๓/๑ 

 

รวมทั้งกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูของพี่นองประชาชน           

ทั่วประเทศเปนอยางมาก อาจจะถือไดวา เปนปจจัยที่ ๕ ของคนไทยเราในขณะนี้แลว   

นะครับ ในเรื่องของการสื่อสาร ดังนั้น การอภิปรายในมาตรานี้นั้น จึงมีความสําคัญ ทั้งตอ

สื่อสารมวลชนทั่วประเทศ ซึ่งมีมูลคาของกิจการในปหนึ่ง ปหนึ่งนะครับ ทางดานยอด

โฆษณาของทีวีนี่ เกือบ ๑ แสนลานบาทนะครับ แลวก็ของวิทยุ ก็จะอยูประมาณนับ   

หมื่นลานบาทนะครับ รวมทั้งกิจการโทรคมนาคม ก็มีมูลคาสูงนะครับ ถึงประมาณ         

๕ แสน ถึง ๖ แสนลานบาท นะครับ อันนี้ก็นับวา เปนกิจการที่มีความสําคัญอยางใหญ

หลวงตอประเทศชาติและพี่นองประชาชน ปญหาใหญในขณะนี้นะครับ ก็คือวา ในราง

รัฐธรรมนูญซึ่งทางคณะกรรมาธิการยกรางนี่ไดจัดทําขึ้นนั้น ก็ไดลอมาจากรัฐธรรมนูญ

เมื่อป ๒๕๔๐ นะครับ โดยรัฐธรรมนูญเมื่อป ๒๕๔๐ นี่ ก็ไดเขียนไวนะครับวา คลื่นความถี่

ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสาร   

ของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ อันนี้ในวรรคหนึ่งนี่ตรงกันนะครับ แลวก็ไมมีการแกไข     

นะครับ แตวาวรรคสองนี่นะครับ วรรคสองนี่มีความสําคัญครับ แลวก็กลุม ๑ ของกระผม

ไดขอแกไขนะครับ โดยไดแกไขจากถอยคํานะครับ ที่วา ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระ               

๑ องคกร นะครับ อันนี้เขาเขียนวา ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่ง ทําหนาที่

จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง นะครับ จริง ๆ แลว กระผมไดแกไขวา ใหมีองคกร        

ตัดคําวา  ของรัฐ  นะครับ  ตรงนี้ เอกสารเลมเขียวนี่ ไม ไดตัดใหกระผมนะครับ                 

ตองขออนุญาตวา ผมไดขอตัดคําวา ของรัฐ ออกนะครับ แลวก็ใหมีองคกร จริง ๆ ผมให        

ตัดคําวา ที่เปน ดวยนะครับ คือใหมีองคกรอิสระ นะครับ จากองคกรหนึ่ง ผมเปลี่ยนเปน     

๒ องคกร เพราะฉะนั้นขอความที่ถูกตองจะเปนดังนี้นะครับ ก็คือ ใหมีองคกรอิสระ         

๒ องคกร ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยใหมีองคกรทําหนาที่จัดสรร

คลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนแหงชาติ       

นะครับ ตองมีคําวา แหงชาติ ดวย เรียกวา กสช. องคกรหนึ่ง และใหมีองคกรทําหนาที่

จัดสรรคลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรคมนาคม มีคําวา แหงชาต ิดวย เรียกวา กทช.  
 



 ๗๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รสรินทร ๓๓/๒ 

 

อีกองคกรหนึ่ง หากมีกิจการใดตองดําเนินการรวมกัน ใหนํากฎหมายวาดวยองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่มาใชบังคับโดยอนุโลม นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เดี๋ยวคุณพิเชียรครับ เนื่องจากขอความเติมไปตั้งเยอะแยะนะครับ ทานเติมจริงหรือเปลา    

หรือวา ในหลักฐานที่ทางฝายเลขา ยืนยันไหมครับ ถายืนยันวา เติมไปอยางนี้จริง ก็จะได

ดําเนินการตอ ถามิฉะนั้นเปนการขอเพิ่มเติมนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ออ ครับ   

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เพิ่มเติมญัตติ ทานก็ตองใชแลวครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็กรุณาดูตามเอกสารที่กระผมได

สงไปนะครับ ซึ่งตรงนี้ ถาเผื่อวาในเอกสารนั้นเปนอยางไร ก็ขอใหเปนไปตามนั้นครับ            

ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนสอง)  : ใชครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไมใชปญหาครับ 

             นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เจาหนาที่ เดี๋ยวบอกก็ได  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไมเปนไรครับทานประธาน คือใหยึด  

ตามเอกสารที่กระผมไดสงไป 

                       นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ตกลงครับ เชิญครับ เชิญตอครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตตออีกไมยาวนักนะครับ        

ก็คือวา หลักใหญใจความที่ทางกลุม ๑ ของกระผมไดแปรญัตติไปนั้นนี่ ก็คือ ใหมีองคกร

อิสระ ๒ องคกร แทนที่จะเปน ๑ องคกรนะครับ ------------------------------------------------- 

 

          - ๓๔/๑ 
 



 ๗๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    พรเทพ ๓๔/๑ 

 

ซึ่งตรงนี้นี่ สาเหตุสําคัญที่กระผมอยากจะใหมี ๒ องคกรนั้นนี่ ก็เพราะวา กิจการกระจาย

เสียงวิทยุและโทรทัศนนี่ มีภารกิจที่สําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับพี่นอง

ประชาชนทั่วประเทศเปนดานหลักนะครับ การเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น ก็มุงเพื่อ

ประโยชนสาธารณะนะครับ หรือที่เรียกวา พับลิก อินเทอเรสต  (Public interest)        

เปนหลักนะครับ กิจการวิทยุและโทรทัศนนั้น จริง ๆ แลวนี่ เรามิไดมุงในเรื่องการทํากําไร

สูงสุดนะครับ แตวา มุงที่จะใหมีการสื่อสาร ทั้งจากรัฐสูประชาชน จากประชาชนสู

ประชาชนนะครับ แลวก็เพื่อใหเกิดประโยชนตอสาธารณะใหมากที่สุด อันนี้ คือ เปาหมาย

หลักนะครับ แตวา ถาเปนกิจการทางดานโทรคมนาคมนี่ ก็จะเปนกิจการทางดานของ

โทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทมือถือนะครับ แลวก็เร่ืองของกิจการดาวเทียมสื่อสารนะครับ  

ซึ่งตรงนี้นั้นนี่ เปาหมายในการดําเนินกิจการจะแตกตางจากการดําเนินกิจการของวิทยุ

และโทรทัศนนะครับ โดยเปาหมายของโทรศัพทพื้นฐาน และโทรศัพทมือถือ รวมทั้ง

กิจการดาวเทียมนั้นนี่ ก็จะอยูในมือของบริษัทเอกชน แลวก็มักจะเนนในเรื่องการทํากําไร

สูงสุด มากกวาการที่จะทําประโยชนเพื่อสาธารณะนะครับ จริงอยูเขาอาจจะบอกวา ก็มุง

ทําประโยชน เพื่อสาธารณะดวยเชนเดียวกัน แตวา ในความเปนจริงของการดําเนินธุรกิจ

นั้นนี่ กิจการโทรคมนาคมนะครับ อยางเชน ทางดานของโทรศัพทพื้นฐานนี่ ก็จะมีบริษัท      

ทีโอที (TOT) ของรัฐบาล ซึ่งเดิมนั้น ก็คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย แลวก็จะมี

บริษัทโทรคมนาคม หรือวา แคต (CAT) นะครับ ซึ่งก็คือการสื่อสารแหงประเทศไทย แลวก็

มีบริษัททรู (True) มีบริษัททีที แอนด ที (TT&T) เหลานี้นี่ เขาจะมุงเนนในเรื่องของการทํา

กําไรสูงสุด มากกวาที่จะมุงเนนเรื่องการเอื้อประโยชนตอสาธารณะ แลวก็ยิ่งกวานั้น     

นะครับ ในกิจการที่ ๒ คือ กิจการโทรศัพทมือถือ อันไดแก ยกตัวอยาง บริษัทมือถือ   

ใหญ ๆ ๔ บริษัท ก็คือ บริษัทเอไอเอส (AIS) บริษัทดีแทค (DTAC) บริษัททรู และบริษัท 

ฮัทช (Hutch) ฮัทชิสัน (Hutchison) นี่ ทั้ง ๔ บริษัทนี่ ก็เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย แลวก็จะมุงเนนเรื่องของการทํากําไรสูงสุด ที่เรียกวา แม็กซิไมซ โพรฟต 

(Maximize profit) มากกวานะครับ นอกจากนั้นแลว กิจการที่ ๓ ของดานโทรคมนาคม     

ก็คือ  กิจการดานดาวเทียมนะครับ  ทานประธาน กิจการดานดาวเทียมนี้นี่ เรามีบริษัทที่ 

 



 ๗๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    พรเทพ ๓๔/๒ 

 

ดําเนินการหลัก ๆ อยูเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท ชินแซทเทลไลท  (Shin Satellite Public 

Company Limited) นะครับ ซึ่งอยูในตลาดหลักทรัพย แลวก็ไดดําเนินกิจการของ

ดาวเทียมไทยคม ๑ ถึง ๔ นะครับ แลวก็ดาวเทียมไอพีสตาร (IPSTAR) ซึ่งเปนดาวเทียม

ดวงใหมที่เพิ่งยิงขึ้นไปเมื่อปลายปที่แลวนะครับ จะเห็นไดวา กิจการดานโทรคมนาคมนั้น

นี่ ก็จะมุงเนนในเรื่องของการสื่อสารและการทํากําไรสูงสุด มากกวาที่จะเนนประโยชนตอ

สาธารณะนะครับ ในขณะที่กิจการดานวิทยุและโทรทัศน ก็จะมีกิจการหลัก ๆ ที่สําคัญ

ดังนี้นะครับทานประธาน คือ วิทยุนี่ก็จะประกอบไปดวยวิทยุหลักนะครับ ประมาณ ๕๒๕ 

สถานีทั่วประเทศนะครับ แลวตอมานี่มีกิจการที่เรียกวา วิทยุชุมชน ขึ้นมา วิทยุชุมชนนั้นนี่ 

เมื่อแรกเริ่มมีเพียงประมาณรอยหาสิบถึงสองรอยสถานี แตวา ตอมานี่ไดมีการเพิ่มขึ้นมา

อยางรวดเร็วนะครับ ภายในเวลา ๒ ถึง ๓ ป วิทยุชุมชนนั้น ไดเพิ่มจํานวนขึ้นมาถึง

ประมาณสี่พันกวาสถานีทั่วประเทศนะครับ แลวก็ตอนนี้ปญหาใหญก็คือวา วิทยุชุมชน   

สี่พันกวาสถานีเหลานี้นี่ตองการใบอนุญาตที่ถูกตองตามกฎหมาย แตวา เนื่องจากวายัง

ไมมีคณะกรรมการ กสช. หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน

แหงชาติ จึงไมมีองคกรที่จะออกใบอนุญาตใหกับวิทยุชุมชนทั่วประเทศเหลานี้นะครับ 

ขณะนี้วิทยุชุมชนทั่วประเทศนี่ก็กําลังรับฟงการอภิปรายในมาตรา ๔๗ นี้นะครับวา -------- 

 

              - ๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                อุทัยวรรณ ๓๕/๑ 

 

ในทายที่สุด สภารางรัฐธรรมนูญจะกําหนดองคกรที่จะกํากับดูแลกิจการวิทยุทั่วประเทศนี่

เปน ๑ องคกร หรือเปน ๒ องคกร แตวา ทางกลุมของกระผม เทาที่ไดไปรับฟงขอคิดเห็น

มาจากพี่นองประชาชน รวมทั้งนักวิชาการ และองคกรสื่อสารมวลชนตาง ๆ นั้นมีความ

ปรารถนาและตองการที่จะใหมีมากกวา ๑๑ องคกรนะครับ เพราะวาลักษณะงานของงาน

ดานวิทยุโทรทัศน กับงานดานโทรคมนาคมนั้น แตกตางกันคอนขางจะมาก นอกจากวิทยุ

ดังที่กระผมไดกลาวไปแลวนะครับ ก็ยังมีทีวี ซึ่งทีวีก็แบงออกเปนที่สําคัญดังนี้นะครับ   

คือ ฟรีทีวี (Free TV) ขณะนี้มี ๖ ชอง ฟรีทีวี หมายถึง ทีวีที่ประชาชนสามารถเปดรับได 

โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ก็มีนะครับ ชอง ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ และไอทีวี ซึ่งตอนนี้เปลี่ยน

ชื่อเปนทีไอทีวี (TITV) นะครับ แลวก็สวนเคเบิลทีวี (Cable TV) นั้น เคเบิลทีวีระดับชาติ

ขณะนี้ เรามีเพียงบริษัทเดียว ก็คือ บริษัทยูบีซี (UBC) หรือวา ทรูวิชันส (TrueVisions)   

นะครับ  แตวา  เคเบิลทีวี ในระดับทองถิ่นนั้น  ก็ได เพิ่มจํานวนขึ้นมา  จากเดิมที่              

กรมประชาสัมพันธไดออกใบอนุญาตใหนี่ มีอยูแค ๗๘ สถานี หรือ ๗๘ บริษัท แตวา

ในชวงสุญญากาศ  หลายปที่ผานมานี่ เคเบิลระดับทองถิ่น ไดเพิ่มจํานวนขึ้นมาจาก     

๗๘ สถานี ขึ้นมาเปนประมาณแปดเการอยถึงเกือบหนึ่งพันสถานีนะครับ ซึ่งถือวา          

ก็คอนขางจะมาก แลวก็เคเบิลทีวีทองถิ่นทั่วประเทศเกือบหนึ่งพันสถานีนี้ ขณะนี้ก็กําลัง  

รับฟงการอภิปรายของสภารางรัฐธรรมนูญของเราวา วันนี้ กิจการ กสช. กทช. นี่เราจะยัง

แยกเปน ๒ องคกรเหมือนเดิมหรือไม หรือวา จะรวมเปน ๑ องคกร อยางที่กรรมาธิการ 

ยกรางไดรางขึ้นนะครับ ดังนั้น วันนี้จึงถือวา มาตรา ๔๗ นี้เปนมาตราที่มีความสําคัญมาก

ครับทานประธาน  แลวก็พี่นองประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะผูประกอบกิจการ          

ทั้งวิทยุหลัก แลวก็วิทยุชุมชน เกือบ ๔,๐๐๐ สถานีทั่วประเทศ เคเบิลทีวี เกือบ ๑,๐๐๐

สถานีทั่วประเทศ กําลังรอคอยการตัดสินใจของพวกเรา สสร. แลวก็ทานกรรมาธิการ    

ยกรางนะครับ ทางเคเบิลทีวีหนึ่งพันสถานีนี้ ก็ตองการใบอนุญาตที่ถูกกฎหมาย

เชนเดียวกัน  แตวา ตลอดสี่หาปที่ผานมา เนื่องจากไมมีองคกร กสช. จึงไมสามารถที่จะ

ขอใบอนุญาตอยางเปนทางการไดนะครับ ตรงนี้ก็เปนปญหาในวงการวิทยุและโทรทัศนที่

กําลังประสบอยู ในขณะเดียวกัน ทางดานกิจการโทรคมนาคมนั้น ก็มีปญหาใหญ        

นะครับทานประธาน ก็คือ  ปญหาเรื่องของสัญญาสัมปทาน  หรือสัญญารวมการงาน  



 ๗๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                อุทัยวรรณ ๓๕/๒ 

 

ที่บริษัทเอกชนทั้งหลาย ไดกระทํากับรัฐวิสาหกิจในอดีต ขณะนี้ก็กําลังมีปญหานะครับวา 

สัญญาสัมปทานโทรคมนาคมเหลานั้นยังมีผลบังคับใชอยูหรือไม ยังมีผลบังคับใชอยู

หรือไม และผลบังคับใชนั้น มีปญหามากนอยแคไหน ทั้งนี้ เนื่องจากวา ขณะนี้เรามีองคกร

ที่เรียกวา คณะกรรมการ กทช. ขึ้นมาเรียบรอยแลว เมื่อประมาณ ๓ ปกอน และเรายังมี

พระราชบัญญัติลูก ที่เรียกวา พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ นะครับ         

ก็ไดออกมาบังคับใชอยูประมาณ  ๒  ถึง  ๓  ปที่ผานมา  แตปญหาใหญในวงการ

โทรคมนาคมขณะนี้ ก็คือปญหาวา สัญญาสัมปทาน หรือสัญญารวมการงานเดิมที่บริษัท

ทั้งหลาย เชน เอไอเอส   ดีแทค  ทรู   ทีที แอนด ที เหลานี้ไดทํากับองคการโทรศัพทและ

การสื่อสารแหงประเทศไทย มาเจอปญหาวา คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

และกฎหมาย พรบ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ มีความแตกตางไปจาก พรบ. 

วิทยุโทรทัศนเดิมที่ใชอยู จึงทําใหเกิดปญหาวา สัญญาสัมปทานที่ไดเซ็นกันไปนั้น         

ยังมีผลโดยสมบูรณหรือไม เพราะวา จะมีปญหาในเรื่องของคาสัมปทานนะครับ ----------- 

 

- ๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       นัชชา ๓๖/๑ 

 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาตัวหนึ่งที่เห็นไดชัด ก็คือ เร่ืองที่เขาเรียกกันวาคาแอกเซส    

ชารจ (Access charge) นะครับ หรือวาคาอินเตอรคอนเนกชัน ชารจ (Interconnection 

charge) ตัวนี้ก็ยังตกลงกันไมไดวา ตกลงแลวจะทําอยางไร แตวาผมจะไมลงไปใน

รายละเอียดเหลานั้นนะครับทานประธาน คือ ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็กําลังจะบอกวา 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งขณะนี้มีอยู ๗ คน แลวก็ไดดําเนินงาน     

มาเกือบ ๓ ปนี่ แตวา ขาดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศนแหงชาติ   

นะครับ มันก็เลยไมครบถวนนะครับ เหมือนกับเดิมนั้นเขามี ๒ ขา แตตอนนี้เทากับมีอยู

เพียงแคขาเดียว แลวก็อีกขาหนึ่ง คือ ยังไมเกิดนะครับ เพราะฉะนั้นการออกใบอนุญาต 

ตาง ๆ รวมทั้งเรื่องสัญญาสัมปทานนะครับ ก็ไมสามารถดําเนินการได นี่คือ ปญหา         

ที่ประสบอยู ผมอยากจะเรียนวา ถาหากวา เราไปรวม ๒ องคกรนี้เขาดวยกันอาจจะทําให

เกิดปญหาในระยะยาวในการทํางาน ซึ่งจะไมเอื้อประโยชนตอพี่นองประชาชนเทาที่ควร

นะครับ แลวก็ถาแยกกัน กระผมคิดวา ทั้ง ๒ องคกรที่แยกกันนี้ คือ กสช. และ กทช. 

นาจะทําหนาที่ตาง ๆ ไดดีกวาที่จะรวมเปนองคกรเดียวนะครับ คือ เหตุผลที่ทาง

กรรมาธิการยกรางไดใหกับพวกเรา เมื่อตอนที่เราไดคุยกัน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน นั้น   

ทานบอกวา เนื่องมาจากเหตุผลทางดานของเทคโนโลยี (Technology) นะครับ วา 

เทคโนโลยีนี่มีการรวมตัวกันเขามาแลว ระหวางโทรคมนาคมกับวิทยุโทรทัศน เราจะไดยิน

ศัพทบางคํานะครับ  ที่ เขา เรียกกันวา  คอนเวอร เจนซ  (Convergence) นะครับ             

คอนเวอรเจนซ ก็หมายถึงวา กิจการวิทยุและโทรทัศนกับโทรคมนาคม เทคโนโลยีมันไดมา

รวมกัน อยางเชนโทรศัพทมือถือที่ผมยกขึ้นใหเห็นนี้นะครับ เดิมเปนเพียงแค เรารับฟง           

เสียงโทรเขา โทรออก แตวา ขณะนี้ดวยระบบที่เรียกวาสามจี (3G) นะครับ หรือ             

ทรี เจนเนอเรชันส (Three generations) นี่ และตอไปจะมีสี่จี (4G) และหาจี (5G) ก็จะ

สามารถที่จะทําใหโทรศัพทมือถือนี้ จอภาพที่เห็นนี่สามารถที่จะรับเปนทีวีได เรียกวา     

โมบาย ทีวี (Mobile TV) หรือวาทีวีมือถือนะครับ แลวก็สามารถรับฟงวิทยุไดนะครับ เปน

วิทยุมือถือนะครับ ตรงนี้เองที่อาจจะเปนจุดหนึ่งที่ทําใหเห็นวา นาจะรวมกันนะครับ 

กิจการ ๒ อยางนี้นะครับ แตผมคิดวา  แมเทคโน โลยีจะรวมกันก็ตามนะครับ       

แตวาโดยพื้นฐานขององคกร แลวก็การดําเนินงานนั้น มีความแตกตางกันคอนขางจะมาก 



 ๗๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       นัชชา ๓๖/๒ 

 

แลวก็ในหลายประเทศ องคกรที่กํากับดูแลกิจการเหลานี้ก็ยังแยกกันอยูเปนสวนใหญ   

นะครับทานประธาน มีบางประเทศไมกี่ประเทศเทานั้นที่เขาไดรวมกิจการ ๒ อยางนี้    

เขาดวยกัน แลวก็สิ่งที่ผมเปนหวงและกังวลมากที่สุด ก็คือวา ถารวมเขาดวยกันแลว

กิจการดานโทรคมนาคมก็จะเขามาครอบงํากิจการดานวิทยุและโทรทัศนคอนขางจะมาก 

และในทายที่สุด กิจการวิทยุและโทรทัศนนั้น อาจจะตองเปลี่ยนเข็มทิศนะครับ จากที่จะ

รับใชประชาชน เอื้อประโยชนตอประชาชนเปนหลักนี่ อาจจะตองกลายมาเปนวา มุงที่จะ

ทํากําไรสูงสุดมากกวา ซึ่งตรงนั้นผมคิดวา นาจะเปนผลเสียมากกวาผลดีนะครับ นี่ก็คือ

เหตุผล แลวก็สิ่งที่กระผมคิดวา นาจะมีการแยกเปน ๒ องคกร มากกวานะครับ แลวก็   

ในบรรดานักวิชาการ รวมทั้งองคกรวิชาชีพทั้งหลาย ก็ไดมีความเห็นพองกันนะครับวา 

นาจะแยกเปน ๒ องคกร จะมีประโยชนมากกวา ผมก็ขออนุญาตเพียงเทานี้นะครับ แลวก็

ถาหากมีสิ่งใด กระผมก็ขออนุญาตวา จะอภิปรายเพิ่มเติมนะครับ ขอกราบขอบพระคุณ

ทานประธานมากครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบคุณครับ มีผูเขาคิว (Queue) ไวกอนแลว ทานเศวตในฐานะผูรับรองญัตตินะครับ 

เรียนเชิญทานเศวตครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม เศวต ทินกูล นะครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนม ครับ ผมเปน

ในฐานะผูรับรองญัตตินี้ของทานพิเชียรนะครับ ผมขออภิปรายสนับสนุนทานพิเชียร       

แตวา ทั้งนี้ทั้งนั้น มิติที่ผมจะอภิปรายนี้ ผมอยากจะทําความเขาใจกับคณะกรรมาธิการ      

ยกรางนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

       

          - ๓๗/๑ 

 
 
 
 
 



 ๗๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  สุพิชชาย ๓๗/๑ 

 

ผมเขาใจวา ทานคณะกรรมาธิการยกรางอาจจะคลาดเคลื่อนในดานขอมูลนะครับ ผมจึง

อภิปรายในดานขอมูลทางเทคนิค (Technic) ใหทานกรรมาธิการไดพิจารณาครับ       

เร่ืองคลื่นความถี่ กอนอื่นเราก็ตองเขาใจคําวา คลื่นความถี่ กอนนะครับ มันมีคําวา คลื่น 

อยางหนึ่งนะครับ ความถี่ อีกอยางหนึ่งนะครับ แลวก็ คลื่นความถี่ อีกอยางหนึ่งนะครับ  

ที่ทานเขียนนี่ คลื่นความถี่ รวมเลยนี่ มันเปนคําเดียวนะครับ มันคนละอยางนะครับ     

เมื่อมันเปนคนละอยางนี่ มันเปนศัพททางเทคนิค ผลทางกฎหมายก็เปลี่ยนแปลงไปครับ             

ทานประธานครับ แลวมาตรานี้ เมื่อมันคนละอยางแลว เร่ืองทางกฎหมาย ผลทาง

กฎหมายนี่ คลื่นความถี่ทานไมไดเขียนเปนทรัพยากรของชาติเลยครับ ที่จริงมันตองเปน

เร่ืองของทรัพยากรของชาตินะครับ คลื่นความถี่นี่ และนอกจากเปนทรัพยากรของชาติ

แลว ยังเปนเอกสิทธิ์ของชาตินะครับ ในกรณีที่เปนคลื่นความถี่ของเอเลียน (Alien) คือ

มนุษยตางดาวนี่ หรือวาพี่นองประชาชนทั่วโลกอื่นนี่ เขาสงคลื่นความถี่มายังประเทศไทย 

เขาสูอาณาบริเวณอาณาจักรของประเทศไทยในระดับ ๙๐ องศา ตั้งฉากกับพื้น            

ถึงอวกาศ สุดยอดจักรวาลไปนี่ จะตองเปนเอกสิทธิ์ของประเทศไทยเทานั้นนะครับ ผูใดจะ

ละเมิดนานฟาของราชอาณาจักรไทยไมไดนะครับ ทานตองคิดเรื่องนี้กอนนะครับ มันมีอยู   

๒ มิติ มิติที่ ๑ เปนทรัพยากรของชาติ มิติที่ ๒ นี่ทรัพยากรของคนอื่นที่ลวงล้ําเขามา                

ในราชอาณาจักรไทย เราจะตองมีกฎหมายควบคุมในเรื่องนี้นะครับผม  

   ตอไปก็เปนเรื่องของเทคโนโลยีครับ เทคโนโลยีสมัยกอนนี่มันมาจาก

เทคโนโลยีการเคาะรหัสมอรส (Morse) เทคโนโลยีการแพรคลื่น การใชคลื่นสนามแมเหล็ก

ไฟฟาสงเขามา มาเปลี่ยนแปลงเปนคลื่นความถี่ในระบบยิงตรง ระบบความถี่จากหลาย

อยาง หลายแบบ ที่ไมใชแมเหล็กไฟฟาครับ อยางเชน คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) หรือ

วาคลื่นของการใชหลากหลายหลายอยาง เดี๋ยวนี้มีการสงสัญญาณในคลื่นนั้น เปน

ระบบมัลติเวฟ (Multiwave) คือ หมายความวา เปนความหลากหลายของคลื่น สงไป

พรอมกัน ผสมกันเลยครับ สมัยกอนจะคลื่นวิทยุก็ไปคลื่นเดียวเลย คลื่นโทรทัศนก็ไป   

คลื่นเดียว ใชระบบแพรคลื่นทางราบ เดี๋ยวนี้เขาใชมัลติเวฟรวมกัน ยิงเขาไปสูจาน หรือมี

ดาวเทียมชวย หรือไมมีดาวเทียมชวย แลวผสมกลมกลืนกันกับภาพ สี แสง เสียง ไฟฟา 

รหัส และสามารถโตตอบได ๒ ทาง พัฒนาการจากมีสาย และไรสาย 



 ๘๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  สุพิชชาย ๓๗/๒ 

    

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง :       

ทานเศวตครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ครับผม ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานอาจจะไปไกลเกินกวาที่เขาแปรญัตติไวหนอยนะครับ ทานแปรญัตติจริง ๆ ของทาน

จะมี ๒ องคกร หรือวามี ๑ องคกร 

   นายเศวต ทินกูล  :  เปนเหตุผลที่รองรับทั้ง ๒ องคกรครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ทุกคนเขาใจแลว เหตุผลนั้นยาวนานไปนะครับ โปรดกระชับเขาไปสูวา ควรจะมี ๒ องคกร 

หรือ ๑ องคกร ตามที่ทานแปรญัตตินะครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  มันควรจะมี ๒ องคกร ครับ แตวา ผมกําลังอธิบายวา

เหตุผลมันเปนเพราะอะไรกอน ทานกรรมาธิการยกรางถึงจะเขาใจครับ ทานประธานครับ 

เมื่อมันเปนเชนนี้แลวนี่  มันจะตองมีองคกรหนึ่ ง เพื่อจัดการกับระบบฮารดแวร           

(Hardware) คือ  เครื่องรับ  เครื่องสง  ยานความถี่  ยานของดาวเทียม  ซียู  แบนด            

(CU Band) เคยู แบนด (KU Band) มันไมเหมือนกันนะครับทานประธาน องคกรนี้จะตอง

เปนองคกรวิศวกรเปนหลักนะครับ แลวก็บวกกับองคกรความมั่นคง เนื่องจากมาทําลาย

ความมั่นคงทางดานการทหาร หรืออ่ืน ๆ นะครับ ในประเทศของเรา ตรงนี้จะดูแลเรื่องนี้

โดยอยางเดียว จัดสรรคลื่นความถี่ในการทําอะไรบาง คุณจะไปทําอะไรบาง และมี

ขอกําหนดวา คุณจะไปทําเกินเลยไมไดนะ อยางเชน สัมปทานวิทยุนี่มันก็สามารถเปน

โทรศัพทไดตอ เปนทีวีไดตอ อยางอาจารยพิเชียรพูดนั่น เพราะมันสงไดพรอมกัน มันตอง

มีองคกรวิศวกรมาดูแลอยางหนึ่ง รวมกันกับองคกรของความมั่นคง แลวอีกองคกรหนึ่ง 

จะเปนองคกรที่เปนซอฟตแวร (Software) คือ หมายความวา ไปดูวาเนื้อหาสาระคุณเปน

อยางไร เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน เขาพูดโจมตีประเทศเพื่อนบานไหม โจมตีความ

ม่ันคงภายในไหม หรือวาสมควรไหม โปไหม ดีไหม นี่มันเปนองคกรหนึ่ง เพราะฉะนั้น

อยากเรียนกรรมาธิการยกรางวา  เหตุผลมันเปนอยางนี้ เราตองแยกกันชัดเจน  ---------- 

                    - ๓๘/๑ 



 ๘๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๓๘/๑ 

 

แตทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้ง ๒ องคกร ตองทํางานโค (Co - Coordinate) กัน เพื่อใหเกิดมรรคผลที่ดี 

เชน เขาเอาไปใชทําอะไร อยางไร มีการติดตาม สวนเรื่องการนําเสนอเปนซอฟตแวรนั้น    

ก็มีการติดตามผลวา เกินกรอบหรือเปลา เพราะฉะนั้นผมอยากประทานกราบเรียน     

ทานประธานไปยังกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดวยความเคารพนะครับ นั่นคือ เหตุผล

ทางเทคนิค เมื่อเปนเหตุผลทางเทคนิค ทานก็พอจะคิดออก ขอความ ถอยคํา คงไมตองไป

เขียนวา จะตองตัดอยางไร แตวา เมื่อเปนหลักการแลวทานคิดออกเอง เมื่อทาน           

คิดออกเอง เพื่อผลประโยชนชาติทั้งหมดนี้ ทานก็จะตองใชถอยคําทางกฎหมายจัดการ 

ผมก็ขออภิปรายแตเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ สําหรับคุณอุทิศนี่ไดขอแปรญัตติดวยนะครับ แตวาขณะนี้เรากําลังอยูใน

ญัตติของคุณพิเชียร ไมทราบวา ทานยกมือขอพูดนี่ พูดในญัตตินี้ หรือวาญัตติอ่ืน ถาพูด

ในญัตติอ่ืน ยังไมถึงนะครับ ขออนุญาตในญัตตินี้ใหผานพนไปเสียกอน ไดไหมครับ           

หรือวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมไดแปรญัตติ  

ที่มีขอความคลายกัน แตไมเหมือนกัน ถาทานไมให ถาทานมัวแตใชแตกลุมของ         

คุณพิเชียรนี่จะไมเดินไปไหน แตถาทานเทียบเคียงกันเสียนี่ ก็จะไดเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 

เพราะวาเรื่องขององคกรนี่จะมี ๒ องคกร หรือมีองคกรเดียว หรือวามีองคกรเฉย ๆ นี่    

มันเปนสิ่งที่มีการแปรกันทั้งหมด เพราะฉะนั้น ถาทานประธานอนุญาตใหผมอภิปรายนี่ 

ผมจะไดอภิปรายในสวนญัตติที่ผมเสนอ ซึ่งเปนเรื่องเดียวกัน แตวา มองคนละมุมกัน 

ทานประธานอนุญาตไหมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

อยาเพิ่ งครับ  ขออนุญาตครับ  แต เห็นดวยกับที่อาจารย เจิมศักดิ์ เสนอก็แลวกัน             

เดี๋ยวอภิปรายรวมกัน แตวา ของอาจารยเจิมศักดิ์ตองรอเขาคิวหลังของทานอุทิศ       

เพราะทานอุทิศขึ้นชื่อไวกอน  ถาจะอภิปรายรวม  คือ เมื่อครูผมถามทานอุทิศวา              

จะอภิปรายเฉพาะญัตติที่ ๑ หรือไม 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ 



 ๘๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๓๘/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขณะนี้ เราตกลงวา  จะอภิปรายรวมทั้งหมดทุกญัตติในเวลาเดียวกัน  เพื่อที่ฝาย

กรรมาธิการจะไดตอบไดสบาย เพราะฉะนั้น ผมก็ตองกลับไปตามลําดับคิว คือ ทานอุทิศ

ก็ขอไวกอน แลวผมจะเติมชื่อทานเจิมศักดิ์ไวหลังทานการุณนะครับ เพราะขณะนี้ที่ขึ้นคิว 

ขึ้นอยางนั้นจริง ๆ มีทานอุทิศ ทานการุณ แลวก็ตอไปทานเจิมศักดิ์ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานกรุณาพิจารณานิดหนึ่ง

นะครับวา เราควรจะยึดเนื้อหาเปนหลัก หรือจะดูคิวเปนหลัก 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ผมวาตองดูคิวครับ เดี๋ยวเนื้อหา ผมเรียนอาจารยอยางนี้ครับ เร่ืองเนื้อหานี่มันตอบวัดกัน

ไมไดหรอกครับ ตอเมื่อฟงกันเสร็จเรียบรอยแลว เราถึงจะบอกไดวา เนื้อหาของใครดีกวา

กัน ทานจะมาทึกทักมากอนวา เนื้อหาของผูพูดคนนี้ดีกวาอีกคนหนึ่งนั้น รับไมไดครับ 

เพราะฉะนั้นจําเปนตองไปตามคิวครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ไมไดหมายความวาดีกวา              

ทานประธานครับ ไมไดหมายความวาดีกวา ทานดูนิดหนึ่งนะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ไมไดครับ เพราะตองไปตามคิวนะครับ เพราะเราตกลงกันวาตามคิวครับ มิฉะนั้นคนที่  

ยกมือกอนเขาก็ตองตอวาผมอีกครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานกรุณาฟงนิดหนึ่ง ผมไมได

ตองการที่จะพูดกอนหรอกครับ ทานประธานฟงนิดเดียว ผมอยากจะเสนอแนะนะครับ  

คือ เร่ืองนี้ มาตรา ๔๗ มันมีหลายเรื่องที่ประกอบกัน ทานประธานจะกรุณาเอาเรื่องใหญ

เสียกอนไหมวา เร่ืองขององคกรในการจัดสรรคลื่นความถี่นี่ เราจะมีกี่องคกรดี ก็วิเคราะห

กันไป โดยที่กลุมของคุณพิเชียรพูดไปแลววา ควรจะมี ๒ องคกร กลุมอ่ืนในเรื่ององคกร 

จะเอาอยางไร เราจะไดพูดเรื่องเดียวกันกอน แลวหลังจากนั้น จึงไปพูดเรื่องรายละเอียด

อยางอื่น หรือทานจะไปกลุมพิเชียร พิเชียร เอา พิเชียรก็ตองพูด กลุมนี้พูดไป พูดไป พูดไป  

พูดเสร็จแลวก็ลงมติไมได แลวก็ตองรอกลุมอ่ืนอีก กลุมอ่ืนก็นั่งรอไป ก็จะพูดกันยืดยาว 

แตถาทานจับประเด็นเสีย ทานประธานครับ ผมเองนี่คุนกับมาตรานี้ดี  เพราะวาคือ  



 ๘๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      วีรุทัย ๓๘/๓ 

 

มาตรา ๔๐ เกา แลวตอนที่ผมเปนวุฒินี่ ผมเปนคนดําเนินการตามมาตรานี้อยูเปนประจํา 

เพราะฉะนั้นพอจะจับได ถาทานประธานกรุณานะครับ เอาเรื่องใหญ ๆ กอน แลว เอา 

กลุมนี้วาอยางไร กลุมนั้นวาอยางไร แลวก็เปนเรื่องไป เปนประเด็น ประเด็น ประเด็น     

มันก็จบ แตก็ตามใจนะครับ ถาทานประธานบอกวา ใครเขาคิวกอนก็พูดไป พูดไป พูดไป 

แลวประเดี๋ยวก็ตองมานั่งจับประเด็นกันใหม ก็พูดกันอีกรอบหนึ่ง ฉะนั้นทานประธาน

กรุณา ผมเสนอวาอยางนี้นี่ ลองพิจารณานะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ครับ ก็ขอความกรุณาคุณอุทิศครับ เชิญครับ 

    

           - ๓๙/๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     ปทิตตา ๓๙/๑ 

 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิก       

ผูทรงเกียรติครับ ผม อุทิศ ชูชวย  ครับ ในฐานะ  สสร. ตองขอกราบขอบพระคุณ         

เพื่อนสมาชิกที่ไดอภิปรายไปแลวนะครับ แลวก็ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ผมคิดวา เราคง

จะตองฟงกันนิดหนึ่งนะครับ มาตรา ๔๗ นี้ เกี่ยวกับคลื่นความถี่เปนเรื่องที่สําคัญ เราก็

ตองทนฟงใหเวลากันนิดหนึ่ง อภิปรายกันในแตละกลุม แตก็คงจะกระชับละครับ แลวเรา

มารวมกันวา ประเด็นไหนบางที่เราพอจะไปกันไดในสวนของผูแปรนะครับ แลวเราก็มา

ยกประเด็นเพื่อที่จะสรุปกัน แลวก็จะดีเบท (Debate) กันระหวางพวกเราผูแปร แลวก็ทาง

กรรมาธิการ ทานประธานครับ สําหรับคลื่นความถี่ในมาตรา ๔๗ ที่กรรมาธิการยกราง 

รางมานี้นะครับ ตรงกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ ผมจําเปนตองอาง

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กอใหเกิดผลผลิตตามกฎหมายลูกที่

บัญญัติไวนี่นะครับ ใหเกิดองคกรขึ้นมาควบคุมดูแลคลื่นความถี่ ๒ องคกร ดวยกันครับ 

คือ กทช. และ กสช. ครับ เปนที่ทราบกันดีครับวา ในชวงสี่หาปที่ผานมาเกิดไดองคกร

เดียวครับ คือ องคกร กทช. สวน กสช. นั้นยังไมเกิด ตั้งทาจะคลอดก็มีอันเปนไป ซึ่งผม 

คิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญมากที่จะตองพูดในรายละเอียดนะครับ ครั้น

กรรมาธิการยกรางไดยกรางขึ้นมาตามที่อยูในมือของพวกเรานี่นะครับ กําหนดใหมี

องคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่องคกรเดียวนะครับ ถาดูตามนี้       

นี่นะครับ ที่กรรมาธิการยกราง ในสวนของพวกกระผมซึ่งมีผูขอแปรญัตติรวม อีกทานหนึ่ง

ก็คือ คุณอภิชาติ ดําดี นะครับ เรามีความเห็นอยางนี้ครับทาน เนื่องจากวา คลื่นความถี่           

ที่ประกอบขึ้นดวย  ๒  ลักษณะ  ลักษณะหนึ่ งที่ เปนคลื่นโทรคมนาคม  หมายถึง              

การติดตอสื่อสารระหวางคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง นี่กลุมหนึ่ง อีกกลุมหนึ่งนี่นะครับ เปนการ

ติดตอสื่อสารระหวางคนหนึ่งกับมวลชน หรือกับคนสวนใหญ เชน สื่อวิทยุ สื่อวิทยุ

โทรทัศน นี่ก็เปนอีกกลุมหนึ่งนะครับ กลุมที่มีปญหา ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็คือ 

กลุมที่ ๒ ครับ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คณะกรรมการ กสช. ก็ยังไมเกิด       

นะครับ ดวยเหตุผลหลายประการนะครับ เปนที่รูกันวา กิจการโทรคมนาคมประเภทนี้   

นะครับ กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนี่เปนบอเกิด เปนที่ เกิด  เปนแหลงที่

รวมของผลประโยชนมหาศาล ทั้ง ๆ ที่ทรัพยากรเหลานี้เปนทรัพยากรของชาติครับทาน 



 ๘๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    ปทิตตา ๓๙/๒ 

 

ประธานครับ เปนทรัพยากรของทุกคนครับ แตหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่กําคลื่นความถี่  

นี้ไวนี่นะครับ ไมสามารถที่จะทําให เกิดเปนประโยชนสูงสุดของพี่นองประชาชน

ได จึงไมสามารถที่จะคลอดคณะกรรมการ กสช. ออกมาได ผลก็เลยคาราคาซังมาจนถึง    

ทุกวันนี้ ทานประธานครับ มาถึงวันนี้กรรมาธิการยกราง รางบอกวา ตองมี ๑ องคกร    

สวนพวกกระผมนั้นนะครับ ไดมองเห็นวา ในกลุมของกระผมนั้น มองเห็นวา จะตองมี

หนวยงานหรือองคกรนะครับ ที่จะตองดูในภาพรวม และจะตองมาดูในภาพที่เปน

ลักษณะเฉพาะของแตละคลื่นความถี่ คือ คลื่นโทรคมนาคม ๑ ฟาก อีกฟากหนึ่งก็คือ 

คลื่นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทานประธานครับ แตอยางไรก็แลวแต ๒ ฟากนี้ 

ก็จะตองรวมศูนยกัน เพื่อตองการที่จะดูแลคลื่นความถี่ของชาติที่เปนทรัพยากรของชาติ

ใหเปนไปในแนวทิศทางเดียวกัน เพื่อผลประโยชนของรัฐ ของประชาชนอยางแทจริง -----     

   

          - ๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ประไพพิศ ๔๐/๑ 

 

พวกกระผมไดพยายามนะครับ ที่จะแปรญัตติในเรื่องนี้ บอกวา จะใหมีองคกรที่เปนอิสระ 

เรียกวา สภาพัฒนาทรัพยากรสื่อแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ๒ องคกรหลัก ๆ องคกร

ดานซาย ใหชื่อวา สถาบันจัดสรรและพัฒนาคลื่นความถี่แหงชาติ องคกรดานขวาใหชื่อวา 

สถาบันพัฒนาสื่อเพื่อประโยชนสาธารณะแหงชาติ ทานครับ ทั้ง ๒ องคกรนี้นะครับ เรามี

สภาพัฒนาทรัพยากรสื่อแหงชาตินะครับ เปนศูนยรวมในการที่จะดูแลกํากับทิศทางการ

ใชคลื่นวิทยุความถี่เหลานี้นะครับ ใหเปนไปในระบบเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน ที่เปน

ประโยชนตอสาธารณะอยางแทจริง สภาพัฒนาทรัพยากรสื่อแหงชาตินี่นะครับ ผมคิดวา

พวกเราไดเสนอใหมีทั้ง ๒ สถาบันนี้อยูภายใต แลวก็ทั้ง ๒ สถาบันที่ผมไดกราบเรียน

ประธานสักครูนี่นะครบั ก็จะสงสมาชิกไปอยูในสภาพัฒนาทรัพยากรสื่อแหงชาตินี้นะครับ 

เพื่อที่จะควบคุมทิศทางทั้งหมดของการดูแลเร่ืองคลื่นความถี่นะครับ ทําไมตองเปน    

อยางนั้นครับ ทานประธานครับ เหมือนกับทานผูมีเกียรติคนที่ผานมานะครับ ไดอภิปราย

วา ในอนาคตนี่นะครับ คือ คลื่นความถี่พวกนี้มันจะรวมกัน ในวิทยุโทรคมนาคม หรือ    

ในโทรศัพทมือถือ ๑ เครื่องนะครับ ทานประธานครับ ในอนาคตมันจะใชไดทุกอยางครับ 

มันจะเปนทั้งวิทยุที่ฟงเสียงได มันจะเปนทั้งวิทยุโทรทัศนที่ดูภาพได ทานประธานครับ    

ถาเราไมรวมศูนยใหไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ในที่สุด ๒ องคกร ที่ดูแลฟาก

โทรคมนาคม อีกองคกรที่ดูแลวิทยุ และวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนนี่นะครับ ก็จะ 

ตางคนตางไมเปนเอกภาพ ถึงที่สุดก็ยังไมสามารถที่จะเกิด หรือวาบังคับทิศทางการดูแล

คลื่นความถี่เหลานี้ได ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นในกลุมของกระผมนี่นะครับ ไดเสนอ

ไววา ทั้งสถาบันจัดสรรและพัฒนาคลื่นความถี่แหงชาตินี่นะครับ ซึ่งทําหนาที่จัดสรร 

พัฒนาความถี่ อีกฟากหนึ่ง ฟากดานขวานี่นะครับ เปนสถาบันพัฒนาเพื่อประโยชน

สาธารณะแหงชาตินะครับ ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ และพัฒนา

เนื้อหาสาระของสื่อ ทานประธานครับ เร่ืองนี้สําคัญมากครับ การพัฒนาเนื้อหาสาระของ

สื่อนี่นะครับ พวกผม คุณอภิชาติ ดําดี นะครับ ก็พยายามคิดกันครับวา ทําอยางไรถึงจะ

ไมใหเยิ่นเยอในการใชคํา แตเราก็ยังคิดไมออกครับ ดวยขอจํากัด เพราะตองการที่จะ    

อุดชองวางของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใหได ในเมื่อ กสช. มันยังเกิดไมไดนี่นะครับ  วาจะ         

 



 ๘๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ประไพพิศ ๔๐/๒ 

 

ทําอยางไร  และในขณะเดียวกันนี้นะครับ เราตองยอมรับวา  ปจจุบันนี้การพัฒนา

เนื้อหาสาระของสื่อนี่นะครับ ไมมีองคกรเจาภาพที่จะมารับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเราถึงได

เห็นวา สื่อที่ไมไดมาตรฐาน ไมไดรับการพัฒนาเนื้อหาสาระนี่ ยังไมมีองคกรที่รับผิดชอบ 

ฉะนั้น ถาเรามีสถาบันพัฒนาสื่อเพื่อประโยชนสาธารณะแหงชาตินี่ ก็จะทําหนาที่ดานนี้

ครับ    ในรายละเอียดนี่ คุณอภิชาติ ดําดี ก็จะนําเรียนทานประธานและคณะกรรมาธิการ

ยกรางอีกครั้งหนึ่งครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น เราตองการที่จะใหทั้ง ๒ สถาบัน และ ๑ สภาพัฒนา

ทรัพยากรสื่อแหงชาตินะครับ ไดทําหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน ทั้งใน

ระดับชาติและในระดับทองถิ่น ทานประธานครับ ความขมขื่นที่เกิดขึ้นกับตัวกระผมเอง

และพี่นองประชาชนที่รอคอย กสช. และคอยไมไหวนะครับ จนกระทั่งตองตั้งวิทยุชุมชน 

ทั้ง ๆ ที่รูวาผิดกฎหมายครับ ทานประธานครับ ยกตัวอยาง ผมในฐานะเปนนักปกครอง

ทองถิ่นครับ เปนนายกเทศมนตรีนครสงขลานี่ ผมก็พยายามที่คอยใหถูกกฎหมาย แตเมื่อ

คอยไมไหวนะครับ เทศบาลนครสงขลาเราจึงตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่รูวามันไมถูกตอง

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

 

          - ๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    กุลนที ๔๑/๑ 

 

ผมเขาใจวา วิทยุชุมชนขณะนี้มีเกือบหกพันสถานีทั่วประเทศนะครับ เราเขาใจครับวา 

ทานไมสามารถที่จะรอได ความตองการของประชาชนที่อยากจะมีสื่อ มีความถี่          

เปนชองทางที่จะสื่อถึงกันเองระหวางประชาชนดวยกัน คอยไมไหวหรอกครับ แตเราตอง

ยอมรับวา ดวยการที่คอยไมไหวนี่ครับ มีประโยชนมหาศาล ก็มีโทษอยางอนันตเชนกัน

ครับ เพราะไมมีกรรมการที่เขามาจัดการดําเนินการเรื่องนี้อยางแทจริง เราจะเห็นวา วิทยุ

ชุมชนที่ เปนประโยชน เพื่อสาธารณะก็ มีครับ  มีเยอะครับ  แตที่ ไม เกิดประโยชน              

ตอสาธารณะ เบี่ยงเบน ใชประโยชนเพื่อสวนตัว เพื่อกลุมของพวกเองนั้น เยอะมากครับ 

และรัฐทําอะไรไมได เพราะฉะนั้นผมขอกราบวิงวอนนะครับ ทานกรรมาธิการยกรางก็ดี

ครับ เพื่อนสมาชิกสภาทั้งรอยทานก็ดีครับ ตองคิดเรื่องนี้ใหหนักครับ อยาใหเหตุการณ

อยางนี้มันเกิดขึ้นและคงอยูในสังคมเราอีกเลยครับ ไมอยางนั้นนะครับ ใครจะลุกขึ้น      

ใชคําวา ดา ก็ไดครับ ทานประธานครับ ใครจะลุกขึ้นวิพากษวิจารณใครนี่นะครับ         

โดยใชสื่อ โดยใชความถี่เหลานี้ก็ทําไดเลย เพราะไมมีกรรมการ ทานที่เคารพครับ       

ทานประธานครับ นอกจากนั้นนะครับ ในสวนของกลุมที่ ๓ นี่ เรายังเสนอใหมีการจัดตั้ง 

ใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารของชาติ และสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวม    

