


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
------------------- 

        หนา 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี        
                 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชมุ    ไมมี      

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ๑  

    - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

               พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ 

         ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว (เปนการพิจารณา 

                                       ตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่แลว)       

    ผูอภิปราย 

   - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์     ๓, ๗, ๑๒, ๑๕, ๘๑, 

          ๑๘๐-๑๘๑  

   - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย      ๔, ๕๔-๕๙,  

             ๘๑-๘๒, 

๑๒๘-๑๒๙,  

๑๖๐-๑๖๑  

    - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช   ๕, ๑๐๔, ๑๐๙,  

             ๑๔๑, ๑๕๐, ๑๕๒, 

          ๑๕๔-๑๕๕, ๒๔๑ 

 

 



 ๒ 
          หนา 
  

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล      ๖, ๖๓-๖๕, ๗๔,  

๗๖-๗๘, ๑๓๕,   

๒๓๖, ๒๔๕-๒๔๖    

    - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง     ๘, ๒๕-๒๖,              

๓๕-๔๒, ๘๗-๘๘,      

๑๐๐, ๑๐๖-๑๐๗, 

๑๑๒-๑๑๓, ๑๑๘,  

๑๒๐-๑๒๑,  

๑๒๔-๑๒๕,  

๑๔๕-๑๔๗,  

๑๕๖-๑๕๘, ๑๖๑,  

๑๙๐, ๑๙๓,  

๑๙๕-๑๙๗, 

๒๐๒,๒๐๓, ๒๐๙, 

๒๑๑, ๒๑๙-๒๒๐, 

๒๒๕, ๒๒๘-๒๒๙, 

๒๓๑-๒๓๒, ๒๓๔,              

๒๔๕-๒๔๖, ๒๕๔,  

๒๕๖-๒๕๗, ๒๖๐,     

๒๖๒ 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 
หนา 

    

   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย       ๘, ๕๓-๕๔,  

            ๑๓๒-๑๓๕,     

๑๕๙-๑๖๑, ๒๑๐, 

๒๑๒-๒๑๖, ๒๓๔,   

๒๔๒-๒๔๔,    

๒๔๘-๒๕๑,  

๒๕๘-๒๕๙,  

๒๖๑-๒๖๒ 

    - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย    ๙, ๙๐, ๙๑-๙๓,  

๙๗-๙๙, ๑๔๙,  

๑๕๔, ๒๒๑-๒๒๒,       

๒๔๐, ๒๔๖-๒๔๗ 

    - นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ          ๑๒, ๒๕-๒๖, ๑๑๐, 

          ๑๑๖, ๑๑๙, ๑๔๑    

    - นายอนุศาสน สุวรรณมงคล               ๑๖-๑๗, ๑๕๗ 

    - นายเสรี นมิะยุ                 ๑๙-๒๐,           

             ๑๔๑-๑๔๕, ๑๕๖ 

   - นายหลักชัย กิตติพล          ๒๐-๒๓ 

     - นายชาติชาย เจียมศรีพงษ    ๒๔-๒๕, ๔๒-๔๖ 

   - นายอรรครัตน รัตนจันทร    ๒๗-๓๑, ๙๕, ๑๐๐, 

          ๑๐๕, ๑๓๘,  

            ๑๗๓-๑๗๕, ๑๗๙, 

            ๒๑๗-๒๑๙, ๒๒๑, 

            ๒๒๙ 

- นายเศวต ทินกูล     ๓๒-๓๕, ๑๑๘ 

  



 ๔ 
         หนา 
 

  - นายสวิง ตันอุด     ๔๖-๔๙,            

๑๑๑-๑๑๒, ๑๕๘, 

๑๖๖ 

   - นายวีนัส มานมุงศิลป    ๔๙-๕๓, ๘๙,        

๙๖-๙๗,         

๑๓๕-๑๓๘,  

๑๗๖-๑๗๗ 

   - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย    ๖๑, ๖๕-๖๖,          

๖๗-๗๐, ๙๓,    

๑๐๐-๑๐๑,     

๑๐๔-๑๐๕, ๑๑๔, 

๑๒๕-๑๒๖, ๑๖๒,      

๑๖๖-๑๖๗  

   - นายไพโรจน พรหมสาสน    ๖๒-๖๓, ๑๐๑,  

             ๒๒๙-๒๓๐  
   - นายวิทยา คชเขื่อน     ๖๖-๖๗,          

            ๑๒๙-๑๓๑,  

             ๑๗๘-๑๗๙, ๑๙๑, 

             ๒๒๕ 

   - นายวัชรา หงสประภัศร    ๗๑, ๗๓,         

๑๑๓-๑๑๔, ๑๔๕, 

๑๔๗-๑๔๘,  

๑๕๒-๑๕๔, ๑๕๕,        

๑๘๑, ๑๙๗-๑๙๘, 

๒๐๔, ๒๑๗, ๒๒๘,     

๒๓๖-๒๔๐, ๒๔๕ 



 ๕ 
หนา 

    

- นายจุตินันท ภิรมยภักดี    ๗๑-๗๒, ๒๓๗,  

   - นายสมเกียรติ รอดเจริญ    ๗๔-๗๖, ๙๘, ๑๐๐,  

            ๑๐๗-๑๐๘, ๑๑๗,   

            ๒๐๕, ๒๑๑, ๒๒๖    

   - นายรัฐ ชูกลิ่น     ๗๘-๘๐,            

             ๒๐๔-๒๐๕, ๒๒๖    

   - นายประดิษฐ เหลืองอราม    ๘๐-๘๑, ๘๗, ๑๑๒, 

            ๑๑๘ 

   - นายปกรณ ปรียากร     ๘๒-๘๖,  

            ๑๗๐-๑๗๒,  

            ๑๙๐-๑๙๑,  

            ๒๒๓-๒๒๔ 

   - นายศิวะ แสงมณี     ๙๔-๙๕,          

๑๑๐-๑๑๑,  

๑๒๒-๑๒๓, ๒๓๐, 

๒๖๓    

   - นายสุนทร จันทรรังส ี    ๑๐๐-๑๐๑, ๑๑๑, 

            ๒๔๗, ๒๕๓-๒๕๔      

   - นายการุณ ใสงาม     ๑๐๑ 

   - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ   ๑๐๑  

   - นายศักดิ์ชยั อุนจิตติกลุ    ๑๐๑, ๑๒๐ 

   - นายชูชัย ศภุวงศ     ๑๐๑, ๑๖๓-๑๖๖,  

          ๑๘๕-๑๘๗, ๒๒๘ 

   - นายอัครวิทย สุมาวงศ    ๑๐๘ 

   - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ    ๑๑๕-๑๑๖, ๑๑๗, 

            ๒๐๘-๒๐๙ 



 ๖ 
          หนา 
 

- นายธวัช บวรวนิชยกูร    ๑๑๙-๑๒๐     

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๑๒๓, ๑๖๒-๑๖๓,   

          ๑๗๗-๑๗๘,  

             ๑๘๓-๑๘๕,  

            ๑๙๐-๑๙๑,  

            ๒๐๓-๒๐๔,  

            ๒๒๗-๒๒๘  

   - นายอัชพร จารุจินดา     ๑๒๓-๑๒๔, ๑๕๗, 

            ๑๙๑-๑๙๓,  

            ๒๔๘-๒๔๙  

        - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา    ๑๒๗-๑๒๘,  

            ๑๖๗-๑๗๐  

   - นายสนั่น อินทรประเสริฐ    ๑๒๙, ๑๓๑  

   - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย    ๑๕๐-๑๕๑,  

            ๒๕๖-๒๕๗ 

   - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๑๕๒, ๑๕๕,  

๑๙๘-๒๐๒,     

๒๐๖-๒๐๘,    

๒๑๐-๒๑๑,  

๒๑๓-๒๑๖,  

๒๓๘-๒๔๑      

   - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๑๗๓-๑๗๔, ๒๕๐ 

   - นายอุทิศ ชชูวย     ๑๘๐, ๒๓๓ 

    - นายธีรวัฒน รมไทรทอง    ๑๘๑-๑๘๓  

   - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๑๙๓-๑๙๕, ๒๐๕, 

            ๒๓๘ 



 ๗ 
          หนา 
 

- นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร    ๑๙๗, ๒๑๗ 

   - นายโอรส วงษสิทธิ ์     ๒๐๕ 

   - นายวิจิตร วิชัยสาร     ๒๒๐-๒๒๑ 

   - นายชวลิต หมื่นนุช     ๒๓๓, ๒๔๒ 

   - นายมนตรี เพชรขุม     ๒๓๓ 

   - นายมานิจ สุขสมจิตร    ๒๕๑, ๒๕๓ 

   - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร   ๒๕๒ 

 

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

 











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๔๙  นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๐ คน 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกที่

เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุม ครบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปด       

การประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                   

   ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญแห ง ร าชอาณาจั ก ร ไทย  พุ ท ธศั ก ร าช  . . . .  ซึ่ ง

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลวนะครับ เราจะพิจารณาตอจาก                  

เมื่อวานนี้นะครับ  

    ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

 

       - ๒/๑ 



 ๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                      รัตนา ๒/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกที่

เคารพครับ ระหวางที่ทานคณะกรรมาธิการเขาประจําที่  ผมขออนุญาตหารือทานนะครับ 

ทานสมาชิกครับ เนื่องจากเวลาในการพิจารณาเรานี่นะครับ มีเวลาสิ้นสุดไมเกินวันที่ ๖ 

กรกฎาคม นะครับ แลวที่เราตกลงกันนี่นะครับ เราจะตองพิจารณาใหเสร็จในวันที่ ๓๐ 

เพราะกรรมาธิการยกรางจะตองไปขัดเกลาภาษาอะไรนะครับ แลวก็จะกลับมาดูกันอีกที 

แลวจะตองมาพิจารณารับ ซึ่งตองเรียงตามรายบุคคลของสมาชิกนี่นะครับ ผมจึงอยาก

หารือวา ผมตรวจสอบวา การพิจารณานี่นะครับ รวมทั้งเรามีเรื่องแทรกซอนมานี่ ทําให

เวลานี้เราผานไปแลว ๓ วันนะครับ ทานครับ เราพิจารณาไดจํานวนมาตรานอยมาก ผม

ไปตรวจสอบในการแปรญัตติ ในการสงวนความเห็น ปรากฏวา อยางนอยทานทั้งหลายนี่ 

รวมกันจนถึงมาตราสุดทาย รวมแลวประมาณ ๕๐๐ ทานนะครับทาน หมายความวา 

จํานวนที่ทานจะเสนอพูด เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราจะมีทํางาน ผมจึงเรียนทานวา 

อยางที่เคยบอกไววา ถาจําเปนนะครับทาน วันเสาร วันอาทิตย เราก็จําเปนจะตองประชุม 

และเหตุที่ตองประชุมเสาร อาทิตยนี้ เนื่องมาจากวา สมาชิกทาง สนช. นะครับ เขาตองใช

เวลาบางวันหนึ่ง เชน สัปดาหหนาเราอาจจะขอเขาเพียงวันเดียว ที่เวนของเขา เขาประชุม

สัปดาหละ ๒ ครั้ง เสาร อาทิตย ที่จะมีไปจนถึงวันที่ ๓๐ นี่นะครับ ตองขอความกรุณา

ทาน แลวอาจจะไปถึงวันที่ ๑ ซึ่งเปนวันอาทิตยของเดือนกรกฎาคม ก็สํารองไวดวย       

นะครับทาน กรุณาอยาเพิ่งนัดหมายอะไร ทีนี้ในการพิจารณาใน ๓ วันมานี่ เราก็ไม

กําหนดเวลานะครับ บางสมาชิกก็บอกวา เราก็ใหทานเสนอไดเต็มที่ ทีนี้ที่ผานมาก็เรียน

ทานตรง ๆ วา ก็เขาใจนะครับ โอกาสในการที่จะพูดลงในเนื้อหา ทานสมาชิกก็มีอยูนอย 

แตเวลานี้ เงื่อนไขของเวลามีความจําเปนมาก จึงอยากจะหารือวา เราคงจะตอง

กําหนดเวลาในการพูด และเวลาที่ใหไป ทานก็อาจจะโอนใหแกคนที่จะสนับสนุนได ซึ่งก็

จะทําใหเราสามารถควบคุมเวลาได ทานสมาชิกครับ วันที่เราพยายามประชุม เชา สาย 

บาย และเย็น ถึงค่ํานี่ รวมแลวเรามีประมาณ ๙ ชั่วโมงนะครับ ๙ ชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งเต็มที่

คือ ๖๐ นาที ทานลองคิดดู คํานวณวา คราว ๆ ๕๐๐ คน ที่จะอภิปราย ยังไมนับที่             

ทานกรรมาธิการจะตองตอบและชี้แจง ซึ่งเปนความจําเปนที่ทานจะตองตอบและชี้แจง 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในรางที่ทานนําเสนอ เพราะฉะนั้นเราใชเวลาตรงนี้ไมเหลือแลว จึง 



 ๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๒/๒ 

 

ขอหารือวาเราจะกําหนดเวลา ทานสมาชิกจะวาอยางไร ทั้งในการอภิปรายและในการ

สนับสนุน เชิญทานวิชัยครับ เจาหนาที่ชวยดวยนะครับ 

   นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานครับ กระผม วิชัย เรืองเรงิกลุฤทธิ ์

สสร.  หมายเลข ๐๕๙  ทานประธานครับ กระผมเคยกราบเรียนเรื่องนี้ในนอกรอบวา                

การที่จะใหทาน สสร. มาอภิปรายนะครับ ควรจะไดกําหนดเวลานะครับ ก็ไดเคย                 

กราบเรียนทานแลว แตปญหาที่กระผมพบนั้นก็คือวา บางทานนี่อภิปรายซ้ําซากอยูตลอด 

แลวก็ถูกชี้ใหพูดอยูเสมอ ๆ ตรงนี้กระผมคิดวา นาจะตองกําหนดใหชัดเจนนะครับวา               

ในการอภิปรายนั้น ในแตละประเด็นนั้นนะ ควรจะใชเวลาสักเทาไร อันนี้คงจะอยูใน            

ดุลยพินิจของทานประธานนะครับ กระผมยกตัวอยางบางประเด็นนี่ มันถึงเวลาที่ สสร.    

บางทานจะตองอธิบายความในสภาแหงนี้ แตก็ไมไดอภิปราย --------------------------------- 

 

                                                                                                                        - ๓/๑ 

 

 



 ๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๓/๑ 

 

ก็เกิดปญหาวา ถาเราไมกําหนดที่ชัดเจนโดยกติกานะครับ และทางปฏิบัติแลว กระผม

เกรงวา ๑ เดือน ก็คงไมนาจะพอ เปนที่นาเสียดายนะครับวา ระยะเวลาที่เราดําเนินการ

มานั้น บางครั้ง ๓ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ไมไดแมแตมาตราเดียว นาเสียดายเวลานะครับ     

พูดซ้ําพูดซาก กลับไปกลับมา ก็ที่เดิมนั่นแหละ อาจจะมีเหตุผลประการใดก็ตาม กระผม

อยากจะกราบขอความกรุณาทานประธานครับวา เมื่อเปนเชนนี้ นาจะตองกําหนด

หลักการใหชัดเจนนะครับ  ขอตกลงที่ตกลงกันมานั้น  บางครั้ งบางคราวอาจจะ

นอกเหนือจากกติการะเบียบขอบังคับอยูบาง ก็นาจะตองพูดกันใหชัดเจน มิฉะนั้นแลว

ทานประธานครับ  เราเสียเวลากันมามากเหลือเกิน  และเนื้อหาสาระที่ เราได รับ                    

จากทาน สสร. ทั้งหลายนั้นนะ และพี่นองประชาชนก็กําลังรับฟงอยูวา ถึงวันนี้แลวนี่          

เราดําเนินการไปถึงไหน ไดอะไรบาง ก็อยากจะกราบทานประธานครับวา นาจะตองได

กําหนดกติกาใหชัดเจน ทานประธาน ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เอาตรงเรื่องนี้              

นะครับ สั้น ๆ ทานอาจารยวทิธยาครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ                       

ผม วิทธยา  บริบูรณทรัพย  สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมเขาใจที่ทานประธานไดหารือ

ประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองเวลา ซึ่งเรามีนอย แลวเราก็มีวาระ แลวก็ผูที่แปรญัตติเยอะ เร่ืองนี้                      

บางทีในบางมาตราเราคิดวา บางทีเราจะคุยกัน เพื่อใหมีเวลานอกรอบอะไรเปนสวน

เฉพาะที่ตรงประเด็นมาตราเดียวกันนี่นะครับ ซึ่งก็อาจจะมีขอตกลงอะไรกันไดบาง ซึ่งผม       

เห็นดวยครับกับที่ทานกรรมาธิการยกรางมาคุยกันบาง เพื่อที่จะใหมันเปนการปรับมาตรา                

ซึ่งอาจจะใกลเคียงกัน แลวเราจะไดพูดนอยลง ไมตองพูดทุกคน หรือวาพูดกันประเด็น

เฉพาะ แบงกันพูดคนละจุด จุด จุดไป แตละจุดอาจจะใชคนหนึ่งสัก ๑๐ นาที ไมนา           

จะเกิน ๑๐ นาที ก็นาจะมาก หรือนาจะพอ ก็เสนอแตเพียงวา อาจจะในบางมาตรา               

ในบางเรื่องที่ผมเห็นมันมีอยูในวาระของที่ทางสภาไดทํามาแลวนี่นะครับ ถาเราไดมี

โอกาสไดพูดคุยกันกอนนี่นะครับ ก็จะทําใหมันอาจจะใชเวลานอยลง แลวก็ชวยให            

ทุกอยางนั้นดําเนินไปไดดวยความรวดเร็ว ขอบคุณครับ 

 



 ๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๓/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คืออยางนี้ครับ             

เราจะประชุมตอเนื่องไปอยางนี้ แตวา ทานสมาชิกไปดู แลวก็คุยกันขางนอกนี่ไมเปนไร                 

แตคงตองเขามาเสนอในหองแลวก็ตัดสิน รวมทั้งไปคุยกับคณะกรรมาธิการ ผมเรียนวา

ผมอานดูแลว ผมเชื่อวา อีกหลายอยางนาจะตกลงได แมแตกับคณะกรรมาธิการเอง                  

และแมแตผูที่แปร ผูที่สงวนทั้งหลายดวยกันนะครับ ก็ฝากแตอันนั้นเปนสิทธิของทาน                

สิ่งที่ผมหารือ ก็คือ อยากจะตองกําหนดเวลา เพื่อสามารถควบคุมการทํางานใหลงเอยได

ในระยะเวลาที่เรามีอยูจํากัดนะครับ เชิญทานอาจารยศรีราชาครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  กราบขอบพระคุณ 

ทานประธานครับ กระผมเห็นดวยในบางประเด็น แตอาจจะขอพิจารณาในบางประเด็น

นะครับ คือ กรณีที่จะทํางานกัน ๗ วัน ทั้งเสาร อาทิตย นี่ครับ ผมคิดวา คงจะลําบากตรง

ที่วา จริงอยูเราทํากันไดจริงครับ แตผมคิดวาพวกเราจะ เบิรนเอาต  (Burnt - out) คือ 

หมดแรงกันไปตาม ๆ กัน ตามหลักสภาพธรรมชาตินะครับ มันคงจะตองมีวันที่เวนวรรค

บาง อยางเชน อยางนอยสัปดาหละครั้งก็ยังดีนะครับ ซึ่งอันนั้น เปนขอที่ ๑ นะครับ 

ประเด็นที่ ๑  ประเด็นที่ ๒ อยากกราบเรียนวา เห็นดวยกับทานวิทธยานะครับ ตรงเรื่อง

ที่วาเราคงจะตองพิจารณา ผมอยากกราบเรียนอยางนี้อีกครับวา ในกลุมของผูที่แปรญัตติ

ดวยกันนี่นะครับ โดยเฉพาะเรื่องหลัก ๆ ที่สําคัญ ๆ นี่นะครับ นาจะมีการคุยกันนอกรอบ

นะครับ อยางกลุมการศึกษานี่  เราคุยกันนอกรอบไปแลวนะครับ เพราะฉะนั้นอยางวันนี้

แทนที่จะพูดกันยืดเยื้อนี่นะครับ  ก็อาจจะจับประเด็นที่ โต เถียงกันหนัก  ๆ  แลวก็                 

หลังจากนั้นนี่ครับ ไดขอยุติแลว ผมอยากใหมีการแขวนไว แลวก็ไปนําบทบัญญัติที่ตกลง

กันนี่ครับ มารางเปนบทบัญญัติ แลวก็มาเสนอ จะไดเร็วนะครับ แขวนไวแลวก็มาดู            

มาดู อีกทีหนึ่ งวา  ที่ตกลงกันไปหมดแลวนี่  ถาเผื่อ เขียนเปนบทบัญญัติอยางนี้                     

ทานเห็นชอบไหม ถาเผื่อประเด็นนี้จะเร็วครับ กรณีอยางเชน การศึกษานี่ครับ พูดกัน           

ใหชัด จะเอา ๙ ป ๑๒ ป หรือเอา ๑๕ นะครับ จะขึ้นขางบน ลงขางลาง ขึ้นขางบน ๙ ป 

ลงขางลาง ๓ ป อยางนี้เปนตน ---------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔/๑ 



 ๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       รัศมี ๔/๑ 

 

เก็บคาใชจาย ไมเก็บคาใชจาย ตัดสินเลยนะครับ แลวเสร็จแลวนี่ ก็ใหฝายยกรางนี่ครับ              

ไปยกรางมา แลวมาดูกันอีกที ผมวา ถาเผื่อเปนอยางนี้นี่ครับจะไปไดเร็วนะครับ อยางนี้

เปนตัวอยางนะครับ ในประเด็นอื่น ๆ ที่เปนประเด็นโตแยงหลัก ๆ ก็เชนเดียวกัน ผมวา

กรณีอยางนี้จะทําใหเดินไดเร็วมาก ถาเผื่อทานไมไดทําอยางนี้นะครับ ผมเชื่อวา เชาวันนี้ 

การศึกษา มาตรา ๔๘ ทั้งมาตรานี่นะครับ ก็คร่ึงวันแลวละ ยังไมจบ แตถาเผื่อทําอยางที่

กระผมไดกราบเรียนนะครับ เชน ไปวรรคสองนี่ เห็นดวยไหมกับคนพิการ คนดอยโอกาส 

จะตองเสียคาใชจาย ไมเสียคาใชจาย ก็ทําเลย ทีนี้ปบ ไลไปวรรคสามอีกที ก็จะจบครับ              

จะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับ กราบเรียนครับ ดวยความเคารพครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอบคุณครับ      

คือ เร่ืองวันเสาร อาทิตยนี่ ไมจําเปนจะไมเอา แตที่เรียนไวบอกวา ตองขอสํารองไวนะครับ 

หลักเห็นดวย แตวาเหตุที่ตองขอสํารองไว ถาจําเปนไมจบ ตองใช เพราะอะไร เพราะวา

เรานั้นถูกกําหนดวา ถาไมเสร็จ เราก็ไป แลวมันคงไมคุมที่ทําอะไรมาทั้งหมด เพราะฉะนั้น

ที่ขอบอกทานลวงหนาวา สํารองวันเสาร อาทิตย จนถึง วันที่ ๑ กรกฎาคมไวกอนเทานั้น             

ถาทุกอยางเปนไปตามที่เราพยายามจัดเวลาแลว แลวไปไดดี จะไมใชครับ เรียนใหเขาใจ

โดยถวนหนากันนะครับ แตขอไวนิดหนึ่ง ทานกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา  ให วัฒนานุกูล   :  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ        

ทานประธานครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ทานประธานครับ ผมเห็นดวยกับแนวทาง

ของทานอาจารยศรีราชาครับ ผมอยากปรึกษาสภาแหงนี้เลยครับวา ถาเปนไปไดนะครับ 

ในประเด็นตาง ๆ ที่มีผูยื่นแปรญัตติหลายคนรวมกันนะครับ ถาเปนไปได ก็คือวา ปรึกษา

ผานไปทางทานประธานยกรางดวยนะครับวา ถาเปนไปไดก็จัดเหมือนคลาย ๆ วา                

ทําความเขาใจกันกอน แลวก็ขอความเห็นใจจากบรรดาหัวหนาชุดทีมนะครับ ที่เปนคนยื่น        

แปรญัตติ ถาจัดกระบวนการนี้ จะทําใหการขับเคลื่อนในเรื่องของแปรญัตติจะเร็วยิ่งขึ้น

นะครับ ถาพูดงาย ๆ ครับ ก็คือ ๘ ทานนะครับ ถาเห็นพองกันนะครับ ถาหลักการนี้ ผมวา   

ทานประธานฟนธงเลยครับ ขอบพระคุณครับทาน 

 

 



 ๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       รัศมี ๔/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ คือ

อยางนี้ครับ เรื่องที่เสนอแนะมานี่สมาชิกดวยกันไดยิน สมาชิกดวยกันซึ่งเปนผูขอสงวน 

สงวนคําแปร สงวนความเห็น ก็ชวยกันแลวกันนะครับ แตวา เราไปกําหนดบังคับทาน

ขนาดนั้นไมได เราจึงจะคุมดวยเวลา แลวถาเวลาเราปรับไดดีขึ้น เราก็จะขยับขยายให    

ถาไมปรับดี เราตองสตริคต (Strict) หนอยนะครับ ก็เรียนใหทานทราบ ทานมีอีกไหมครับ

เดี๋ยวจะไดกําหนดเวลา  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  : ทานประธานครับ กระผม วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  

สสร. ครับ กระผมกราบเรียนในเรื่องมาตรา ๔๘ นี้นะครับ เม่ือวานนี่กระผมไดรับความ

กรุณาจากทานประธาน ใหขึ้นมาพูดในฐานะในกลุมที่ ๓ แทนทานอุทิศ ชูชวย นะครับ ใน

มาตรานี้จริง ๆ แลว ในที่เราไดแปรไวไมเหมือนกับของรายอื่น แตกระผมเองนั้น ไดตกลง

กันทานกรรมาธิการยกราง เราไดประชุมกันไปรอบหนึ่งแลว ทานประธานครับ แลวก็คิดวา

หลาย ๆ อยางตรงกันอยู แตทีนี้วา บางครั้งนี่การอภิปรายความ การขอความรวมมือใน

การที่จะไปประชุมใหมนั้น กระผมไมแนใจนะครับวา จะรนเวลาใหเร็วขึ้น หรือชาลงไปอีก 

อันนี้ก็อยูที่ทุกทานนะครับ แตผมนํากราบเรียนเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งพี่นอง

ประชาชนทั้งประเทศจะตองรับรู เพราะเปนวิถีชีวิต เปนความจําเปน แลวก็เปนเรื่องที่เรา

ไดนําไปสอบถามตอพี่นองประชาชน ตรงกัน ไมวาจะเปนหลักฐานเอกสารอะไรก็แลวแต

ครับ เมื่อเปนเชนนี้แลว กระผมคิดวา ควรจะใหผูขอยื่นแปรญัตตินั้น ไดมีโอกาส        

กราบเรียนตอสภาในสวนหนึ่งดวย นอกเหนือจากขอตกลงนะครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เขาใจวา                   

เดี๋ยวจะตอดวยเรื่องเมื่อวาน ผมเสนอเลยนะครับ ถาทานเห็นวา จะใหทานผูแปร ผูสงวน 

สัก ๑๐ นาที แลวผูสนับสนุน สัก ๕ นาที เวลาที่ใหไปนั้น ถาทานพูดไป ๘ นาที ทานจะ

โอน ๒ นาที ใหผูสนับสนุนทานเพิ่มขึ้นได ก็ได เสนอคราว ๆ อยางนี้ ทานสมาชิกวา

อยางไรครับ ไดไหมครับ เอาตามกติกานี้ไป แลวไปดูวา จะมีปญหาอยางไร เพราะวาที่ให         

๑๐ นาทีนะครับ บางทีทานพูดไปเลย ตอนจะกดใหทานลงตอน ๑๐ นาที มันอาจจะ

เกินไปอีกนาทีสองนาทีแลวนะครับ ตองขอความกรุณาจะใชเกณฑอยางนี้นะครับ จะได

เร่ิมประชุมได ขอบคุณ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขอลดหรือขอเพิ่มอาจารย         - ๕/๑ 



 ๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รสรินทร ๕/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ที่ทาน                     

อาจารยศรีราชาพูดนี่ ผมวาอันนั้นสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นถากรรมาธิการจัดบุคคลที่

เชี่ยวชาญดานนั้น แลวก็เอาบรรดาผูแปรญัตติที่สนใจในแปรญัตติในแตละกลุม ตัวแทน

ในแตละกลุม แลวไปคุยกันกอน เหมือนกับวา เรากําลังยอนหลังนิดหนึ่ง เหมือนกับวา               

ไปทํากันในกรรมาธิการแปรญัตติที่พวกผมเคยขอแปรญัตติ แลวก็ตกลงกัน อะไรแก อะไร

เปนอยางไร เสร็จแลวนี่ ก็จะเหลือเพียงแค ๑ หรือ ๒ เขามาใหในที่ประชุมนี้พิจารณา 

เพราะฉะนั้นถาในรูปแบบ ก็คือ อันนั้นถอน อันนี้ถอน เอา เปนอยางนี้กับอยางนี้ ที่ประชุม                  

รับไดไหม ที่ประชุมก็ตัดสินใจขั้นสุดทาย ผมวา รีบทําอันนั้น ทีนี้รีบทํานี่ ไมอยากใหทําแต

เฉพาะการศึกษา มันมีเร่ือง สส. สว. ที่ควรจะรีบ แลวถาเปนไปไดนี่นะครับ หาเวลา เชน 

เสาร อาทิตย เปนไปไดไหม กลุมยอยมันเพียงแค ๑๐ คน กลุมกรรมาธิการ ๒ คน                

กลุมแปร  ๒  คน  ๒  คน  ๒  คน  ที่ เปนตัวแทนของแตละกลุม  แลวก็อาจจะคุยกัน               

ในเวลา เสาร อาทิตย เพราะวา เวลาธรรมดาเราก็ตองเดินตอไปนะครับ ตัวที่ประชุมใหญ       

ก็ตองเดินไปเรื่อย แตจะขอใหเขาไปคุยขางนอกนี่ ผมวา ก็ไมเปนธรรมกับเขาอีก เพราะวา

เขาก็มีประเด็นอื่นที่เขาก็เปนหวง ก็พะวักพะวง ตองดูเวลา อะไรอยางนี้นะครับ สวนเวลา 

๑๐ นาทีนี่ ทานประธานครับ ผมคิดวา พวกเราพูดกันไมยาวเทาไรนะครับ ยกเวนบางเรื่อง

เทานั้นเอง เพราะฉะนั้นถาอะไรบางเรื่อง ทานประธานก็กรุณา แตวาบางเรื่องนี่ ๑๐ นาที 

พวกเราพูดกันนิดเดียวแหละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : พอไดเกณฑ เราจะ

ไดขยับนะครับ แลว ๑๐ นาที ถาเวลามันไปสักครึ่งวัน มันเห็นมันมีเวลาทดไว ผมเขาใจวา

พวกผมที่อยูบนบัลลังกก็จะพยายามให ผมเรียนพื้นฐานวา เขาใจดีวา ทานสมาชิกนี่

โอกาสในการพูดที่ผานมา ในเนื้อเร่ืองนี่ยังนอย ก็พยายามจะใหไปแลว ๓ วัน มีปญหา               

ขอความกรุณาดวยก็แลวกัน จะเอา ๑๐ นาที กับ ๕ นาที นี่นะครับ เชิญทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมเห็นดวยกับทานประธานนะครับ ในเรื่องที่เราจะตองชวยกัน

บ ริหาร เ วลา  ทีนี้ มี อี กประ เด็ นหนึ่ งที่ อ ยากจะนํ า เ สนอ  ก็ คื อว า  เ หตุ ที่ญั ตติ                          

เขามาสูการพิจารณาของที่ประชุมสภาคอนขางมากนั้น เนื่องจากวา กรรมาธิการยกราง                



 ๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รสรินทร ๕/๒ 

 

ไมเห็นดวยกับคําขอแปรญัตติของผูแปรนะครับ ประเด็นนี้ ผมวา เราสามารถที่จะแกได  

โดยการกรองงานสวนหนึ่งนะครับ ก็กราบเรียนทานกรรมาธิการยกรางผานทานประธาน

นะครับ ทานกรุณา จริง ๆ แลวคําขอแปรญัตติทั้งหมดอยูในมือทานกอนวันประชุมแลว    

นะครับ ทานกรุณาทบทวนนะครับ อะไรที่ทานคิดวา มีเหตุ มีผล แลวก็เปนประโยชน       

ตอประชาชนนะครับ ทานมีสิทธิที่จะเห็นดวยไดนะครับ ถึงแมถึงเวลานี้ก็ยังเห็นดวยได 

ตรงนี้มันจะชวยทําใหการพิจารณาของเรา นอกจากจะประหยัดเวลาแลว เราจะประหยัด

ปญหาที่จะตองมาอภิปรายกันในสภาไดคอนขางแยะนะครับ เพราะฉะนั้นที่ทาน                   

อาจารยเจิมศักดิ์เสนอนี่ ผมเห็นดวยวา เราสามารถทําควบคูกันไดครับ ทานประธานครับ 

ในหองประชุมนี้ก็ประชุมไปนะครับ ยกรางก็เจียดบุคลากรสวนหนึ่ง ผูขอแปรญัตติ                 

ซึ่งแตละทีมก็มีผูรับรองถึง ๑๐ คนนะครับ ก็สามารถเจียดบุคลากรสวนหนึ่ง ทําควบคู            

กันไป ไปถกกันนอกรอบไดพรอม ๆ กัน แลวอันไหนรับกันไดก็จะชวยประหยัดเวลาได                        

ผมวา ดวยวิธีการอยางนี้ครับทานประธาน ก็จะทําใหเราประหยัดเวลาไดอีกทางหนึ่ง                   

ดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ      

ผมอานดูทั้งที่ทานสงวน ทั้งที่ทานแปร ทั้งอะไรนะครับ ทั้งที่ทานกรรมาธิการ ขอเสนอ      

ของทานนะครับ ก็ตองทั้ง ๒ ฝาย ทานคณะกรรมาธิการก็คงรับไปดู ในขณะเดียวกันผูแปร

ผูสงวนก็คงดูบาง บางอันถาขยับกันไดนะครับ บางทีก็เร่ืองถอยคํา ซึ่งอาจจะนั่นนี่ ถาเรา  

ตกลงกันไดนี่ ทุกอยางมันก็จะเร็วขึ้น และกระชับขึ้น เชิญครับ ทานอาจารยวุฒิสารครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียน                        

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ตอความเห็นของทานสมาชิก ในเรื่องของ

การหารือ แลวก็พยายามที่จะทําใหเร็วนี่ กรรมาธิการเองก็ไดมีการหารือครับ แลวก็ได

พิจารณาแลว เห็นวา เราพยายามที่จะประนีประนอมเพื่อที่จะทําใหการเดินหนานี่ไปได 

เพราฉะนั้นหลักการใหญนี่ อะไรที่เปนหลักการสําคัญนี่ ก็คงมีโอกาส กรรมาธิการก็คง

ชี้แจงแสดงจุดยืนของกรรมาธิการ รวมทั้งเหตุผลวา ทําไมกรรมาธิการจึงยืนยันในเรื่องของ

หลักการไวนะครับ เพราะวา หลักการใหญของในรางรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณารายมาตรา

นี่ก็จะมีผลกระทบเยอะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นที่ทานสมาชิกหลายทาน ผูแปรญัตติได 