ในการดําเนินการสื่อสารมวลชนสาธารณะ  ทานครับ นี่คือสิ่งที่พี่นองที่อยูในภาค

สื่อมวลชนก็ดีครับ พี่นองประชาชนที่เขาอยากจะพัฒนาสื่อดวยจิตใจที่อยากจะเห็น 

อยากจะใชความถี่เพื่อสาธารณะนี่นะครับโดยเร็ว เพราะฉะนั้นในสวนของกระผมนี่ 

อาจจะเสนอแนะ อาจจะเสนอแปรญัตตินี่คอนขางละเอียดไปนิดหนึ่ง ทานกรรมาธิการ

อานแลวนี่ อาจจะบอกวา ขอใหไปอยูในกฎหมายลูกเถอะ เพราะอะไรครับ ทานประธาน

ครับ ในสวนกลุมของกระผมที่ไดนําเสนอนั้นนะครับ เรายังไดบอกวา สภาพัฒนาสื่อนี่

ประกอบดวย  ๒ สถาบันนี่ แลวสมาชิกหรือกรรมการของสภานี่นะครับ มาจากไหนบาง 

อันที่ ๑ นะครับ มาจากนักวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยาการ ที่เกี่ยวของกับคลื่นความถี่ทั้ง

๒ รูปแบบ ใหญ ๆ นี้นะครับ ผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ อันที่ ๓ ผูประกอบการ ซึ่งเราตอง

ยอมรับครับวา ปจจุบันนี้คลื่นวิทยุกระจายเสียงก็ดี คลื่นวิทยุโทรทัศนก็ดี ถึงแมชื่อมันจะ

บอกวา เปนของสวนราชการ  แตเวลาเปนของเอกชนทั้งนั้นครับ เราตองยอมรับ 

เพราะฉะนั้นเราตองใหคนเหลานี้เขามามีสวนรวมในการที่จะมาบริหาร เปนกรรมการของ 



 ๘๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    กุลนที ๔๑/๒ 

 

องคกรที่ผมไดกราบเรียนมาแลวนะครับ อันที่ ๕ ครับ สื่อมวลชน อยางที่ผมไดกราบเรียน

ไปแลวนะครับ ตองมีตัวแทนของสื่อมวลชนดวย สื่อชุมชนครับ ไมใชสื่อมวลชนครับ สื่อ

ของชุมชนที่เราไดกอตั้งขึ้นมาแลวนี่นะครับ นอกจากนั้น ก็มีองคกรผูบริโภค ซึ่งใน

รายละเอียดนะครับ คุณอภิชาติ ดําดี ก็จะไดนําเรียนกราบเรียนทานประธานและ

กรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องที่เราไมควร

จะยกมือโหวตกันหรอกครับ  แตเราก็ควรจะตองมาปรึกษาหารือกันวา แลวเราจะจัดการ

กับเรื่องที่เปนปญหาของชาติเหลานี้อยางไร และจะเปนหลักประกันอยางไรครับวา สิ่งที่

เราพูดหรือมีมติ หรือรางอยูในมาตรา ๔๗ นี้ จะไดรับการปฏิบัติ แลวก็นําไปสูการใชจริง ๆ 

หลังจากที่เราไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแลวครับ ทานประธานครับ นี่คือ สิ่งที่ผม

อยากจะกราบเรียนเบื้องตน แลวก็ขอกราบเรียนทานประธาน ไดใหคุณอภิชาติ ดําดี      

ในฐานะผูขอแปรญัตติ ไดนําเรียนรายละเอียดครับ ทานประธานครับ กราบขอบพระคุณ

มากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ กอนที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์จะวาตอไปนะครับ ขอประกาศวา ขณะนี้

คายผูนําเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจําป ๒๕๕๐ รุนที่ ๔ มาเยี่ยมนะครับ 

ขอตอนรับนะครับ เรียนเชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

 

                                                                                                                     - ๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นงลักษณ ๔๒/๑ 

   

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง  ทานประธานครับ เร่ืองนี้ตองพูดกันเสียกอนวา รัฐธรรมนูญ            

ป ๒๕๔๐ ไดบัญญัติไวคอนขางดี รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไดแกไข พยายามแกไขปญหา

เร่ืองสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน เพราะประเทศไทยนี่ ตั้งแตมีวิทยุและ

โทรทัศนมา รัฐบาลเปนเจาของเองทั้งหมด เรามีสถานีวิทยุที่เปนทางการหลายรอยสถานี

แลวก็มีทีวีอยูหลายชอง ประเด็นมีอยูวา ผูที่เปนเจาของ คือ หนวยงานของรัฐทั้งหมด      

แลววันดีคืนดี ผูที่ไดอํานาจรัฐเมื่อเขามาเปนรัฐบาล ก็มีอํานาจในการแทรกแซงสื่อทัง้หมด

ทั้งหลาย ขณะเดียวกันจะตองเขาใจตอไปอีกวา หนวยงานของรัฐที่ไดรับจัดสรรคลื่น

ทั้งหลายนั้น อยางเชน กรมประชาสัมพันธ มากที่สุด ทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ แลวก็ไป 

อสมท . แลวก็ไปหนวยงานอื่นที่ ไดวิทยุและโทรทัศน อยางที่ผมเรียนเมื่อสักครูนี้                

ก็มีหนวยงานดังกลาว เมื่อไดรับการจัดสรรทั้งคลื่นและใบอนุญาตประกอบสถานี ก็ไปหา

รับประทาน ก็โดยใหเอกชนเขามาทํา แลวก็จายทั้งบนโตะและใตโตะ ในวงการรูดี ผมพูด

มาเปนสิบเปนรอยครั้ง จายทั้งบนโตะตามหลักการ มีใบเสร็จ แลวก็จายกันใตโตะ เร่ืองนี้

เปนเรื่องที่รูกันมานาน คนที่อยูในวงการนี้ก็รูกันมาตลอด รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐   

พยายามจะแกไขปญหาเรื่องพวกนี้  ที่จะใหสื่อมีเสรีภาพ  แลวสื่อจะมี เสรีภาพ                   

ก็หมายความวา ประชาชนจะมีเสรีภาพในการรับรูขาวสาร และประชาชนก็จะมีเสรีภาพ  

ในการแสดงความเห็น ระบอบประชาธิปไตยจะเกิดไมไดครับทานประธาน ถาประชาชน

ไมมีเสรีภาพในการรับรู และไมมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น ปจจัยที่สําคัญอันหนึ่ง     

ก็คือความเปนเจาของสื่อ และตัวที่ล็อก ความเปนเจาของสื่อไวไมใหมีการแขงขัน ก็คือ 

คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบการ ทานประธานครับ ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญ         

ป ๒๕๔๐ ที่เรานี่ก็ไมไดตางกับป ๒๕๔๐ เทาไร แตแกไขเพิ่มเติม ป ๒๕๔๐ เราตองจับ

หลักตรงนี้เสียกอนครับวา เราจึงอยากจะเห็นองคกรอิสระที่อิสระจากรัฐเขามาดูแลจัดสรร         

คลื่นความถี่ และใบอนุญาตเสียใหม นั่นคือ หัวใจนะครับทานประธาน ตองมีองคกรอิสระ 

อิสระจากอํานาจรัฐ อิสระจากรัฐบาล เพราะตัวรัฐบาลเองนั่นละ หนวยงานของรัฐเอง  

นั่นละ เปนเจาของคลื่นความถี่ และเปนเจาของสถานีอยูในปจจุบันนี้ เราตองจับหลักตรงนั้น   

 



 ๙๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นงลักษณ ๔๒/๒ 

 

ใหไดเสียกอน พอจับหลักตรงนั้นไดแลวนะครับทานประธาน ปญหามันก็มีอยูวา 

องคกรที่จะมาจัดสรรคลื่นความถี่นี่จะมีกี่องคกร นั่นแหละครับถึงตามมา ก็บังเอิญสื่อ

วิทยุโทรทัศนก็ใชคลื่นความถี่จํานวนหนึ่ง และสื่อโทรคมนาคมก็ใชคลื่นความถี่อีกจํานวน

หนึ่ง แตเดิมเราเขาใจกันวา คลื่นความถี่วิทยุก็เปนของวิทยุ โทรคมนาคมก็เปนของ

โทรคมนาคม วิทยุ โทรทัศน หมายความวา ทานประธานกับผมพูดออกไป คนฟงเปน

มวลชน คนฟงเปนหมื่น เปนแสน เปนลาน เรียกวา สื่อมวลชนออกไป แตโทรคมนาคม

แปลวา ทานประธานยกหูโทรศัพทพูดกับผม เราสงอีเมล (e – mail) ถึงกัน ใชอินเทอรเน็ต

(Internet) ถึงกัน อยางนี้เราเรียกวา เราเปนโทรคมนาคม --------------------------------------- 

                                                                                                              

                                                                                                                      - ๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       สมร ๔๓/๑ 

 

เมื่อกอนนี้เราคิดวา มันตองแยกกันเด็ดขาดระหวาง ๒ เร่ืองนี้ เพราะวา มันแยกกันได       

มันดูแลวมันแยกกันได ทานประธานยกหูโทรศัพทถึงผม เราก็พูดกัน ๒ คน คนอื่นไมไดยิน 

ยกเวนเขาจะแอบฟง  แตทานประธานกับผมรูกัน  ๒ คน  นี่ เ รียกวา โทรคมนาคม 

เพราะฉะนั้นพอเปนอยางนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว ป ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ ผมยังจําได

ขึ้นใจ เพราะมาตราที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ในป ๒๕๔๐ นะครับ จึงกําหนดใหมี

องคกรอิสระขึ้นมาจัดสรรคลื่นความถี่ แลวก็ไมไดกําหนดวา ใหมีกี่องคกร ทานประธาน

ครับ ตรงนี้คือหัวใจ เสร็จแลวก็จะไปออกกฎหมายลูก กฎหมายลูกนั้นออกมาในป ๒๕๔๓    

ชื่อวา พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ พุทธศักราช ๒๕๔๓ ตอนที่จะออก

พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ทะเลาะกันอยูนานวา จะมีองคกรเดียวหรือหลายองคกร ในที่สุด

เขาตัดสินใจมี ๒ องคกร แตมี ๒ องคกร มิใชเปนเพราะรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทานไป

เปดดูรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไมไดพูดเลยวามีกี่องคกร ใหมีองคกรอิสระขึ้นมาจัดสรรคลื่น

ความถี่ เสร็จแลวเขาไปปรองดอง ตกลงกันวา เรามี ๒ องคกร แตพอจัดสรรคลื่นความถี่    

ก็เอา ๒ องคกร นั้นมารวมพิจารณารวมกันในการจัดสรรคลื่นความถี่ ตอนนั้นเขาก็คิดกัน

อยางนี้ครับทานประธาน ผมนี่อยูในเหตุการณตลอด เขาก็ไปออกกฎหมายลูก เขาก็คิดวา

โทรทัศนและวิทยุก็สามารถจะจัดสรรคลื่นชวงหนึ่งได ไอคลื่นนี่นะครับ มันมีชวงยาว       

ก็กะวาชวงนี้ใหวิทยุและโทรทัศน คลื่นชวงนี้เอาไปโทรคมนาคม เอ็กซ-แบนด (Ex - band)       

ไปของทหาร ซียู แบนด (Cu band) (ซี แบนด – C band) เคยู แบนด (Ku band) ไปของ

ดาวเทียม เราแบงชวงความถี่ได พอแบงชวงความถี่ โทรทัศนใชระบบวีเอชเอฟ          

(VHF – Very High Frequency) ระบบยูเอชเอฟ  (UHF – Ultra High Frequency)    

อยางนี้เปนตน อันนี้ในโทรทัศนก็แบงยอย ความถี่เหมือนเสนยาวนี่นะครับ มันมีตั้งแต     

ถี่นอยไปหาถี่มากก็แบง ๆ กันได ตอนนั้น ความเขาใจของเราเปนอยางนั้นหมดเลย         

ป ๒๕๔๐ พอเปนอยางนั้น เราบอกวา เรามี ๒ องคกร กสช. และ กทช. ก็เกิดขึ้น กสช.    

ส นี่มันแปล จํางาย ๆ คือถาสื่อมวลชนนี่ มันมีตัว ส อยูตรงกลาง กสช. ถา กทช. คือ 

โทรคมนาคม ก็คือ มี ท อยูตรงกลาง ตกลง กสช. เราก็แบงกันงาย ๆ เลย มี ๒ องคกร      

ก็แลวกัน แลว ๒ องคกรนี้ อันหนึ่งไปทําโทรคมนาคม อันหนึ่งไปทําสื่อก็แลวกันนะครับ 

จาก ๒ องคกร นี้นี่ก็ไปสรรหา  ขึ้นมา แลวก็ปรากฏวา ทานประธานครับ ในพระราชบัญญัติองคกร 



 ๙๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       สมร ๔๓/๒ 

 

จัดสรรคลื่นความถี่ก็ใหมีกรรมการสรรหาเกิดขึ้น จํานวน ๑๗ คน  ๑๗ คนนี้ประกอบ

ไปดวยเจาหนาที่ของรัฐ ๕ ที่เหลือ ๔ ๔ ๔ ๔ หมด ๔ ๔ ๑๖  มีอยู ๔ องคกร ยกเวน 

หนวยเจาหนาที่ของรัฐมี ๕ เพิ่มจากคนอื่นอีก ๑ อีกที่เหลือนอกจากเจาหนาที่ของรัฐ ก็จะ

ไปอะไรครับ องคกรพัฒนาเอกชน ๔ สมาคมวิชาชีพ ๔ นักวิชาการ ๔ ผมนี่เปนคนที่

ตรวจสอบพวกนี้เปนประจํา ปรากฏวา ทั้ง กสช. และ กทช. ที่ไปพัวพันกับผลประโยชน

เปนแสนลาน บรรดา นักธุรกิจ บรรดาหนวยงานของรัฐที่มีคลื่นเยอะ ๆ เองนี่แหละครับ 

พยายามสงคนของตัวเองไปเปนกรรมการสรรหาทั้งหมดเลย ผมนี่ตรวจสอบ กทช.      

ทานประธานจําได ผมเคยแฉกลางสภา ผมยืนตรงนี้วา ใครนี่รับสินบน จนกระทั่งที่ปรึกษา

ของประธานวุฒิสภาในสมัยนั้นตองหลุดจากตําแหนง เพราะไปเรียกรับสินบน ตัวประธาน

ตองหลุดจากตําแหนง ผมยืนพูดตรงนี้ครับทานประธาน กทช. ในที่สุดเราลมการสรรหา

เปนครั้งแรก -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    - ๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัตนา ๔๔/๑ 

 

โผลมาครั้งที่ ๒ ผมเอาไมอยู แนบเนียนมาก จนกระทั่งในที่สุดผานไป กทช. เลยยงัม ีกทช. 

อยูในขณะนี้ กสช. นี่เขามาในวุฒิสภา ผมก็เปนคนตรวจ ครั้งแรกก็ปรากฏวา กรรมการ

สรรหาสวนที่เปนองคกรพัฒนาเอกชนก็เอาแตตั้งองคกรพัฒนาเอกชนใหม ยกรังเลยครับ

ที่ตั้งอยูบานเลขที่เดียวกันหมดเลย เปนสิบ ๆ รอย ๆ แลวมาเลือกกันเอง ในที่สุดก็ได

ตัวแทนของคนกลุมหนึ่ง วัดก็อยากจะอยูในองคกรพัฒนาเอกชนดวย มีวัดเขามา       

บอกเปนองคกรพัฒนาเอกชนกับเขาดวย อยางนี้เปนตน องคกรวิชาชีพก็กลายเปน

ผูประกอบการเขาไป บอกเขาก็เปนวิชาชีพ ในที่สุดเลือกไปเลือกมา ไดผูประกอบการ   

แลวผลในที่สุดนะครับทานประธาน ก็เลือกพวกตัวเองขึ้นมา ผมก็ฟองตอศาล ในที่สุด 

กสช. รุนแรกก็ลม ศาลปกครองก็จับลม มารุนที่ ๒ ก็อีหรอบเดียวกันอีก ในที่สุดผมก็เปน

คนจัดการเรื่องนี้ แลว กสช. รุนที่ ๒ ก็ลมไป เพราะฉะนั้นที่คุณอุทิศ ชูชวย บอกวา เราไมมี 

กสช. ใครอยากไมมีก็ไมรู กสช. ถาดูเผิน ๆ ก็อาจจะบอกวา เปนเพราะนายเจิมศักดิ์มันลม

เขาไปหมด แตถาดูลึก ๆ แลวก็จะพอรูวา ก็มันเลนพรรคเลนพวกกัน แลวมันไมลม มันไม

มากินบานกินเมืองกันหรือ ถาเขาเขามา แลวถาการจัดสรรคลื่นความถี่ ทีนี้ละชอบธรรม     

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มีการจัดสรรคลื่นความถี่ แลวมีคนไดผลประโยชน      

ไปเลย อยางถาวรดวย ทานประธานครับ ผมจําเปนเหลือเกินที่ผมจะตองดําเนินการ      

ในชั้นนั้น ปรึกษากันแลวปรึกษากันอีก อยากใหมี กสช. เร็ว แตวาถามีเร็วแลว เขาเขามา

จัดสรรคลื่น แลวถาวร กระจายไปอยางถาวร เราคืนไมได ตกลงเราคิดวา จําเปนที่จะตอง

จัดการก็จัดการ แลวในที่สุดก็ดําเนินการ แลวก็ประสบความสําเร็จ ปจจุบันนี้ก็เลยมีแต 

กทช. และไมมี กสช. ทานประธานครับ ที่ผมพูดตรงนี้ เพื่อจะชี้ใหเห็นเปนพื้นฐานวา      

เราควรจะมีองคกรเดียว หรือ ๒ องคกร ทีนี้ละ มาถึงประเด็นนี้แลว ตอนนั้น ผมกราบเรียน

ทานประธานวา เราคิดวา สื่อนี่ เราแยกกันได แยกกันไดเปน  ๒ ประเภท  ๒ ชวง                 

คลื่นความถี่แลวแยกกัน แตปจจุบันนี้เทคโนโลยีนี่ ปรากฏวา โทรศัพทก็ดูโทรทัศนได 

อินเทอรเน็ตได อินเทอรเน็ตก็ดูโทรทัศนได ใชโทรศัพทได พูดงาย ๆ วา ทั้งโทรคมนาคม 

และทีวี วิทยุ มันใชคลื่นตัวเดียวกันเลย ไมไดเปนชวง ๆ อีกตอไป คลื่นเดียวที่ไดรับการ

จัดสรร แตกคลื่น ผาคลื่น ในคลื่นเดียวกันที่ไดรับการจัดสรรมา ไมวาจะกี่เมกะเฮิรตซ 

(Megahertz) ก็ตาม สามารถที่จะไปทําไดหมดเลยทุกประเภท  ถามวา โจทยขณะนี ้



 ๙๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัตนา ๔๔/๒ 

 

สภาตองตัดสินใจแลว  เราควรจะมี ๒ องคกร หรือองคกรเดียว ในเมื่อเทคโนโลยีมันทับ

กันเปนอันเดียวกันทั้งหมดเลย มันเปนเรื่องเดียวกัน ทานประธานเดโชไดรับจัดสรรคลื่น

ความถี่ไปจํานวนหนึ่ง ทานจะทําอะไรในคลื่นนั้นทานทําได ผมไดรับจัดสรรจํานวนหนึ่ง 

ผมก็ทําไดหมด วิทยุ โทรทัศน โทรคมนาคม ผมทําไดหมดเลย ไมมีอะไรขีดคั่น ไมมีอะไร

ตองแบงแยกอีกตอไป ยกเวนเพียงแค ถาทานไดใบอนุญาตทําทีวี วิทยุ ทานทําไดแคนั้น     

ผมไดรับใบอนุญาตทําอีกอยาง ผมทําไดอีกอยางหนึ่ง โดยที่คลื่นที่ผมมีนี่ใชไดดานเดียว 

จะใชอีกดานหนึ่งไมได ทีนี้ละ ตรงนี้ละครับที่เราจะตองตัดสินใจ ทานประธานครับ       

ผมเกิดความยากลําบาก ที่ผมกราบเรียนทานประธานวา ผมจะอภิปรายวันนี้ เกิดความ

ยากลําบากมาก ผมเองอาจจะมีความเห็นอยางหนึ่ง แตทานประธานครับ สภาแหงนี้    

ตั้งผมไปเปนประธานกรรมาธิการรับฟงความเห็นของประชาชน เร่ืองนี้เปนเรื่องที่     

วงการสื่อ ทานประธานก็รู วงการสื่อ วงการการนักสื่อสารมวลชน อาจารยมหาวิทยาลัย 

สถาบันการศึกษา สถาบันทั้งหลาย เขาพูดคุยกันมาชั้นหนึ่ง และใหผมไปนั่งรับฟง        

กับเขาอยู ทานประธานครับ เขาอยากมี ๒ องคกรครับ ----------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              เกศราภรณ ๔๕/๑ 

 

แตใจผมในขณะนี้ ผมบอกทานประธานวา ผมคิดวา มีองคกรเดียว ทานประธานตองแยก

นะครับ ทานประธานก็ตองกรุณาผมดวยวา แลวทานสมาชิกตองฟงผมอยางแยก 

เพราะวาผมตองทําหนาที่ ๒ อยาง ในตัวคนคนเดียวกัน ตอไปนี้ที่ผมจะพูดในชวงแรกนี้ 

เปนความเห็นของบรรดาสถาบันการศึกษา สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

และสมาคมทั้งหลายที่เขาบอกกับผมมา แลวเขากลัววา ผมจะพูดผิดอีก เมื่อวานนี้                         

เอาหนังสือมาให ผมบอกดี ผมจะไดขออนุญาตอภิปรายไปตามหนังสือ จะไดไมผิดเพี้ยน 

แลวถาใครถาม ผมก็จะตอสูใหทานอยางใจที่เขาอยากจะพูด เพราะเขามาพูดในที่นี้ไมได

เพราะฉะนั้นทานประธานกรุณาผมวา ชวงแรกจะขอพูดในนามของเขากอน แลวประเดี๋ยว

เจิมศักดิ์จะมาพูดในนามของตัวเอง อาจจะเห็นตางกันบางอีกเล็กนอยในภายหลัง      

ทานประธานครับ เขาทําหนังสือถึงผมเมื่อวานนี้ ทั้งหมดนั้นมีอยูยี่สิบกวาองคกรที่เขา

รวมกันคิดและรวมกันทํา รวมกันรางหนังสือ มีสมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนไทย          

สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย คณะวารสารสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

สื่ อส า รมวลชน  มหาวิ ทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม  นิ เ ทศศาสตร  มหาวิ ทยาลั ย รั งสิ ต                       

คณะนิเทศศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                          

เครือขายปฏิรูปสื่อภาคประชาชน สมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน สมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย สมาคมผูประกอบวิชาชีพวิทยุทองถิ่นไทย 

คณะกรรมการประสานงานองค ก รพัฒนา เอกชน  สหพันธ อ งค ก รผู บ ริ โภค                          

มูลนิธิผูบริโภค มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เครือขายสื่อภาคประชาชนภาคเหนือ 

เครือขายวิทยุชุมชนจาวลานนา เครือขายวิทยุชุมชนภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด สหพันธวิทยุ

ชุมชนภาคตะวันออก สมาพันธวิทยุชุมชนคนอีสาน และเครือขายสื่อภาคประชาชน                      

ภาคอีสาน ทานประธานครับ เขาบอกวา ตองอภิปรายอยางนี้ครับ คือ มาตรา ๔๗                          

ที่เรากําลังพูดอยูนี้ เขาบอกวา คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ เขาเห็นดวย           

เขาเห็นดวยตอไปอีกวา ใหมีองคกรของรัฐเปนอิสระ เห็นดวย แตเขาขอตัดองคกรหนึ่ง

ออก เขาขอเพียงแคใหเปนองคกรอิสระเฉย ๆ นะครับ ทานประธานครับ ที่ผมพูดนี้ตรงกัน 



 ๙๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              เกศราภรณ ๔๕/๒ 

 

กับที่ผมขอแปรญัตติทุกประการ เพราะเขาไดพูดคุยกับผม ผมไปนั่งรับฟงเขามา                          

แลวผมแปรญัตติใหเขา ผมไมไดแปรญัตติในสวนที่ผมเชื่อหรือเห็น ทานประธานเขาใจ                 

นะครับ ผมมีความยากลําบากที่ผมตองทํางาน ๒ อยางซอนกัน ถาผมไมแปรไวใหเขา

กอน เขาจะไมมีโอกาสมาพูดในนี้ นี่ผมแปรตามที่ประชาชนตองการ ทานประธานครับ                          

เขาขอใหตัดคําวา องคกรหนึ่ง แปลวาใหมีองคกรอิสระเฉย ๆ ไมตองระบุวาจะมี                          

๑ องคกร หรือ ๒ องคกร แลวเรื่องนี้ยังไมตกตะกอน ตองไปวากันตอที่จะมี ๑ หรือ ๒                     

แตยกรางบอกวา มี ๑ องคกร เขาบอกวา ตัดคําวา ๑ องคกร ไมตองไปกําหนดไดไหม 

เหมือนป ๒๕๔๐ ไดไหม เขาบอกวา อยางนี้ครับ เนื่องจากบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญ       

ทั้ง ๒ มาตรา ยังขาดการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ ของ

สังคมอยางกวางขวางเพียงพอ วาควรจะมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระเพียงองคกรเดียว    

หรือหลายองคกร ขณะเดียวกันยังไมมีงานวิจัยอยางเปนระบบ นักวิชาการก็นึกถึง

งานวิจัยดวยวา มีอะไรยืนยันไดไหม ยังไมมีงานวิจัยอยางเปนระบบยืนยันจนเกิดความ

ชัดเจนเปนขอยุติวา การบัญญัติใหมีองคกรเดียวจะเปนผลดีตอการปฏิรูปสื่อโดยภาพรวม

อยางแทจริง -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                        - ๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        รัศมี ๔๖/๑ 

 

เนื่องจากกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคมเปนกิจการที่มีลักษณะ

เฉพาะที่ตองการกํากับดูแลที่แตกตางกัน การกําหนดใหองคกรกํากับดูแลวิทยุโทรทัศน

และโทรคมนาคมมีเพียงองคกรเดียว จึงอาจไมสอดคลองกับการปฏิบัติ และยังอาจนํามา

ซึ่งการขาดการคานอํานาจในการกํากับดูแลกิจการทั้งสอง  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปฏิรูป

สื่อเปนรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตยทั้งระบบอยางเปนธรรมและทัดเทียม    

แกทุกภาคสวนของสังคม รวมทั้งเปนการไมเพิ่มเงื่อนไขในการไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญ     

ฉบับใหมของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เครือขายองคกรวิชาชีพสื่อมวลชน สถาบันวิชาการ 

เครือขายองคกรพัฒนาเอกชนทั้งหลายที่ผมกลาวนามมาแลว บอกวา ไมมีความจําเปน 

อันใดที่สภารางรัฐธรรมนูญจะบัญญัติให มีองคกรกํากับดูแลเพียงองคกรเดียว            

ทานประธานครับ นั่นคือ ขอความที่สําคัญ โดยสรุปก็คือวา เรายังไมมีงานวิจัยยืนยัน    

เปนแตเพียงแคเราคาดเดาเอา และยังไมไดตกตะกอน ยังไมไดพูดจากันอยางกวางขวาง 

นารับฟงนะครับทานประธาน นี่คือสภาองคกรวิชาชีพทั้งหลายที่เขาบอกเรา นี่คือ

สถาบันการศึกษาทั้งหลายที่เขาบอกเราวา อยากําหนดไปเลย อยากําหนดใหตายตัว     

ไปเลยไดไหม รัฐธรรมนูญนี่อยาบีบวา ตองมี ๑ หรือมี ๒ ใหเปดไวกวาง ๆ ไดไหม ที่นี้    

ผมจะขออนุญาตแสดงความเห็นในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ            

ทานประธานครับ สวนหนึ่งผมเห็นดวยกับเขา ผมคิดวา นี่เปนทางออกที่ดี ถาเราออก

เหมือนกับที่บรรดาสถาบันทั้งหลาย สถาบันการศึกษา ครูบาอาจารย คนทําสื่อทั้งหลายที่

เกี่ยวของโดยตรงเขาใหความเห็นอยางนี้ ผมถือวาเปนทางออกที่ดี นี่คือความเห็นสวนตัว 

แตใจหนึ่งนี่แมผมจะเห็นดวยกับกรรมาธิการยกราง ผมบอกตรง ๆ วา ถาไมมีหนังสือ 

ฉบับนี้มา ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางรอยเปอรเซ็นต เพราะอะไรครับ เพราะ

ปจจุบันนี้สื่อวิทยุโทรทัศน โทรคมนาคม มันเปนอันเดียวกันแลว มันคลื่นอันเดียว มันใชได

หมด  ๒. ถาเรารวมกันได การจัดสรรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอาจจะยอหยอน       

ในเรื่องของการกํากับ เพราะอะไรที่เปนสื่อมวลชน มันพูดถึงเนื้อหาที่ประชาชนจะไดรับ   

มีซอฟตแวรเกิดขึ้น คือ มีตัวเนื้อหา ทานประธานครับ แตโทรคมนาคม ทานประธาน      

กับผม ผมพูดไมดี ทานก็โกธรผมเองก็แลวกัน คนอื่นไมตองรูเร่ือง ไมมีเนื้อหา ผมพูดดี  

ทานก็รักผม ก็มีแคนั้น  แตเมื่ออันหนึ่งมี เนื้อหา  ซอฟตแวรกับฮารดแวรก็ มีทางแกได  



 ๙๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        รัศมี ๔๖/๒ 

 

ก็คือ มีองคกรหนึ่ง แตพอถึงเวลากํากับ ก็แยก ในองคกรเดียวกัน กระทรวงเดียวกันยังมี

ตั้งหลายกรมได ก็แยกเปนแตเพียงแคมือซายกับมือขวา มีองคกรยอยลงไปทํางาน      

บางเรื่อง  แตเ ร่ืองคลื่น  เ ร่ืองความถี่  เ ร่ืองเทคนิคมารวมกันทําที่ เดียวกันก็ทําได            

ทานประธานครับ ดูใหดีนะครับ ที่คุณอุทิศพูดนี่ คือ มือขางซาย มือขางขวา มันเหมือนกัน

แหละครับ ในที่สุดเปนเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น เพียงแตวา เราจะใสไวในหมวกเดียวกันหรือ

เปลา หรือเราจะแยกกัน ป ๒๕๔๐ เขาก็เถียงกันอยางนี้ละครับ ในที่สุดเขายอมแยกกัน 

แตเขาบอกวา เวลาทํางานตองมาทําดวยกันบางเรื่อง แตเที่ยวนี้กรรมาธิการยกราง    

ทานบอกวาเปนเรื่องเดียวกัน เวลาทํางานทําดวยกันบางเรื่อง บางเรื่องแยกกัน มันก็

เหมือนกันแหละครับ คราวนี้ขอดีอีกอันหนึ่งที่คนไมคอยคิดของการที่มีองคกรเดียว      

เมื่อวานนี้ผมบอกเขาอยางตรงไปตรงมา เขามายื่นหนังสือกับผมที่ชั้นลางของสภา       

ผมบอกวา ทานตองกรุณาใหผมพูดความจริงในสิ่งที่ผมคิดดวย จะไดเปนประโยชนตอ

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเขาไดตัดสินใจกันไดถูกวา จะโหวตเอากันอยางไร ผมตอง   

ขอพูดความจริงทั้งหมด ทานประธานครับ ถามีเสียองคกรเดียว มีขอดีในทางเทคนิค

เฉพาะหนา ที่มีขอดี ในวันนี้ พรุงนี้เลย เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอย ภายใน 

ปเดียวนี่มีขอดีเกิดขึ้นเลย ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                         - ๔๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รสรินทร ๔๗/๑ 
 

ก็คือวา พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ป ๒๕๔๓ หลายมาตรา จะตองใชไมได 

แปลวาอะไรครับ แปลวา คณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร       

คลื่นความถี่ที่ไปกําหนดไวมันใชไมได ถามวา ทําไมผมจึงชื่นชอบใหกรรมการสรรหาที่เปน

องคประกอบ ๑๗ คน ที่ผมปูพื้นตั้งแตตนวา ใชไมได เพราะองคประกอบนั้น เปน

องคประกอบที่ถูกบิดเบือนไปเรียบรอย แทรกแซงเสียจนไมเหลือแลว ขาดความเชื่อถือ    

ไปทั้งหมด ทานจําไดใชไหมครับ ๑๗ คน มีเจาหนาที่ของรัฐ ๕ มีสภาองคกรวิชาชีพ ๕     

ก็กลายเปนสภาองคกรของผูประกอบการ และเจาของกิจการ นักวิชาการสื่อสารมวลชน 

๔  เอ็นจีโอ (NGO – Non Government Organization) ๔ เขาก็ไปตีความวา สมาคมวิทยุ

วอลคกี้ ทอลคกี้ (Walky talky)  ก็ใช แลวก็วอลคกี้ ทอลคกี้ ของจังหวัดตาง ๆ ก็มาสมัคร 

แลวเลือกกันเองไดเขาไปอีก ทานประธานครับ มันมีคนไปจัดตั้ง กวาดตอนคนเขามา 

เลือกกันเอง แลวมาเปนกรรมการสรรหา เสร็จแลวเวลาคัดเลือกนี่ มันมีสวนไดเสียกัน  

หมดเลยในนั้น ผมนี่สามารถจะบรรยายใหทานประธานฟงไดวา นายพลคนนี้นี่มีสวน     

ไดเสียมาอยางไร เพราะนายพล คนไหนเขาไปเปนกรรมการสรรหา และมีนักวิชาการ     

อีกคนหนึ่งเขาไปเปนกรรมการสรรหา เพื่อที่จะไดคะแนนไดเปนคนนี้ ไดเปน กสช. ผมนี่

สามารถจะเขียนชารท (Chart) โยงใยได เสียดายนะทานประธาน ผมนี่ทิ้งไวที่วุฒิสภา 

เพราะผมเขาใจวา เมื่อผมหมดจากวุฒิสภาแลว ไมเคยคิดจะเอากลับบาน เพราะนึกวา 

จะใชงานเมื่อไรก็มาขอได แตพอหมดสมาชิกวุฒิสภา กลับมาขอเขา เขาบอกวา ความลับ

ราชการ ใหไมได แมกระทั่งงานผมเอง ผมเซ็นหนังสือสง ปปช. เอง เซ็นหนังสือสงศาลเอง 

เขาบอกวา ขอสําเนาหนังสือผม เขาบอกวา เขาใหผมไมได เจาหนาที่ หมดอํานาจแลว 

แหม รูอยางนี้สําเนาเอาไวที่บานก็ดี เขาบอกวา ตองเขากรรมการขอมูลขาวสาร 

เหมือนกับที่เราพิจารณาเมื่อกี้นี้เลยมาตรา มาตราเทาไรนะครับ  ๕๕ ที่จะพิจารณา ผมนี่

ขอหนังสือตัวผมเอง ตองเขากรรมการขอมูลขาวสารของสภาวา จะใหนายเจิมศักดิ์ไหม 

ผมเจ็บใจมากเลย เคยจะเอาไปยื่นตอศาลในตอนหลัง ทําไมได ทานประธานครับ กลับมา

พูดถึงตรงนี้นี่ เพราะฉะนั้นถามีองคกรเดียวตามกรรมาธิการ ก็แสดงวา องคกรเกาที่มันมี 

๒ องคกร มันตองทิ้งไป โดยปริยาย  กรรมการสรรหาก็ตองวากันใหมหมด กทช.       

ที่หลุดไป  มีอยู  ๗ คน ทานประธานครับ ๗  อรหันตนี่นะครับ บางคนนี่มาจากสถาบัน          



 ๑๐๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รสรินทร ๔๗/๒ 

 

การศึกษาที่ไปรับงานวิจัยกับบริษัทบางบริษัทแลวก็ออกมาวา เวลาที่จะแปรสัญญา

สัมปทานไมตองจาย อยาใหผมเอยเลยวา ชื่ออะไร ถาเปนการประชุมลับ ผมจะเปดเผย

ใหหมดวา คนคนนั้นชื่ออะไร บางคนนี่นะครับ อยาพูดเลยนะครับ รายละเอียดวาใครเปน

อยางไรนั่นนะครับ รายละเอียด คือ ตัวบุคคลไมพูดก็แลวกัน เอาเปนวามีปญหาก็แลวกัน 

หลายคนในนั้น  ตกลงทานประธานครับ ถาเปนองคกรเดียวนี่ ก็ดีไปอีกอยางหนึ่ง มันตอง

เร่ิมใหม แลวจาก ๗ นี่อาจจะมีสัก ๑๑ เปนองคกรเดียว แลวมี ๑๑ คน จาก  ๒ องคกร 

องคกรละ ๗  ก็เปน ๑๔ ผมวาถาชวยกันทํางาน ๑๑ ก็นาจะพอ จะ ๑๓ ก็ได เสร็จแลว   

ทําอยางไรครับทานประธาน เสร็จแลวก็แบงหนาที่กันอีกทีหนึ่ง พอถึงเวลาซอฟตแวร     

หรือเร่ืองของการกํากับ ซึ่งมีความแตกตางกัน ระหวางสื่อสารมวลชนกับโทรคมนาคม     

ก็แยกกันไปกํากับ แยกกันไปออกใบอนุญาต ทานประธานครับ ถาโมเดล (Model)      

อยางนี้นี่ ก็จะเปนประโยชน ถาโดยสรุป ทานประธานจะเห็นวา เดิมนี่กอนที่เราจะมี

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ รัฐเปนเจาของ ผูใดเขามามีอํานาจรัฐแทรกแซง รัฐเปนผูกํากับ 

ตรวจสอบเอง ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๔๘/๑    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  พรเทพ ๔๘/๑ 

 

ผูดําเนินการเปนผูกํากับ ตรวจสอบเอง มีปญหาแน แลวถานักการเมืองเขามา โดยที่ผูมี

ผลประโยชนในโทรคมนาคม ผูมีผลประโยชนในสื่อวิทยุ โทรทัศน ผมไมตองบอกวาใคร 

เขามาเปนรัฐมนตรี เขามาเปนนายกรัฐมนตรี เขามาจัดตั้งพรรคการเมือง เขามาทําพรรค

การเมือง แลวกํากับตรวจสอบกิจการของตัวเองนี่ มีปญหาแน เพราะฉะนั้นผมคิดวา

กรรมาธิการยกรางทานก็มีเหตุผล ๑. เปนองคกรอิสระของรัฐ  ๒. มีองคกรเดียว ทานก็มี

เหตุผลของทาน แลวทานตองชั่งแลวละครับทีนี้ ผมกราบเรียนทานประธานนะครับ        

ผมบอกแลววา ในตัวผมเองยังเกิดความยากลําบาก ฟงสุมเสียงจากองคกรทั้งหลายที่ให

ความเห็นมา และกรุณามากเลย ไวใจวา ใหผมนี่มาแสดงความเห็นใหได ผมแสดงใหแลว 

เขามีเหตุผลอยางยิ่งที่ไมอยากใหรวบรัดเหลือ ๑ องคกร เพราะเขากลัว ฝายนี้ก็มีเหตุผล 

ถาเปนองคกรเดียวก็มีประโยชนหลายอยาง ทั้งทางเทคโนโลยีก็เหมือนกัน ไมมีเหตุผล

อะไรเลยจะตองมีหลายองคกร ก็มีเหตุผล แลวยิ่งกวานั้น ถาเปนองคกรเดียวจะเกิดการ

แขงขันระหวางเจาของโทรคมนาคม เจาของสื่อ เพราะมันจะมารวมกัน แลวมันจะแขงขัน

กัน จํานวนผูแขงขันจะมีมากขึ้น โอกาสการผูกขาดจะนอยลง เพราะตอไปผูที่ทํา

โทรคมนาคมก็ทําสื่อได ผูที่ทําสื่อก็ทําโทรคมนาคมได การแขงขันก็จะมากขึ้น ประชาชน 

ก็จะไดประโยชน ถามองในมุมกรรมาธิการ นี่ผมลองวิเคราะหทั้ง ๒ มุมนะครับ แตมุมของ 

ผูเรียกรองที่เรียกรองใหผมบอกวา ฝายโทรคมนาคมนี่มันยักษใหญ บริษัทโทรคมนาคม   

นี่เงินมันเยอะ สื่อ ขนาดไมวาจะชองอะไรก็ตามนะครับ ชอง ๓ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ไอทีวี หรือ

อะไรก็แลวแต ที่บอกวามูลคาเปนแสนลานปหนึ่ง ๆ แตก็ยังเล็กกวาพวกโทรคมนาคม กลวั

วา โทรคมนาคมพอเปดเขามาดวยกันแลวมันก็จะมาครอบงําหมด สื่อก็จะไมเหลือ           

ทานประธานชั่งเอาเองก็แลวกันนะครับวา รูปการมันจะเปนอยางไร อะไรกันแน ผมนี่    

นั่งคุยกับเขาไมใชนิดเดียวนะครับ ถกกันนานนะครับเร่ืองพวกนี้ เขาจึงเรียกรองวา ถาเรา

ยังไมม่ันใจ ทานเขียนเสียวา ใหมีองคกรอิสระดีไหม อยาเพิ่งล็อกตัวเอง แลวไปตกตะกอน

ความคิดกัน ไปรับฟงความเห็นกันใหมากกวานี้ เขาเขาใจวา เรานี่มีเวลาจํากัด เราจําเปน

ที่จะตองเสร็จรัฐธรรมนูญภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันการประชุมวันแรก แตทานอยาไป

ถึงกับไปสุมเสี่ยงล็อกตัวเองไดไหม ทานเอาแตเพียงแคใหมีองคกรอิสระเฉย ๆ แลวไปทํา

วิจัยกัน  แลวไปศึกษากันอีกหนอยหนึ่ง  แลวไปออกกฎหมายลูก  ไปแกกฎหมายลูก  



 ๑๐๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  พรเทพ ๔๘/๒ 

 

ในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ แตพอถึงตรงนั้น ทานประธานครับ ฟงดูมัน

ก็ดี มันเหมือนกับเราเตะลูกออกไป เราก็สบาย แตพอไปถึงตรงนั้นทานประธาน ก็จะมี

ปญหาอีก พอไปถึงองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ แลวใครละจะเปนเจาภาพ พอไปถึงรัฐบาล

หนา รัฐบาลหนาอาจจะมีใครที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับสื่อและโทรคมนาคม เจาภาพก็

เบี้ยวอีก แลวรางออกมามันจะเปนอยางไร แลวเรื่องนี้ถาเขารางออกมามีอะไรที่มัน          

มีปญหา ก็เกิดปญหาอีก ก็คือเรื่อง ๒ องคกร กับองคกรเดียวนี่แหละ ทานประธานครับ 

ผมก็พูดไดแคนี้แหละครับทั้ง ๒ ดาน ทั้งตัวผมเองทะเลาะกับตัวผมเองอีกฝงหนึ่ง        

แลวทานจะตัดสินใจอยางไรนี่นะครับ อันนี้ก็เปนประเด็นแรกที่ผมกราบเรียนในเรื่องของ

องคกรวา จะมีองคกรเดียวหรือกี่องคกร ทานประธานครับ ผมไดแปรญัตติในสวนอื่น     

ซึ่งเปนสวนเล็ก ทานประธานจะใหผมพูดเลย หรือจะใหเก็บไวกอน เราเอาเรื่องใหญ

เสียกอนไหม หรือจะเอาเรื่องเล็กดวย  

 

                - ๔๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               อุทัยวรรณ ๔๙/๑ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ถาคิดวาเบรก (Break) ได ก็จะไดฟงกันหลาย ๆ โทน (Tone) หนอยนะครับ แตประเดี๋ยว  

คอยกลับมาพูดถึงเรื่องเล็ก ยืนยันวาจะใหสิทธิพูดอีกครั้งหนึ่ง 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ ถาอยางนั้นผม

เอาแคเร่ืององคกรเดียวกอน ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

กอนถึงทาน เจาของญัตติกอนนะครับ คุณวิชัยครับ 

  นายวิชัย รูปขําดี  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย รูปขําดี ครับ 

ผมไดขอแปรญัตติไว ๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกนั้น เปนเรื่องที่อยูในวรรคหนึ่ง เพื่อให

ทางคณะกรรมาธิการยกรางไดหมดหวงไป ผมขอเรียนวา ขอความในวรรคหนึ่งที่ขอ

เพิ่มเติมเร่ืองความมั่นคงของรัฐนั้น ผมไมติดใจครับ ดวยเหตุที่วา ขอความนี้ไดมีปรากฏ

อยูในวรรคที่ ๓ แลว เปนขอความอธิบายเปนเรื่องเดียวกันนะครับ ดังนั้น จึงเหลือขอความ

ที่ขอตัด ก็เปนประเด็นที่ตรงกันนะครับกับของคุณอุทิศและของอาจารยเจิมศักดิ์ นั่นคือ

เร่ืององคกร จํานวนองคกรวา จะเปนกี่องคกร ในเรื่องนี้ผมคิดวา เราคงจะตองใชพินิจ

พิจารณาใหรอบคอบ ดวยเหตุผลอยางที่เรารับทราบกันแลววา มันมีผลกระทบ มีเร่ืองที่

เกี่ยวของกับผลประโยชนมหาศาล แลวก็ที่ผานมา เราก็มีประสบการณ บทเรียนที่นาจะ

ตองนํามาพิจารณาใหรอบคอบดวยนะครับ ผมเคยอภิปรายไวตั้งแตวันแรก ๆ วา

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมใช เปนการนําเอาป  ๒๕๔๐  มาเปลี่ยนอะไหล  เรามีเวลาที่

เปลี่ยนแปลงมา ๑๐ ป สังคมเปลี่ยนเยอะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเทคโนโลยีนะครับ 

ดังนั้น การจะออกแบบองคกรควรจะเปนกี่องคกรนั้น เปนเรื่องนาจะตองเปดกวางนะครับ 

ผมขออนุญาตใหทานอาจารยกิตติ  ตีรเศรษฐ ซึ่งเปนผูรับรองในเรื่องนี้ไดอภิปรายนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ

แตกอนถึงทานนั้น ทานอภิชาติกอนนะครับ เชิญทานอภิชาติกอนครับ  
 
 
 



 ๑๐๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               อุทัยวรรณ ๔๙/๒ 

 

   นายอภิชาติ  ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ ขอใชสิทธิอภิปรายในฐานะที่เปนผูลงชื่อสนับสนุนการแปรญัตติ     

ในมาตรา ๔๗ ทานประธานครับ มาตรา ๔๗ ซึ่งเปนเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่และ

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่นั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่ผมอยากจะใหสภารางรัฐธรรมนูญ

แหงนี้ไดพิจารณากันอยางรอบคอบและรอบดานครับ เพราะอะไรครับ คลื่นความถี่นั้น  

ถาสังคมไทยเราจัดสรรกันไดดีนั้น ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศนี้   

ใหไปสูสังคมฐานความรู จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาใหคนไทยนั้นไดเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีขีดความสามารถในการแขงขันกับคนเขาไดทั้งโลก แตถาเราจัดสรร 

ไมดี ทรัพยากรคลื่นความถี่กระจุกตัวอยูกับกลุมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเพียงเพื่อ

นําไปแสวงหาประโยชนทางการคา เพื่อกําไรสูงสุด สุดทายทรัพยากรคลื่นความถี่ก็จะ

นําไปสูความร่ํารวยผิดปกติ ทานประธานครับ ผมเองนั้น จะอภิปรายเหตุผลในการ      

แปรญัตติ ในมาตรา ๔๗ โดยยึดโยงกับเจตนารมณการปฏิรูปสื่อของรัฐธรรมนูญ         

ฉบับป ๒๕๔๐ เพราะฉะนั้นไมตองหวงครับ การอภิปรายของผมในวันนี้จะไมไปไกล           

ถึงตางดาวครับ ผมจะยึดโยงกับรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ ซึ่งครั้งกระนั้น เมื่อ ๑๐ ป       

ที่ผานมานั้น ไมไดมีเพียงความปรารถนาที่จะปฏิรูปการเมืองอยางเดียวเทานั้น ------------- 

 

              - ๕๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๐/๑ 

 

แตหัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นั้น ตองการใหมีการปฏิรูปสื่อ คูขนาน   

กันไปกับการปฏิรูปการเมือง ตราบใดก็ตามที่ยังไมมีการปฏิรูปสื่อ ก็ยากที่การปฏิรูป

การเมืองนั้นจะประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นผมจึงยึดโยงกับฉบับป ๒๕๔๐ และอยูบน

หลักคิดที่วา จะตองรักษาขอดีของ ป ๒๕๔๐ เดิม และเพิ่มเติมสิ่งใหมเพื่อแกไขปญหา     

ทานประธานครับ สาระสําคัญของการปฏิรูปสื่อจากรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นั้น        

มีเร่ืองใหญ ๆ อยู ๓ เร่ืองครับ  เร่ืองแรก ก็คือ การตอบคําถามกับสังคมครับวา บรรดา

คลื่นความถี่ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยูนั้นนะครับ ใครควรจะเปนเจาของ และใชเพื่อประโยชน

ของใคร เร่ืองที่ ๒ ก็คือ แลวบรรดาคลื่นความถี่ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้นั้น ควรจะมีใครมา

เปนเจาภาพในการจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งหมด และก็ขอที่ ๓ ควรจะมีกติกาที่วางหลักการ

ใหญ ๆ ในการจัดสรรคลื่นความถี่เหลานี้อยางไร ผมจะเรียนทานประธานนะครับวา อะไร

คือ ขอดีของ ป ๒๕๔๐ เดิม และอะไรคือการเพิ่มเติมสิ่งใหม เพื่อแกไขปญหา ซึ่งเปน

แนวทางของการพิจารณารัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่เราทํากันมาโดยตลอดทั้ง ๓ วัน ๒ คืน        

ที่ผานมา  เพื่อยืนยันใหสังคมไทยไดเห็นวา  การรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้  ยืนอยูบน

เจตนารมณของ ฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีความพยายามที่จะแกไขขอบกพรองตาง ๆ   

ที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ นั้น ยังไมบรรลุผลสําเร็จ ทานประธานครับ ในเรื่องแรก ใครจะ

เปนเจาของคลื่นความถี่ ซึ่งเมื่อสักครูนี้ก็ไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางแลว ไมวา     

จะเปนคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม ซึ่งเปนคลื่นที่

มองไมเห็น จับตองไมได ลองลอยอยูในอากาศ ฉบับป ๒๕๔๐ ไดวางเจตนารมณไววา      

คลื่นความถี่ทั้งหมดเหลานี้ เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะครับ 

ทานประธาน เมื่อมาถึงฉบับ ๒๕๕๐ ผมก็ตองขอบคุณทานกรรมาธิการยกราง ที่ยังยืนยัน

เจตนารมณของการปฏิรูปสื่อ ดวยการประกาศความเปนเจาของคลื่นความถี่วา ยังคงเปน

ทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชนสาธารณะ  ตรงนี้ เราเห็นตรงกันทั้งหมด             

ไมวาจะเปนกรรมาธิการยกราง หรือสภารางรัฐธรรมนูญในแตละกลุมที่แปรญัตติกันมา 

จะเห็นวาวรรคหนึ่งนั้นนะครับ ทุกกลุมนั้นเห็นตรงกัน นี่คือความพยายามที่จะรักษาขอดี       

ของป ๒๕๔๐ เดิม แตสิ่งที่เราอภิปรายกันมาสองสามทานนั้น เปนความพยายามที่จะ

เพิ่มเติมสิ่งใหมเพื่อแกไขปญหา  นั่นก็คือ ขอที่  ๒  ที่วาการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งมี  



 ๑๐๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๕๐/๒ 

 

มูลคามหาศาลนับแสนลานเหลานี้นั้น ควรจะมีใครที่เปนองคกรเจาภาพในการจัดสรร

คลื่นความถี่ ควรจะออกแบบองคกรอยางไร ควรจะมีองคกรเดียวหรือ ๒ องคกร         

หรือมากกวานั้น ทานประธานครับ จากฉบับ ๔๐ นั้นทําใหเกิดพระราชบัญญัติซึ่งเปน

กฎหมายลูกขึ้นมา ๑ ฉบับ สมาชิกบางทานไดอภิปรายถึงแลว นั่นก็คือ พระราชบัญญัติ

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ป ๒๕๔๓  ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๕๐ ครับ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได

ออกแบบองคกรในการจัดสรรคลื่นความถี่ไว ๒ องคกร องคกรหนึ่งนั้นจะกํากับดูแล   

คลื่นโทรคมนาคม ในขณะที่องคกรหนึ่งนั้นจะกํากับดูแลคลื่นวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน  ก็กลายเปนที่มาของการทํางาน ๒ ขา ระหวาง กทช. กับ กสช. --------------------- 

 

           - ๕๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สุพิชชาย ๕๑/๑ 

 

องคกรที่กํากับดูแลคลื่นวิทยุโทรคมนาคมนั้น ก็คือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ ไดเกิดขึ้น ดําเนินการเปนที่เรียบรอย สวนองคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลคลื่น

วิทยุกระจายเสียงและคลื่นวิทยุโทรทัศนนั้น คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. เมื่อสักครูนี้ เราก็ไดทราบภูมิหลังกันแลววา ไดเกิด

ปญหาอะไรขึ้น เนื่องจากวา เปนองคกรที่เกี่ยวของกับผลประโยชนมหาศาล กระบวนการ

ของการสรรหา และที่มาของ กสช. ก็เปนปญหามาโดยตลอด จนกระทั่งวรรคสองของ

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๐  ของป  ๒๕๔๐  นั้น  ก็เดินมาไดแคครึ่งทาง  ผมนับดูแลว       

มาตรา ๔๐ ของป ๒๕๔๐ นั้น มีอยูดวยกัน ๓ วรรค วรรคแรก คือ ใครเปนเจาของคลื่น

ความถี่ วรรคที่ ๒ คือ จะจัดสรรคลื่นความถี่กันอยางไร และวรรคที่ ๓  คือ กติกาในการ

จัดสรรคลื่นความถี่นั้น ควรจะทํากันอยางไร ปรากฏวา เจตนารมณของฉบับป ๒๕๔๐ 

เดินมาไดวรรคครึ่งครับ  นับดูแลวประมาณหาบรรทัดครึ่ง มาสะดุดหยุดลงตรงที่มีเพียง 

กทช. แตยังไมมี กสช. เพราะปญหาความไมชอบธรรมในกระบวนการสรรหา ดวยเหตุนี้

นะครับ จึงเปนโอกาสที่ผมคิดวา เราจะตองเติมแลวละครับวา ในขอบกพรองที่เกิดขึ้น 

ตาง ๆ ของระบบสื่อโดยรวม ทั้ง กสช. และ กทช. นั้น ก็เปนโอกาสที่เราจะเพิ่มเติมสิ่งใหม

เพื่อแกไขปญหาแลวละครับ นั่นจึงเปนที่มาวา ทําไมกระผมจึงไดเสนอแปรญัตติใน 

มาตรา ๔๗ ดวยการขยายความเพิ่มเติมนะครับวา ใหมีองคกรที่เปนอิสระ เรียกวา สภา

พัฒนาทรัพยากรสื่อสารแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย สถาบันจัดสรรและพัฒนาคลื่นความถี่

แหงชาติ ทําหนาที่จัดสรรและพัฒนาคลื่นความถี่ และสถาบันพัฒนาสื่อเพื่อประโยชน

สาธารณะแหงชาติ  ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการ และพัฒนาเนื้อหาสาระของ

สื่อตามวรรคหนึ่ง ทานประธานครับ นี่คือนวัตกรรมการออกแบบองคกรจัดสรรคลื่น

ความถี่ ที่ยังคงยืนอยูบนหลักการใหมี ๒ องคกร เพื่อจะไดมีการคานและดุลอํานาจ

ระหวางกันและกัน แตในขณะเดียวกัน เพื่อใหการดูแลคลื่นความถี่ ไมวาจะเปนวิทยุ 

โทรทัศน หรือโทรคมนาคม  ซึ่งใชงานไดเหมือนกันทั้งหมดแลวนั้น ไดมีลักษณะบูรณาการ

รวมกัน แนวคิดที่กระผมไดนําเสนอในการแปรญัตติ จึงเปนแนวคิด ๑ สภา ๒ องคกร 

องคกรหนึ่งนั้น จะมีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งเปนการทําหนาที่ทางดาน 

 



 ๑๐๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สุพิชชาย ๕๑/๒ 

 

เทคโนโลยี อีกองคกรหนึ่งนั้น เปนองคกรในการกํากับดูแลการประกอบกิจการ และที่

สําคัญ ที่เพิ่ม เติมจากป ๒๕๔๐ ก็คือพัฒนาเนื้อหาสาระของสื่อ นี่คือสิ่งใหมที่เพิ่มเติม

เขามา และมีนัยสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิรูปสื่อ จึงมีความแตกตางครับ ทานประธานครับ 

ในฉบับป ๒๕๔๐ นั้น การแบงออกเปน ๒ องคกรนั้น แบงตามประเภทของคลื่น คลื่นวิทยุ

โทรทัศนก็ไปเปน กสช. คลื่นโทรคมนาคมก็ไปเปน กทช. แตแนวคิดที่เรานําเสนอในการ

แปรญัตติในครั้งนี้ เปนการแบงออกเปน ๒ องคกร โดยแบงตามอํานาจหนาที่ นั่นหมายถึง

การจัดสรรคลื่น และพัฒนาทางดานเทคโนโลยี เปนหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ในขณะที่

การกํากับดูแลการประกอบการ และการดูแลเรื่องของการพัฒนาเนื้อหาสาระของสื่อเปน

อีกองคกรหนึ่ง ผมขออนุญาตที่จะอภิปรายในแงหลักการ ชื่อนั้นสําคัญไฉนนะครับ 

เพราะฉะนั้นในสวนที่เปนชื่อนั้นก็ยังอยูในวิสัยที่เราจะคุยกันตอได ---------------------------- 

 

          - ๕๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๕๒/๑ 

 

แตหลักการสําคัญก็คือ ระบบองคกรที่เปน ๒ องคกร ๑ สภา แนนอนครับ ของเดิมนั้น   

ทั้ง กทช. และ กสช. ตองเปนกรรมการรวมกันในการจัดทําแผนแมบทคลื่นความถี่       

และกําหนดตารางคลื่นความถี่ นี่ก็เชนเดียวกันครับ ๒ องคกรที่วา ไมวาจะเปนฝายที่ดูแล

ดานเทคโนโลยี หรือฝายที่ดูแลดานเนื้อหาสาระ ตองเปนองคกรที่มารวมกันในรูปของ 

สภาพัฒนาทรัพยากรสื่อสารแหงชาติ เพื่อวางแผนแมบทในการบริหารคลื่นความถี่

รวมกัน และกําหนดตารางคลื่นความถี่รวมกัน ที่ตองแยกออกมาเปน ๒ องคกร เพื่อคาน

และดุลอํานาจ และที่สําคัญที่ตองแยกออกมาเปน ๒ องคกร ตามอํานาจหนาที่นั้น                

ก็เนื่องจากวา ความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา

สาระนั้นเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่แตกตางกัน การออกแบบอยางนี้ก็อาจจะเปน

ทางออกที่ใกล เคียงกับที่ทานผู มีเกียรติไดอภิปรายไปกอนหนานี้แลว  ผมเนนวา 

สาระสําคัญประการหนึ่งที่จะตองจารึกไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ ก็คือ เร่ืองของการ

พัฒนาเนื้อหาสาระในสื่อ ความจริงแลวปญหาของคลื่นความถี่นั้น ไมแตจําเพาะเรื่องของ

การจัดสรรเทานั้นครับ หัวใจสําคัญ คือ คลื่นความถี่ที่ไดสงสายกระจายเสียง สงภาพ

ออกไป มีเนื้อหาสาระที่สงเสริมสังคมมากนอยแคไหน นี่ละครับ คือ ปญหาสําคัญของ

บานเรา ทานประธานครับ เห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้กอนจะมีรายการตองมีปายขึ้นมาบอกวา 

ท คือ ทั่วไป ฉ คือ เฉพาะกลุม ในขณะที่ น คือ แนะนํา ผมไมไดดูวานี่เปนการปองกัน

สังคมนะครับ แตนี่เปนการประจานตัวเองนะครับวา ระบบสื่อของบานเรานั้น ตอง

ประกาศใหรูวามีพิษมาก มีพิษปานกลาง มีพิษนอย เปนอยางนั้นนะครับ เรากําลัง

ประจานตัวเองวา เราไดเอาสื่อที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมไปตั้งไวในเวลาที่ไมเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายที่ไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันเราก็ไดเอาเนื้อหาของสื่อที่ไมเหมาะสม

กลับไปต้ังอยูในเวลาที่เหมาะสม เรากําลังสะทอนใหเห็นวา ระบบสื่อของเรานั้นมีปญหา

ในการจัดการเนื้อหาสาระของสื่อใหเปนประโยชนตอการสรางสังคมอุดมปญญา คําวา 

สังคมอุดมปญญา ที่เราไดยินไดฟง ก็เลยกลายเปนเพียงคําโฆษณาปาว ๆ เทานั้น เพราะ

แทที ่จ ริงแลว  สื่อ ในบานเรากําลังขับ เคลื ่อนสังคมไปสูสังคมอุดมสตาร  (Star) 

สังคมอุดมดารา ขออนุญาตครับทานประธานครับ ปรากฏการณทางสังคมบางอยางเปน

ภาพที่สะทอนอยางชัดเจนกับความลมเหลวของระบบสื่อ  ไดมีเหตุการณเกิดขึ้น      



 ๑๑๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๕๒/๒ 
  
ในหวงเดียวกัน นักเรียนเตรียมอุดม ๓ คนไปไดรางวัลชนะเลิศโครงงานวิชาการระดับโลก

มาจากตางประเทศ หวงเวลาเดียวกันนั้น มีนองหนูคนหนึ่งเปนดาราวีดิโอ (Video)     

วาบหวิว เธอชื่อ นองแนท ขออนุญาตเอยนาม เหตุการณทางสังคมนี้เกิดขึ้นในหวงเวลา

เดียวกันครับ ทานประธานครับ แตปรากฏวา พื้นที่สื่อนั้นใหความสําคัญกับนองแนทมาก

กวานักเรียนเตรียมอุดมที่ไดรับชนะเลิศโครงงานทางวิชาการ ๓ คน ครับ คนหนึ่งเกง

ฟสิกส (Physics) คนหนึ่งเกงชีวะ คนหนึ่งเกงคณิตศาสตร บูรณาการองคความรู คนพบ

ทางเดินคลื่น คนพบคลื่นของทางเดินกิ้งกือ โลกยกยองสรรเสริญเยินยอ กลับมาเมืองไทย

ออกโทรทัศนแวบเดียว หายไปเลยครับ แตนองแนทยึดพื้นที่ตลอด ๑ สัปดาห นี่คือภาพ

ปรากฏการณทางสังคม  ที่สะทอนความบิดเบี้ยวของการใชพื้นที่สื่อ ------------------------- 

 

           - ๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๕๓/๑ 

 

ผมจึงเนนวาสาระสําคัญที่ผมอยากจะเรียนกับทานประธาน ในเรื่องของการจัดสรรคลื่น

ความถี่ และองคกรคลื่นความถี่นั้น ที่ลืมไมได แลวก็ตองติดพวงไปตลอดเวลา ก็คือ คําวา 

พัฒนาเนื้อหาสาระของสื่อ เด็ก ๆ เขารางรัฐธรรมนูญกัน เด็ก ๆ เขาเรียกรองกัน          

สิทธิในดานสื่อ รัฐธรรมนูญฉบับเด็กและเยาวชนก็เรียกรองสิทธิที่จะไดรวมพิจารณาและ

จัดสรร ผลิต หรือนําเสนอสื่อของพวกเขา สิทธิที่เขาจะไดรับขอมูลขาวสาร หรือสื่อที่จะ

เปนประโยชน ทานประธานครับ  อีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องที่ ๓ หรือขอที่ ๓ ก็คือ กติกา     

ในการจัดสรรคลื่นความถี่ควรจะเปนอยางไรนั้น ผมดูเหมือนวา ทุกฝายยอมรับ และ

เห็นชอบกับกติกาที่ไดวางไวเดิมในฉบับป ๒๕๔๐ นั่นก็คือ กติกาที่วางหลักใหญไววา       

การจัดสรรคลื่นความถี่นั้น จะตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ทั้งดานการศึกษา 

วัฒนธรรม และความมั่นคงของรัฐ การจัดสรรคลื่นความถี่นั้น ตองคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของประชาชนทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น ผมคิดวา ทั้งทานกรรมาธิการยกราง 

และก็เพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุก ๆ กลุม เราเห็นชอบ เห็นพองกับเนื้อหาสาระ

เดิมตรงนี้ แตที่ผมตองขออนุญาตแปรญัตติเพิ่มเติม และตองขอแสดงความชื่นชม            

ทานกรรมาธิการยกราง  ตรงที่วา มีสิ่งใหมที่ เพิ่มเติมขึ้นมา นั่นก็คือ การสงเสริม           

ภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมกับการจัดการสื่อมวลชนสาธารณะ ตรงนี้ถือเปนสิ่งใหม

ที่เพิ่มเขามา และภาคประชาชนจะเปนผูไดประโยชน แตทานประธานครับ อะไรก็ตามที่

เปนเรื่องของภาคประชาชน อะไรก็ตามที่ไมไดยึดโยงกับระบบทุนแลว ปญหาที่ตามมา 

คือ รูปธรรมในทางปฏิบัติจะเกิดไดอยางไร นั่นจึงเปนที่มาวา ผมจึงไดขออนุญาตที่จะ       

แปรญัตติในมาตรา ๔๗ นี้ ใหมีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารของชาติ และสงเสริมให

ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ เพราะผมคิดวา รายการ

ที่มีเนื้อหาสาระ รายการที่สงเสริมใหสังคมขับเคลื่อนไปสูสังคมฐานความรู รายการที่

เพิ่มเติมใหผูคนในสังคมเปนทรัพยากรมนุษยที่มีขีดความสามารถในการแขงขันนั้น      

นะครับ ก็ตองเปนรายการที่นาจะไดรับการสนับสนุนจากกองทุนที่วานี้ ปญหาสําคัญที่เรา

มักจะวิตกกังวลกันมาก เมื่อพูดถึงเรื่องงบประมาณ ก็คือ แลวจะหาเงินมาจากไหน  

เหมือนอยางหลายมาตราที่ เมื่อเติมลงไปแลวมีความผูกพันในเรื่องงบประมาณ      

ทานประธานครับ  เมื่อสักครูนี้ เราไดไล เลียงกันแลวนะครับวา  ผลประโยชนของ  



 ๑๑๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๕๓/๒ 

 

คลื่นความถี่ ซึ่งเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ รวมกันทั้งหมดนี่ ผมนับ ๆ ดูแลว ตัวเลขที่

บวกลบกันเมื่อสักครูนี้ ๓ แสนลาน ถึงนะครับ เอาเพียงแคครึ่งปของ ๒๕๕๐ โทรทัศนนี่

ประมาณ ๕๖,๐๐๐ ลาน วิทยุประมาณ ๕,๖๐๐ ลาน เคเบิลทีวีประมาณ ๑๖,๐๐๐ ลาน 

ป ๒๕๕๓ นี่ครับ คนไทยจะมีโทรศัพทมือถือ จะเปนเจาของโทรศัพทมือถือกัน ๔๕ ลาน 

เลขหมาย  ๑  เลขหมายนั้น  จะมีถัว เฉลี่ยคาใชจายตกอยูประมาณ  ๓๗๔  บาท               

รวม ๆ ทั้งหมดที่เราคุยกันทั้ง ๓ คลื่น ไมนับคลื่นใตน้ํานะครับทานประธาน ๓ คลื่น           

รวม ๆ กันแลวนี่นะครับ ๓ แสนลานบาท  ก็ถึงครับ เพราะฉะนั้นเพียงแค ๑  หรือ               

๒ เปอรเซ็นต จากคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ๑ ถึง ๒ เปอรเซ็นต จากผลของ

การประกอบการที่ไดประโยชนจากทรัพยากรสื่อสารของชาติ ตรงนี้ก็นาจะอยูในวิสัยของ

ความเปนไปไดที่จะเกิดกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่ออะไรครับ เพื่อวิจัย

และพัฒนาทั้งในดานเทคโนโลยีสื่อ และในดานของเนื้อหาสาระสื่อ -------------------------- 

 

          - ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ประไพพิศ ๕๔/๑ 

 

ตรงนี้จึงเปนสาระสําคัญที่ผมอยากเห็นความกาวหนาของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐       

ที่ยืนอยูบนหลักคิดวา รักษาขอดีที่มีอยู เดิม และเพิ่มเติมสิ่งใหม เพื่อแกไขปญหา        

สวนในวรรคที่ ๔ ที่ผมแปรญัตติไวนั้น ก็เปนการขยายความวา สภาพัฒนาทรัพยากร

สื่อสารแหงชาตินั้น ควรจะประกอบดวยใครบาง 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คงตองขอใหกระชับมากที่สุดแลวนะครับ ขณะนี้ใชเวลามากแลวนะครับ  

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ทานประธานครับ เปนประเด็นสุดทายแลวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :    

ขอใหสั้นหนอยครับ 

   นายอภิชาติ ดําดี  :  สําหรับสภาพัฒนาทรัพยากรสื่อสารแหงชาติ ผมก็ 
เนนวา ก็ตองมาจากผูที่เกี่ยวของและผูที่ มีสวนไดเสีย นั่นก็คือ นักวิชาการดานสื่อ 

ผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ผูประกอบการ และแกปญหาเดิม ซึ่งมักจะเอาผูประกอบการ หรือ

เจาของสื่อนี่มารวมกับพนักงานในนามของสมาคมวิชาชีพ มารวมกับพนักงานในนามของ

องคกรเอกชน ผมจึงแยกระหวางผูประกอบการกับผูประกอบวิชาชีพสื่อ เพื่อแกปญหา

ภาพลวงตาของระบบตัวแทน และสื่อชุมชน สิ่งหนึ่งซึ่งจะตองคํานึงถึง ก็คือ พอแม 

ผูปกครอง ที่ลูกหลานอาจจะตองตกเปนเหยื่อของมลพิษทางสื่อ ผมจึงใหน้ําหนักกับ

องคกรผูบริโภคสื่อในสัดสวนเทา ๆ กัน   สิ่งที่ผมเสนอแปรญัตตินั้น ก็ไมไดเรียกรองเพื่อ

ประโยชนอ่ืนใดเลยครับ แตทั้งหมดนี้เปนการเรียกรอง เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมี

ความกาวหนาจากฉบับ ป ๒๕๔๐ ในดานของการปฏิรูปสื่อ เพราะผมเชื่อเหลือเกินวา 

การปฏิรูปใด ๆ ในแผนดินนี้จะไมมีวันประสบความสําเร็จไดเลย ถาปราศจากการ    

ปฏิรูปสื่อ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบพระคุณครับ เหลืออีกทานหนึ่งนะครับที่อยูในรายการของผม แลวก็จะขอให

กรรมาธิการชี้แจงนะครับ คุณกิตติ เชิญครับ ขอสั้น ๆ ครับ  

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  : กราบเรียนทานประธานสภา            

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพ ทานกรรมาธิการยกราง และเพื่อนสมาชิกทุกทานครับ ผม กิตต ิ     



 ๑๑๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ประไพพิศ ๕๔/๒ 

 

ตีรเศรษฐ  สสร. ครับ ก็เปนเวลาเกือบสองชั่วโมงแลวนะครับที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปราย  

กันถึงมาตรา ๔๗ นะครับ และสาระสวนใหญจะอยูในเรื่องของวรรคสอง ซึ่ง ในมาตรา ๔๗   

ของรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะตรงกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐   

นะครับ ซึ่งในรางฉบับรับฟงความคิดเห็นของกรรมาธิการยกรางที่ออกมาในตอนแรกนั้น 

จะมีอยู  ๒ ประเด็น ที่แตกตางกันกับป ๒๕๔๐ ก็คือ จะมีการเพิ่มคําวา องคกรหนึ่ง     

เขามานะครับ และตัดในตอนทายของวรรคที่วา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออกนะครับ 

และสุดทาย  ในรางปจจุบันที่นําเสนอตอสภาในเวลานี้ ก็ไดมีการเพิ่มเติมคําวา ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ กลับเขาไปใหม โดยมีเหตุผลที่เขียนไวในเอกสารที่ไดนําเสนอตอ

ที่ประชุมทุกทานแลววา เพื่อใหบทบัญญัติมีความสอดคลองกันมากขึ้น และเกิดความ

ชัดเจนตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ควรมีองคกรเดียว ประเด็นนี้ 

ตัวผมเองแลวก็จากขอมูลที่ไดรับฟงมา หรือจากการศึกษาถึงเรื่องของพระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับองคกรกํากับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน หรือกิจการโทรคมนาคมในตางประเทศ   

ก็จะมีลักษณะเปนลักษณะเดียวกัน คือ การที่จะใหมีองคกรจัดสรรคลื่นความถี่เพียง

องคกรเดียว จากเดิมที่ป ๒๕๔๐ นั้น ก็ไดกําหนดใหองคกรที่มีหนาที่กํากับนั้น มีอยู        

๒ องคกร คือ กทช. และ กสช. ในป ๒๕๔๓ นะครับ อยางไรก็ตามการที่ทานกรรมาธิการ

ยกรางไดมาใสคําวา องคกรหนึ่ง ลงไปในวรรคที่ ๒ นั้น กระผมมีความเห็นที่อยากจะขอ

เสนอตอทานกรรมาธิการ ซึ่งจะสอดคลองกับเพื่อนสมาชิกเกือบทุกกลุมที่ไดอภิปรายไป  

ก็คืออยากจะขอใหตัดคําวา องคกรหนึ่ง ออกนะครับ เนื่องจากความชัดเจนในเรื่องนี้     

ยังไมมีขอยุติที่แนนอนวา ในอนาคตเราควรจะมีกี่องคกรนะครับ แนนอนครับวา             

ในป ๒๕๔๓ ที่มี พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่นั้น กําหนดใหเปน กทช. ดูแลเร่ืองของ

คลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม และ กสช. ดูแลในเรื่องคลื่นความถี่สําหรับกิจการวิทยุ

โทรทัศน -------------------------------------------------------------------------------------------------                  

 

          - ๕๕/๑ 

 
 



 ๑๑๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๕๕/๑ 
 

แตเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาไปเปนอยางมากนะครับ เพื่อนสมาชิกก็ได

อภิปรายไปแลววา โทรศัพทมือถือเครื่องเดียวดูไดทั้งโทรทัศน ฟงไดทั้งวิทยุ สงขอความ 

สงอีเมล  สงภาพยนตร หรือสงภาพนิ่ง สงอะไรสารพัดที่จะอยูในมือถือนะครับ ซึ่งเปนการ

ผสมผสานเทคโนโลยีทั้งหมดเขาดวยกัน เพราะฉะนั้นเรื่องของคลื่นความถี่ที่มีการแยก

ออกมาวา เปนคลื่นของวิทยุโทรทัศนซึ่งอยูในยานหนึ่ง กับคลื่นของโทรคมนาคมซึ่งจะอยู

ในอีกยานหนึ่ง รวมทั้งในยานไมโครเวฟนั้น ปจจุบันนี้ไดถูกนํามาผสมผสานกันหมดแลว 

เพราะฉะนั้นองคกรที่จะดูแลในดานนี้จึงควรจะมีองคกรเดียวนั้น เปนที่ถูกตองนะครับ    

แตอยางไรก็ตาม ในองคกรสวนนี้นะครับ กระผมมีความเห็นวา ผูที่ทําหนาที่อยูในองคกร

นี้ เนื่องจากจะเปนองคกรที่จะตองดูแลดานการกํากับดูแล แลวก็จัดสรรคลื่นความถี่ หรือ

จะทําหนาที่ออกกฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการรับใบอนุญาต หรือวา การขอประกอบ

กิจการทางการสื่อสารทุกประเภทแลวนี่นะครับ สาระของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไป ผูที่ดูแล หรือวาเปนกรรมการในชุดนี้ จึงควรจะตองเปนผูที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี

อยูไมนอยนะครับ ทีนี้อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่งนะครับ เร่ืองของเนื้อหาสาระที่สื่อมี

การนําเสนอออกมา ซึ่งในประเด็นนี้ ก็นาจะตองมีองคกรที่จะทําหนาที่กํากับดูแลเนื้อหา

สาระเชนเดียวกันวา สื่อตาง ๆ ที่ไดมีการนําเสนอนั้นไดมีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอ

ประชาชนหรือไม มีเนื้อหาสาระที่เปนการมอมเมาประชาชน หรือขัดตอศีลธรรมอันดีงาม 

ขัดตอวัฒนธรรม หรือแมกระทั่ง สุดทายอาจจะขัดตอเร่ืองของ หรือวาเปนภัยตอเร่ืองของ

ความมั่นคงของรัฐ เพราะวา สื่อเหลานี้สามารถจะเผยแพรไดกวางขวางนะครับ และยัง

อาจจะมีหนวยงานหรือองคกรอื่น  ๆ ปลีกยอยลงไปอีกที่จะตองมาทําหนาที่ดูแล 

นอกเหนือจากการจัดสรรคลื่นความถี่  หรือการกํากับดูแลการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม เพราะฉะนั้นกระผมจึงเห็นวา ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๔๗ นี้ จึงยังมิควรที่

จะกําหนดลงไปใหชัดเจนวา มีเพียงองคกรหนึ่งนะครับ แตวาถาหากวา ในสวนของสิ่งที่

ทางกรรมาธิการไดเติมลงมาในตอนหลัง คือ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จะสามารถสื่อ

ใหผูที่จะไปทําหนาที่ออกกฎหมายตอไปในอนาคตไดตระหนักวา มิใชเพียงการจัดสรร

คลื่นความถี่เพียงอยางเดียว แตจะตองมีองคกร หรือวาคณะกรรมการที่คอยกํากับดูแล

เ ร่ืองของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน ในลักษณะของดูแลในเรื่อง 



 ๑๑๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๕๕/๒ 

 

ของเนื้อหาสาระ  และการพัฒนาเนื้อหาสาระ  เชนเดียวกับกรณีของ  ขออนุญาต

ยกตัวอยาง ในตางประเทศประเทศหนึ่งนะครับคือ ประเทศอังกฤษ ก็จะมีคอมมูนิเคชัน 

แอกต (Communication Act) ป ๒๐๐๓ ซึ่งอันนั้นก็จะมีบอรด ออฟ ฟอรม บอรด (Board   

of Form Board) เพียงชุดเดียว แตวาในบอรด (Board) ชุดนั้น ก็จะมีบอรดยอยลงไปอีกที่

จะทําหนาที่ดูแลทั้งเรื่องของการจัดสรรคลื่นความถี่ ดูแลเรื่องของการควบคุมการประกอบ

กิจการ และก็มีคณะกรรมการที่จะดูแลเรื่องของเนื้อหาสาระ และก็การพัฒนาเนื้อหาสาระ 

ดังที่เพื่อนสมาชิกก็ไดมีการอภิปรายไปแลวในสวนนี้เชนเดียวกัน ดังนั้น กระผมจึงเห็นวา 

ถาหากวา ในสวนนี้เปนเรื่องที่จะกระทําได หรืออาจจะมีการแยกในอนาคตเปนคนละชุด

กัน ก็ทําไดเชนเดียวกัน จึงขออภิปรายในสวนสนับสนุนทานสมาชิกวา ในขั้นนี้ถาเปนไป

ไดก็อยากจะใหตัดคําวา องคกรหนึ่ง ออกจากวรรคสองของมาตรา ๔๗ ครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ ขอทานกรรมาธิการพิสิฐครับ เรียนเชิญครับ 

  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ กรรมาธิการไดรับฟงขอคิดเห็นจากทาน สสร. นะครับ 

ซึ่งก็เปนขอคิดเห็นที่มีประโยชนแลวก็ไดเปนขอมูลในการที่เราก็ไดพิจารณากันมากอน   

หนานี้กันมาพอสมควรนะครับ ---------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นงลักษณ ๕๖/๑ 

 

ก็มีประเด็นที่อยากจะขออนุญาตเพิ่มเติมใหทาน สสร. ในที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบ

ตอเนื่องไปดวยนะครับ ก็คือวา ในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ของเดิมนั้นนะครับ ที่จริงถาทาน

อานดูนี่ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ ไมไดเขียนไววา ใหมี ๒ องคกร นะครับ รัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ เขียนวา ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่นะครับ และ

กํากับการดูแลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวหลังจากนั้นนะครับ ก็ปรากฏวา เราก็ไดไปออกกฎหมาย

กันเองวา ใหมี ๒ องคกร องคกรหนึ่ง ก็คือ กทช. อีกองคกรหนึ่ง ก็คือ กสช. แลวก็เกิด

ปญหาอยางที่ ทาน สสร. เจิมศักดิ์ ขออภัยที่ตองเอยนามนะครับ ไดชี้แจงมาแลว แลวก็

เกิดปญหามาถึงทุกวันนี้วา เวลาผานไป ๑๐ ปนี่นะครับ มีเกิดขึ้นเพียงองคกรเดียว ก็คือ 

กทช .  กสช .  ยังไมมีโอกาสได เกิดนะครับ  เพราะเกิดความขัดแยงในเรื่องตาง  ๆ 

ขณะเดียวกัน บทบาทของการเปนผูจัดสรรคลื่นความถี่นี่นะครับ ก็ยังไมไดเกิดขึ้น เพราะ

จะตองให ๒ องคกร นี้มาประชุมรวมกัน แลวก็มาจัดสรร เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ ถึงจะมี 

กทช. นะครับ แต กทช. ก็ทําไดแคออกใบอนุญาตใหผูประกอบการโทรคมนาคมไดไป

ดําเนินการ อยางเชน ออกใบอนุญาตใหกับทีโอทีหรือการสื่อสาร เหลานี้เปนตนนะครับ 

สวนคลื่นความถี่ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติของแผนดินนี่นะครับ ก็ยังคงอยูเหมือนเดิม 

ยังคงเปนไปอยางที่เคยเปน คือ ยังไมไดมีการจัดสรรเลยนะครับ ถึงแมวา เราไดมีการ

ประกาศเจตนารมณในรัฐธรรมนูญมารวมสิบปแลวนะครับ ทั้งนี้ ก็เพราะวา ผลประโยชน

เหลานี้มหาศาล เพราะฉะนั้นผูที่กําคลื่นความถี่ เหลานี้ก็ไมอยากจะเปลี่ยนแปลง           

ไมอยากจะเรงรัดอะไรใหเกิดขึ้น แลวก็เกิดปรากฎการณตาง ๆ ที่ทาน สสร. ทานหนึ่ง     

ไดกลาวไปแลวนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กรรมาธิการเปนหวงนะครับ ก็ขออนุญาตเรียน

ชี้แจงครับวา ถาเราเขียนเนื้อความเหมือนกับ ป ๒๕๔๐ ก็คือ ไมกําหนดวา มี ๑ หรือมี    

๒ องคกร ก็คือวา ใหมีองคกรจัดสรรคลื่นความถี่เหมือนเดิม ก็จะกลับไปสูสภาพเหมือน  

ป ๒๕๔๐ ก็คือวา กทช. ทานก็ยังอยูเปนปกติ รอวันรอคืนให กสช. เกิด  กสช. อีกสักกี่ป 

จะเกิดก็ไมทราบ แตผูที่ไดประโยชนทุกวันนี้ก็นั่งทับประโยชนอยูตอไปนะครับ สุดทาย     

ก็อาจจะเปนอีกสิบป  ยี่สิบป กวาจะไดมีการจัดสรรคลื่นความถี่เสียใหม อยางที่เรา

ตองการทุกวันนี้ นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นจากกฎหมายคลื่นความถี่ที่ไดออกไปแลวนี่ มีเพียง 



 ๑๑๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นงลักษณ ๕๖/๒ 

 

การออกใบอนุญาตเทานั้นเองนะครับ ผมขอย้ํานะครับ ไมไดมีการดูแลในเรื่องของการ

จัดสรรคลื่นความถี่ เพราะฉะนั้นถาเราเขียนแบบเดิมนะครับ วา ใหมีองคกรเดียวนี่นะครับ 

ก็คงจะออกมาแบบเดิม ก็คือ ก็จะยื้อเวลากันไป คลื่นความถี่ก็ไมไดมีการจัดสรร ระบบ

ตาง ๆ ที่เราวาดไวสวยหรูก็จะไมเกิดขึ้นนะครับ นี่คือ สิ่งที่กรรมาธิการเปนหวง ดวยเหตุนี้

กรรมาธิการจึงประสงคจะเขียนใหชัดกวาสิ่งที่ไดเขียนในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็คือ 

เขียนไววา ใหมีองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ สวนในเรื่องของการใหใบอนุญาต 

ไมวาจะเปนใบอนุญาตโทรคมนาคม หรือใบอนุญาตของสื่อสารมวลชนนี่ ก็อาจจะเปน

องคกรภายใน อาจจะเปน ๒ ขา ขององคกรหลักตัวนี้ที่เราไดกําหนดไวก็ไดนะครับ ซึ่งสิ่งนี้

เราก็ไดเห็นมาแลว ในองคกรของรัฐตาง ๆ  ที่อาจจะมีหลาย ๆ ขา อยางในมหาวิทยาลัย  

ก็จะมีคณะแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร เหลานี้เปนตนนะครับ แตวาหากแยก

ออกเปน  ๒ องคกรแลวนี่ สิ่งที่เราเปนหวงอีกขอหนึ่ง ก็คือวา ในอนาคตเมื่อ ๒ องคกรนี้

มาตกลงกันก็จะมีปญหาวา แลวจะเอาหลักอะไรมาแบง เพราะคลื่นความถี่ทุกวันนี้ 

เทคโนโลยีปรากฏวา เปนสิ่งที่สามารถที่จะมาใชรวมกันได ของที่ใชกับทีวี ก็จะใชกับทาง

ของมือถือได มือถือก็จะใชคลื่นของทีวีได เปนตนนะครับ เร่ืองของไรสาย หรือบนสาย   

นะครับ ใยแกวนําแสงนี่ ก็เปนสิ่งที่สามารถที่จะใชขามกันได กระผมเองไดเคยอยูในธุรกิจ

โทรคมนาคมมาหลายป ก็ไดศึกษาเรื่องนี้นะครับ ก็ไดรูถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ทาน

กรรมาธิการบางทานไดเปนหวงวา เขาจะหาประโยชนในเรื่องของกําไรสูงสุดก็ดีนะครับ 

หรือเร่ืองที่วาจะมีการครอบงําฝายใดฝายหนึ่งอีกฝายก็ดี สิ่งเหลานี้ผมเชื่อวา เปนเรื่องของ

ธรรมดาของธุรกิจ  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     สมร ๕๗/๑ 

 

แตสิ่งที่ตองมีความสําคัญกวา ก็คือ เร่ืองขององคกรกํากับ ที่เราตองเขียนในรัฐธรรมนูญ

วา มีองคกรที่เปนอิสระ แลวก็ดูแลสิ่งเหลานี้อยางเปนธรรมนะครับ ดวยเหตุนี้ กระผมจึง

ขออนุญาตเรียนสั้น ๆ ตอทาน สสร. นะครับ เพื่อจะไมใหเสียเวลานะครับ เพราะทานก็

ไดรับฟงขอมูลมามากมายแลววา เหตุผลที่กรรมาธิการประสงคจะใหมีการเขียนใหชัดขึ้น

นี่ ก็เพื่อไมใหเกิดประวัติศาสตรซ้ํารอยแบบป ๒๕๔๐ อีกครับ ก็ขออนุญาตเรียนแตเพียง

เทานี้กอนครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

มีทานกรรมาธิการอีกทานหนึ่งนะครับ ทานกรรมาธิการคมสันครับ เรียนเชิญครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานสภา            

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพ แลวก็เพื่อนสมาชิกทุกทานครับ สําหรับประเด็นเรื่องขององคกร

จัดสรรคลื่นความถี่นั้นนะครับ เนื่องจากสภาพปญหาในปจจุบันนี่เราพบวา จริง ๆ แลว

ขณะนี้เรามีองคกรจัดสรรคลื่นความถี่เพียงองคกรเดียวนะครับ ซึ่งปรากฏปญหาในทาง

ปฏิบัติในเรื่องของการดําเนินการสรรหา ซึ่งไมสามารถสรรหาคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งได 

เนื่องจากมีปญหาในเรื่องขององคประกอบของกฎหมายนะครับที่อยูภายใน ที่จะทําให

การดําเนินการไมสามารถเสร็จสิ้นได เพราะเนื่องจากจะตองถูกดําเนินการ แลวก็ถูก

พิพากษาโดยศาลซ้ําแลวซ้ําอีกในประเด็นเหลานี้นะครับ นอกจากนี้ครับ ทานประธาน

ครับ ไดปรากฏขอเท็จจริงอันหนึ่งวา ในกฎหมายที่จะตองมีการตราขึ้นเพื่อรองรับอํานาจ

ของคณะกรรมการที่เรียกวา คณะกรรมการ กสช. นั้น ก็คือพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการวิทยุและโทรทัศนนี่นะครับ ซึ่งขณะนี้ยังไมไดมีกฎหมายดังกลาวตราออกมา       

อยูในชวงระหวางของการดําเนินการจัดทํานี่นะครับ ปรากฏขอเท็จจริงวา ในการ

ดําเนินการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนะครับ แบงออกเปน ๒ กลุม กลุมหนึ่ง

ก็คือ กลุมที่ใชคลื่นวิทยุโทรคมนาคม อีกกลุมหนึ่ง ก็คือ ใชวิทยุกระจายเสียงนะครับ         

ซึ่งปรากฏวาประเด็นของกลุมที่ใชคลื่นวิทยุกระจายเสียงนั้น ถาดําเนินการโดย กสช.    

แลวจะมีองคกรที่แนชัด แลวขอใบอนุญาตเพียง  ๑  ใบเทานั้นนะครับ แตขณะที่             

อีกกลุมหนึ่ง ยกตัวอยางเชน โทรทัศนผานดาวเทียม โทรทัศนบอกรับสมาชิก หรือแมแต

เคเบิลทีวีนี่ จะตองขอใบอนุญาตถึง ๒ ใบ จาก ๒ องคกรนะครับ ซึ่งเปนกฎกรณีที่ตอง  



 ๑๒๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     สมร ๕๗/๒ 

 

ขอใบอนุญาตในลักษณะที่ซ้ําซอนกัน ในปจจุบันไมไดมีการขอใบอนุญาตลักษณะนั้น

เนื่องจากไมมี กสช. เกิดขึ้น ก็เลยไมสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องใบอนุญาตได ก็เกิด

ปญหาในเรื่องของวิทยุตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของวิทยุชุมชน ซึ่งเกิดปญหา

อยางมากมายในกระบวนการของการที่จะจัดสรรสําหรับวิทยุชุมชนและการใหใบอนุญาต 

เพราะฉะนั้นนะครับ คณะกรรมาธิการเองก็ไดพิจารณาครับ คิดวา ประเด็นนี้เปนปญหา     

ที่สําคัญ แลวถายังปลอยใหกระบวนการในการดําเนินการจัดการตามกฎหมายเดิมนั้น   

มีอยูตอไปนี่ คงจะไมสามารถจะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนับวันจะรกรุงรัง แลวก็มีปญหาที่  

ทับถมมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองใหมีเพียง ๑ องคกร ทําหนาที่ในการจัดสรร     

ทั้ง ๒ สวนนะครับ ซึ่งโดยหลักการแลวขณะนี้นี่ เทคโนโลยีที่กาวหนาไปนั้นทําใหกิจการทั้ง    

๒ ประเภทนั้น มาอาศัยชองในคลื่นความถี่เดียวกันทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ    

ในประเด็นนี้นะครับ ที่ประชุมของกรรมาธิการเองก็เลยมีความเห็นในลักษณะที่ออกมา

เปนเพียง ๑ องคกร ทีนี้ถาจะตัดถอยคําออกไปวา ไมตองเขียนวา มีองคกรหนึ่งนะครับ    

ก็จะเกิดปญหาในการตรากฎหมายลูกตอวา ตกลงมีกี่องคกร สุดทายก็อาจจะกลายเปน

มากกวา ๒  ๓  ๔ หรือ ๕ หรือซอยยอยลงไปมากกวานั้น ซึ่งก็จะเกิดปญหาขึ้นในอนาคต

ในเรื่องของการทับซอนอํานาจหนาที่ ขณะที่เทคโนโลยีนั้น กลับมารวมอยูที่เดียวกัน      

นะครับ ในสภาพปจจุบัน ปจจุบันในหลายประเทศนี่ คณะกรรมการหรือองคกรที่ทําหนาที่

ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ซึ่งแตเดิมนั้น เคยแบงออกเปนกิจการกระจายเสียง และกิจการ

โทรคมนาคมนั้น เคยแบงออกจากกัน แตปจจุบันในหลายประเทศก็เนื่องจากเทคโนโลยี

กาวหนาไปก็ยุบรวมกันเปนคณะกรรมการ หรือองคกรเพียงองคกรเดียวทําหนาที่จัดสรร

เพียงองคกรเดียว แลวก็จะทําใหการดําเนินการประกอบกิจการของผูประกอบการนี่

สามารถทําได  ไมตองขอดําเนินการขอถึง  ๒  องคกร  ในกรณีที่ เทคโนโลยีนั้นไป

คอนขางมาก ในกรณีของฟรีทีวีนั้น ผมคิดวา ประเด็นนี้ก็คงไมสามารถจัดสรรไดมากนัก 

แตในประเด็นของวิทยุอ่ืน ๆ ที่ตองใชคลื่นโทรคมนาคม หรือวิทยุโทรทัศนที่ตองใชคลื่น

โทรคมนาคม เชน โทรทัศนผานดาวเทียมทั้งหลาย ซึ่งมีเปนจํานวนเปนรอยชองนั้น ผมคิด

วาตรงนี้นี่การมีเพียงองคกรเดียวจะเปนประโยชนกับผูประกอบการคอนขางมาก ---------- 

  - ๕๘/๑ 



 ๑๒๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัตนา ๕๘/๑ 

 

สําหรับปญหาที่ทานเพื่อนสมาชิกเกรงวา องคกรที่ เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม             

จะครอบงํานั้น ผมคิดวา ตรงนี้สามารถแกไขได โดยการจัดสัดสวนของคณะกรรมการใหมี

ความเหมาะสมในระหวางผูที่มีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องกิจการกระจายเสียง และกิจการ

วิทยุโทรทัศน แลวก็กิจการโทรคมนาคม ในสัดสวนลักษณะที่อยางเทาเทียมกันนะครับ  

วา มาจากที่มา ๒ กลุม หรืออาจจะแบงเปน ๒ ภายในอยูในองคกรนั้นก็ได ผมคิดวา      

ตรงประเด็นนี้เปนประเด็นที่สามารถไปบัญญัติอยูในกฎหมายลูกได ในประเด็นนี้ครับ    

ไดมีการหารือครับทานประธาน ผมไดรับมอบหมายจากทานประธานกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญนะครับ ไดมีการหารือ คิดวา ถามีการดําเนินการตรากฎหมายในการจัดสรร 

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่เพียง ๑ องคกร คงจะตองมีบทเฉพาะกาลขึ้นมาบทหนึ่ง ก็คือ  

ใหมีการตรากฎหมายตามบทบัญญัติมาตรานี้ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซึ่งไดมีการหารือวา

นาจะเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับนะครับ ก็คงจะตองเปลี่ยน    

ในหลักการเดิมที่จะเปน ๒ ป ใหเสร็จภายใน ๖๐ วันนะครับ แลวก็ใหมีการดําเนินการ   

สรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาที่มีความเปนอิสระและเปนกลาง ทําหนาที่ในการ

ดําเนินการสรรหากรรมการองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายฉบับใหม ซึ่งตองทําให

เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากกฎหมายนั้นใชบังคับนะครับ แลวก็ใหคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ คงอยู เพื่อปฏิบัติหนาที่ที่คางคา แตไมใหดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ใด ๆ 

จนกวาจะมีคณะกรรมการชุดใหมเขามาดําเนินการในเรื่องนี้ เพื่อใหเกิดความเปน

เอกภาพ แลวก็จัดสรรเปนไปภายใตระบบเดียวกัน จะไดไมเกิดปญหาในทางภาคปฏิบัติ

นะครับ ซึ่งตรงนี้ไดหารือกับทานประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการหลายทานก็เห็นวา 

นาจะบัญญัติบทเฉพาะกาลในลักษณะเชนนี้ ก็นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา          

ในความเห็นนี้ครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ พอจะมีความตกลงกันไดบางหรือเปลาครับ ถาอยาง

นั้นทานกรรมาธิการขอสิทธิที่จะชี้แจง ขอสั้น ๆ นะครับ เพราะวาขณะนี้เราก็ไดอภิปรายใน 

 



 ๑๒๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัตนา ๕๘/๒ 

 

มาตรานี้ยาวนานเหลือเกินแลวนะครับ ขอสั้น ๆ สัก ๑ นาที  ๒ นาที ไดไหมครับ เชิญครับ

ทานอัชพรครับ ทานปกรณ เชิญครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ความจริงเรื่องก็คงจะไมยาวนะครับ ทานประธานครับ ทั้งนี้เพราะวา

ถาเราดูจากการอภิปรายของทั้ง ๔ กลุม คอนขางจะมีเจตนารมณตรงกัน และเขาใจเร่ืองที่

เราพูดนี่ในทํานองเดียวกัน ก็คือ คลื่นความถี่ที่ใชนี่เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ และที่

สําคัญ นาจะขีดเสนใต ก็คือ เพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อเปนอยางนี้ เจตนารมณหลัก 

ผมคิดวา ทุกทานไดพูด แลวก็กรรมาธิการก็เห็นตรงกัน ไมมีอะไรขัดแยงวา เราจําเปนตอง

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชน และตองขีดเสนใตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทั้งระดับชาติ

และระดับทองถิ่น  ไมใชอยูที่ระดับชาติอยางเดียว ปญหาที่อยูในระดับทองถิ่นในเวลานี้ 

ผมเชื่อเปนปญหาใหญมาก ความมั่นคงของรัฐนั้น แลวก็ประโยชนสาธารณะอื่นเปนหัวใจ

สําคัญมาก เพราะถาเราไมเนนย้ําตรงจุดนี้ เราจะเห็นวา ไดมีผูใชความพยายามในอันที่

จะทําใหคลื่นความถี่กลายเปนผลประโยชนสวนบุคคล ในกรณีอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมคิดวา

เปนเจตนารมณของกฎหมาย ถาเราดูในขอความผมคงไมจําเปนตองไปอานตามวรรค     

นะครับ ก็คือ การแขงขันที่มีขึ้นโดยเสรี แตไมไดหมายถึงเสรีที่เปนรองประธานสภา นี่นะ 

เปนเสรีที่เปนธรรม ตรงจุดนี้เปนปญหาที่ผมเชื่อวา ทานผูอภิปรายทุกทานมองเห็น

กระจางชัด เปนหวงเปนใย เราไปรับฟงความเห็นทุกที่ ผมไปกับทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไป

กับทานประธานกรรมาธิการทุกภาคที่ผมมีโอกาสไดมีสวนรวมกับทุกภาค เร่ืองนี้เปน    

ขอหวงใยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับ และที่สําคัญก็คือ เราจะพัฒนาไปสูความรุงโรจน         

ในอนาคตไมได ถาหากวาคลื่นที่เปนทรัพยากรสื่อสารสาธารณะตรงนี้ ประชาชนขาดการ

มีสวนรวม ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๕๙/๑ 
 
 
 
 



 ๑๒๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๕๙/๑ 

 