 ๑๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รสรินทร ๕/๓ 

 

ใหความเห็นวา ปญหาใหญเกิดจากกรรมาธิการไมไดพูดชัดเจนวา ทําไมรับ หรือไมรับ                

แก หรือไมแกนี่  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

           

          - ๖/๑ 

 

 



 ๑๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  พรเทพ ๖/๑ 

 

แลวมาแกในประเด็นสุดทาย ทําใหตองมีการสงวนนี่ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในชั้น

ของการพิจารณากันเองของกรรมาธิการเองก็มีปญหาครับวา เราไมสามารถจะตอบทาน

ไดทันทีหรอกครับวา เรื่องใดจะแกอยางไร เพราะวา ประเด็นปญหาหลายเรื่องนี่ เมื่อแก

เรื่องหนึ่ง ก็จะไปกระทบกับทั้งรายมาตรา แลวก็ไปกระทบกับสาระสําคัญ เพราะฉะนั้น

กรรมาธิการก็กลับมาพิจารณาครับ และก็ดวยความเขาใจตรงกันวา เมื่อเราปรับแกเปน

เลมใหมแลวนี่นะครับ ทางทานสมาชิกก็คงไปดูครับวา เร่ืองใดบางที่สมาชิกเห็นวา

กรรมาธิการรับแลว แตอาจจะไมไดใชคําพูดหรือวลีที่ทานเสนอนี่ แตสาระตรงกันนี่ เราก็

หวังวากรรมาธิการที่สงวนนี่ก็จะไมสงวน จะคุยกันได แตอยางไรก็ตามครับ เทาที่ผานมา

สองสามวันนี้ ทางผูแปรญัตติทานก็พยายามยืนยันในคําพูดตลอด เพราะฉะนั้นประเด็น

ปญหาขณะนี้ ผมก็กราบเรียนวา กรรมาธิการเห็นวา ในสวนของกรรมาธิการเองนี่ เรา

พรอมจะปรับแกในเชิงถอยคํา ถาไมเปลี่ยนแปลงหลักการนะครับ แตวา ประเด็นหลักก็

อยากขอความกรุณาทานสมาชิกผานไปยังทานประธานวา ในการแกถอยคํานั้น ก็คงตอง

หาถอยคําที่ไปดวยกันไดทั้งหมด เพราะวา ในวิธีการเขียนของฝายกรรมาธิการเองก็มีหลัก

ยึดอยูเหมือนกันวา การเขียนคําที่ผูกมัดเกินไป หรือฟุมเฟอยเกินไปนี่ก็อาจจะมีปญหา 

เพราะฉะนั้นก็อยากขอความกรุณาทานผูแปรญัตติทุกกลุมครับในสวนนี้ ผานทาน

ประธานไปนะครับวา ถาไดมีการหารือเรื่องถอยคํานี่ ทานก็กรุณาลดความเห็นของทาน

ลง แลวก็ลองมาปรับวา ถอยคําอะไรที่จะไปได แลวแกใหตรงกับหลักการที่เราตองการ ถา

เปนอยางนี้ผมคิดวา การดําเนินงานจะไปไดดวยดีครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนทาน

ประธานครับ กราบขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานสมาชิกครับ อยางนี้นะครับ คือ เมื่อกําหนดเวลาแลว ถาจําเปนนะครับ ผมคิดวา บาง

อันนี่ พูดกันไปอีกครึ่งชั่วโมง ครึ่งวัน ก็ตกลงกันไมได มันก็จําเปนตองออกเสียง เพื่อ

ตัดสินใจ แลวเราก็จะมีเวลา เพื่อไปดูภาพรวม แลวกรอง ซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ให

โอกาสไวที่จะปรับอะไรไดบางอีกเล็กนอย ผมวา เราจะเดินตามนี้นะครับทาน ๑๐ นาที   

๕ นาที ตามที่ตกลงกันแลว ผมขออนุญาตตอดวยมาตรา ๔๘ เลยนะครับ ทานเลขาครับ 

 



 ๑๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             พรเทพ ๖/๒ 

 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :

มาตรา ๔๘ มีการแกไข เม่ือวานนี้ไดพิจารณาไปแลวนะครับ ทานศรีราชา กรรมาธิการ     

ที่สงวนความเห็นไดนําเสนอไปแลวครับ ก็เหลืออีก ๗ ทาน ครับที่ยังไมไดนําเสนอครับผม 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ  ไดลงจากบัลลังก  โดยมอบหมายให  นายเสรี  สุวรรณภานนท  รอง

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ในวรรคที่ ๑ นี่นะครับ ทานอาจารยศรีราชาไดอภิปรายไปแลวนะครับ    

ก็คือ ต่ํากวา ๑๒ ป ถาดูตามเอกสารที่กรรมาธิการทํามานะครับ ในวรรคที่ ๑ ก็มีของ   

คุณวิทยา ของกลุมทานพิเชียร ของกลุมทานอุทิศนะครับ ทีนี้ ผมขออนุญาตเอาตาม

เอกสารนะครับ ของทานวิทยา งานทวี ครับ ที่เปนกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไวครับ 

เชิญครับ ทานวิทยาไมติดใจนะครับ 

(นายวิทยา งานทวี ไมอยูในที่ประชุม) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมอยู ผานนะครับ กลุมทานพิเชียรครับ ตามเอกสารนะครับ เสนอวา ไมนอยกวา 

ปริญญาตรี เชิญครับ ใหเหตุผลครับ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพนะครับ กระผม นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ เมื่อ

สักครูทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ทานขอความกรุณาผมนะครับ กระผมอยากจะขอใหทาน

วิชัยไดกอนกระผมครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานวิชัยครับ  กลุมทานอุทิศครับ เชิญครับ 

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์ :  ตองขอขอบคุณทานประธาน และทานพิเชียร

ครับ ทานประธานที่เคารพครับ ในเรื่องการศึกษา มาตราที่ ๔๘ นี้ กระผมไดกราบเรียนไป

เบื้องตนแลววา เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน กระผมจะนํา 



 ๑๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   พรเทพ ๖/๓ 

 

กราบเรียนวาในหลาย ๆ พื้นที่ที่เราลงไปรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนนั้น      

นะครับ บางครั้งนี่พี่นองประชาชนเดินทางมาดวยความเหนื่อยยากลําบาก เพียงแตจะมา

บอกเราวา การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐเปนผูออกคาใชจายใหนั้นนะ ควรจะไดรับการดูแล

แกไขปญหาของคนที่ยากจนในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งชายแดน หรือพี่นอง

ประชาชนที่เปนกสิกร กสิกรรมที่มีรายไดนอย ก็ควรจะไดรับการดูแลอยางทั่วถึง อยางไรก็

ตามครับ ทานประธานครับ ในมาตรานี้ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ----------------------------- 

 

          - ๗/๑ 

   



 ๑๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           อุทยัวรรณ ๗/๑ 

 

ก็ไดระบุไวชัดเหมือนกันวา คาใชจายนั้น รัฐจะตองเปนผูออกให เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ 

กระผมอยากจะกราบเรียนวา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีไวเหมือนเดิม คือ รัฐจะตองเปน   

ผูออกคาใชจาย ทําไมเอกสารหลักฐานที่เราออกไปสอบถามพี่นองประชาชนนั้น ยืนยัน

เปนเสียงเดียวกันวา รัฐจะตองเปนผูออกคาใชจาย ทีนี้ในเมื่อคณะกรรมาธิการยกราง 

ทานอาจารยบางทานไดบอกวา นาจะตองลงมาเปน  ๙ ป หรือไมเกิน ๑๒ ป กระผม     

ในนามของคณะชุด ๓ นี่ กราบเรียนครับวา เห็นดวยวา ไมนอยกวา ๑๒ ป นอกจากที่ผม

เขียนแลวเปน ๑๕ ป แตทั้งนี้ทั้งนั้นแลวนี่นะครับ จะตองลงไปขางลาง แปลวา จะตองใหมี

การดูแลเรื่องของอนุบาล หรือนักเรียนบางโรงเรียน ซึ่งมีภาษาทองถิ่นวา ตาดีกา อะไร

พวกนี้ จะตองดูแลตรงนี้อยางนอย ๓ ปนะครับ กอนที่จะเขาขั้นพื้นฐาน อาจจะเปน ๙ ป           

ก็ไมขัดของนะครับ เมื่อเปนเชนนี้แลวนี่ อยากจะกราบเรียนวา ถามวา ทําไมจะตองมี

อนุบาล ผูรูบางทานก็บอกวา เด็กเขาเรียนนั้น ถาเขาเกิน ๒ ป แลวรูสึกจะสายไปแลว เร่ือง

ปญญาของเด็ก ตั้งแต ๑ ป ถึง ๖ ป อะไรเหลานี้นะครับ ก็กราบเรียนวา ดวยเหตุผล 

ประการที่ ๑ ที่จะตองมีอนุบาลนะครับ ๑ ถึง ๓ ปนี้ กอนขั้นพื้นฐานนั้น อยางนอยที่สุด 

ครอบครัวขยายที่แตกออกไปจากครอบครัวเดียวนี้ เม่ือมีลูกมีเตาจะไดฝากเขาไปอยูที่

โรงเรียน แลวก็บุคคลเหลานั้นจะไดไปประกอบอาชีพ ทําใหมีรายได ครอบครัวก็จะดีขึ้น 

เด็กก็อยูในโรงเรียน ก็ไมตองเปนหวง นั่นประการที่ ๑  ประการที่ ๒ เหตุผลในเรื่อง ๑ ถึง 

๓ ป นี้นะครับ เราจะไดคนหาเด็กอัจฉริยะ แลวก็จะไดครูที่ดีเขามาสอนเด็ก ใหมีโอกาสได

มีความเจริญกาวหนาอยูในมาตรฐานของระบบ ระเบียบวินัย ทําใหเด็กมีคุณภาพ ก็เปน

การประหยัดงบประมาณของชาติ ของแผนดินในระดับหนึ่งดวย อันนี้เปนเรื่องที่กระผมได

นํากราบเรียนวา พี่นองประชาชนที่ยากจนนั้น เมื่อไดลดคาใชจายในหลาย ๆ สวน ใน

หลาย ๆ เร่ือง ก็จะทําใหสังคมของชาติ ของแผนดินดีขึ้นนะครับ อีกประการหนึ่งครับ ทาน

ประธานที่เคารพครับ ในเรื่องของครูบาอาจารย ที่นํามาสอนเด็กเล็ก ๆ นะครับ ซึ่งอยูใน

ประเด็นนี้ จะตองดูแลครูบาอาจารยใหมีคุณภาพดวย ไมใชวา มารับเงินเดือนโดยที่ทาน

เหลานั้นไมไดมีโอกาสไดมีความเจริญกาวหนาเลย จะตองใหมีความเจริญกาวหนา มี

การศึกษาตอ หรือแมแตการยกยองครูนี่ครับ อาชีพครูนี่นะครับ ใหเปนวิชาชีพที่พิเศษ 

เปนที่ยอมรับนับถือ ยกยองของสังคมโดยทั่วไป ยิ่งกวาอาชีพอื่น ยิ่งไปกวานั้นแลวนะครับ  



 ๑๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           อุทยัวรรณ ๗/๒ 

 

อาชีพครูนี่ เรื่องเงินดาวเงินเดือน เรื่องคาตอบแทน จะตองพิจารณาเปนกรณีพิเศษดวย 

เราจะไดคนเกง คนดีมาสอนเด็ก ใหเด็กของเราตั้งแตวัยเล็ก ๆ นั้นเปนคนดีดวย ใน

ประเด็นนี้ กระผมจึงนํากราบเรียนตอทาน สสร. ทั้งหลายวา ในกลุมที่ ๓ นั้น มีหลายทาน

ที่จะตองอภิปรายหลังจากกระผมนะครับวา เราขอใหเปน ๑. ไมเกิน ๑๒ ป ๒. ใหดูลงไป

ขางลาง ๓ ป คือ ชั้นอนุบาลดวย นั่นเปนหลักการที่กระผมนํากราบเรียนตอสภาแหงนี้ ใน

ประเด็นที่กระผมนั้นไดขอแปรญัตติ คนตอไป ก็คงจะตองขออนุญาตทานประธานครับ ให

ทานอนุศาสน สุวรรณมงคล เปนคนอภิปรายตอครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวนะครับ ของทานวิชัยนี่ ถารวมแลวนี่ คือ เทากับ ไมนอยกวา ๑๕ ป หรือเปลา

ครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  มิไดทานประธานครับ กระผมนั้นไดประชุม

นอกรอบไปแลว กระผมเปนคนรักษาคําพูดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ไมใชครับ ตอนนี้  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ ์ : ครับ ตอนนี้ขอแกเปน ไมนอยกวาสิบสองป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมจะแบงกลุมนะครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  : กระผมนั้นก็ลงไปลาง ๓ ป เทากับ ๙ กับ ๓

ทานประธานครับ  คําวา สิบหา ขอตัดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนั้นเขาใจแลวครับ อยูในกลุมที่ไมนอยกวา ๑๒ ป นะครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ ์ :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ของทานอนุศาสนนี่ เหตุผลเดียวกันไหมครับ  

 

 



 ๑๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             อุทยัวรรณ ๗/๓ 

 

  นายอนุศาสน สุวรรณมงคล  :  ครับ เหตุผลเดียวกันครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถาเหตุผลเดียวกัน ผมวาไมตองอภิปรายมั้งครับ ถาเหตุผลเดียวกัน ถาคนละเหตุผล      

ผมวาสนับสนุน  

  นายอนุศาสน สุวรรณมงคล  :  ก็สุดแลวแตทานประธานครับ แตผมก็

เตรียมขอมูลมา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เปลา อันนี้ผมถามทานครับ ถามันเรื่องเดียวกัน เหตุผลเดียวกันนี่นะครับ  

  นายอนุศาสน สุวรรณมงคล  :  ก็ ๑๒ ป บวก ๓ ป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เหตุผลครับ พูดถึงเหตุผล ทานลองอภิปรายเถอะครับ เพราะวา ทานไมคอยอภิปราย    

เชิญครับ  

  

                                                                                                                      - ๘/๑ 

 

 

   

 

 

 



 ๑๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    นัชชา ๘/๑ 

 

  นายอนุศาสน สุวรรณมงคล : พอผมจะพูด ทานก็ ครับ ไดครับ กราบเรียน

ทานประธานครับ กระผม นายอนุศาสน สุวรรณมงคล นะครับ สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ กระผมเปนหนึ่งในผู รับรองการแปรญัตติในกลุมที่ ๓ ของมาตรา ๔๘       

วรรคหนึ่งนะครับ สวนมาตรา ๔๘ วรรคสาม การศึกษาตลอดชีวิตของบุคคล กระผม      

ไมติดใจนะครับ สิ่งที่กระผมจะนําเรียนทานประธานและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติตอไปน้ี 

คือ สิ่งที่ผมไดรับการรองขอมากที่สุด  

   ประการแรกที่สุด กระผมอยากจะนําเสนอ คือ สภาพความตองการของ     

พี่นองประชาชน เมื่อคร้ังที่กระผมไปลงพื้นที่ เพื่อรับฟงความคิดเห็นใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยเฉพาะที่จังหวัดปตตานี ทานประธานครับ ในครั้งแรกของการรับฟงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นหลัก ๆ ที่พี่นองประชาชนนําเสนอมากที่สุด    

ก็คือ ประเด็นของการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งความเทาเทียมของโอกาสระหวาง           

ในเมืองกับชนบท ทานประธานที่ เคารพ พี่นองประชาชนเขาพยายามชี้ใหเห็นวา        

ความไมเทาเทียมทางการศึกษามันเกิดขึ้นในสังคม ไมวาจะเปนคุณภาพของการศึกษา 

โอกาสทางการศึกษา ความพรอมทางการศึกษา หรือแมกระทั่งการชวยเหลือจากภาครัฐ

ที่จะลงไปสูการศึกษาก็ยังไมเทาเทียมกัน เพราะโอกาสของการศึกษาไมเทาเทียมกัน 

ความชวยเหลือจากภาครัฐจึงไมเทาเทียมกัน รัฐจะใหความสนับสนุนกับผูที่เขาสูระบบ

การศึกษาแลวเทานั้น  พวกเขามองอยางนี้ครับ  แตสําหรับผูที่ยังไมได รับโอกาส          

ความชวยเหลือจึงยังไมไปถึงครับทานประธาน สิ่งที่กระผมอยากจะบอกทานประธานและ

เพื่อนสมาชิกในที่นี้ คือ สวนที่ ๘ สิทธิเสรีภาพทางการศึกษา มาตรา ๔๘ บุคคลยอมมี

สิทธิเสมอกันในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย นี้คือสวนที่ภาครัฐจัดใหตามรัฐธรรมนูญ        

แตสวนที่อยากจะเพิ่มเติม เพื่อแกปญหาในเรื่องของโอกาส ก็คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการเขารับการศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสามป และการศึกษา         

ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ

คาใชจาย ผมอยากจะใหทานประธานมองลงไปยังชนบทที่หางไกลออกไปสักนิด         

ทานประธานก็จะพบวา หากเราไมเพิ่มในสวนนี้ลงไป  การสนับสนุนจากภาครัฐก็จะไป     



 ๑๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    นัชชา ๘/๒ 

 

ไมถึง เพราะไมมีโอกาสที่คนในชนบท คนยากคนจน ชาวไรชาวนา จะเขามาในระบบได 

ทานประธานที่เคารพ บุตรหลานของคนที่เขามีโอกาส เม่ือเริ่มเขาประถม ๑ เขาเริ่มนับ

จาก ๑๐ แตสําหรับคนที่ดอยโอกาส คนที่ไมเขาถึงระบบการศึกษา เขายังไมไดเริ่มนับเลย 

แมแต ๐ ก็ยังไมรูจัก ทานประธานที่เคารพ การศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

ระดับชั้นอนุบาล เปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาทรัพยากร แตรัฐกลับใหการ

สนับสนุนจากประถม ๑ โดยเขายังไมพรอม จึงเปนการพัฒนาที่ไมสอดคลองกับการ

พัฒนาการทางสมองของเด็กในวัยนี้ ในเม่ือรากหรือฐานยังไมแนนพอ เราจะตอเพิ่ม    

สวนตาง ๆ ใหกับเขาไดอยางไร นี่คือประเด็น ทานประธานที่เคารพ หากเรานําเด็กในเมือง

หรือเด็กที่เขามีโอกาสมาเปรียบเทียบกับเด็กในชนบทที่เขาไมมีโอกาส มาเปรียบเทียบกัน 

ผลออกมาอยางชัดเจน เทียบกันไมได ทานผูตรวจราชการกระทรวงศึกษา เขต ๑๒ 

ปตตานี ยะลา นราธิวาส ทานประเสริฐ แกวเพ็ชร ขออภัยที่เอยนาม ทานไดชี้ใหเห็นอยาง

ชัดวา ผลการสอบโอเน็ต (O-NET)  เอเน็ต (A-NET) วิชาหลักของปการศึกษาที่ผานมา 

เด็กนักเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตอยูอันดับทายสุด สวนหนึ่งก็มาจากเหตุการณ

ความไมสงบ แตเราก็ยอมรับวา สวนหนึ่งก็มาจากพื้นฐานที่ไมไดมีโอกาสเขาสูระบบ

การศึกษา ไมเทาเทียมกับเด็กสวนอื่นของประเทศ ทานประธานที่เคารพ เหตุผล หรือ

ความจําเปนที่เห็นสมควรใหเพิ่มขอความวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการเขารับ

การศึกษากอนการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสามป และการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอย

กวาสิบสองป นั้น ก็เพื่อแกปญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษา เพื่อสรางทรัพยากรคนใหมี

คุณภาพ หลายตอหลายประเทศที่เปนเพื่อนบานของเรา อยางเชน ประเทศมาเลเซีย    

เปนตน ซึ่งกระผมเองก็คอนขางจะคุนเคย เขายอมลงทุนเพื่อการศึกษา เพราะผลทีต่ามมา

มันคุมกันครับทานประธาน เพราะจะไดคนที่มีคุณภาพ และเมื่อเราไดคนที่มีคุณภาพ   

มันจะแกปญหาตาง ๆ ไดในประเทศ มันจะแกไดแมกระทั่งปญหาความถูกชักจูงไปใน 

ทางที่ผิด หรือแมกระทั่งปญหาความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ ้น       

ในเวลานี้และขณะนี้  ทานประธานที่ เคารพ  อีกเหตุผลหนึ่ง เห็นสมควรใหเพิ่ม

สวนนี้  คือการแกปญหาเรื่องโอกาส วัยของเด็กเองพรอมที่จะเรียนรูและรับการพัฒนา 

แตไมไดรับโอกาส ถาเราเพิ่มสวนนี้ลงไป คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยก็จะดีขึ้น --- ๙/๑ 



 ๑๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สุพิชชาย ๙/๑ 

 

ผมไมอยากจะนําเสนอในรายละเอียดมากนัก เพราะมันชัดเจน และเปนที่ประจักษอยูแลว 

อีกประการหนึ่งครับทานประธาน ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการไดบอกไววา ในชวง

ระยะเวลา ๐ ถึง ๖ ขวบ เปนชวงที่สมองของคนเจริญเติบโตมากที่สุด จึงควรไดรับการ

สงเสริมใหไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสม ทั้งในเรื่องรางกาย อารมณ สังคม และ

สติปญญา แตในเวลานี้รัฐกลับไปเริ่มนับ ๑ จากชั้นประถม ๑ ไปเร่ิมเพิ่มอะไรตอมิอะไรให

เขาในขณะที่ฐานเขายังไมแข็งแรง ผมถือวา เปนการเร่ิมพัฒนาที่ผิดขั้นตอนครับทาน

ประธาน ทานประธานที่เคารพ หากเรายอนไปดูจิตวิทยาพัฒนาการ เราก็จะพบวา ชวง

ระยะเวลา ๓ ถึง ๕ ขวบ เปนชวงของการพัฒนาดานภาษา จินตนาการ การควบคุม

อารมณ การรูถูกผิด การพัฒนาเรื่องกลามเนื้อใหญ เล็ก ประสาทสัมผัส การใหโอกาสแก

เขาในชวงเวลานี้ เปนการสรางบรรยากาศ การเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาทางสมอง

ของเด็กใหมากที่สุด เหตุผลขอนี้นาจะเปนสวนที่สําคัญที่สุด ชวงระยะเวลา ๓ ถึง ๕ ขวบ 

ถือวาเปนชวงเวลาสําคัญในการพัฒนาเด็กตอเนื่องจากครอบครัว การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กอายุ ๓ ถึง ๕ ขวบ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู การสงเสริม

กระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาเด็กตามศักยภาพแหงวัย ภายใตบริบท

ของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของ   

ทุกคน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกิด

คุณคาตอตนเองและสังคม ทานประธานที่เคารพ ดวยเหตุผลที่กระผมนําเรียนมานี้ 

กระผมจึงกลายืนยันเลยวา หากเด็กไทยไดวางรากฐานมาดี เมื่อโตขึ้นเขาจะชวย

แกปญหาใหกับชาติบานเมืองไดเกือบทั้งหมด ทานประธานครับ การศึกษาจะชวยสราง

คน และคนจะชวยสรางชาติตอไป หากเราไมกลาลงทุน เพื่อสรางคนมาตั้งแตเยาววัย 

เมื่อไรครับชาติจะไดรับการพัฒนาใหเทากับประเทศเพื่อนบาน ขอขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ ทานเสรี นิมะยุ ครับ 

   นายเสรี นิมะยุ  : กราบเรียนทานประธานสภารางที่เคารพ กระผม นายเสรี 

นิมะยุ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ความจริงผมคนหนึ่งไดลงชื่อการแปรญัตติเกี่ยวกับ

หมวดการศึกษาในวันนี้ ในญัตติของผมนั้น ในมาตรา ๔๘ นั้น ก็ตามวรรคหนึ่งนั้น ก็รับ    



 ๒๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สุพิชชาย ๙/๒ 

 

ในหลักการตามที่ผูแปรญัตติไดแปรแลวเมื่อสักครูนั้น ทีนี้ของผมที่จะใหการเปลี่ยน

ถอยคํา ในการเพิ่มเติมนั้น อยูในวรรคสองของการแปรญัตติในครั้งนี้  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

วรรคสอง เดี๋ยววาอีกทีนะครับ ทานครับ เอาวรรคหนึ่งใหจบกอนครับ 

   นายเสรี นิมะยุ  :  วรรคหนึ่งนั้น เห็นดวยเกี่ยวกับการ ๑๒ ปครับ ๑๒ ป

ตามที่ทานอนุศาสนไดนําเสนอไว และก็ทานวิชัย ทีนี้เกี่ยวกับการขยายการศึกษานั้น     

ผมก็เห็นดวยความจําเปน เชนลักษณะเดียวกันกับทานอนุศาสนไดอภิปรายเมื่อสักครูนั้น 

ความจําเปนพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนหนังสือนั้น การศึกษา คือ การวางรากฐานของชีวิต 

ดังนั้น ภารกิจนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาในชวงระยะเวลาขั้นพื้นฐาน            

ไมนอยกวา ๓ ป เกี่ยวกับการศึกษา ญัตติในประเด็นในวรรคหนึ่งนั้น ผมเห็นดวยเกี่ยวกับ   

ผูแปรที่แปรเมื่อสักครูนั้น ผมขออภิปรายในวรรคสองในลําดับตอไปครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ขอบพระคุณครับ ทานหลักชัย ในญัตติของทานวิชัยใชไหมครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  ใชครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ผม

ปรึกษาทานไดไหมครับ ถาหลักการเดียวกันนี่นะครับ  

   นายหลักชัย กิตติพล  :  คนละเหตุผลครับทานประธาน กระผมคอยมา    

๓ วัน กับ ๓ คืนแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เชิญครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม          

นายหลักชัย กิตติพล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องจากสภาใหกระผมไปรับฟง

ความคิดเห็นที่ระยองนะครับ ทางจังหวัดระยองใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาเปน 

อันดับหนึ่ง กระผมเองก็คิดวา สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ แลวตัวกระผมเองก็เห็นวา การศึกษานั้น

เปนอนาคตของชาติ กระผมเลยคิดวา วันนี้นาจะเปนวาระแหงชาตินะครับ ที่เรามาพูดกัน  

          - ๑๐/๑ 



 ๒๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             วีรุทัย ๑๐/๑ 

 

กระผมก็เลยอยากจะมีโอกาสที่จะอธิบายใหกรรมาธิการและทานสมาชิกที่จะตัดสินใจ ได

ทราบถึงเหตุผลที่กระผมสนับสนุนรับรองในญัตตินี้นะครับ การศึกษาเปนสิ่งสําคัญ       

ในมาตราที่ ๔๘ นี้บอกวา บุคคลยอมไดรับสิทธิเสมอกัน ในการไดรับการศึกษา นะครับ     

กอนหรือไมนอยกวาสามป และพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป นะครับ ที่รัฐจะตองใหอยาง

ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมมีคาใชจาย กระผมมีเหตุผลที่จะซัพพอรท (Support) ตรงนี้

พอสมควรนะครับ ที่สําคัญก็คือวา ทําไมกอนปฐมวัย กอนพื้นฐานนี่จะตองใหการศึกษา

ฟรีดวยนะครับ เนื่องจากชวงนั้น เปนชวงที่พอแมอยูในวัยทํางานนะครับ แลวก็อยูในวัยที่

สรางเนื้อสรางตัว อันนี้ก็เปนสิ่งที่สําคัญ ผมไปตางจังหวัดหลาย ๆ แหง ไดเห็นลูกหลาน

เปนจํานวนมากอยูในตางจังหวัด แตพอแมไมไดอยูที่นั่น ผมคิดวา การศึกษาตรงจุดนี้นี่        

ถารัฐเขามาชวยดูแล ไมวาจะเปนใหทางทองถิ่น หรือรัฐบาลกลางดูแลนี่ กระผมคิดวา    

สิ่งนี้เปนสิ่งที่สําคัญนะครับ แลวอยางที่ทานอนุศาสน ขออภัยที่เอยนามนะครับวา ไดพูด

แลววา เปนชวง ทางการแพทยบอกวา ชวง ๓ ขวบ ถึง ๖ ขวบ เปนชวงที่สําคัญที่สุด      

วัยอนุบาลนี่ก็คือชวงนั้นนะครับ แลวยังมีประเด็นที่สําคัญกวานี้อีกนะครับวา ในแงของ

การศึกษาวา ทานประธาน  เนื่องจากวา ทําไมประชาธิปไตยของประเทศไทยถึง             

ไมกาวหนา เพราะวาที่ผานมาเราไมไดใหความสําคัญตอการศึกษา เราไมไดปูพื้นฐานตรง

ประชาธิปไตย และหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อยาง เลยทําใหพวกเรามีวกไปวกมา ก็มีปญหา

อยูนะครับ เพราะฉะนั้นกระผมถึงคิดวา การที่เราจะสงเสริมการศึกษา ๑๒ ป เหมือน 

๒๕๔๐ อันนี้ก็สมควรแลว แตกระผมคิดวา ตองเพิ่มอีก ๓ ป กอนขั้นพื้นฐานนะครับ คือ 

กอน ป. ๑ ก็คือ ชวงอนุบาลนะครับ แลวชวงที่ผานมาก็คือวา เราจะเห็นวา ปญหาของเด็ก

และเยาวชนของเรามีมากมาย เกิดการมั่วสุมในแหลงอบายมุข แลวก็ม่ัวสุมในทางเพศ 

อันนี้ก็เปนประเด็นใหญที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน และประเด็นตอมา การใชจายอยางฟุมเฟอย 

อยางเชน ทุกคนมีโทรศัพทมือถือนะครับ เดือน ๆ หนึ่งก็มีแตคาใชจายโทรศัพทมือถือ

สําหรับเด็กทั่ว ๆ ไปที่เรียนหนังสือ แลวการแตงกายที่สอไปในการยั่วยุ การทําสีผมตาง ๆ 

อันนี้ก็ เปนประเด็นที่ เปนปญหาใหญของสังคมนะครับ แลวปญหาเด็กที่ เ รียนเกง             

ก็ไมสามารถเขากับเพื่อนได อันนี้ก็เปนปญหาที่พวกเราก็ประสบกันทุกทานนะครับ         

 



 ๒๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             วีรุทัย ๑๐/๒ 

 

ไดทราบแลว แลวที่สําคัญ ก็คือ เอนทรานซ (Entrance) เอ็นไมติด ผิดหวัง ทะเลาะกับ

แฟน ก็แกปญหาดวยการฆาตัวตายนะครับ อยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นปญหาเหลานี้

สะทอนใหเห็นวา สภาพความเปนไปของสังคมไทยที่แสดงใหเห็นวา ขณะนี้เด็กและ

เยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาอนาคต กําลังใชชีวิตที่มีแตความเสี่ยง และมุง

ไปสูความลมเหลวในอนาคตนะครับ ในการที่จะใหการศึกษาที่ถูกตองและเหมาะสม จึง

เปนสิ่งที่เปดโอกาสใหเด็กสามารถเขาถึง และสอดคลองกับสภาพสังคม และความเจริญ

ดานตาง ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหการศึกษาชั้นปฐมวัย ดังที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ แตที่แปรญัตตินี้ ก็เพื่อเพิ่มเติม เปนการศึกษากอนปฐมวัย ก็คือ 

อนุบาล ๓ ปนะครับ ทานประธานที่เคารพ เนื่องจากเด็กอนุบาลเหลานี้อยูในวัยกําลัง

เรียนรูสิ่งตาง ๆ อยางที่เคยพูดมาแลวรอบตัวนะครับ มีการพัฒนาดานสมองก็ดี ดาน

ความสามารถ การเรียน การรูตาง ๆ ที่สูงก็ดี หากเด็กไดรับการดูแลที่ดี และเหมาะสม 

ยอมไดเสริมสรางความพรอมที่ทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา ใหพรอมที่จะรับเรียนรู

สิ่งใหม ๆ ที่ดีนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๑/๑ 



 ๒๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ปทิตตา ๑๑/๑ 

 

เด็กคือผลผลิตทางครอบครัว ซึ่งจะเกิดมาแข็งแรงสมบูรณหรือไม ไมขึ้นอยูกับตนแบบ คือ

ความพรอมและการดูแลเอาใจใสที่ดี และความเหมาะสมจากพอแม อันนี้ คือ สิ่งที่สําคัญ

ครับ นักเรียน คือ ผลผลิตของโรงเรียน นักเรียนจะเปนเด็กดี เด็กเกง ก็ขึ้นอยูกับความ

พรอม  และการเอาใจใสจากครูบาอาจารยครับ แตเนื่องจากครูอาจารยจะพรอมหรือไม

นั้น จะตองไดรับการสนับสนุนที่ดี และเหมาะสมจากรัฐในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนสถานที่

เรียน สื่อการเรียนการสอน งบประมาณ อันนี้สําคัญนะครับ งบประมาณ ตลอดจนปจจัย

อ่ืน ๆ ที่สนับสนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล      

นะครับ ดังนั้น หากรัฐสามารถจัดการศึกษา โดยไมเก็บคาใชจายนะครับ ตั้งแตกอน

ปฐมวัย ก็คือ อนุบาล ๓ ป ดวยนะครับ แลวก็ขั้นพื้นฐาน ป.๑ ถึง ม. ๖  ๑๒ ป ใหกับ

อนาคตของชาติ ยอมเปนหลักประกันไดเปนอยางดีวา นับจากนี้ไปประเทศไทยจะได

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมากขึ้นไปทุก ๆ ป จากปหนาเปนตนไป ซึ่งบุคคลเหลานี้จะ

เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติตอไปนะครับ ซึ่งมีหลายทาน ผูหลักผูใหญก็บอกกับผม

วา เปนหวงเรื่องงบประมาณ ผมกราบเรียนสภาแหงนี้วา ไมตองเปนหวง นายกรัฐมนตรี

คนตอไปจะตองมีความสามารถในการหา ทีนี้เมื่อวานมีถามวา ตองใชเงินเพิ่มขึ้นอีกเทาไร

ถา ๑๕ ป ทานผูใหญก็บอกวา ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลาน ผมวา ๒๐,๐๐๐ ลาน ไมใช

ปญหา เพราะงบประมาณของประเทศไทย ๑.๔ ลานลาน นะครับ เพราะฉะนั้นเงิน 

๒๐,๐๐๐ ลาน ไมใชปญหา แตวาปญหา ก็คือวา พวกเราหรือนายกรัฐมนตรีจะตองให

ความสําคัญในจุดนี้ นะครับ เพราะฉะนั้นเหมือนดั่งคําที่วา การศึกษาสรางคน คนสราง

ชาติ ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่ใหโอกาสครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมาชิกครับ เรียนดวยความเคารพทานนะครับ ขอปรึกษาทาน ยกตัวอยางที่กําลัง

อภิปรายกันนี่นะครับ ทานวิชัยกับทานอนุศาสน  ทานอภิปรายครบถวนประเด็น ชัดเจน  

นะครับ ถาไมไดฟงทานอนุศาสนพูดก็นาเสียดาย แตพอทานพูดไปแลว สมาชิกในกลุม

เดียวกันนี่ ทานเตรียมตัวมา ๓ วัน นะครับ อันนี้นาเห็นใจ แตทานลองคิดดูนะครับ  ถาเรา

ไมพยายามที่จะชวยกันบริหารนี่  แลวทุกทานก็เตรียมมาทุกคนครับ ทุกคนมีสาระ   

ทุกคนนะครับ ทุกทานละครับ แตพอเราเตรียมมาแลวเราไมไดพูดนี่ เราก็อึดอัดนะครับ  



 ๒๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ปทิตตา ๑๑/๒ 

 