ในเวลานี้เราตองยอมรับนะครับวา ระบบของการผูกขาดในวงการสื่อไดนําไปสูความ

รํ่ารวยมหาศาลของคนเพียงไมกี่ตระกูล ของคนเพียงไมกี่กลุม ของคนเพียงไมกี่พวก     

นะครับ กรณีที่เกิดขึ้นกับการแยงชิงเขาไปสูการเปนกรรมการในองคกร เปนเรื่องที่                       

เห็นชัดเจนวา มีผลประโยชนทับซอนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ คําถาม                 

ที่สําคัญที่พวกเราตองตระหนักก็คือวา ทําไมกรรมาธิการจึงไปลงไวในรัฐธรรมนูญวา 

องคกรที่รับผิดชอบตองมีเอกภาพ เพราะในหลักการบริหารราชการแผนดินนี่นะครับ                   

ถาขาดเอกภาพในการบริหารและการจัดการเสียแลว การแทรกแซงจะงายมาก                          

การแยงชิงจะเปนกรณีสําคัญ เพราะฉะนั้นเราก็จําเปนที่จะตองย้ําวา เปนองคกรของรัฐ                  

ที่เปนอิสระ เพราะถาเราไมเปดอยางนั้น มันจะมีภาวะของการเลเพลาดพาด การตีความ

แบบศรีธนญชัยจะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ตรงจุดนี้ก็คงจะย้ําวา องคกรอิสระของรัฐ

นั้นเปนเรื่องที่สําคัญ และในพัฒนาการของกฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสักครู

นี้ทานอาจารย ทานอธิการเทคโนโลยีลาดกระบังไดพูดถึง เร่ืองของในกรณีของอังกฤษ   

ซึ่งเปนตัวอยางที่คอนขางชัดเจน แตวา ทานทั้งหลายอาจจะเปนหวงวา พอเรามีองคกร                         

เพียงองคกรเดียวของรัฐแลว มันจะรับมือไหวไหมกับเร่ืองของการดําเนินงานที่ตามมา                    

ผมเชื่อวา เราสามารถที่จะไปจัดโครงสรางตามลักษณะของพัฒนาการของความ

เจริญเติบโต ความกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มันเกิดขึ้น รวมทั้งความกาวหนา

ในทางกฎหมายดวย และความกาวหนาในเรื่องของการตามทันการแขงขันที่เสรีและ                         

เปนธรรม เพราะฉะนั้นองคกรแมจะมีองคกรเดียว ก็จะมีโครงสราง คุณลักษณะ                          

และองคประกอบ อาจจะมากกวาที่กลุมของทานอุทิศ ขออภัยที่ เอยนาม รวมทั้ง          

ทานอภิชาติที่ไดกรุณาตั้งชื่อองคกรไวเสียดวยซ้ําไป แตวา ถาเราดูในหลักของการเขียน

กฎหมายนี่ การไปตั้งชื่อองคกรที่เครงครัดรัดตึงจนเกินไป มันก็อาจจะทําใหเกิดภาวะ                   

ที่เหมือนกับการตีความซอนความ ดังนั้น ก็นาที่จะใหไปสูจุดของการที่วา การไปออกแบบ

ใหสอดคลองกับเร่ืองตาง ๆ นั้น เปนไปตามที่กฎหมายจะบัญญัติตอไป ไมวาจะเปนเรื่อง

ของความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญดานคลื่นความถี่ ความเชี่ยวชาญ                  

ที่สําคัญมากก็คือ  ดานกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตตาง  ๆ  อันนี้                          

เปนตัวอยางเทานั้นนะครับ ความเชี่ยวชาญทางดานการกําหนดรูปแบบในการดําเนินงาน 



 ๑๒๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           เกศราภรณ ๕๙/๒ 

 

ดานพัฒนาการสื่อสาร ที่เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ ในเวลานี้ที่เราเปนหวงมากที่สุด 

ที่เราขาดความไววางใจกันมากที่สุด ก็คือวา ประโยชนสาธารณะซึ่งเปนคําที่สวยงามมาก 

มันไดถูกกระทําอยางกวางใหญไพศาล  ใหกลายเปนผลประโยชนสวนบุคคลไป 

นอกจากนั้น  ก็อาจจะยังตองมีความเชี่ยวชาญทางดานของการกําหนดรูปแบบ                          

ในดานการดําเนินงาน ดานพัฒนาการสื่อสาร เพื่อประโยชนสาธารณะของตัวกรณี

รายการ กรณีอะไรตาง ๆ ทํานองนี้ ความใฝฝนของเรา อยากที่จะไมทําใหวิทยุ โทรทัศน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อตาง ๆ ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับ มันถูกปลุกระดมใหบรรดาผูคน

รุนหลัง ๆ ตัดขาดจากสังคมอุดมปญญา ตัดขาดจากคุณธรรม จริยธรรม ตัดขาดจาก

ความรับผิดชอบ วินัยทางสังคม ในขณะที่ผมอภิปรายนี้ ก็ดวยความบังเอิญนะครับ เรามี

นักเรียนหลายคนเขามาฟงเราจํานวนมากทีเดียวที่อยูขางบน คนเหลานี้เปนคนที่ซื่อใส

บริสุทธิ์ แตวา สิ่งที่เราถูกลางดวยกระบวนการตั้งแตเชาจรดเย็นของการใชสื่อเหลานี้     

ผมคิดวา กรรมาธิการเห็นตรงกัน แตการที่เราจะไปกําหนดรายละเอียดของรูปแบบใน

กฎหมาย จนกระทั่งทุกเรื่องนี่มันถูกตีความโดยศรีธนญชัย มันก็จะทําใหเกิดปญหาของ

การใชกฎหมายในระยะที่ตามมา เราคงจะตองไมเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ของ

เจตนารมณที่ดีของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ตองการพยายามที่จะใหองคกรที่วา

นั้นเกิดขึ้น เพื่อการปฏิรูปสื่อ พวกเราหลายคนที่อยูในวงการสื่อ ผมเองแมจะไมไดทํางาน

สื่อเปนอาชีพ แตผมก็ทาํสื่อในชุมชนมาตั้งแตเด็กแตเล็กนะครับ เราก็เห็นภาพชัดวา สื่อใน

ทองถิ่นคอนขางจะเสียเปรียบ ถูกกินตัวไปเรื่อย ๆ ในลักษณะของการดําเนินการ 

วัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมทองถิ่นไมไดมีโอกาสที่จะเขามาสูกระบวนการของการคิด 

กระบวนการของการสราง กระบวนการของการปลุกใหเกิดการทํางานในเรื่องนี้ ----------- 

 

           - ๖๐/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๒๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๖๐/๑ 

 

นอกจากนั้น อาจจะจําเปนตองมีองคกรที่ถนัดจัดเจนในการทํางานรวมกับภาคประชาชน 

องคกรที่ทํางานดูแลเกี่ยวกับการแขงขัน การครอบงํา การควบรวมสื่อ การใชเลหกลที่  

แยบยลในการที่จะทําใหสื่อสาธารณะตาง ๆ นั้น ตกอยูในมือของคนเพียงไมกี่กลุม และที่

สําคัญ ก็คือ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เราผดุงเรื่องสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวม ทําอยางไร      

ที่จะทําใหการออกแบบองคกรนี้ตอบสนองตอเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญที่เรา

พยายามจะทํากันอยางมากทีเดียว เพราะฉะนั้นในกรณีอยางนี้ ผมคิดวา มันแทบจะ     

ลงเอยกันไดโดยงาย ความจริงการรางกฎหมายทุกเรื่อง ผมคิดวา การโหวตอาจจะไม

จําเปนเสียดวยซ้ําไป เพราะวา ถาเราจะสรางประเพณีกันเสียใหมวา เร่ืองบางเรื่อง        

ไมจําเปนตองโหวตเสียบางเลย แลวนั่งคุยกัน แลวก็ปรับขอความ ซึ่งอาจจะนําไปสูความ

สมบูรณมากกวาการที่เราจะออกมาตัดสินกันดวยมือของพวกเรา ซึ่งบางครั้งมันก็มี

อารมณความรูสึก และที่สําคัญ ก็คือ หลายครั้งอาจจะมีผลประโยชนที่เกี่ยวของดวยก็ได 

แตผมไมไดหมายถึงผลประโยชนของพวกเรา แตผลประโยชนที่คน คนอื่นเราอาจจะอาน

ไมออก แลวเราก็อาจจะมองขามในลักษณะของเรื่องที่สําคัญไป ก็คงจะนําเสนอ เพื่อให

เกิดภาพรวมของการทํางานในเชิงการบริหาร ผมมอง ในเชิงกฎหมาย ผมคิดวา มาตรานี้       

ไมนาที่จะมีปญหา แตวาทําอยางไรที่จะทําใหการออกแบบรายละเอียดในเชิงกฎหมาย

นั้นมีที่วางพอที่จะทําใหเรามีการทํางานกาวหนาไป แตเราจะไปเขียนบทเฉพาะกาลใหมัน

ออกมาเร็วขึ้นอยางไรนั้น ผมคิดวา เราพอมีเวลาที่จะทําเรื่องนี้ไดครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ตกลงมาตรา ๔๗ ตกลงกันไดแลวใชไหมครับ ทานกรรมาธิการ ตองโหวตไหมครับ           

เมื่อกี้ขอไวครับ มีผูแปรญัตติอยู ๔ ทาน ทานพิเชียรแปรอยูดวยใชไหม เชิญทานพิเชียร

กอน 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. คือประเด็นนี้  เทาที่ เราไดมีการ      

 



 ๑๒๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     รัศมี ๖๐/๒ 

 

เปดอภิปรายกันมาเปนเวลา ๒ ชั่วโมงเศษ เกือบ ๓ ชั่วโมง ผมคิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ

มากเรื่องหนึ่งที่พี่นองสื่อมวลชนทั่วทั้งประเทศจับตามองดูอยูในขณะนี้ แลวก็ขออนุญาต

เรียนตอที่ประชุมวา ลาสุด เมื่อสักครูนี้เอง ผมเพิ่งวางหูโทรศัพทก็มีเพื่อนในวงการ

สื่อมวลชนวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพ ไดกรุณาโทรเขามือถือผม แลวก็ขออนุญาตเรียน

ใหทราบวา องคกรสื่อมวลชนทั้งหลาย รวมทั้งอาจารยดานสื่อมวลชน แลวก็แวดวงของ

สื่อมวลชนวิทยุโทรทัศนนะครับ ทานฝากมาบอกวา ไมอยากจะใหเขียนล็อกไววา            

มีองคกรหนึ่ง อยากจะใหเปดกวาง คือ ตัดคําวา องคกรหนึ่ง นี้ออกไปเทานั้นละครับ         

ในอนาคตนั้น หลังจากที่ไดมีเวลาอีกสักชวงหนึ่งที่จะศึกษาดูวา ขอดีขอเสียเปนอยางไร

แลวนี่ ในทายสุด อาจจะออกมาองคกรหนึ่งหรือหลายองคกร แตวาไมอยากจะใหเขียน 

ล็อกไว เพราะวาถาเขียนล็อกไว ทานบอกวา เกรงวา บรรดาสื่อ แลวก็อาจารย แลวแวดวง

สื่อ เขาอาจจะไมยอมรับ อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ไมยอมรับรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้         

ซึ่งกระผมก็ไดเรียนไปวา เราก็ไมอยากจะใหเปนอยางนั้น เพราะวาสวนตัวกระผมเอง    

และเพื่อน ๆ ที่ไดมีโอกาสออกไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แลวก็ในวงการตาง ๆ 

นี่ ก็เรียนวาเขาก็แจงมาวา ไมอยากจะใหไปล็อกวาเปนองคกรหนึ่ง ผมไดมีโอกาสไป

สัมมนากับสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ซึ่งทําธุรกิจดานโทรคมนาคม เขาเอง     

ก็ฝากผมมาวาก็ไมอยากที่จะใหมีการล็อกเอาไววา เปนองคกรหนึ่ง แลวก็ในแวดวง

สื่อมวลชนทั้งหลายนี่ ก็หลายสมาคม เมื่อวานนี้ก็ไดทราบวา มายื่นหนังสือถึง ขออนุญาต

เอยนามนะครับ ถึงทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ซึ่งทานอาจารยก็ไดพูดไปแลวในชวงตน

วาเปนองคกรสื่อมวลชนตาง ๆ มากมายเลย อาทิ สมาคมนักขาววิทยุโทรทัศนไทย แลวก็

เครือขายทั้งวิทยุชุมชนในหลายภาค --------------------------------------------------------------- 

 

                                  - ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๒๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๖๑/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผมเกรงวา ถาเราไปล็อกเอาไววา องคกรหนึ่ง นี่ เกรงวา อาจจะเกิดปญหา    

ในอนาคตนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนวา ถาเปนไปได อยาเพิ่งล็อกตรงนี้ไดไหมครับ ขอตัด

คําวา องคกรหนึ่ง ออกไปตามที่ไดแปรเอาไวนะครับ อันนี้ก็จะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือ ยังตกลงกัน

ไมไดใชไหม 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   :  ครับผม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แสดงวายังตกลง

กันไมไดใชไหม  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   :  คือ ผมคิดวา เพราะวานี่เขาก็โทรเขามือ

ถือผมอีกนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมใช คุณพิเชียร                 

ก็หมายความวา คือเทาที่ผมฟง 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  สรุปแลวนี่ ก็คิดวา ยังตกลงกันไมไดครับ 

ขอขอบคุณครับ ทานอาจารยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาใหชัด          

ทานสวิงวาอยางไรครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมฟง

ทุกกลุมแลวนี่ ผมเขาใจวา ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นนะครับ ทานประธานครับ แลวก็

สามารถที่จะหาขอสรุปไดโดยที่ไมตองลงมตินะครับ ผมคิดวา สิ่งที่ไปในทางเดียวกันนี่    

นะครับ บางทีเราเพียงแคตีความนี่แตกตางกันเทานั้นเอง แตวาไปในทางเดียวกัน 

อยางเชน คําวา องคกรหนึ่ง นี่ ผมเขาใจวา กรรมาธิการพูดเรื่องนี้ก็ตองการทําใหเปน

เอกภาพ เร่ืองเกี่ยวกับของคุณอุทิศนะครับ คุณอภิชาติก็ดี หรือกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์   

ที่ผมอยูดวยก็ดีนี่ จริง ๆ แลวนี่ไมไดติดใจในเรื่องนี้ แตอาจจะบอกวา คําวา องคกรหนึ่ง   

ก็คือ ถาสมมุติยึดโครงของคุณอภิชาตินี่ ก็คือวา เปนสภาหนึ่ง แตวาภายใตสภา               

มีหลายองคกร นั่นแสดงวา เราไมไดเปนองคกรหนึ่งนะครับ แตวา มีภายใตหลายองคกร 

ถาดังนั้นนี่นะครับ  หลักสองสามหลักนะครับ   ผมอยากจะสรุปอยางนี้นะครับวา     



 ๑๒๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๖๑/๒ 

 

๑. ใหมีคลาย ๆ  ๑ สภา แลวก็ ๒ องคกร หรือมากกวานั้น อันนี้คําวา องคกรหนึ่ง            

ก็จะไมใชแบบนั้นแลวนะครับ กลายเปนหลายองคกรได ภายใตองคกรของสภานี้นะครับ      

ซึ่งถาหลัก ๒ หลักนี้เราตรงกันนี่นะครับ ก็จะงายแลวในการที่จะไปเขียนรายละเอียด

เหลานี้ ซึ่งอาจจะไปปรับความ ตบแตงอยางอื่นได รวมทั้งหลักอีกหลักหนึ่งนะครับที่นาจะ

ยืนไวตามกลุมของคุณอุทิศนะครับ ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับกองทุนนะครับ หลักที่ ๓ คือ หลัก

ของกองทุน หลักที่ ๔ วาดวยองคประกอบที่หลากหลาย หลักที่ ๕ ก็คือ วาดวยเรื่อง

เกี่ยวกับการที่จะตองไปเขียนในบทเฉพาะกาลนะครับ ดังนั้น ผมเขาใจวา ตอนนี้นี่ แตวา  

จะมีติดกันอยูนิดเดียวนะครับ คําวา องคกรที่ ถาผมใชคําวา องคกรที่อยูภายใต หรือ

สถาบันภายใต ตามคําพูดของคุณอภิชาตินี่นะครับ ตรงนี้จะขัดกันนิดเดียว ก็คือ เพียงแค

บอกวา จะแบงตามคลื่นหรือจะแบงตามภารกิจนะครับ ที่อยูภายใต เพราะวา ตามของ    

อันเดิมนี่ คือ แบงตามคลื่นนะครับ ซึ่งถาแบงตามคลื่นอยางไรนี่ มันก็จะอะไรนะครับ        

ก็จะเปนไปตามคลื่นนั้นนะครับ ซึ่งอันเดิมนี่เขียนแบบนั้น แตถาแบงตามภารกิจนะครับ 

ผมเขาใจวา ก็จะมีหลายภารกิจ อยางเชน ภารกิจเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรกับภารกิจเรื่อง

เกี่ยวกับการพัฒนา หรือเราจะสามารถที่จะไปทําอยางอื่นอีกก็ไดถามีภารกิจเพิ่มเติม     

ซึ่งนั่นแสดงวา เรามีหลายองคกรใน ๑ สภานี้ หรือใน ๑ องคาพยพนี้นี่นะครับ ซึ่งผมคิดวา 

อันนี้ถาเรายืนหลักแบบนี้ เราก็สามารถที่จะปรับ แลวก็เขียนขอความใหมไดทั้งหมด       

นะครับ เพราะไมตองไปลงมติเปนรายกลุมไปวา จะเอาแบบไหนนะครับ ซึ่งในทิศทางของ

หลักการนี่ ไปในทางทิศทางเดียวกันแลวครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  กรรมาธิการ      

วาอยางไรครับ ผมนึกวาตกลงได ตกลงไมไดอีกแลวนี่ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ คือ หลักการในประเด็นนั้น เดี๋ยวทางกรรมาธิการขอรับตัวนั้น    

มาพิจารณาในบทเฉพาะกาลที่จะมาดูวา ในประเด็นใดที่สามารถใสลงในบทเฉพาะกาล  

ไดเลย ขอรับตรงนั้นไปนะครับ สําหรับเรื่องระยะเวลา ตองขอทานสมาชิกนิดหนึ่งครับ

เนื่องจากไดหารือกัน เกรงวา ระยะเวลาในการที่จะไดองคกรใหม ๑๒๐ วัน กลัวจะไมทัน 

ขอเปน ๑๘๐ วันนะครับ ในทั้งกระบวนการออกกฎหมายและการไดองคกรใหม อันนั้น 



 ๑๓๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               รสรินทร ๖๑/๓ 

 

ไมติดใจใชไหมครับ ขออนุญาตทานประธานครับ ประเด็นนี้ก็เดี๋ยวเรารับมาดูครับ แลวก็

เดี๋ยวจะรางมากอนครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเศวต           

ผูรับรองชุดทานพิเชียรใชไหม เชิญครับ สั้น ๆ ก็ดีครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม นายเศวต 

ทินกูล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนมครับ ทานประธานครับ ของผม        

ยังติดใจอยูในสวนของถอยคําครับ เพราะผมเห็นทีหลังเรื่องถอยคํา อยากฝากถึง

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ อยางที่เรียนเบื้องตนนะครับ ใชคําวา คลื่นความถี่นี่        

ผมเรียนเบื้องตนครั้งหนึ่งแลววา คลื่นตางหาก ความถี่ตางหาก คลื่นความถี่ตางหาก     

นะครับ แลวอยากใหเขียนคําวา แสง เขาไปควบคุมดวยครับ----------------------------------- 

 

              - ๖๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๖๒/๑ 

 

เพราะเรื่องนี้มันมีแสงดวยนะครับ เร่ืองจริงนะครับ เดี๋ยวพวกที่มีปญหาทางกฎหมายนี่ 

เขาหลีกเลี่ยงโดยการใชวิธีทางแสงนะครับ เพราะวาใยแกวนําแสงนี่เขาวางไวหมดแลว 

นะครับ  ทั่วโลกตอนนี้ ถาทานไมเขียนครอบคลุมนะครับ มันเปนการเลี่ยงบาลีนะครับ 

แลวอํานาจทางกฎหมายก็จะจัดการไมไดนะครับ ตรงนี้สําคัญมากนะครับ เพราะฉะนั้น

ผมขอฝากทานกรรมาธิการยกรางใหพิจารณาดวยนะครับ แลวก็อีกสวนหนึ่งก็คือวา ที่ผม

วิตกมาก คือ ที่ผมเรียนครั้งหนึ่งแลว เปนเรื่ององคกรที่มันเปนวิศวกรรมจริง ๆ นะครับ     

มันซับซอน แลวมันมาก งานวิศวกรรมนี่มันมากเหลือเกิน มากพอ ๆ กับงานที่เปนการ

ดูแลกํากับในเนื้อหาสาระ แลวมันฉีกแนวทางคนละสุดขั้วเลยครับ เพราะวามันไปอยูใน

เร่ืองของความมั่นคง คนที่คิดไมดีกับบานกับเมืองนี่คิดอะไรที่มันพิเรนทรไดในเรื่องนี้            

ไดมากมายกายกอง เดี๋ยวนี้ อยางเชน ผมยกตัวอยาง เอาโทรศัพทมือถือไปจุดระเบิด  

อยางนี้ มันตองมีกฎหมายโดยองคกรอีกองคกรหนึ่งที่ไปควบคุมเรื่องวิศวกร แลวก็    

ความมั่นคง และนักกฎหมายเขาไปรวมกันนะครับ แลวแยกออกตางหาก ขืนเปนอยางนี้

วุนวายนะครับ เพราะวาเวลาประชุม ถาไมแยกองคกรนี่ เวลาประชุมบอรดเขานี่          

เอาบอรดที่เร่ืองของซอฟทแวรนี่ เร่ืองเนื้อหาสาระมานั่งหลับกันเลยกับเร่ืองวิศวกร คนละ

เร่ืองเลย แลวเขาจะเบื่อกันครับ ผมก็ฝากครับ เพราะเปนเรื่องสําคัญมากกับชาติ 

บานเมืองครับ แคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อยางนี้นะครับ  

ทานสมาชิก ผมตองถาม ทานกรรมาธิการวาอยางไร ไดยินกรรมาธิการบอกวา ได แตฟง

ดูทางคุณพิเชียร ยงัตรงไหมครับ ดูใหตรงกันหนอย จะไดไมตองโหวต เชิญทาน 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ถาจะขอสรุปอยางนี้ ไมทราบจะตรงไหม

ครับวา ในมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามนั้น คงไปตามที่รางกรรมาธิการ

เสนอ สวนบทเฉพาะกาลซึ่งจะอยูในภายหลัง ซึ่งความจริงมีเขียนไวแลว แตอาจจะยัง   

ไมครอบคลุมที่ทานสมาชิกไดเสนอ ก็จะไปดูตรงบทเฉพาะกาล ซึ่งจะอยูในมาตรา ๒๙๕   

เพื่อจะเขียนใหครอบคลุมทั้งระยะเวลา แลวก็เนื้อหา รายละเอียดที่ตองการใหอยู           

ในกฎหมายนั้นอีกครั้งหนึ่ง 



 ๑๓๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๖๒/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนนูญ)  : ระยะเวลา เมื่อกี้

กรรมาธิการสัญญากับเขาวา เปน ๑๘๐ วัน ใชไหม  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาใหชัดนะ    

เดี๋ยวเราจะไดรูวา พอใจ หรือไมพอใจ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือ จะมี ๒ สวน คือ เร่ืองระยะเวลา

ที่ทานประธานไดกรุณาชี้แจง กับในดานเนื้อหาของกฎหมายลูก จะใหเขียนวา มีสาระ

อะไร ที่จะกํากับไววา กฎหมายลูกจะตองเปนไปตามนั้น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ คุณพิเชียร 

สั้น ๆ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็ขออนุญาตนะครับ ผม พิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ สสร. ประเด็นเดียวเทานั้นแหละครับ คือ ก็เห็นดวยนะครับ   

ถาทานจะไปเขียนไวในบทเฉพาะกาลในรายละเอียดนั้นนี่ แตวา ขอใหตัดคําวา องคกร

หนึ่ง ออกไป ในวรรคสองเทานั้นแหละครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แสดงวา            

ยังไมตรงกัน ใชไหม  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ใหตัดคําวา องคกรหนึ่ง ในวรรคสอง

ออกไป แลวทานจะไปเขียนในบทเฉพาะกาลเพิ่มอยางที่วานั่น ผมไมขัดของ แตวา ตรงนี้

ทางองคกรสื่อและบรรดาคณาจารย  รวมทั้ งคณะวารสารศาสตร  นิเทศศาสตร          

หลายมหาวิทยาลัย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาอยางนี้      

ทานพิเชียร เมื่อกี้ทานอธิบายมาแลว ตรงนี้ทานบอกวา ไมตรงกัน ทานตองใสใหเปน   

สอง ใชไหม 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมไมไดบอกวาเปน สอง ครับ ตัด 

องคกรหนึ่ง ออกไปเทานั้นเอง  
 



 ๑๓๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๖๒/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตัด องคกรหนึ่ง  

จะไดถาม  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คําเดียวเทานั้นเอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อธิบายเหตุผล 

เชิญ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม  อัชพร จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  ตองขออนุญาตกราบเรียนจริง  ๆ  วา              

ในมาตรา ๔๗ นั้น หลักการเรื่ององคกรหนึ่งนั้นมีความจําเปน เพื่อไมใหมีการเปลี่ยนแปลง 

ถึงแมวา เราเขียนบทเฉพาะกาลรองรับเร่ืองการออกกฎหมาย  ก็จะออกกฎหมาย            

ในระยะแรก คือ ๑๘๐ วัน ที่ออกมาตามนั้น แลวอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณา  

เคยชี้แจงวา แลวรัฐบาลตอไปเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปนอยางอื่นไดอีก 

เพราะฉะนั้นหลักประกันขององคกรหนึ่งนั้น ในมาตรา ๔๗ กระผมเขาใจวา คงไว        

แลวในบทเฉพาะกาลนั้น เราจะเขียนแสดงใหเห็นถึงวา ในเนื้อหาของมาตราของกฎหมาย

ที่เปนองคกรหนึ่งนั้น จะแยกออกเปนหนวยงานที่จะรับผิดชอบงานดานภาระตาง ๆ 

อยางไร เพราะฉะนั้นขออนุญาตคง องคกรหนึ่ง ไวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียร         

ไปไหนแลว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เชิญ ตกลงไปตกลงกันที่คุณพิเชียรไดหรือยังครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์  

                     - ๖๓/๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๖๓/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือเขาเอาขอมูลมาใหผมเทานั้น   

ละครับ ไมไดตกลงนะครับ คือ ทานประธานครับ มันมีเร่ืองใหญคือเร่ืององคกรเดียวหรือ

จะเปนหลายองคกรนะครับ  อันนั้นอันที่ ๑  หรือจะเขียนกวาง  อันที่ ๒ ก็คือเ ร่ือง

รายละเอียดขางใน และอันที่ ๓ ก็เปนเรื่องบทเฉพาะกาล บทเฉพาะกาลนี่ ผมคิดวา ทาน

ลองรางมา เดี๋ยวเราดูกันดีไหมครับ หรือวาใหหลักการไป แลววันหลังมาดูอีกทีหนึ่ง         

ก็แลวแต คราวนี้ผมคิดวา คงตองโหวตไหมครับ เร่ืององคกรเดียวหรือหลายองคกร ฟงคุณ

พิเชียรเดินมาคุยกับผมเมื่อกี้นี้ ก็คิดวา ไมอยางนั้น คือ ทางองคกรสื่อเขาก็โทรมาวา เขา

อยากที่จะใหไมมี ไมเขียนล็อกวามีกี่องคกร สวนผมฟงดูนี่ สมาชิกก็มีความเห็น สวนมาก

ก็อยากที่จะใหเปนองคกรเดียว นี่ผมพูดตรง ๆ ผมฟง ๆ ดู ผมคิดวา ก็โหวตก็แลวกันวาจะ

เขียนกวาง ๆ ไว หรือจะเปนองคกรเดียว สวนที่เปนองคกรเดียวเราก็รูอยูแลววา ในที่สุดก็

ตองแยกเปน ๒ องคกร ทีหลังอยูดี ไมมีทางที่จะทํางานไดหรอกองคกรเดียวทําหมด ซึ่ง

คุณอุทิศนี่ ก็ตรงกับที่คุณอุทิศ คุณอุทิศก็เปนองคกรรวมกัน แลวก็ไปแยกเปน ๒ อัน ซึ่งอัน

นั้นพอไปกันได   คุณอุทิศกับทางอื่นนะครับ แตวาของคุณพิเชียรก็มาบอกวา ทางองคกร

สื่อก็ยังอยากที่จะใหไมระบุวาเปนกี่องคกร อันนี้ก็ชัดเจนนะคุณพิเชียรนะ ที่คุณเดินมา

บอกผมเมื่อกี้นี้ ผมก็พูดตรง เอาละ ถาอยางนั้นทานประธานโหวตเลยวา จะเอาองคกร

เดียวเหมือนกรรมาธิการ หรือจะตัดคําวา องคกรเดียว ออก เอาเหมือนกรรมาธิการหรือ

ตัดออกเทานั้นแหละครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถามกรรมาธิการ

ตกลงถาตางกัน ก็ตองโหวตแลวนะครับ วาอยางไรครับกรรมาธิการครับ โหวตไหมครับ  

ขอโหวตนะ คุณพิเชียรวาอยางไรละ สั้นนิดเดียวนะ นาจะโหวต แลวก็คุณ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ขออนุญาตนิดเดียวเอง ครับ คือ            

ก็เห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์แลว ก็ขออนุญาตเรียนเพื่อน สสร. นะครับวา ก็โหวต  

๒ อยางเทานั้นเองนะครับ อันที่ ๑ คือตามกรรมาธิการในวรรคสอง ใหมีองคกรหนึ่งกับอีก

อันหนึ่งคือ ตัดคําวา องคกรหนึ่ง ออกไป แคนั้นเองครับ ก็เปน ๒ ประเด็นครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : โหวตนี่             

๑. ตามกรรมาธิการ อันที่ ๒ นี่เอาเนื้อของใคร 



 ๑๓๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๖๓/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ ถาเอาของใคร จะยุง ตองวาตามกรรมาธิการเรื่ององคกร มีองคกรหนึ่ง กับไมมี     

คําวา องคกรหนึ่ง เปนองคกรอิสระเฉย ๆ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : นอกนั้นตาม

กรรมาธิการ ตางกันตรงมีวา องคกรหนึ่ง หรือไมแคนั้นใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ใชครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เขาใจตรงกัน   

นะครับ ทานครับ ผมจะถามแลวนะครับ 

  (นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญ ทานพรอม

นะครับ ที่จะถาม ก็คือ ถาถามวา เห็นดวยกับกรรมาธิการ หมายความวาตามในรางที่

กรรมาธิการแกไขนะครับ นั่นก็คือที่เขียนวา องคกรหนึ่ง สวนถาไมเห็นดวยนั้น ก็เปนที่   

คุณพิเชียร  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ตัดคําวา องคกรหนึ่งออกไปเทานั้นเอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ตัดคําวา     

องคกรหนึ่ง ออกนะครับ ตกลงนะครับ เชิญมาลงมติแลวนะครับ ทานสมเกียรติวาอยางไร 

เขาจะลงมตินี่ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ :  ผมทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองมตินะครับ 

เพียงแตวา เปนหลักการงาย ๆ ที่พวกเราถือกันมา ถาเผื่อใครเห็นดวยกับกรรมาธิการ     

ยกราง ก็บอกวา เห็นดวย ถาเผื่อไมเห็นดวย ก็ ไมเห็นดวย จบ งาย ๆ ครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับ อยางนี้ครับ      

ทีนี้มันตางกันตรงนี้นิดหนึ่งครับ เห็นดวยนี่เห็นดวยกับกรรมาธิการ แตถาไมเห็นดวยนี่     

ก็คือไมใชเห็นดวยเรื่องอื่นนะ ใหตัดคําวา องคกรหนึ่ง ออกใชไหมครับ ตรงนะครับ               

เพื่อไมใหโหวตโดยเขาใจผิด ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ เปนไปตามนี้  แลวกรรมาธิการ  



 ๑๓๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๖๓/๓ 

 

จะไปทําบทเฉพาะกาลอะไรที่วานั้น แตถาไมเห็นดวยนี่นะครับ ตัดคําวา องคกรหนึ่ง ออก 

จะโหวตแลวนะคุณสวิง  เชิญครับ วาอยางไรครับ จะโหวตแลว 

  นายสวิง ตันอุด    :  ทานประธานที่เคารพ ผม สวิง ตันอุด  ที่จริงแลว เมื่อกี้

ผมไดสรุปหลักการ แลวผมเขาใจวา คอนขางตรงกัน แตวาไปหาขอตกลงในหองหนึ่งนี่

ดวยกันก็ไดนะครับ เพราะวาจริง ๆ แลวไมจําเปนตองโหวต ผมเขาใจวา ถาโหวตตอนนี้ 

๑. สมาชิกทั้งหลายกําลังสับสนวาจะอยางไร ซึ่งอาจจะออกมาผิดพลาดก็ได แลวเรา      

ไปเขียนดวยกัน ไปดูดวยกันทั้งหมด ทั้งกรรมาธิการยกราง และผูขอแปรญัตติ ------------ 

 

                - ๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๖๔/๑ 

 

และผมเขาใจวา เร่ืองนี้จะออกมาดีนะครับ อาจจะเขียนไว หรือไมเขียนไวก็ได อันนี้ คือ    

ถาสมมุติเปน เพราะวาผมดูแลวนี่นะครับ หลักการตรงกันหมดแลวตอนนี้ แลวก็เพียงแค

ไปหาขอตกลงรวม เพราะคําวา หนึ่ง หรือ สอง นี่ เพียงแคไปอธิบายกันคนละจุด คือ บาง

ทีไปอธิบายจุดที่ ๒ นี่ มันก็เลยตองเขียนเปน สอง หรือเขียนเปนอยางอื่นนะครับ แลวทีนี้

พอบอกวา หนึ่ง มันก็คืออันเดียว ซึ่งผมคิดวา หาขอตกลงได ไมตองโหวตครับทาน

ประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณสวิงครับ      

ผมเขาใจวา ตกลงกันไมไดนะครับ ยังเถียงกันเรื่อง เอาอยางนี้มันจะแคบแลว เหลือวาจะ

เอาคําวา องคกรหนึ่ง ไวตามกรรมาธิการ กับ ไมเอาไว ตรงนี้แคนี้นะ คุณกิตติครับ 

   รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม กิตติ  

ตีรเศรษฐ ครับ คือ อยากจะขอใหกรรมาธิการไปเขียนบทเฉพาะกาลมา เพื่อที่นําเสนอ    

ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน นาจะเปนเรื่องที่ดีกวาที่จะมาโหวตกัน โดยที่ยังหาขอยุติไมได    

ในเรื่องของความชัดเจนที่กรรมาธิการจะรับไปปรับแกใหในสวนนั้น ถาตรงนี้ออกมา

ชัดเจนผม คิดวา เร่ืองนี้ก็ไมนาที่จะตองมีการใชโหวตกันนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้ครับ

ทานสมาชิก แตผมฟงดู กรรมาธิการจะเขียนอยางไร เพื่อใหเขาใจตรงกันนะครับ ผมฟงดู    

คุณพิเชียรยืนยันวาใหเอาคําวา องคกรหนึ่ง ออก นะครับ เพราะฉะนั้นมันตกลงไมได ทีนี้

กรรมาธิการรับแลว คุณพิเชียรขอความกรุณา ยกแตมือ ไมตองยกปากกา กรรมาธิการรับ

วาจะไปเขียน ทานก็ตองเชื่อกรรมาธิการ บอกแลว ในบทเฉพาะกาลจะขอใหมีกฎหมาย

ออกมา  ๑๘๐  วันนะครับ ก็อยางนี้ ในมาตราที่วาดวยบทเฉพาะกาลใชไหมครับ              

ในสวนที่วาดวยบทเฉพาะกาล ทานก็เชื่อไหม ตกลงประเด็นนี่นะ เขาใจวา ตองโหวตนะ        

ทานสมาชิก ใชไหมคุณพิเชียร เอาแคยืนยันนะ โหวต กับ ไมโหวต ไมตองอธิบายเพิ่มเติม

ทาน ขอความกรุณา 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : คือถาอยางที่ทานสวิงวานี่                      

วา ถาสามารถที่จะตกลงกันไดโดยที่ไมตองโหวต ก็ไมเปนไร ผมก็ไมไดยืนยันวา จะตอง

โหวตนะครับ   



 ๑๓๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๖๔/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือ เวลานี้ถาเอา

ถาใสไวตามเดิมนะ ซึ่งฟงดูเขา บอกวา ใสไวตามเดิม คือ กรรมาธิการเขาก็ยืน ขอมีคําวา 

องคกรหนึ่ง อยู แลวเขาจะไปแกตามอะไรที่วาไว ทีนี้ทานก็บอกวา ใหตัด มันตางกันตรงนี้ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ อยางนั้นทานประธานครับ        

เพื่อไมใหมีปญหา ขออนุญาตใหโหวตเลยแลวกัน โหวตวา จะยังคง องคกรหนึ่ง ไวหรือไม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใช 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถาทานคิดวาจะใหมี องคกรหนึ่ง ตามที่

กรรมาธิการ ก็เห็นดวยไป 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใหโหวต           

นะ คุณพิเชียรนะ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ใหโหวตครับ ตกลงใหโหวตเลยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศักดิ์ชัย        

จะเลือกโหวตหรือเปลา 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมเสนอปดการ

อภิปรายครับ ขอผูรับรองครับ 

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ผูรับรอง  

ครบแลวนะครับ ผมจะโหวตนะครับ โหวตวา ๑. ยืนตามกรรมาธิการนี่ ถาทานเห็นดวย     

ยืนตามกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย  สวนถาทานไมเห็นดวยนั้น ก็คือ ที่คุณพิเชียรเสนอ      

คือ ตัดคําวา องคกรหนึ่ง ออก เขาใจตรงกันนะครับ มีอยูแคนี้ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น

นะครับ 

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พรอมนะครับ    

ขอเชิญออกเสียงครับ   

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 



 ๑๓๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๖๔/๓ 

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ มีทาน

ใดออกเสียงไมไดไหมครับ ออกเสียงนะครับ  มีทานใดอยูในหองนี้แลวออกเสียงไมได

ไหมครับ ไมมีแลวนะครับ ทานอาจารยเกริกเกียรติ เจาหนาที่ชวยดูทานนิดหนึ่ง ขึ้นแลว 

เครื่องกลัวเจาหนาที่ เพราะฉะนั้นรวมคะแนนครับ ผูเขารวมประชุม ๗๑  เห็นดวย ๖๐    

ไมเห็นดวย ๑๐  งดออกเสียง ๑ นะครับ เปนอันวายืนตามกรรมาธิการ  

 

          - ๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สุพิชชาย ๖๕/๑ 

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แลวกรรมาธิการ

เขาขอวาถาไปเขียนใหเขาดูหนอยก็ดี บทเฉพาะกาลอะไรก็ชวยกรุณาหนอยครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ก็ตามที่ตกลงกันไวนะครับ อยางไมเปน

ทางการ แตก็ถือวา ไดรวมกันคิด รวมกันทํานะครับ ก็คือ เรารับที่จะไปเขียนในรายละอียด            

ในบทเฉพาะกาล ตามความประสงคของทานกรรมาธิการ และทาน สสร. สวนมาก       

นะครับ ที่เห็นตรงกันวา ใหมีรายละเอียดเพื่อคุมครองการดําเนินงานไมใหมีการแทรกแซง 

แลวพรอมกันนั้น ก็เร่ืองการพัฒนาองคกรที่เปนไปตามหลักเกณฑสากล รวมทั้งระยะเวลา

ภายใน ๑๘๐ วัน ในบทเฉพาะกาล เดี๋ยวขอ พรอมเมื่อไรก็ไปเร่ิมดําเนินงานในการเขียน

รางไดเลยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  โอ.เค. ครับ ตอไป

นะครับ ทานการุณมีอะไรครับ เชิญ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ดวยความเคารพตอทุกทานนะครับ แลวก็ดวยความเกรงใจ

เปนอยางยิ่ง แตบังเอิญวา มันเปนเรื่องที่อาจจะกระทบกระเทือนกับเพื่อนสมาชิกอยู

หลายคน ที่สําคัญ ก็อาจจะกระทบกระเทือนถึงสภาอยูบาง กับบุคคลภายนอก หรือกับ    

พี่นองประชาชนที่อยูภายนอก จากกรณีที่เราไดพูดคุยกันเกี่ยวกับเร่ืองของหักหลัง หรือ  

ไมหักหลัง ถูกตม หรือไมถูกตม ในกรณีญัตติที่ ๑ ของคุณพิเชียร ที่มีผูรับรองครบ ๑๐ 

สุดทายผมจะเอาอยางยอ ๆ นะทานประธานครับ สุดทายก็มีการถอนชื่อไป ๑ ทาน คือ

คุณสดศรี ทานไดถอนชื่อไป จนทําใหญัตติตกไป เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ในวันนั้นนะครับ 

ตอจากนั้น จึงไดทําการรวบรวมขึ้นมาใหม เปนญัตติใหม จนครบเปน ๑๐ คน และได

นําเสนอในวันที่ ๘ มิถุนายน อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตามที่ปรากฏในการประชุมครั้งนี้ บังเอิญ

วา เราไดพูดคุยกันไปพอสมควรแลว ก็เสียเวลาไปพอสมควรในวันนั้น แตสิ่งที่เกิดขึ้น   

เมื่อคืนนี้คือ คุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดไปออกรายการของทีวีชองเนชั่น (Nation)  

ใชไหมครับ ในรายการ คม ชัด ลึก ออกรายการเมื่อคืนนี้นะครับ ในชวงเวลา ๒๑.๐๐ น. 

ถึง ๒๒.๓๐ น. และรายการนี้ไดนํามาถายทอดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเวลาเที่ยงครึ่งของวันนี้     



 ๑๔๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สุพิชชาย ๖๕/๒ 

 

อีกรอบหนึ่ง เบื้องตนนั้นนะครับ พิธีกรเขาก็เปดรายการโดยมีรายการภาพของพวกเราที่

นั่งประชุมกันและถกเถียงกันในเรื่องนี้ และพิธีกรก็ไดตั้งคําถามคุณพิเชียรวา เปนอยางไร

ครับ เกี่ยวกับเรื่องของการแปรญัตติ เร่ืองพระพุทธศาสนา อะไรทํานองนี้นะครับ เปนศาสนา

ประจําชาติ แลวมีญัตติของคุณพิเชียรที่เสนอไป ปรากฏวา มีเร่ืองเกิดปญหาในการ

อภิปรายวา มีการถูกตม มีการไมถูกตม มีการหักหลังกัน ไมมีการหักหลังกัน คุณพิเชียร     

ก็ไดเร่ิมพูดนะครับในรายการนี้ ตั้งแตเวลา ๐๗ นาที ๓๗ วินาที จนถึงเวลา ๑๖ นาที    

๕๖ วินาที ใชเวลาประมาณทั้งหมด ๙ นาที อธิบายเกี่ยวกับเร่ืองการถูกตม หรือไมถูกตม

อยางไรนะครับ รายการนี้นะครับ ปรากฏตามอันนี้นะครับ แผนที่ไดมาจากเดอะ เนชั่น     

(The Nation) และทานที่เคารพทุกทานคงไดดู ๒ รอบแลวละครับ ตั้งแตเมื่อคืนนี้          

กับตอนเที่ยง อยางยอครับ คุณพิเชียรไดพูดเมื่อตอน ๐๗ นาที ๕๗ วินาที โดยใชคําวา 

เกี่ยวกับเร่ืองการถูกตมหรือหักหลังนั้น คุณพิเชียรบอกวา มันไมถูกตอง ไมดีงามเลย       

ไมมีสิ่งเหลานี้ มีบางคนเทานั้นที่มาพูด ซึ่งเปนการพูดไมถูกตอง ตรงกันขามความเปนจริง

โดยสิ้นเชิงนะครับ และคุณสดศรีนั้นเขาใจผิด คุณสดศรีทานอยูทางขวามือผมนะครับ 

คุณสดศรีนั้นเขาใจผิด ไดรับทราบขอมูลไปแลว ผมก็พูดซ้ําแลวซ้ําอีก เปนเรื่องที่ไมถูกตอง 

คุณสดศรีนั้นเขาใจผิด ผมก็ไมเขาใจเหมือนกันวา ทําไมคุณสดศรีจึงพูดอยางนั้นนะครับ 

สําหรับคุณการุณนั่นแหละใหตัดออก ของคุณการุณอยูครบถวนแลว แลวคุณพิเชียรก็เอา

นี่นะครับ รายการเอาออกดวยนะครับ นี่ ของคุณสดศรีมาตรา ๖๘ ก็อยูครบถวนแลว       

ชี้รายการใหดู ของคุณการุณ ๑๓๘ ประเด็น ก็อยูครบถวนแลว -------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๖๖/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๖๖/๑ 

 

คือทานประธานที่เคารพครับ ผมก็ไมอยากจะพูดซ้ําอยางนี้นะครับ คุณพิเชียรพูดไปถึง

เวลา ๐๑๖นาที ๕๖ วินาที แลวที่เนนตรงนี้ ตอนทายคุณพิเชียรยังบอกวา เขาก็ถาม

เกี่ยวกับเร่ืองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติอยูในสวนนี้ คุณพิเชียรบอกวา    

อยางนี้ครับ อยางยอนะครับ คุณพิเชียรบอกวา มาตรา ๒ พระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาตินั้น ไดเลื่อน จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไมไดอภิปรายแมแตประโยคเดียว นี่ประเด็นที่ ๑    

มีการรวมกันดิสเครดิต (Discredit) คุณพิเชียรในเรื่องนี้ ทําใหการพูดคุยพระพุทธศาสนา

เลื่อนพระพุทธศาสนาไป ไปรวมกับมาตรา ๗๘ อะไรตาง ๆ แลวจะไปพูดในคราวหลังนี่      

จนเดี๋ยวนี้ยังไมไดพูดเรื่องพระพุทธศาสนาแมแตประโยคเดียว ทามกลางการอภิปราย

สวนนี้ ก็มีเกี่ยวของกับทานประสงคดวย มีทานสดศรีดวย มีผมดวยนะครับ รายการอยู

เทป (Tape) อันนี้นะครับ ทานจะสนใจจะดูก็ไดครับ ชวงเวลามีกําหนดไวแลวชัดเจน          

เอาละครับ ผมจะพูดในสวนนี้อยางยอ ก็คือวา ผมก็นึกไมถึงครับ ทานประธาน  ผมไปเจอ

เอกสารอีกชิ้นหนึ่งครับ คุณพิเชียรบังอาจไปขีดฆาชื่อผมในญัตติตัวนี้ครับ แลวเซ็นชื่อ

ตนเองกํากับ นี่จุดที่ ๑ ครับ แลวก็บังอาจไปขีดฆาลบชื่อผมอีก ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับ     

จากเอกสารการแปรญัตติชุดแรกครับ ทานประธานที่เคารพครับ ตอจากนี้นะครับ        

คุณพิเชียรยังไดไปทําเอกสารอีกฉบับหนึ่งนะครับ เปนใบแกคําผิดลงนามเมื่อวันที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๐ เกี่ยวกับเร่ือง ใหเพิ่มเติมสวนของผมเพียงมาตราเดียวเทานั้น คือ   

มาตรา ๒๖๗ สําหรับ ๑๓๘ ประเด็นนั้นนะครับ ตัดออกไป ๑๓๗ ประเด็น คงไวอยูเพียง

มาตราเดียว คือ มาตรา ๒๖๗ ลงชื่อ คุณพิเชียร อยูที่นี่ครับ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนา ทาน

ประธานครับ เมื่อทําอยางนี้ขึ้นมานะครับ ผมไปเจอ จึงพบเอกสารของเจาหนาที่รายงาน 

อันนี้ตรงตามขอเท็จจริงอยางที่ผมเคยนําเรียนทาน เจาหนาที่ไดทํารายงานใหกับทาน

ประธานคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ บอกวา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ป ๒๕๕๐ 

ขาพเจาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบคําแปรญัตติที่ ๑ คือ ของคุณพิเชียร ปรากฏวา  

นายการุณ ใสงาม ไดลงชื่อในคําแปรญัตติดังกลาว ๒ ฐานะ คือ ผูแปรญัตติรวม และ     

ผูรับรองคําแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ป ๒๕๕๐ นายพิเชียรไดมาพบขาพเจา                

ที่หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๓ และไดขีดฆาลายมือชื่อ 

 



 ๑๔๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๖๖/๒ 

 

นายการุณ ใสงาม  ตรงตามเอกสารที่ไดมาครับ ขีดฆาลายมือชื่อของผมนะครับ ๒ จุด 

เลยครับ ตรงนี้ครับ เอกสารก็ตรงกัน ตอไปครับ เจาหนาที่รายงานตอไปอีกวา นายพิเชียร

ไดสั่งใหขาพเจาเปรียบเทียบคําแปรญัตติอยางไมเปนทางการของ สสร.  ๓ คน ดังกลาว

กับของตน คือ ของคุณพิเชียรนะครับ วา มีกี่มาตราที่แปรญัตติตรงกัน และมีมาตรา

อะไรบาง โดยใหยึดคําแปรญัตติของตนเปนหลัก ของตน คือ ของคุณพิเชียรนะครับ         

เมื่อจัดทําเสร็จแลวใหแจงให นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ทราบ เพื่อจะไดตัดสินใจ

ตอไป ตอนนี้สําคัญแลวทานประธานครับตรงนี้ ขอ ๓ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ขาพเจา คือ เจาหนาที่นะครับ ไดติดตอประสานงานกับนายพิเชียร เพื่อใหมาดูเอกสาร    

แตนายพิเชียรไมไดเขามา เนื่องจากติดภารกิจ จึงใชวิธีสอบถามขาพเจาทางโทรศัพท 

ตอจากนั้นนะครับ เจาหนาที่ก็บอกวา ขาพเจาจะไดทํารายละเอียดคําแปรญัตติ จึงขอ

หลักการในการที่จะจัดทําตอไป นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ จึงใหหลักการวา ใหยึด  

คําแปรญัตติของตนเปนหลัก  ถาของผู ใดไมตรงกับตน  ให ใส ในคําแปรญัตติ               

อยางเปนทางการได แตในกรณีของนายการุณ ใสงาม เนื่องจากเกือบทุกมาตรา           

จะเกี่ยวกับการใหมีสภาเดียว ซึ่งตรงกันขามกับความคิดของตน จึงไมใหนํามาใสไว       

ในคําแปรญัตติอยางเปนทางการ นี่ละครับ คือ จุดที่จะตก ๑๓๗ ประเด็นละครับ ---------- 

 

                  - ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ปทิตตา ๖๗/๑ 

 

จากนั้นขาพเจาไดสอบถามในกรณีของมาตรา ๖๘  มาตรา ๖๘   คือ ของทานสดศรี      

นะครับ วา จะใหแปรญัตติแบบใด เนื่องจากนายพิเชียรไดแปรญัตติมา ๒ แบบ คือ ใหตัด

วรรคสองออก และใหเพิ่มความ และผูนําสามเหลาทัพ ไวในวรรคสอง รวมทั้งนายการุณ

ไดแปรญัตติใหตัดมาตรา ๖๘ ออกทั้งมาตรา นายพิเชียรใหขาพเจาใชแบบตัดวรรคสอง

ออก นี่ละครับ ของทานสดศรีหลุดเลย ตัดวรรคสองนะครับ แตเพื่อใหเกิดความชัดเจน 

ขาพเจาจึงนัดให นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ มาดูคําแปรญัตติทั้งหมดอีกครั้ง ในวันที่ 

๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตอนเชา ขอ ๔ ตอนนี้สําคัญ โดนตัดแลวทีนี้ วันที่ ๑ มิถุนายน 

๒๕๕๐ นายพิเชียรไดมาดูคําแปรญัตติทั้งหมดแลว ใหขาพเจาดําเนินการดังนี้ เอาละสิ

ครับ คําแปรญัตติของนายการุณใหเอาเฉพาะมาตรา ๒๖๗ เทานั้น เฉพาะมาตราอื่นที่

เร่ืองเกี่ยวกับสภาเดียว ซึ่งไมตรงกับความคิดของตนที่ใหมี ๒ สภานะครับ ใหตัดออก

เกลี้ยงเลย เหลืออันเดียว หลุดหมดเลยครับของผม ทาน ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็

เคยใหที่ประชุมดูหลักการแลวนะครับ นี่ทานดูหลักการ หลักการขอตกลงในการนําเสนอ          

นี่ลายมือคุณพิเชียรอยูที่นี่ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  หนังสือเมื่อกี้ 

หนังสือใครครับที่ทานอาน  

  นายการุณ ใสงาม  : ของเจาหนาที่ที่ทํารายงานทานประธานกรรมาธิการ

ยกรางคือ รายงานทานประสงคครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เปนเอกสาร    

ของใคร 

  นายการุณ ใสงาม  :  เปนเอกสารของเจาหนาที่ที่ทําโดย นายนาถะ       

ดวงวิชัย นิติกร ๗ ว สํานักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งรวมกันทํากับเจาหนาที่เขาหลายคนครับ       

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับญัตติ ฉบับที่ ๑ กลุมนี้นะครับ ขอตกลงของเรานะครับ คุณพิเชียร     

ก็บอกแลวนี่นะครับ จนกระทั่งเรามาลงชื่อรวมกันตรงนี้นะครับ พระพุทธศาสนาเทานั้น    

คุณพิเชียร มาตรา ๖๘ ของทานสดศรี นโยบายแหงรัฐ คือ นายธีรวัฒน คุณอรรครัตน    

และคุณพิเชียร รัฐสภา สภาเดียว ๑๓๘ ประเด็น เมื่อลบของทานสดศรีมาตรา ๖๘ ออก      

ก็หรือลบหนึ่ง จึงเหลือ  ๑๓๗  ประเด็น  คือ การุณ ขอ ๕ คุณอรรครัตน อ่ืน ๆ เล็กนอย         



 ๑๔๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ปทิตตา ๖๗/๒ 

 

ลงชื่อ การุณ พิเชียร นะครับ ทานประธานครับ นี่คือหลักการแหงการพูดคุยดวยกัน

ทั้งหมด ทีนี้คุณพิเชียรไปใชอธิบายในเนชั่นนะครับ โยงใยไปถึงคุณสดศรี โยงใยไปถึงทาน

ประสงค แลวสังคมเขาใจวา การที่เราเลื่อนมาตรา ๒ ไปก็ตาม รวมก็ตาม เปนการ        

ดิสเครดิต ทานตองฟงทั้งหมดนะครับ จึงจะรูนะครับ เปนการกระทําที่รวมกันดิสเครดิตตัว

เขาเอง คือ ตัวคุณพิเชียร จนเดี๋ยวนี้เขาบอก ใชคําวา จนเดี๋ยวนี้ ยังไมไดอภิปรายเกี่ยวกับ

เรื่องพระพุทธศาสนาแมแตประโยคเดียว คนก็เอาละสิทีนี้ ทานประธานครับ คุณพิเชียร

พยายามจะอธิบายวา ของคุณสดศรีก็มีอยูแลวที่เราดูกันขณะนี้ มาตรา ๖๘  อยูในนี้

อยางไร ของคุณการุณ ๑๓๗ ประเด็น ก็อยูในนี้อยางไร ครบถวนแลว ทานประธานครับ    

นี่คือเอกสารปกเขียวฉบับแรก เปนฉบับแรกที่พิจารณา เมื่อวันที่ ๔  ๕  ๖  ๗  ๘ กอนที่จะ

มาเกิดฉบับนี้ นั่นคือ เอกสารฉบับนี้ คือ เอกสารฉบับแรก ที่ไปปรากฏพบวา ของทาน   

สดศรีตก จนรุงขึ้นอีกวันผมไปนั่งประชุมตามเวลา ปรากฏวา ของผมตก ๑๓๗ ประเด็น   

มีมาตรา ๒๖๗ เทานั้นที่มีอยู จึงเกิดการซักถามขึ้นมา และเจาหนาที่มารายงานอยางที่วา 

และผมก็ไดเรียนกับทานประธานกรรมาธิการและที่ประชุมทั้งคณะ นี่คือ เอกสารฉบับเดิม

ครับ เอกสารฉบับเดิม ทานดูครับ ตัวอยาง ของคุณสดศรี ของทานสดศรี มาตรา ๖๘ นี่อยู

ที่นี่ พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นี่คือสิ่งที่ตรงตามที่เจาหนาที่รายงานเลยครับ  

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  ไดยืนและยกมือขึ้น)  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ผมขออนุญาตประทวงครับ ทานประธาน 

มีขอเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอธิบายนะครับเกี่ยวกับทาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ประทวงวา

อยางไรนะ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ประทวงที่ คือ ผมไมเขาใจ แลวตกลง

ทานจะเอาอยางไรครับ คือ ที่ทานพูดนี่ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เอาอยางนี้ทานประธาน เดีย๋ว ทีละคนครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เพราะวาขอเท็จจริงนี้คลาดเคลื่อนจาก

ความเปนจริงครับทานประธาน  
 



 ๑๔๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ปทิตตา ๖๗/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียร      

เดี๋ยว ๆ จะใหเวลา 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมก็อดทนฟงมาโดยตลอดนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   คุณพิเชียรเดี๋ยว

จะใหคุณพิเชียร  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เดี๋ยว ๆ ขอผมชี้แจงทั้งหมดเลยนะครับ

เพราะวา ผมคิดวา ขอมูลที่ทานเอามาคลาดเคลื่อนหลายตอน  

 

          - ๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ประไพพิศ ๖๘/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียร         

จะประทวงใชไหม เขากําลังชี้แจง 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ครับ แลวผมก็ไมเขาใจวา ในทายที่สุดนี้

ทานก็มีอยู 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียร       

เดี๋ยวกอนครับ เราตองใหคุณชี้แจง 

  นายการุณ ใสงาม : เอาละครับ ทานประธานครับ นี่คือขอเท็จจริงที่ปรากฏ

ทั้งหมดนะครับ ทานเห็นไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาใหกระชับ 

  นายการุณ ใสงาม : นี่คือ ขอเท็จจริงฉบับเดิมที่พิจารณา ที่ปรากฏ พบวา

ของทานสดศรีก็ถูกดึงออก ตกไป ซึ่งทานสดศรีก็บอกกับที่ประชุมหลายครั้งบอกวา       

จะไปตกไดอยางไร เจาหนาที่จะไปตกไดอยางไร ทานประธาน ก็ในเมื่อมาตรา ๒ 

พระพุทธศาสนา อยูหัวกระดาษ มาตรา ๖๘ เปนลําดับตอมา ซึ่งอยูหนาเดียวกัน           

ทานประธานลองนึกดูวา มันจะไปตกไดอยางไร อันนี้ของทานสดศรีนะครับ ของผมนี่นะ

ครับ ทั้งเลมเลยครับ ฉบับแรกทั้งเลมนะครับ หายหมด ๑๓๗ ประเด็น มีมาตราเดียว คือ

มาตรา ๒๖๗ เทานั้น เจาหนาที่ ทีนี้เมื่อเราจับโจรได วันที่ ๖   

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ทานประธานครับ ผมขอประทวงครับ 

ทาน สสร. ที่พูดนั้นใชคําพูดไมสุภาพ แลวก็เปนการดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามนะครับ     

ซึ่งผิดกฎขอบังคับของสภาครับ ผมไมใชโจรครับ แลวผมก็ไมเขาใจวา ทานเอาตรงนี้      

มาบดขยี้ มาคอยคิดจะทําลายผม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยว พูดทีละคน       

คุณพิเชียร คุณพิเชียรประทวง เนื่องจากใชคํานั่น คุณการุณครับ หยุดกอนครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ขอมูลของคุณการุณที่ชี้แจงมานี้ 

 

 



 ๑๔๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ประไพพิศ ๖๘/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียร      

เดี๋ยวกอนสิครับ คุณบอกคุณประทวงเขาใชคําไมนั่น ผมกําลังจะพูดกับคุณการุณ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ขอมูลคลาดเคลื่อนหลายอยางเลยครับ 

ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียร         

ผมกําลังพูดกับคุณการุณที่คุณประทวงวา เขาใชคําไมสุภาพ คุณการุณครับ เมื่อกี้ใช    

คําวา โจร นะครับ ขอใหถอนเถอะครับ 

  นายการุณ ใสงาม : ไดครับ ทานประธานครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ไมใชโจรนะครับ ผมไมใชโจร ผมเปนคน

ธรรมดาสามัญ เปนสามัญชนครับ แลวก็ทานบดขยี้ผมตรงนี้เร่ือย ๆ เมื่อคืนผมไป คม ชัด 

ลึก นี่ เปดฉากมาก็เอาภาพวิดีโอของทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวคุณพิเชียร 

เมื่อกี้คุณพิเชียรประทวง ผมใหเขาถอนไปแลวนะครับ เดี๋ยวตอนคุณอธิบาย 

  (นายสมเกียรติ รอดเจริญ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมเกียรติ

ประทวงวาอยางไรครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ : กระผมไมอยากเห็นบรรยากาศเหมือนตลาด

คลองเตยครับ ขออนุญาตนะครับ ขอความกรุณาครับ ทีละทานครับ จะไดจับใจความ

และวิเคราะหถูกนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณการุณสรุป   

เร็ว ๆ นะครับ เดี๋ยวตองใหคุณพิเชียรเขาชี้แจงเขาดวย 

  นายการุณ ใสงาม : เอาละครับ ทานประธานดูนะครับ การกระทําผิด

กฎหมายอาญานะครับ ทานมีอํานาจใชสิทธิอะไรในการไปขีดฆาชื่อผมในเอกสาร 

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 
 
 



 ๑๔๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ประไพพิศ ๖๘/๓ 

 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ประทวงวาอะไร 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :   เพราะวาตรงนี้ทานทําผิดตั้งแตแรกครับ 

เพราะทานไมใชผูแปรญัตติคูกับผม ทานเปนแคผูรับรอง แตทานก็มาเซ็นชื่อรวมกับผม

เปนผูแปรญัตติ ก็เลยผิดพลาด ผมก็เลยตองไปแกไขวา ทานไมใชผูแปรญัตติ ทานเปนแค

ผูรับรองครับ ซึ่งตรงนี้ผิดพลาดครับ ทานประธาน 

  (นายสมเกียรติ รอดเจริญ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ : ทานประธานครับ ผมประทวงทานประธานครับ 

ฟงไมรูเร่ืองจริง ๆ ครับ ทานประธานครับ ทีละทานสิครับ แลวทานประธานเปนคนวินิจฉัย

จะใหใครพูดกอน พูดหลังนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผมก็ฟงไมรูเร่ือง  

นะครับ เอาอยางนี้นะครับทาน คุณพิเชียร เดี๋ยว ใหเขาพูด ถาใหเขาพูดแลว เดี๋ยวตองให

เวลาคุณพิเชียรชี้แจง 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : คือ ผมขออนุญาตครับ เพราะวา ทาน    

ผูที่มาพูดนี่ ๑. ไมไดอยูในวาระของการแปรญัตติรัฐธรรมนูญนะครับ ผมไมเขาใจวา       

คุณการุณ ใสงาม นี่ใชสิทธิอะไรที่มาพูดประเด็นนี้ย้ําแลวย้ําอีก ทานจะรางรัฐธรรมนูญ

หรือเปลา หรือทานจะทะเลาะกับผม ถาทานจะทะเลาะกับผมนี่ ตองไปทะเลาะกัน       

ขางนอกครับ ไมใชในหองประชุมสภาอยางนี้ และผมขออนุญาต 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียรครับ 

เดี๋ยวผมจะใหคุณพิเชียรพูด 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ไมไดครับ ทานประธานทําอยางนี้          

ไมถูกตอง ผิดระเบียบของสภา  

 

- ๖๙/๑ 
 
 
 



 ๑๕๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๖๙/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรครับ 

ใช คุณพิเชียร แตเร่ืองที่เขาพูดนี่เร่ืองที่เกี่ยวพันกับเร่ืองกิจการที่สภาทํานะครับ ไมใชเร่ือง

ขางนอก เพราะวา เร่ืองเกี่ยวกับการแปรญัตติ แลวเมื่อวานนี้ ผมถึงถามวา เอกสารที่เขา  

เอามานี่เปนเอกสารอะไร ก็ถามเขานะครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานนรนิติครับ ทานกําลังทํา

ผิดวาระการประชุมครั้งยิ่งใหญเลยนะครับ สภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้ แทนที่จะมาพูดกัน

แตเร่ืองของการแปรญัตติ ที่ไมถูกตองนะครับ 

   (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ผมขออนุญาตประทวงครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ที่เราจะคุยกันในรัฐสภา ทานทําอยางนี้

นะครับ สภารางรัฐธรรมนูญนี้อยูไมไดครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรนั่งลง

ครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ คุณพิเชียรนั่งลง 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คุยกับคณะกรรมการได 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรครับ 

นั่งลงครับ เชิญทานวุฒิชาติ  

  นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร 

ครับ ทานประธานครับ ระเบียบขอบังคับการประชุมนี่เรามีอยูนะครับ การที่ใครจะพูด

อยางไรนี่นะครับ เปนสิทธิขาดของทานประธานที่จะชี้ใหพูดนะครับ ผมขอใหทานประธาน

ดําเนินการประชุมตามระเบียบขอบังคับนะครับ ทานประธานมีสิทธิเด็ดขาด มีอํานาจ

เด็ดขาดนะครับในการวินิจฉัย ถาทานประธานปลอยใหสมาชิกไมเคารพทานประธานแลว

นะครับ ผมวา มันเปนความเสื่อมเสียครั้งใหญของสภานะครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คุณวุฒิชาติ 

ขอบคุณครับ คุณการุณ คุณการุณตองรีบสรุป แลวตองใหความเปนธรรมใหคุณพิเชียร   

เขาชี้แจง 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ทานครับ ทานทาํอยางนี้นี่ 



 ๑๕๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๖๙/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรนั่งลง 

ถาเขาพูดที่ผิดไปนี่ ผมก็ตองนั่นเขา แลวเขามีหลักฐาน ผมก็ถามวา หลักฐานนี่เปน

หลักฐานในคณะกรรมาธิการ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมไมเห็นดวยกับทานประธานแลว     

ถาทําแบบนี้นะครับ คือผมขออนุญาตทานชี้แจงนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรนั่งลง 

ผมบอกวาจะให และผมกําลังเรงใหคุณการุณจบ เพราะวา เขาโยงไปถึงคุณพิเชียร        

คุณพิเชียรก็จะตองไดพูด เราไมใหคุณพิเชียรพูดไมได คุณพิเชียรตองนั่งลง  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  อยางนี้ยุงนะครับ สภารางรัฐธรรมนูญ

ทําอยางนี้ไดอยางไร ทําไมไดครับ ประเทศไทย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

นั่งลงเดี๋ยวครับ คุณพิเชียรครับนั่งลง เขาอยูในกลุม คุณยอมใหเขาเซ็น แลวเขาชี้แจงวา

เร่ืองที่มันไมตรงกันนะครับ คุณพิเชียร นั่งลงครับ ทานครับ ขอใหสมาชิกทั้งหลายนั่งลงครับ

ทานครับ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  : โอ.เค. ครับ ทานประธานขอนะครับ     

ผมยอม แตผมไมเห็นดวยกับการที่ทานประธานใหคุณการุณมาพูด ไมไดอยูในการ     

แปรญัตติเลย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรนั่งลง 

คุณการุณครับ ตองสรุปเร็ว ๆ เพราะวา ตองใหเขาชี้แจง เพราะคุณกลาวหามานั้น เร็ว

ครับ ใชเวลาไปนานแลว เราตองพิจารณา เชิญคุณการุณครับ สรุปไดแลวคุณการุณ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ขอสรุปก็คือทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ขอสรุป ก็คือ เอกสารหลักฐานทั้งหมดยืนยันมัดตัวชัดเจน และมีการขีดฆาแกชื่อผม

ครับ ชัดเจน ตอจากนั้นครับ ขอสรุปสุดทาย คือ ปรากฏเอกสารแปรญัตติฉบับแรก           

ก็ชัดเจน ตกหลนของทานสดศรีและผม แปรญัตติ เมื่อจับตัวได วันที่ ๖ มิถุนา รูตัว 

   (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 



 ๑๕๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๖๙/๓ 

 

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมประทวงครับ จับตัวไดนี่ ไมไดครับ 

ผมไมใชตัวครับ  ไมใชสัตว  ไมได  ทานพูดอยางนี้ ไดอยางไรครับ  ผมไมยอมครับ            

ทานประธาน ถาเปนแบบนี้สภารางรัฐธรรมนูญ ทานตองหามครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ก็ผมหามอยู      

คุณพิเชียร คุณนั่งลงสิ คุณการุณครับ เร่ืองที่คุณพูดนี่ซ้ําแลวนะ อธิบายแลว คุณบอก   

คุณมีหลักฐาน หลักฐานนี่เห็นแลว ตองยุติครับคุณการุณ 

    

 

                                                                                                                   - ๗๐/๑ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นงลักษณ ๗๐/๑ 

 

   นายการุณ ใสงาม  :  ไดครับ คืออยางนี้ครับทานประธาน เมื่อไดอันนี้แลว 

วันที่ ๘ จึงเกิดการไปนั่งกับเจาหนาที่ เมื่อนั่งกับเจาหนาที่นั่นแหละ จึงครบถวน 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันนี้รูแลว 

   นายการุณ ใสงาม  :  หลังจากที่จับโจรไดแลวครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณการุณครับ 

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   :  ผมขอประทวงครับ ทานแหละเปนโจร 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียร      ผม

กําลังพูดครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ที่ทานทําคนเขาเห็นอยู 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณการุณ     ขอให

ถอนคําพูดวา โจร ครับ ตัด โจร ครับคุณการุณ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ   : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ขออนุญาต

ใหทานวินิจฉัยพักการประชุมสักสิบนาทีไดไหมครับ ทานประธานครับ ขอพักการประชุม

สัก ๑๐ นาที ไดไหมครับ   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมไดครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ลดดีกรี (Degree) ลงหนอยครับ ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมเกียรติ  

ตองใหคุณการุณตองถอนกอนครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ครับ ขออนุญาต ถาอยางนั้น ทานประธานใหถอน   

นะครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมตองซ้ําแลวนะ

ครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  คําวา จับโจร ก็ ถอนครับ แตยังคิดหาคําใหมไมได

ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 



 ๑๕๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นงลักษณ ๗๐/๒ 

 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : นอย ๆ หนอย 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสมาชิกครบั 

เมื่อฟงคุณการุณ ตองใหความเปนธรรม ใหคุณพิเชียรพูด จะไปพักการประชุมอยางนั้น

ไมไดนะครับ คุณพิเชียรชี้แจง แลวก็ไมตองเปนการทะเลาะกัน เชิญครับคุณพิเชียร 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : กราบขอบพระคุณทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญนะครับ ทานอาจารยนรนิติ เศรษฐบุตร  ทานเสรี สุวรรณภานนท ผมเอง   

เรียนพี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยครับ  ผมขอฟองพี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศ  

นะครับ ประเทศไทยเรามีประชากรอยูหกสิบสี่ หกสิบหาลานคน ครับทานประธาน       

แลวสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีพฤติกรรมอยางนี้ทานประธาน เอกสารตาง ๆ ที่เขา   

เอามาพยายามปะติดปะตอ เพื่อที่จะมากลาวหากระผม  เปนสิ่งที่ไมถูกตองครับ          

ทานประธาน แลวก็ ๑. นะครับ ผิด ก็คือ วาระนี่ไมอยูในวาระเลย ทานประธานไมควรให  

คุณการุณ ใสงาม ขึ้นมากลาวถึงเรื่องเหลานี้นะครับ เพราะวา ๑. ไมไดอยูในวาระการ  

แปรญัตติในวันนี้แตอยางใดเลย นี่ประการที่ ๑ ประการที่ ๒ เอกสารที่ เอามานั้น             

ก็พยายามจะปะติดปะตอ เพื่อที่จะกลาวหากระผมนะครับวา กระผมไดกระทําผิด      

อยางโนนอยางนี้ ทานอยากจะใหการรางรัฐธรรมนูญออกมาเปนอยางนี้หรือครับ ผมมานี่

ดวยจิตใจ ผมมานี่ดวยการที่ตองการที่จะเห็นรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ทานทั้งหลาย   

บอกวา ตองการ รวมคิด รวมสราง รวมรางรัฐธรรมนูญ ผมก็เพียรพยายามที่จะมาทําให

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีที่สุด เปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน แตสิ่งที่

ผมมาประสบในสภารางรัฐธรรมนูญ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานนะครับ       

วา ผมรูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง และผมก็มีความรูสึกวา สภารางรัฐธรรมนูญของเรานี่

พยายามที่จะขยี้ขยําผมนะครับ ในสิ่งซึ่งผมคิดวา ไมเปนธรรมอยางยิ่ง แลวก็กระผม        

ก็ไมไดกระทําอะไรที่เกินเลย หรือผิดพลาด บกพรองเลย เร่ิมตั้งแตกรณีของทานสดศรี   

สัตยธรรม ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่ทานแปรญัตติอยูรวมกับกระผม ผมขอบคุณ   

ทานมาโดยตลอดที่ทานไดกรุณาเซ็นรับรองคําแปรญัตติของกระผมเปนคนที่ ๑ ผมยัง

ซาบซึ้งน้ําใจของทานอยูโดยตลอดเวลานะครับ แลวก็มาตรา ๖๘ วรรคสอง ที่ทานแปร  

ใหมีผูนํา ๓ เหลาทัพอยูนั้น  ก็ยังคงอยู แมจนวินาทีนี้กย็ังอยูในเอกสารสีเขียวเลมนี้  



 ๑๕๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นงลักษณ ๗๐/๓ 

 

ทานทั้งหลายเปดดูสิครับ แมกระทั่งทานไดถอนชื่อออกไปแลว กระผมและคุณหมอ

ธีรวัฒน รมไทรทอง ก็ยังยืนยันวา ใหมีมาตรา ๖๘ วรรคสองของทานสดศรี สัตยธรรม อยู

อยูในเลมนี้แหละครับ แลวคุณการุณ ขออนุญาตเอยนามนะครับ เสียอีก ที่บอกวา ใหตัด 

มาตรา ๖๘ วรรคสอง ออกไป เพราะวา ทานสดศรีไดถอนชื่อออกไปแลว แตผมกับ       

คุณหมอธีรวัฒน รมไทรทอง ก็บอกวา ไมควรนะ เพราะวาเราไปสัญญาไวเปนสัญญา

สุภาพบุรุษ จริงอยู แมทานอาจจะตัดชื่อออกไป ก็ไมเปนไรครับ เปนเอกสิทธิ์ของทาน     

แตกระผมก็ยังใหคงเอาไวนะครับ มาตรา ๖๘ วรรคสอง และสาเหตุที่มาตรา ๖๘       

วรรคสอง ครั้งแรกในเอกสารที่ทานหยิบขึ้นมาสีเขียว เลมแรกนั้น ที่มันขาดหายไปนี่        

ก็เพราะเจาหนาที่เขาเขาใจผิด เขาคลาดเคลื่อนนะครับ วาผมจะตัดออกหรือเปลา ---------  

        

                                                                                               - ๗๑/๑  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       สมร ๗๑/๑ 

 

ในทายที่สุด  ผมก็มาเรียนยืนยันวา ผมไมตัดของทานสดศรี จะตัดของทานไดอยางไร ตัด

ผมก็ไมใชคนแลวนะครับ ผมก็ยืนยันแลวยืนยันอีก ยืนยันแลวยืนยันอีก เปนสิบ ๆ ครั้ง   

ผมไดโทรศัพทไปเรียนทานสดศรีกอนที่เอกสารสีเขียวนั้นจะออกมาเสียอีกวา นี่เจาหนาที่

เขาไปตัดออกนี่ ไมใชผมตัดนะครับ ผมกราบทานแลวกราบทานอีกนะครับ เพราะอะไร 

เพราะผมกลัวทานถอนญัตติออก ทานถอนชื่อออก นี่คือ สิ่งที่ผมกลัวครับทานประธาน    

แตแมกระทั่งเมื่อทานจะวินิจฉัยอยางไร ทานจะถอนออก กระผมก็ไมเคยพูดอะไรใด ๆ 

ทั้งสิ้นเลยนะครับ นี่ครับ ทานประธานลองซูม (Zoom) เขามาสิครับ มาตรา ๖๘ วรรคสอง

ของทาน อยูในหนา ๕๒ ครับทานประธาน ขอความกรุณาเถอะครับ ผมขอความเปนธรรม 

ผมเปนลูกผูชายคนหนึ่งครับ ถาผมกระทําผิด ผมกลารับครับทานประธาน ทานประธาน

เห็นผมมาตั้งแตผมอยูป ๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานก็รูจักผมดีวา ผมเปนคน

อยางไร ผิด ผมยอมรับผิดครับทานประธาน การแปรญัตตินั้นนี่ นี่ครับ ขอกลองชวยกรุณา

ซูมเขามาใกล ๆ หนอยครับ และผูนํา ๓ เหลาทัพนี้ ผมก็ยังอยูครับ มาตรานี้ ไมไดตัดออก

เลย นี่ประการที่ ๑ นะครับ  ประการที่ ๒ ที่ทานบอกวา ผมไปบอกเด็กวา ใหตัดออกนั้นนี่       

นะครับ ขออนุญาตเรียนครับวา กระผมเขาใจผิดในตอนแรกวา การแปรญัตตินี้               

ในมาตรา ๑ นี่ เราอาจจะมีความเห็นเปน ๒ อยางไดนะครับ ผมเขาใจอยางนั้น ผมก็    

ยื่นเอกสารทั้งหมดของคุณการุณ ๑๓๗ ประเด็น ๗๒ มาตราที่วานี่ ผมก็ไดยื่นเขาไปหมด

ครับทานประธาน เพราะวา เจาตัวมานั่ง โอโห คุมแจเลยนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนวา เรา

ก็ไดยื่นไป นี่อธิบายเปนครั้งที่เทาไรแลวก็ไมทราบนะครับ แลวในทายที่สุด แมในวันนั้นนี่ 

วันที่เราไดไปอภิปราย วันพุธที่ ๖ มิถุนายน นะครับ เอกสารนี้มันไมมีนะครับ ก็เมื่อทานมา 

แลวก็ทานชี้แจงนะครับ ผมนี่จริง ๆ ก็เปนนองคนหนึ่งของทาน ตอสูเพื่อประชาธิปไตย

ดวยกันมาตั้งแตหลายสิบปกอน สามสี่สิบปกอนนะครับ ทานจะบดขยี้ผมใหตายเลยหรือ 

ผมก็ไมไดทําอะไรผิดรายแรงนะครับ ผมก็ไดยื่นเอกสารของทานเขาไปแลว ทานบอกทาน

ตุหรัดตุเหร ทานไปหาใครเซ็นไมได ทานมาเซ็นรวมกับกระผม กระผมก็ใหทานรวมอยูแลว 

ทานกรุณามา ผมก็แทบจะกราบทานอยูแลวนะครับ เพื่อทําใหญัตติของกระผมครบถวนนี่ 

ทานแปรเยอะจริง ๆ ครับ ทานแปรตั้ง ๑๓๗ ประเด็น  ๗๒ มาตราครับ มากที่สุด ผมก็

เขาใจทาน  เพราะวา ทานแปรสภาเดียว ทานก็ตองตัดมาตราอื่น ๆ เพื่อใหสอดคลอง 



 ๑๕๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       สมร ๗๑/๒ 

 

กันหมด ผมก็ไดยื่นเอกสารใหทานแลว ทานประสงคทานก็กรุณาผม ทานก็บอกวา เอาละ 

คือ ผมก็เขาใจวา ตอนแรกนี่ มาตราเดียวนี่ สามารถเสนอความเห็น ๒ ประเด็นได         

ผมเขาใจอยางนั้นนะครับ ซึ่งเอาละ ถาผมเขาใจผิด ผมก็ตองกราบขออภัย แตวาทาน

ประสงคทานก็ใหความเมตตากรุณาวา เอา ใหทานการุณชี้แจง วันพุธที่ ๖ มิถุนายน  

ทานการุณก็ไดมีโอกาสชี้แจงในที่ประชุมถึง ๒ ชั่วโมงเต็ม ๆ และในทายที่สุดทานประสงค

ก็กรุณาใหเอาทั้งหมด ๑๓๗ ประเด็น ที่ตกหลนไปนี่ ของทานการุณกลับเขามาอยูใน

เอกสารทั้งหมดนี้ พวกกระผมทั้งหมด ๙ คน ๑๐ คนนี่ก็ไมมีปญหาแตอยางใดเลย       

พวกกระผมดีใจวา ทานการุณก็ไดมาแปรญัตติอยูในตามที่ทานปรารถนาและตองการ         

เราตองการแคนี้ เองครับทานประธาน  สวนที่ทานเอาเอกสารมาบอกวา ผมแปร           

พุทธศาสนาประเด็นเดียวนั้น ก็ไมถูกตองนะครับ เพราะจริง ๆ  ผมมีมาตราอื่นอยูดวย     

อีกประมาณสิบกวา ๒๐ มาตรานะครับ ซึ่งตรงนี้นี่ผมก็ไมเขาใจวา ทานอาจจะเขาใจผิด 

คือผมอาจจะบอกทานแลว เรียนทานไมครบถวนหรืออยางไร ถาตรงนี้กระผมผิดพลาด    

ที่บอกทานวา มีแตประเด็นพุทธประเด็นเดียวนะครับ อันนี้ผมยอมรับผิดนะครับ ----------- 

 

- ๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     รัตนา ๗๒/๑ 

 

แตวาผมก็ไดแปรมาตราอื่นอยูดวย แลวก็ทานธีรวัฒน รมไทรทอง ทานอรรครัตน        

รัตนจันทร ทานก็ไดแปรมาตราอื่น ๆ อยูดวยนะครับ ไมใชเฉพาะผมคนเดียวครับ        

ทานการุณ มีเพื่อนของเราอยูดวยนะครับ ที่แปรในมาตราอื่น ๆ นะครับ ดังนั้น ทานก็ตอง

ใหความเมตตากรุณาพวกเราบาง พวกเรายอมถอยใหทาน เพราะทานอยากจะแปร    

สภาเดียว ผมก็ตองถอย เพราะผมแปร ๒ สภา นะครับ  ทานหมอธีรวัฒนก็ตองถอย     

ทานอรรครัตนก็ตองถอยใหทาน เราถอยใหทานแลวครับ แลวทานจะเอาอะไรอีก เร่ืองนี้

ผมก็เรียนจนผมก็ไมไหว ผมก็เหนื่อยมากจริง ๆ ทานประธาน แลวเมื่อคืนนี้ที่ไปออก

รายการ คม ชัด ลึก ผมก็นึกวา จะไดมีโอกาสพูดถึงเหตุและผลของเรื่องพระพุทธศาสนา 

เปดฉากมาก็เอาเทปของทานการุณออกมาฉายแลว ทานจะใหผมทําอยางไรละครับ      

ผมก็เพียงแคอธิบายใหเขาใจเทานั้นเอง ผมก็ใชเวลายังไมถึงเจ็ดแปดนาที อยางที่ทานวา

นี่ ผมก็พยายามที่จะเซฟ (Safe) สภาของเราใหมากที่สุด ทานตองการอะไรหรือครับ  ทาน

อยากจะเห็นความขัดแยงภาพอยางนี้ออกไปสูสังคมสาธารณะ ทานตองการอยางนั้นหรือ

ครับ ประโยชนใดจะเกิดขึ้นเลา ผมตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ผมเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ผมเรียนทานนะครับวา ผมเหนื่อยหนายเหลือเกิน ในชวงหลังนี้จิตใจผม

ก็ เรียนตามตรง ผมก็ไมคอยจะอยูที่สภารางรัฐธรรมนูญแลวแหละ ผมเองนี่ก็เหมือนกับ

ทานทั้งหลายที่นั่งอยู ณ ที่นี้ทุกทาน ผมอยากจะเห็นรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนราง

รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดนะครับ เปนของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอยาง

แทจริงนะครับ ผมตองการแคนั้นเองทานประธาน แมกระทั่งภรรยาผมก็ยังบอกเลย วาเธอ

นี่มาทํางานครั้งนี้เปลืองตัวเหลือเกิน แลวก็มีเร่ืองมีราวอะไรตาง ๆ นี่ไมดีเลย ผมก็เรียน

ตามตรง 

   (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณพิเชียร

อาจารยเจิมศักดิ์เขาประทวง   

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมเขาใจครับ ก็ขออนุญาตสั้น ๆ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  วาอยางไร  

อาจารยเจิมศักดิ์ ใหอาจารยเจิมศักดิ์เขาประทวงผมกอน 



 ๑๕๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     รัตนา ๗๒/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ป นทอง   :   ทานประธานที่ เคารพครับ             

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ ผมไมคอยอยากจะประทวงทานประธานหรอกนะครับ          

แตวาทานประธานคงจะตองควบคุมผูที่ชี้แจง หลังจากที่ถูกพาดพิงนี่ทานมีสิทธิชี้แจง       

แตทานไมควรจะพูดออมและวนไปวนมา ผมคิดวา ทานชี้แจงอยางตรง ๆ วาทานไปพูด   

ที่รายการ คม ชัด ลึก จริงหรือไม และไปพูดในลักษณะนั้นถูกตองไหม ไปกลาวหาวา    

อยางนี้อยางนั้น เทาที่คุณการุณพูด ผมไมตองพูดซ้ํา 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเจิมศักดิ์    

ทานประทวงผม แลวก็บอกแลว พอแลว เดี๋ยวผมจะบอกเขา เดี๋ยวเขาหาวาผมใหทาน

อภิปรายอีก 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมกําลังจะบอกทานไงครับ ผมไม

อภิปราย และทานควรจะบอกวา ที่ทานไปลายเซ็นดังกลาวจริงหรือไม แตทานไมตองออน

นะครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เมื่อกี่นี้นิดหนึ่ง     

นะครับ ทานพิเชียรทานพูดไปแลวเรื่องลายเซ็น ทานก็รับวาลายเซ็น ทีนี้ถึงทานพิเชียร  

ตอสรุปเร็ว ๆ ครับ เวลาเสียไปมากดวยกันทั้งคูแลว  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมกราบขอบพระคุณ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวกอน       

ทานพิเชียรเขาประทวงผมแลว 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมกราบขอบพระคุณทานอาจารยนรนิติ

เศรษฐบุตร นะครับ  

   (นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คุณกฤษฎา

ประทวงวาอยางไร 

    นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ผมประทวงทานประธาน

ครับ คือ ผมยกมือแลว ดวยความเกรงใจทานประธานครับ ทานประธาน ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  

 



 ๑๖๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     รัตนา ๗๒/๓ 

 

ผมประทวงทานครับ เนื่องจากวา ผมในฐานะสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งครับ ซึ่ง

ทานประธานเปนประธานอยู ณ ที่นี้ครับ เมื่อสักครูครับ ทานผูทรงเกียรติเมื่อสักครูนี้ครับ 

ไดใชคําพดูที่ไมเหมาะสมกับสภาวา สภานี้ไดขยําขยี้นะครับ ผมคิดวา คําพูดนี้ไมเปนสิ่งที่

เหมาะสมนะครับ แลวสุดทายเมื่อสักครู ตอนที่ผมยกมือ กอนทานเจิมศักดิ์จะพูดนะครับ 

ตัวทานผูทรงเกียรติทานก็บอกวา ในที่สุดก็โดนดิสเครดิตนะครับ โดยสภาแหงนี้เปน

ผูกระทํา ผมคิดวา ประเด็นตรงนี้ ทานประธานควรจะตองวินิจฉัยใหถอนคําพูดนะครับ 

เพราะวา ผมเองก็ไมไดไปขยําขยี้ใครเลยนะครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกฤษฎา       

ที่เขาวาขยําขยี้ ไมไดเปนคําหยาบนะครับ คุณพิเชียรนิดหนึ่งครับ สภาไมไดทําอะไรทาน

นะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถูกตองครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอใหถอนตรงนั้น

เสีย  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ดวยความยินดีครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  แลวรีบสรุปเสีย     

ก็เห็นตรงกันแลววา จะเดินหนารางรัฐธรรมนูญ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ กระผมเปนตัวเปนตนขึ้นมาไดจนถึงทุกวันนี้       

นะครับ กระผมมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี แลวก็ไดดําเนินการทุกสิ่งทุกอยางเพื่อชาติ

บานเมืองเปนหลัก ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๗๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๑๖๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๗๓/๑ 

 

กระผมไมประสงคสิ่ ง ใดทั้ งสิ้ นนะครับ  ที่ กระผมได มี โอกาสเขามาอยู ในสภา                      

อันทรงเกียรติแหงนี้ กระผมก็ดีใจมาก ๆ ชื่นชม และกระผมอยากจะใหการทําหนาที่                         

ของพวกเราทุกคนมุงไปที่เร่ืองประโยชนของแผนดินเปนที่ตั้ง สิ่งที่ทานการุณ ใสงาม                     

ไดกรุณากลาวมาทั้งหมด ผมก็ขออนุญาตเรียนนะครับ ถามีความผิดพลาด บกพรอง                      

เกิดขึ้นมา  กระผมยินดีนอมรับนะครับ กระผมไมใชบอกวา ผมไมผิดเลย  มีครับ                          

บางสิ่งบางอยางที่กระผมอาจจะกระทําไป ที่ผิดพลาด บกพรอง แตกระผมกระทําไป                        

มิไดมีจิตเจตนาอยางอื่นใด ๆ ทั้งสิ้นเลยทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณพิเชียรสรุป 

เพราะวา เขาประทวงผมอีกแลว  

   นายพิ เชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :   ผมขออนุญาตสรุปนะครับวา              

๑. คือทานการุณที่มาเซ็นเปนผูแปรญัตติรวมกับกระผมนั้น ไมถูกตองนะครับ จึงตองไป

ขีดฆาออก นี่คือ อันที่ ๑ เพราะวา ผูแปรญัตติไดเพียงแคคนเดียว ๒ คนไมได คือจะตอง

เปนผูรับรองนะครับ คือ ตอนแรกที่ทานมาเซ็นรวมดวย ผมก็เขาใจวา แคเซ็นรับรอง

เอกสาร  แตเมื่อเจาหนาที่บอกวา อันนี้จะกลายเปนผูแปรญัตติ ๒ คน ผมก็ตองขอ

อนุญาตทานนะครับ แลวก็สวนประเด็นอื่น ๆ นะครับ มีบางประเด็นที่ทานเขาใจผิดวา ผม

แปรเพียงพุทธเพียงเรื่องเดียว ก็ไมใช ผมมียังแปรมาตราอื่นอยูดวยนะครับ อีกสิบกวา

ยี่สิบมาตรา แลวก็ยังมีทานอรรครัตน  รัตนจันทร ยังมีทานหมอธีรวัฒน  รมไทรทอง 

ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ครับ เราทําไปก็เพื่อสวนรวมครับ 

  (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวุฒิชาติ                   

ทานประทวงผมแลว คุณวุฒิชาติวาอยางไรครับ คุณพิเชียรหยุดกอนครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผมประทวงทานประธาน

ครับ วาผูกําลังอภิปรายนะครับ ทําผิดกฎขอบังคับ ขอที่ ๕๑ นะครับ การอภิปรายตองอยู

ในประเด็นที่จะเกิดกับประเด็นที่กําลังปรึกษา จริง ๆ ประเด็นที่ทานการุณนะครับ                         

ขออภัยที่ เอยนามทานนะครับ  ทานนําขึ้นมาพูด  ทานยังไมไดชี้แจงเราเลยครับ   

                          



 ๑๖๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๗๓/๒ 

 

ทานก็วนเวียนซ้ําซากอยูตรงนี้ครับ มันเสียเวลาครับ อยากใหตอบคําถามใหตรงประเด็น

ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณวุฒิชาติ      

ผมทราบแลว เดี๋ยวกําลังจะเรงให คุณพิเชียร รีบสรุปนะ ถาไมอยางนั้นเขาประทวงผมอีก

สามสี่หน ไมตองทําอะไรกันหรอก  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมกราบทานอาจารยนรนิติ  เศรษฐบุตร 

ในฐานะประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ผมกราบเพื่อน ๆ ทุกทานเลยนะครับ ผมขอกราบ

เพื่อน ๆ อีก ๙๙ ทานนะครับวา ขอความกรุณาเถอะครับ คือประเด็นของกระผม                          

อยาไดมาสนใจอะไรตาง ๆ เลย ภารกิจและหนาที่ของพวกเรา คือ การรางรัฐธรรมนูญ                       

ใหประสบความสําเร็จมากที่สุดครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จบแลว 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถาจะใหผมกราบทุกทาน ผมก็ยินดี

กราบทุกทานเลยนะครับ หากมีสิ่งใดที่ผมทําใหทานทั้งหลายขุนเคืองใจ จะดวยเหตุหนึ่ง

เหตุใดก็แลวแต ผมขอกราบขอโทษ 

  (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณพิเชียรจบแลว

ก็คุณวุฒิชาติประทวงมาอีกแลว  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมตองขอโทษเพื่อน ๆ ทุกทานนะครับ 

แลวก็ผมอยากจะใหการรางรัฐธรรมนูญของเราประสบความสําเร็จมากที่สุดครับ                       

ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ ก็จบแลวครับ

จบแลวนะครับ ขออนุญาตตอไป   

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ถาเขาขออภัยเพียงอยางนี้ ถาเขา

ยอมรับผิดเสียเถอะ จากหลักฐานทั้งหมด นี่ทานผูใดถาจะสนใจก็ดูนะครบั เอกสารนี้  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เขารับผิดเสียเถอะครับ  



 ๑๖๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๗๓/๓ 

   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณ      

เขาขออภัยแลว เชิญทานสมเกียรติ จะไดตอไปไดเสียที 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ  

รอดเจริญ สสร. ครับ ผมจะขออนุญาตทานประธานตั้งแตเมื่อกี้แลว ขอใหพักการประชุม 

ไปสักพักเถอะ ชวงนี้กอนพักการประชุมนี่ ชวงเวลา ๑๐ นาที ที่ผมตองการอยากเห็น

เหตุการณ ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ เห็นมีแผน ก็เปดใหดูทั่ว ๆ กัน จะไดรูนะครับวา มีจริง                          

เหมือนอยางที่ทานการุณไดดําเนินการพูดจามาหรือเปลา ถาเผื่อไมมี จะไดไปประณาม

ทานการุณได เปดเลยครับ ทุกคนอยูในนี้จะไดรับรูรับทราบดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณสมเกียรติครับ 

เชิญ คุณพิเชียรเดี๋ยวกอน  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครบั  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณพิเชียรนั่งลง

กอนครับ ถาใหคุณพูดแลวปรากฏวา กลายเปนวาไดพาดพิงอีก ๒ ทาน ผมขอสั้น ๆ       

นะครับ ทานประธานประสงคทานถูกพาดพิงดวย ทานสดศรี ขอความกรุณาสั้น ๆ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ผมยกมือตั้งนานแลว 

ทานประธานไมใหโอกาสผมพูดเลยครับทานประธาน ผมมีขอเสนอนิดเดียว 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสุรชัย                          

เดี๋ยวกอนครับ ตองใหทานประสงค ทานประธานทานขอพูด เชิญครับ ขอความกรุณา   

ตรงนิดเดียว อยาไปโยงกันไปโยงกันมา เดี๋ยวไมจบครับ 

 

                          - ๗๔/๑   
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      รัศมี ๗๔/๑ 

 

   นางสดศรี สัตยธรรม  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานนะคะ ดิฉัน 

สดศรี สัตยธรรม ดิฉันขอเรียนทาน และตอหนาที่ประชุมอันทรงเกียรติ ณ แหงนี้นะคะ 

เร่ืองที่เกิดขึ้นจริง ๆ นะคะ ดิฉันกับทานการุณก็คิดวา มันนาจะจบเรื่องกันไปแลวนะคะ   

แตเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่มีการไปออกรายการเดอะ เนชั่น ก็ทําใหเกิดประเด็น  

ขึ้นมาใหมวา ดิฉันไมไดดูนะคะวันนั้น เมื่อคืนนี้ดิฉันไมไดดู เพราะดิฉันเหนื่อยมากในการ

ประชุมทุกครั้งที่ผานมานะคะ เพราะดิฉันไมทราบวา การประชุมมันจะเปนลักษณะแบบนี้

นะคะ สิ่งที่เปนประเด็นที่ทานการุณเรียนตอที่ประชุมก็คือ เมื่อคืนนี้มีการพูดพาดพิง       

ถึงสภาอันทรงเกียรติแหงนี้หรือไมนะคะ วา สภาแหงนี้มีขบวนการที่จะลบลางใครคนใด  

คนหนึ่งนี่จริงหรือไม ซึ่งจากจุดนี้เอง ดิฉันวา ถาเพื่อความเปนธรรมทั้งฝายที่ถูกกลาวหา

และผูกลาวหา ดิฉันขอใหมีการฉายวีดิโอที่มีการบันทึกภาพไวนะคะวา มีอยางนั้นจริง

หรือไม เพราะอันนี้เปนการเสียทั้งสภานะคะ ไมใชเสียเฉพาะดิฉันกับทานการุณหรือ    

ทานประธานประสงค แตเสียทั้งสภา ดิฉันวา ผูเสียหายนี่คือผูเสียหายทั้งสภา ไมใชเฉพาะ

คนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถาหากไดพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแลวนี่   

เราคงจะพิจารณากันไดวา ควรจะดําเนินการอยางไรกันตอไปนะคะ ดิฉันในฐานะที่ถูก

พาดพิงดิฉันขอความเปนธรรมในสภา คือ ขอฉายภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ เฉพาะในสวน     

ที่มีการพาดพิงถึงสภาวา มีขบวนการอะไรที่เกิดขึ้นมานะคะ เพราะวาถาประชาชน      

ไดรับฟงแลวนี่ ดิฉันวา สภานี้เสียหายอยางยิ่ง แลวผูที่เสียหายมากที่สุด คือ ทานประธาน  

นะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันขอความเปนธรรมวา คือ ขอใหฉายภาพที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา

สั้น ๆ คือระยะที่มีการพูดถึงสภาแหงนี้คะ ขอบพระคุณคะทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานประสงค

ครับ  

  นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ) :  กราบเรียน

ทานประธานที่ เคารพ  และทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติ กระผม         

นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

เนื่องจากวา กระผมไดถูกลากเขาไปพาดพิงในเรื่องนี้ จําเปนตองขออนุญาตทานประธาน  

 



 ๑๖๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      รัศมี ๗๔/๒ 

 

เพื่อที่จะไดกราบเรียนชี้แจงใหสภาแหงนี้ไดรับทราบ ซึ่งจะกราบเรียนเฉพาะในประเด็นที่

เกี่ยวของกับตัวกระผม และคําพูดในตอนสุดทายของการไปออกรายการคม ชัด ลึก       

ทางเนชันทีวีเมื่อคืนนี้ แลวก็มาฉายซ้ําอีกเมื่อตอนเที่ยงครึ่งนี่ ซึ่งเรื่องนี้ในสวนที่เกี่ยวของ

กับกระผม ก็คือวา ตนเรื่องมันมาจากญัตติที่ทางทานพิเชียรไดเสนอเขามา ก็ครบ            

ทั้ง ๑๐ ทานในการที่จะเซ็นรับรองมา กระผมก็เชิญมา เพื่อมาดูวา ญัตติที่ขอแปรนั้นมี

อะไร แลวพอจะพูดตกลงอะไรกันไดบาง เพื่อที่จะปรับปรุงกอนที่จะสงสภารางรัฐธรรมนูญ

พิจารณา ทีนี้บังเอิญทานสดศรีทานไดถอนชื่อออกไป เมื่อถอนชื่อออกไป กระผมในฐานะ

เปนประธานกรรมาธิการยกราง มันก็ขัดขอบังคับ ญัตติไมสมบูรณ กระผมก็บอกวา ญัตติ

นั้นตองตกไป ตองตกไป แตวา ยังมีเวลาที่ทางทานพิเชียรจะไปหาผูที่มาเซ็นรับรองเสนอ

ญัตติอันนี้ จนกระทั่งถึงวันกอนการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คือ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน 