แตพอไดพูดแลวนะครับ มันก็เหมือนของพวกนั่นแหละ ของเพื่อนนั่นแหละนะครับ ผมวา

อยางนี้เปนตัวอยางที่วา เรานาจะชวยกันบริหารไหม ผมเขาใจครับ เนื้อหาสาระที่ทาน

เตรียมมานี่ มันมีความสําคัญ แลวก็เตรียมมาตั้งนาน พอถึงเวลาไมไดพูดก็ดูกระไร แตถา

เราไมพรอมจะชวยกันตัดใจนะครับ ไมชวยบริหารนี่ เวลาเราก็จะเดินเปนแบบนี้นะครับ    

ก็ยกเปนตัวอยางนะครับ ผมก็ไมไดวาอะไรทานละครับ ทานก็พูดดีนะครับ เพียงแตวา 

เปนตัวอยางวา เรานาจะชวยกันบริหารนะครับ สวนประเด็นที่เสนอไวนี่นะครับ นอกจาก    

๑๒ ป ของทานอาจารยสมชัยเสนอไว ก็ไมนอยกวา ๑๒ ปนะครับ ของทานพิเชียรเปน

เร่ืองของไมต่ํากวาปริญญาตร ีของทานพิเชียร ทานชาติชายมีอะไรครับ 

  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ    :   ขออนุญาตเรียนทานประธานสภา          

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม นายชาติชาย เจียมศรีพงษ ผมอยูกลุมอาจารยสมชัยครับ 

ก็ไมทราบวา ถึงคิว (Queue) เมื่อไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือ กลุมของทานอาจารยสมชัยเหมือนของทานกรรมาธิการ ถาเหมือนแลวผมวา 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  จะมีบางสวนที่จะชี้ใหเห็นถึงความแตกตาง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวความแตกตางสวนอื่นขอเอาไวกอนไดไหมครับ เอาเวลากอนตอนนี้ จะเอากี่ปกอน 

เอาขอเอากี่ปกอน และใหยุติตรงนี้ เดี๋ยวอันอื่นมันก็จะงายนะครับ ของอาจารยสมชัยนี่

เหมือนกันนะครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :   เรียนทานประธานอยางนี้ครับวา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมเกิน ๑๒ ป ทานอภิปรายไป ก็คือ ไมเกิน ๑๒ ป 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ผมเรียนอยางนี้ครับ ทานประธานครับ       

ในกรณีมีการแปรญัตติ ๘ กลุมนี่ เมื่อกี้มีสมาชิกหลายทานไดเรียนหารือวา ----------------- 

 

                                                                                                        - ๑๒/๑ 



 ๒๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ประไพพิศ ๑๒/๑ 

 

สวนที่การที่จะไดหารือรอบนอกนี่ ก็ควรจะมีดวย แตผมคิดวา แนวทางนี่นะครับก็คงจะได

ไปแนวทางเดียวกันนะครับ ผมแปร ๑๒ ป แตวา เมื่อวานผมฟงอาจารยศรีราชา ทานก็ไม

ฟงบางหรือครับวา เขา ๙ ป นี่นะครับ การที่ศึกษา ๙ ป ความเปนไปไดนี่เปนไปไดอยางไร 

รัฐบาลจะมีงบประมาณใหอยางไรครับในกรณีที่ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็เดี๋ยวใหกรรมาธิการเขาตอบทานอาจารยศรีราชา ของทานก็รักษาประเด็นของทานไว 

ทานไมตองไปตอบแทนกรรมาธิการเขา ถากรรมาธิการเขาตอบ แลวไมพอใจ คอยวากัน 

อีกทีหนึ่ง  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ : ขออนุญาตประธานที่เคารพครับ จะชี้ให    

เห็นวา ทําได หรือทําไมไดครับ ทานประธานครับ ไมไดตอบแทนกรรมาธิการครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวฟงกรรมาธิการเขาตอบกอน ถากรรมาธิการเขาตอบไมดีนะครับ หรือทําแลว  

ไมตรงใจทาน ทานคอยวากัน  

  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมครับ ทานครับ   

ผมจะบริหารเวลาใหดีที่สุดครับ ทานไมตองเปนหวงครับ ในเรื่องของเวลาครับ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หวงครับ  

  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  ทานหวงมากครับ ผมไมเคยอภิปรายเยอะ

นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาละ เขาใจแลวครับ ขอบพระคุณครับ เอาของอาจารยที่คางอยูนะครับ ทานพิเชียร      

ที่คางอยู เชิญครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธาน 

  (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ  

 



 ๒๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        ประไพพิศ ๑๒/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยืนขึ้นครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ อาจารยสมชัย 

ไดมอบหมายใหผมเปนผูอภิปราย แลวก็ทําหนังสือถูกตองถึงทานประธานนะครับ 

เพราะวา รูปแบบของทานอาจารยสมชัยและคณะนี่ ถาฟงใหดีภาพรวมแลวไมเหมือนเลย

กับคนอื่น แลวผมคิดวา จะเปนประโยชนอยางมาก ๆ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือยังไมถึงครับ เดี๋ยวผมเรียกครับอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  พอเห็นคุณอุทิศ แลวตามลิสต 

(List) แลวมันถึง  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมครับ ของทานอุทิศนี่นะครับ เขาขอแซงทานอาจารยพิเชียร ทานอาจารยพิเชียรเขายอม

นะครับ อาจารยพิเชียร เชิญครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ 

ทานอรรครัตน ซึ่งเปนผูแปร ในมาตรา ๔๘ นี้ ไดมาเรียนกับผมวา ถาทานอาจารย       

เจิมศักดิ์ปรารถนาจะอภิปรายกอน ก็ยินดีครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมตองหรอกครับ เอาทานเถอะครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  : ครับผม ของทางกลุมกระผมก็ไดเสนอ     

คําแปรญัตติใหจัดการศึกษา โดยตัดคําวา ขั้นพื้นฐาน ออกไป แลวก็ขอเปนวา ไมนอยกวา

ระดับปริญญาตรี ใหเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายดวยนะครับ ซึ่ง

ตรงนี้ก็เปนคําแปรญัตติของทานอรรครัตน รัตนจันทร กระผมขออนุญาตใหทานอรรครัตน    

ไดเปนผูนําเสนอครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คราวหนาผมขอทานอยางนี้ไดไหมครับ ถาทานบอกทานอรรครัตน ทานบอกเลย    

จะไดชวยกันนะครับ ขอบคุณครับ ทานอรรครัตนครับ  



 ๒๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        ประไพพิศ ๑๒/๓ 

 

  นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สสร. ครับ ญัตติที่ผมไดกราบเรียนขอแปรญัตติ 

ผมขออนุญาตอานตรงนี้ใหฟง เนื่องจากวา มันมีเพิ่มจากปริญญาตรีเขามาอีกนะครับ 

มาตรา ๔๘ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรี   

ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และรัฐตองสงเสริม      

ใหการสนับสนุนแกผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และตองการศึกษาเพิ่มเติมใหไดรับ

การศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไดโดยงาย ตรงนี้คือเพิ่มมาจากระดับ

ปริญญาตรีนะครับ กราบเรียนทานประธานครับ การศึกษาเปนปญหาที่สําคัญตอการ

พัฒนาประเทศ และมีความจําเปนเรงดวน เพื่อความเจริญรุงเรือง ความกินดีอยูดี      

และเปนประโยชนสูงสุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่งของเราทุกคน กอนมา

เปน สสร. ผมไมเคยพูดในที่ประชุมในลักษณะอยางนี้ แลวก็ไมชอบพูดอภิปราย

เชนเดียวกัน แตเนื่องจากเปนการทํางานเพื่อประเทศชาติ ประกอบกับประชาชนสวนใหญ 

ทั้งในจังหวัดมุกดาหารและในจังหวัดอื่น ๆ ที่กระผมไดมีโอกาสไปรับฟงความคิดเห็นมา

ประสงคจะใหผลักดันนําเสนอตอที่ประชุม สสร. ผานทางทานประธาน จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองกราบเรียนนําเสนอตอทานประธานดังนี้ครับ ปจจุบัน ประเทศไทยถูก

มองจากนานาอารยประเทศวา เปนประเทศชั้นสอง คือ ประเทศที่กําลังพัฒนา มีการเรง

สรางความเจริญใหกับประเทศ โดยเนนความเจริญทางดานวัตถุ เทคโนโลยี แตลืมนึกถึง

คนสวนใหญของประเทศที่อยูในภาคเกษตรกรรมและมีฐานะยากจน ซึ่งถูกมองวา ยังลา

หลัง ไมมีคุณภาพ ศักยภาพ เนื่องจากประชาชนสวนใหญของเรายังมีขอจํากัดในเรื่อง

การศึกษา ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๑๓/๑ 

 



 ๒๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                       กุลนท ี๑๓/๑ 

 

เพื่อเพิ่มคุณภาพของคนไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่ง

ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนเปนหลัก เนนสรางคนใหมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมี

การศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต ถึงแมวา ในปจจุบันคนไทยไดรับการศึกษาเฉลี่ย

สูงขึ้น แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันของ

ประเทศ พบวา ประเทศไทยยังลาหลังกวาประเทศมาเลเซียและอินเดีย จึงเปนเรื่องที่ตอง

เรงปรับปรุงในเชิงคุณภาพของการศึกษา จากการที่มีผูทรงคุณวุฒิบางทานไดมอง

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวา ยังไรคุณภาพ เด็กไทยสวนใหญยังไมมี

ความพรอมที่จะไดรับการศึกษาในระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ จึงเปนการมองคน

ไทยในแงลบ ผมขออนุญาตกราบเรียนตอทานประธานวา แนวความคิดดังกลาว ถือเปน

การปดกั้นโอกาสในการเขาถึงการศึกษา เราควรเปลี่ยนมุมมองเสียใหม โดยมองวา 

เด็กไทย หรือเยาวชนไทยมีคุณภาพ สามารถไดรับการพัฒนาโดยการศึกษา สามารถ

สงเสริมใหคนมีคุณภาพ และมีศักยภาพของประเทศไทยได ถาหากพวกเขาไดรับโอกาส

เชนนั้น  โดยเริ่มจากการปลูกฝงสิ่งที่ดี ๆ ในหองเรียน ตั้งแตเด็กจนถึงระดับปริญญา     

บนพื้นฐานที่ไมมีขอจํากัดวา พวกเขาจะยากดีมีจนเพียงใด ใหไดมีโอกาสไดศึกษา       

เลาเรียนโดยเทาเทียมกัน และสิ่งที่จะเอ้ือใหทุกคนมีโอกาสไดเลาเรียนโดยเทาเทียมกัน 

นั่นคือจะตองใหโอกาสเยาวชนของประเทศไดเรียนฟรีตั้งแตในชั้นอนุบาลและจนถึงระดับ

ปริญญาตรี ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติที่อยูในที่นี้ ก็คงมีความคิด

เหมือนกันวา การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งเหมือนกัน มิฉะนั้น ทานก็คงไมเลาเรียน 

จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลายทานจบปริญญาเอก โดยในสภา   

แหงนี้มีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่จบปริญญาเอก ๑๗ ทาน จบปริญญาโท ๔๖ ทาน 

จบปริญญาตรี ๒๕ ทาน ซึ่งทานตองใชความวิริยะอุตสาหะ ความมุงมั่น เสียสละ

มากมาย เพื่อใหสําเร็จการศึกษาดังกลาว ในขณะที่ทานก็ยังศึกษาเลาเรียนจนจบ

การศึกษาในระดับปริญญา แลวทําไมทานถึงจะไมเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีโอกาสบาง 

การชวยเหลือสนับสนุน ชวยกันสงเสริมเยาวชนที่ดอยโอกาสของเราที่มีอยูมากมาย      

ในประเทศไทยใหไดมีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน อันจะสงผลใหประเทศไทยมีแต        

คนที่ มีความรู  มีคุณภาพ มีศักยภาพ เชนเดียวกับทุกทาน  ณ ที่นี้ จะไมดีตอประเทศ 



 ๒๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          กลุนที ๑๓/๒ 

 

หรือครับ การใหการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะสงผลใหคนไทยเปนคนที่มีคุณภาพ       

มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได และไมเปนภาระของสังคม      

รัฐก็ไมตองทุมงบประมาณลงไปในการแกปญหาตาง  ๆ  ของสังคม  เชน  ปญหา         

ความยากจน และคาดวาในอนาคตจํานวนคนยากจนที่ในแตละปตองหอบเสื่อผืน    

หมอนใบ เขามาเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหาความยากจนตาง ๆ ก็จะลดลง และหมดไป

ในที่สุดอยางแนนอน เพราะคนที่มีการศึกษาถึงปริญญาตรีแลว ก็จะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น     

การเปดโอกาสใหคนในระดับรากหญาไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น 

แมวารัฐจะตองใชเงินงบประมาณมากยิ่งขึ้นบาง แตก็ไมนาจะกระทบกระเทือนกับรัฐบาล

มากนัก  เพราะในสวนที่อยูกับครอบครัวที่ เปนขาราชการ  ก็สามารถเบิกจายเงิน            

คาเลาเรียนไดอยูแลว ในขณะที่การศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ขณะนี้ก็ มี      

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามาสนับสนุนบางแลวเชนกัน ทานประธานครับ 

เจตนารมณในการใหการศึกษาโดยไมมีคาใชจายจนถึงระดับปริญญาตรี ดังที่กระผม     

ไดแปรญัตติไว ในมาตรา ๔๘ นี้ หมายถึง การไมเสียคาใชจายในสถาบันการศึกษาของรัฐ 

ทั้งในระบบมหาวิทยาลัยปด และในมหาวิทยาลัยเปด คือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง     

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อไมใหกระทบตอมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งจะเปน

ทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่สอบเอนทรานซเขามหาวิทยาลัยไมได และจะไดเลือกเรียนวา 

จะเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยปด อยางมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือสุโขทัยธรรมาธิราช 

หรือจะจายเงินเรียนเองในสถาบันเอกชน ---------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๔/๑ 



 ๓๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                              นงลักษณ ๑๔/๑ 

 

การเปดโอกาสใหไดมีโอกาสเขาเรียนในมหาวิทยาลัยปดดังกลาว จะชวยแกปญหาใน

เร่ืองของบุคลากรและสถานที่เรียน โดยสามารถใชอาจารยสอนเทาเดิม แตการสอนผาน

ทางทีวีหรือดาวเทียม ซึ่งปจจุบันนี้ก็ทํากันอยู ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเรียนรูในระดับ

ปริญญาตรีไดอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะอยู ณ พื้นที่ใด ๆ ในประเทศไทย แลวก็มี

คาใชจายที่ถูก ในขณะที่ในอดีตที่ผานมาเราสูญเสียงบประมาณของประเทศชาติไปใน

เร่ืองตาง ๆ อยางมากมายหลายแสนลานบาท โดยที่ประชาชนสวนใหญของประเทศไมได

รับประโยชนอะไรดวยเลย ในทางตรงกันขาม กลับทําใหชีวิตยากจนลง ประสบปญหา มี

การดํารงชีวิตอยางแรนแคน เขาเหลานั้นจึงควรที่จะไดรับการชดเชย ดวยการสงเสริมให

ครอบครัวเขาไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเขา

เหลานั้นใหเกิดประโยชนตอตนเองและประเทศไทย ทานประธานที่เคารพครับ นอกจากที่

ไดกราบเรียนในขั้นตนแลว ยังมีความคิดเห็นที่สนับสนุนตอการแปรญัตตินี้ของคณาจารย

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และวิทยาลัยการ

อาชีพมุกดาหาร ซึ่งจะขออนุญาตกราบเรียนเหตุผล โดยสรุปคราว ๆ ตอทานประธาน 

ผานไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ               

ผูทรงเกียรติ ดังนี้ครับ การศึกษาทําใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตย การเมืองของ     

ประเทศไทย  โดยการศึกษาเปนโครงสรางพื้นฐานทางสังคม  ที่จะกอให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอการพัฒนา ทําใหคนไทยมีความรู ความเขาใจ สนใจ และเอาใจใส

ประเทศของตน รูถึงสิทธิหนาที่ของตน ทําใหอยากมีสวนรวมในการดูแลประเทศของตน            

ซึ่งจะทําใหระบบการเมืองไทยเขมแข็งขึ้น และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนกวา    

๘๐ เปอรเซ็นต (Percent) มีฐานะไมดี จึงทําใหขาดโอกาสในหลาย  ๆ  ดาน  และ            

สิ่งที่สําคัญ คือ ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ความสําคัญในระดับสังคม หรือระดับประเทศ       

เมื่อประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอมทําใหคุณภาพชีวิตในสังคมและประเทศดีขึ้น แตทั้งนี้

รัฐตองมีนโยบายที่ จะ เอื้ อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรดวย  เชน 

สภาพแวดลอม การศึกษา การประกอบอาชีพ เปนตน การศึกษาจะชวยใหบุคคลสามารถ

ใชความรู ความคิด สติปญญา นํามาแกปญหาการดํารงชีวิตไดเหมาะสม ชวยใหบุคคล 

 



 ๓๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                              นงลักษณ ๑๔/๒ 

 

สามารถใชความรู ความชํานาญ ที่เรียนมาประกอบอาชีพ มีความเพียร ความขยันอดทน 

รูจักอดออม ประเทศใด หรือสังคมใด ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพใหแกประชากร กระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง จะทําให

ประชากรในสังคม หรือประเทศนั้นมีประชากรที่เรียนรูหนังสือ อานออก เขียนได มีระดับ

การศึกษาสูง มีการรับรู และการสื่อสารความหมายไดดี มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งทางดานกายภาพ คุณภาพในดานจิตใจ 

ประเทศนั้น ยอมเปนประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพ และเปนประเทศที่มีศักยภาพเปนที่

ยอมรับครับ ตามที่ไดกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวา การศึกษามีอยูในทุกสวน แสดงวา

ทุกคนไดใหความสําคัญตอการศึกษา แลวทําไมเราถึงจะไมใหความสําคัญตอการศึกษา

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนที่ดอยโอกาสใหไดมีโอกาสทางดานการศึกษา       

อยางเทาเทียม ทั่วถึงกัน ฉะนั้น จึงควรสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดเรียนฟรีจนถึงในระดับ

ปริญญาตรี โดยใหไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐบาลอยางเต็มที่ กระผมยังมีอีกนิดเดียว

ครับ ทานประธานครับ ผมมีตัวอยางจากในประเทศเวียดนามซึ่งเปนประเทศเพื่อนบาน

เรา เขาไดใหการสนับสนุนการศึกษาครับ โดยมีปายติดทาง ทางเขาของโรงเรียน สําหรับ

นักศึกษาที่เปนคนที่เรียนเกงนะครับ ในขณะเดียวกันในประเทศไทย ผมยังมองวา เรายัง

ปดโอกาสการศึกษาคอนขางจะมาก แลวเราคอนขางจะคิดไปวา รัฐบาลจะทําไมได             

ซึ่งเราเปน สสร. ผมมีความคิดวา ภารกิจนี้ สสร. ควรจะเปนคนที่นํายุทธศาสตรไปให

รัฐบาลไดนําไปใชปฏิบัตินะครับ ซึ่งผมมั่นใจวา รัฐบาลในอนาคตขางหนาจะสามารถทํา

ไดตามยุทธศาสตร หรือสิ่งที่เราบรรจุไวในรางรัฐธรรมนูญครับ --------------------------------- 

 

                                                                                                            - ๑๕/๑ 



 ๓๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         สมร ๑๕/๑ 

 

โดยที่ผานมา  เราก็จะเห็นในสิ่ งที่ เ ราได รับบริการฟรีจากรัฐ  ก็ เชนในสวนของ                   

คารักษาพยาบาลนะครับ ที่เร่ิมตนจาก ๓๐ บาท เราก็คิดวา เปนไปไมไดแลว จนมาถึง

ขณะนี้คารักษาพยาบาลก็เปนเรื่องที่เปนฟรีไปแลว เราก็สามารถทําได ผมจึงอยากจะขอ

เรียกรองตอทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผานไปทางทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

วา สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่สําคัญซึ่งเราควรจะผลักดัน เราไมควรจะเกิดความวิตกกังวลวา 

อะไรทําได อะไรจะทําไมได ผมถือวา เราควรจะใหโอกาสเด็ก ๆ เราควรจะเปดโอกาสให

ประเทศไทยเราไดมีการพัฒนาครับ แลวก็ผมมั่นใจวา ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนระบบ

ปด อยางเชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถจัด

การศึกษาได แลวจะทําใหประเทศเราไมสิ้นเปลืองงบประมาณ แลวก็เราจะไดบุคลากร

ของประเทศชาติที่มีคุณสมบัติที่มีศักยภาพอยางทาน สสร. ทุกทานที่นั่งอยูใน ณ ที่นี้ครับ 

ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ทานเศวตครับ ตกลงทานรับรองญัตตินี้ ใชไหมครับ ทานสนับสนุน          

หรือเปลาครับ ไมชวยกันประหยัดเวลาครับทาน 

  นายเศวต ทินกูล  :  สนับสนุนครับ จริง ๆ เปนสาระสําคัญ แตวาผมพูด   

ไมมาก ปกติผมพูดไมมากอยูแลว ผมพูดแตเร่ืองนโยบายนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม ตอนนี้กําลังพิจารณาอยางนี้ครับ ทานเศวตครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  เร่ืองนี้แหละครับ เร่ืองนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เปลา ไมใช ผมกําลังจะบอกวา ตอนนี้กําลังจะดูวาเอากี่ป ประเด็นนี่นะครับ เอากี่ป  

  นายเศวต ทินกูล  :  ก็ปริญญาตรีตามที่ผมรับรองอยางไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นะครับ ทานจะสนับสนุนกี่ปครับ  

นายเศวต ทินกูล  :  ปริญญาตรีนี่ครับ  

 



 ๓๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๑๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวต ชวย ๆ กันดีกวาไหมครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับผม ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล 

ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนม คือผมอภิปรายในฐานะผูรับรองญัตติ

นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของสนับสนุนการเรียนของนักเรียนจนจบปริญญาตรีครับ จะกี่ป      

ก็สุดแทแตนะครับ ทานประธานครับ คือผมเนนคําวา ปริญญาตรี ไปเลยครับ แตผมเขาใจ

ครับ ทานประธานครับวา รัฐบาลตองจายเงินเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเราออกแบบ  

อยางนี้ดีไหมครับ เราออกแบบวาพื้นที่ เราจะมีสแตนดารด (Standard) คือ มาตรฐานวา

พื้นที่ไหนที่เขาจะเรียนตามที่รัฐกําหนดใหนี่ก็เรียนไป อยางเชนวา ตั้งแตระดับอนุบาลมา

เลย หรือวาประถมกอนวัยเรียน หรือวาอะไรก็แลวแต เด็กเล็กอะไรก็แลวแตนะครับ          

เพราะชุมชนของเรามันหางกัน  มันไมเหมือนกันครับ ระดับของพี่นองประชาชน          

เร่ืองเศรษฐกิจนะครับ พี่นองประชาชนที่มีสตางค มีกําลังพอที่จะจาย ก็ไปอยูในโรงเรียน

อีกระดับหนึ่ง แบบหนึ่ง ไมวาจะเปนของรัฐก็ดี ของภาคเอกชนก็ดีนะครับ อันนี้เก็บ

คาใชจายนะครับ อยางเชน ผมยกตัวอยาง ในชนบท หรือวาในเขตเทศบาลนี่ ใครมีเงิน    

พอแมมีเงินก็ใหไปอยูโรงเรียนรัฐหรือเอกชนก็แลวแต ที่มีมาตรฐาน เชน ติดแอร (Air 

conditioner) หรือวาทานอาหารดีขึ้น หรือวามีอะไร เครื่องไมเครื่องมือดีขึ้น ก็ไปจายเงิน

ซะ ถาเขาชอบอยางนี้ ใหเขาเปนการศึกษาทางเลือก สวนพี่นองประชาชนอยูชุมชนแออัด

ก็ดี ชุมชนในชนบทก็ดี ก็ดูแลเขาตั้งแตเรื่องเด็กเล็กขึ้นมา แลวศูนยเด็กเล็ก พี่นองไปทําไร    

ไถนาก็เอาลูกไปฝากศูนยเด็กเล็กนะครับ รัฐก็จัดดูแลเรื่องเหลานี้ เร่ืองนม เรื่องอะไรใหเขา

ดวย เพราะเขาลําบาก เดือดรอน แลวเมื่อเขามาสูขบวนการของมัธยมก็ดีนะครับ ประถม 

มัธยมก็ดี ก็ทําเปน ๒ สแตนดารดอยางนี้ พวกไหนที่โลว คอสต (Low cost) หนอย ก็ไป

เปนเด็กวัด เปนโรงเรียนวัด หรือวาเปนโรงเรียนที่รัฐจัดให ที่เหมาะสม สมควรตามสภาพ     

แกเหตุ ก็ตั้งใจเรียน ก็เปนคนดีได สามารถได เกงไดครับ เมื่อมาถึงระดับอุดมศึกษาครับ         

ทานประธาน อยางเชน ตางจังหวัด สวนภูมิภาค ผมเริ่มเห็นที่นครพนมโมเดล (Model) 

เปนมหาวิทยาลัยนครพนม เขารวมเอาอาชีวะ เกษตร เขารวมเอาหลายภาคสวน                 

ของโรงเรียนมารวมกันเปนมหาวิทยาลัยนะครับ มหาวิทยาลัยพวกนี้ก็ไม เ ลิศเลอ               



 ๓๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๑๕/๓ 

 

เพอรเฟกต (Perfect) เหมือนกับที่ทั่ว ๆ ไป แตวาก็เปนทางออกหนึ่งที่ใหเขาไดจัดการเรียน

การสอนการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนโอกาสของพี่นองคนยากคนจนนะครับ       

ใครอยากไปเรียนจุฬา ธรรมศาสตร ก็ไป มีเงินก็ไป ไปเรียนเอแบค (ABAC) อารแบค 

(RBAC) ไปที่ไหนไปเลยครับ พอแมชอบตรงไหนไป อยากเปนหมอ เปนแพทย ไปตรงไหน  ไป        

แตตองมีโอกาสหนึ่ง มีสแตนดารดหนึ่งที่บังคับเขาแตละจังหวัดเปนเขตจังหวัดนั้น ใหเขา

มาอยูที่นี่ มาเรียนที่นี่ ที่มุกดาหาร ผมก็ยกตัวอยางดีมาก โรงเรียนจุฬาภรณนะครับ ------- 

 

      - ๑๖/๑ 

 

   



 ๓๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๑๖/๑ 

 

เปนโรงเรียนกินนอนของรัฐบาล เอาเด็กความเปนเลิศไปอยูที่นั่นหมดเลย ไปอยูโรงเรียน

ประจําของรัฐ ดีมาก เกงมาก ดี ผมไปดูงานแลว ชอบมากเลยครับ แตผมติดใจอยูนิดหนึ่ง

วา นักเรียนสวนใหญนี่เปนเด็กเรียนดี แตรํ่ารวยนะครับ ผมติดใจตรงนั้น ผมบอกวา         

เด็กเรียนดี แตรํ่ารวย มันนาจะมีโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะที่เก็บสตางคพอแมเขา แลวไป

เรียนตรงนั้น ใหสรางความเปนเลิศไปเลย แตโรงเรียนที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ นาจะใหพวก           

เด็กยากจนแตเรียนดีไปเรียนอยางนี้ แลวก็มาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งก็ทั่ว ๆ ไป คือ

มันสมองคนไมเทากัน เศรษฐกิจมันไมเทากัน เพราะฉะนั้นจึงฝากทานประธานไปยัง

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญวา นาจะบังคับถึงขั้นปริญญาตรี แตเราตองออกแบบ

บังคับวา อยาบังคับทั้งหมด คือ การออกแบบรวมทั้งหมดนี่ทําใหคนโงดวยกันทั้งหมด 

ฉลาดดวยกันทั้งหมด มันไมใชครับ เพราะฉะนั้นถาเราไมบังคับ เราบังคับเฉพาะเรื่อง

เศรษฐกิจ แลวก็หาทางออกไว อยางที่ผมกราบเรียนนี่ ก็จะเปนเรื่องดีครับ ขอบพระคุณ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบคุณครับ พอดีอยูในเรื่องระยะเวลานะครับ ทีนี้ของทานอาจารยสมชัยนี่นะครับ    

ทานอาจารยสมชัยไมไดแปรญัตติเกี่ยวกับเวลา ในวรรคที่หนึ่งนะครับ แตไปแปรญัตติ

เร่ืองถอยคําอื่นนะครับ อยากใหทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานไดรับมอบมานี่นะครับ 

ทานเอาญัตติของทานอาจารยสมชัยนี่ อภิปรายพรอมกับของทานไดไหมครับ เพราะของ

ทานนี่นะครับ ไมนอยกวา ๑๒ ปจริง แตทานมีความขยายวา โดยที่เริ่มจากศึกษา

ระดับประถมวัยนะครับ ไดไหมครับ ขอเปนอยางนี้ครับ ขอรวมไปเลยนะครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   :  เรียนทานประธานที่ เคารพ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ที่จะพูดตอไปนี้ ไมใชในฐานะของกลุมผมนะครับ แตวา ในฐานะ

ของทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ ผมก็เลยมายืนอยูที่นั่งของอาจารยสมชัยวันนี้นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ถาของทานอาจารยสมชัยนี่ เขาไมไดแปรญัตติเรื่องไมนอยกวา

๑๒ ป  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ในวรรคแรกครับ 



 ๓๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๑๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ในวรรคแรกเขาไมไดแปรไวเลยครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เขาใจครับ แตวาเปนเรื่องพัวพันกัน

เลยครับ  เปนเรื่องไม เก็บคาใชจาย  และเปนเรื่องที่พัวพันกัน  ทานตองฟงครับ                

เพื่อการศึกษาของชาติ ทานใจเย็น ๆ นิดหนึ่งเถอะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ผมใจเย็นอยูแลว เพียงแตวา ผมอยากจะหารือกับอาจารยวา ที่อาจารยจะอภิปราย

นั้นนะ เอารวมกับของอาจารยเลย จะไดไมตองซ้ํากัน  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็ผมไมไดวาอะไรนี่ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ อยางนั้นเชิญครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ประเดี๋ยวผมจะไมพูดของผมเลย

ดวยซ้ํา เอาอยางนั้นเลยนะครับ ผมจะไมพูดของผมเลย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  ผมจะพูดของอาจารยสมชัย        

สวนของผมจะขอใหคุณสวิงพูด แลวตัด ตัดในฐานะหัวหนาทีมไงครับ หัวหนาทีมมีสิทธิ

พูด แลวก็ลูกทีม เพราะฉะนั้นหัวหนาทีมไมพูดเลยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คืออยางนี้ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ สิ่งที่อาจารยสมชัยเสนอไวนี่นะครับ ไมไดแปรเรื่อง

ระยะเวลา แตสิ่งที่เรากําลังพิจารณากันนี้ เรากําลังตัดสินใจวา จะเอาเวลาเทาไรนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มันเกี่ยวพันกันวา

จะเก็บคาใชจายหรือไม ถาไมเก็บคาใชจาย เวลาก็เปนอยางไรก็เปนอีกอยางหนึ่ง ทานฟง 

ปรัชญาการศึกษานิดหนึ่งสิครับ  อาจารยสมชัยไมได มีอะไรที่ มันไรสาระนะครับ           

แลวผมคิดวา เปนความเห็นที่ดี ผมขอความกรุณาเถอะครับ ทานฟงนิดหนึ่งแลวทานจะ 

 



 ๓๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๑๖/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมใหสมาชิกเขาตัดสินก็แลวกันนะครับ เชิญอาจารยอภิปราย เอาเลยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ที่เรากําลังจะพูด

กันนี้นี่ อยูในหมวดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ตองเขาใจตรงนี้กอน เรากําลังพูดกันถึง

สิทธิและเสรีภาพของคนเรียน และสิทธิเสรีภาพของคนจัดการการศึกษา ตองเขาใจ

ประเด็นนี้กอน และสิทธิและเสรีภาพทั้งคนเรียนและคนจัดการศึกษา ก็เพื่อใหไดคุณภาพ

ของการศึกษาของประเทศไทยที่ดี นั่นคือเปาหมาย ไมใชเปาหมายเพื่อเอาใจใคร          

แตเปาหมาย เพื่อใหมีสิทธิเสรีภาพของคนเรียนและคนจัด เพื่อใหไดคุณภาพที่ดี อันนั้น     

เปนหลักนะครับ เพราะฉะนั้นมาตรา ๔๘ นี่ ที่บอกวา โดยไมเสียคาใชจาย ทานประธาน

ครับ นี่คือ วิธีการบริหารจัดการทางดานซัพพลาย ไซด (Supply side) คือ มองทางดาน     

ผูใหบริการทางการศึกษา ไปบริหารจัดการทางดานนั้น แตของทานอาจารยสมชัยและ

คณะบอกวา วิธีการนี้ไมนาจะถูกตอง แตตองมองทางดานดีมานด ไซด (Demand side) 

คือ มองในแงผูเรียน แลวจะไดคุณภาพที่ดีกวา เขามองอยางไรครับ เขามองวา ที่เขียนวา 

โดยไมเสียคาใชจายนี่ เราทํามา ๑๐ ปแลว ตั้งแตป ๒๕๔๐ ถามวา ปฏิบัติไดไหม ตอบวา

ปฏิบัติไมได แลวก็ไมไดปฏิบัติดวย ----------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๑๗/๑ 

 



 ๓๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๑๗/๑ 

 

เพราะที่ผานมามันปฏิบัติไมได แลวมันก็ไมไดปฏิบัติ ผมนี่เดินสายไปฟงในตางจังหวัด

มากมาย ทุกคนบนตลอดเวลาวา มันไมไดปฏิบัติ เพราะเก็บโนนเก็บนี่ เรียกเก็บอยางนั้น

อยางนี้ อยางนี้อยางนั้น ทานประธานตองเขาใจวา ผมนี่มีขอมูลของผมมันมาจาก

ประชาชนก็สวนหนึ่งที่บอกวา ตองพูดนะ ตรงนี้ไมพูดนี่ลําบากนะ แลวประชาชนก็บน   

จริง ๆ วา มันไมไดปฏิบัติ พอถามโรงเรียน เขาบอกวา ปฏิบัติไมได ตกลงตั้งแตป ๒๕๔๐ 

มา  ไมสอดคลองกับความเปนจริง  ทานประธานครับ  ผมเคยผานการศึกษาใน

สแกนดิเนเวีย (Scandinavia) ผานการศึกษาในระบบสังคมนิยมที่เขาเปนรัฐสวัสดิการ 

แตตองรับกับระบบเศรษฐกิจ แตเศรษฐกิจบานเรานี่เปนระบบเสรี พอเราดึงเอาเรื่อง

การศึกษาไปเพียงอยางเดียว เปนระบบรัฐสวัสดิการ มันเดินไดไหม เพราะระบบภาษี

อากรของเราแวต (VAT) ๗ เปอรเซ็นต ทานทราบไหมครับวา ในสแกนดิเนเวียภาษีเทาไร 

๒๕ เปอรเซ็นต ภาษีแวต เราเสียภาษี คอรโพเรต อินคัม แทกซ (Corporate income tax) 