กระผมก็ไดพูดอยางนั้น ก็ยังบอกวา ไมตก อันนี้ตองพูดตามขอเท็จจริง ---------------------- 

 

          - ๗๕/๑ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รสรินทร ๗๕/๑ 

 

ทานพิเชียรเองก็ไดลุกขึ้นยืน บอกไมตก ก็เถียงวา ไมตก แตกระผมก็ยืนยันวา ตกไปแลว

นะครับ แลวหลังจากนั้นมา ก็มีการเซ็นรับรองอะไรกันเขามาอีกอยางไร มันก็เขามา

พิจารณาไดอีก หรือแมกระทั่งญัตติจะตกไปในวันนั้น กระผมในฐานะที่เปนประธาน      

ยกราง ก็เห็นวา เรานาที่จะใหผูที่เสนอการแปรญัตตินั้น ไดแสดงความเห็นหรือขอคิดเห็น

ของเขาวา สิ่งที่เขาแปรญัตติมานั้น มันเปนเรื่องอะไรบาง ผมก็เปดโอกาสใหพูด ไมใชวา

เมื่อญัตติตกไปแลว ผมเชิญออก ไมใชครับ ในขณะที่โตเถียงกันระหวางผูที่ขอแปรญัตติ

ดวยกันเอง กระผมก็ยังไดพูดวา ไปตกลงกันขางนอกกอนไดไหม ถายังเถียงกันไมจบ    

ตกลงกันไมไดก็ไปพบกันหลังวัด กระผมก็บอกอยางนั้น ในที่สุดก็มาพูดจากันแลว         

ผมก็เปดโอกาสใหทานการุณไดชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ วันนั้นเหตุการณก็ผานไป ทานพิเชียร

ก็โทรมาหาผม ขอความสนับสนุนจากผมที่จะให สสร. ที่อยูในกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญลงชื่อรับรอง กระผมก็บอก ก็เปนเอกสิทธิ์ของแตละทาน กระผมคงไปบังคับ

อะไรไมไดหรอก แตถาเขามาถามผม ผมจะใหความเห็น ไมเปนไรหรอก และตอมาก็ไดมี

เหตุการณตาง ๆ ผานมาอีก จนกระทั่งทานพิเชียรเองใหนายพลเอก ความจริงเปนรุนนองผม 

โทรศัพทมาขอโทษผมแทนทานพิเชียร บอกวา ทานพิเชียรขอรองใหโทรมาขอโทษดวย

อะไรตาง ๆ ผมก็บอกวา  ผมไมเคยถือโทษหรอก เร่ืองมันเล็กเกินไป อาจจะไมเขาใจ หรือ

อาจจะมีความคิดเห็นอยางไรก็ตาม แตผมนั้นผมไมถือโทษใคร ผมก็ไดตอบนายพลเอก

ทานนั้นไป และทานพิเชียรเองก็ไดโทรศัพทมาขอโทษผม ในขณะเดียวกันที่หองอาหาร

ของรัฐสภา ทานพิเชียรเขามานั่งลง แลวก็ยกมือขอโทษ  ผมสงสารครับ เพราะวาทาน

พิเชียรก็อายุนอย ประสบการณตาง ๆ ในทางการเมือง หรืออะไรตาง ๆ  ก็คงจะ ถาจะพูด

กันก็คือยังมีนอย อันนี้ผมไมถือโทษอะไรหรอก เหตุการณผานมา จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ไป

ออก คม ชัด ลึก เนชั่นทีวี ทีนี้มันมาเกี่ยวของก็ตรงที่วา กระผมก็จําเปนจะตองชี้แจงให

ทราบ เพราะในตอนสุดทายนั้น บอกวา  มีขบวนการดิสเครดิต จนกระทั่งไมสามารถที่จะ

หยิบยกเรื่องพระพุทธศาสนามาพูดไดแมแตคําเดียว อันนี้ทําใหสังคมเขาใจผิดได หรือ

พระสงฆองคเจาตาง ๆ  แตละเย็นนี่ทานก็สวดชะยันโต (ชยนฺโต) ใหผม ผมถือวา          

ใหพร ทานอาจจะเขาใจผิด ผมก็ไมไดถือโทษโกรธเคืองอะไร  

 



 ๑๖๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 รสรินทร ๗๕/๒ 

 

เพราะวันหนึ่ง ความจริงก็คงจะตองทราบวาเปนอยางไร และผมคิดอยางไร ซึ่งเรื่องนี้

แหละครับ จากเหตุการณในทีวีเนชั่นมา จนกระทั่งมาถึงคํา คํานี้ ทําใหกระผมตองจําเปน

จะตองชี้แจงใหสภาแหงนี้ไดรับทราบวา ขอเท็จจริงทั้งหมดนี่ ไมใชเปนเรื่องที่กระผม    

หรือกรรมาธิการยกรางพยายามที่จะไมใหพูดเรื่องพระพุทธศาสนา หรือแมกระทั่งในสภา    

แหงนี้ ก็ตกลงกันแลววา มาตรา ๒ มาตรา ๓๗ มันคลายกับมาตรา ๗๘ ไปพูดกันเสีย

ทีเดียว คราวเดียวกันเลยก็ได ซึ่งกระผมก็นั่งอยูที่นี่  ก็รับฟงอยู ก็ยังเห็นวา ถาหากวา        

เปนอยางนั้นก็สุดแลวแตทางสภาจะพิจารณา ซึ่งกระผมพรอมที่จะชี้แจงในนาม          

ของคณะกรรมาธิการยกราง เร่ืองของเรื่องที่พาดพิงมาก็มีเพียงเทานี้ ------------------------ 

 

          - ๗๖/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรเทพ ๗๖/๑ 

 

แตที่กระผมตองยืนขึ้นพูด เพื่อใหสังคมเขาใจวา กระผม หรือทานสดศรี หรือทานการุณ

นั้น กระผมไมคิดวา จะอยูในกระบวนการดิสเครดิตทานพิเชียร ตางคนตางทําหนาที่ของ

ตน แตที่มากระทบมากก็คือวา ทําใหประเด็นเรื่องพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ    

ไมมีโอกาสไดพูดสักคําเดียว ตรงนี้ตางหากที่สังคม หรือพระสงฆองคเจาจะเขาใจผิด    

คิดวากระผม หรือกรรมาธิการยกราง หรือสภาแหงนี้เปนผูขัดขวางไมใหมีการพูดเรื่องนี้ 

ซึ่งมันไมตรงขอเท็จจริง นี่คือ ขอเท็จจริงทั้งหมดที่กระผมยืนขึ้นมา เนื่องจากวา มาพาดพิง

ถึงกระผม สําหรับทานพิเชียรนั้น ผมกราบเรียนทานประธานตรง ๆ วา ผมเมตตา เอ็นดู 

สงสาร แตสิ่งที่ไดกระทําไปทั้งหมดนั้น เมื่อกี้นี้ทานพิเชียรก็ขอโทษนะครับ ถาหากวา      

ไมมีคํานี้อยูนี่ กระผมคงไมยอม แตเมื่อทานพิเชียรไดกลาวขอโทษในที่ประชุมสภาแหงนี้ 

เราก็ตองถือวา การขอโทษคือการยอมรับผิดนะครับ เพราะฉะนั้นทานการุณก็อยาไปขยี้

ขยํา แตความจริงนี่มันตองขยําขยี้ ความหมายมันไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถาขยี้ขยํานี่ 

คนฟงแลวเขาก็รูสึกไมพอใจ เพราะฉะนั้นตอไปทานการุณจะไปพูดที่ไหน ทานตองบอกวา 

ขยํากอน แลวถึงขยี้นะครับ มันจะไดเสร็จ ๆ ไปเสีย กระผมขอขอบพระคุณทานประธาน      

นะครับ ที่เสียเวลา เพื่อชี้แจงขอเท็จจริง จะไดไมเขาใจกันผิด แลวสังคมขางนอก หรือแม

พระสงฆองคเจาตาง ๆ ถาทานรับฟงอยูนะครับ กรุณาเขาใจดวยครับ กระผมและ

กรรมาธิการยกราง รวมทั้งสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้นั้น ไมไดมีพฤติกรรม หรือพฤติการณ

อะไรเลยที่จะไปทําใหไมมีการพูดกันถึงเรื่องพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไมเปนไป

อยางนั้นเลย กระผมขอขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ   

ทานสมาชิกครับ ปญหาที่มีนี่นะครับ ที่ผมใหพูดนะครับ เพราะมันโยงเกี่ยวกับเร่ืองการ

แปรญัตติ แลวอาจจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในบุคคลขางนอกนะครับ ทานอาจจะ   

เห็นวา ในที่สุดเราตองมาเถียงกัน ผมก็เห็นวา การแปรญัตติที่ผานมานี่มันมีปญหา 

เนื่องจากวา รัฐธรรมนูญชั่วคราว ป ๒๕๔๙ ไปกําหนดเอาไวนะครับ แลวมันก็ตอง

แบงกลุม แลวก็ที่สําคัญ ผมคิดวา เร่ืองที่ทําใหคนเขาใจผิด หรือแมแตคนที่อยากจะดูวา 

เร่ืองพระพุทธศาสนา แลวก็เปนปญหาที่โยงไปนะครับ ทําใหมีการเขาใจผิด  จริง ๆ นี่ 

 



 ๑๖๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรเทพ ๗๖/๒ 

 

ในเรื่องนี้นี่ แมแตสมาชิกที่ตกลงกันไมได จนเกิดความเขาใจผิดทีหลัง อยางไรก็ตามนี่ 

ไมใชเร่ืองวา ตางกันในเรื่องที่จะแปรญัตติเร่ืองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  

แตผมคิดวา เปนเรื่องอื่น ผมอยากเรียนใหทราบวา แมแตทานรองประธานนี่ ในที่สุดเมื่อ 

ไมมีคนรับรอง ปกติทานรองประธานทานก็จะไมไปรับรองในญัตติไหน แตตองการให

ญัตติเร่ืองนี้ไดรับการพิจารณา ทั้งทานรองประธานเสรี ทานรองประธานเดโช แมแต   

ทานกรรมาธิการบางคนในคณะกรรมาธิการยกรางก็ไปลงชื่อให คือ ผมไมอยากใหเกิด

การเขาใจผิดขางนอกสภา เขาใจวา ขางในสภานั้นจะดําเนินเพื่อมีเลหเหลี่ยมอยางไรก็

ตาม เพื่อใหญัตตินี้ไมตองพิจารณา ผมเรียนวา ไมไดเคยกลาว เพราะวาทานรองเสรีนั่งอยู

ที่นี่ ก็ขออนุญาตนิดเดียวนะทานครับวา บอกวา ญัตตินี้ตองไดรับการพิจารณา จะ

พิจารณาอยางไร ไมใชเอาออกไปจากการแปรญัตติ โดยใชประเด็นทางเทคนิค และทาน

จะเห็นวา เร่ืองตาง ๆ ก็พยายาม และเขามา ผมเรียนทานสมาชิกที่เคารพครับ สภาราง

รัฐธรรมนูญเรานี่ เสียไมไดหรอกครับ เพราะคน คนเดียว แลวก็ดีวิเศษไมได  เพราะคน  

คนเดียว ในสมาชิกสภาราง อยูที่พวกเรารอยคนนะครับ สิ่งที่เราทํา สิ่งที่เราเห็นแตกตาง

กันก็คงได แตผมเรียนวา จะเสีย หรือจะดีนี่ อยูที่พวกเรานะครับ แลวการที่เราพูดกันเสีย

ใหเขาใจ  นะครับ ก็นาจะไมเปนอะไร เพียงแตขอรองวา อยาทําความเขาใจในสภามาก

นักเลยครับ เพราะวามันคงไมดีนัก ----------------------------------------------------------------- 

 

             - ๗๗/๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๗๗/๑ 

 

และที่รายที่สุดเราเสียเวลาไปในเรื่องนี้นะครับคอนขางมาก แตวา ผมคิดวาจําเปน         

ถาไมอยางนั้นกอใหเกิดความเขาใจผิดขางนอก หรือแมแตสมาชิกของเราก็ไมเขาใจ      

ในสิ่งที่ไมดีนะครับ ที่ผานมาที่ทานสดศรีเสนอ เดี๋ยวผมขออนุญาตวา จะรับไปดู        

เพราะทานการุณรูสึกเตรียมใหผมไวดูกอน ผมก็ยังไมไดดูนะครับทานครับ ก็ไมรูวาเปน

อยางไร แลวขอวา เร่ืองนี้จบแลวนะครับในเรื่องที่จะพูดกันในสภานะครับ ทานพิเชียร       

ก็กลาวกับพวกเราไปเรียบรอยแลว ทานประสงค ทานประธาน ก็เรียบรอยแลวนะครับ     

ขออนุญาตดําเนินการตอไป ไมอยางนั้น เซสชัน (Session) นี้จะไมไดสักมาตราหนึ่งครับ

ทาน เชิญครับ ฝายเลขาครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :        

มาตรา๔๗/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย  

เจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ กอน ๔๗/๑       

นี่นะครับ  

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพิ่มขึ้น ใช 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ใน ๔๗ นี่มันมี 

วรรคอื่นที่ผมไดถามทานประธานเดโชไววา จะเก็บไว และหยิบขึ้นมาพูดเมื่อไรก็บอก     

และทานก็รับปากวา เดี๋ยวจะใหหยิบขึ้นมา เพราะฉะนั้นขณะนี้ทานจะใหพูดหรือยัง   

กอนที่จะถึงวรรคหนึ่ง ๔๗/๑ นะครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๔๗/๑ ใชไหม

ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ใน ๔๗ นี่ มันมีวรรคอื่นที่กอน 

จะถึง ๔๗/๑ นี่ะครับ อยางเชน ในกลุมของผมนี้ไดแปรญัตติไวในวรรคที่ ๔ วาการกํากับ

การประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อ มิใหมีการควบรวมหรือการครองสิทธิ 
 



 ๑๗๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๗๗/๒ 

 

ขามสื่อ หรือการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมีผลเปน

การขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขาวสาร หรือปดกั้นการรับรูขาวสารที่หลากหลาย 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  : อาจารยกลาวตรงนี้อยูตรงไหนนะ  ๔๗/๑ นี่ 

คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : ของผมเกามันยังไมเสร็จครับ วรรคสี่

ยังไมเสร็จครับ วรรคสี่ยังไมไดพูดกันครับ แลวในวรรคสองตอนทายนี่ กลุมผมเติมวา    

โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน ทานประธานจะกรุณาไหมครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมนึกวาเมื่อกี้

ตกลงกันเหลือประเด็นเดียวแลว ผมอาจจะเขาใจผิด 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง (ประธานคณะกรรมาธิการ)  : เมื่อกี้

เปนแตเพียงแความีจํานวนเทาไรเฉย ๆ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถาอยางนั้นเดี๋ยวผมจะขอใหคุณสวิง

เปนคนอภิปรายตรงนี้ครับ ผมคิดวา เราจะพยายามใชเวลาสั้น ๆ ตรงนี้ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เร่ืองนี้ยังไมได

พูดเลยใชไหม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : ใชครับ ยังไมไดพูดกันเลยครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เชิญครับ

ทานสวิงอยูไหมครับ ที่จะอภิปรายแทนอาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยเจิมศักดิ์อภิปรายเอง  

แลวกันนะ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ถาอยางนั้น ผมอภิปรายเองแลวกัน

ครับ ทานประธานครับ ในรางแรกนี่ ก็เขียนเรื่องการครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง

เฉย ๆ แตวาในกลุมพวกผมมองเห็นวา ขณะนี้มันไมใชครอบงําระหวางสื่อมวลชน      

ดวยกันเองเฉย ๆ ที่มันมี แตมันมีเร่ืองของการครองสิทธิขามสื่อ หมายความวาอยางไร

ครับ หมายความวา ตอนนี้สื่อมวลชนนี้ไปทําสิทธิ มีสิทธิในการไปทําอีกเรื่องหนึ่ง  เชน 

 



 ๑๗๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๗๗/๓ 

 

ทําหนังสือพิมพ ก็ไปเปดทําทีวี ทีวีมาทําหนังสือพิมพ ทําวิทยุ มันเปนการครองสิทธิ    

ขามสื่อกันไปมา ตกลงตรงนี้เปนลักษณะที่สภาหรือรัฐธรรมนูญอยากจะเห็นหรือเปลา   

นั่นคือคําถามนะครับ คราวนี้ถาดูรางของทานนี่เขียนวา มิให ของผมไปเติมคําวา มิให   

นะครับ ทานเขียนวา ปองกัน ปองกันการควบรวม หรือการครอบงําระหวางสื่อมวลชน  

ดวยกันเอง อยางนี้พอไหม ใชไหมครับ ตอนนี้พวกเราสมองตองใสเกียร (Gear) ใหม เมื่อ

กี้เกียรถอยหลัง ตอนนี้เกียรเดินหนานะครับ ก็ชวย ๆ กันคิดนิดหนึ่ง คือเราจะปองกัน     

การควบรวม การครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง นี่คือ รางแรก รางของทาน     

ของผมนี่เขียนวา มีมาตรการเพื่อมิใหมีการควบรวม หรือการครองสิทธิขามสื่อ หรือการ

ครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง ------------------------------------------------------------- 

   

- ๗๘/๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๗๘/๑ 

 

ทานเห็นใชไหมครับ ผมเติม เติมวา กลัววามันจะเปนการครองสิทธิขามไประหวางสื่อ      

สื่อมีหลายประเภท หนังสือพิมพ วิทยุ ทีวี ซึ่งทานตองยอมรับวา ปจจุบันนี้มีนายทุน    

บางคนทําทั้งวิทยุ ทําทั้งทีวี แลวก็ไปทําหนังสือพิมพดวย หรือหนังสือพิมพก็ขามมาทํา     

อยางอื่น ถามวา อยางนี้เราอยากจะเห็นหรือไมที่สื่อเมืองไทย พอเราไปอานหนังสือพิมพ

บอก เออ ใช ฟงวิทยุบอก ก็ใช ดูทีวีก็ใช แตมันมีใหอิทธิพลมาจากเจาเดียวกันหมดเลย       

หรือวา เราคิดวา อันนี้นาจะเปดเสรีตรงนี้ อันนี้เปนประเด็นที่หยิบขึ้นมาเทานั้นละครับ       

กแ็ลวแตที่ประชุมนะครับ ทานประธานจะเห็นวา ผมหยิบประเด็นเทานั้นละครับ เพราะวา

ทานประธานครับ ผมบอกแลววา ผมอภิปรายลําบากมาก ผมมีสวนไดเสียในเรื่องพวกนี้

อยู และขณะเดียวกันทานใหผมไปเปนประธานรับฟงความเห็น มันก็มีกลุมนี้เห็นอยางนี้   

กลุมนี้เห็นอยางนี้ ผมก็แปรใหเขานะครับ ก็เปนหนาที่ละครับ เราตองทําใหประชาชน   

แลวประชาชนเขาหยิบขึ้นมา ประชาชนในที่นี้อาจจะตรงขามกับพวกสื่อ เขาหยิบขึ้นมา

อยางนี้ เขาบอกวา ขอใหล็อกไดไหม อยาใหสื่อ ความเปนเจาของมันขามกันไปขามกันมา 

มันเหมือนกับผูกขาด แตเปนการผูกขาดระหวางสื่ออีกนี่ เราจะใสไหม ก็ขอใหทาน

พิจารณาแลวกันครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ที่จริงกรรมาธิการ

คงตองฟงเยอะหนอย เพราะวาทานอาจารยเจิมศักดิ์พยายามอธิบาย เร่ืองครองสิทธิ   

ขามสื่อ คําอาจารยเยี่ยมเลย เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เขาใจวา ความตองการหรือวัตถุประสงค

จะตรงกันครับ เพียงแตวา เหลืออยูถอยคํา เดิมกรรมาธิการนั้น เขาใจวา การใชคําวา        

การครอบงําระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองนั้น มันครอบคลุมไปทุกเรื่อง เสร็จแลวก็องคกร

ของรัฐที่เปนอิสระนี้ ก็จะตองไปแจกแจงวา อะไรที่เรียกวา ครอบงําขามสื่อ เดิมที่ไมไดใส 

คําวา ครองสิทธิขามสื่อ เพราะเขาใจวา เปนเรื่องเดียวกัน ทีนี้พอใสเขาไปมันตองอธิบาย

ครับอาจารยวา  ครองสิทธิขามสื่อ  กับ  ครอบงําระหวางสื่อ  มันมีอะไร  ตรงไหน                 

ที่แตกตางกัน ถามันอยูในกรอบเดียวกันแลว  กระผมเองยังคิดวา ไมตองใสก็ได แตถา 

 



 ๑๗๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๗๘/๒ 

 

คิดวา แตกตางกันโดยสิ้นเชิง จะเพิ่มเติม กรรมาธิการก็ไมขัดของ แตวา ตองดูที่วา

ความหมายแตกตางกันหรือไม ตองเรียนถามทานอาจารย 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย

ปกรณ ถาอยางนั้น ทานตองใหฝายทางโนนนิดหนึ่ง เดี๋ยวคุณสวิงครับ เชิญเลยครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็คิดวา อาจจะมีความ

แตกตางกันอยูนะครับกับรางเดิมของกรรมาธิการครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ทานประธาน

ครับ ที่จริงแลวในวรรคนี้นี่นะครับ การใชคําวา ครอบงําระหวางสื่อ กับ ครองสิทธิขามสื่อ 

นี่นะครับ ก็จะแตกตางกันโดยเนื้อหานะครับ เพราะวา จริง ๆ แลวคําวา ครอบงํา        นี่

นะครับ มันจะมีความหมายที่มีอิทธิพล มีบทบาทเขาไป แต ครองสิทธิ มันหมายถึงการ

เขาไป ครอบครอง ซึ่งจริง ๆ แลว ๒ นัยนี้จะแตกตางกัน ทีนี้ตรงนี้นะครับ ผมคิดวา        

ถาสมมุติวา เราทําใหชัดเจนขึ้นนะครับวา การครองสิทธิที่จะขามสื่อ เฉพาะขณะนี้เองก็

นาจะทําไมไดนี่นะครับ ทีนี้ผมคิดวา อาจจะเปนคําที่เหมาะนะครับ แลวก็จริง ๆ แลว ถา

จะขอเปลี่ยนเปนคํานี้เองก็นาจะครอบคลุมไดมากกวานะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมเขาใจแลว 

ของอาจารยเจิมศักดิ์นี่ในที่สุดก็ใชหมดทั้ง ๒ อยางใชไหมครับ ครอบงําระหวางสื่อ          

ก็เก็บเอาไว แลวก็เพิ่มนะครับ ทางกรรมาธิการลองดู ทานอาจารยปกรณ เชิญครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการนะครับ ความจริงที่ทานผูแปรญัตติไดพูด ตอนที่เราพิจารณา        

ในอนุกรอบที่ ๑ นะครับ ซึ่งไดมีการพูดคุยกับบรรดาตัวแทนของสื่อมวลชนหลายแขนงที่      

เขามาพูดกัน เราก็คุยกันถึงเรื่องนี้คอนขางมาก --------------------------------------------------- 

           - ๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สุพิชชาย ๗๙/๑ 

 

เพราะวาในภาวะเหตุการณของโลกในปจจุบัน การครอบงําก็ดี การไปซื้อกิจการของ     

สื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้น เหมือนกับเปนปรากฏการณทั้งโลกเลย บางกรณีนั้น  

จากประเทศหนึ่งไปซื้ออีกประเทศหนึ่งดวยซ้ําไป แลวในกรณีของประเทศไทย ผมก็เชื่อวา

มีแนวโนมในลักษณะที่จะมีการเขามาซื้อ หรือวาครองสิทธิ ในทํานองนั้น แตวา ในตอนที่

เราพิจารณากันนี่ ก็อยางที่ทานอัชพรไดพูดนะครับ เราเขาใจวา การครอบงําสื่อดวยกัน

มันจะครบถวน แตวา เมื่อทานผูแปรญัตติไดเสนอมา ผมคิดวา ก็ไมขัดของ แลวมันจะ

ชวยทําใหความชัดเจนในเจตนารมณตรงนี้มีอยูดวย และความจริงในตอนที่เราพิจารณา

กันนี่ ก็ไดใหบันทึกในเจตนารมณไววาประเทศเรานั้นกาวหนาไปถึงจุดที่จะปองกันไมให

เกิดในเรื่องนี้ดวยนะครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ดีนะครับ  

แสดงวา ไมตองโหวตใชไหม ตกลงไดแลวนะครับกรรมาธิการ เปนไปตามที่ผูแปรญัตติ  

ใชไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์และกรรมาธิการยอมหรืออยางไร วาอยางไรครับทาน

กรรมาธิการ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครองสิทธิขามสื่อ คงเติมเขาไป แตเรียนหารือวา มาตรการ

เพื่อปองกันนั้น มันจะกวางกวา คือ มันจะเปนมาตรการกอนที่จะเกิดเหตุ ตรงมาถึงเกิด

เหตุแลว แตถามาตรการเพื่อไมใหมีนี่ มันเฉพาะเหตุที่เกิดขึ้นแลว กระผมยังเขาใจวา

ถอยคําเดิม อันนี้เปนเพียงแตถอยคําครับทานประธาน วา ถาใชถอยคําวา มาตรการเพื่อ

ปองกัน มันจะยาวกวา แลวมันจะคลุมได นาจะมากกวาที่ใชวา 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยเจิมศักดิ์ 

ยอมไหมครับ เขาขอใช ปองกัน บอกวา นาจะดีกวานี้ได 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ขอปรึกษาทานนะครับ คําวา 

ปองกัน ขอปรึกษาอยางนี้ คือ ถาคําวา ปองกัน แลวถาเขาบอกวา มันทําอยูแลว           

คุณไปปองกันไมได คุณก็ไปปองกันรายใหมก็แลวกัน รายเกาผมทําอยูแลว แตถามันบอก

มิใหมี ทําอยูแลวก็ไมได  
 



 ๑๗๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สุพิชชาย ๗๙/๒ 

 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : หารือแลว        

ใชไหมครับ กรรมาธิการจะตอบแลวทาน เชิญครับ ใครตอบ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  จะขออนุญาตใช ๒ คําเลยนะครับ 

มาตรการเพื่อปองกันมิใหมี คือ ทั้ง ๒ อัน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไดนะครับทาน  

ไดแลว ไมตองอภิปรายแลวอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ไม จะไดบันทึกไงครับ ผมไมยกมือ

นี่ เขาบันทึกไมไดวา เจิมศักดิ์ยกมือ ผมก็ตองบอกวา เห็นชอบดวยครับ เขาจะไดบันทึกวา 

เจิมศักดิ์ อันนี้ธรรมเนียมสภานะครับ ผมทําตามสภาเปะเลย  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลง อาจารย 

อยูสภานานกวาผม  ไม เปนไร  ตกลง  ไดนะครับ  ตกลงกันได แลวก็ถอยคํา  ทาน

กรรมาธิการนะครับ ผานอันนี้นะครับ มีวรรคอื่นอีกไหมนี่ ครบหรือยัง มาตรานี้ครบนะ ไป

มาตราตอไปครับ มาตรา ๔๗/๑ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๔๗/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ นิดเดียวครับ ผม สุรชัย

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมมีขอที่อยากจะเรียนใหทานอาจารยเจิมศักดิ์ชวยอธิบายความ 

นิดหนึ่งนะครับ คําวา ครองสิทธิขามสื่อ ผมเกรงวา รัฐธรรมนูญพอออกไปแลวตองไป

ตีความ ทานประธาน คําวา ครองสิทธิขามสื่อ นี่มันมีความหมายอยางไรครับ มันหมายถึง

การไดสิทธิในสื่อหลาย ๆ ประเภท หรืออยางไรครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เมื่อสักครูนี้

อธิบายไปทีหนึ่งแลว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ สั้น ๆ อีกทีสิ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครบั ผม เจิมศักดิ ์ครบั 

ผมก็กลัววา อธิบายใหมไมเหมือนเดิมนะครับ เปลา ผมแหยเลน เราก็ตองสราง

บรรยากาศบาง คือคําวา ครองสิทธิ มันหมายถึงความเปนเจาของ เราไมอยากจะเห็น 



 ๑๗๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สุพิชชาย ๗๙/๓ 

 

หนังสือพิมพไปเปนเจาของทีวี เจาของวิทยุ เราไมอยากจะเห็นเจาของทีวีไปเปนเจาของ

หนังสือพิมพ วิทยุ ลักษณะอยางนี้เรากลัวความเปนเจาของที่ขาม ที่เปนบริษัทนี้ไปเปน

เจาของบริษัทนั้น  ผมไมอยากยกตัวอยาง เดี๋ยวจะหาวายกตัวอยางเพื่อไปโจมตีรัฐบาลที่

แลว ผมพูดแคนี้ก็คงพอฟงออกนะครับวา มีใครพยายามจะไปซื้อใคร อยางไร อะไรตอ

อะไรกันนั่นนะครับ ความเปนเจาของมันจะมีปญหา เพราะฉะนั้นก็อยางที่ผมกราบเรียน

นะครับ ถาคิดวา มีปญหาก็ชวยบัญญัติ แตถาคิดวา ไมมีปญหาก็ปลอยไป ขอบพระคุณ

ครับ    

 

                                                                                                                      - ๘๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๘๐/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงไดแลว 

เขาใจแลวนะครับ ผานไป ขอไปมาตราตอไปครับ เลขาครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :         

มาตรา ๔๗/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คณะกรรมาธิการ

เพิ่มขึ้นใหมครับ  ทานวาอยางไรครับ  ทานอานตามเอกสาร  เชิญทานวัชราครับ            

และตามดวยทานสุนทร 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายวัชรา หงสประภัศร สสร. ครับ ในประเด็นมาตรานี้กระผมมีขอสังเกตอยู ๒ ประการ

ครับ ประการที่ ๑ เกี่ยวกับสิทธิ คือ สิทธิในการประกอบอาชีพวา บุคคลผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองนั้น เหตุใดจึงถูกจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ เพราะวา ตามมาตรา ๔๓ 

บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรี

อยางเปนธรรม ในประการที่ ๒ กระผมมีขอสงสัยอยูวา ทําไมหาม ถาหามไดนะครับ 

ทําไมหามเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งไมแนใจวา ไดรวมถึง สส. หรือ สว. 

หรือไม และทําไมไมหามผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เชน กกต. ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ปปช. กรรมการตรวจเงินแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน ยังมีอ่ืน ๆ 

อีกนะครับ ซึ่งถาเหตุผลในการที่หามผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นาที่จะหามบุคคล

ดังกลาวดวย กระผมขอคําอธิบายครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสุนทรครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม สุนทร      

จันทรรังสี สสร. สายสื่อมวลชนภูมิภาค ในมาตราที่ ๔๗/๑ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกราง      

ไดเพิ่มเติมมา ความจริงแลวนอกจากจะเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๓ ดังที่    

ทาน สสร. วัชรา ผูมีเกียรติไดกลาวไปกอนหนานี้แลว กระผมยังเห็นวา จะไมมีผล         

ทางปฏิบัติดวย แตนั่นก็ไมสําคัญเทากับประเด็นที่วา ตองการจะชี้แจงทําความเขาใจกับ

คณะกรรมาธิการ และดูเหมือนอยากจะหาทางออกใหดวย  เพราะวาในมาตรานี้เปน 



 ๑๗๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๘๐/๒ 

 

เสมือนหนึ ่ง กา รมัดตราสังคนหนังสือพิมพ  โดย เฉพาะคนหนังสือพิมพห รือ

สื่อมวลชนภูมิภาค ซึ่งในประเทศไทยของเรา ตองยอมรับวา นอกจากเสี่ยงมากกวา แลวก็

ยังออนแอมากกวาสื่อมวลชนในเมืองหลวงอีกดวย กระผมขอเรียนวา ในมาตราที่ ๔๗/๑ 

นี้ ถาพิจารณาแลวมันจะไปซ้ํา ซ้ําซาก ซ้ําซอนกับมาตราที่ ๒๕๖ (๔) มีความคลายคลึง

กันมาก ผมวา ควรที่จะแกไข เพราะวาในมาตราที่ ๔๗/๑ นี่ ถาพูดถึงผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง จะเปนเจาของกิจการหรือหุนสวนกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง      

วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคมมิได ไมวาจะงานตนเอง หรือใหผูอ่ืนเปนเจาของกิจการ 

หรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นใด ไมวาจะทางตรง ทางออมที่สามารถ

บริหารกิจการดังกลาวได ในทํานองเดียวกัน การเปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการ

ดังกลาวมิได -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๘๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๘๑/๑ 

 

ความในขอนี้ มาตรานี้ กระผมกราบเรียนวา กระผมมิไดเดือดรอนดวย เพราะกระผม     

ละวางทางการเมืองแลว แตกระผมไดรับคําปรารภ คํารองทุกข คํารองเรียนจากพี่นอง

สื่อมวลชนภูมิภาค ไมวาจะเปนภาคเหนือ ซึ่งนําโดย คุณผองพรรณ จงยศยิ่ง ประธาน

เครือขายบรรณาธิการหนังสือพิมพภาคเหนือ คุณจักรกฤชณ  แววคลายหงษ  ประธาน

บรรณาธิการเครือขายภาคตะวันออกและภาคกลาง คุณสกนธ บรรณาธิการเครือขาย

หนังสือพิมพภาคใต และคุณไชยยงค มณีพิลึก หนังสือพิมพจังหวัดสงขลา หลายคนก็มิได

มีเจตนาที่จะทํางานดานนักการเมืองทองถิ่นไวดวย แตก็ไดรับรองเรียน ไดรับการ         

รองทุกขจากสื่อมวลชนภูมิภาค ซึ่งกําลังเปนกําลังหลักในการที่จะทําความเขาใจกับพี่นอง

ประชาชนทั่วไป ในการที่จะผลักดันการเคลื่อนไหวตาง ๆ ของประเทศเรา แมกระทั่งการ

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บางทานอาจจะมองขามความสําคัญของสื่อมวลชนภูมิภาค      

โดยคิดแตเพียงวา สื่อมวลชนสวนกลางนั้นสําคัญแลว สื่อมวลชนภูมิภาคไมควรไดรับการ

นาสนใจ  แตในความเปนจริงในประเทศที่เจริญแลว สื่อมวลชนภูมิภาคหรือสื่อมวล

ทองถิ่นนั้น ประชาชนเขาจะนิยมอานควบคูกันไปกับสื่อมวลชน หรือหนังสือพิมพของ  

เมืองหลวง  เพราะหนังสือพิมพภู มิภาคยอมใกลชิดกวา  ยอมซึมซับไดมากกวา 

เปรียบเสมือนการทําวิทยุชุมชนในเวลานี้ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําควบคูกับวิทยุของ

สถานีหลักดวย การทํางานของสื่อมวลชนภูมิภาคนี้ สิ่งที่ผมนาเห็นใจ ก็เพราะวา ออนแอ 

คอนขางออนแอเปนอยางยิ่ง ทุนทรัพยก็เล็กนอย และมีหลายคนที่อุทิศตัว อุทิศวิญญาณ

ใหกับจรรยาบรรณ ใหกับบานเมือง ทุมเททั้งเลือดเนื้อ รางกายที่จะรักษาความสถาพร        

ความยุติธรรม และการทุจริต มิใหเกิดขึ้นในบานนี้เมืองนี้ แนนอนครับ ทุกองคกรยอมไมมี

คนที่จะพิเศษสุด ดีพรอม ก็คงจะมีบางสถานี บางฉบับ ที่ประพฤติผิดนอกลูนอกทาง       

ผิดจรรยาบรรณไปบาง แตทานครับ ในหลักการนั้นเชื่อกัน ม่ันใจกัน ยึดถือกันวา 

ประชาชนเทานั้นที่จะเปนผูพิพากษา สื่อมวลชนใดที่ประพฤตินอกลูนอกทาง ประพฤติ   

ไมมีจรรยาบรรณ สื่อมวลชนนั้นก็จะไมไดรับความเจริญ และไมไดรับความกาวหนาไปได 

แลวในประการหนึ่ง ถาทานไมไวใจระบบกลั่นกรองของประชาชน และทานคิดวา       

ทานไปปดปอง ผูกขาดมิใหสื่อมวลชนบางคนที่จะเปนนักการเมือง ไดเปนนักการเมือง

ควบคูไปกับการทําหนาที่ตามอุดมการณของเขาแลว ทานคิดหรือวา ทานจะปองกัน 



 ๑๘๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๘๑/๒ 

 

หนังสือพิมพมิใหถูกแทรกแซงได คนทําหนังสือพิมพบางคน ซึ่งมิไดทํางานการเมือง

อยางเปดเผยเหมือนกับบางคนที่สุจริตใจนั้น ก็อาจจะขายตัว ขายวิญญาณใหกับ

นักการเมืองบางคนได สิ่งเหลานี้ มันมีขอพิสูจนที่แนชัด เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา 

ประชาชนเทานั้นที่จะเปนผูพิพากษาไดวา สื่อมวลชนฉบับใด สถานีใด ควรจะอยูได     

หรือไมได ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

          - ๘๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ประไพพิศ ๘๒/๑ 

 

อีกทั้งในมาตรา ๒๕๖ คือ ผมกลาววามันซ้ําซอนกัน เพราะวาใน (๔) ไดระบุแลววา ไม

เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน 

หรือเขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวน หรือบริษัทดังกลาว มาตรานี้ในความเขาใจของผม      

สวนใหญแลวจะครอบคลุมนายทุนระดับชาติอยูแลวที่จะลงทุนเปนรอยลานพันลาน

เพื่อที่จะเขาครอบสื่อมวลชน เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกรองใหทานแกตราสังของสื่อมวลชน

ภูมิภาคออก ไปใหสื่อมวลชนภูมิภาคไดดิ้นรน ไดตอสู ใหสมกับอุดมการณและความตั้งใจ

ของเขา กระผมขอฝากบทกลอนใหทานไดรับทราบวา ทานประธานหัวเราะทําไมครับ ใคร

คนหนังสือพิมพที่ทรนงในนามตน ชื่อเสียงจะคงทนอยูค้ําฟานภาบา ใครคนหนังสือพิมพ 

ที่ขายตัวเพื่อเงินตรา จารึกบนหนังหมาประจานนานชั่วหลานเหลน สิ่งเหลานี้ครับ ขอให

ทานกรรมาธิการยกรางไดโปรดปรับปรุงแกไขมาตรานี้ดวย ขอบคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ     

ผมหัวเราะ เพราะวา ผมชอบฟงกลอนอยูแลว แลวในนี้มีนักกลอนหลายคน ทานสมาชิก

ครับ เดี๋ยวเขาชื่อไวแลวกันนะครับ เหลืออีก ๒ นาทีตามเวลาที่นัดหมาย เราจะตองพัก

รับประทานอาหารนะทานครับ เพราะเราตกลงกันวา เราจะกลับมา ๖ โมงครึ่งนะครับ       

ไมอยากขามเวลา มีอาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยจรัส คุณสมเกียรติ และทานสุรชัยยกมือ     

ก็ขอติดไวนะครับ ขอพักรับประทานอาหารนะ เหลืออีกนดิเดียว 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเสียมารยาท

ครับทานประธานครับ ก็เมื่อกี้ไดขอทานประธานไวชวงกอนที่จะดําเนินการวา ถาเผื่อ      

มีการพักนะครับ ขออนุญาตชวยฉายใหดูหนอย ๙ นาที เพราะพวกเราอยากดูครับ       

ชวงพักนี่นะครับ ชวงพัก เมื่อกี้ผมขอไวครับ แลวทานสดศรีก็ขอดวยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวเจาหนาที่ 

ใหเขาไปดู เราไมควรดูที่หองนี้ ขออนุญาตพักการประชุมนะครับ 

 

                                             พักการประชุมเวลา ๑๗.๒๗ นาฬิกา 

 

 



 ๑๘๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    วีรุทัย ๘๓/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ไดลงจากบัลลังก 

โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบตัิ

หนาที่แทน) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กอนพัก ถึงมาตรา ๔๗/๑ นะครับ มีทานที่ขออภิปรายไว ทานแรกทานอาจารยเจิมศักดิ์  

นะครับ ทานอาจารยจรัส  ทานเสริมเกียรติ  ทานสุรชัย เชิญตอเลยดีไหมครับ เชิญครับ 

อาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ขอบคุณทานประธานครับ              

ทานประธานครับ มาตรา ๔๗/๑ เมื่อตอนที่อยูที่ ๔๗ นี่ ผมไมไดติดใจอะไรทั้งสิ้น แลวก็     

ไดเคยปรึกษาหารือกับกลุมบรรดาที่สมาคมผูสื่อขาว และทั้งหลาย ผูสื่อขาววิทยุโทรทัศน

ก็ดี หนังสือพิมพก็ดี ไดเคยปรึกษาหารือเร่ืองนี้ แลวก็พูดคุยกันนี่ ทุกคนดีใจที่มีวรรคนี้        

ที่เกิดขึ้นในมาตรา ๔๗ และเมื่อทางกรรมาธิการไดเปลี่ยนจาก ๔๗ มาเปน ๔๗/๑ นี่         

ผมก็คิดวา ก็เหมาะสม ก็ไมมีอะไรขัดของในหลักการ ผมตองเรียนวา ในอันนี้นี่ ผมพูดได 

เต็มปาก เพราะวา ผมไดไปฟงความเห็นจากบรรดาสื่อมวลชน แลวก็ตัวเองก็คิดตรงกัน    

ที่เห็นดีดวยกับกรรมาธิการยกรางที่ไดคิดอันนี้เขามา ผมคิดวา เมืองไทยมีปญหาเรื่องนี้

เยอะ แมเร่ืองนี้นี่นะครับ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนี่ มันจะตีความถึง สส.  สว.        

ถึงรัฐมนตรี ถึงนายกรัฐมนตรี หรือถึงนักการเมืองอื่นใดก็ตามนี่ ผมคิดวา ในหลักการแลว

นี่ เหลาบรรดาตําแหนงทางการเมืองทั้งหลาย กับการเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในสื่อ

นี่มันไมสมควร มันเปนเรื่องที่ไมใชเพียงแตวามีผลประโยชนทับซอน หรือวามีสวนไดเสีย

เทานั้น แตการถือหุนและการเปนเจาของสื่อ มันมีความหมายมากกวานั้นไปอีก ผมคิดวา         

มันสามารถที่จะมีอิทธิพล ทําใหทางการเมืองของประเทศไทยไมใชเร่ืองผลประโยชน  

อยางเดียว แตเปนเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองที่ผมเปนหวง เพราะทานประธานก็คง   

จะรูวา สื่อเรานี่มีอิทธิพลทางการเมือง อิทธิพลในการชี้นํา นักการเมืองก็มีอิทธิพล แลวก็ 

 



 ๑๘๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    วีรุทัย ๘๓/๒ 

 

สามารถจะชี้นํา แลวนักการเมืองก็เปนบุคคลที่เขามาแสวงหาอํานาจ ถาไมมีอํานาจ       

ก็ไมเรียกวา เปนนักการเมือง มาแสวงหาอํานาจ มาจัดสรรอํานาจ ---------------------------- 

                 

                                                                                                                      - ๘๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ปทิตตา ๘๔/๑ 

 

เมื่อมีอํานาจทางการเมืองกับอํานาจของสื่อรวมกันนี่ ผมคิดวา มันหนักหนาสาหัสมาก  

ผมเห็นดวยอยางยิ่งที่จะมีมาตรานี้นะครับ ผมพูดอยางนี้นี่ เคยมีคนถามผมวา แลวผมเอง

นี่มีหุนอยูในบริษัทที่ถือ ที่ทําสื่อหรือไม ผมกราบเรียนวา ผมมี และเปนหุนใหญดวย อยูใน

บริษัทวอชดอก (Watch Dog) แตวา ผมคิดวา ความจริงก็คือความจริง หลักการก็คือ

หลักการ มีคนบอกวา แสดงวา ผมไมคิดจะเลนการเมืองตอไปแลวใชไหม ผมบอกวา   

เร่ืองนั้นไมมีใครรูหรอก ตัวผมเองยังไมรูเลย แตถาถามวันนี้ผมก็ไมเลน แตผมก็ไมไดคิด

จะปูทางวา ถาตัวเองจะเลนนี่ก็จะตองเปดชองไวกอนวา ตองเปดชองใหกับตัวเอง         

ผมคิดวาหลักการคือหลักการ ผมตอบเขาไปอยางนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา    

พวกเราทั้งหลายนี่ ก็นาจะเห็นประโยชนของตรงนี้ ถามวา เห็นใจนักการเมืองทองถิ่นไหม 

เพราะวาในนักการเมืองทองถิ่นนี่ ก็เปนเจาของสื่อทองถิ่นกันอยูเยอะ ผมตองกราบเรียน

วา ผมเห็นใจสื่อทองถิ่น แตผมไมเห็นใจนักการเมืองทองถิ่น ทานประธานครับ ผมวา เรา

ตองแยกระหวางเราเห็นใจสื่อทองถิ่น สื่อคนที่จะสวมหัวโขนสื่อ แลวอยากจะทําหนาที่สื่อ

นี่ ผมเห็นใจครับ เพราะวา เขานี่ บางทีก็อาจจะตองพึ่งพาผูมีอิทธิพลบาง อะไรตอ

อะไรบาง แตเห็นใจกับเร่ืองที่เรา ยอมกันไดไหมนี่ มันคนละเรื่องกัน แตผมจะไมเห็นใจ

นักการเมืองทองถิ่นที่อยากจะมีสื่อ แตผมเห็นใจสื่อที่บังเอิญไปเปนนักการเมือง 

เพราะฉะนั้นเราตองแยกตรงนี้นะครับ ผมคิดวา สื่อในทองถิ่นนี่นาเห็นใจ แตเมื่อทานไป

เปนนักการเมืองแลวนี่ ทานตองตัดใหขาด แตถาขณะที่ยังไมไดไปเปนนักการเมือง ไมวา

ระดับใดก็ตาม ผมวา ทานก็มีสิทธิที่จะทําสื่อไดเต็มที่ แตถาทานสอบได แลวไปเปน

นักการเมือง จะโอนใหกับลูกก็ไมควร จะมีตัวแทนก็ไมได ผมคิดวา อันนี้จะตองชัดเจน 

เพราะวา ๒ อํานาจนี้เปนอํานาจที่สําคัญในบานเมือง และผมคิดวา ถา ๒ อํานาจนี้

รวมกันนี่ ผมวา บานเมืองจะถูกบิดเบือน และผมจึงเห็นดวยกับกรรมาธิการ สวนถาทาน

จะบอกวาจะอยูตรง ๔๗/๑ ตรงนี้ หรือวาจะยายไปอยูที่ไหน แตขอใหไดขอความครบนี่ 

ไมใชไมเห็นใจสื่อทองถิ่นนะครับ ผมตองกราบเรียน ผมเห็นใจสื่อทองถิ่น แตผมไมเห็นใจ

นักการเมืองทองถิ่นที่จะมาทําสื่อ ผมวา ตองรื้อแยกกัน ทานประธานครับ องคกรสื่อนี่  

เขาพูดกับผม แลวผมมีหลักฐานเปนเทปดวยซ้ํา เพราะวา ในรายการ ผมใชรายการทีวี   

 



 ๑๘๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ปทิตตา ๘๔/๒ 

 

ในการที่รับฟงความเห็นไปดวย องคกรสื่อทั้งหลาย ไมวาจะเปนนายกสมาคมผูสื่อขาว 

วิทยุโทรทัศนก็ดี ไมวาจะเปนคุณเชาวรงค ในตําแหนงอะไรผมก็จําไมได เดี๋ยวจะถาม      

พี่มานิจก็จะตอบได แลวก็วิทยุชุมชนก็ดี เคเบิลทีวีในตางจังหวัดก็ดี ตางเห็นตรงกันหมด

ตรงนี้ ที่พูดกับผมวา เห็นดวยกับกรรมาธิการยกราง และเขาบอกดวยซ้ําวา ผูดําเนิน

รายการทีวีอยางผม คนอานขาวและผูดําเนินรายการทีวี ถาจะใหดีตองหามดวย เมื่อไป

เปนนักการเมืองแลว ยังมาดําเนินรายการโทรทัศน ก็ควรจะหามดวย นี่เขาฝากผมมานะ

ครับ สวนทานจะคิดวา เหมาะสมแคไหนนั้นเรื่องของทาน ผมนี่เปนคนตรงไปตรงมา ผม

ดําเนินรายการโทรทัศน และผมก็เปนสื่อมวลชนคนหนึ่ง เมื่อเขาฝากมาวาใหมาบอก ผมก็

จะบอกอยางตรงไปตรงมาวา เขาบอกวา อยากที่จะใหหามดวย ทานไมตองมาถามผมวา 

ผมเห็นอยางไร เมื่อมันมีผลประโยชนทับซอน ผมไมพูดวา ผมเห็นอยางไรนะครับ ทาน

ประธานครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ดีแลวครับ ทานยายไปมาตราใหม ผมไมขัดของครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ พอดีผมมารับชวงตอจากทานประธานนะครับ แลวมาตรา ๔๗/๑ 

กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม แตคือยายวรรคมานะครับ ---------------------------------------------- 

 

                - ๘๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ประไพพิศ ๘๕/๑ 

 

แลวก็ มีแจงผูขออภิปรายไว  ดังที่ ได เอยชื่อไวแลวนะครับ  ขอหารือทานนะครับ              

ทานอาจารยจรัส ทานเสริมเกียรติ ทานสุรชัยนะครับ ถาหากวาเห็นดวยกับกรรมาธิการ  

นะครับ ผมวา ผานไปไดไหมครับ เรามีมาตราอื่นเยอะมาก ถาเราใชเวลานี้ อยางนอย      

ครึ่งชั่วโมง หรือชั่วโมงหนึ่ง ผมเขาใจวา เจตนาดีที่ทานจะบันทึกเจตนาอะไรก็แลวแต       

นี่นะครับ ถาไมเห็นดวยนี่ ผมวานาจะอภิปราย แตถาเห็นดวย ถาผานไปก็จะเปนการ

ชวยงานสภานะครับ ทานอาจารยสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผมมีประเด็น

นิดเดียวครับ เร่ืองเห็นดวยนี่ ก็เรียนวาเห็นดวย แตวา เทาที่ทราบจากการหารือนอกรอบ

ตอนที่เราพักรับประทานอาหารนะครับ ทางกรรมาธิการยกรางเขาชี้แจงวา จะยาย ๔๗/๑ 

ก็คือถอน ๔๗/๑ ออกไป แลวก็จะไปเพิ่มเติมไวในมาตรา ๒๕๖ (๔) ซึ่งผมก็ขออนุญาต   

ตั้งขอสังเกตวา ถาจะไปอยูใน ๒๕๖ (๔) แลวนี่ เนื่องจากในมาตรา ๒๕๖ เราขึ้นตนดวย

คําวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง แลวก็วาไปเลยครับ (๑) (๒) (๓) 

(๔) เพราะฉะนั้นถา ๔๗/๑ ไปอยูใน ๒๕๖ (๔) นี่ผมไมเห็นดวย เพราะเนื่องจากมันจะ

กลายเปนคุณสมบัติตองหามเฉพาะ สส. กับ สว. แต ๔๗/๑ นี้เราพูดถึงการหามของ       

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมใชหามเฉพาะ สส.  สว. นะครับ ก็ขอตั้งเปนขอสังเกตครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็คงไมไดไปตรงนั้นนะครับ อยูตรงนี้แลว ครับอาจารยจรัส 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  : ทานประธานครับ กระผม จรัส   

สุวรรณมาลา ปกติแลวผมจะไมคอยอยากจะอภิปรายเทาไรนัก อยากจะพูดสั้น ๆ      

อยางนี้ครับ คือ เห็นดวยกับมาตรานี้ เพราะวาโดยหลักรัฐศาสตรสื่อมวลชนทําหนาที่

ตรวจสอบรัฐบาล เพราะฉะนั้นจึงไมควรที่จะเปนนักการเมืองเสียเอง เพราะฉะนั้นการ

บัญญัติจึงเปนความกาวหนาอยางหนึ่งของรัฐธรรมนูญ กระผมเพียงแตตองการจะให

กรรมาธิการอธิบายใหชัด ๆ นิดหนึ่งครับวา คําวา เปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในกิจการ

หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม ผมไมแนใจวา บางอนัเปน

สื่อที่เราตองการครอบคลุมแคไหน เชน ในเรื่องโทรคมนาคม  

 



 ๑๘๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ประไพพิศ ๘๕/๒ 

 

   ประการที่ ๒ ก็คือวา ถาเราบัญญัติอยางนี้ ในคุณสมบัติของผูดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรี ในมาตรา ๑๗๐ ก็ตองแกเหมือนกัน เพราะวา ก็จะไปเกี่ยวของกับ

คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย แลวก็องคกรปกครองทองถิ่นก็ตองไปแก            

อีกเหมือนกัน ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานเสริมเกียรติครับ สั้น ๆ นะครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  : ผมกราบขอบคุณทานประธานผูทรงเกียรติ   

ทานกรรมาธิการยกราง ทาน สสร. ของผมก็คงจะสั้น ๆ อยางที่ทานประธานบอก ก็คือวา 

บทบัญญัติ ในสวนที่ ๗ เปนเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สื่อมวลชน สวน ๔๗/๑ เปนเรื่องหาม และไปหามนักการเมือง ผมจึงเห็นวา ขอหามตรงนี้

เห็นดวย แตวามาไวผิดที่ ควรจะไปไวเร่ืองขอหามของนักการเมือง ก็คือ พวกรัฐมนตรี   

พวก สส. สว. สวนที่วา วิธีการไปไวที่หนึ่งแลวไปโยงใชอีกที่หนึ่ง ก็เปนเรื่องกรรมาธิการ   

ยกรางไปดู แตวา ควรจะไปไวใหถูกที่ เพราะอันนี้มันเรื่องเสรีภาพ แลวอยู ๆ ก็ไปเอา      

ขอหามของนักการเมือง ซึ่งเอาไวตรงนี้มันผิดที่ครับ แคนั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานวิทยาดวยหรือครับ  

  นายวิทยา  คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ 

ในสวนของมาตรานี้นะครับ ผมเห็นวาถาบังเอิญวา สื่อไปเปนนักการเมือง หรือวา        

หามไมใหนักการเมืองดําเนินรายการนั้น ผมก็เห็นดวยกับอาจารยเจิมศักดิ์ ----------------- 

 

   - ๘๖/๑ 

 

 

 

 

 



 ๑๘๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๘๖/๑ 

 

แตวาสวนหนึ่งที่มีกิจการอยูแลวนี่นะครับ ไมวาจะเปนวิทยุ ไมวาจะเปนทีวี หรือวา

ดาวเทียม ถาหากกรณีอยางนี้เกิดขึ้นมานี่ จะแกปญหาอยางไรในการที่ขายนะครับ               

ขายกิจการเหลานั้นไปนี่ ถาหากไปตกอยูกับมือของตางประเทศนี่ ปญหาก็จะตามมา

เหมือนอยางกับคราวที่แลวนะครับ ก็เลยจะฝากใหเปนขอสังเกตสําหรับกรรมาธิการ             

ยกรางวา ถาในกรณีอยางนี้ขอใหทานชี้แจงนิดหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ เปนขอสรุปเลยนะครับ ของกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ กรรมาธิการไดปรึกษาหารือโดยไดรับฟง       

คําชี้แจงจากทานสมาชิกทุกทานแลว อยากจะขออนุญาตอยางนี้ ไดไหมครับวา        

มาตรา ๔๗/๑ แขวน เพราะวา จะไปดูกับมาตรา ๒๕๖ ขางหลัง ซึ่งเขียนคลายคลึงกัน 

รวมทั้งประเด็นใหมเร่ืองบทเฉพาะกาลรองรับสําหรับสิ่งที่ทันทีที่รัฐธรรมนูญใชดวย จะได

เปนแพคเกจ (Package) แลวก็จะเสนอมาพรอมกันทีหลังอีกทีหนึ่งครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกคงไมขัดของนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมไมอยากให 

มาอยู ๒๕๖ ครับ เพราะ ๒๕๖ อยางที่คุณสุรชัยพูดนะครับ มันเปนเรื่องของ สส. สว. 

คุณสมบัติ ไมอยากใหไปเปนขอตองหามของ สส. สว. แตวา ผมวา อยูตรงนี้พอไปได 

อยากจะเรียนปรึกษาทานอัยการเสริมเกียรตินะครับ คือเรากําลังพูดถึงเสรีภาพสื่อ 

ประเด็นนี้เพื่อปกปองเสรีภาพสื่อเลย ถาอานดูทั้งมาตรา ก็จะรูวา เจตนาเปนอยางนั้น     

แตบังเอิญทานใชคําขึ้นตนวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เทานั้นเอง แตถาอาน         

ทั้งหมดแลวไดความวาปกปองสื่อ ไมใหผูมีอํานาจทางการเมืองแทรกแซง เพราะฉะนั้น

ทานมีวิธีเขียนใหม นิดเดียวก็เขาแลวผมวา ผมเชื่อวาทําได แลวอยูตรงนี้ไดครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการทานไหนครับ อาจารยชูชัย หรือทานอัชพรครับ เชิญครับ 

 



 ๑๙๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๘๖/๒ 

 

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผม ชูชัย ศุภวงศ ครับ กรรมาธิการ    

ยกรางนะครับ เมื่อกี้ผมไดหารือบางสวนแลวก็เห็นวา ขอเสนอของทานอาจารยเจิมศักดิ์   

ก็เปนขอเสนอที่นารับฟงครับ ดวยเหตุที่วา มาตรานี้ขึ้นมาก็เพราะวาสถานการณที่เรา    

หาหกปที่ผานมานี่ครับวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่กุมอํานาจรัฐก็แทรกแซงสื่อ         

ทั้งทางตรงและทางออมอยางไมเคยปรากฏมากอนในทุกวิถีทาง ไมเพียงเทานั้นนะครับ    

ก็กวานซื้อสื่อ มีสื่อเปนเจาของ อันนี้ก็เปนที่มาของการถือกําเนิดของมาตรานี้ขึ้นมา      

แลวการที่ไปเปนเจาของสื่อนี่ ก็ทําใหเกิดการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของสื่อ ซึ่งทําใหกลไก

ในการตรวจสอบรัฐบาล หรือตรวจสอบอํานาจรัฐนี่ตองพิกลพิการไป และที่สําคัญก็ไป

กระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการที่จะรับรูขอมูลขาวสารที่เขาควรจะไดรับรู 

เพราะฉะนั้นถาจะอยูตรงนี้นี่ก็ยอมได เพราะวาไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อ และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน เพราะฉะนั้นถาคงไวตรงนี้เปนมาตราหนึ่งนะครับ แตวาก็เขียนให

สอดคลองผสมกลมกลืนกัน ผมคิดวาโดยหลักการก็รับไดครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนใหญผมเห็นวาตรงกันหมดแลวนะครับ เพียงแตจะไปหาที่อยูเทานั้นเอง ทานอัชพร

ครับ ไมตองยายแลวครับ ผมวา ตรงนี้นะครับ แลวทานไปปรับขางหลังเอา 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผมเองกําลังจะ สวนมาตรา ๒๕๖ ที่เขียนขอความซ้ํากันก็อาจจะปรับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวทานโยงอันนี้ไปใชนะครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุนทร มาตรา ๔๗/๑ นะครับ เชิญครับ 

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี 

สสร. นม. ดังที่ไดกราบเรียนแลวนะครับวา มันเปรียบเหมือนกับวา เรากําลังจะดักชาง     

สักตัว หรือหลาย ๆ ตัว ดักชางนี่นะครับ กําจัดชาง ประเภทมด ประเภทสัตวเล็กสัตวนอย

ก็จะตองถูกทําลาย จะเผาปาทั้งปาเพื่อกวาดลางไปใหหมดเลยหรือ ---------------- - ๘๗/๑ 



 ๑๙๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นงลักษณ ๘๗/๑ 

 

ผมกราบเรียนแลววา สื่อทั้ง ๒ ระดับ โดยเฉพาะในประเทศของเราแตกตางกันมาก         

มีขนาดแตกตางกัน ถาเราจะไมใหโอกาสเขาบาง ซึ่งแนนอน ผมยืนยันแลววา ไมใชโอกาส

ของผม เพราะผมละวางแลวนะครับ แตจากการที่ไดรับการรองเรียนตามรองขอมานี่   

แลวก็ถาเราเชื่อในหลักเกณฑที่วา ประชาชนเปนผูพิพากษา ตามที่ผมไดกราบเรียนแลว 

เราก็สามารถที่จะใหเสรีภาพเขาได ไมเชนนั้น เราคงตองออกหามไปหมดนะครับ ยิ่งถา

เผื่อทานไปดูวา ๒๕๗ ของทานนี่จะมุงเฉพาะ สส. สว. แตกับ ๔๗/๑ นี่ ซึ่งจะกวาดลาง  

ทุกนักการเมืองทุกระดับ หรือแมแตผูทํางานดานสื่อ หรือเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งอาจจะมีหุนอยู

กับหนังสือพิมพที่ตัวเองสังกัดอยูบางฉบับนี่ เราคงไดกลาวนะครับวา บางคนอาจจะมีแค 

สองหมื่น สามหมื่น ซึ่งทางสํานักงานเขาจัดขายในราคาเทาทุนมาให เราจะไปกีดกันเขา

หมดเลยหรือ ผมวา ในความเห็นของผมนี้ ถาเราวางใจใหสังคมดูแลกันเอง โดยใหคน   

ของเขาอยูระดับหนึ่ง ก็คงจะใหพัฒนาการเหลานี้ดําเนินตอไปได เพราะมิเชนนั้นแลว   

เราคงตองกวาดลางไปทุกสิ่งทุกอยาง จนทุกสังคมไมเหลืออะไรเลย ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยมานิจครับ 

   นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  : เรียนทานประธาน ผม มานิจ      

สุขสมจิตร กรรมาธิการ ทานสมาชิก สสร. คุณสุนทรคงจะติดใจเรื่องที่ เราไปหาม

นักการเมืองทองถิ่นไมใหไปเปนเจาของสื่อ อันนี้อยากจะเรียนวา ถาคุณสุนทรตั้งคําถาม

วา เราไมเชื่อประชาชนหรือ ก็อยากจะเรียนวา ที่แลวมานะครับ ก็เพราะเราเชื่อนั่นเอง 

บานเมืองถึงไดเปนอยางที่เราไดเห็นกัน อยากจะเรียนอยางนี้วา เมื่อออกกฎหมายมาแลว 

ก็ควรจะออกกฎหมายมาใชกับคนโดยเสมอหนากัน ไมใชเลือกวา อันนี้เปนนักการเมือง

ทองถิ่น หรือนักการเมืองระดับชาตินะครับ อยากจะเรียนอยางนี้วา คนอยูในกรุงเทพ

อาจจะไมรูสึก  ถาคนอยูตามตางจังหวัด ก็ลองคิดสภาพดูวา ถาหากนักการเมืองทองถิ่น 

โดยเฉพาะ อยางยิ่งนายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี เปนเจาของหนังสือพิมพทองถิ่น    

แลวถาทองถิ่นนั้นปลอยใหบานเมืองสกปรกเลอะเทอะ  ประชาชนจะไปรองเรียน 

หนังสือพิมพก็ไมไดสนใจ ทางวิทยุก็ไมไดสนใจ แลวประชาชนจะไดที่พึ่งจากที่ไหน อันนี้  

ก็อยากใหคิดดู ผมคิดวา เมื่อหามแลวนะครับ ก็ควรจะหามใหเสมอหนากัน ไมใชวาจะไป 



 ๑๙๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นงลักษณ ๘๗/๒ 

 

รังเกียจนักการเมืองไมให เปน เจาของสื ่อ  หรือวา ไมอยากใหเจาของสื่อไปเปน

นักการเมือง  ผมคิดวา เมื่อตัดสินใจจะไปอยูในหนาที่ไหน ก็ควรจะเลือกเอาอยางใด

อยางหนึ่ง เหมือนกับพวกเราอยูที่นี่ เราเปนฆราวาส เมื่อกี้นี้เราก็ไปรับประทานอาหารกัน

ในหองนี้ แลวทานที่เปนพระ ทานไมมีสิทธินะครับ ไมมีสิทธิจะมารับประทานอาหาร 

เพราะเปนเวลาวิกาลแลว พระฉันอาหารไมได ฉันใดก็ฉันนั้น ผมคิดวาอันนี้ ถาหามก็ควร

จะตองหามใหเหมือนกันครับ แลวก็ผมสัมผัสกับตางจังหวัดมามากครับ ประชาชนไมมีที่

พึ่งนะครับ เพราะวานักการเมืองทองถิ่นสวนใหญเปนเจาของหนังสือพิมพเสียเยอะนะ

ครับ ไมรายลอตเตอรี่ ก็ราย ๑๐ วัน ไมราย ๑๐ วัน ก็รายสะดวก ไมรายสะดวก ก็ราย

นักขัตฤกษ เพื่อนที่อยูในที่นี้อาจจะไมรูจักรายนักขัตฤกษนะครับ ไววันหลังผมจะอธิบาย

รายละเอียดใหทานทั้งหลายฟง แลวก็คนที่อยูในกรุงเทพมีตัวอยางใหเห็นหลายคน ถา

ตองการจะเลนการเมือง เขาก็ลาออก อันนี้ไมใชเจาของ ลาออกจากคอลัมนิสต 

(Columnist) ลาออกจากเปนนักขาว ไปสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อไดก็ไดไป เมื่อไมไดแลว 

อยากจะกลับเขามา ก็อยูที่เจาของหนังสือพิมพเขาจะรับหรือไมรับ ซึ่งก็ปฏิบัติกันอยูเปน

ประจํา โดยเฉพาะหนังสือพิมพทองถิ่น ขออนุญาตเอยนาม ทานสุนทรเองก็เปนตัวอยางที่

ดี เมื่อทานไมเลนการเมืองทองถิ่น และทานถึงมาทําหนังสือพิมพ เมื่อทานตัดสินใจจะมี

อาชีพหนังสือพิมพแลว ทานก็ไมไปเลนการเมืองทองถิ่น เพราะวาทานนี้เปนตัวอยางที่ดี

แลวนะครับ ก็อยากจะเรียนวา อันนี้ก็เปนเรื่องที่ถูกตองที่หามกันอยางเสมอหนา ไมได

เลือกวาหามเฉพาะคนนั้นคนนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  

                                                                                                                     - ๘๘/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     สมร ๘๘/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

ขออนุญาตหารือครับ ตกลง ๔๗/๑ นี่จะแขวนหรือจะพิจารณาตอครับ เพราะถาพิจารณา

ตอ ผมมีประเด็นที่จะขออภิปราย แตเมื่อสักครูผมเขาใจวา จะขอแขวน ผมก็เลยเพียงแต  

ตั้งขอสังเกตเฉย ๆ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เมื่อกี้ถามแลว ก็จะไมยายนะครับ จะเอาตรงนี้ครับ 

  นายสุรชยั เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ตกลงจะอยูที่เดิมตรงนี้ใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  แลวจะพิจารณาเลยใชไหมครับ ไมแขวน   

ใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ก็พิจารณามานานแลว 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาอยางนั้นผมขออภิปรายนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานไมเห็นดวย เพราะเมื่อกี้ถามทาน ทานบอกวาเห็นดวย  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เห็นดวยที่จะแขวนไงครับ วาจะไปพิจารณา

ปรับปรุง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เปลา เมื่อกี้ถามวา เห็นดวยกับที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมไหม ทานก็อภิปรายไปรอบแรก    

บอก เห็นดวยนะครับ ไมเปนไร ตอนนี้ทานไมเห็นดวยใชไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาจะพิจารณาเลย ผมจะขออภิปราย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมเห็นดวยใชไหมครับ  



 ๑๙๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     สมร ๘๘/๒ 

  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง 

เพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สําหรับมาตรา ๔๗/๑ นี้ ผมยังไม

เห็นดวยกับถอยคําที่ใชนะครับ มี ๓ ประเด็น ที่จะขอนําเสนอ  

  ประเด็นที่ ๑ ก็คือ มาตรา ๔๗/๑ เร่ิมตนขอความวา ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได มีปญหา ก็คือ ความหมายของ คําวา ผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง นั้นหมายถึงใครบางนะครับ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีนิยาม คําวา ผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ไวนะครับ ถาจะอาศัยเทียบเคียงก็คงตองไปอาศัยเทียบเคียงจาก

กฎหมายฉบับอ่ืน เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

หรือกฎหมายของ ปปช. นะครับ ถาเปนอยางนั้นการเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ แลวตอง

ไปเทียบเคียงจากกฎหมายลําดับรอง ผมวา ผิดดวยเรื่องของทฤษฎีทางกฎหมาย  

   ประเด็นที่ ๒ ก็คือ เจตนารมณของมาตรา ๔๗/๑ นั้น ตองการควบคุมมิให

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขามาครอบงํา  หรือเขามามี อิทธิพลเหนือกิจการ

สื่อสารมวลชนเพียงอยางเดียว หรือรวมไปถึงกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเปนกิจการสื่อสาร 

มิใชสื่อสารมวลชน เพราะวา ตอนทายของขอความที่เมื่อกี้ผมอานไปเม่ือสักครู ทานจะ  

เห็นวา มีตอทายดวยขอความ คําวา หรือโทรคมนาคม กิจการโทรคมนาคมกับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนนั้น มันมีความหมายตางกัน ทานตองใหความกระจาง  

เลยวา ทานตองการปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมาทําธุรกิจสื่อสารมวลชน 

เพื่อที่จะครอบงําธุรกิจสื่อสารมวลชน แลวใชกิจการสื่อสารมวลชนนั้นเปนสื่อ หรือใชใหมี

อิทธิพลในการเผยแพรขอความหรือขอมูลของตัวเอง เพื่อครอบงําสังคม ก็ควรที่จะใหมี

ความชัดเจน  แตถาหลักการตรงนั้น  ผมเห็นวา  มันไมนาจะเกี่ยวของกับกิจการ

โทรคมนาคม ซึ่งเปนกิจการสื่อสาร ประเด็นที่ ๒ นะครับ ก็คือ ประเด็นในเรื่องของการ 

 



 ๑๙๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     สมร ๘๘/๓ 

 

หามมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขามาครอบงํากิจการตาง ๆ ทานใชขอความ

วา  ไมวา ในนามของตนเองหรือใหผูอ่ืนเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนแทน หรือจะ

ดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม ที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวได 

ในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในกิจการดังกลาวมิไดนะครับ ทาน

หามแคนี้ แตถาไปเปดดูมาตรา ๒๕๖ (๔) จะมีขอหามมากกวา  ๒๕๖ (๔) เปนขอหาม

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในฐานะ เฉพาะในฐานะที่เปน สส. หรือ สว. การเปน 

สส. หรือ สว.นั้น จะถูกหามนอกเหนือจากการไมเปนหุนสวน หรือไมเปนผูถือหุนในหาง

หุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัดที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนแลว ยังหามมิ

ใหเขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวดวย เพราะฉะนั้นถาจะหามให

เด็ดขาดจริง ๆ ผมวา นอกเหนือจากการหามเขาเปนเจาของหรือผูถือหุนแลว ทานก็ควรจะ

เติมเต็มเขาไปดวยครับ คือ หามการเปนคูสัญญากับหางหุนสวน หรือบริษัทดังกลาวได

ดวย ไมเชนนั้นแลวมันก็คือจะเปนชองวาง ผมไมเปนเจาของกิจการ ผมไมเปนผูถือหุนใน

กิจการสื่อสารมวลชน แตผมจะเปนคูสัญญากับกิจการสื่อสารมวลชน ผมก็สามารถมี

อิทธิพลเหนือกิจการสื่อสารมวลชนนั้นได ---------------------------------------------------------- 

 

                         - ๘๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัตนา ๘๙/๑ 

 

ถาไมปฏิบัติตามสิ่งที่ผมตองการ ผมถอนสัญญาที่จะเอื้อธุรกิจของสื่อสารมวลชน หรือ

ถอนสัญญาที่จะทําใหสื่อสารมวลชนนั้นขาดรายไดที่จะดําเนินกิจการตอไปได ก็สามารถ

กระทําไดนะครับ ขณะเดียวกันเราไมสามารถอธิบายใหสังคมรับฟงไดวา เหตุใดในสวน

ของ สส. สว. เราจึงหามมากกวาการเปนเจาของกิจการ มากกวาการเปนเจาของผูถือหุน 

คือ หามถึงการเปนคูสัญญา แตในฐานะที่เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งเริ่มตั้งแต

นายกรัฐมนตรี เรากลับไมหามการเปนคูสัญญากับกิจการสื่อสารมวลชน แตหามเฉพาะ

เร่ืองของการเปนเจาของกิจการ หรือผูถือหุนโดยตรงนะครับ ตรงนี้ก็คือประเด็นที่           

ผมอยากจะกราบเรียนเสนอ สุดทาย สิ่งที่ผมจะขออนุญาตนําเสนอเปรียบเทียบก็คือ      

ในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ที่เขียนอยูในมาตรา ๒๕๖ (๔) 

ขออภัยที่ผมจะตองอภิปรายเลยไปถึงมาตรานี้ เพราะมันเชื่อมโยงกันครับ ทานประธาน

ครับ ใน ๒๕๖ (๔) นั้น มีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่ง ก็คือ เราหาม สส. สว. เขาเปนหุนสวน หรือ    

ผูถือหุนในกิจการสื่อสารมวลชน แตเราไมไดรวมเรื่องโทรคมนาคมไวดวย แตในมาตรา 

๔๗/๑ ทานรวมถึงเรื่องของโทรคมนาคมไวดวยนะครับ ก็มีความแตกตางอีกประเด็นหนึ่ง

ที่ผมอยากจะกราบเรียนวา ถาจะทําใหกฎหมายงายตอการเขาใจ แลวก็เพื่อใหตาม       

ขอหามนั้นสามารถปฏิบัติได ทานตองดูใหรอบคอบ แลวก็ปรับปรุงถอยคําในเรื่องของการ

บังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้น ผมเห็นวา นาจะมีชองทาง 

นาจะมีโอกาสในการที่จะใชกิจการสื่อสารมวลชน หรือกิจการโทรคมนาคมเขาไปแสวงหา

ผลประโยชนในทางที่ไมชอบไดมากกวาบุคคลที่เปนเฉพาะ สส. หรือ สว. นะครับ 

เพราะฉะนั้นขอหามนั้น ควรที่จะหามมากกวา ผมเองเสนอวา ควรจะหามการเขาเปน

คูสัญญาของกิจการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมดวยครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใหสมาชิกอภิปราย แลวทานก็ตอบทีเดียวนะครับ เชิญทานชาติชายครับ  

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายชาติชาย เจียมศรีพงษ สมาชิก สสร. ผมขออนุญาตหารือทานประธานสั้น ๆ 

ครับวา ในกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนี่นะครับ ไปถือหุนเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนี่

นะครับ ในบางกรณีนักการเมืองอาจจะไปเปนนายกสมาคมศิษยเกา หรือเปนนายก 



 ๑๙๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัตนา ๘๙/๒ 

 

สมาคมอะไรก็แลวแต เขาจะมีวารสารประจําเดือนที่เผยแพรของแตละสมาคมตาง ๆ    

นะครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบเรียนทานประธานไปยังกรรมาธิการยกรางวา       

ในกรณีอยางนี้นี่ เดี๋ยวทานจะตีความกันทีหลังครับ เพราะวาหลายทานครับที่ดํารง

ตําแหนงในทางการเมืองครับ เปนสิ่งที่ดีครับ ที่เรานั้นไดควบคุมนักการเมืองไมใหครอบงํา

สื่อนี่นะครับ แตวาในรายละเอียดบางเรื่องนะครับ ผมขออนุญาตเรียนทานกรรมาธิการวา 

วารสารบางครั้งนี่ออกรายเดือนนะครับ บางครั้งออกรายป ไปมีชื่อนักการเมืองเขานะครับ 

เปนนายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียน ไปเปนนายกสมาคมของชาวตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม    

ก็ขออนุญาตกราบเรียนทานกรรมาธิการดวยความเคารพครับวา เดี๋ยวจะตีความกัน      

ไปเร่ือยนะครับ ขออนุญาตเรียนทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยวิชาครับ 

    ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ เมื่อไดรับฟงความคิดเห็นของทานสมาชิก 

สสร. แลวนะครับ เราก็มาดู เห็นวา อาจจะมีถอยคําอีกหลายคํานะครับที่เปนประเด็น    

แตวาสําหรับคําวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง นี่เปนที่ยอมรับแลวครับ เพราะสืบมา

ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวครับ ทานดูไดทุกขั้นตอนนะครับ รวมทั้งศาลฎีกา   

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองครับ อันนี้เปนถอยคําที่ไมจําเปนตอง

อางอิงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ ปปช. นะครับ ------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๙๐/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๙๐/๑ 

 

แตวา เราเห็นตรงกันวา ในเรื่องเหลานี้นี่เปนเรื่องที่มีความจําเปน แตอยางไรก็ตาม            

ก็มีมาตรา ๒๕๖ อยูนะครับ อีกมาตราหนึ่ง แลวก็โยงใยไปใชกับหลาย ๆ มาตรานะครับ 

เพราะฉะนั้นก็ขอรับไว แลวก็แขวนไวกอนนะครับ เพราะวาจะเสียเวลาที่ทานจะตอง

พิจารณาในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปนเรื่องใหญ รูสึกวาสมาชิกเปรี้ยวปากเต็มทีแลวนะครับ       

กับเร่ืองของการศึกษานะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอรับไว แขวนไว แลวก็จะพิจารณา

รายละเอียดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกคงไมขัดของนะครับ จะแขวนไวกอน แลวเดี๋ยวไปดูถอยคําอีกทีหนึ่งครับ                 

ทานสุนทรครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี        

ขอเสริมทานนิดเดียวนะครับ ฝากใหทานกรุณาคิดใครครวญนะครับ หลายทานคงรูจัก

หนังสือพิมพสยามรัฐนะครับ ในอดีตที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเปนเจาของ ทานคงรูจัก

หนังสือพิมพกระจกเงารายวัน ที่ใชชื่อภาษาอังกฤษนะครับ ที่มีอดีตรองนายกรัฐมนตรี

เปนเจาของ แลวก็อีกหลายฉบับ แมกระทั่งถายอนไปตั้งแตยุคสฤษดิ์ ยุคเผา เปน         

ตันรายวัน กิโลรายวัน อะไรก็ตาม ธรรมชาติของหนังสือพิมพนะครับ ตราบใดถาไมยืนอยู

ขางประชาชน อยางที่ผมเรียนแลววา ไปรับใชนักการเมืองนะครับ ประชาชนเปน            

ผูพิพากษาเองแหละครับวา จะใหมีชีวิตอยูไดตอไปหรือไม ถารัฐธรรมนูญออกไปเชนนี้ 

ผมวาเราจะไมดูถูกภูมิปญญาของประชาชนหรือ ผมเชื่อวา ประชาชนมีภูมิตานทานในตัว

นะครับที่จะปองกันเชื้อโรคที่จะมาเขาสูการรับรู ทานจะปฏิเสธไหม ไมวาจะเปน

เจาพระยารายวัน ที่มีทุนมหาศาลแคไหน ก็ไมเห็นเคยอยูไดใชไหมครับ ถาตราบใดที่ไปรับ

ใชนักการเมือง ผมถึงเรียนฝากทาน ณ ทีนี้ เปนขอคิดวา มีแตหนังสือพิมพที่ รับใช

ประชาชน และซื่อตรงตออุดมการณเทานั้นถึงจะอยูในสังคมได ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

จากการฟงอภิปรายของทานสมาชิกนะครับ ไมวา ทานสุนทร ทานชาติชาย และทานอื่น ๆ 

นี่นะครับ เมื่อกรรมาธิการขอแขวนไวแลวก็ชวยนําเรื่องเหลานี้ไปพิจารณาใหรอบคอบดวย 

 



 ๑๙๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             เกศราภรณ ๙๐/๒ 

 

นะครับ ไมเสียหนาเสียตาอะไร เอาดีที่สุดก็แลวกันนะครับ อยางนั้นแขวนมาตรา ๔๗/๑ 

ไวกอนนะครับ ทานสมาชิกไมเห็นเปนอยางอื่น ผมขอใหทานเลขาดําเนินการตอเลยครับ 

   นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๘ 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ผูสงวน ก็มีของทานอาจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง ทานอาจารยติดใจไหมครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผม เจิมศักดิ์ นะครับ ขอคุณวีนัส

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวีนัสครับ  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม วีนัส         

มานมุงศิลป ครับ ทานประธานครับ กอนที่จะมีการอภิปรายเรื่องสวนที่ ๘ นะครับ      

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กระผมใครขอปรึกษาทานกอนนะครับวา สวนที่ ๘ นั้น      

นะครับ ผมไมมีเนื้อหาอยูตรงนี้ เนื่องจากวา ทานไดเอาของผมไปไวในหมวดขององคกร

วิกฤติ คือมาตราที่ ๖๘/๑   /๒   /๓   /๔ นะครับ ตอนนี้ก็เลยไมมีญัตติที่จะอภิปรายในตรง

นี้นะครับ แตวา ขอเสนอทานประธานอยางนี้นะครับวา ในสวนการศึกษานั้น มีการแปรอยู

หลายทานนะครับ รวมทั้งหมดประมาณ ๗ ทาน ก็ขอเอาญัตติที่ผมแขวนตรงนี้ไปฝากไวที่ 

๖๘/๑ ถึง ๔ นะครับ แตหลังจากทานสมาชิกไดอภิปรายในหมวดตรงนี้แลวเสร็จถึงคน

สุดทายนะครับ เราคุยกันวา เราจะเทียบญัตติของเราเองกอน เพื่อเลือกมาตราที่สมควรที่

จะเทียบกับของยกรางนะครับ หลังจากนั้น ก็จะมีการโหวต ๑ ครั้งนะครับ หลังจากได

ญัตติที่ไดจากการโหวตแลวนะครับ ก็จะมาจัดอยูในหมวดการศึกษาแหงชาติทั้งหมด คือ

หมวดที่ ๖๘/๒ นะครับ ซึ่งผมไดแปรญัตติไว แลวผมก็ขออนุญาตทานประธานแปรญัตติ

เปนคนสุดทาย เร่ืองหมวดการศึกษาแหงชาตินะครับ ขอใหทานประธานไดกรุณาวินิจฉัย

ดวยครับ 

           - ๙๑/๑ 



 ๒๐๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัศมี ๙๑/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ขออภัยนะครับ ก็ไมคอยเขาใจเทาไรนะครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  : ผมเองก็ยังงงอยูครับตอนนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เพราะวาของทานไมมีอยูตรงนี้ มันหายไปไหนละครับ โดนตมอีกหรือเปลาครับ 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  : ผมถึงบอกวา ผมมาจังหวะไมคอยดีครับ          

ทานประธานครับ อยูในหนา ๕๓ หมวดที่ ๓  มาตราที่ ๖๘/๑  /๒  /๓ และ /๔ ครับ           

ทานประธาน  ซึ่งจะตองโยงไปถึงมาตราที่ ๗๙ (๓) ในยกรางครับ ทานประธาน             

ถาไมเขาใจ ผมจะเริ่มใหมนะครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ทําความเขาใจนิดหนึ่ง ของทานแปรญัตติมา แตทานไปตกลงกันในกรรมาธิการยกรางวา

ขอยายตรงนี้ไปใชไหมครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  : ในชั้นนี้ยังไมไดตกลงครับทานครับ ผมเสนอ    

ทานกอน อยางนี้จะไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ลองเสนออีกครั้งนะครับ  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  เอาชา ๆ นะครับ ผมจะเริ่มเลยนะครับ เนื่องจาก

หมวดการศึกษาแหงชาติผมไดแปรไว แตวา ทานกรรมาธิการยกรางไดเอาของผมไปอยูที่

หมวดขององคกรวิกฤติ คือ ที่ ๖๘/๑  ๖๘/๒ ๖๘ /๓ ๖๘ /๔ หนา ๕๓ ครับทาน ทาน     

เห็นไหมครับ ทั้งหมวดเลยครับ ไมรูไปอยูตรงนั้นไดอยางไร สงสัยจะทราบวา เร่ืองของ

การศึกษาเปนเรื่องของวิกฤติ ผมก็ยังงงอยูวามันหายไปไหนนะครับ สมาชิกแซวอยู       

ขางหลัง ผมไมมีสมาธิ เขาบอกวาผมถูกตมแลวทานประธานครับ ในชั้นนี้นะครับ             

ทานประธานครับ ผมจะแขวนญัตติตรงนี้ เอาไปไวในมาตราที่ ๖๘/๑  ๖๘/๒  ๖๘/๓ 

หมวดที่ ๓ นี้ไวกอน ซึ่งยังไมตองมีการอภิปราย แลวก็จะใหทานประธานวินิจฉัยวา          

ที่เหลือในสวนที่ ๗ ทานที่ไดแปรญัตติไว อยางเชน ของทานศาสตราจารยศรีราชา       

(รองศาสตราจารยศรีราชา) ของทานวิทยา งานทวี  ของทานพิเชียร ทานอุทิศ  ทานสมชัย  



 ๒๐๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    รัศมี ๙๑/๒ 

 

ของทานอาจารยเจิมศักดิ์ แลวก็ทานสุรชัย ใหทานไดเปดโอกาสอภิปรายไปกอน  แลวหลังจากนั้น 

เราจะเทียบเคียงวา ในสวนที่ของเราเหมาะสมที่สุด ในชุดของที่เราอภิปรายใหสมาชิกได  

๑. ญัตติเพื่อเทียบเคียงกับของยกราง อันนี้คือขั้นที่ ๑ เลยครับ แลวหลังจากนั้นที่

เทียบเคียงแลว ผมรับไดนะครับ ในหมวดของการศึกษา ผมก็จะเอามาอภิปรายรวบ

ทั้งหมด ในหมวดการศึกษาแหงชาติ อยูในสวนที่ ๓ คือ มาตราที่ ๖๘/๑ ถึง ๔ ครับทาน

ประธานครับ ขอใหทานวินิจฉัยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ก็คงไมขัดของนะครับ ถาจะไปวากัน ๖๘ ขัดของไหมครับ เดี๋ยวทานอาจารยอัครวิทย  

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม อัครวิทย     

สุมาวงศ มาเปดดูคําแปรญัตติของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ซึ่งคงจะเปนของทานวีนัสวา   

จริง ๆ แลวทานแปรญัตติในหนา ๓๔ สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ที่เรากําลัง

จะดู มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ คือ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขอแปรญัตติตัด      

สวนที่ ๘ ออกทั้งสวน คือ ตัดเรื่องของการศึกษานี่ออก ขณะเดียวกันก็คงจะเปนหนวยที่

เมื่อกี้ทาน สสร. ไดเกรงวา จะไปเพิ่มในหนา ๕๓ ขอแปรญัตติเพิ่มความเปนหมวด ๓/๑ 

ดังนี้ หมวด ๓/๑ การจัดการศึกษาของชาติ แลวก็มีเปน มาตรา ๖๘/๑ ๖๘/๒ ๖๘/๓     

๖๘/๔ แลวก็มีขอความเกี่ยวกับการศึกษาทั้งสิ้น ผมวา นาจะเปนเรื่องที่วา ในเรื่องของ

การศึกษา ขณะนี้เรากําลังดูในสวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ซึ่งทานแปรญัตติ

ขอตัดออกหมด แลวก็จะมาใสเปน จัดการศึกษาของชาติ แตเปลี่ยน มาตราเปน ๖๘/๑ ถึง 

๔ มันก็เร่ืองเดียวกับที่เรากําลังจะดูในขณะนี้ ผมคิดวา นาจะใหทานอภิปรายตรงนี้        

ยกขอความที่ทานเขียนใน ๖๘ คือ เร่ืองแรก ตรงชื่อของสวน คงตองพูดวา ถาจะใชคําวา 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาตามรางกรรมาธิการ ซึ่งไมไดแกไข หรือจะใชของทาน      

การจัดการศึกษาของชาติ จะเปนอะไรหรือเปลา แลวก็ขอความนี่ก็จะดูจากของราง

กรรมาธิการ แตวา คงจะขอความกรุณาใหทานดูของทานทั้ง ๔ อนุไปในขณะนี้ 

   

                                                                                                                      - ๙๒/๑ 

 



 ๒๐๒
 สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รสรินทร ๙๒/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ผมวาผมนาจะเขาใจนะครับ อยางนี้ครับทานวีนัสครับ ของกรรมาธิการนะครับ มีสวนที่ ๘ 

ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา โดยในสวนที่ ๘ นี่นะครับ มีตั้งแตมาตรา ๔๘ กับ

มาตรา ๔๙  ๒ มาตรา ของทานนี่นะครับ เสนอเขามานี่ เพื่อจะตัดสวนที่ ๘ นี่นะครับ   

ออกทั้งหมด ก็คือ ตัดมาตรา ๔๘ กับ ๔๙ ดวย ถูกไหมครับ การที่ทานตัดมาตรา ๔๘ กับ 

๔๙ ออกดังกลาวนั้นนะครับ ทานก็เสนอเขามาใหมนะครับ ซึ่งอยูในหนา ๕๓ นะครับ   

โดยเขียนวา เปนหมวดที่ ๓/๑ ในเรื่องของการจัดการศึกษาของชาตินะครับ แลวก็มีเพิ่ม 

ในหมวดดังกลาวนี้นะครับ ก็คือ เลข ๖๘/๑  ๖๘/๒ ๖๘/๓ และ ๖๘/๔ ถูกตองไหมครับ     

ก็คือ ของทาน ๖๘/๑ ถึง ๔ นี่ ขอแทนมาตรา ๔๘ กับ ๔๙ ถูกนะครับ ผมวา ถาอยางนั้น   

นะครับ ในสวนที่ ๘ นี้นะครับ ก็เทากับวา มีของทานขอแกใหมทั้งหมดเลยนะครับ      

เพียงแตวา พอทานขอแกใหมทั้งหมดนี่นะครับ มันก็ไปมีในมาตรา ๔๘ นี่นะครับ ก็จะ     

ไปมีสมาชิกแปรญัตติไวนะครับ มีแลว ๘ กลุมนะครับ รวมถึงกรรมาธิการเขาสงวน

ความเห็นดวย ๘ ญัตตินะครับ ทีนี้ถาหากวา ทานขอแกในสวนของทานทั้งหมดเลยนะครับ 

ผมวา อยางนั้นเอาของทานกอน ดูวา ของทานนี่นะครับ เดี๋ยวขอหารือดวยนะครับ 

เพราะวา ของทานนี่จะไปพันของคนอื่นเขา คนอื่นนี่เขาไมไดตัดทั้งหมด แตของทานขอตัด

ทั้งหมด ทีนี้ ถาเกิดไปพิจารณาของคนอื่นกอนนี่นะครับ เดี๋ยวก็ตองยอนกลับมาที่ทาน   

อีกวา ทานไมเอาของใครเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  คือมิไดอยางนั้นครับ ทานประธานครับ คือผม 

เห็นตามยกราง เดี๋ยวเรื่องของการศึกษา ๑๒ ปครับทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เปลา ตอนนี้ผมกําลังพูดถึงวิธีการนี่นะครับ วาเราจะพิจารณาตรงนี้ใหมันยุติอยางไร    

พูดถึงวิธีการกอนนะครับ วาตอนนี้เรามีของรางกรรมาธิการ และของทานที่ยกใหมทั้งหมด

เลย กับมีสมาชิกอีก ๘ กลุมนี่นะครับ อีก ๘ ญัตตินี่ที่เขาเห็นตามกรรมาธิการ แตเขาไป 

ขอแก ก็เลยจะหารือนะครับ อาจารยธงทองครับ 

 

 



 ๒๐๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รสรินทร ๙๒/๒ 

 

   นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง  จันทรางศุ  กรรมาธิการครับผม  ผมวา เ รา เขา ใจสถานการณ

ตอนนี้ตรงกันดีแลวนะครับ แตวา เปนเรื่องที่ตองมากําหนดวิธีพิจารณาวา จะจัดลําดับ

ขั้นตอนอยางไร อันแรกก็คือ เร่ืองโครงสรางครับผม กรรมาธิการนั้น เสนอเรื่องการศึกษา

นั้นเปนสวนหนึ่งอยู ในหมวดที่ ๓ สิทธิเสรีภาพ สวนทานผูแปรญัตติในกลุมนี่ครับ ขอให

จัดเรื่องนี้เปนหมวดหนึ่งตางหาก เปนหมวด ๓/๑ ถาหากวา เราตกลงกันไดเสียกอนวา 

การวางตําแหนงเรื่องการศึกษานี่ครับ จะคงตามที่กรรมาธิการเสนอ คือ เปนประเด็นเรื่อง

สิทธิเสรีภาพ อยูในหมวดที่วาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพ หรือจะแยกหมวดออกไปเปนหมวด

หนึ่งตางหาก ถาตกลงสวนนี้ได สมมุติวานะครับ ยืนวา ยืนตามกรรมาธิการ ประเด็น   

ตาง ๆ ที่ทานแปรญัตติไว บางมาตรานี่ บางมาตราที่ทานแปรไวนี่ครับ เนื้อหามันจะตรง

กับรายละเอียดในมาตราตาง ๆ เหลานั้น กระผมไมรังเกียจเลยที่จะไดอภิปรายใน

รายละเอียดตาง ๆ ที่ประเด็นที่เปนรายมาตราแตกตางกัน แตวา บางมาตราทานดึงมา

จากหมวดอื่นดวยซ้ําไปครับ ถาหากวา ทานแปรญัตติตรงนี้ แลวมันไมผานหมวดที่วานี้

แลว บางสวนทานอาจจะตองเดงกลับไปเปรียบกับเร่ืองแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ซึ่งอยู

ในหมวดอื่นตอไป เพื่อความเปนธรรมสําหรับทุกฝายนะครับ ถาหากใหเราชี้ไปเบื้องตน   

กอนวา โครงสรางจะเขียนวา เปนสวนอยูในหมวดวาดวยเรื่องสิทธิเสรีภาพตามที่

กรรมาธิการขอประทานเสนอ โดยจะแยกเปนหมวดตางหาก ถาหากวา ที่ประชุมเห็น     

ไมแยกเปนหมวดตางหาก ก็เก็บไวที่นั่น แตถาหากวา ไมเอาวาตามเนื้อที่กรรมาธิการ

เสนอ ก็มาตราไหนเทียบได ก็เอามาวารายมาตราไป ทานจะไดไมตกสักมาตราหนึ่ง ก็จะ

เปนที่ไดพิจารณากันโดยถี่ถวนรอบคอบครับผม ขอประทานเสนอดังนี้ครับผม 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือ ถาแยกหมวดตางหากนี่นะครับ ถาเกิดวา ในมาตรา ๔๘ กับ ๔๙ นี่ที่ประชุมเห็น แลว

ก็แกไปเรียบรอยแลว แลวพอแยกหมวดตางหากนี่นะครับ หมวดตางหากนี่ตองมาซ้ําซอน

กับมาตรา ๔๘  ๔๙ หรือไม  

 

          - ๙๓/๑ 



 ๒๐๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๙๓/๑ 

 

   นายธงทอง  จันทรางศุ  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ สมมุตินะครับ 

สมมุติที่ประชุมเห็นวา นาจะไมแยกหมวดตางหาก เดินตามแนวที่กรรมาธิการเสนอ      

พอถึงมาตรา ๔๘ นี่ะครับ ซึ่งพูดถึงเรื่องการศึกษา ๑๒ ป ไมเก็บคาใชจายอะไรก็แลวแต 

ขอความตรงนี้ครับ ก็จะตรงกันกับมาตรา ๖๘/๒ ที่ทานเสนอไว เนื้อความเปนขอความ  

ซึ่งใกลเคียงกัน ถาที่ประชุมนี้กรุณาอนุมัติ ก็จะเอาเนื้อความใน ๖๘/๒ ที่ทานแปรญัตติไว

นั่นนะครับ มาพูดเอารวมกันในเวลาที่เราพูดถึง ๔๘ เพราะจริง ๆ มันเปนเรื่องเดียวกัน แต

ที่มันไปเดงตัวเลขอยูที่ ๖๘/๒ เพราะเทคนิคในเรื่องของการจัดหมวด แตถาเราวินิจฉัย

เร่ืองหมวดเสียไดแลวนี่ ดึงเอาเนื้อมาพูดไดไหม ขอประทานกราบเรียนหารือ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางนั้นทานก็ตองเทียบกอนนะครับ วาของที่ทานวีนัสเสนอไวนี่นะครับ ในสวนของ   

ทานวีนัสที่ไปแยกเลขไวนี้นะครับ มันอยูในสวนไหนของมาตรา ๔๘  ๔๙ ใชไหมครับ 

อยางนั้นเดี๋ยวมันก็ไมตรงกันนะครับ มันก็ตางคนตางพิจารณา ในที่สุดแลว พอมติไป   

อยาง เดี๋ยวตอนหลังบอกไมเอาแลวมติแรก ใชไหมครับ ทานสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมเห็น

เจตนาอยูนะครับวา จริง ๆ แลวนี้ จะเรียกวา สวน หรืออะไรไปกอนนี้นะครับ ตามรางเดิม

นี่นะครับ เรียกวา สวนที่ ๘ วาดวยสิทธิเสรีภาพในแงของการศึกษานี่นะครับ มีผูขอ     

แปรญัตติเยอะ คือ แปรญัตติยึดตามหลักเดิมนี่ก็มี แลวก็แปรญัตติยกเปนหมวดหนึ่งก็มี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งของ สสร. วีนัส ที่จะยกทั้งหมวด ซึ่งผมคิดวา ทั้งหมดนี่มีเจตนารมณ

เดียวกัน คือ หมายความวา ในเรื่องนี้ก็คือ อยูในสวนของมาตรา ๔๘ กับมาตรา ๔๙ นี้

เหมือนกันทั้งหมดนะครับ แตวา จะเพิ่มมาตราขึ้นไป หรือจะทําใหมันเปนหมวดนี่นะครับ   

ก็อยูในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผมเห็นวา ในเรื่องนี้นี่นาจะพิจารณารวมไปดวยกันทั้งหมดของ

ผูขอแปรญัตติในเร่ือง ๔๘ กับ ๔๙ นี้นะครับ เพราะวา อยูในลักษณะของสวนของ

การศึกษาทั้งสิ้นนะครับ พอถึงตรงนั้นเองนี่ สถานะจะยัง เปนสวนหรือวาจะยกขึ้นมา

เปนหมวดนี่คอยวากันอีกที ซึ่งผมคิดวา อันนี้นี่จะไดพิจารณาองครวมทั้งหมดนี้นะครับ

ของเรื่องการศึกษา เพราะวามีหลายแง หลายมุมมากครับ ทานประธานครับ 

 



 ๒๐๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   พรเทพ ๙๓/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ คือตอนนี้ ตอนคิดนี้มันงายครับ แตตอนที่จะพิจารณานี่ ผมยกตัวอยาง

นะครับทานวีนัสครับ อยางเราพิจารณามาตรา ๔๘ กอนนะครับ ถาเปนไปตามราง       

นะครับ พอ ๔๘ วรรคหนึ่งนี่นะครับ ของทานนี่มีอยูใน ๔๘ วรรคหนึ่งไหม หรือจะไปอยูใน

วรรคอื่น มีไหมครับ ถาทานบอก มี เดี๋ยวผมจะไดเร่ิม ๔๘ ไปเลย แลวทานก็คอยระวัง

หนอยวา ของทานอยูในวรรคไหน ทานตอบไดไหมครับ สิ่งที่ทานเสนอนั้นนะครับ แมเปน

เลขอื่นก็ตามนี่ แตสามารถพิจารณาใน ๔๘  ๔๙ เลยไดไหมครับ ไดนะครับ ทานเลขาครับ 

เชิญครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผม วีนัส ครับ ขออนุญาต   