คือ ภาษีกําไรจากบริษัท กําไรจากนิติบุคคล ๓๐ เปอรเซ็นต ในสแกนดิเนเวีย ๕๑ 

เปอรเซ็นต ครับ บริษัทไดกําไรมา ๑๐๐ รัฐเอาไป ๕๑ เหลือ ๔๙ ทานประธานครับ นี่คือ 

ตัวสําคัญที่สุด พอเราเอาอยางเดียว จะเอาอยางเขา โดยที่ไมดูทั้งระบบเศรษฐกิจ ถามวา 

มันทําไดไหม โรงเรียนเขาบอกวา ปฏิบัติไมได ชาวบานบอกวา มันไมไดปฏิบัติ ตกลง

คุณภาพมีปญหา ทานประธานครับ ถาคุณภาพมีปญหานี่ คุณภาพของโรงเรียนทั้งหลาย

ก็พากันฉุดใหมันต่ําลง เพราะโรงเรียนที่หวังจะดี ก็บอกวา เก็บไมได คนที่จะปฏิบัติ และ

อยากจะเสริมคุณภาพ บอกตองเก็บสตางคนักเรียน ก็เก็บไมได ก็กระมิดกระเมี้ยน              

เก็บโนนเก็บนี่ เก็บไปเก็บมาก็ทําไมได ตกลงการเก็บคาใชจายดังกลาว เปนการที่ทําให

นักศึกษาจากตระกูลที่พอมีปญญาที่จะจาย ที่จะชวยกันใหมาตรฐานการศึกษาดี ก็ทํา

ไมได เขาไมมีสวนรวมในการชวยเลย เราไปปดกั้น แลวเราก็บอกวา อยูในหมวดเสรีภาพ

ของการศึกษา สิทธิของการศึกษา แตพอเราเปนอยางนั้นนะครับ การไมเสียคาใชจายนี่ 

เปนการดึงโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงและศักยภาพสูงลงมาใหเทากับโรงเรียนธรรมดา แลวก็

ต่ําพอ ๆ กัน ทานประธานครับ การไมเก็บคาใชจาย ทําใหปดกั้นการมีสวนรวม เพื่อสนอง

ทุน เพื่อการศึกษาของผูที่มีสวนไดเสียที่สําคัญในวงการศึกษา คือ ผูเรียนและพอแมพี่นอง

ของผู เ รียนเอง  ทําใหการสนองทุนเพื่อการศึกษาตองผานการจัดเก็บภาษีเปนหลัก  



 ๓๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๑๗/๒ 

 

แลวการจัดเก็บภาษี ผมกราบเรียนไปแลว เรายังใชระบบเดิมหมด แลวมันจะไปดวยกันได

อยางไร เวลาเราไปถามชาวบาน อยากเอาฟรีไหม เขาเอาแน แตพอถามรัฐบาล รัฐบาล

บอก ผมจะทําอยางไรละ ก็พวกทานรางรัฐธรรมนูญมาใหผมตองทํานะ ผมทําอยางอื่น

ไมได ทานประธานครับ ระบบเราจะเอาอยางไรบานเมืองของเรา ทานประธานครับ 

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ แตกตางกับป ๒๕๔๐ ในเรื่องวา รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ไดกําหนด

รับรองสิทธิของประชาชนในการฟองรองหนวยงานของรัฐ  ที่ไมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ            

ไวดวย ในมาตรา ๒๐๘ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งเราเห็นวา เปนเรื่องดีที่บรรจุตรงนั้นเปน

เร่ืองดี แลวเราก็กําหนดไวอีกวา โรงเรียนตองไมเก็บคาใชจายเชนเดียวกับป ๒๕๔๐ 

ขอเท็จจริง ก็คือ โรงเรียนทีนี้ก็จะตองถูกฟอง แลวโรงเรียนก็บอกวา ทําไมได ทําอยางที่พูด

ไมได เพราะเงินไมมี รัฐบาลบอกวา ฉันไมทําก็ไมได เพราะรัฐธรรมนูญบังคับใหทํา             

บอกวา โรงเรียนบอกเอาเงินมาเยอะ ๆ อีกหนอยสิ รัฐบาลบอก ก็มันไมมีเงิน แตมันตอง

จนใจทําตามรัฐธรรมนูญ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๑๘/๑ 



 ๔๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)               รัศมี ๑๘/๑ 

 

ทานประธานเห็นปญหาใชไหมครับ เพราะเราไมดูทั้งหมด ระบบเศรษฐกิจเราอยากจะให

เปนระบบเสรี แตเราไปทํากันอยางนี้ ทานประธานครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญนะครับ 

โดยเฉพาะอีกคําหนึ่งที่บอกวา รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง กลายเปนรัฐเปนผูจัดนะครับ 

การศึกษา ทําไมไมใชคําวา รัฐ ที่เขียนกันไวนี่นะครับ เขียนวา รัฐจะตองจัดการให

ประชาชนไดรับอยางทั่วถึง รัฐเปนจัดการนะครับ ทานไปจัดการ และทานบอกเสรีภาพใน

การศึกษา สิทธิในการศึกษา แตรัฐจะเปนผูจัดการ ทําไมไมแกคําเสียใหมันดีกวานั้นวา   

รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง ไมใชจัดการ ถาทานประธานดูนะครับ ทานอาจารยสมชัยทาน

แปรไว ทานขอแกคําวา จัดการ เปน จัดใหอยางทั่วถึง   คําวา รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง 

มีความหมายวา รัฐจะตองจัดการศึกษาใหประชาชนไดรับอยางทั่วถึง มีความหมายวา   

รัฐจัด แลวถารัฐจัดใหทั่วถึงแลว ก็ปดชองทางที่จะใหมูลนิธิ วัด ศาสนจักร และเอกชนจัด 

ทานประธานครับ ความจริงหนาที่ของรัฐนี่ คือ จัดการใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง คือเนนที่จัดการใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

มีคุณภาพอยางทั่วถึงครับ ไมใชสักแตวาจัดใหทั่วถึง แตจัดอยางมีคุณภาพอยางทั่วถึง 

สวนใครจะเปนคนจัดนะไมใชสําคัญนะครับ การจัดการศึกษาอาจจะทําโดยรัฐบาลสวน

หนึ่ง โดยเทศบาล โดย อบท. หรือวาโดยวัด โดยมูลนิธิ โดยศาสนจักร โดยองคกรเอกชน 

หรือเอกชนอื่น รัฐมีหนาที่เพียงกํากับดูแลกําหนดมาตรฐาน สงเสริมประชาชนใหไดรับ

การศึกษาใหไดอยางทั่วถึง เพราะฉะนั้นใครไมมีปญญาเรียน ยากจน ยากไร ลําบาก รัฐ

ตองเขาไปอุดหนุนตรงนี้ ตกลงจํานวนผูอุดหนุนก็ไมมากนัก ลดลง ใหคนที่มีปญญาสงลูก

เรียนไดอุดหนุนตัวเอง แลวเงินที่จะอุดหนุนก็จะนอยลง รัฐก็สามารถจะทําได แลว

คุณภาพการศึกษาก็ไมตก ทานประธานครับ เราอยากจะใหการศึกษาของบานเรานี่

ทั้งหมด หัวใจ คือ เรื่องคุณภาพไมใชหรือครับ หัวใจเราไมใชนโยบายประชานิยม แนนอน

ครับ ถาเราจะใหประชานิยมนี่ ถามวา ๙ ป เอาไหม ไมเอา ๑๒ ตองดีกวา ๙ ถามวา     

๑๒ ดีไหม ปริญญาตรียิ่งดีกวา ถาผมอยากจะประชานิยมนี่ งายนิดเดียวครับทาน

ประธาน ผมไปเลยวา รัฐจะตองจัดการศึกษาใหฟรีหมดทั้งประเทศถึงปริญญาเอก ใคร

อยากเรียนปริญญาเอกตองเรียนฟรีหมด แตถามวา ทานทําในความเปนจริงไดไหม แลว

ขณะนี้เราลองมาแลว ๑๐ ป เปนยาเสพติดแลวครับ ถาทานยังจะใหเสพตอไปเหมือนคน         



 ๔๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)              รัศมี ๑๘/๒ 

 

ติดยาเสพติด ๑๐ วัน แลวทานยังจะใหเสพตอไปอีก ตกลง วันหลังลงแดงนะครับ ทานแก

อะไรไมได แลวระบบการศึกษาของชาติจะตกต่ําอยางยิ่ง ทานประธานครับ ผมเสียดาย

เม่ือวานนี้ ทานอาจารยศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการทานหนึ่ง ทานยืนพูดอยูตรงนั้น 

เวลาของทานเปนเวลากอนสองทุมเล็กนอย ผมวา ทานอาจารยศรีราชามีวิสัยทัศนที่

กวางไกล และการศึกษาที่ดีมาก ๆ ผมเสียดายวา เวลานั้นไมคอยเหมาะที่คนจะฟง ผม

อยากใหอาจารยศรีราชา ถาเปนไปได ทานกรุณาเถอะครับ ทานเปนกรรมาธิการคนหนึ่ง 

อาจารยศรีราชามีความยืดหยุนดวยวา ถาเรายังจะตองใหยาเสพติดกันตอไป ทําไม      

ไมควรถึง ๑๒ ป ทําไมบอกอยางนอย ๙ คําวา อยางนอย ๙ แลวนี่ มันจะ ๑๒ ก็ได 

มากกวานั้นก็ได แลวเราทําคุณภาพการศึกษาใหมันดีอยางไร ผมฟงทานดวยความชื่นชม 

นั่นก็เปนอีกโมเดลหนึ่ง แตกราบเรียนครับ อาจารยสมชัย ฤชุพันธุ นั้น เปนผูทรงคุณวุฒิที่

มองทั้งดานการคลัง มองทางดานคุณภาพการศึกษา มองทางดานรัฐบาลในการบริหาร

จัดการ แลวก็มองรัฐธรรมนูญดวยวา เราจะไปบังคับกันอยางนี้นี่คุณภาพการศึกษาจะ

เปนอยางไร -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

              - ๑๙/๑ 



 ๔๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๑๙/๑ 

 

สุดทายครับ ทานประธานครับ ขอใหเราพิจารณาครับ เราพิจารณาในสวนที่ ๘ สิทธิ

เสรีภาพในการศึกษา สิทธิเสรีภาพของคนเรียน คนจัด และคุณภาพ สิทธิเสรีภาพ ก็

เพื่อใหไดคุณภาพการศึกษาใชไหมครับ ผมเชื่อวา พวกเราทุกคนในหองนี้ตองการ

คุณภาพที่ดี นั่นคือ หัวใจเปนหลัก สิทธิเสรีภาพของคนจัดและคนเรียนตามมาดวย ตอง

สําคัญ แตถาเราไปใชระบบที่มีปญหา คุณภาพจะตกหมด แลวเราก็ตอไปในอนาคต เราก็

จะบนวา การศึกษาของไทยแพเพื่อนบานทั้งหมด เพื่อนบานทั้งหมดกําลังจะแซงหนา 

ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

สมาชิกครับ ญัตตินี้นะครับ เพื่อความเปนธรรมนะครับ ทานชาติชายขอพูดตั้งแตแรก       

ก็ไปตัดสิทธิทาน เชิญทานชาติชายครับ เชิญเสนอความเห็นไดครับ อยูในญัตติของ     

ทานอาจารยสมชัยนะครับ เชิญครับ  

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานสภา     

ที่เคารพ กระผม นายชาติชาย เจียมศรีพงษ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ขออนุญาต

ไดเรียนอยางนี้ครับวา ผมดีใจครับที่กรรมาธิการยกราง แลวก็สมาชิก สสร. ไดคุยเรื่องนี้

กันอยางมากมายและกวางขวาง และเปนกรณีพิเศษดวยนะครับ ซึ่งเมื่อวานนะครับ 

กอนที่จะไดปดการประชุม ผมก็ไดฟงอาจารยศรีราชา เจริญพานิช  ไดกลาวตอที่ประชุม

นะครับ แลวก็มีประโยชนดวยนะครับ จริงครับ อยางที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดเรียนครับวา ใน

หมวดของสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการศึกษานั้นนะครับ เราจะมองในเรื่องของคุณภาพ

เปนหลักใชไหมนะครับ เพราะวามันจะคาบเกี่ยวกับวา ๙ ป ๑๒ ป นะครับ เราตองยอมรบั

ขอเท็จจริงครับวา ในการที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญแลวนี่นะครับ ในป ๒๕๔๐ นี่เขียน 

เรียนฟรี ๑๒ ป แลวสามารถที่จะไดปฏิบัติจริงไดไหมนะครับ ซึ่งในเรื่องของในรายละเอียด 

ในอนาคตเองนะครับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ ผมคิดวา ก็คงจะตองมาแถลง

นโยบายตอสภาแหงนี้นะครับ หลายรัฐบาลครับ ที่ไดแถลงแลวนะครับ ไมไดปฏิบัติตาม

นโยบาย หรือไมไดปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไวนะครับ ซึ่งอาจจะอางดวยวา ปญหา

ทางดานเศรษฐกิจนะครับ หรือไมสอดคลองตอความตองการของในสภาวะชวงนั้น       

นะครับ ขออนุญาตกราบเรียนในเบื้องตนวา เราเสียดายครับ มันสมองของนักเรียนในชวง 



 ๔๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รสรินทร ๑๙/๒ 

 

ระยะเวลา ๑๐ ป ที่ผานมา การที่จะไดดูแลนักเรียนนะครับ เราขาดความดูแลที่ชัดเจน   

นะครับ ความสําคัญของการศึกษานั้น มีความสําคัญอยางยิ่งยวดครับ ในเรื่องของการที่

จะไดใหเด็กเหลานั้นนะครับไปอยูในสังคม ประเทศชาตินั้นจะม่ันคงนะครับ และจะ

เขมแข็งไดก็เพราะในเรื่องของการศึกษา ตัวผมเองนั้นนะครับ ผมไมไดมีสวนในเรื่องของ

การศึกษา แตวา ไดสัมผัสในพื้นที่ของภูมิภาคอยางหลากหลายนะครับ ซึ่งวันนี้ เรา

รวมกลุมมาประมาณ ๘ กลุม ก็คงมาจะสรุปวา ในกรณีของเมื่อเราเขียนรัฐธรรมนูญ     

ไปแลวนี่ เราสามารถที่จะทําไดหรือไมไดอยางไร ผมเห็นดวยครับ ในบางเรื่องที่           

อาจารยศรีราชาไดนําเสนอเมื่อวานวา ในกรณีของการที่จะตองเขาไปดูแลการศึกษา

บางสวน ๙ ปนะครับ เหตุผลก็เพราะวา คาเฉลี่ยตอรายหัวนี่ ที่ทานอาจารยศรีราชา

นําเสนอมาเมื่อวานนี้นะครับ กอนวัยประถม ๑,๘๐๐ กอนชั้นประถม ๒,๐๐๐ ชั้นมัธยม 

๔,๐๐๐ ชั้นมัธยมปลาย ๔,๐๐๐ ซึ่งตรงนี้ ผมคิดวา ถาเรานั้น ระบุนะครับ ในเร่ืองของ   

ในรายละเอียดแลวนี่ รัฐบาลทําไดไหม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาทําไดไหมนะครับ ทีนี้ผม

ขออนุญาตที่จะไดเรียนทานประธานครับ ---------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๐/๑ 

   

 

    



 ๔๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                พรเทพ ๒๐/๑ 

 

ในเรื่องของการทําไดไหมนี่นะครับ นอกจากที่กระทรวงศึกษาธิการจะไดรับงบประมาณ

จากรัฐบาลที่ไดดูแลตัวเองแลวนี่นะครับ เรายังมีหนวยงานองคกรอื่น ๆ ไมวาจะเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กทม. ก็ตาม เมืองพัทยาก็ตาม องคการบริหารสวนจังหวัด     

ก็ตาม แมกระทั่งเทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสามารถที่จะไดชวยกัน 

ในเรื่องของการเติมงบประมาณไปสูการศึกษา เชน ในเรื่องของการอุดหนุน การสนับสนุน

ใหกับการศึกษา  ที่ ผมพูดอย างนี้  ก็ผมชี้ ให เห็นว า  บางทองถิ่ นนั้ นนะครับ  มี

ทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมาก บางทองถิ่นนั้น สามารถที่จะมีรายไดไปชวยในเรื่อง

ของการศึกษา วันนี้กรรมาธิการหลายทานก็เปนคณะกรรมการกระจายอํานาจดวย ตรงนี้

ผมขออนุญาตกราบเรียนวา มันจะมีความสัมพันธอยางไรกับ ๙ ป ๑๒ ป องคประกอบ

ของการศึกษาที่อยูตามโรงเรียน ก็จะมีองคประกอบที่สําคัญ ๆ ๓ องคประกอบ ก็คือ     

ตัวนักเรียนเอง ตัวผูปกครอง แลวก็ตัวบุคลากรผูสอน ที่มีความสําคัญอยูในโรงเรียน    

ตรงนั้น ถาโรงเรียนนั้น ขาดงบประมาณ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ดี เราไมมีงบประมาณ

ให โรงเรียนก็ไมสามารถที่จะไดจัดการศึกษาใหอยางมีคุณภาพได ยังมีอีกครับ องคกร

เอกชนนะครับ ถารัฐบาลนั้น คิดวา ใหองคกรเอกชนนั้น เขาไปชวยเหลือได โดยอาจจะใช

วิธีลดภาษี ซึ่งอาจารยสมชัยก็เขียนอยู ตรงนี้ก็จะเปนการชวยเติมเต็มของการศึกษาได

อยางหนึ่งนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ในเรื่องของระยะเวลาตาง ๆ นั้น ที่กําหนด

มานี่ เราคงจะตองมานั่งวิเคราะหกันใหดี และเปนขอละเอียดออน และมีความสําคัญมาก

ครับ ที่ทานบอกวา ๙ ป ๑๒ ป ๑๕ ป นี่นะครับ การที่จะเรียน ๙ ป ๑๒ ป ๑๕ ปนี่                  

มันจะตองเดินดวยงบประมาณใชไหมครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นถาทานบอกวา 

เราจะมาสรุปอยางไร ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ยังมีอีกหลายหนวยงานครับ ที่สามารถ

ที่จะไดเขามาชวย เพียงแตวา เราจะมองในเรื่องของคุณภาพการศึกษาอยางไรอยางหนึ่ง

นะครับ ผมขออนุญาตที่จะไดเรียนครับวา ฐานของเด็กทั้งกอนประถม ชั้นประถม หรือ

มัธยม ถาฐานเหลานี้เราไมสงเสริมใหเขาเรียนอยางมีคุณภาพ พอมาถึงชั้นอุดมศึกษา 

แลวนี่ เราก็มาติวเขมกันตรงนี้ ซึ่งบางครั้งนั้น นักเรียน เด็กก็ไมสามารถที่จะรับไดนะครับ 

ขออนุญาตกราบเรียนวา ในเรื่องของการที่จะไดสงเสริมในเรื่องของการศึกษานั้น                  

ใหเทาเทียมกัน และโดยเสมอกันนั้นนะครับ เปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก และผมขออนุญาต 



 ๔๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             พรเทพ ๒๐/๒ 

 

เรียนบันทึกเลยครับวา ตั้งขอสังเกตครับ ทานประธานครับ โรงเรียนที่อยูตามภูมิภาค          

ตาง ๆ โรงเรียนที่อยูตามตําบลตาง ๆ ประชากรของประเทศไทยเราเพิ่มขึ้น แตนักเรียนนั้น

นอยลง  กลับไปกระจุกอยูที่ตามอําเภอ  ตามจังหวัด  ทําไมถึงเปนอยางนั้นครับ                    

ทานประธานครับ บางโรงเรียนเขาอยูตามอําเภอ  จังหวัด เขามีสมาคมศิษยเกา              

คอยประคับประคอง เขามีกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจจะไดมีฐานะ มีสื่อการเรียน                

การสอนที่ดีกวา มีบุคลากรที่ดีกวา ทําไมพี่นองประชาชน เขาก็อยากใหลูกหลานเขานั้น     

ไดเรียนที่ดีกวา แบบมีคุณภาพ เขามีความตั้งใจอยางนั้น เราทําอยางไรเราจะสงเสริมให

โรงเรียนที่อยูตามตําบลเหลานั้นเขาไดมีงบประมาณที่เพียงพอ ผมคิดวา ในเรื่องของ

ขอเท็จจริง จริง ๆ แลวนี่ ผมไดฟงรัฐมนตรีมาหลายคน บอกวา ปญหาเศรษฐกิจของเรา

นั้น เราไมสามารถมีงบประมาณไดเพียงพออาจจะไดเรียนโรงเรียนดี แตผมขออนุญาต               

กราบเรียนครับ ในกรณี ๙ ป หรือ ๑๒ ป นั้น อาจจะเปนขอแตกตาง แตวา ในเรื่องของเรา

จะทําไดหรือไมอยางไรในเรื่องของคุณภาพการศึกษา เพราะฉะนั้นผมขออนุญาต               

กราบเรียนครับวา ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๑/๑ 

 



 ๔๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         อุทัยวรรณ ๒๑/๑ 

 

ยังมีอีกหลายหนวยงานครับที่จะไดเขามาชวยสนับสนุนหรืออุดหนุนในเรื่องของการศึกษา 

มันจะมีผลใหกับ ๙ ป และ๑๕ ป ตอไปครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบคุณครับ กลุมตอไปนะครับ ทานสวิงครับ วรรคหนึ่งนะครับ  

  นายสวิง  ตันอุด   :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ใน

ญัตติที่เราขอเปลี่ยนแปลงแกไขนี่นะครับ ก็คือ เรื่อง ๑๒ ป นี่ ไมขัดกันนะครับ กับรางของ

กรรมาธิการยกราง แตวา สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งที่ผมอยากจะขออภิปรายวันนี้นี่นะครับ ก็คือ 

เร่ืองเกี่ยวกับวา จะเริ่มนับแตไหนนะครับ เพราะวา ในเร่ืองของยกรางนี่นะครับ ไมไดพูด

ถึงเรื่องเกี่ยวกับการนับ แตฟงดูแลวโดยหลักการทั่วไป ตอนนี้ในเรื่องของการศึกษาก็

มักจะนับตั้งแตระดับประถม ก็คือ ตั้งแต ป. ๑ เปนตนไป ดังนั้น ญัตติที่ขอแปร ก็คือ เร่ือง

ที่จะขอเริ่มนับตั้งแตระดับปฐมวัย ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้ผมอยากจะตั้งเปนขอสังเกตนะครับ

วา หลายครั้งที่สําคัญ ตั้งเปนขอสังเกตวา หลายครั้งเราเริ่มการศึกษาของเราชาไป ผมคิด

วา ตอนนี้ไมวาดวยเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยใด ๆ ก็แลวแต ทั่วโลกเองก็ยอมรับวา กอน

จะถึงอนุบาลก็สายเสียแลว ถาเราไดศึกษาเรื่องนี้ เราก็จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของ

มนุษย พัฒนาของคน และตอนนี้ผมเขาใจวา คนที่อยูในแวดวงของการศึกษา หรือพอแม 

ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย เรารูวา แมกระทั่งอยูในครรภของมารดา 

ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับตองไดรับการพัฒนาการแลว ตอนนี้จํานวนมากนะครับ พอแมจํานวน

มากนี่นะครับ ฟงเทป ฟงดนตรี ตั้งแตลูกอยูในครรภแลว นี่คือ ความที่เปนจริง เพื่อที่จะทํา

ใหพัฒนาการของเด็กตั้งแตอยูในครรภ ทีนี้ ถาเราไปเริ่มนับตั้งแต ๖ ปนี่นะครับ แลวไป

เริ่มการศึกษาตั้งแตโนนนี่นะครับ กระบวนการพัฒนาทางสมองก็ดี พัฒนาการทางดาน

อารมณก็ดี ผมคิดวา อันนี้คือ เร่ืองที่เราชาไป เพราะจริง ๆ แลวพัฒนาการของเด็กนี่เร่ิม

ตั้งแตตนครับ ทานประธาน ดังนั้นนี่ เอาละ ถึงอยางไรก็ตาม ถาเราไปนับเริ่มตั้งแตปฐมวัย 

๓ ขวบ ก็ไดนะครับ แตวา เพราะทุกวันนี้ ผมคิดวา เราปลอยใหปฐมวัยเปนไปตามอะไร 

ยถากรรม ตามยถากรรม ปลอยใหวัดจัดการศึกษาในเรื่องนี้เอง ปลอยใหโบสถในชนบท

จัดการศึกษาในเรื่องนี้เอง ปลอยใหโรงเรียนในชุมชนจัดการศึกษาในเรื่องนี้เอง จริง ๆ แลว

ในตางประเทศใหความสําคัญในเรื่องนี้มากครับ ครูอนุบาล ปฐมวัยได รับคาตอบแทน 



 ๔๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           อุทยัวรรณ ๒๑/๒ 

 

สูงกวาในมหาวิทยาลัยเสียดวยซ้ําไป เพราะวา ถือวา เปนการเริ่มตนของพัฒนาการของ

มนุษยที่สําคัญ และผมคิดวา ตอนนี้เวลาเราอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ คําวา 

คุณภาพ ไมไดหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับสติปญญา เรื่องเกี่ยวกับทางดานไอคิว (IQ – 

Intelligence Quotient) เทานั้นเอง ตอนนี้ระบบของการศึกษาเราจะตองไปคิดถึงเรื่อง

พัฒนาการในเรื่องของอีคิว (EQ – Emotional Quotient)  คือเร่ืองของอารมณ ตอนนี้เรา

จัดระบบการศึกษาของเราดวยเรื่องเกี่ยวกับการแขงขันครับ เราใชวิธีการแขงขันเขาไปสู

เด็ก แขงขัน แขงขันกันจนถึงที่สุด เด็กเครียดครับ พอถึงที่สุด ตอนนี้นี่นะครับ มีคําพูดที่

เกิดขึ้น ก็คือวา เด็กของเราตอนนี้สมองโตครับ แตวาใจเล็กครับ ใจนี่เล็กลงเรื่อย ๆ แต

สมองโตขึ้นเรื่อย ๆ สอบไมไดเกรด ๔ โดดตึกตายครับตอนนี้ นั่นแสดงวา ผูใหญเราเองจัด

การศึกษาผิดพลาดครับ เพราะไปเนนเรื่องการแขงขัน และไปเนนเรื่องเกี่ยวกับทางดาน

สติปญญา หรือเรื่องความรู เสียจนไมไดสนใจเรื่องเกี่ยวกับทางดานอารมณของเด็ก ซึ่ง

ผมคิดวา เร่ืองนี้ผิดพลาดมาโดยตลอด ดังนั้นนี่นะครับ ถาเราถอยรนลงไป เพื่อที่จะนับ 

ผมคิดวานับที่ ๑๒ ป ก็ได เร่ิมกันที่ตัวเลข ๑๒ ป ก็ได แตทําอยางไรถึงจะรนลงมาวา            

เร่ิมตั้งแตปฐมวัย เราจะเนนกระบวนการนี้ เปนการปูพื้นฐานในเรื่องของเด็ก แลว

พัฒนาการของเด็กนี่นะครับ ใหไดรับการปูพื้นฐานมาอยางดี หลายเรื่องนะครับ จําเปนที่

จะตอง ตอนนี้ ถึงแมวารัฐจะไมจัดให หรือกระบวนการอื่นไมจัดให แตความจําเปน

ทางดานสังคมก็ทําไปแลวนะครับ อยางไรก็ตาม ตอนนี้นี่นะครับ พอแมออกไปทํางาน

นอกบาน อายุ ๒ ขวบ ก็ตองเอาไปฝากแลวนะครับ ฝากโรงเรียน ฝากปฐมวัย ฝากอะไร

ทั้งหลาย ก็เร่ิมตั้งแตตรงนั้นแลว โดยความเปนจริง เพราะวา สภาวะทางดานเศรษฐกิจนี่

นะครับ บีบใหเรานี่ตองทําแบบนั้น เรื่องเกี่ยวกับที่จะตองเตรียมการสําหรับในการที่จะทํา

เร่ืองนี้ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                  - ๒๒/๑         

 



 ๔๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นัชชา ๒๒/๑ 

 

เราปลอยปละละเลย ครูที่จะมาดูแลเด็กในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ เราแทบจะไมมีกระบวนการ

ในแงของการที่จะเตรียมความพรอมนะครับ ดังนั้น เราไปเนนความสามารถ หรือสิ่งที่

เรียกวา ผูสอน อยูที่ชั้นสูงขึ้นไป ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท แตวา พื้นฐานของเด็กเรา

ปลอยใหเปนไปตามยถากรรมจริง ๆ ดังนั้นนี่นะครับ ในการแปรญัตติในเรื่องนี้ ผม

อยากจะใหในเรื่องนี้ถูกบรรจุไวชัดเจนนะครับวา เราจะเริ่มนับนะครับ แลวคิดตั้งตนเรื่อง

เกี่ยวกับปฐมวัยใหชัดเจน และสิ่งที่สําคัญ ก็คือวา ถึงแมวาจะบีบเร่ืองนี้ลงมา ใหเหลือ

ตรงที่ ม. ๓ ก็ตามนะครับ แตวา ขยับลงมาที่ฐาน แตวา สิ่งนี้ สิ่งที่สําคัญที่แปรญัตติเพิ่ม

ขึ้นมา ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับไมเก็บคาใชจายใด ๆ คําวา ไมเก็บคาใชจายใด ๆ ในความหมาย

ก็คือวา ทุกวันนี้เราทําไมไดนะครับ โดยความเปนจริง เราจะเปดขึ้นไปถึงชั้น ๑๒ ป  ๑๕ ป 

หรืออยางไรก็แลวแต เราทําไมไดครับ เพราะวางบประมาณอะไรตาง ๆ ตอนนี้ก็ถือวา เปน

เรื่องที่โกหกหลอกลวงประชาชนทั้งสิ้น ในเรื่องเกี่ยวกับวาไมเสียคาใชจาย เพราะวาจริง ๆ 

หลายทานก็ไดอภิปรายมาแลววา เราปฏิบัติไมได แตถาจะปฏิบัติไดในวงที่แคบ แลวไป

เร่ิมตนที่รากฐานของประชาชน และเนนกระบวนการในแงของการที่จะทําใหการศึกษาที่

เรียกวา มีคุณภาพ ที่ไมใชการแขงขัน แลวก็ไปเนนในเรื่องเกี่ยวกับทําใหความสุขเกิดขึ้น

จากการศึกษาอยางแทจริง เพราะตอนนี้ปรัชญาในเรื่องเกี่ยวกับคําวา คุณภาพของเรา

แตกตางกันออกไปดวยครับ ตอนนี้เราสอนเด็ก เพื่อที่จะใหไปหางาน เพื่อที่จะใหไปเปน

ลูกจางเขานะครับ แตวา ทําอยางไรเราจึงจะทําใหเด็กไปสรางงาน เปลี่ยนปรัชญาตรงนี้

ใหไปสรางงาน เพื่อการพึ่งตัวเอง สามารถที่จะพึ่งตัวเองไดอยางมีความสุข แลวการเรียน     

นี่นะครับ ทําใหเปนการเรียนที่มีความสุขนะครับ ซึ่งผมเองก็แปรไวตอนทาย แตยังไมถึง 

ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ในเร่ืองเกี่ยวกับชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับที่จะตองใชกระบวนการ

ของชุมชนมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทําใหการศึกษาของเด็กมีชีวิตขึ้นในแงของชุมชน 

ซึ่งผมคิดวา อันนี้คือ เร่ืองที่สําคัญดวย ดังนั้นผมคิดวาในเรื่องนี้ก็ตองขอที่จะตองใหขอมูล

นะครับวา เราอาจจะตองไปเร่ิมตนการศึกษาที่กอนหนานี้นะครับ เพราะวาความจําเปนนี่

นะครับ ในเร่ืองเกี่ยวกับทางดานอารมณ ความรูสึก เร่ืองเกี่ยวกับเด็กที่จะตองมีคุณภาพ 

แลวถึงที ่สุดแลวนี ่นะครับ  เ ราจะชวยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับผูปกครองดวยนะครับ 

เพราะวา ตอนนี้โรงงานทั้งหลายก็ดีนะครับ ในสถานที่ตาง ๆ ก็ดี เวลาที่ลาคลอดเสร็จ 



 ๔๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นัชชา ๒๒/๒ 

 

เรียบรอยแลว เลี้ยงลูกไดพักเดียว หลังจากนั้น ก็ตองหอบลูกไปที่ทํางาน แลวหลังจากนั้น

จะตองสรางสถานดูแลเด็กในสถานที่ทํางานดวย ดังนั้น กระบวนการนี้ถาเราเนนดวย 

และใหรัฐเขามาดูแลอยางเต็มที่ ปูพื้นฐานของเด็กในเรื่องเกี่ยวกับทางดานอารมณ 

ความรูสึก เตรียมความพรอมในการที่จะเติบโตขึ้นไปเปนผูใหญที่ดี นาจะเปนเรื่องสําคัญ 

ผมอยากจะตั้งขอสังเกตที่จะเพิ่มเติมอยางนี้ครับ ทานประธาน ขอบคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ของทานวีนัสเดี๋ยวเอาไวตอญัตติ ของทานวีนัส ของทาน ๑๒ ปเหมือนกันไมใช    

หรือครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผม ๑๒ ป ไมเก็บคาใชจายครับ แตวา           

ทานประธานครับ ผมใครหารือทานประธานกอนวา ประเด็นที่ผมยื่นญัตติแปรนั้น ผมแปร

ทั้งหมวดการศึกษา ก็แปลวา ขอใหไดหมวดการศึกษาแหงชาติกอน ในนี้ทานประธาน      

ใหลงรายละเอียด ในมาตรา ๔๘  ๔๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง มันก็ไปกระทบของผม           

คือ มาตราที่ ๘๒/๒ ถาลักษณะอยางนี้นะครับ ทานประธานครับ ผมรูเลยวา ผมจะไมได

รับการพิจารณาในหมวดการศึกษาแหงชาตินะครับ เพราะวา ทานจะตองเทียบเคียง          

ผมรบ ๒ ที่ ผมรบกรรมาธิการ ๑ ที่ รบกับขางลางอีก ๑ ที่ ถาถามวา ถาตรงนี้ปุบ ถึง

สุดทายผมอภิปรายนี่ ผมอภิปรายรวบไมไดครับทาน ปรึกษาทานนะครับ ดวยความ

เคารพครับทานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือ ตอนนี้ผมกําลังพิจาณาอยางนี้ ทานวีนัสครับ กําลังพิจารณวา จะเอากี่ปกอน              

ใชไหมครับ ตกลงเราจะเอาตรงนี้อยางไร ของทานมันก็มีกี่ปอยูดวย เพราะฉะนั้นเดี๋ยว    

พอกี่ป ของทานก็อยูในกลุมพวกนี้แหละ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ไมใชครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

แตสวนรายละเอียดนี่นะครับวา วิธีการจะจัดอยางไร อะไร อยางไรนะครับ เดี๋ยวคอยวา 

อีกทีหนึ่ง 

   



 ๕๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นัชชา ๒๒/๓ 

 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ไมครับ มิไดครับ ทานประธานครับ ผมกําลังเรียน

ทานประธานวา ถาทานประธานจะใชวิธีในการเทียบอยางนี้ ของผมมันก็จะตกไป       

โดยปริยายครับ ทานครับ ของผม ผมจะรบ ๒ ที่ ------------------------------------------------- 

 

           - ๒๓/๑ 

 

 

 

 

  

 



 ๕๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         สุพชิชาย ๒๓/๑ 

 