ทานประธานครับ เพื่อใหงายสําหรับการอภิปรายครับทานประธาน ผมขออนุญาตเปน

ทานสุดทายไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไดครับ เร่ิมก็คือ สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ขอแขวนไวกอนนะครับ ชื่อสวนนี้

ขอแขวนไวนะครับ เพราะของทานก็ไปตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่ง ทานกรรมาธิการครับ ชื่อสวนนี่  

ขอแขวนไวนะครับ ทานเลขาตอครับ 

  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๔๘ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนที่กรรมาธิการแกไข อยูในวรรคสามนะครับ ที่เพิ่มคําวา ที่เหมาะสม นะครับ มีทานใด

เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ หรือไมเห็นดวยกับกรรมาธิการไหมครับ คําวา ที่เหมาะสม   

หรือวาเดี๋ยวจะรอไวก็ไดนะครับ ถาอยางนั้นผมขออนุญาตรอนะครับ วรรคที่ ๑ นะครับ    

มีของทานอาจารยศรีราชา เจริญพานิช ไดสงวนความเห็นไว โดยแกขอความนะครับ    

เชิญทานอาจารยศรีราชาครับ 

          - ๙๔/๑ 



 ๒๐๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๙๔/๑ 

  

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ  

ทานประธาน ผม ศรีราชา เจริญพานิช สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการ     

ยกรางครับ ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนสมาชิกที่เคารพรักทั้งหลายนะครับวา เร่ืองของ

การศึกษา ผมถือวา เปนเรื่องหัวใจ เปนเรื่องหลัก โดยเฉพาะผมใหความสําคัญมากที่สุด

นะครับ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ แลวก็อยากจะกราบเรียนวา สิ่งที่ผมกําลังอภิปราย

อยากจะขอใหทานใหความสนใจ เพราะวา อันนี้ผมถือวา เปนเรื่องหัวเลี้ยวหัวตอของการ

ที่เราจะมาพิจารณาที่จะดูเร่ืองการศึกษา หรือปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งนะครับ ผมคิดวา 

ประเทศไทยเวลานี้มีปญหาในหลาย ๆ เร่ือง แตพื้นฐานเรื่องหนึ่ง ก็คือ มาจากพื้นฐาน

การศึกษาของประชาชน ในรอบที่ผานมาประมาณสี่สิบหาสิบปนะครับจะเห็นไดวา 

การศึกษาของเราไมไดอยูในรูปแบบที่นาพึงพอใจ ผลผลิตที่ออกมาก็รูสึกวา ไมสามารถ  

ที่จะทัดเทียมกับนานาประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม    

จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองมาพิจารณากันใหมอีกครั้งนะครับวา เราจะสามารถที่จะ

ปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะเริ่มตนจากมาตรา ๔๘ นี้นะครับ   

กันไดอยางไร เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอกราบเรียนวา เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญของประเทศ

นะครับ ถาเผื่อเราไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของชาติของเราให

เจริญกาวหนาไปไดแลว ผมก็เปนที่วิตกวา ผมก็ไมทราบนะครับวา อนาคตประเทศไทย

ของเราจะเปนอยางไร เพราะวา หากจะเปรียบเทียบกับเพื่อนบานมาเลเซีย สิงคโปร      

นะครับ เขาก็ไปไหนกันแลวเวลานี้เรียกวา กาวหนาเจริญไป กาวหนากวาเราประมาณ  

สิบปสิบหาปก็อาจจะวาได และในขณะเดียวกันเวียดนาม ซึ่งกําลังจะวิ่งตามเขามา        

ก็อาจจะมาไลเราทัน แลวก็แซงเราในอนาคตอันใกล เพราะฉะนั้นผมคิดวา มันถึงเวลา  

นะครับ ที่เราจะตองใหความสําคัญ และสามารถที่จะปฏิรูปการศึกษาไดอยางจริงจังใน

รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นะครับ ก็ไดทุมเทกับการปฏิรูปการศึกษา แตผลพวงทั้งหลาย

มันก็ดู เหมือนวา  มันไมออกมานะครับ  มันจะแทงหรือ เปลาก็ ไมทราบนะครับ                

แตในทายที่สุดแลวสภาพระบบการศึกษาที่ใชอยูนี่ก็ไมไดมีอะไรดีขึ้น แตกลับจะมีปญหา

เลวลงกวาเดิมดวยซ้ํา เพราะฉะนั้นในแงนี้ ผมอยากจะ หลังจากที่เคยสํารวจตรวจสอบ 

ขอบกพรองตาง  ๆ  ในฐานะที่ไดใกลชิด และดูแลการศึกษามาประมาณอยางนอย     



 ๒๐๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๙๔/๒ 

 

๒๕  ปนะครับ แลวก็สอนหนังสือมาพอสมควรนะครับ ในสวนนี้ ก็อยากจะกราบเรียน  

ทานสมาชิก ทานกรรมาธิการนะครับวา ขอมูลตาง ๆ ที่มันมีปญหาในอดีต ที่อยากจะ   

กราบเรียน เพราะฉะนั้นในมาตรา ๔๘ นี้นะครับ ผมจึงใครขอเปลี่ยนแปลงขอความ      

นะครับ โดยขอแปรญัตติวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ไมนอยกวาเกาป นะครับ สาเหตุที่แปรญัตติเชนนี้นะครับ เพราะเหตุที่วา เทาที่ผานมาเรา

จะเห็นไดวา เราไดทําขัดตอรัฐธรรมนูญ ตรงที่วา ในการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการเลม

นี้ ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ที่ผานมา ยังไมถึงปเลยครับ ก็เปนขอมูลลาสุด 

จะเห็นวา ขอมูลนะครับ ที่ผมไดแจกไปใหทานทั้งหลายแลวนะครับ จะเห็นไดวา ขอมูล

เหลานี้นะครับทางกระทรวงศึกษาไดทําการวิจัย โดยสอบถามโรงเรียนทั้งหมดประมาณ

สองหมื่นสามพันกวาแหง ในระดับตาง ๆ กัน ไดขอมูลตัวเลขที่เปนคาใชจายตอหัว ก็คือ

เปนงบอุดหนุนคาใชจายตอหัว และงบดําเนินงานของสถานศึกษาตาง ๆ ในตางระดับชั้น

ทั้ง ๔ ระดับ นะครับ จะเห็นไดวา ในระดับการศึกษากอนประถมศึกษานะครับ คาใชจาย

เฉลี่ยตอหัวนะครับ กับโรงเรียนทุกประเภทและทุกขนาด อยูที่ ๑,๘๘๐ บาท ๓๖ สตางค

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

 

- ๙๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๕/๑ 

 

ประถมศึกษาอยูที่ ๒,๐๐๐ กับ ๘๘ บาท มัธยมศึกษาตอนตนอยูที่ ๔,๑๓๗ บาท         

๖๓ สตางค มัธยมศึกษาตอนปลายอยูที่ ๔,๔๗๙ บาท ๓ สตางคนะครับ ในจํานวน

ภาพรวมนี้นะครับ ก็จะเปนเงินงบประมาณที่ไดจากงบอุดหนุนดังที่ผมกลาวไปแลว       

นะครับ สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ ก็จะเห็นไดวา ในเรื่องของ

คาใชจายรายหัวที่รัฐจัดสรรใหตามโรงเรียนตาง ๆ แลวนี่ ในทั้ง ๔ ระดับนี่นะครับ จะเห็น

ไดวา ไมเพียงพอนะครับ  แลวก็ถาเผื่อจะคิดเปนอัตราสวนนะครับ ในเรื่องของรอยละหรือ

เปอรเซ็นตนี่นะครับ ก็จะเห็นไดวา เงินนอกงบประมาณนี่นะครับ ที่จะตอง พูดงาย ๆ วา 

โรงเรียนตองไปหา  ไปหาเอาขางหนานะครับ  โดยที่ ไม ได รับจัดสรร  ในชั้นกอน

ประถมศึกษามีถึง ๒๔.๒๙ เปอรเซ็นต หรือ ๓๐ เปอรเซ็นตนะครับ ในชั้นประถมศึกษา  

ทั้ง ๖ ชั้นนี่นะครับ โดยเฉลี่ยแลว ขาดอยูถึง ๒๔.๖๐ เปอรเซ็นตนะครับ และในชั้น     

มัธยมตนนะครับ ขาดอยู ๓๐.๔๖ เปอรเซ็นต  ชั้นมัธยมปลายขาดอยู ๓๐.๗๙ เปอรเซ็นต 

ก็จะเห็นไดวา เทาที่ผานมานะครับ เราจัดการศึกษาที่อางวา ไมเก็บคาใชจายนั้น 

กลายเปนภาระของผูปกครอง เพราะรัฐไมสามารถที่จะหาเงินมาอุดหนุนนะครับ ที่จะเปน

คาใชจายตอหัวในงบดําเนินการไดอยางเพียงพอนะครับ เพราะฉะนั้นก็แสดงใหเห็นถึงวา            

รัฐไมสามารถที่จะจัดสรรใหได หากจะยังคงจัดสรรโดยใชรูปแบบเดิมตามที่เปนอยูนะครับ 

ก็คือ ใหการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ ปนะครับ เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา        

๑๒ ปแลว ก็จะมีปญหาที่ไมสามารถกลบไดตอไป จริงอยู แมวาบางทานบอกวา ทางรัฐ

สัญญาวา อาจจะจัดสรรใหไดเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตามตัวเลขที่วิจัยนะครับ แตผมก็ยัง     

ไมแนใจวา จริง ๆ แลว ศักยภาพทางดานการเงินการคลังของประเทศนั้น จะสามารถที่จะ

ทุมเทลงไปในสวนนี้ไดเพียงพอ และถาเผื่อไมสามารถเปนอยางนั้นไดนะครับ ก็จะเกิด

ปญหาซ้ําแลวซ้ําเลาเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ผมจึงขอแปรญัตติ

ในสวนนี้ ในชั้นแรกนี่นะครับ ก็ขอแปรวา จะตองลด คือ ที่จริงไมไดพูดวา ลด นะครับ พูด

วา มาตั้งหลักกันตรงที่ไมนอยกวา ๙ ป ดูเหมือนลดนะครับ แตที่จริงไมลด ก็คือ ไมนอย

กวา ๙ ป นี่หมายความวา ถาเผื่อรัฐนี่นะครับ สามารถที่จะจัดสรรได มีศักยภาพเพียงพอ       

ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ  ๑๐ ๑๑ ๑๒ หรือจะมากกวา ๑๒ ก็ไดนะครับ ก็จะไมเปนปญหากับ

เร่ืองของการจัดสรรเงินงบประมาณนะครับ  และก็สิ่งที่จําเปน  สวนที่ขาดอยูนี่นะครับ     



 ๒๐๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๕/๒ 

 

มันมีปญหาเกิดขึ้นหลายอยางนะครับ  ปญหาที่เกิดขึ้นอยางแรก ก็คือ โรงเรียนนะครับ 

หรือทางราชการก็จะตองเลี่ยงบาลี โดยที่วา จะตองไปขออนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา 

ขอเก็บ คือ พูดงาย ๆ ขอบริจาคจากผูปกครองเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งก็จะประมาณจํานวน

เลขใกลเคียงกับที่ขาดนะครับ แลวแตโรงเรียน เพราะวา โรงเรียนจะตองคํานวณนะครับ

วา แตละชั้นในโรงเรียนจะตองใชเงินงบประมาณเทาไร ปกอนมาเคยไดเทาไร ปนี้เคยได

เทาไรนะครับ โรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งผมเปนกรรมการสถานศึกษาดวย เมื่อปกอนหนานั้น   

เคยได ๑๘ ลานนะครับ ในภาคการศึกษา ปจจุบันไดเพียง ๑๒ ลานเศษครับ เพราะฉะนั้น

ขาดไปอีกตั้ง ๖ นะครับ เทากับประมาณตั้งเกือบ ๓๓ เปอรเซ็นต นะครับ อยางนี้เปนตน 

แตนี่ แตตัวเลขเฉลี่ยมันออกมาเปนเพียง ๓๐ เปอรเซ็นตนะครับ เพราะฉะนั้น ถาเผื่อเรา

จะใหการศึกษาทุกระดับไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเพียงพอในแงของทุก ๆ ดาน       

ในเรื่องงบประมาณนะครับ อุปกรณการศึกษา ครูที่จะสอน ก็คงจะตองจัดสรรเงินใหมัน

เพียงพอในแตระดับชั้น เพราะฉะนั้นเคก (Cake) ที่เคยไดมาหกหมื่นกวาลาน เปนเงิน

อุดหนุนนี่นะครับ ที่แตเดิมแบงออกเปน ๑๒ ชิ้น หรืออาจจะเปน ๑๔ ชิ้นดวยซ้ํา สําหรับ

อนุบาลบางแหงที่ไดรับอานิสงสไปดวย ก็ควรที่จะตองแบงเสียใหมใหมันเปน ๙ ชิ้น และ

แตละชิ้นใหมันโตขึ้นนะครับ ที่จะเพียงพอ ที่จะใชในแตละระดับชั้น เพื่อที่จะใหการจัด

การศึกษานี่ครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๙๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๙๖/๑ 

 

ไดมีขึ้นอยางเต็มศักยภาพในแตละชั้น เพราะมิฉะนั้นก็จะเหมือนอยางปจจุบัน ในเมื่อ  

เต็มศักยภาพแตละชั้นนี่ เปนระยะเวลา แมวาจะ ๙ ปก็ตาม แตเมื่อมันไดรับการศึกษาที่ดี

จนกระทั่งเขาฝกแลวนะครับ ชั้นที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ตอไปมันก็จะไดไมมีปญหา เพราะวา

คุณภาพการศึกษามันดีตั้งแตตนแลว แตถาเผื่อยังคงจัดแบบไมพออยางนี้ในแตละชั้นนี่

ขาดประมาณ ๒๔ ถึง ๓๐ เปอรเซ็นต มันก็จะเกิดปญหา ทําใหออนปวกเปยกในแตละชั้น

แตละชั้น เพราะฉะนั้นการศึกษาของชาติก็จะพังครืนในทายที่สุด เพราะฉะนั้นตรงนี้     

ผมอยากจะ ใค ร ข อก ร าบ เ รี ยนว า  ผม เน น ใน เ รื่ อ งนี้ ม าก  ใน เ รื่ อ งส ว นขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการนี่นะครับ ก็ไดพูดไปแลววา ผมจะขอใหเปน ๙ ปนะครับ แตตอมา 

ผมไดขอเสนอเพิ่มเติมในตอนยื่นครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน คือ ผมขอปรับเปลี่ยน

เปนวา ถาเผื่อจะไมเปน ๙ ป ไมนอยกวา ๙ ปอยางที่ผมเสนอนี่ ผมอาจจะรอมชอมได 

ตรงที่วา จะยอมเปนวา ไมนอยกวา ๑๒ ป แต ๓ ป ที่เพิ่มเขามานี่นะครับ จะขอปรับวา ให

ลงไปอยูในชั้นต่ํากวาประถมศึกษาปที่ ๑ ก็คือ จะลงไปอยูที่อนุบาล ๑  ๒  ๓  

   อีกประการหนึ่ง ที่ผมอยากจะขอกราบเรียนตรงที่วา ทําไมผมถึงตองยืนยัน

อยูที่วา การศึกษาภาคบังคับ ๙ ป เพราะเหตุที่วา เรามีกฎหมายครับ  พรบ. การศึกษา

ภาคบังคับ ที่บังคับอยู ๙ ป มันก็จะสอดคลองกับตัวที่เราจะจัดงบประมาณใหนะครับ    

วา ภาคบังคับก็จะไมเก็บคาใชจาย เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอเรียนวา ในชั้นตนนี่นะครับ 

ก็คือ ผมขอเสนอในชั้นตนวา ขอเปนวา จัดการศึกษาโดยขอใหลดลงเหลือไมเกิน ๙ ป 

และตองถือวา โดยไมเก็บคาใชจาย ตามที่เสนอไวแลวนะครับ อันนี้ประการที่ ๑         

  ประการที่ ๒ ในวรรคที่สองของมาตรา ๔๘  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อาจารยครับ เดี๋ยวขอทีละวรรคไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : ทีละวรรคใชไหม

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

 



 ๒๑๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สุพิชชาย ๙๖/๒ 

 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ครับ เพราะฉะนั้น

ในสวนนี้นะครับ ผมขอกราบเรียนวา ในสวนของวรรคนี้ ตามขอเสนอเดิมที่ผมเคยยื่นขอ

สงวนไวตอนชั้นกรรมาธิการนั้น ผมขอสงวนไววา ๙ ป สําหรับกรณีที่ไดรับงบประมาณ

จากรัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะใหเพียงพอสําหรับ ๙ ชั้นนะครับ ถาเผื่อสมมุติ

วา เราขอแปรญัตติวา ไมนอยกวาเกาป นี่ เมื่อไรก็ตามที่ รัฐมีความพรอมในดาน

สถานการณการเงิน การคลังแลวก็จะสามารถขยับขึ้นไปได แตถาเผื่อกําหนดไว ๑๒ ป 

เหมือนอยางที่กรรมาธิการไดเสนอนะครับ ตามรางที่ผานมาแลวนี่ ผมเกรงวา จะเกิด

ปญหา ก็คือจะจัดสรรไมพอเหมือนอยางที่ผานมา แลวจะทําใหคุณภาพการศึกษานั้นดอย

ลงนะครับ สวนอีกอันหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของการที่ขอใหตัดวา โดยไมเก็บคาใชจาย ออกนี่ 

เพราะวาเทาที่ผานมานะครับ ทําไมได และทําใหเกิดปญหา ก็คือวา ทําใหจะตองไปขอ

กรรมการบริหารการศึกษานี่นะครับ บริจาคเพิ่มเติม อันนี้ก็จะมีผลกระทบตามมาอีก      

๒ ประการ อยางนอย ๆ ก็คือ ประการแรก ครูหรือขาราชการที่เคยเบิกคาใชจายเรื่อง

การศึกษาของบุตรได รวมทั้งเอาไปหักภาษีไดดวยนี่นะครับ ตอนนี้ไมไดแลวครับ     

เพราะเหตุวา คาใชจายตัวนี้ไมมีเบิกอีกตอไปนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้ก็จะมีปญหา

ตรงที่วา แทนที่วาคนที่เปนครูหรือขาราชการนี่จะไดรับเอาไปเบิกยกเวน แตกลับ         

ตองถูกโรงเรียนมาขอใหบริจาคเพิ่มเติม คือ แทนที่จะขอไมตองจาย หรือเอาไปเบิกได 

กลับเปนวา จะตองจายทบเพิ่มขึ้นเสียดวยซ้ํา และอาจจะจํานวนมากกวาเดิมนะครับ 

ประการที่ ๒ ที่ผมอยากจะกราบเรียนวา เร่ืองนี้นะครับ เมื่อเวลาเราออกกฎหมาย          

เราดูการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งเปนภาคของรัฐเปนหลัก พอมาพูดถึงเรื่องของภาคของเอกชน

แลว เอกชนไดรับผลกระทบเรื่องนี้อยางมาก ตรงที่วา เอกชนเองถูกหามไมใหเก็บ

คาใชจายดวย ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                   - ๙๗/๑ 

 

 

 



 ๒๑๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  วีรุทัย ๙๗/๑ 

 

เวนแตวาบางโรงเรียนจะเรียกแปะเจี๊ยะตั้งแตกอนเขา นั่นอีกเรื่องนะครับ แตเมื่อเขาสู

ระบบโรงเรียนแลว ก็จะมีการที่วา ถูกหามใหเก็บคาใชจาย ในขณะที่โรงเรียนเอกชนที่

ไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเต็มรอยเปอรเซ็นตจะมีปญหามาก หรือหากไดรับเงิน

อุดหนุนประมาณ ๔๐  ๖๐ เปอรเซ็นต บางสวนก็จะมีปญหารองลงมา ดวยเหตุที่วา

โรงเรียนเหลานี้เมื่อไมไดเก็บคาใชจาย ตัวเองตองจายเอง ก็จะตองจายคาใชจายของครู

ดวย ซึ่งจะทําใหโรงเรียนเอกชนทั้งหลายไมสามารถที่จะอยูไดอีกตอไปนะครับ อาจจะตอง

คอย ๆ ทยอยลมไปทีละโรง เพราะเหตุที่วา เราไมไดคํานึงถึงโรงเรียนเอกชนนะครับ 

ในขณะที่เขามีปญหา ทั้ง ๆ ที่เปนนโยบายของรัฐอยูเดิมที่วา อยากจะใหโรงเรียนของ

เอกชนมามีสวนแบงในการรับผิดชอบในการศึกษา เปนการชวยเหลือรัฐบาล แตเวลานี้

นโยบายที่ทําอยูกลับเปนนโยบายที่ทํารายโรงเรียนเอกชนนะครับ จึงทําใหเกิดปญหาขึ้น

ในหลาย ๆ เร่ือง โดยสรุปนะครับ ผมอยากจะขอกราบเรียนวา ในสวนนี้ผมเองนั้น ผม

ตองการที่จะจัดคาใชจายใหเพียงพอ เพราะฉะนั้นเพื่อจะใหเพียงพอ ก็จะตองเปลี่ยนเปน

วา ไมนอยกวาเกาป แตในที่นี้ไมไดหมายความวา จะทําใหลดลงไป เพราะเหตุที่วา

งบประมาณเพิ่มเมื่อไรก็สามารถจัดเปน  ๑๐  ๑๑  ๑๒ หรือมากกวานั้นไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะพิจารณาในเรื่องนี้ ถาเผื่อจะใหคุณภาพการศึกษา

เปนไปอยางดี สมเจตนารมณของเรานะครับ แลวสามารถที่จะชวยกันทําใหผลิตคนที่มี

คุณภาพออกมารับใชสังคมไดแลว  ผมเห็นวา  จําเปนอยางยิ่ งนะครับ  ที่จะตอง

เปลี่ยนแปลง โดยที่ไมใชระบบตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็คือวา ไมนอยกวาสิบสองป 

เพราะฉะนั้นในสวนนี้ อยากกราบเรียนวิงวอนใหทานสมาชิก สสร. ทั้งหลายไดกรุณาใช

วิจารณญาณพิจารณาดูใหดีวา เราจะปลอยใหการศึกษาของชาติเราลมจมลงไปกวานี้ 

โดยที่ เพียงแตวา ตองการคงคําวา ไมนอยกวาสิบสองป เพื่อเอาใจประชาชนวา

รัฐธรรมนูญนี้ถอยหลังไมได ตองดีกวาเดิม แตในขณะเดียวกัน ผมไดยื่นญัตติขอ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในสวนนี้วา ถาเผื่อจะมีการประนีประนอม ก็คือ ผมจะยอมใหใช   

ไมนอยกวาสิบสองป ได แตตองลดลงไปวา ใน ๓ ชั้นลางจะตองไปอยูที่ความดูแลของ

องคกรบริหารสวนทองถิ่นนะครับ และจากนั้น ผมจึงจะยอมวา  ถาเผื่อเปนเชนนั้นแลว

เร่ืองของการที่จะตัดคําวา  ไมเก็บคาใชจาย ออก ก็คงจะยอมได เพราะเหตุที่วาถาเผื่ออยู 



 ๒๑๓
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  วีรุทัย ๙๗/๒ 

 

ในระดับ ๓ ชั้น จากประถม ๑ ถึง ม. ๓ ขึ้นไป ก็จะทําใหสอดคลองกับ พรบ. การศึกษา

ภาคบังคับนะครับ และอีกประการสุดทาย ก็คือวา การศึกษาในระบบของเราปจจุบันนี้

ระบบมันคอนขางจะเละเทะนะครับ เพราะในเรื่องของจัดระบบนี่มีการกาวกายกัน 

เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่วา เราควรที่จะใหจุด ม. ๓ เปนจุดเชื่อมตอระหวางทางที่เด็กของ

เราจะเดินขึ้นไปตอไปในอนาคต ก็คือวา จะไปสายอาชีวะก็ไปเสียใหมันชัด ๆ หรือจะไป

สายสามัญก็ไปเสีย เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําใหเร่ืองของการจัดการศึกษาจะมีภาพที่ชัดเจน

ขึ้น เพราะเวลานี้เด็กสายสามัญก็เอาวิชาของอาชีวะมาเรียน เด็กของอาชีวะก็เอาวิชาของ

สายสามัญมาเรียน มันเปนระบบที่ม่ัว และครอมกันไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยาก

ใหมีการปรับปรุง หรือปฏิรูปการศึกษากันอยางแทจริงในยุคหลัง ซึ่งในสวนนี้อาจจะ

พาดพิงไปอยูในเรื่องของมาตรา ๗๙ (๓) ที่จะตองมีการปฏิรูปการศึกษากันตอไป 

ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ คือ ในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง นี่นะครับ พอดีของทานอาจารยศรีราชามี 

๒ ประเด็น ประเด็นเรื่องกําหนดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารยศรีราชาเสนอไววา ไมนอย

กวาเกาป นะครับ แลวอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ ไมเก็บคาใชจาย สวนของกรรมาธิการกําหนด

ไววา กําหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป สวนนี้คือสวนที่ตาง ---------------- 

 

           - ๙๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๔
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ปทิตตา ๙๘/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาดูตามญัตติของทานอื่น ๆ นะครับ ก็จะมีความแตกตางในเรื่องเกี่ยวกับวา 

กําหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาเทาไรนะครับ ในญัตติอ่ืน อยางเชน ของทาน

วิทยานี่นะครับ ไปกําหนดขั้นพื้นฐานไมนอยกวาระดับปริญญาตรี กลุมทานพิเชียรนะครับ 

ก็กําหนดเอาไววา ไมนอยกวาปริญญาตรีเหมือนกัน กลุมทานอุทิศนะครับ ไมนอยกวา 

สิบสองป แตขอใหเพิ่มวา กอนขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสามป นะครับ กลุมทานอาจารย   

สมชัย ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป กลุมอาจารยเจิมศักดิ์ก็ ไมนอยกวาสิบสองป    

กลุมทานสุรชัย นะครับ ไมนอยกวาสิบหาป ทานวัชรา หงสประภัศร ไมนอยกวาสิบหาป        

ผมหารืออยางนี้ไดไหมครับ อยากใหยุตินะครับ หาขอยุติวา เอากี่ปกอนนะครับ เพราะวา 

ตอนนี้มีขั้นพื้นฐานที่แตกตางกัน อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ     

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง อยากจะใหสังเกตของทานอาจารยสมชัยไปพรอม ๆ กับของ

กรรมาธิการเสียงขางนอย คือ ทานอาจารยศรีราชา เจริญพานิช ซึ่งมีอะไรคลายกัน       

ตัวหลักใหญตางกับคนอื่นหมดเลย ก็คือวา การที่ไมเก็บคาใชจายนี่ไมมี คือ หมายความ

วา ใหเก็บคาใชจาย อันนั้นหลักใหญนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คืออยางนี้อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เดี๋ยวคาใชจายนี่ เดี๋ยวเอาไววาอีกทีหนึ่ง  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานฟงนิดหนึ่ง คือตัวเก็บคาใชจาย

กับไมเก็บคาใชจายเปนตัวหลัก ถาไมเก็บคาใชจาย ผมเชื่อวา พวกที่บอกวา ๑๒ ปนี่   

แลวก็รัฐไมเก็บคาใชจาย คือ รัฐหางบประมาณมาจายใหนี่ เปลี่ยนไปเลยนะ คนละอยาง

กันเลยนะ ตัวหลักนี่ คือ ระบบ ระบบวา เราจะบริหารจัดการการศึกษาใหได ใหดีนี่

อยางไร ระหวางการบริหารจัดการทางดานซัพพลาย ไซส (Supply size) ขออนุญาตใช

ภาษาอังกฤษ กับทางดานดีมานด ไซส (Demand size) ของทานอาจารยสมชัยนี่ อานดู

ใหดีครับนะครับ ทานไมบังคับวา รัฐจะตองเปนผูจัดการศึกษาให แตเปดโอกาสใหทุกคน         

จัดการศึกษา แลวก็ไมฟรี แตไปจัดการทางดานดีมานด ไซสวา ใหคนมีโอกาสไดใช

จายเงิน มีสวนรวมในการใชจายเงินเพื่อ 

 



 ๒๑๕
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ปทิตตา ๙๘/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ขอความกรุณานะครับ ขอความกรุณานะครับ เชิญตอครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : คือ ของอาจารยสมชัยนี่ไปดูแล

ทางดานดีมานด ไซส ก็วาคือทางดานผูเรียน ถาผูเรียนไมมีเงินนี่ รัฐจะตองออกให         

แตไมใชออกใหทุกคน แตเปดโอกาสใหคนนี่ตองชวยตัวเองกอน คนที่มีสตางคอยางพวก

เรานี่ มีลูกมีเตานี่ตัวเองตองจายสตางคกอน สวนคนไมมีสตางคนี่รัฐจึงชวย แตของอีก  

สามสี่กลุมนี่ จะเปนในลักษณะที่รัฐจัดการศึกษาใหฟรี ซึ่งมันมีเหตุผลตางกันเลยนะครับ 

คูนี้ เพราะฉะนั้นถาเราดูตรงนี้เสียกอนดีไหมครับวาจะฝายไหน เสร็จแลวกี่ปนี่มันจะ

เปลี่ยนไปเลยครบั  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวิทธยาครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ        

ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ขอบคุณครับที่ทานประธานไดพยายามชี้ประเด็น 

ขอตกลงทีละขั้นตอนอยางนี้ก็ดี ทําใหมันอาจจะไดขอยุติรวมกันได เพราะเรามีทั้งหมด

เจ็ดแปดกลุม  เอากลุมแรกกอนครับ เร่ืองที่ทานบอกวา จะเอากี่ปกันกอน ผมกราบเรียน

วาขณะนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ ทานวิทธยาครับ ขอโทษนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์บอกวา ขอใหพิจารณา

วาเก็บ หรือไมเก็บคาใชจายกอนไดไหมครับ 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ไดครับ เอาเรื่องเก็บ ไมเก็บนะครับ ขณะนี้

นะครับ ผมตองเรียนวา ที่ผานมานี่ตั้งแตมีพระราชบัญญัติการศึกษาเปนตนมา หรือตั้งแต 

พรบ. การศึกษาแหงชาติประกาศใชเปนตนมานะครับ เอารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เปนตนมา

ดีกวา ตั้งแตป ๒๕๔๐ นี่นะครับ ในมาตรา ๔๓ บอกวา การจัดการศึกษาสิบสองป โดยไม

ตองเสียคาใชจาย แลวขณะนี้นี่ครับ ใชมาแลวอันนี้ ๑๐ ป ตั้งแต ๒๕๔๐ ถึงวันนี้ ๒๕๕๐ 

ก็ยังใชมาอยู คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ไมเสียคาใชจาย -------------------------------- 

   - ๙๙/๑ 



 ๒๑๖
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ประไพพิศ ๙๙/๑ 

 

ผมไปเปรียบประดุจวา ขณะนี้ประชาชนไดทราบ แลวก็มีผลบังคับ มีการเรียนโดยที่ไมเสีย

คาใชจายมา เรียกวา ไมเก็บดีกวานะครับ ไมเก็บคาลงทะเบียนที่เปนหนวยกิต หรือคา  

เลาเรียน ๑๐ ปแลวครับ ทีนี้ถาเผื่อวา มามองถึงวา ๑๐ ป นี้หมายถึงรวมอะไรครับ 

หมายถึงวา เราจัดตั้งแต ป. ๑ ถึง ม.๖ การศึกษาพื้นฐานปจจุบันนี้ พอ ๑๐ ปที่ผานมานี้ 

ป.๑ ถึง ป. ๖ ไมเสียคาใชจาย ไมเก็บคาลงทะเบียน ก็ปรากฏวา ไปดูการศึกษาภาคบังคับ

ที่ประกาศใช พรบ. การศึกษาภาคบังคับนั้น บังคับใหเด็กทุกคน ผูปกครองทุกคนนั้นตอง

สงลูกเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป การที่ เราจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป 

หมายความวา คุณไมสงลูกเรียนนั้นมีความผิด  ผิดกฎหมาย ตองเรียน ๙ ป  ๙ ป ก็คือ 

นับตั้งแต ป. ๑ ถึง ม. ๓ ตองเรียน และปจจุบันนี้ไมเก็บ เหตุผลที่ไมเก็บ เพราะวา          

เราบังคับเขาเรียนครับ ถาบังคับเขาเรียน แลวก็ใหเขาจายเงินอีกนี่เขาจะคิดอยางไร      

ในเมื่อประชาชนรูวา เปนการศึกษาภาคบังคับ ผมเองผมอยูโรงเรียนนะครับ ผมวา ไมเก็บ 

หรือเก็บนี่ ไมกระทบกระเทือนนะครับสําหรับฝายบริหารหรือโรงเรียน เพราะถาเก็บเราก็

เก็บจากผูปกครอง ถาไมเก็บรัฐก็ตองจาย แตวันนี้มันปฏิบัติมาแลว ๑๐ ป คือ ตั้งแต       

ป ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๕๐ ประชาชนเขาใจอยูแลวครับวา ถาเอาลูกหลานไปเรียนภาคบังคับนี่

มันก็จะไมตองจายเงิน ถาวันดีคืนดี วันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรารางมาวา ตองเก็บเงิน 

ความรูสึกของประชาชนที่เขาเกี่ยวของ เอาลูกหลานมาเรียนอยูในการศึกษาภาคบังคับ 

และการศึกษาพื้นฐาน ๑๒ ป เขาจะมองวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเสียสิทธิ เขาเสียโอกาส 

ทําไมการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาพื้นฐาน เดิมไมเก็บ แตวันนี้ตองเก็บ เราเขาใจครับ 

ทานอาจารยศรีราชา ประทานโทษนะครับ ทานอาจารยครับ อาจารยศรีราชาเปนหวงใย

อาจารยสมชัยเปนหวงใยวา เงินมีไมพอ อันนี้ผมเขาใจครับ รัฐก็อาจจะมีเงิน ตอนนี้

อาจจะใหไมพอ แตไมใชรัฐไมมีเงิน รัฐมีเงิน แตจัดใหไมพอ เพราะวาไปจายอยางอื่นก็มี

ครับ มากมายกายกองที่ไปจาย โครงการอะไรตาง ๆ มากมาย ก็ถาจัดใหมันพอเสียจริง ๆ 

นี่ มันก็จบปญหาคําวา ไมพอ นะครับ หรือจะหาอยางไรก็ตาม แตผมเปนหวงวา 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนฉบับที่ เรากําลังรางขึ้นมาใหม ความหวังประชาชนคิดวา           

ฉบับ ๒๕๕๐ นาจะดีกวา ๒๕๔๐ มาดูเร่ืองการศึกษาปบ ๒๕๔๐ ใหเรียน ไมเก็บ

คาใชจาย แตพอ ๒๕๕๐ เก็บคาใชจายเขา แลวเขาจะคิดอยางไรครับ ความรูสึก แสดงวา 



 ๒๑๗
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ประไพพิศ ๙๙/๒ 

 

นี่ไมดีกวาแน ฉบับนี้ เพราะเขาเสียสิทธิ เสียโอกาส และจะตองมาจายเงิน ทั้ง ๆ ที่ลูกคนที่

เรียนจบไปคนที่แลวนี่ กําลังจะจบนี่ไมตองเสียเงิน แตลูกคนตอไปทําไมตองเสียเงิน มันไม

เปนธรรม เพราะฉะนั้นเราตองคิดถึงความเปนจริงที่ผานมา แลวความจริงแลวนั้น ถาพูด

ถึงการศึกษาภาคบังคับของรัฐ รัฐใด ๆ ก็ตามนะครับ หลาย ๆ ประเทศเราก็ทราบดีอยูวา 

เขาก็ไมไดเก็บคาใชจายในการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาพื้นฐานที่เรากําลังจัดอยู 

เพราะฉะนั้นผมจึงหวงประเด็นวา ถาตราบใดที่เราออกไปวา เรายกเลิกการเก็บคาใชจาย 

หมายความวา ทุกคนตองจาย ใครมีก็จาย ใครไมมีรัฐอาจจะชวยจายนะครับ แตคนมี    

นะครับ บางทีก็ไมอยากจาย เพราะถือวาไมเทากัน ไมเปนธรรมเทากัน ลูกคุณไมจาย    

ลูกผมตองจาย คนมีบางทีไมสปอรต (Sport) เสมอไปหรอกครับ บางคนมีแลวอยาก

ไดมากยังมีเลย ยังโกงยังมีเลย เพราะฉะนั้นถาพูดตรงไปตรงมาวา ใหเทากันเสียเลยดีไหม

ครับ ทั้งยากดีมีจน ถาบังคับเราก็ตองให ไมเก็บก็ไมเก็บ มันจะไดเปนธรรมดวยกันทั้งหมด

นะครับ สวนในเรื่องกี่ปคอยวากันทีหลัง ประเด็นของผมก็คือวา ควรจะใหเปนเหมือน

ตามปกติที่ยกรางเคยเสนอมา  แลวอยาไปรวมถึงกับเด็กขนาดกอนเรียนประถม              

เราเรียกวา ปฐมวัย เด็กชุดนี้ ขณะนี้เด็กตัวเล็ก ๆ ตั้งแต ๓ ขวบนะครับ เขาเรียนอนุบาลนี่ 

เด็กเดี๋ยวนี้ ชุดนี้ เด็กประเภทวัยขณะนี้ เดี๋ยวนี้ไมมีลูกใครเลยครับ ที่เกิดมาตั้งแต ๓ ขวบ

แลวไมเขาเรียนอนุบาล แมแตในชนบท ในตําบลตาง ๆ ก็ไปเรียน ถาเราไมจัดดูแลเขา   

ใหเขาเหลือเงินอีกนะครับ ภาวะเศรษฐกจิขณะนี้มันก็หนักพอสมควร ถาเราชวยประชาชน

เขาได ใหการศึกษาโดยที่ไมตองเก็บคาใชจายเขานี่ มันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก 

เปนการสรางเสริมพื้นฐานของเด็ก และเราก็มีสวนชวย โดยรัฐก็ตองดูแล หรือรัฐอาจจะไม

ดูแลเต็มที่ อาจจะใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ โดยใชงบประมาณจากทองถิ่น อะไร

ก็แลวแต นั่นเปนวิธีการ แตถาเผื่อวา เราจะไมเก็บเลยนี่ อยางที่ทานผูใหญที่เคารพ       

ทั้ง ๒ ทานเสนอมา ก็เห็นวา พิจารณาใหดีนะครับ ใหรอบคอบวา มันจะเกิดผลกระทบ 

และเกิดการตอตาน เกิดความรูสึก อาจจะถูกประชาชนพูดในทางไมดี หรือคิดไมดีวา เอะ 

ทําไมเราทําแลวคราวนี้เขาเสียสิทธิ ----------------------------------------------------------------- 

          - ๑๐๐/๑ 

 



 ๒๑๘
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๑๐๐/๑ 

 

เพราะวาเราบอกวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราใหสิทธิ เราใหโอกาสประชาชน เราดูแลสิทธิของ

เขานะครับ แตเงินในกระเปาเราไมชวย มันก็ไมคอยจะดีนัก ผมขอเสนอวา นาจะ

พิจารณาเรื่องใหเปนไปตามเดิม คือ ไมเก็บคาใชจายครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ คือ เก็บกับไมเก็บนี่ครับ ผมวา มันคิดงายนะครับ ผมวา นาจะคิดงายวา

เก็บหรือไมเก็บ อาจารยครับ คนอื่นเขายกมือตั้งเยอะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือทานประธานครับ ผมคิดวา

ตอนนี้เวลาก็ลวงเลยมาพอสมควรแลว พวกเราก็เหนื่อยมาก เปนไปไดไหมครับวา วันนี้

เราหยุดกันแคนี้กอน แลวเรามาเริ่มกันใหมวันพรุงนี้ เมื่อเราสดชื่นกวานี้ ผมขอเสนอให 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถามผมก็ไดครับ เดี๋ยวผมตัดสินใจใหนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็เอาเปนวา ผมวา มาตรา ๔๘ นี่นะครับ เปนมาตราที่มีประเด็นเยอะนะครับ แมวา จะ

พิจารณาเพียงวรรคเดียวนะครับ ก็อาจจะทําใหเกิดความไมชัดเจน แลวก็ไมครบถวนกับ

การพิจารณานะครับ แลวถาพิจารณาหมดทุกประเด็นนะครับในคืนนี้ ผมวา เที่ยงคืนก็    

ไมเสร็จนะครับ ผมขอหารือที่ประชุมนะครับวา วันนี้เราพักไวกอนนะครับ แลวเราก็มา

ประชุมตอในวันพรุงนี้ตามวาระที่จัดเอาไวนะครับ ผมคิดวา ขออนุญาตเปนไปตามนี้      

ไดไหมครับ มีใครขัดของไหมครับ ขัดของครับ ขัดของ  

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ขัดของ มีครับ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยกมือครับ เอาขัดของนะครับ 

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานครับ กระผมมีเร่ืองขัดของ      

จะกราบเรียนหารือทานประธานสักนิดดวยครับ บังเอิญในการพิจารณาเชิญใหสมาชิกมา

แสดงความคิดเห็น  หรือแปรญัตตินะครับ  บังเอิญในสวนที่  ๓  ผมยกมือตั้งนาน           

ทานประธานไมอนุญาต หรือไมเห็นก็แลวแตนะครับ กระผมกราบเรียนวา การพิจารณา   



 ๒๑๙
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๑๐๐/๒ 

 

ถาไปตามลําดับ ซึ่งในกลุมที่ ๓ นี่เรามีความคิดเห็นไมเหมือนกลุมอ่ืน อยากใหทานได

กรุณาพิจารณาครับ เพราะฉะนั้นแลวอยากกราบเรียนวา ไดโปรดนะครับ ไดโปรดมองเห็น

ถึงสมาชิก 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กลุมที่ ๓ กลุมไหนครับ 

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  : กลุมที่ ๓ ที่มีคุณอุทิศเปนหัวหนากลุมครับ 

กลุมภาคใตครับ แลวก็มีสมาชิกอีกประมาณ ๔ ทานที่จะอภิปรายนะครับ เพราะฉะนั้นที่

กระผมยกมือนี่ ผมทําหนาที่แทนคุณอุทิศในวันนี้ ตองกราบเรียนทานประธานวา จริง ๆ 

แลวประเด็นของเราไมเหมือนคนอื่น แลวก็อีกประเด็นจะขอเสริมนิดหนึ่ง ไมใชอภิปราย

นะครับวา ในการที่เราออกไปรับฟงความคิดเห็นมาทั่วประเทศในภาคของเรานั้น ในเรื่อง

คาใชจายนั้น เขาบอกวา ไมเก็บ อยางนี้เปนตนครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทําความเขาใจกับทานวิชัยนิดหนึ่งนะครับ คืออยางนี้ครับ พอดีญัตติของทานอุทิศนี่      

นะครับ ตางกับญัตติทานอื่นก็จริงนะครับ แตลําดับนี่ครับ เราใหกรรมาธิการที่สงวน

ความเห็นอภิปรายกอนนะครับ แลวเราก็จะแยกประเด็นนะครับ ซึ่งประเด็นที่ไมเห็นดวย

กับกรรมาธิการก็มี ๙ ป และมีปริญญาตรี และมี ๑๕ ป ของทานอุทิศนี่นะครับ ตรงกับ

กรรมาธิการ คือ ๑๒ ป แตไปมีสวนพื้นฐาน กอนพื้นฐานอีก ๓ ป เพราะฉะนั้นมันยังไมถึง

ครับ ไมใชวาไมเห็นความสําคัญ หรือไมเรียกนะครับ อยาเขาใจผิดนะครับ ขอบพระคุณ

นะครับ แลวเดี๋ยวตอพรุงนี้แลวกันครับ 

  นายวชิัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ครับผม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเกียรติชัยครับ ยังมีอะไรครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาประเด็น

โดยเฉพาะในมาตรา ๔๘ ซึ่งเรากําลังจะพิจารณากันนี้ เปนเรื่องใหญ เร่ืองสําคัญ เปนชวง

หัวเลี้ยวหัวตอ ซึ่งเราพูดกันตลอดมาวา เร่ืองการศึกษาเปนวาระแหงชาติ ผมกําลังจะ

เสนออยางนี้ครับ  ทานประธานครับ  วา  ถาอยางนั้นแลวเราจําเปนจะตองกําหนด  



 ๒๒๐
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  กุลนที ๑๐๐/๓ 

 

สิ่งที่เรียกวา เปนกรอบของการที่จะพิจารณากันใหชัดเจนเสียกอน อันนี้เรียกวา เฟรมเวิรก 

ออฟ ดิสคัสชัน (Framework of discussion) ซึ่งถาไมอยางนั้นแลว เนื่องจากวา มาตรานี้

มีผูเสนอแปรเขามามากมายทีเดียว ผมคิดวา ประเด็นใหญ ๆ ของมาตรานี้ที่เราจะตองพูด

กันมีอยู ๒ เร่ือง ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒๑
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             นงลักษณ ๑๐๑/๑ 

 

๑. ก็คือ เร่ืองจํานวนป  ๒. ก็คือ เร่ืองคาใชจาย ถาเราเอาประเด็นเรื่องจํานวนปขึ้นมาพูด

เสียใหชัด แลวตกลงกันไดในเรื่องจํานวนปเสียกอน แลวจึงจะมาพูดเรื่องคาใชจาย มันก็

จะเร็วขึ้น แลวก็อยูในทิศทางซึ่งเปนระบบในการที่จะพูดจากันมากขึ้น อยางจํานวนป        

ซึ่งแตละกลุมเสนอมานี่ มันก็มี ๑๒ ป ตามกรอบเดิมของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แลวก็มี   

๑๒ ป ที่ตัดยอด แตมาเพิ่มฐาน อยางของทานอาจารยศรีราชา แลวก็ยังมี ๑๕ ป ซึ่งรวม 

๑๒ ปเดิม แลวก็มาเพิ่มฐานอีก แลวก็ยังมีที่ขยายไปถึงปริญญาตรีดวย ทีนี้ถาหากวา เรา

จะกําหนดกรอบของการที่จะพูดจากันในเรื่องจํานวนปใหไดตกลงกันเสียกอน มันก็จบ

เร่ืองปวาจะเอากันอยางไร แลวถึงมาพูดวา ๑๒ ป หรือ ๑๕ ป หรืออะไรนี่ ตกลงคาใชจาย

เราจะเอาอยางไร มันก็มีที่เสนอแปรมาวา มีคาใชจาย คาใชจายบางสวน หรือไมตองเสีย

คาใชจาย ตรงนี้ก็มาวากันอีกทีหนึ่ง ก็จะไดจบเปนประเด็น แลวมันก็เปนประเด็น          

ซึ่งเปนประเด็นหลักอยูในมาตรา ๔๘  จากนั้นแลว ประเด็นที่เกี่ยวของมันก็จะมาพูดวา  

ถาสมมุติเอาเรื่องการศึกษาประถมวัยเขามาเกี่ยว แหม อันนี้มันไปเกี่ยวพันกันในเรื่องของ

หลักการ ทฤษฎีอะไรตาง ๆ มากมาย เราก็มาพูดตรงนั้นอีกที มันก็จะไดประเด็นวา        

ถาสมมุติไปตกลง ๑๒ ป อยางเดิมมันก็งายขึ้น หรือตกลง ๑๒ ป ถาเลื่อนมาอยาง    

อาจารยศรีราชา ตองมาพูดเรื่องการศึกษาปฐมวัย หรือถา ๑๕ ปครอบคลุมมาถึง

การศึกษาปฐมวัย ตองมาพูดเรื่องการศึกษาปฐมวัยอีก ตรงนั้นมันตามมาทีหลัง ทั้งหมด

ผมคิดวา เปนเรื่อง เปนประเด็นหลัก ซึ่งถาเรากําหนดกรอบของการพิจารณาอยางนี้แลว

จะงายขึ้นและตกลงกันได อยางไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี่เปนเรื่องใหญ ซึ่งผมเห็นวา ถาจะ

พูดวันนี้ไมจบแน แลวขณะนี้ผมเช็ก (Check) ขาวอะไรตออะไรมาแลว เดี๋ยวเราจะไมได     

กลับบานกัน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไมเปนไรครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ก็เสนอเฟรมเวิรก (Framwork) ที่จะพูดจา

กันไวอยางนี้ดีกวา แลวถาเริ่มตนเรื่องอยางนี้ผมคิดวาเราจะไปในทิศทางที่ตกลงกันได 

 

 



 ๒๒๒
สสร ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             นงลักษณ ๑๐๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ ที่เสนอไปทั้งหมดผมก็อธิบายไปหมดแลวนะครับ ตรงกันนะครับ     

ไมไดขัดแยงกันเลยนะครับ วันนี้ขอบคุณทานสมาชิกทุกทานครับ ประชุมตอพรุงนี้          

เกาโมงครึ่งครับ  วันนี้ปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๕  นาฬิกา 

 

 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔ (เปนพิเศษ) 
วันพุธที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

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

รายนามคณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นางสาวยุพา   ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
  นางนัยนา  เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

  นางบังอร  วบิูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางนนทสภรณ  ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวฐานวีร  เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาววันด ี แกวมณี   นิติกร ๔ 

 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๓) 

นางสาวสมร  เกตุศรี             นางสาวรัตนา  ภูระหงษ 

นางสาวเกศราภรณ  จันทรบํารุง นางสาวรัศมี  บานเย็น             

นางสาวรสรนิทร  กนกอดุม  นายพรเทพ  ไชยสงวนสุข       

นางสาวอุทัยวรรณ  จํานงคศาสตร     นางนัชชา  โนไธสง  

นางสาวสุพชิชาย  เนื่องพิมพ    นางสาววีรุทยั  ผาสุขเวชพร   

นางสาวปทติตา  ธีรนนท   นางสาวประไพพิศ  ดีสุน 

นางสาวกุลนที  หวังประเสริฐ  นางนงลักษณ  อู       
                  

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
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