อยางที่ผมเรียนทานประธานวา ผมเห็นตางจากกรรมาธิการ คือ ไมเก็บคาใชจายใด ๆ 

ทั้งสิ้น ก็อยูในมาตราที่ ๖๘/๒ ซึ่งตรงกับมาตราที่ ๔๘ นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมตก ไมตก เพราะวา เดี๋ยวจะถามตอไปวา แลวตกลงจะเก็บหรือไมเก็บ ตอนนี้เอาปกอน 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  แลวหลังจากนั้นทานประธานจะใชวิธีไหนครับ 

ในการที่จะตองเทียบเคียงกับยกรางครับ ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็เดี๋ยวยกรางเขาไมตองเก็บใชไหมครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  คือ ตอนนี้ตองรูทิศทางกอนวาเราจะเทียบเคียง

ลักษณะไหน เพราะวา แตละกลุมก็ไดอภิปรายกันไปหมดแลวนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยกรางนี่เขาไมเก็บคาใชจาย 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  แลวประเด็น ก็คือ เราจะใหเทียบเคียงอยางไรวา

กลุมไหนควรจะไดรับการเทียบเคียง เราจะตองโหวตใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใชครับ ก็วาทีละมาตราอยางไร 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาลักษณะนี้ ผมก็ไมไดพูดละครับในประเด็น

ของผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดพูดสิ เดี๋ยวใหพูดครับ เดี๋ยวพอหมดของทานสุรชัย ของทานวัชรา แลวก็จะขึ้นของทาน 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป   :  ผมเสนอนิดหนึ่งครับ  ทานประธานครับ            

ถาอยางนั้นนี่ ผมขอรวบรัดตัดตอนวา ถากรรมาธิการยกรางเห็นสมควรวา จะตองมีการ

แกไขเรื่องของหมวดการศึกษาแหงชาติตรงนี้กอน ถาทุกคนเห็นควรวา ควรจะเปนหมวด

การศึกษาแหงชาติ แลวคอยมาวาขางในกัน อยางนี้จะดีไหมครับ ถาไมอยางนั้นหมวด

การศึกษาแหงชาติผมจะตกไปโดยปริยาย  

 



 ๕๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             สพุิชชาย ๒๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ถาไปเอาตามทานนี่นะครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมพยากรณลวงหนาไดเลยวา เร่ืองนี้ผมแพ    

แลวก็ตก ไมไดรับการพิจารณาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือเดี๋ยว เราอยาเพิ่งดูแพชนะ ถาไปบอกวา เอาหมวดของทานหรือนี่นะครับ มันก็ตองไปดู

เนื้อหา อยางนั้นสมาชิกก็ตัดสินใจไมไดวา จะเอาหมวดของทานหรือไม ใชไหมครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมถึงนําเรียนวา จะตองฟงผมกอน คือวา ถาจะ

จัดเปนหมวดการศึกษาแหงชาติ ผมตองไดอภิปรายกอนในเชิงบวก คือ เอาหมวกไปใสหัว 

แลวถึงรูวา ขางในคืออะไร ทีนี้ทานเอาขางในออกมา ซึ่งของผมก็มีประเด็นขางในดวย

เชนกัน เพราะฉะนั้นถาลักษณะนี้ ผมบอกไดวา ผมพยากรณลวงหนา งานนี้ไมมีหมวด

การศึกษาแหงชาติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนี้ดีไหมครับ เดี๋ยวอภิปรายใหเสร็จกอนนะครับ ใหของทานสุรชัย ของทานวัชรา   

เสร็จกอน แลวก็มาถึงหมวดทาน ทานก็เสนอวา จะใหเอาของผมมาลงโหวตกอน อันนั้น

คอยวาอีกทีหนึ่ง 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  มิไดครับ คือ ทานประธานยังไมไดตอบคําถามวา 

หลังจากที่อภิปรายแตละกลุมแลวเสร็จนี่ ทานมีแนวคิดในการที่จะเทียบเคียงกับยกราง

อยางไร และจะเอามาตรการไหน เอาวรรคไหนเขาไปเทียบ ทานก็ตองโหวตในที่ประชุม

อยางนี้อยูดีใชไหมครับ ทานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือ ของคนอื่นนี่เขาไมมีปญหา เพราะวาเขาวากันรายวรรค แลวเขาก็เอาวรรคแตละวรรค

ที่เขาแกนี่ เขาก็เอาของยกรางเปนหลัก ของคนอื่นไมมีปญหา แตของทานนี่ คนอื่นนี่เขา

ยังไมรูเลยวา ของทานคืออะไร เพราะฉะนั้นฟงของทานสุรชัยกับทานวัชราใหจบกอน พอ

จบ แตยังไมไดโหวตนะครับ ก็ฟงของทานดูวา เออ ของทานนี่มันเหมือนกับของใครไหม

นะครับ ถาหากวาไมเหมือน ทานก็บอกวา ผมขอโหวตกับยกรางกอนนะครับ 



 ๕๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             สพุิชชาย ๒๓/๓ 

 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  โอ.เค. (O.K. – Okay) ครับ เขาใจครับทาน

ประธานครับ   ขอบคุณครับผม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เขาใจนะครับ เพราะยังไม รูรายละเอียดของทานเปนอยางไร ไปโหวตกอนไมได           

เชิญทานสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภาราง ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๔๘ นะครับ ในมาตรา ๔๘ 

กลุมของผมไดยื่นขอแปรญัตติในประเด็นเรื่องของระยะเวลาที่จะไดรับการศึกษา          

ขั้นพื้นฐานไว จากเดิม ๑๒ ป เปน ๑๕ ป โดยใหเร่ิมนับจากการศึกษาระดับปฐมวัย 

เหตุผล กระผมจะไมขอลงในรายละเอียดของเหตุผล รวมทั้งจะไมขอลงรายละเอียด

เกี่ยวกับความสําคัญของการศึกษา เพราะวา ผูอภิปรายหลายทานไดอภิปรายใหเห็นถึง

ความสําคัญของการศึกษาแลววา การศึกษานั้น คือการสรางคน ซึ่งจะนําไปสูคนสราง

ชาติ แตผมจะขออนุญาตนําเสนอขอมูลตอทานประธาน ทานกรรมาธิการยกราง และ

เพื่อนสมาชิก เกี่ยวกับสภาพการศึกษาของประเทศไทยดังนี้นะครับ จากขอมูลที่มีอยู 

ขณะนี้เรามีประชากรในวัย ๑๕ ปขึ้นไป ประมาณ ๕๐.๕ ลานคน ทานเชื่อไหมครับวา ใน

จํานวนประชากรจํานวน ๕๐.๕ ลานคนนี้ เรายังคงมีประชากรในวัยที่ตองควรไดรับ

การศึกษา  แตไมไดรับการศึกษาอยู ๒.๖ ลานคน เรามีประชากรที่ไดรับการศึกษาต่ํากวา

ชั้นประถมการศึกษาอยู ๑๗ ลานคน เรามีประชากรที่ไดรับการศึกษาในระดับชั้นประถม

การศึกษาจํานวน ๙.๗ ลานคน จบการศึกษามัธยมตน ๘.๕ ลานคน มัธยมปลาย ๖.๔ 

ลานคน  มีโอกาสไดเรียนการศึกษาจนกระทั่งจบชั้นปริญญาตรีอยูเพียง ๕.๘ ลานคน หรอื

คิดแลวเปนเพียงจํานวน ๑๑.๖ เปอรเซ็นต ของประชากรวัยการศึกษา นั่นคือ ประเด็นที่

จะนําไปสูขอพิจารณาวา เหตุใดขณะนี้ประเทศไทยเรายังคงมีประชากรที่เขาไมถึงระบบ

การศึกษาแหงชาติอยูเปนจํานวนมาก นั่นคือประเด็นที่ ๑   

   ประเด็นที่ ๒ ก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษา ในเรื่องของคุณภาพ

การศึกษานั้น มีปญหาที่อยากจะนําเสนอใหที่ประชุมไดมีโอกาสพิจารณารวมกันก็คือ ---- 

          - ๒๔/๑ 



 ๕๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วีรุทัย ๒๔/๑   

 

๑. คุณภาพของหลักสูตร  ๒. คุณภาพของการเรียนการสอน ประเด็นที่ ๓ ประเด็นเรื่อง

ของการบริหารการศึกษาแหงชาติ ขณะนี้ เราตองยอมรับวา การศึกษาของชาติยังคงมี

ปญหาเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งปญหาเรื่องของการบริหารจัดการนั้น นําไปสูปญหาของ

การศึกษาที่ไมเทาเทียมกัน นําไปสูโอกาสของการศึกษาที่ประชากรเขาไมถึง และไมทั่วถึง 

นําไปสูปญหาเรื่องของคุณภาพของการศึกษา และทายที่สุด นําไปสูปญหาเรื่องของ

ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผูที่ทําหนาที่ใหการศึกษา หรือที่เราเรียกวา บรรดา        

พอพิมพ แมพิมพของชาติทั้งหลาย จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวนั้น  ในกลุมของกระผม    

จึงไดนํามาสูการทําความคําแปรญัตติวา เพื่อตอบสนอง และแกปญหาทั้งหมดที่ได

นําเสนอมา กลุมของผมจึงไดนําเสนอวา เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษา และเพื่อเปน      

การพัฒนาเยาวชนของชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรที่จะเริ่มตนตั้งแตชั้นปฐมวัย    

หรือในชั้นระดับอนุบาลการศึกษา ไปจนถึงชั้นจบมัธยมปลาย รายละเอียดของเหตุผลวา 

เหตุใดประเด็นเรื่องของจํานวนระยะเวลา กลุมของกระผมจึงไดเสนอมาวา ควรที่จะ    

เพิ่มจาก ๑๒ ป เปน ๑๕ ป ผมจะขออนุญาตทานประธานใหผูที่รวมทําคํารับรอง          

ในคําแปรญัตติในกลุมของกระผมไดเปนผูนําเสนอ ซึ่งจะประกอบดวย ทานวิทธยา     

ทานเกียรติชัย ทานกฤษฎา ทานประดิษฐ  ทานเจริญศักดิ์ แลวก็ทานสมเกียรติ คนละ    

ไมเกิน ๓ นาทีครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ หมดเลยครับ เกือบหมด ทานลองเลือกดูกอนดีไหมครับ คนอื่นจะไดอภิปรายญัตติ

อ่ืนดวย เอาตัวแทนสัก ๒ ทานกอนแลวกันนะครับ แลวจะเสริมคอยวากันนะครับ        

ทานวิทธยาครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ               

ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย สสร. ครับ วันนี้เรากําลังพูดกันถึงเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญของ

ประเทศชาติ คือ เร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนทั้งประเทศ 

ตั้งแตเยาววัย จนกระทั่งถึงเปนผูใหญ เพราะการศึกษาเรามีตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึง

การศึกษาตลอดชีวิต ทานประธานครับ สําหรับการที่เรากําลังพูดขณะนี้ คือมาตรา  ๔๘ 

วรรคหนึ่งเทานั้นกอน ซึ่งประเด็นที่ทานกําลังใหพวกเราอภิปราย ก็คือ วรรคหนึ่ง  



 ๕๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วีรุทัย ๒๔/๒  

 

ซึ่งถาจะอานดูในวรรคหนึ่งนั้น ก็จะสามารถแยกไดงายไดวา บุคคลนั้นยอมมีสิทธิไดรับ

การเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในนี้เขาจะบอกวา กี่ป ซึ่งทานอยากจะ

ทราบวา เอากี่ปกันแน แลวรัฐตองจัดอยางทั่วถึง แลวก็มีคุณภาพ และก็ไมเสียคาใชจาย 

ประเด็นที่ผมจะกราบเรียนทานเกี่ยวกับเร่ืองถึงจํานวนเวลาของการจัดการศึกษานะครับ 

ขณะนี้ถาเราพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผมอยากจะกราบเรียน

ทานถึงหลักฐานจริง ๆ ก็คือวา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ ๒๕๔๒            

ในมือผมนี่ มาตรา ๑๖ จะบอกไววา การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นจะตองจัดไมนอยกวา ๑๒ ป 

กําหนดไวแลวใน พรบ. ศึกษาแหงชาติ ๑๒ ปนี้หมายความวา เราเริ่มจัดการศึกษาขณะนี้

ตั้งแตชั้น ป. ๑ ถึง ชั้น ม. ๖ นะครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ป. ๑ ถึง ป. ๖ ขณะนี้เรา

จัดอยูแลว แลวก็เราไดจัดดําเนินการไป ๑๐ ป ตั้งแตเราเริ่มดําเนินการกันมา ที่ผานมานั้น 

เราดําเนินการให โดยที่มีหนวยงานตาง ๆ รับผิดชอบกันออกไป แตวาการจัดการศึกษา

ขณะนี้นั้น ในกลุมของผมเองนี้ เราไดรับฟงมาจากประชาชนที่ในสวนของภาคกลาง            

นะครับ และบางทานที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ก็ไดชี้แจงวา ประชาชนตองการ

อยากจะใหการศึกษาตรงนี้ไดถึงบุตรหลานของเขาอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือ 

เด็กที่กอนเขาเรียนประถมศึกษา นั่นคือ อนุบาล หรือชั้นปฐมวัย จริง ๆ แลวในวันนี้ ขณะนี ้

เดี๋ยวนี้ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรืออนุบาลนี่จัดกันอยูแลว จัดกันอยูแลวครับ            

ทั้งของรัฐและของเอกชน แตวามันไมมีระบบ คําวา จัดอยางเปนทางการ ที่เราจะตองไป

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๒๕/๑ 



 ๕๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          ปทิตตา ๒๕/๑ 

 

แตถาเผื่อวา เราสามารถที่จะตอบรับความตองการของประชาชนที่เขาขอมาวา รัฐลงมา

ดูแลถึงระดับชั้นกอนปฐมวัยนะครับ อนุบาลเลยไดไหม เพราะวา ขณะนี้ถาพูดถึงเด็ก         

เล็ก ๆ ลูกเล็ก ๆ เด็กเรียนอนุบาลนี่ จริง ๆ แลวมักจะเปนเด็กที่เปนครอบครัว หรือวา 

ครอบครัวเล็ก ๆ ครอบครัวใหม ๆ ที่มีลูกเล็ก ๆ ก็จะตองอาศัยการเริ่มวางพื้นฐานใน

การศึกษา เพื่อใหเด็กของเขา ลูกหลานของเขานี่นะครับ มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี แลวก็จะ

ไดตอยอดไปสูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาตอไป ดังนั้นเอง ทางกลุมก็จึงได

เสนอวา อยากจะขอใหดํารงจากสภาพการศึกษาไว ๑๒ ป ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ

เหมือนเดิม แตเพิ่มในสวนที่เปนการศึกษาปฐมวัย หรืออนุบาลเขาไปอีก ๓ ป การที่ทํา

อยางนี้ อาจจะหลายทานนะครับ หลายกลุมก็บอกวา เปนหวงเปนใยเรื่องงบประมาณที่

อาจจะไมสามารถสนับสนุนเพียงพอ แมวันนี้ ขณะนี้ ๑๒ ป รัฐก็จัดให แตก็ไมพอ             

ไมเพียงพอ ซึ่งจริง ๆ แลวประเด็นตรงนี้ เราก็คงจะตอบแทนรัฐ หรือตอบแทนในชุมชน   

ตอบแทนในสภานี้ไดแลวครับ วา เพราะรัฐจัดไมพอ แตขณะเดียวกัน รัฐก็ลงทุนในเรื่อง

อ่ืน ๆ มากมาย คมนาคมลงเปนแสน ๆ ลาน ถาเราเพิ่มในสวนหนึ่งขึ้นไปเพื่อการศึกษาอีก

สวนหนึ่ง เพราะเราจะตองคํานึงถึงวา ถาเราจะใหประเทศชาติของเรากาวไกล ตองการให

ประชาธิปไตยมันกาวหนา การศึกษาสําคัญที่สุด ถารัฐจะตองจัดการศึกษาใหเด็กของเรา

เพื่อใหเด็กของเราเปนเยาวชนที่จะตองเติบโตเปนผูใหญในอนาคต มีความฉลาด มี

ความสามารถ และมีความรู ก็รัฐลงทุนอีกหนอยไดไหมครับ หลังจากที่ลงทุนไปแลวเทานี้

แตไมพอ เมื่อไมพอนี่ การจัดวางแผนในการจัดงบประมาณของชาตินั้น ก็จะตองมาดูกัน

ใหมวา อะไรจริง ๆ ที่จะเกิดประโยชนตอสังคม และเปนความเรียกรองตองการของ

ประชาชนที่อยากจะใหมีการศึกษาอยางทั่วถึงและเพียงพอ เดี๋ยวนี้รัฐจัดเงินให ทางดาน

การศึกษานั้น จัดใหครับ จัดใหในสวนหนึ่ง เรียกวา เงินอุดหนุน ซึ่งเรานําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน แตวา มันจัดมาในสวนหนึ่งเทาที่มี ขณะเดียวกัน ทางผูปกครอง

นักเรียนก็ไมตองไปจายเงินคาลงทะเบียน หรือคาหนวยกิต หรือสมัยกอนเรียกวา         

เงินบํารุงการศึกษา นะครับ แตเมื่อไมพอ ก็จะมีกรรมการสถานศึกษา หรือโรงเรียนก็

อาจจะไปขอสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ หรือขอระดมทรัพยากรขึ้นมา อันนี้เปนความจริงครับ 

ถาเผื่อวา รัฐจัดใหพอขึ้นมาอีกหนอยนี่นะครับ โดยตัดงบประมาณจากที่อ่ืน ที่คิดวา จะไป 



 ๕๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๒๕/๒ 

 

เปนเบี้ยบายรายทางที่ตองเสียหายนี่ ใหกับการศึกษาเพิ่ม และถาเพิ่มแลวนี่ ไดประโยชน

กับคน ๑๒ ป เหมือนเดิมที่เคยจัด อยาไปแตะตอง เพราะขณะนั้นขณะนั้นก็จัดใหเขา    

อยูแลว เด็กที่เคย ครอบครัวที่เคยหนังสือมา รับการศึกษา ๑๒ ป มาโดยตลอด วันนี้เรา

เหลือ ๙ เขาจะคิดอยางไร แตถาเราเหลือ ๑๒ ปเหมือนเดิม แลวไปเพิ่ม ตอลงไปถึง

อนุบาล ถึงปฐมวัย เทากับวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนฉบับที่ใหประโยชน เพิ่มประโยชน

ใหกับคน ใหกับลูกหลาน ใหกับเยาวชนของชาติอยางแทจริง ทานประธานที่เคารพครับ 

เมื่อเราจัดอยางนี้ ผมเสนอไปวา เปน ๑๒ ป เหมือนเดิม บวกกับอนุบาล หรือชั้นกอน

ปฐมวัยอีก ๓ ป เพื่อใหเกิดประโยชนตามที่ประชาชนเรียกรองตองการมา ซึ่งหลายกลุม          

ก็จะคลายกับผม ขณะเดียวกันเรื่องรัฐตองจัดอยางทั่วถึง ประเด็นที่ ๒ ในมาตรา ๔๘ 

วรรคหนึ่งนั้น เร่ืองการจัดอยางทั่วถึงนั้น ขณะนี้รัฐก็ไดจัดการศึกษา จะเรียกวา ทั่วถึง   

นั้น ก็แนใจวาเปนไปได เพราะวามีทั่วถึง ถาพูดถึงพื้นฐานนะครับ ขณะนี้เรามีโรงเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาสามหมื่นกวาโรงเรียน มีโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกือบสามพัน 

โรงเรียน กระจายอยูทั่วทุกตําบล ทุกตําแหนง ทุกจังหวัด ทุกอําเภออยูแลว เปนแตเพียง

วา ถาเราจัดอยางนี้ ก็จะไปพูดถึงเรื่องคุณภาพ ซึ่งพวกเราในทีนี้ ผมไดฟงทานผูมีเกียรติ

หลายทาน ทาน สสร. ทุกทานไดบอกวา เรื่องคุณภาพนั้นสําคัญที่สุด กราบเรียนทาน

ประธานที่เคารพครับ ถาเราพูดถึงคุณภาพการศึกษานั้น เราตองพูดถึงคุณภาพเรื่อง

เกี่ยวกับการพัฒนานะครับ การพัฒนา การพัฒนาคุณภาพอยางแทจริง  ซึ่งจะไปเกี่ยวกัน

กับมาตรา ๗๙ ตอไป ผมกราบเรียนอยางนี้นิดเดียวครับ การพัฒนาคุณภาพนั้น มันตอง

อยูที่การพัฒนาหลักสูตรใหมันเหมาะสม ทันสมัย การพัฒนากระบวนการจัดการเรียน  

การสอน ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๒๖/๑ 



 ๕๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         ประไพพิศ ๒๖/๑ 

 

ซึ่งอันนี้ทางโรงเรียนตองดําเนินการ และครูตองดําเนินการพัฒนากันใหม เราตองพัฒนา

ครูครับ ตัวครู คือ ผูใหอยางเพียงพอ และขณะนี้ตัวครูของโรงเรียนตาง ๆ สถานศึกษา 

ตาง ๆ เองนั้น ก็ไมเพียงพอ ขณะนี้โรงเรียนขาดแคลน และครูหลายโรงเรียน ทานเชื่อไหม

ครับ ในโรงเรียนในภูมิภาคบางจังหวัด บางตําบล มีเด็กอยู ๘ หองเรียน คือ ตั้งแตอนุบาล 

๑ ไปถึง ป. ๖ แตมีครู ๒ ทาน มันไมพอ เพราะฉะนั้นตองพัฒนาปรับปรุง เพิ่มจํานวนครู

ใหเพียงพอ และตอไปครับ พัฒนาเรื่องสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซึ่งตรงนี้ก็เปนสวน

ในการสงเสริม ทําใหการจัดการเรียนการสอนนั้น เปนใหเกิดประโยชน เขาใจงาย แลวก็ได

ประโยชนอยางแทจริง แลวก็ทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น เด็กเรียนแลวมีความ

ลึกซึ้ง เขาใจมากขึ้น ครูก็สอนไดอยางดีขึ้น ถาเผื่อเรามีสื่อเพียงพอ ซึ่งขณะนี้เราก็ไมพอ 

ตอไปครับ ระบบการจัดการ นิดเดียวครับ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนา อันนี้คือ สวนที่

เราตองทํา เพราะฉะนั้นไปพูดถึงเรื่องการไมเก็บคาใชจาย อันนี้เร่ืองสําคัญครับ ที่มันอยู

ในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งทั้งหมด คือ โดยไมเก็บคาใชจาย ผมกราบเรียนเมื่อวานนี้แลววา                

นิดเดียวทานครับวา เราใหการศึกษาโดย ๑๒ ปมา เปนเวลาเกือบ ๑๐ ปแลวครับ ตั้งแต 

๒๕๔๐ ถึงวันนี้เราก็ยังใหเขาอยู วา ถึงป ๒๕๕๐ นี่ก็ไมเก็บคาใชจาย ใน ๑๒ ป คือ ถึงชั้น 

ม. ๖ โดยรัฐจัดเงินอุดหนุนไปให เม่ือรัฐจัดใหนี่ครับ ถาหากวา ประชาชนไดรับการศึกษา 

แลวก็ไดรับสิทธิ โดยเรียนไมตองเสียคาใชจายใน ๑๒ ป เทาเดิมนี่  ผมวา ประชาชนคงไม

วาอะไร แลวก็รับได เปนสิ่งที่เปนไปแลว เปนอยูตามปกติ แลวก็เปนตอไป แตถาเผื่อเราไป

ตัดออกไป ประชาชนจะเดือดรอนกันทุกจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ คนที่มีสตางคนอย

จะตองไปจายอีกหรือ คนมีสตางคมากไมเปนปญหาครับ เขาพรอมที่จะชวยตัวเองและลูก

เขาได ทีนี้การไมเก็บนี่ครับ ถาหากวา รัฐ ผมก็ไปวกนิดเดียวครับ รัฐตองจัดครับ                

ตองจัดเงินใหกระทรวงศึกษาธิการครับ กระทรวงเองนั้น เปนผูบริหารจัดการดาน

การศึกษานะครับ ถารัฐจัดเงินนี้ใหกับกระทรวง หรือกับหนวยงานอื่นซึ่งมีเงินเพียงพอ               

มีเงินที่จะสามารถสนับสนุนโรงเรียนในทองถิ่นได เชน องคการบริหารสวนทองถิ่นนั้น ก็จะ

สามารถสนับสนุนได ใหเงินบางสวนที่จะไปชวยเหลือการศึกษาใหกับลูกหลานของเขาเอง

ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ผมกราบเรียนวา มีองคการบริหารสวนทองถิ่นหลายแหงที่เขามาดูแล

ชวยเหลือบางแลว  ผมก็จึงถือโอกาสนี้  ขอกราบเรียนทานวา  ในสวนของ  



 ๕๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         ประไพพิศ ๒๖/๒ 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น ยังคงยืนยันอยูวา ตองจัดการศึกษา ๑๒ ป แลวเรา

ก็ยังไมไดเปลี่ยนแปลงนะครับ แลวก็ขอใหเพิ่มพื้นที่การจัดการศึกษานี้ใหกระจาย       

โดยยอนกลับไปถึงระดับชั้นอนุบาลดวย เปนรวมวา ๑๕ ปโดยไมเก็บคาใชจาย ผมขอ

ความกรุณาทานนิดเดียวครับ บางโรงเรียนขณะนี้มีปญหาเรื่องคุณภาพจริง ๆ ทานครับ 

ในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งนี้ ผมกราบเรียนวา ม.ปลายบางโรงเรียนของเราขณะนี้ ทานเชื่อ

ไหมครับ นักเรียนพอเขาไปเรียน เรียนเสร็จ ทีนี้เปดภาคเรียนมา ลาออกหมดทั้ง ม. ๔     

ไมอยู เลย ผมสามารถจะบอกทานไดวา โรงเรียนอะไร จังหวัดใด ในมือผม แตผม          

ขออนุญาตไมพูด 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไมตองพูดดีแลวครับ  

  นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  :  ครับ ก็เรียนวา เร่ืองปญหาคุณภาพนี้ตอง

เรงแกไข แตจะทําอยางไร ก็คือ ถาจัดอยางนี้ แลวก็ใหรัฐจัดอยางเพียงพอ ซึ่งจะไป

เกี่ยวของกับมาตรา ๗๙ เดี๋ยวพูดคราวหนานะครับ ขอบคุณทานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ทานสมาชิกครับ เทาที่ฟงทานอภิปรายนี่นะครับ แลวผมก็ถามอาจารย

ปกรณแลว เห็นนาจะมีเร่ืองของการที่สามารถจะตกลงกันได สวนของทานวีนัสนี่นะครับ 

ก็ยังคงรออยูนะครับ ในชวงนี้ผมอยากใหทานที่เสนอความเห็นแตกตางกันนี่ ไปเจรจากัน

ดวยตอนเที่ยงนะครับ เดี๋ยวผมจะหยุดพักตอนนี้แลว แลวทานก็ไปรับประทานอาหาร 

สําหรับทานที่เปนตัวแทนกลุมตาง ๆ นะครับ ขอเชิญพบกับกรรมาธิการ ตอนเที่ยงครึ่ง   

นะครับ ที่หองขาง ๆ ไปนี่นะครับ แลวถาตกลงกันไดในจํานวนกี่ป จาย หรือไมตองจายนี่

นะครับ แลวก็เอาเขามาอีกที แลวมาพิจารณารวมกับของทานวีนัส แตถาหากวา               

ทานวีนัสเห็นจะไปรวมตกลงดวยก็จะดีนะครับ ชวยไปรวมตกลงกันดวยนะครับ  สวนใน

วรรคอื่นนะครับ  ถาหากสามารถตกลงกันไดเสียในคราวเดียวกัน  ก็จะขอบคุณ

อยางยิ่งนะครับ  ชวงนี้พักการประชุมกอนครับ   

 

พักประชุมเวลา  ๑๑.๕๕  นาฬิกา 



 ๖๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             กลุนที ๒๗/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๓.๑๐  นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ ง  ไดลงจากบัลลังก  โดยมอบให  นายเดโช  สวนานนท              

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

สมาชิกครับ ระหวางนี้เพื่อน ๆ เราบางคณะกําลังประชุมตกลง เพื่อจะยนระยะเวลาการ

อภิปรายอยู เพราะฉะนั้นคงใชเวลาอีกไมนานนักครับ ขออนุญาตเรียน ขาวทั่วไปใหทราบ

เสียกอนนะครับ ทานประธานนรนิติ ก็ไดบอกใหมาเรียนใหเพื่อนสมาชิกทราบวา วันเสาร 

วันอาทิตยนี้จะงด ก็ไมมีประชุมนะครับ เราก็จะไดทําธุระปะปงกันใหเรียบรอย แตวา              

ขอเสาร อาทิตย ตอไปนั้นตองประชุม เพราะไมอยางนั้นจะไมทัน แลวก็เตรียมการตั้งแต

บอกใหทราบตั้งแตเนิ่น ๆ ตั้งแตบัดนี้วา เฉพาะเสาร อาทิตย นี้นะครับ ที่จะงดประชุม แต

เสาร อาทิตย ถัดไปนั้น ไมงดครับ สวนอาทิตยถัดไปที่จะงดอีกวันหนึ่ง ก็คือ วันพุธ 

เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เขาจะตองใชหองประชุมนี้ เพราะฉะนั้นเราก็

ตองงดประชุมในวันพุธไปดวยนะครับ ถางดประชุมวันพุธ เพราะฉะนั้นเราอาจจะตอง

สํารองวัน เวลา ในกรณีที่ไมสามารถทําใหเสร็จในวันที่ ๓๑ ไดนะครับ เราก็ตองดู ถาไม

สามารถเรงรัด เราก็ตองขยายตอไปในวันที่ ๑ วันที่ ๒ ตอไปนะครับ เพราะอยางไร ๆ ตอง

ทําใหเสร็จแนนอน แลวก็เปนอยางอื่นไปไมไดนะครับ จึงเรียนเพื่อทราบ และนี่เปนขอ 

เขาใจวา เปนขอตกลงขั้นสุดทายแลวนะครับ กลุมยอยขอเวลาอีก ๑๕ นาที เพราะฉะนั้นก็

ระหวางนี้จะใหทําอยางไร จะพักกอนไหมครับ ขอเวลาอีก ๑๕ นาที จะเดินหนาตอไปก็

ไมได นอกจากวา นี่ขณะนี้กลุมยอยคือขอเวลา ๑๕ นาที คือ เฉพาะวรรคแรกเทานั้น      

ใชไหมครับ หรือเปลา ที่ตกลงกัน เฉพาะวรรคแรก เรามีเร่ืองวรรคสอง ยังอีกยาวนานอีก

ใชไหมครับ ในกรณีนี้เราจะเดินหนาพูดเรื่องวรรคสองตอไปไหมครับ เพราะวา ถาใครอยู

ในที่ประชุมนี้ ก็จะไดไมเสียเวลา พูดกันไปเลย ทั้งมาตราเลย ถาทั้งมาตราเลย ก็คงตองรอ

ครับ เพราะวาวรรคสองเขาจะไปตกลงกันดวย จะไดประหยัดเวลา ขอเวลาอีก ๑๕ นาที  

 



 ๖๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             กลุนที ๒๗/๒ 

 

ดีกวาตองใชเวลาพูดกันอีกยาวนานนะครับ ระหวางนี้ ก็เพื่อไมตองการพักอะไรทั้งสิ้น   

เมื่อเขามาแลว ใครจะมีเรื่องอะไรปรึกษาก็เชิญไดเลย เชิญครับทานเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ที่จริงผมอยูในรายชื่อซึ่งจะตองเปนผูพูดตอ แตวา บังเอิญ 

ก็มีเหตุตองพักรับประทานอาหาร และมีเหตุที่รวบรัดจนเกินไป เพราะวา สมาชิกอภิปราย

ไมหมดถอยกระทงความอะไรเลย ก็ไปตกลงกันเองวา จะเอาอยางไรเสียแลว และใหรอ

อีก ๑๕ นาที ผมจึงไมทราบวา และไมแนใจวาคิวที่ผมที่ตองพูด ซึ่งจะเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง

กับที่เร่ืองไปแอบงุบงิบพูดกันอยูนั้น จะฟงผมบางไหม หรือวาจะไปตกลงกันเองอยางนั้น 

ผมกราบเรียนที่จะถามวา จะใหผมพูดตอไดไหม หรือวา จะใหผมรออีก ๑๕ นาที ใหเขา

ไปตกลงงุบงิบวาจะเอาอยางไรกัน แลวก็มาบอกผม อยางนั้นหรือเปลาครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

กราบเรียนวาอยางนี้นะครับ วาคงจะไมงุบงิบ คงไมไดนะครับ คงไมงุบงิบ เพราะวาเปน

มติของที่ประชุมนี้ ถาจะไปประชุมนอกรอบสักพัก ตกลงกันนะครับ คงจะไมเปนขอผูกพัน               

ที่บอกวา จะตัดสิทธิของทานสมาชิก ที่มีสิทธิขอยื่นอภิปราย ขอยื่นนะครับ จะชี้แจง                

หรือครับ เชิญทานไพโรจนครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                      - ๒๘/๑ 

 



 ๖๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             นงลักษณ ๒๘/๑ 

 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ ผม 

ไพโรจน พรหมสาสน สสร. นะครับ ก็คงจะใชเวลาชวงนี้เปนทํานองในเชิงปรึกษาหารือที่  

ที่ประชุมนะครับ ทานประธานและที่ประชุมวา ผมดูแลวนะครับ ขนาดเมื่อเชาเรา

กําหนดเวลาวา ผูแปรญัตติ ๑๐ นาที ผูสนับสนุน ๕ นาที คิดดูครึ่งวันไปแลวเรายังไมได

สักมาตราเลยครับ แลวงานขางหนาเรายังอยูอีกเยอะเลยครับ ถาเปนอยางนี้ ผมวา 

อาจจะตองประชุมกันดึกดื่นเที่ยงคืน ไมเวนวันเสาร อาทิตย นะครับ ผมก็เลยมีขอคิดเห็น         

ขอสังเกตอีกอยางหนึ่ง จะเปนไปไดไหมครับวา ในการนําเสนอนี้ ความจริงแลวกรรมการ

ยกรางของเรา ๒๕ คน  ที่ทานเลือกเราไปก็ดี อีก ๑๐ คน ที่ คมช. ตั้งมา ๓๕ คนนี่ก็ได

ทํางานมามากพอสมควรนะครับ  มากพอสมควร จริงอยูครับ ก็มีการสงวน มีการ         

แปรญัตติ เราก็มาวากันนะครับ แตถาการวากันนั้น เสนอผูแปรญัตติ ๑ ผูรับรองอีก  ๑๑ 

คน และพูดทุกคน ทานลองคิดดูสิครับ ในเรื่องเดียว มาตราเดียวแลวมาตราหนึ่งมีหลาย ๆ 

วรรคดวย เพราะฉะนั้นจะเปนไปไดหรือเปลาครับวา อาจจะปรับเขาหากัน แลวก็อาจจะ

ไมตรงขอบังคับเปะเลยทีเดียวนะครับ ผมคิดวา เม่ือผูแปรญัตติไดนําเสนอตอที่ประชุม

ประมาณสัก ๕ นาที ๑๐ นาทีแลว แทนที่จะใหทานผูรับรองทั้งหลาย ซึ่งรอ อาจจะตอง

เสนอตาม  คนละ ๕ นาที มันก็เปน ๑๐ คน ก็ ๕๐ นาที ชั่วโมงหนึ่งนะครับ รวมแลว      

นะครับ ผมก็อยากจะคิดวา กรรมาธิการ  เวลาเราพิจารณาก็พิจารณากันรอบดาน 

ประชุมกันนอกรอบ บางเรื่องไดมีการประชุมหารือรวมกันระหวางผูแปรญัตติกับ

กรรมาธิการไปบางแลว ในบางเรื่องก็ตกลงกันแลววา โอ.เค. เห็นชอบดวยกันนะครับ แต

วา ทานเลขาก็บอกวา เพื่อไมใหนั่น ก็ใหสงวนเอาไว ปรากฏวา พอสงวนไปแลวก็พูดกัน

ทุกเรื่องครับ ถาเปนอยางนี้  ผมรับรองเลยครับ วันที่ ๓๐ ไมไดเห็นครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ถารางไมเสร็จ ก็เดี๋ยวกลับบานพรอมกันนะครับ ผมก็เลยคิดวา ๑. ถาเปนไปได อยากใหผู

แปรญัตติเสนอสักตามเวลา ๑๐ นาที เสร็จแลวในระหวางนั้น ใหฝายกรรมาธิการมีเหตุมี

ผลอะไร อยางไร วาไปเลยนะครับ ใหเปนที่เขาใจเลย เมื่อเปนอยางนั้นแลว ทานที่จะ

ขึ้นมาพูด อาจจะพูดสักสองสามนาที หรืออาจจะไมพูดเลยก็ได ถาทานเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ  

 



 ๖๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          นงลกัษณ ๒๘/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานไพโรจนครับ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : เพื่อความรวดเร็วนะครับ อันนี้

เปนขอคิดเห็นและขอเสนอครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ครับ 

ทานไพโรจนครับ ก็เปนขอเสนอที่เราตกลงแลวเมื่อเชานี้นะครับ สภานี้เปนผูตกลง วาจะมี

การพูดกันไว กะระยะเวลาผูเสนอ เจาของญัตติ ๑๐ นาที ผูรวมแปรญัตตินั้น คนละ       

๕ นาที นั่นคือ ขอตกลงของสภา แลวก็ไมมีขอตกลงอื่นที่นอกเหนือไปจากขอตกลงนี้ ผม

ยึดอยางนี้นะครับ เมื่อตกลงสภาเปนอยางนั้น เปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกทานที่จะรวม

แปรญัตติก็ดี จะพูด หรือไมพูด จะไปมีมติอยางอื่นมาลบลางมติขอนี้คงไมได แตถาทาน

เต็มใจจะไมพูด ก็ไมเปนปญหา แตถาทานยังคงเต็มใจพูดนั้น ทานจะพูด สวนวาถาเรา

คํานวณแลววา ไมทันแน ๆ ก็ขอไดโปรดปลอยไวในฝายบริหาร ซึ่งจะตองบริหารเวลากัน

ใหม ถึงเวลานั้น เมื่อเราคํานวณแลว เราก็อาจจะตองขอเวลาใหทานพูด ๓ นาที แทนที่จะ

เปน ๕ นาที ก็ไดนะครับ หรือมิฉะนั้นอาจจะขยายวันเวลาเพิ่ม ขยายเวลาเพิ่มจาก ๔ ทุม

เปนเที่ยงคืนก็ได แตวา ที่จะไมใหทานไมพูดนั้น คงไมสามารถจะขอรองไดนะครับ เปน   

เอกสิทธิ์ตามชอบธรรมครับ เชิญครับทานกฤษฎาครับ ทานกฤษฎากอนครับ 

   นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ       

ทานประธานที่เคารพครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ อยากนําเรียนทานประธาน

อยางนี้ครับวา โดยขอเท็จจริงนะครับวา เราตองมาคํานึงถึงขอเท็จจริงกันนะครับวา ทําไม

ตองมีผูแปรญัตติ แลวทําไมตองมีการสงวนคําแปรญัตติ ก็เหตุเนื่องจากวา การตกลงใน

ชั้นนอกรอบนั้น เปนการตกลงกันไมไดนะครับ ซึ่งผมเคารพในความคิดของทุก ๆ คน     

นะครับ และแมความคิดของตัวผมเอง ผมก็ตองเคารพความคิดตัวผมเองดวยเหมือนกัน

นะครับ ซึ่งระบบทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น เปนเรื่องของระบบความคิดนะครับ ซึ่งบางครั้งในสภา

แหงนี้ อาจจะมองวา มาตรานี้ไมมีความสําคัญ มาตรานี้สําคัญกวามาตรานี้ แตเท็จจริง

แลวไมใช ทุกมาตรามีความสําคัญเหมือนกันหมด เพราะอะไรครับ ขึ้นอยูกับมุมมองและ

ดุลยพินิจของแตละบุคคลนะครับ ตรงนี้ผมคิดวา เพื่อนสมาชิกทุก ๆ ทาน บางคนไมได 



 ๖๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             นงลักษณ ๒๘/๓ 

 

แปรมาตราหนึ่ง เพราะเห็นเนื่องจากอีกกลุมหนึ่งแปรมาตรานั้นแลว ก็เลยถอนออกมา 

ถอนใหนะครับ แตเหตุบางครั้ง อยางกรณีของการศึกษานี่ ทําไมถึงมีการแปรถึงตั้งหก  

เจ็ดชุดคําแปร ก็เหตุเนื่องจากวา มีมุมมองที่แตกตางกันมากมายใชไหมครับ เพราะฉะนั้น

วิธีการในการออมชอมกันตรงนี้ ผมก็วา จะทําใหสภาก็เดินเร็วไปครึ่งหนึ่ง แตสิ่งหนึ่ง ผม

อยากใหสภาที่ทรงเกียรติแหงนี้นะครับ เพราะพวกเรามาดวยความทรงเกียรตินะครับ 

ขอเท็จจริงอยางหนึ่ง คือ เราควรจะเคารพในความคิดของแตละบุคคลในระบบความคิด

นะครับ อยางนอยกติกาที่เปนเครื่องมือ ก็คือ เราใหเวลาเปนตัวจํากัดพอสมควรแลว ผม

วา ณ วินาทีนี้ก็เร่ิมบีบแลวนะครับ  ----------------------------------------------------------------- 

                       

                                                                                 - ๒๙/๑ 

   



 ๖๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๒๙/๑ 

 

พอสมควรในบางเรื่องนะครับ เพราะเนื่องจากอะไรครับ ยกตัวอยางครับ  เชน ในสวนของ

นโยบายพื้นฐานแหงรัฐนี่นะครับ ตัว สสร. ไมมีโอกาสนําแถลง หรือคุยนอกรอบกับทาง 

ยกรางเลยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ยังหวงอยูนะครับ อาจจะเปนขอวิตกกังวลนี้ขาม

ไปถึงในสวนของที่ทานไพโรจนพูดเหมือนกัน แตตรงนี้ผมคิดวา ถามีการตอกย้ําเสมอใน

เวลานะครับ ก็ขอให สสร. ทุกทานนี่ที่จะตองอภิปราย ในเชิงความคิด ดวยความเคารพซึ่ง

กันและกันนี่นะครับ ควบคุมหรือดูเวลาใหเหมาะสมนะครับ ซึ่งเราอาจจะเห็นไดชัดวา ใน

บางครั้งนี่มีการอภิปรายวกวน ซ้ําซากตรงนี้ หรืออาจจะเปนประเภทแบบ ขอฉันเปนดารา

อยูเสมอนี่ ก็อาจจะลดบทบาทสักนิดหนึ่ง อะไรประมาณนี้นะครับ แลวก็ความคิดของ   

ทุกคนผมคิดวา มีคานะครับ ตรงนี้แหละครับ ผมเห็นอยูอยาง การทํารัฐธรรมนูญฉบับนี้

นะครับ ขอดีของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นไดชัดวา ขณะนี้มีการรณรงคตอตานพวกเราก็จริง

นะครับ แตเราจะเห็นไดชัดวา พวกเรามาดวยความหลากหลาย แตความหลากหลายตรง

นี้แหละครับ จะกอใหเกิดความสมบูรณที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ และกระบวนการ

วิถีทางทุกอยางนี่ จะเปนสิ่งที่ทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนของประชาชนที่แทจริง ถึงแมวา

จะอยูในลักษณะของสิ่งที่เรียกวา รัฐาธิปตย นะครับ ขอนําเรียนทานประธานแคนี้ครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ คุณเกียรติชัยครับ เชิญครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม       

เกียรติชัย พงษพาณิชย อีกครั้งหนึ่ง จริง ๆ ผมคงจะไมมีอะไรพูดมากมายเกินไปกวา   

เวลาที่กําหนดใหพูด แตวา เร่ืองของเรื่อง คือ มันไมไดพูด ทั้ง ๆ ที่พูดกันมาแตไกโหวา    

เร่ืองการศึกษานี่เปนเรื่องสําคัญเหลือเกิน เปนหัวใจของประเทศ เปนวาระของชาติ       

แตแลวก็รวบรัดกัน โอย รีบ ๆ ทํา รีบ ๆ ทํา สภานี้แสดงใหเห็นถึงความเกียจครานมากขึ้น

อยางนั้นหรือ ผมพูดตั้งแตวันแรกแลววา ถาหากจะตองนอนกันที่นี่ ๓ วัน ๔ วัน ทําให     

มันเสร็จก็ตองทํา ไอนี่เสร็จ ๆ รีบ นี่มาตรานี้ยังไมทันจะเริ่มตนแตเชา คุณไพโรจนทานมา

บอกผมวา จะยืนตาม ๑๒ ป ของคณะกรรมาธิการยกราง ผมจะเอาตามนี้ เสร็จแลวก็    

รีบ ๆ ไป ตกลงกันก็แลวกัน ไมเปนไร ถาจะเอาอยางนั้น ถาคิดวา เร่ืองซึ่งพูดกันวา เปน 



 ๖๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๒๙/๒ 

 

วาระแหงชาติมีความสําคัญอยางยิ่งยวด ที่เราจะตองใหความสนใจอยางจริงจัง ทานจะ

รวบรัดเอาตาม ๑๒ ป อยางนั้นก็ จริง ๆ แลวผมก็จะพูดวา ๑๒ ปมันดีอยางไร สปริต 

(Spirit) ที่มีอยูใน ๒๕๔๐ เปนอยางไร แตคนเหลานี้เขาอยากจะฟง อยากจะรวบรัดรีบ ๆ 

ทําเสร็จ มันขี้เกียจกันมากขึ้น เพราะเหตุวา มันตองการใหเสร็จเร็ว ๆ แลวจะไดรีบกลับ    

ไปทําอยางอื่น ผมบอกวา นอนกันที่นี่ ๓ วัน  ๔ คืน ตองทํา ก็ตองรอ ตองทํากันใหเสร็จ    

จะไปกลัวอะไร นี่รีบบอกไมเอาแลว ลดเวลา ลดอะไรไป รีบ ๆ ทํากัน ก็ไมเปนไร เดี๋ยวลอง

มาวากันวา สรุปมาวาอยางไร ในที่สุดแลวผมจะตองตอตานวิธีการเหลานี้แลว  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็คงไมมีใครจะมีจุดมุงหมายจะคิดเห็นอยางนั้นนะครับ เพียงแตวา

เจตนาประสงคดีดวยกันทั้งนั้น อยากจะใหมันเสร็จทันตามกําหนด ผมวา เร่ืองนี้เราคงจะ 

นี่เปนการอภิปรายรอเวลา ๑๕ นาทีที่เขาขอ ถึงหรือยังครับ ยังไมถึงอีกหรือครับ ผมวา มัน

เกินไปแลวนะ ๑๕ นาที ที่เขาขอไวนะครับ ถายังไมเขา ผมจะตัดใจแลวนะครับ จะเริ่ม

ดําเนินการตอไป เพราะรอไมไดหรอกครับถาเปนอยางนี้ อยาตอบโตเลยนะครับ พอแลว

ครับ เพื่อเจตนานี้นะครับ เพราะวา การชี้แจง เขาคงพูดกับประธานมากกวาครับ                

ก็จะเสนอแนะอะไรนะครับ ไมใชเร่ืองกรรมาธิการตองชี้แจงนะครับเร่ืองนี้ครับ ไมเกี่ยว

ครับ ไมเกี่ยวกรรมาธิการชี้แจงครับ เชิญครับ ถาเรื่องนี้ก็คงยุติไดแลว เอาเรื่องอื่นดีกวา  

นะครับ ทานวิทยาครับ เชิญครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ก็ขอบคุณครับ คงจะตอง

เร่ิมทยอยเขามาแลวนะครับ ก็ขอคั่นเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะตองรอเวลาครับ           

ทานประธานที่เคารพครับ ก็เขาใจทั้ง ๒ ฝายนะครับวา ฝายหนึ่งก็ตองการใหเกิดความ

ละเอียดออน เพราะเปนเรื่องที่ละเอียดออนที่หลายฝายที่จะตองทําความเขาใจกัน        

แตขณะเดียวกัน ผมก็เชื่อวา ทางกรรมาธิการยกรางก็ไดเตรียมเอาไว และประชุมกัน   

หลายครั้งนะครับ คงจะมีรายละเอียดในสวนนั้นพอสมควร ------------------------------------ 

 

     - ๓๐/๑ 

 



 ๖๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รัตนา  ๓๐/๑ 

 

ขณะที่ทางฝายแปรญัตติก็อยากจะแสดงความคิดเห็นใหมันหลากหลาย เพื่อประกอบการ

พิจารณานะครับ อยางไรก็ตาม ถาหากเวลามันสั้นเขามาจริง ๆ ก็ยอมรับในสภาวา มัน

จะตองเห็นดวยกับกรรมาธิการมากขึ้นนะครับ เพราะนั่น ก็จะลดเวลาลงมาได เรื่องนี้ก็ขอ

ฝากทานทั้งหลายวา อยากใหเห็น อยากใหพิจารณาในเรื่องของกรรมาธิการยกรางวา 

ทานไดทํา ทานไดประชุมกันถี่นะครับ ทําความเขาใจโดยละเอียด เพราะวา การแกมาตรา

หนึ่ง มันจะเกี่ยวของไปถึงอีกมาตราหลาย ๆ มาตรา ซึ่งมันทําใหเกิดความยุงยากนะครับ 

มันอาจจะแกไดในสวนของคณะ สสร. ขางลาง แตวา เวลาที่เขาไปแกในกระบวนการของ

กรรมาธิการยกรางแลวจะทําใหเกิดปญหามากมายตามมานะครับ ก็ขอเรียนฝากที่

ประชุมดวย กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ก็เห็นทยอยเขามาแลว ขอเริ่มนะครับ ทานเลขาครับ เดี๋ยวสิทธิของผูที่

จะสงวนคําแปรญัตติไวนะครับ แลวก็มีสิทธิที่จะตองพูด ทานเกียรติชัยครับ เรียนเชิญเลย         

ของทานครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ก็นี่มันถึงไดสับสน เพราะบอกวา เดี๋ยวให

รอฟงวา จะมีมติอะไรออกมา  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ไมตองรอครับ ทานมีความเห็นอยางไรวาไดเลยครับ เต็มที่ครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ก็ไมมีอะไรมาก กระผมเห็น ไมมีอะไรมาก   

นี่แหละตองฉะกันหนักหนอย จะไปตกลงกันอยางไรก็แลวแต เรารูอยูแลววา รัฐธรรมนูญ   

ฉบับนี้รางขึ้นจากฐานของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ และโดยเฉพาะมาตรา ๔๘ ซึ่งเปน

มาตราที่พูดถึงเรื่องสิทธิของการที่จะไดรับการศึกษา โดยเฉพาะเราพูดถึงการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน และในมาตรานี้พูดไวชัดเจน ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ที่กําหนดจํานวน

ปของการศึกษาพื้นฐานไว ๑๒ ป ซึ่งจะจัดใหอยางทั่วถึง อยางมีคุณภาพ โดยไมตองเสีย 

คาใชจายใด ๆ เพราะฉะนั้นประเด็นหลักของมาตรานี้ มันจึงอยูที่เร่ืองจํานวนป ๑๒ ป      

ที่วานี้  กับเรื่องคาใชจาย  ถาหากเราจะพูดถึงฐานของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐  เราได 

 



 ๖๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๓๐/๒ 

 

พิจารณากันถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปลาวา แทจริงแลวสปริตของรัฐธรรมนูญ             

ฉบับ ๒๕๔๐ ในเรื่องการศึกษานั้นกําหนดไวอยางไร เรารู เราเขาใจหรือเปลาในการที่จะ

มาปรับฐาน ในการที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม ที่ใชฐานของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ นี้

เปนฐานหลัก และจริง ๆ แลว มันไมใชปญหาเรื่องจํานวนป และจริง ๆ ผมก็ไมคิดวา            

มันเปนปญหาของเรื่องคาใชจาย มันอาจจะมีขอบกพรองในเรื่องคาใชจายที่จัดใหอยาง 

ไมเพียงพอ ในชวงระยะเวลา ๑๐ ปของการนํารัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ในมาตรา ๔๘ นี้

มาใช และประเด็นเรื่องปก็ไมใชประเด็นหลัก เพราะจะเห็นวา คําแปรญัตติตาง ๆ นี้            

ในที่สุดก็ยังอยูในขอบเขตของจํานวนป ๑๒ ป จะเปน ๑๒ ป ที่ตัดยอดขางบน แลวลงคลมุ

ฐานขางลาง เหมือนอยางที่ทานศรีราชานําเสนอไว นั่นก็เปนอีกแนวคิดหนึ่ง หรือจะเปน 

๑๒ ปที่คงไวอยางเดิม ซึ่งเปนแนวคิดของคณะกรรมาธิการยกราง หรือจะเปน ๑๕ ป             

ที่คลุม ๑๒ ปเดิม และก็ลงมาคลุมฐานลางตรงการศึกษาปฐมวัย มีเทานี้ที่จะตอง

พิจารณาคําแปรญัตติที่ขึ้นไปถึงคาใชจายฟรีถึงระดับปริญญาตรีนั้น เปนเรื่องนอกเหนือ 

ซึ่งผมคิดวา นอกเหนือ เปนเรื่องที่เสนอมาใหม แลวก็คงเปนตนเรื่องที่จะตองไปพูดกัน          

ในแงของปรัชญาการศึกษา ทฤษฎีที่จะใชในเรื่องเหลานี้ เฉพาะเรื่อง ๑๒ ป ที่วานี่              

จริง  ๆ  แลวฐานเดิมซึ่งเปนสป ริตในรัฐธรรมนูญ ฉบับ  ๒๕๔๐  ในเรื่องการศึกษา                     

ในความเห็นที่ผมเห็นชัดเจน แลวก็ไดเขามีสวนรวมในเรื่องนี้มาตั้งแตแรก ------------------- 

 

            - ๓๑/๑ 

 

 

 

 



 ๖๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๓๑/๑ 

 

ก็ไดมองเห็นสปริตในอันที่จะแกไข พัฒนาบุคลากรของชาติ โดยใหสงเสริมใหมีการเรียน

สูง ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้นฐานของการจัดเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น มันจึงยกตั้งแต

ระดับประถมไปถึงมัธยมปลาย นั่นเปนสิ่งที่ปรากฏชัด รวมทั้งปรากฏใหเห็นชัดใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ ดวย เพราะฉะนั้นประเด็นที่โตแยงกันวา     

๑๒ ป ควรจะเริ่มที่ไหน ในชวงนั้นก็พูดถึงการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเปนชวงสําคัญที่สุดของ

อายุ เพราะมันรวมถึงเรื่องอารมณ สติปญญา อารมณ สรีระ แลวการจัดการศึกษา ๑๒ ป

เมื่อคร้ังนั้น ไมไดรวมเรื่องจะเอาฐานจากปฐมวัยขึ้นมา ขอเสนอคราวนี้จึงไดมีเรื่องปฐมวัย

ขึ้นมา ผมเองก็เห็นความสําคัญเรื่องปฐมวัย เพราะฉะนั้นในกลุมของผม จึงไดเสนอเปน 

๑๕ ป ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมเอาลากปฐมวัยเขาไปดวย ในขณะเดียวกันผมก็

เห็นวา จริง ๆ แลวเรื่องการศึกษาปฐมวัยนั้น มันไมควรจะจัดเขาอยูในรูปแบบของ

การศึกษาในโรงเรียน เพราะฉะนั้นฐานของการศึกษา ๑๒ ป ในการศึกษาพื้นฐานที่ทําไว

แตเดิม และเปนสปริตที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ แลวก็ลอกเอามาทั้งดุนในฉบับที่

กําลังรางกันอยูนี้ ในความเห็นผม เห็นวาดีอยูแลว แตเม่ือจะตองรางรัฐธรรมนูญ แลวเรา

ไดเห็นขอบกพรองของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ซึ่งเปนฐานสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เรา

ก็จะตองรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองแกไข ทําการศึกษาปฐมวัยใหมันเขมแข็งขึ้น คําถามมัน

อยูที่วา เราจะทําใหเขมแข็ง โดยดึงเขามาอยูในระบบการศึกษาในโรงเรียน เปน ๑๕ ป 

เขาการศึกษาพื้นฐานอันนี้ หรือควรจะแยกออกไป ในขอเสนอของทานอาจารยศรีราชา ซึง่

ผมก็เห็นวาดีมาก แลวผมก็เห็นดวยวา หากแมวาเราจะทํา ๑๒ ป โดยใหรวมการศึกษาขั้น

พื้นฐาน แลวแยกการศึกษาขั้นพื้นฐานออกไปโดย ๑. มันจะตองใหความสําคัญกับ

การศึกษาของเด็กเล็กในวัยชวงนี้ อันที่ ๒ ก็คือ จะตองไปกําหนดนโยบายใหแนชัดในเรื่อง

ของการใหการศึกอบรม เร่ืองดูแลเด็กในวัยนี้  ซึ่งจริง ๆ แลวเราก็ตองไปดูวา มันไปเกี่ยว

โยงในมาตรา ๗๙ (๑) ตรงนั้น เราก็มีการแปรที่รัฐจะตองใหสิทธิ คุมครองสิทธิเด็ก ในการ

เขาถึงการศึกษาตรงนั้น ซึ่งเปนเรื่องดี อันที่ ๓ ก็คือ เราทําอยางไรถึงจะกําหนดนโยบาย

เร่ืองการมีสวนรวมของสังคม ในการที่จะไปดูแลอบรมการศึกษาปฐมวัยเหลานี้ เพราะ

ขณะนี้ คือ เรื่องการศึกษาปฐมวัย  มันไมใช เ รื่องที่ผลักภาระ เอาเด็กไปทิ้งไวกับครู  

เรานักการศึกษาก็รูดีวา พอแมยังจะตองดูแลเด็กในวัยกลุมนี้อยู มันมีเร่ืองของสุขศึกษา 



 ๗๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      เกศราภรณ ๓๑/๒ 

 

เขามาเกี่ยวของ   พอเรื่องของอารมณ เร่ืองอะไรตาง ๆ เหลานี้ จําเปนที่จะตองกําหนด เรา

จะตองกําหนดมาเปนนโยบายชัดเจน ใหอยางที่ทานอาจารยศรีราชาเสนอวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเขามาดูแลสวนนี้ใหการศึกษาปฐมวัยมันเขมแข็งขึ้นไดไหม 

งบประมาณ ๓๕ เปอรเซ็นต ที่จัดใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้น กําหนดลง

ไปใหชัดเจนวา สัดสวนตรงไหนที่จะตองเขามาจัดทําการศึกษาปฐมวัยในระดับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหดีดวย ถากําหนดลงไปอยางนี้ มันก็แกไขขอบกพรองจากที่มีอยูใน

รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ซึ่งแมแต บอกใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา ก็เพียงบอก

วา ใหมีสวนรวม แตคราวใหมนี้ตองบอกวา ตองทําดวย ถาอยางนี้เราก็เขียนรัฐธรรมนูญ

ซึ่งปรับปรุงแกไข แลวก็ยังคงสปริตของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ไว แลวก็เพิ่มความ

เขมแข็ง ซึ่งเปนขอบกพรองจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้นไวได ถาอยางนี้มันก็จะเปนแนว

สําหรับคิดวา ๑๒ ปที่ทานไปตกลงกันนั้น มันควรจะเริ่มอยางไร 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

ทานเกียรติชัยครับ ทานใชเวลาเกินไปแลวครับ  

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  หมดแลวก็ยังตองพูดอีก เร่ืองใหญอยางนี้ 

ผมขอเวลาอีก ๒ นาที ก็ได 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                     

คงไมไดแลวครับ ถาไดอีก ๑ นาทีได ตามที่ขอตกลง แต ๒ นาที ไมไดครับ 

   นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย   :  ก็ไม เปนไร  ไมไดก็ไมได  แลวคนอื่น                          

ก็ตองไมไดดวย รวมทั้งกรรมาธิการก็อยามากําหนดอะไรมากมายกับเราอยางนี้ 

 

 

           - ๓๒/๑ 



 ๗๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                       รัศมี ๓๒/๑ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

แนนอนครับ ขอบพระคุณครับ ตามบัญชีจริง ๆ แลวก็เขาใจวา มีถึงทานวัชราใชไหมครับ 

ตามสิทธิที่จะตองพูด ที่ยังไมไดพูด ยังขอใชสทิธินะครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ยังขอใชสิทธิครับ แลวผมขอใหคุณจุตินันท 

เชิญครับ คุณจุตินันท 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

คุณจุตินันทหรือครับ เชิญครับ 

  นายจุตินันท  ภิรมยภักดี  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม        

จุตินันท ภิรมยภักดี สสร. นะครับ จากที่วันนี้ไดมีโอกาสฟงอภิปรายนี่ ก็เชื่อวา ที่อภิปราย

ผานไปนี่ก็มีประเด็นที่คลายคลึงกัน แลวก็ความเห็นแตกตางกันก็มีนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น    

ในสวนของคณะผมนี่ เราแปรญัตติวา เกี่ยวกับสนับสนุนการศึกษา ๑๕ ป โดยที่เริ่มตั้งแต

แนวปฐมวัย แตนั่นมันแคสวนหนึ่งของวรรคหนึ่ง สวนที่ ๒ ซึ่งสําคัญพอกัน ก็คือ สวนที่

เปดโอกาสใหเอกชนเขามาสนับสนุนนะครับ ทางดานงบประมาณการศึกษานะครับ ทั้งนี้

ผมคงจะไมขอเขาไปลงรายละเอียด ในการที่บอกวา สาระสําคัญในการที่จะตองให

ความสําคัญกับประถมศึกษา เพียงแตจะบอกวา เปนที่ยอมรับวา ปจจุบันนี้ชวงเวลา        

๓ ขวบ ถึง ๕ ขวบ เปนชวงเวลาที่มีการพัฒนาทางดานมันสมองและจิตใจมากที่สุด      

นั่นคือ ไอคิว และอีคิว ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษนะครับ ทั้งอินเทลลิเจนซ โควเชียนต 

(Intelligence     Quotient )  แลวก็อิโมชันเนล โควเชียนต (Emotional Quotient) นะครับ 

ซึ่งในสวนนี้ก็เชื่อวา มีคนไดอภิปรายไปแลว ผมเองอยากจะเสนอเหตุผลอ่ืน ๆ นะครับ ซึ่ง

มาสนับสนุนในสวนนี้ ก็คือ เรื่องของสังคมไทยในปจจุบัน ปจจุบันสังคมไทยนี่นะครับ             

มีการแขงขันสูงมาก ทั้งพอและแมมีความจําเปนที่จะตองออกนอกบาน เพื่อไปทํางาน     

นะครับ ในการที่จะฝากเด็กวัยปฐมวัยอยูที่บานนะครับ ไมวาจะฝากไวกับครอบครัว ญาติ

ผูใหญ ซึ่งเดี๋ยวนี้โอกาสก็นอยลง เพราะเขาเองก็ตองไปทํางาน ฝากไวกับพี่เลี้ยงหรือ     

คนรับใช หรือวาไปฝากไวตามสถาบันเลี้ยงดูนะครับ ซึ่งมาตรฐานพวกนี้ไมสามารถจะ

กําหนดไดวา มาตรฐานสูงหรือต่ํา ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือวา เราไมสามารถจะรับประกันไดวา 

 



 ๗๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                       รัศมี ๓๒/๒ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกครับ ขอความกรุณาทานสมาชิกครับ ขอความกรุณาอยาประชุมซอนประชุม

ในหองนี้นะครับ  

  นายจุตินันท  ภิรมยภักดี  :  เด็กพวกนี้จะไดรับการพัฒนาในมาตรฐาน

เดียวกันหรือเปลานะครับ ซึ่งจะนําไปถึงเหตุผลตอไปนะครับ ซึ่งยังไมมีใครเอยอภิปราย   

ก็คือวา ในชองวางที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะชองวางระหวาง ถือวา เปนรายไดก็แลว

กันนะครับ รายไดสูงและรายไดต่ํานี่ ชองวางซึ่งตอนนี้เปนที่ยอมรับวา สูงขึ้น ชองวางนี้

มากขึ้นอยางตลอดเวลานะครับ ในกรณีนี้ผมคิดวา ถาเผื่อเราไมกําหนดมาตรฐานนะครับ      

ใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดมาตรฐานเดียวกัน โอกาสที่ในอนาคตชองวางของรายได

จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากนะครับ สุดทายเลย สวนที่สองของมาตรา วรรคหนึ่งนี่นะครับ ที่อยากจะ

ใหความสําคัญ ก็คือ อยากจะใหรัฐสนับสนุนใหเอกชนมีบทบาทนะครับ ในการที่จะเขา

มาชวยเรื่องงบประมาณ เพราะฟงดูแลว รูสึกวา งบประมาณนี่จะเปนประเด็นสําคัญใน

การตัดสินใจ ซึ่งเราบอกวา ในป ๒๕๔๐ เองนี่ เราไมสามารถที่จะกําหนดงบประมาณให

ไดนะครับ คือ ๑๒ ป ที่เคยกําหนดไว แตตอนนี้เราเสนอ ๑๕ ป นี่จะทําอยางไร ผมคิดวา

อยากจะขอตัวอยางวา ถาเผื่อรัฐบาลเปดโอกาสใหเอกชนสามารถนําการสนับสนุนมา   

หักภาษีไดนะครับ อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยนี่ หรือลดหยอนภาษีไดเต็มที่นี่ ผมเชื่อวา

บริษัทเอกชนยินดีที่จะทํา เพราะจุดสําคัญตอนนี้ บริษัทเอกชนเราไมไดแขงขันกันดวย

ราคาหรือการตลาด แตใชในระบบที่เรียกวา ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษนะครับ ซีอารเอ็ม 

(CRM) คือ คอมมูนิตี เรสพอนซิบิลิตี แมเนจเมนต (Community Responsibility 

Management) นะครับ ซึ่งบริษัทนี่ใหความสําคัญกับทางนี้มาก ถาเผื่อรัฐจะเปดโอกาส

นะครับ ใหเอกชนมีบทบาททางนี้ ผมคิดวา จะทําใหวัตถุประสงคของพวกเรานี่สําเร็จ

ลุลวงไปดวยดีนะครับ ที่จะพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยใหมีพื้นฐานการพัฒนาที่มีมาตรฐานที่

ดีครับ ขอบคุณครับ 

 

                                                                                                                      - ๓๓/๑ 



 ๗๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           รสรินทร ๓๓/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานประธานที่เคารพครับ คุณวุฒิชาติ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เดี๋ยว ๆ ผมยังไมไดบอกใหพูดเลยครับ ขอประทานโทษครับ มีเรื่องอะไรครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :   มิไดครับ ผมอยากจะกราบเรียนวา ใชเวลา     

ไมครบ กระผมขอใชเวลาตอครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ตอ ยังไมครบ ของทาน ๑๐ นาทีใชไหมครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :   ใชครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานจะใหใครพูดตอครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :    ครับ กระผมขอกราบเรียนเล็กนอยครับวา 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ไม จะกราบเรียน จะใหใครพูดตอ ทานจะพูดเอง หรือวาทานจะใหใครพูดตอ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :     พูดเองครับ กระผมพูดเอง 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ถาพูดเอง ทานจะใชเวลาอีก ๕ นาทีเทานั้นนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :   ครับ  กระผมจะใชเวลาเพียง ๒ นาทีเทานั้นเอง

ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร ในมาตรา ๔๘ นี้       

ทางคณะกรรมาธิการไดระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน คําวา ขั้นพื้นฐาน นี้มีความหมายไมรวมถึงขั้นปฐมวัย เพราะฉะนั้นกระผม   

จึงจําเปนที่จะตองแปรญัตติในประเด็นนี้ โดยที่ขอเนนย้ําวา สิ่งที่สําคัญที่สุด ก็คือ 

ตองการให มีการใหการศึกษาถึงขั้นปฐมวัยเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชนดวย 

ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ เชิญคุณสมเกียรติครับ แลวก็กรรมาธิการครับหลังจากนั้น 

 



 ๗๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          รสรินทร ๓๓/๒ 

 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ผมวา ผมเปนคนตกคาง   

คนสุดทายมั้งครับ ของมาตรานี้นะครับ ขออนุญาต ๕ นาทีใชไหมครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ใชครับ 

นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับทานประธานครับ ขออนุญาต 

  นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  : ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 

กอนทานสมเกียรติครับ คือ เมื่อเชามีรายชื่อผม และทานสมเกียรติดวยครับ ทานประธาน

ครับ แลวยังทานเจริญศักดิ์คางอยูครับทาน  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ถามีชื่อ ไมมีปญหาครับ เชิญทานตอครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกครับ ผมฟงจากเหตุผลของ

อาจารยสมชัย  ฤชุพันธุ ตั้งแตเชาที่นําเสนอ โดยทานอาจารยเจิมศักดิ์แลวนะครับ แลวก็

ฟงของทานอาจารยศรีราชาที่เสนอไปตั้งแตเมื่อวานนี้แลวนะครับ บอกไดเลยวา ถาเปน      

ผมนะ และครอบครัวของผมในสถานะแบบนี้ ผมบอกวา ก็ยอมรับได แตบังเอิญขณะนี้                

ผมไมสามารถที่จะเห็นดวยไดตามความคิดเห็นของผม เพราะผมลงไปรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนภาคกลางมานะครับ ภาคกลางซึ่งมีทั้งหมด ๒๕ จังหวัด บวก กทม. ดวย   

นะครับ เขาบอกวา ในกรณีที่มาตรา ๔๘ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา              

ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป นะครับ คําวา ไมนอยกวาสิบสองป และไมเสียคาใชจาย

ใด ๆ นี่เขาบอกวา ขอเท็จจริงจริง ๆ แลวนี่ ๑๒ ปนี่ ตามมาตรฐานที่เราดําเนินการกันไว   

ก็คือ ตั้งแต ป. ๑ ถึง ป. ๖  ๖ ป  ม. ๑ ถึง ม. ๓ อีก ๓ ป  ม. ๔ ถึง ม. ๖ อีก ๓ ป ก็คือ      

๑๒ ป ในลักษณะแบบนี้นะครับ ทางคณะเราก็เลยไดรับความคิดเห็นมาจากพี่นอง

ประชาชนบอกวา เอาอยางนี้ไดไหม ในเม่ือมันเปน ๑๒ ป อยูแลวนี่ ขอขยายเพิ่มอีก ๓ ป 

อีก ๓ ป ทานประธานครับ ทานนึกถึงลักษณะของหนังสติ๊กนะครับ หรือตัววาย (Y) ภาษา

อังกฤษนะครับ ตั้งแตขางลางขึ้นไปขางบนนะครับ ๑ ถึง ๖ ก็ตัวดามนั่นละครับ แลวก็

ขยายไปทางซายก็ ๓ ป เหมือนกัน ก็ไปถึง ม. ๖  หรือขยายจาก ม. ๑ เปน ปวช. ๑ ปวช. 

๒ ปวช. ๓ มันก็ ๓ ป เหมือนกัน รวมแลว ๑๒ ป เหมือนกัน แตเราอยากใหตอดามครับ               



 ๗๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           รสรินทร ๓๓/๓ 

 

ดามหนังสติ๊ก หรือตัววายลงมาขางลาง อีก ๓ ป คือ ระดับอนุบาลนะครับ อยากตอมา    

ตรงนี้เปน ๑๕ ป เหตุผลมีไหมครับ มีครับ ดวยในลักษณะของ ๓ ป ที่วานี่นะครับ           

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ผมวา ตั้งแตวันนี้ไป จนจะใชไปในอนาคตขางหนานี่            

เราไมสมควรที่จะบอกวา เราจะมีงบ หรือไมมีงบ ผมมีความมั่นใจวา ตั้งแตยุคนี้เปนตนไป

อีกนะครับ ในอนาคตขางหนาที่รัฐธรรมนูญเราคาดวา จะใชไปนานเทานาน ผมวา รัฐบาล

นี้นาจะมีการดําเนินการพัฒนาไปสูในลักษณะที่เปนรัฐที่ม่ังคั่งเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คงจะตอง  

บอกวา นาจะมีการจัดสรรงบประมาณไดพอสมควร สําหรับที่จะสนับสนุนในเรื่องการ

ขยายลงมาขางลาง ๓ ป นี่นะครับ ------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๓๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        พรเทพ ๓๔/๑ 

 

แลวก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ขณะนี้งบประมาณ ๓๕ เปอรเซ็นตที่ทางสวนกลางโอนไปใหสวน

ทองถิ่นนะครับ ๓๕ เปอรเซ็นตนี่มันยังไปไมหมด ไปไมหมด แตสวนทองถิ่นก็ขยับขยาย

สนับสนุนภาคดานอนุบาลนี้ไดแลวนะครับ โรงเรียนวัด โรงเรียน อบต. ตาง ๆ ทั้งหลายแหล 

เขามีสวนตรงนี้เพิ่มขึ้นแลว ขยายได รับได แลวถาเผื่อสวนเปอรเซ็นตที่ยังดําเนินการโอน

ไปใหเขาไมครบนี่นะครับ ถาเผื่อโอนไปครบเขาจะมีกําลังสําหรับสนับสนุนพอสมควร    

นะครับ สําหรับการบริหารสวนทองถิ่นตาง ๆ ไมวา อบต. อบจ. หรืออะไรทั้งหลายแหลนี่

นะครับ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง นาจะสนับสนุนในสวนตรงนี้ อนุบาล ๓ ปไดนะครับ  

 แลวก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เปนเหตุสนับสนุนที่นาจะเปนเหตุผลสําหรับ    

มาพิจารณา เพราะวา ในชนบทขณะนี้นะครับ คนหนุม คนสาวในหมูบานแทบจะไมเหลือ

แลวครับ ที่ไปดู ไปสัมผัสอยู จะมีแตผูเฒา ผูแก ปูยา ตายาย กับเด็กเล็ก ๆ แลวทานก็เปน

คนเลี้ยง แตถาเผื่อถึงเวลาจริง ๆ แลว ขณะนี้มีสถานรับเลี้ยงทางดานนี้ ก็ไดไปฝากไวที่นั่น 

เพราะวา คนหนุมสาวก็เขาสูขบวนการแรงงานทางดานภาคอุตสาหกรรมกันสวนมาก

เกือบจะหมดแลวนะครับ และในสวนนี้ก็มีผูไดอภิปรายแลววา เปนสวนของคนวัยหนุม    

วัยสาวนะครับ รายไดมันก็ยังมีจุนเจือในดานนี้นอยนะครับ ถาเผื่อรัฐบาลจะมีเหตุที่จะ

สนับสนุน ก็คงจะเปนคุณอนันตสําหรับการศึกษาของบานเรานะครับ ก็คงจะมีแคนี้ครับ 

๕ นาที  ตามเวลาที่ทานประธานไดกําหนดไว ขอบพระคุณอยางสูงครับ 

 นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เปงเลยครับ ออน เดอะ ดอต (On the dot) ทานกฤษฎาครับ ๕ นาทีครับ เชิญครับ 

  นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานประธานครับ ตองยอมรับ    

ความเปนจริงนะครับวา จุดขายหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับเราที่กําลังรวมรางนี่นะครับ 

ตอนที่เราไปรับฟงความคิดเห็นนะครับ ในเรื่องของการศึกษานี่ เปนสิ่งที่สําคัญนะครับ 

เพราะวา ถาการรับฟงความคิดเห็นนั้น ไดรับฟงมาแลวนี่นะครับ ไมไดมีสวนรวมที่แทจริง

กับการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมคิดวา อาจจะมีปญหานะครับ เพราะวา พี่นองประชาชน

สวนใหญนั้นนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเห็นไดชัดครับ จังหวัดราชบุรีนี้นะครับ ประเด็น         

พุทธศาสนาไมสนใจเลยครับ สนใจอันดับ ๑ คือ เร่ืองการศึกษาครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้    



 ๗๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๔/๒ 

 

ผมคิดวา สภาแหงนี้ควรจะตองเปนที่ที่ใหคําตอบวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นสามารถตอบ

คําถามพี่นองประชาชน แลวก็เรียกวา เปนรัฐธรรมนูญที่กินไดจริง ๆ ครับ ฉะนั้น       

หมวด ๑ ในเรื่องการศึกษานี้จะเปนคําตอบวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนฉบับที่กินไดนะครับ 

ประเด็นที่สําคัญอยางหนึ่งครับวา ที่ผานมานะครับ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น ระบุใช   

คําวา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ตรงนี้แหละครับเปนตัวกอใหเกิดปญหา และมี

กระบวนการในการดําเนินการตอจนเปน พรบ. การศึกษานะครับ ซึ่ง พรบ. การศึกษา

แหงชาติก็เกิดขึ้นมานะครับ ตรงนี้ทําใหการขับเคลื่อน หรือรูปแบบการศึกษานั้นนะครับ 

แทนที่จะพัฒนาไปตามความนาจะเปนไป แตกลับเปนวา ไปสรางกระบวนการทางเรื่อง

องคประกอบเฉย ๆ ก็คือรูปแบบของวิธีการการบริหารเทานั้นเอง แตมิไดสรางผลสัมฤทธิ์

ตอกระบวนการทางการศึกษา เราจะเห็นไดชัดวา ลูกหลานของเราทุกวันนี้ผลสัมฤทธิ์   

ทางการศึกษานั้นลดนอยถอยลงอยางมหาศาลนะครับ เนื่องจาก ๑. เห็นชัดเจนอยางทีส่ดุ 

ตองขอบพระคุณทานอาจารยศรีราชา งบประมาณที่ลงมาสนับสนุน ตรงนี้เปนสิ่งที่สําคัญ

ที่สภาแหงนี้ตองพิจารณานะครับ เพราะเหตุจากอะไรครับ เพราะเหตุจากการบริหารงานที่

ผานมานั้น รัฐบาลนั้น ไมไดใหความสําคัญกับการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณ       

นะครับ แตเราไมสามารถที่จะยุติ หรือลบแนวทางเดิมจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ระบุไว

วา ตองใหการศึกษาขั้นพื้นฐานไมต่ํากวา ๑๒ ป นะครับ ตรงนี้เปนประเด็น แตสิ่งที่สําคัญ

อยางหนึ่ง คือ เปนสิ่งที่เพิ่มขึ้นจากการเรียกรองทุกภาคสวน ก็คือ ตองการใหรัฐนี่เขามามี

การสนับสนุน สงเสริม ในระดับกอนประถมศึกษา ก็คือ ระดับปฐมวัยนะครับ ซึ่งตรงนีน้ีจ่ะ

ทําใหเห็นไดชัดวา โดย พรบ. การศึกษานะครับ ไดระบุวา การศึกษาภาคบังคับนั้น ตั้งแต

เด็กอายุ ๗ ขวบนะครับ ก็คือ ตั้งแต ป. ๑ จนถึง ม. ๓  นี่คือ ถือวา เปนการศึกษาภาค

บังคับ คือ ยืนไวเลข ๙ ก็คือ ๙ ป เมื่อมารวมกับคําวา การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ก็บวก

อีก ๓ ก็จะเปน ๑๒ ปนะครับ แตในขณะนี้ ความตองการอยากใหมีอีก ๓ ป เริ่มตน

ขางลาง นั่นคือ ระดับปฐมวัยนะครับ จะเห็นไดชัดวา ณ วันนี้เราอยามองแตเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร ผมเปน สสร. บานนอกครับ สสร. ตางจังหวัดครับ จะเห็นไดชัดวา พี่นอง

ประชาชนทั่วประเทศนั้น ทุกหยอมหญาใหความสําคัญกับบุตรหลานของตัวเองครับ ------ 

   - ๓๕/๑                               



 ๗๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     อุทัยวรรณ ๓๕/๑ 

 

ตั้งแตในระดับปฐมวัย ซึ่งตรงนี้คาใชจายนั้น ที่ผานมานั้น อาจจะมองดูวาสูง แตแทที่จริง

แลวมิไดสูงเลยครับ ในตางจังหวัดนั้นถูกมาก แตที่สูงนั่น มันเปนเพราะเราเอาความเปน

มาตรฐานของกรุงเทพมหานครเปนหลัก นั่นเปนเรื่องของเอกชน เปนเรื่องสวนตัวครับ             

แตตรงนี้ผมคิดวา  ในประเด็นของวรรคที่  ๑  นี่นะครับ  การที่ผูแปรญัตติได เพิ่ม               

คําวา การศึกษากอนปฐมวัย นั้น ผมคิดวาเปนสิ่งที่สภาควรจะนํามาพิจารณา และสิ่งที่

สําคัญถัดมา ก็คือ เปนสิ่งที่คงคางไวตั้งแตรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ นั่นก็คือ การใช             

คําวา การศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองป ตรงนี้ เปนโจทยใหญครับ ที่ เปนเรื่องซีเ รียส 

(Serious) กันอยูพอสมควร  

  แลวถัดมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ก็คือ เรื่องของคาใชจายนะครับ 

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ระบุวา โดยไมเก็บคาใชจายนะครับ แตพี่นองประชาชนบอกวา    

มีการเก็บในรูปอ่ืน จึงตองการใหระบุวา ไมเก็บคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นตรงนี้มา    

นะครับ ผมคิดวา กอนที่จะพิจารณาอะไร อยากเอาประเด็นตรงนี้นะครับ นําเสนอสภา

แหงนี้ ผานทานประธานนะครับ เพื่อใหสมาชิก สสร. ทุกทานไดรวมกันพิจารณาอยาง  

ถองแทครับ กอนที่จะตัดสินใจในวรรคที่ ๑ ออกมาครับ ผมคงใชเวลาเทานี้ ขอบพระคุณ

มากครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เชิญทานกรรมาธิการปกรณนะครับ ผมจะขอเปนชื่ออาจารยคนสุดทาย

นะครับ ของสมาชิก แลวก็มีสมาชิกอีก ๒ ทานนะครับ ที่ขึ้น ขณะนี้ทานรัฐใชไหมครับ               

เชิญครับ 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ 

เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมเปนผูขออนุญาตรวมแปรกับทานอาจารยเจิมศักดิ์             

นะครับ ที่วา เรื่องวาดวยวาไมนอยกวา ๑๒ ป เริ่มดวยจากปฐมวัยนะครับ ผมขออนุญาต

ชี้แจงสั้น ๆ เพราะทานใหเวลาแค ๕ นาที นะครับ ผมขออนุญาตยกประเด็น ๓ ประเด็น

ชัด ๆ ทานไดเห็นเลยนะครับวา ประเด็นที่ ๑ ครับ เราควรจะดูแลเด็กตั้งแตอนุบาล 

เพราะวาอะไรครับ เพราะวาพอแม หรือวาตัวเด็กเอง ตัวเด็กเองนี่จะไดรับการดูแลที่

ถูกตอง ไดรับความปลูกฝงที่ถูกตองนะครับ พอแมจะไดสบายใจวา สิ่งนี้เด็กไดถูกเตรียม 



 ๗๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๓๕/๒ 

 

เพื่อจะไปเรียนชั้น ที่เราบอกวา จะมี ป. ๑ ถึง ม. ๖ ทั้งหลายนะครับ อยางที่เขาบอกกันวา              

ฐานตึกทําดวยอิฐ ฐานชีวิตตองเปนการศึกษา ถาฐานมันไมดีแลวนะครับ ผมเชื่อวา ก็ไป

ไมรอด ตึกก็พังอยูดีนะครับ ประเด็นที่ ๑ นะครับ ประเด็นที่ ๒ ประเทศชาติจะไดประโยชน 

เพราะอะไรครับ เพราะเดี๋ยวนี้มากเหลือเกินที่แม แมนะครับ ผูหญิงจะเปนสวนใหญที่ตอง

ดูแลลูกระดับปฐมวัยอยูที่บาน แปลวาอะไรครับ ถาเรามีที่สามารถดูแลเด็กระดับอนุบาล 

ปฐมวัยขึ้นมา เราก็จะเปดโอกาสใหพอแมเหลานั้นไปทํางาน ซึ่งเขาจะมีเงินมาดูแล

ครอบครัวเขา นั่นคือไมใชสิ่งที่เราตองการหรือครับ ใหประชาชนมีรายไดมากขึ้นนะครับ 

แลวสิ่งที่ ๓ สิ่งนี้คือ สิ่งที่เกิดกับจังหวังหนองคาย ที่ผมเห็นชัด ๆ เลยนะครับ คือเกี่ยวกับ

สถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันหลัก สถาบันแรกที่จะกอตั้งใหเกิดประเทศ ประชาชน 

และประชาธิปไตย สถาบันครอบครัว แปลวาอะไรครับ ผมมีคนรูจักหลายคนพยายามมา

ทํางานที่กรุงเทพ ตอนจบ พอมีลูก สงกลับไปที่ตางจังหวัด ใหตากับยายเลี้ยง ปูกับยา                

เลี้ยงบาง ความอบอุนในครอบครัวอยูตรงไหนครับ ผมคิดวา ไมใชเร่ืองงายที่จะบอก               

เขาวา เขาจะมีความอบอุนที่ไดแยกกับลูกเขานะครับ แตถามีระบบตรงนี้ขึ้นมาแลว             

นะครับ ดูแลเด็กตั้งแตปฐมวัย ตั้งแตอนุบาลอะไรขึ้นมานี่ แปลวา ตอนกลางวันเขาไป

ทํางาน เขายังสามารถเอาไปฝากไวที่โรงเรียนได เขามีความมั่นใจไดวา โรงเรียนจะดูแล

อยางมีหลักการ มีการปลูกฝงสิ่งที่ถูกตอง ไมตองรวมสิ่งที่ทาน สสร. บางทานไดพูดวา             

มีการปลูกฝงไอคิว อีคิวทั้งหลาย นี่คือหัวขอหลัก ๆ นะครับ ที่ผมจะขออนุญาตพูด แตที่

สําคัญที่สุดนะครับทาน เนื่องจากเราบอกวา ในสมัย ๒๕๔๐ เราบอกวา ๑๒ ป ป. ๑ ถึง 

ม. ๖ นะครับ ปจจุบันนี้ ตอนนี้ทางกระผมขออนุญาตเปลี่ยนเปนปฐมวัย -------------------- 

 

- ๓๖/๑ 

   



 ๘๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๓๖/๑ 

 

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปไมถึง ม. ๖ แลว ตอนนี้ขออนุญาตนะครับวา เราจะไปบอก

ประชาชนไดอยางไรวา ตอนนี้เราจะสนันสนุนใหเขาเรียนไมถึง ม. ๖ แลว เราจะไปบอก

เขาไดอยางไรวา รัฐธรรมนูญใหมของเราผลักดันคนไมถึง ม. ๖  เขาจะไมดูหรือครับวา

รัฐธรรมนูญนี้แยกวาเดิม ผมขออนุญาตฝากไวแคนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ  ใชเวลานอย  แลวก็ผมในฐานะที่ เปนนักการศึกษาเกา  ครูเกาครับ             

ขออนุญาตชื่นชมกับคําพูดที่วา ฐานตึกทําดวยอิฐ ฐานชีวิตทําดวยการศึกษา ครับ        

ขอบคุณมากครับ เชิญทานตอไปนะครับ ทานประดิษฐครับ 

   นายประดิษฐ เหลืองอราม  :  กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ 

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ผม ประดิษฐ เหลืองอราม สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

กระผมขอเพิ่มเติมในความเห็นบางประการ ในเรื่องของมาตรา ๔๘ วรรคแรกนะครับ 

ขณะนี้มีขอสรุปไดคราว ๆ นะครับวา จะมีการจัดอยู ๒ แบบนะครับ ก็คือ การศึกษา       

ขั้นพื้นฐานฟรี ๑๒ ป แบบที่ ๑ ก็คือ เร่ิมตั้งแตอนุบาล ๑ จนถึง ม.๓  จากนั้นเปนทางเลือก 

แตวา ตองเสียสตางคเอง อีกแบบหนึ่งคือ ตั้งแต ป.๑ ถึง ม.๖ อันนี้เรียนฟรีนะครับ ผม

อยากกราบเรียนทานประธานวาอยางนี้ครับวา ถาเราจัดอยางนี้ปญหาจะเกิดแนนอน คือ

พี่นองในชนบทที่ยังมีฐานะไมคอยดีนี่นะครับ โดยธรรมชาติแลว เด็กอายุสามสี่ขวบนี่ พอ

แมก็คงอายุยังนอยอยู ประมาณยี่สิบกวา ๆ รายไดก็ยังนอยอยู ผมเชื่อวา ทุกคนสวนใหญ

จะเลือกฟรีอนุบาล ๑ ไวกอนนะครับ สุดทายพอถึง ม. ๓  พอจะเขา ม. ๔ นั้น พอจะตอง

เสียสตางคเอง ผมเชื่อวา สวนใหญแลวก็จะออกจากโรงเรียน แลวก็ไปชวยพอแมประกอบ

อาชีพ ซึ่งนั่นเทากับวา พี่นองสวนใหญในชนบทนั้น การศึกษาจะแยลง ซึ่งจะสงผล

ทางการศึกษาในอนาคตนะครับ สวนถาจะใหมีทางเลือกในเรื่องของผูยากไรนั้น ผมมอง

วา การกระทํานั้น ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ อยางเชนวา ถารัฐมีเงินไมเพียงพอ ทาง

โรงเรียนก็จะมีเงื่อนไขในคําวา ผูยากไร ยากไรแคไหน บางครั้งก็ถูกโรงเรียนปฏิเสธ ซึ่งตรง

นี้ทําใหผูปกครองประสบภาวะในการสงเสียลูก ก็จะทําใหเด็กเหลานั้นก็ขาดโอกาสในการ

เรียนหนังสือที่จะจบชั้น ม .  ๖  ทานลองคิดนะครับวา  เด็กที่จบชั้น ม. ๖ นั้น จบไปแลว 

เมื่อไรพรอม ยังไปตอการศึกษาระดับปริญญาตรีได เวนวรรคไดนะครับ หรือไมก็ไปสอบ 



 ๘๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นัชชา ๓๖/๒ 

 

เขาเปนนายทหารชั้นประทวนก็ไดนะครับ แตถาเกิดวา เขาจบแค ม. ๓ แลวไมมีเงินเรียน

ตอ ม. ๔ ทุกอยาง อนาคตเขาจบเลยครับ แลวโดยความเปนจริงแลว พี่นองในชนบทนั้น 

ถาเปนอยางนี้ สวนมากแลว ทานลองคิดดูนะครับวา ประชากรการศึกษาที่ไมสูงขึ้นจาก

เดิม สส. จะสูงขึ้นจากเดิมไดหรือไมนะครับ อันนี้คือ ประชาชนเปนเครื่องสะทอนของ

ผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้นเรายิ่งใหประชาชนเรียนสูงเทาไรนะครับ ผูแทนราษฎรนั้น ก็ยิ่ง

มีคุณภาพมากเทานั้น เพราะฉะนั้นกระผมขอกราบเรียนวา ถาหากวา เราไปใชลักษณะวา

เรียนถึงแค ม. ๓  ผมวา เกิดปญหาแนนอนครับ อันนี้ผมไมเห็นดวยอยางยิ่งเลยนะครับ 

เพราะฉะนั้นถาหากวา อยางนอย ๆ ก็ขอใหเรียนจบ ม. ๖ แลวถาเปนไปได อยากให

ความสําคัญระดับอนุบาลดวยนะครับ เพราะวาเด็กในวัยนี้ ผูปกครองยังตองเลี้ยงดู 

บางครั้งไมมีเวลาเลี้ยงดู ก็ปลอยเด็กทิ้งขวางอยู ซึ่งขาดการดูแลในเรื่องของสุขภาพ

อนามัย และการศึกษา สติปญญาดวย ก็ฝากทานประธานไวแคนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณมากครับ ใชเวลาก็นอยกวาที่กําหนดครับ เปนรายสุดทายนะครับ ทานวิชัย

ตอไปนี้ผมตัดแลวนะครับ จะใหกรรมาธิการชี้แจง เชิญทานรายสุดทายครับ  ๕ นาที ครับ 

   นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผมคิดวา       

ในมาตรานี้นั้น เราไดรวมอภิปรายมาตั้งแตตอนเชา ซึ่งกระผมเองเปนรายแรกนะครับ    

แลวก็หัวหนากลุมทั้งหลายเราเขาไปรวมคิด รวมกันคิดวา เราจะหาทางออกอยางไรที่ดี     

ก็มีการตกลงกันไปในระดับหนึ่งแลวนะครับ กระผมจึงกราบเรียนทานวา ในประเด็นนี้นั้น 

ถาตกลงเชนไร ก็นาจะเปนเชนนั้น จึงกราบวา ขอใหยุติในเรื่องการอภิปรายไดแลว           

ขอกราบขอบพระคุณทานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

ก็มีผูเสนอใหยุติการอภิปรายนะครับ ไมมีผูคิดเห็นเปนอยางอื่นใชไหมครับ เชิญครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานครับ ผมขอนิดเดียวครับ ผม วิทธยา 

บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ทานครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการไมเก็บสตางคคาใชจายนี่เปน

เร่ืองหนึ่งที่ผมอยาก    

           - ๓๗/๑ 



 ๘๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           สุพชิชาย ๓๗/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ไมไดครับ ไมไดครับ คุณวิทธยาครับ  เขาเสนอญัตติใหปดการอภิปราย ทานจะไมเห็น

ดวยใชไหมครับ ทานจะขอเปดอภิปรายตอไปหรือครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ ผมขออีกเพียง ๑ นาที     

นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ไมไดครับ ไมไดครับ ขอโทษครับ ขอเชิญกรรมาธิการปกรณชี้แจงทั้งหมดเลยครับ เชิญ

ครับ               

นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ)    :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ เร่ืองของการเขียนรัฐธรรมนูญในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง นี่นะครับ 

ผมเรียนชี้แจงตอที่ประชุมนี้วา ในการเขียนนั้นเราคํานึงถึงองคประกอบสําคัญในการเขียน

ขอความในสวนนี้หลายประการดวยกัน ในประการที่ ๑ นั้น ก็ตรงกับที่ทานสมาชิกได

อภิปรายนะครับ ก็คือ เปนเรื่องสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เปนเรื่องที่ประชาชนในบาน

เรานี่ จะตองไดรับหลักประกันในเรื่องนี้ ซึ่งอันนี้ถือวา เปนเรื่องที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ได

กําหนดไวโดยชัดเจน และเจตจํานงนั้น ก็คงจะตองการที่จะผลักดันใหประชาชนโดยรวม

ไดรับการศึกษาครบถวนสมบูรณ และมีอัตราการรูหนังสือเพิ่มสูงขึ้น ในประการที่ ๒ นั้น 

เราพิจารณาวา ถาเราดูจากหลักคิดของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แสดงใหเห็นวา เรา

พยายามที่จะผลักดันใหเรื่องนี้นี่เปนประหนึ่งรัฐสวัสดิการ ก็คือ ไมมีเรื่องของการเก็บ

คาใชจายในการศึกษา และเปนเรื่องที่พยายามที่จะทําใหเกิดขึ้น ก็คือวา ไมนอยกวา   

๑๒ป โดยไมเสียคาใชจาย ในลักษณะเชนนี้นี่นะครับ ก็ไปคํานึงถึงขอเท็จจริงในเรื่องของ

การปฏิบัติที่เกิดขึ้นวา ๑๒ ปโดยไมเสียคาใชจายนั้น สามารถที่จะดําเนินการไดหรือไม ก็

พบวา ในลักษณะของการดําเนินการที่ผานมา ตลอดระยะเวลา ตั้งแตป ๒๕๔๐ จนถึง

ปจจุบัน ก็สามารถที่จะดําเนินการได โดยสามารถที่จะจัดสรร อุดหนุนคาใชจายรายหัวนี่

นะครับ ไปถึงในขณะนี้ ๑๔ ป ก็คือ ตอนประถมศึกษาอีก ๒ ป ประถมศึกษา ๒ ป นั้นก็

เปน อนุบาล ๒ กับอนุบาล ๓ ยังไมไดรวมอนุบาลปที่ ๑ ทีนี้ในลักษณะเชนนี้นี่ ก็มี

ความเห็นกันวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากการรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชน ก็คือ ใน 



 ๘๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          สพุิชชาย ๓๗/๒ 

 

ความเปนจริง  ไมไดหมายความวา ประชาชนไมเสียคาใชจาย แตยังคงตองเสีย

คา ใชจายดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น จากที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งก็มีการเพิ่มเงิน

อุดหนุนรายหัวตลอดมา จนถึงขณะนี้นะครับ แตก็ยังไมพอเพียงกับคาใชจายดานตาง ๆ ที่

อยูในสวนของการบริหารการศึกษาใหเกิดคุณภาพที่ดี อยางที่สังคมพึงประสงค       

ความยากในการเขียนกฎหมายฉบับนี้จึงเกิดขึ้น เหมือนอยางที่ทานสมาชิกไดพยายามที่

จะแปรญัตติทางดานตาง ๆ เขามา ไมวาจะเปนสมาชิกที่แปรญัตติในลักษณะที่จะพูดถึง

เรื่องของความเปนไปไมไดในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ตอไป รวมทั้งเรื่องของความพยายาม

ที่จะใหคํานึงถึงความเปนจริงวา ถาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น วิธีการเชนนี้จะ

สามารถดําเนินการไดหรือไม ในอีกประการหนึ่ง เมื่อเราไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นอง

ประชาชนจากทั่วประเทศ ทุกตําแหนงแหลงที่ ทุกคณะกรรมาธิการ ไมวาจะเปนภาคใด ๆ 

ประชาชนก็ยืนยันในเรื่องของความพึงพอใจที่เขาจะไดรับในลักษณะของการดําเนินการ

ทางดานตาง ๆ ที่ผานมา แตวา ก็ปญหาที่ถูกเรียกรอง หรือวาวิจารณในเชิงของการที่จะ

พูดถึงวา การปฏิบัติที่ไมเปนจริง ไมเสมอภาค และไมเปนธรรมที่เกิดขึ้น ก็ยังคงมีอยู 

เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาจากคําแปรญัตติของบรรดาสมาชิกรางรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี่

นะครับ ผมอยากจะเรียนวา ในภาพที่เราไดรับนี่ เปนภาพที่คอนขางกวางมาก ก็คือ ใน

ประเด็นเรื่องเวลานี่นะครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๘/๑ 

   

 

 

 

 



 ๘๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๓๘/๑ 

 

มีความแตกตางกัน ตั้งแตเร่ืองของ ๙ ป ไปจนถึงถาจบปริญญาตรี ก็คือ ๑๖ ป  ๑๖ ปนั้น

ไมรวมกอนประถมศึกษาหรือปฐมวัยนะครับ เรามีเวลา ๙ ป  ๑๖ ป  ๑๕ ป  ๑๕ ปนั้น ก็มี

อยู ๒ กรณี ก็คือ ๑๒ บวกกับกอนประถมศึกษา หรือปฐมวัยอีก ๓ นะครับ แลวก็ ๑๕ ป  

ไปเลยนะครับ โดยที่ไมไดไปรวมแยกแยะ สวนในเรื่องของการเริ่มเมื่อใดนี่ เริ่มเมื่อใด    

นะครับ ก็มีตั้งแตไมระบุลําดับชั้นนี่นะครับ ไปจนถึงสวนใหญ ก็คือระบุในเรื่องของปฐมวัย 

สวนในเรื่องคาใชจาย ซึ่งจําเปนตองพิจารณาประกอบกันไปดวยนี่ ก็สวนใหญที่ขอใหไม

เก็บคาใชจายเหมือนเดิม ยกเวน ญัตติ ๒ ญัตติเทานั้นที่ไมระบุ ก็คือวา ไมควรจะไประบุ

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญวา ควรจะเก็บคาใชจายหรือไม ความยากลําบากที่เกิดขึ้นของการ

ที่จะพยายามที่จะทําใหกฎหมายฉบับนี้ลงตัวกันในทุกประเด็น มันก็อาจจะเปนเรื่องที่เรา

จําเปนตองไปพิจารณารวมกัน เพราะในรางของกรรมาธิการนี่นะครับ ถาทานทั้งหลายดู 

ก็จะเขียนไวกลาง ๆ และคอนขางจะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญเดิมนะครับ ก็คือ บุคคล

ยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดให

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย เพราะฉะนั้น เมื่อเรามองในแงนี้ เราก็จะ

เห็นวา โดยหลักการโดยรวมตรงกันของทุกญัตติที่เสนอเขามานะครับ ยกเวน ขออภัยที่

เอยชื่อ ก็คือ ญัตติของทานอาจารยศรีราชา กับญัตติของทานอาจารยสมชัย แตที่ประชุม

นี้ เมื่อพิจารณารวมกันแลว จากการนําเสนอความเห็นของทั้ง ๒ กลุม ที่มีความตางกันใน

เร่ืองของการไมเสียคาใชจาย ดูเหมือนวา ที่ประชุมก็จะเห็นดวยในบางสวน และก็ไดมีการ

นําเขามาพูดในเรื่องของการอภิปรายในเวลานี้อยางคอนขางมากทีเดียว พอมาถึงเรื่อง

ของการเริ่มตนนะครับวา จะเริ่มจากที่ใดนี่ กรรมาธิการ ไมใชผมนะ กรรมาธิการเห็นวา

โดยสวนใหญก็คงจะไปคิดถึงเรื่องของปฐมวัย แตก็มาติดขัดอยู ในกรณีของการ

ดําเนินการที่เราจัดมาแลว ๑๒ ป ซึ่งเริ่มจากประถมศึกษา ประถมศึกษา นั้น หมายถึง

ประถมปที่ ๑ ถึงประถมปที่ ๖ แลวก็มีมัธยมศึกษาตอนตน ๓ ป กับมัธยมศึกษาตอน

ปลายอีก ๓ ป ยกเวนวา นักเรียนจะเลือกไปเรียนหลังจากจบมัธยม ๓ แลวนี่นะครับ ไป

ตออาชีวศึกษาอีก ๓ ปนะครับ เมื่อเปนอยางนี้นี่นะครับ เราก็มาดูวา ทําอยางไรที่จะทําให

เกิดภาวะของการที่จะลงตัว ลงรอยกันได ความจริงในระหวางการที่พิจารณากันอยูนั้นถึง

เวลาเที่ยงนะครับ  ทานประธานที่ประชุมก็ขอใหพักการประชุม แลวก็ใหกรรมาธิการกับ 



 ๘๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๘/๒ 

 

สมาชิกลองไปคุยกันดูในเบื้องตนวา จะสามารถทําอยางไรไดหรือไม เพราะฉะนั้นการไป

คุยกัน ขออภัยทานผูอภิปรายบางทานนะครับ ที่บอกวา เราไปมุบมิบนั้น ก็คงไมใชนะครับ 

เปนเรื่องความพยายามที่จะทําใหการประสานความคิดนั้นมันหาขอยุติในลักษณะที่ไม

ยืนยันระหวางทั้ง ๒ ฝาย คือ ไมยืนยันทั้งในสวนของรางกรรมาธิการ และไมยืนยันจุดยืน

ของรางของสมาชิก นั่นก็คือหาจุดที่ลงตัวที่ดีที่สุด ในอันที่จะผลักดันใหการศึกษาของชาติ

นี่นะครับกาวหนาตอไป โดยคํานึงถึงสิทธิของบุคคลโดยรวม และไดรับประโยชนโดยทั่วถงึ 

และขณะเดียวกัน ก็มีชองทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะยาว

ตอไปดวย เมื่อเปนอยางนี้นี่นะครับ ในชั้นตน ซึ่งก็ยังไมมีขอยุติใด ๆ นะครับ ที่ประชุมก็ยัง

สามารถพิจารณาไดนะครับ ในชั้นตนเราก็ไปพิจารณาวา ถาจะทําใหการศึกษาของ

ประเทศนี่นะครับ ลงมาจนถึงระดับปฐมวัยจะไดหรือไม ในขณะนี้ถาเรามองจากการ

จัดสรรงบประมาณของรัฐนี่ มันก็นาจะได เพราะสามารถที่จะเพิ่มไปอีก ๑ ป โดยความ

เปนจริง เพราะขณะนี้รัฐจัดสรรใหจนถึงกอนประถมศึกษา ๒ ปอยูแลว ---------------------- 

 

           - ๓๙/๑ 



 ๘๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ปทิตตา ๓๙/๑ 

 

ก็คือ อนุบาล ๒ กับอนุบาล ๓ บังเอิญมีเอกสารที่เมื่อสักครูนี้มีผูที่แจกไปในที่ประชุมนี่             

ทานทั้งหลายจะเห็นนะครับ อันนั้นเปนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ 

ที่ตั้งงบประมาณไวในป ๒๕๕๐  ๒๕๕๑  ๒๕๕๒  ก็คือ ตั้งแต ๑ พฤษภาคม ปนี้นี่นะครับ 

จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ป ๒๕๕๓  ก็จะเห็นการจัดสรรงบประมาณที่มันเพิ่มสูงขึ้นตาม

อัตราที่เปนลําดับไป  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ตองกระชับหนอยนะครับ ๑๐ นาทีแลวครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  เพราะฉะนั้นเมื่อมองอยางนี้นี่ 

ขอความที่ออกมาในวรรคที่ ๑ ก็คือ ตรงนี้ก็ใหสมาชิกชวยขัดเกลาขอความตรงจุดนี้ไดอีก

นะครับ ก็คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการเลือกรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับ

ปฐมวัยหรือระดับประถมศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ขอความยังตองไปขัดเกลา เพื่อจะทําใหเปนภาษาที่ถูกตอง

ตามหลักของการจัดการศึกษาดวยนะครับ เพราะอันนี้เปนขอความที่เราเขียนในลักษณะ

ที่เปนเรื่องที่จะทําใหที่ประชุมมีโอกาสพิจารณาได จากนั้น ก็ตอขอความไปนิดหนึ่งนะครบั

วา แตไมกระทบสิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมสนับสนุนคาใชจาย เพื่อรับการศึกษา

เพิ่มเติมตามความตองการของตน ในกรณีนี้ตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวา ในการศึกษา

ของโรงเรียนบางสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนที่มีความตองการจากผูปกครองคอนขาง

สูงนี่ ผูปกครองก็จะไปกดดันใหมีการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนกรณีพิเศษ

คอนขางมาก เชน การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยครูตางชาติ การเรียนวิชา

คณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรที่เขมขนมากยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีการเรียนรูเพิ่มเติมใน

ลักษณะเชนนั้น รวมทั้งในบางกรณีนั้น ก็เปนลักษณะที่มีการสนับสนุนคาใชจาย ดวยการ

ระดมทรัพยากรที่เกิดขึ้นจากขอกําหนดในกฎหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   

ป ๒๕๔๒  เพราะฉะนั้นเมื่อมองอยางนี้ ผมคิดวา ที่ประชุมก็อาจจะพิจารณาในประเด็นนี้

ตอไปได แลวก็อาจจะใหเราไดพิจารณากันตอไปดวยวา จะมีขอความที่ตกแตงเพิ่มเติม

หรือไม อยางไรนะครับ ซึ่งอาจจะใหทานอาจารยวุฒิสารพูดตออีกนิดหนึ่งนะครับ เพื่อ

ความเขาใจเพิ่มเติมนะครับ   



 ๘๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ปทิตตา ๓๙/๒ 

  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เมื่อทานตกลงกันไมไดนะครับ ก็คงจะตองมีรูปเดียวเทานั้นละครับ ปดการอภิปรายกัน

หมดแลว ไมมีการอภิปรายตอนะครับ คือถาตกลงกันไมได มีทางเดียว ก็คือ โหวต (Vote) 

จะเห็นดวยตามกรรมาธิการหรือไม ถาตกลงกันได ผมก็ไมขอโหวต แตเนื่องขณะนี้คําตอบ

คือ ตกลงไมได ผมก็ตองฟงจากกรรมาธิการเทานั้นครับ เพราะวาจะฟงจากผูอ่ืนไมได 

เพราะวากรรมาธิการเทานั้นที่จะเปนผูบอกวา ตกลงรับหลักการอันนี้ทั้งหมดแลวแก

มาตรฐาน ก็ไมตองโหวต แตถาหากกรรมาธิการบอกวา ยังขอปรับปรุงอีก ก็แสดงวา ยัง

ตกลงกันไมได ถาตกลงไมได ผมก็ขอใชเวลานะครับ ใชสิทธิเลย  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เชิญครับ  

  นายประดิษฐ  เหลืองอราม  :  ขออนุญาตทานประธานครับ มีนัยอยู         

๒ ความหมายนะครับ คือ ตามรางเดิมของกรรมาธิการ กับตามที่ทานอาจารยปกรณได

กลาวสักครู เรากําลังสับสนครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

คงไมสับสนนะครับ กลาวเมื่อสักครูนั้น  ไมไดเปนทางการ และยังตกลงกันไมได 

เพราะฉะนั้นจะตองถือเอาตามรางที่เสนอนี้เปนหลัก จะเอาตามรางนี้ หรือไมเอาตาม    

รางนี้ คําถามก็ตองถามอยางนั้น เทานั้น ถาไมเอาตามรางนี้ จะเอารางของใคร นั่นก็เปน

คําถามขั้นที่ ๒ นะครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมขอหารือ    

ทานประธานนะครับ ที่ทานประธานพูดมาก็ถูกนะครับ ถาเดินไปตามทานประธาน         

ก็อาจจะจบ แตวา เราอยากจะทําอยางไรที่จะใหไดคุณภาพดีที่สุด นอกจากวา โหวตจะ

เอาแบบไหน ทีนี้ที่กรรมาธิการยกรางนี่ เขาเมื่อกี้ก็พูดคุยกับพวกผมก็เกือบชั่วโมงหนึ่ง 

แลวก็คิดวา ลงตัวพอสมควรจะมีอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ อาจจะตองตกแตงกันบาง ถาเราใช 

 



 ๘๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      ปทิตตา ๓๙/๓ 

 

เวลานี่ ผมวา เวลาอาจจะไมมากกวาที่เราจะโหวตกัน เพราะวาโหวตนี่มันมีหลายแบบ

มาก จะตองชนทีละเรื่อง ทีละเรื่อง ทีละเรื่องไป เพราะฉะนั้นลองนิดเดียวใหกรรมาธิการ

ยกรางทานพูด คุณวีนัสนี่ก็พยายาม เมื่อกี้คุณวีนัสบอกวา มาถึงขางลางบอกวา ไมเอา

ดวย เสร็จแลวคุณวีนัสก็พยายามไปตกแตง เปลี่ยนแปลงถอยคํา เพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้ ใหคุณ

วีนัสพูดนิดหนึ่งนะครับ แลวยกรางฟงแลว ขอแกไขถอยคําแบบนี้ พอจะรับกันไดไหม ถา

ไดนี่ ผมวามันอาจจะไมตองโหวตครับทานประธาน ฟงนิดเดียวครับ  

 

          - ๔๐/๑ 

 



 ๘๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        ประไพพิศ ๔๐/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ แตวามันคอนขางสายไปแลวครับ เพราะวา มีผูเสนอใหปดการอภิปราย

ครับ  

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ไมไดครับ ทานประธานครับ ผมมีขอคิดเห็น

เพิ่มเติมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

มิไดครับ มีผูเสนอใหปดการอภิปราย 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ยังไมมีผูรับรองครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

มิไดครับ ผมไดใหโอกาสทานอาจารยขึ้นพูด แลวทานก็ไมขอเปดการอภิปราย 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ผมยกมือแลว ทานประธานไมใหผมพูดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ตอนนั้นถาไมเห็นก็ชวยไมไดครับ แตวาไมไดแลวครับ มันปดการอภิปรายไปแลว จะเปด

การอภิปรายใหมไมไดครับ  

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ถาอยางนั้นนะครับ ทานประธานครับ ก็เทากับ

วา ทานปดกั้นสิทธิเสรีภาพของสมาชิกในการที่จะอภิปรายเพิ่มเติมในญัตติที่เห็นวาตาง           

ผมประทวงทานประธานตรงนี้ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  มิได

ครับ ผมทําตามระเบียบขอบังคับ 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ไมอยางนั้นวงการศึกษาของไทยจะเสียหาย    

ถาทานใชวิธีโหวต ซึ่งไมไดเปนผลสะทอนในการแกปญหาการศึกษาของชาติครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

มิไดครับ เดี๋ยวนะครับ คุณวีนัสครับ ถาจะประทวง ประทวงวาประธานทําผิด ตองทําผิด

ขอบังคับขอไหนนะครับ ถาบอกวา ผมไมใหอภิปรายนั้น ผมไดถามแลว เปนญัตติ มีผู

เสนอปดการอภิปรายใชหรือเปลาครับ เมื่อมีผูเสนอใหปดการอภิปราย ไมมีความเห็นของ

ที่ประชุมเปนอยางอื่น การอภิปรายก็ยอมปดลง มีทานอาจารยลุกขึ้นยืนคัดคานอยู  



 ๙๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        ประไพพิศ ๔๐/๒ 

 

แลวก็ขอพูด ๑ นาที ผมก็ไมใหพูด แลวก็ถามวา คัดคานหรือไม แตถาทานบอกวา ทาน 

ยกมือแลวผมไมเห็นตอนนั้น มันจบไปแลวครับ ปดการอภิปรายแลว ถาขืนเปดใหมีการ

อภิปรายใหม ตอไปนี้ไมมีวันสิ้นสุดครับ เมื่อปดอภิปรายแลว ก็เปดอภิปรายใหม ทานมี

ทางทําไดอยางเดียวครับ คือ เสนอในรูปเพิ่มเติมนะครับ เสนอในรูปเพิ่มเติม แลวก็ตองใช

เสียงของในสภาสามในหา เมื่อนั้นทําไดครับ แตวา ขณะนี้สําหรับญัตติขอนี้จบครับ มีอยู

อันเดียวเทานั้น ก็คือ ที่ทานกรรมาธิการวุฒิสารนะครับ ที่ขอชี้แจง เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทาน

ประธานครับ ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ดวยความเคารพทานประธานครับ ผมคิดวา

ประเด็นนี้เปนประเด็นที่มีความเห็นที่แตกตาง หลากหลาย แลวก็คณะกรรมาธิการเองก็

พยายามที่จะหารือกับทาน สสร. ทั้งหมด เพื่อรวบรวมเอาขอดีของทุกคําแปรญัตติ 

ขอจํากัด และปญหาตาง ๆ เอามาปรับปรุง แกไข โดยยึดหลักเกณฑไววา หลักการใหญ

จะไมเสียไป ซึ่งจริง ๆ ทานประธานครับ ดวยความเคารพ ผมคิดวา ใกลจะไดขอยุติจริง ๆ 

ถาทานประธานจะกรุณาใหเวลาอีกสักเล็กนอยนะครับ ที่จะใหไดมีโอกาสอภิปราย

เพิ่มเติม ชี้แจง แลวก็ปรับปรุงถอยคํานี่นะครับ ผมคิดวา อาจจะไมจําเปนตองใชมติโหวต

ครับ ทานประธานครับ แลวก็จะทําให 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เดี๋ยว ๆ ผมขออยางนี้เลยครับ เร่ือง การอภิปรายใหม ไมมี ถาทานขอพักการประชุม       

ไปตกลงกันกอนสัก ๕ นาที ๑๐ นาที อนุญาต แลวไปตกลงกันเอง แลวมารายงาน        

ใหสภาวาจะตองโหวตหรือไม แตจะขออภิปรายใหมไมไดอีกแลว เพราะฉะนั้นก็ขอพัก   

การประชุมสัก ทานจะขอเวลาเทาไร 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ๑๐ นาทีครับ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขอ ๑๐ นาที จริง ๆ นะครับ พักการประชุม ๑๐ นาที แลวไปตกลงกันนะครับ ไมเห็นดวย

หรือครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา 



 ๙๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       นงลักษณ ๔๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๔.๒๙  นาฬิกา 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เชิญนะครับ เชิญนะครับ เขาที่ครับ จะไดเร่ิมเลยนะครับ ก็ขอเรียนเชิญทานวุฒิสารชี้แจง

นะครับ เชิญครับ  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน               

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ และสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ ผมตองขออนุญาตกราบขอบพระคุณทานประธาน ที่กรุณาใหโอกาส

คณะกรรมาธิการไดมีโอกาสหารือกับเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ------------------------ 

 

                                                                                                                  - ๔๒/๑ 

 

 



 ๙๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          สมร ๔๒/๑ 

 

เพื่อที่จะหาขอยุติที่คิดวา จะเปนความสมบูรณ และเกิดประโยชนกับบุคคลโดยรวมของ

ประเทศ แลวก็เปนสิ่งที่เปนไปไดจริงในสิ่งที่เรากําลังจะกําหนดในรัฐธรรมนูญในเกี่ยวของ

กับการศึกษา คณะกรรมาธิการมีความเห็นวา จะขอปรับปรุง แกไขถอยคํานะครับ          

ในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งนะครับ โดยมีการขอแกถอยคําดังนี้ครับ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการเลือกรับการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษาไมนอยกวา     

สิบสองป ที่ รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย และ

คณะกรรมาธิการขออนุญาตเพิ่มเติมวรรคที่ ๒ นะครับ คือ ถือวาเปน วรรคที่ ๑/๑ นะครับ

วา บุคคลยอมมีสิทธิในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา  เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่รัฐจัดขึ้น ผมขออนุญาตทานประธานกราบเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกสั้น ๆ 

ครับวา หลักการนี้ก็เปนหลักการที่ไดเรียนหารือกัน และกรรมาธิการเห็นวา เปนความ

พยายามที่จะรับเอาขอเท็จจริง ปญหา แลวก็หลักประกันที่ประชาชนเคยไดอยูแลวในเรื่อง

ของการจัดการศึกษามารวมกัน นั่นก็คือ ความพยายามที่จะบอกวา หลักประกันในเรื่อง

การไดรับการศึกษาฟรี ๑๒ ปของประชาชนนั้นยังอยู เพียงแตวา ความสําคัญ หรือระดับ

ความสําคัญของการศึกษานั้นจะเริ่มที่ใด ระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษานั้น ถือวา

เปนทางเลือกของประชาชน เนื่องจากวา มาตรา ๔๘ นี้ อยูในหมวดของสิทธิของ

ประชาชนในการไดรับการศึกษานะครับ ดังนั้น ขอความที่เปลี่ยนใหมจึงเปดใหเปน

ทางเลือกของประชาชนในการที่จะเลือกรับการศึกษา โดยรัฐจะจัดให ๑๒ ป อยางมี

คุณภาพนะครับ  

  ประการที่ ๒ การที่เพิ่มเติมขอความในวรรค ๑/๑ ก็เพื่อเปดโอกาสให

ประชาชนที่มีความพรอมสามารถที่จะมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา

เพิ่มเติมได นอกเหนือที่ รัฐจัดให นั่นก็แปลวา เปนการสงสัญญาณวา รัฐจะตองให

ความสําคัญกับการศึกษาที่มีหลักประกันในเชิงคุณภาพขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและเปน

ธรรม โดยไมเก็บคาใชจายนะครับ นั่นก็คือ รัฐหรือผูจัดการศึกษาทั้งหมดจะตองให

ความสําคัญ บทบาทของรัฐจะใหความสําคัญกับการจัดเอง หรือการสงเสริมใหคนอื่นจัด

ก็ได แตรัฐจะตองใหความสําคัญในเชิงของสรางหลักประกันในคุณภาพ ซึ่งจะสะทอนวา

สิทธิของประชาชนนั้น ในเรื่องการศึกษาไมไดอยูที่การไดรับการเรียนโดยไมเก็บคาใชจาย 



 ๙๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๒/๒ 

 

เทานั้น แตความสําคัญของการศึกษาภายใตสิทธิ ภายใตรัฐธรรมนูญนี้ ประชาชนจะไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพนะครับ คณะกรรมาธิการจึงเรียนขอเสนอความเห็นที่ขอแกไขตาม

มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง และวรรคหนึ่งทับหนึ่ง ดังนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวทานเกียรติชัยยกมือใชไหมครับ ทานเกียรติชัยกอนนะครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา จําเปน

จะตองพูดใหปรากฏบันทึกไวในสภานี้ แตสิ่งที่เราพยายามจะทําในเรื่องซึ่งถือวา มี

ความสําคัญอยางยิ่งยวดตอประเทศชาติ เราใชเวลาในการพิจารณากันอยางไร     

ประการแรก ที่ผมพูดถึงเรื่องงุบงิบ ก็เพราะมันเกิดจากการซุบซิบ มันซุบซิบกันอยูตั้งแต

ขางลางแลว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ผานไปแลวครับ ผานไปแลวเรื่องนั้นครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ผมจําเปนจะตองแกขอตางอันนี้ครับ    

โปรดกรุณาอยาเครงครัดในเรื่องซึ่งบอกวา มีความสําคัญ และเครงครัดเสียจนกระทั่ง      

ทีเร่ืองอื่นไมเห็นเครงครัดอยางนี้เลย  

  ประการแรก เอางาย ๆ เพื่อจะไดไมตองเสียเวลากันมาก สภานี้จะได

บันทึกใหรูวา สิ่งที่พยายามแกไขในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีหรือเลวกวาฉบับ ๒๕๔๐       

ในเรื่องการศึกษา เมื่อออกไปแลว ผลตาง ๆ จะไดพิสูจนกัน นั่นเปนประการหนึ่ง 

  ประการที่ ๒ เอางาย ๆ  แลวจะไมตองเสียเวลา ทางผมไมเห็นดวยทั้งหมด

กับสิ่งที่เสนอมา หรือวาไปตกลงอะไรกันมา แลวก็มาบอก เพื่อจะใหเรารีบรับกัน หรือไม

รับกัน มันตองศึกษากันดวยวา ที่เขียนมานั้น มันมีผลกระทบกวางไกลไปถึงไหน แคไหน 

อยางไร ไมใชอานเสร็จแลวบอกวา จะเอา  ไมเอา รับ ไมรับ ไอวิธีการอยางนี้ใชไมได   

ตองขอศึกษาอีกหนอย แตเมื่อไมใหศึกษา ก็บอกวา ไมรับ แลวมาโหวตกันดีกวา วาจะเอา

ตรงไหน อยางไร ขอบคุณครับ 

 

                                                                                                                    - ๔๓/๑ 



 ๙๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รัตนา ๔๓/๑ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานศิวะหรือครับ เชิญครับ                                                    

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

ผมเห็นที่กรรมาธิการไดเสนอมาใหมนี้ ผมก็ยังมีขอที่อยากจะสงสัยวาในวรรค ๑/๑ อะไรนี่ 

เปนการสงเสริมใหเก็บแปะเจี๊ยะโดยชอบตามรัฐธรรมนูญหรือเปลา เพราะวากฎหมาย

เดิมเขาไมมีการเขียนเอาไวนะครับ ๒. ที่ผมแปลกใจก็คือวา กรรมาธิการยกรางก็เปนคนที่

มีการศึกษาสูงนะครับ จบปริญญาเอกสวนใหญนะครับ แตไมคอยสนับสนุนการศึกษา

อยางจริงจัง เพื่อใหคนไดสามารถฉลาดเฉลียวเหมือนกรรมาธิการยกรางนะครับ เพราะวา

ไปเขียนใหมีเลือก 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

อยาวาเขาเลยนะครับ ขอโทษเถอะครับ  

   นายศิวะ แสงมณี  :  ขออภัยครับ ขอถอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา      

การที่ไปปลอยใหมีการเลือก แลวก็ปลอยใหมีการเรียกแปะเจี๊ยะโดยชอบนั้น ผมคิดวา  

มันไมนาจะใช รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ กําหนด ๑๒ ป แตพวกเราที่อภิปรายกันวันนี้ ผมคิดวา

หลายจํานวนมากนั้น สนับสนุนใหดูแลตั้งแตขั้นปฐมวัยขึ้นมา เพราะวา เราจะตองสราง

อนาคตของชาติ ก็ตองเร่ิมตั้งแตปฐมวัยนะครับ แลวก็อีกอยางหนึ่งไปเขียนเอาไวโดยการ   

จงใจวา เนื่องจากเกรงรัฐบาลจะไมมีงบประมาณนั้น ผมคิดวา เปนหนาที่ของคนที่จะมา

บริหารประเทศที่จะตองสนับสนุนการศึกษาตองจัดหางบประมาณมาให อยาไปหวงวา

เขาจะหาไมไดครับ เพราะเราไมไดมีหนาที่เขาไปบริหารประเทศ แตเรามีหนาที่กําหนด

หลักของประเทศ  ในเรื่องของการที่จะสนับสนุนให มีสิทธิทางการศึกษานะครับ 

เพราะฉะนั้นเราอยาตีตน เราอยาไปสมมุติวา เรานี่เปนรัฐมนตรีใหมที่จะตองกลัววา จะหา

เงินมาทําไมได ผมคิดวา เงินของประเทศมีมาก สําคัญอยูที่วาเราจะใชไปในทางทิศทาง

ใดนะครับ เพราะฉะนั้นผมยังมองเห็นเหมือนกับพี่เกียรติชัยวา เราคงจะตองโหวตไปเลย

นะครับ แลวก็ผมสนับสนุนการศึกษา ๑๕ ปนะครับ ตั้งแตปฐมวัย โดยไมเก็บคาใชจาย

และโดยไมเก็บคาแปะเจี๊ยะที่ถูกตองตามรัฐธรรมนูญครับ 

 



 ๙๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รัตนา ๔๓/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ คงไมตองอภิปรายแลวมั้งครับ เพราะวา หรือคงจะทําอยางไร ก็ตกลง

กันไดแลวครับ ชัดเจนใชไหมครับ ยังยืนยันหรือครับ เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ครับ ที่วาตกลงกันนะครับ ของผม  

ในนามกลุมของทานอาจารยพิเชียร ยังมิไดไปตกลงกับทานใดนะครับ กลุมผมเสนอให  

จัดการศึกษาถึงในระดับปริญญาตรีนะครับ แลวก็สนับสนุนใหมีการศึกษาสําหรับผูจบ

ปริญญาตรี ไปถึงปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งทางกลุมเราใหความสําคัญกับ

การศึกษาดังนี้ แลวก็ผมขอกราบเรียนวา เมื่อกี้เห็นทานประธานบอกวา จะใหถามวา      

จะเห็นชอบกับทางคณะกรรมาธิการยกรางหรือไม ซึ่งกระผมขอกราบเรียนวา ควรจะให

สอบถาม คือ ถามีการโหวตเลย ลงมติอะไรก็ควรจะสอบถามตามญัตติ เร่ิมตนจากมติ

ทานใด หรือวาจะทางญัตติผม แลวก็ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากการศึกษาเปนเรื่องของ

ความสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ กอนที่จะมีการลงมติ กระผมใครขอพูดสักครึ่ง

นาทีแคนั้นนะครับอาจารย เนื่องจาก 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ตอนผูอภิปรายคงไมไดแลวครับ อภิปรายไมไดครับ ถาพูดถึงเรื่องมติ ไดครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  มิไดครับ ทานประธานครับ ก็คืออยางนี้ครับ ทางเรา

พูดนะครับ แลวก็ทานกรรมาธิการพูดตรงนี้แลว เมื่อทางกรรมาธิการพูดแลว ทานพูดถูก    

พูดผิดอยางนี้ ผมคิดวา ประชาชนทางบาน หรือวาสมาชิก ณ ที่นี้ก็ควรจะไดรับทราบ    

รับยินวา สิ่งที่แตละฝายพูดมาเปนความถูกตองชัดเจนหรือไม ทานประธานครับ 

รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับไมใชเฉพาะ สสร. เราที่นั่ง ๑๐๐ คนนะครับ ใชบังคับกับประชาชน

ทั่วทั้งประเทศนะครับ เปนการคุมครอง ปกปอง และการใหสิทธิเสรีภาพ ผมขอเวลาเพียง

สั้น ๆ เล็กนอย และผมเขาใจกติกาครับ ขอขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานวีนัสครับ 

 



 ๙๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รัตนา ๔๓/๓ 

 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป ครับ 

สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา เรื่องนี้คงจะหาขอยุติวันนี้ยากนะครับ ผมเองก็เห็น

ตาง ซึ่งมีขอชี้แจงใหกับทานกรรมาธิการยกรางดวยนะครับ ก็จะขอเสนอใหทานประธาน

แขวนมาตราวรรคนี้ไวกอน แลวคอยพิจารณากันอีกที  ดวยความใจเย็น ๆ และก็หัน

หนามาคุยกันอยางมิตรภาพ แลวเราจะมองเห็นที่ตั้งของพี่นองประชาชน ตลอดจนครูบา

อาจารย นักเรียน นักศึกษาที่จะใชรัฐธรรมนูญนี้ไปใชครับ ทานประธานครับ ขอใหทาน

วินิจฉัยดวยครับ ขอใหใชเวลา 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานเสนอเปนญัตติใหแขวนใชไหมครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ไมครับ คือ แขวนไวกอน พรุงนี้เราอาจจะได     

การเรียงคําที่ดีกวานี้ครับ ทานประธานครับ อยาเพิ่งลงมติ หรือวาใหผานตรงนี้ไปวา      

ใหบังคับใชครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ยิ่งไมไดครับ เพราะวา มันตองเรียงไปตามลําดับมาตรา  

 

                 - ๔๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 



 ๙๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๔๔/๑ 

 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาอยางนั้นผมก็ตองอภิปรายเพิ่มแลวครับ      

ทานครับ ยังไมจบนะครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

อภิปรายสําหรับความเห็นใหมที่เขาไปตกลง ไดครับ เพราะวา กรรมาธิการไดเขียน                 

ความคิดใหม ไมใชของเดิมนะครับ มาเสนอวา ตกลงกันได แตถาทานเห็นวา ไมเห็นดวย                          

กับกรรมาธิการที่เสนอใหม มีสิทธิครับ เหมือนที่ ๒ ทานไดพูดแลว 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาอยางนั้น ทานประธานกรุณาอานทั้งหมดกอน

วา ที่เห็นดวยคืออะไร ไมเห็นดวยคืออะไรครับ เพื่อใหสมาชิกไดตัดสินใจครับ ทานครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                   

อีกครั้งหนึ่งครับ ทานอาจารยวุฒิสารอานอีกครั้งไดไหมครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบพระคุณครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ               

ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ กอนที่ผมจะอาน สิ่งที่กรรมาธิการไดนําเสนอไป            

คร้ังแรก ที่เปนการแกไข ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิง ที่ทานศิวะ ขอประทานโทษที่               

เอยนามวา กรรมาธิการพยายามจะเขียนรัฐธรรมนูญ ใหเรียกเก็บแปะเจี๊ยะโดยถูก

กฎหมาย กระผมคิดวา อันนี้เปนการสื่อสารที่อาจจะทําใหประชาชนเขาใจผิด ผมคิดวา             

สิ่งที่กรรมาธิการ แลวก็เพื่อนสมาชิกไดพยายาม ก็คือ การคิดบนพื้นฐานของความจริงวา 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมใชรัฐธรรมนูญที่อยากเขียนอะไรก็ได แลวทําไมได ผมคิดวา หลักการ

นี้เปนหลักการสําคัญที่เราพยายามที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหอยูในกรอบกติกา เปนไปได 

และเกิดประโยชนอยางแทจริงกับประชาชน กระผมคิดวา กรรมาธิการทุกทานไมมี

ความคิดหรอกครับ ที่จะเขียนรัฐธรรมนูญ เขียนวรรค เพื่อใหเปดโอกาสใหเกิดการใช

อํานาจในทางไมถูกกับประชาชน เพราะฉะนั้นผมจึงคิดวา คํากลาวที่ทานศิวะพูดถึงนั้น 

เปนคํากลาวที่รุนแรงเกินไป ตอไปนี้ ผมจะขออานนะครับวา มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง เราแก

วาอยางไร เราแกอยางนี้ครับวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการเลือกรับการศึกษา ตั้งแต

ระดับปฐมวัยหรือระดับประถมศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง                          

และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย มาตรา ๔๘/๑ ที่ขออนุญาตเพิ่มเติม ก็คือ บุคคลยอมมี 



 ๙๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๔๔/๒ 

 

สิทธิในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่รัฐจัดขึ้น 

กราบขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ชัดเจนแลวนะครับ มีผูไมเห็นดวย ๒ นะครับ แลวก็ไมมีทางตกลงกันได เพราะฉะนั้น                    

ก็จําเปนจะตองขอลงมติครับ การลงมติในครั้งนี้ ก็คงจะตองถามวา เห็นดวยกับ

กรรมาธิการที่เปลี่ยนครั้งหลังสุดนี่นะครับ หรือไมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่เปลี่ยนหลังสุด 

ถาไมเห็นดวย ก็จะไดมาดูกันตอไปวา ทานจะเลือกเอาประเด็นใด เพราะมีหลายประเด็น 

หลายญัตติดวยกันที่เสนอ แตเอาเสนอในขั้นแรกกอนวา ตามกรรมาธิการ หรือไมเอาตาม

กรรมาธิการ เชิญทานสมเกียรติครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ     

ถาเผื่อจะรวบรัดอยางทานประธานวา ก็ไดนะครับ แตกลัววา จะสับสน เอาอยางนี้ไหม

ครับทานประธาน ขอปรึกษาทานประธานครับ เร่ิมตนมันมีรางเดิมที่ทานกรรมาธิการได

รางไวแลวนะครับ แลวพวกเราจึงไมเห็นดวย ถึงขอแปรไปนะครับ ขอเอาทีละสเตป (Step) 

อยางนั้นกอน เห็นดวยกับกรรมาธิการไหม ถาเผื่อไมเห็นดวย ก็คอยไมเห็นดวย แลวเสร็จ

คอยมาถึงสเตปที่ ๒ นี้ ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบคุณอยางมากครับ ถูกตองตามคุณสมเกียรติวานะครับ คําถามแรก จะถามวา                     

เห็นดวยกับรางของกรรมาธิการที่ปรากฏในเลมอันนี้นะครับ เรียกไมถูกเหมือนกัน เลมนี้

นะครับ เห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ หมายถึงวา อาจจะไมเห็นดวยใน

ลักษณะตาง ๆ กัน  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)                

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ โปรดกด เห็นดวย ถาทานไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ                     

โปรดกด ไมเห็นดวย ขอเชิญลงคะแนนครับ  

 



 ๙๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๔๔/๓ 

   

  (รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย ไดยืนและยกมือขึ้น) 

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  มีอะไร

ครับ ประทวงอะไรครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ผมอาจจะไมคอย

เขาใจวา คือ กรรมาธิการเสนอรางเดิมที่อยูในสภานะครับ แลวก็กรรมาธิการเสนอแกไข

วันนี้นะครับ ไมทราบวา ทานพูดวา รางกรรมาธิการนี่คือรางไหนครับ ขอความชัดเจนครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                     

ผมยกใหดูแลวครับ คือรางอันนี้ครับ อยูในนี้ที่ไมไดแกไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น ถูกไหมครับ          

รางเดิมที่ทานเสนอมาใหสภารางรัฐธรรมนูญพิจารณา ขั้นตอนที่ ๑ นะครับ รางนี้                        

สวนรางของทานจะถามอีกทีหนึ่ง ทีหลังจะถามอีกทีหนึ่งนะครับ วาเอารางนี้กอนนะครับ 

อันนี้ชัดเจนนะครับ มีใครยังไมชัดเจนบางครับ ถาชัดเจนกรุณาลงคะแนนนะครับ เสร็จ

หรือยังครับ เสร็จแลวก็ขอปดการลงคะแนนนะครับ ขอรวมคะแนนลงมาเลยครับ   

 

           - ๔๕/๑ 

 



 ๑๐๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัศมี ๔๕/๑ 

 

  นายสุนทร จันทรรังสี :  ทานประธานครับ ผมยังไมไดลงครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ยังไมไดลง เจาหนาที่ครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ปดกอนครับ กําลังพิจารณาอยู รีบปดครับ สุนทร 

จันทรรังสี ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

มีไหมครับ ใครยังไมไดลงอีกไหมครับ เชิญนะครับ ผมไมทราบจะพูดกับใคร ขณะนี้จอไม

ขึ้น ถาอยางนั้นเจาหนาที่ครับ ขอเคลียร (Clear) ผมเอาใหมนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมไดครับ ทานประธานครับ ไมได

ครับ เด็ดขาดครับ โหวตแลวนี่ ทานโหวตใหมไมได เขาขอเพิ่มเติมไดของเขาเองครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไดครับ ขอบคุณครับ ถาอยางนั้น ใครยังไมได มีกี่ทานครับ โอ.เค. ครับ หนึ่ง สอง สาม สี่  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ของผมไมติด ไมเห็นดวยครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

เดี๋ยวผมจะถามอีกทีหนึ่งนะครับ รวมคะแนนเสียกอนไดไหมครับ แลวทีหลังใครยังไมได

ลงก็จะไดถามไปทีละราย ไดไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ตองรวมคะแนนมาสิครับ ยังไมโผล

นะครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ขณะนี้รวมคะแนนไปแลว

ครับ แตสําหรับคนที่ยังมิไดลงคะแนน ก็ขออนุญาตบอกขานชื่อเพิ่มเติมแคนั้นครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ใชครับ ผมเขาใจครับ แตวาขณะนี้ที่ผมมันไมมีครับ จอเสียแลวหรือครับ  

นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  จอดานหลังทานครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ออ ครับ ขอโทษ ถาอยางนั้นใครจะลงคะแนนเพิ่ม ผูที่ยังไมไดลงนะครับ กรุณาชวยลุกขึ้น

กันทีละคน แลวบอกเลยครับ ทานการุณครับ อยูหรือเปลา เห็นดวยหรือไมเห็นดวยครับ 



 ๑๐๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัศมี ๔๕/๒ 

 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ผมขออนุญาตลง ไมเห็นดวย คือตอนนี้ไมเห็นดวย    

๔๕ เยอะกวาก็เลยเอาอันนี้ครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมเห็นดวยหรือครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ของผมก็ไมติดนะครับ  ของผมไมเห็น

ดวยครับ   

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ของผมไมเห็นดวย เกียรติชัย ไมเห็นดวย

ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ทานเกียรติชัยไมเห็นดวยครับ เปนเทาไรแลวครับ มีใครอีกไหมครับ เชิญครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล ไมเห็นดวยครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ไมเห็นดวยหรือครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  เอาใหมนะครับ ทานประธานครับ ศักดิ์ชัย    

อุนจิตติกุล ไมเห็นดวยครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

คุณศักดิ์ชัยไมเห็นดวยครับ ๓ แลวนะครับ เชิญครับ คุณหมอครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  เห็นดวยครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

คุณหมอเห็นดวยนะครับ ๓ กับ ๑  เพิ่ม เลขาจดนะครับ ทานไพโรจนครับ  

  นายไพโรจน  พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ไพโรจน พรหมสาสน นะครับ 

เห็นดวยครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เห็นดวยครับ มีใครอีกครับ ที่ยังขาดครับ ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร  จันทรรังสี  :  สุนทร จันทรรังสี ขอเปลี่ยน ไมเห็นดวย จาก        

๔๕ เปน ๔๖  ครับ  



 ๑๐๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      รัศมี ๔๕/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมเห็นดวยนะครับ มีอีกไหมครับ ไมมี ทานเลขาครับ คะแนนจริงเปนอยางไร คะแนนจริง 

ก็ เห็นดวย ๑๗ ไมเห็นดวย ๕๐ เปนอันวาไมเห็นดวยนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                      รัศมี ๔๕/๔ 

 

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

คราวตอไปก็คงตองถามวา จะเอาไมเห็นดวยในรายการใดบาง ซึ่งมีทั้งหมด ๔ เขาใจวา ๔ 

ญัตติดวยกัน ถาผมผิด กรุณาทักทวงนะครับ อันแรกคือ ขอตกลงรวมของทางฝาย

กรรมาธิการ ทานอาจารยวุฒิสาร อันแรก อันที่ ๒ ญัตติของทานพิเชียร ถึงปริญญาตรี   

อันที่ ๓ ญัตติของทานวัชราหรือครับ ทานวัชรา ซึ่ง ๑๕ ป เร่ือง ๑๕ ป ทานวัชรา ถูกไหม

ครับ ๑๕ ปมีรวมกับทานสุรชัยดวย ทานสุรชัย ๑๕ ป ทานวัชราก็ ๑๕ ป นอกนั้น ๑๒ ป ก็

ตกลงมี ๑๒ ป ๑๕ ป ปริญญาตรี แลวก็มีอีกไหมครับ เปนอยางไรครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                      - ๔๖/๑ 

   

   

   

   

 



 ๑๐๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๔๖/๑ 

 

             รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ครับ ทานอุทิศก็ 

๑๕ ปเหมือนกันครับ ของกลุมภาคใตครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

กลุมภาคใต ๑๕ ปเหมือนกันนะครับ ผมจะถามอยางนี้นะครับ จะพูดจํานวนป ๑๒ ป     

๑๕ ป ปริญญาตรี มีของทานอาจารย มี ๙ ปนี่ครับ ใชไหมครับ อาจารยศรีราชา ๙ ป        

ใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทาน

ประธานครับ คือ ผมไมทราบวา โหวตครั้งนี้นี่นะครับ จะโหวตตามขอตกลงใหม ที่รวมกับ

กรรมาธิการใชไหมครับ เพราะฉะนั้นถาเผื่อรวมกับกรรมาธิการแลวนี่ ผมเห็นวา มันเปน  

๒ ประเด็นเทานั้น คือ เอาตามที่กรรมาธิการปรับใหมนะครับ กับไมเห็นดวย เพราะฉะนั้น

กรณี ๑๕ ป หรือปริญญาตรีนี่ ก็ไมตองพูดถึง เพราะลําพังเอง ผมเองซึ่งยืนยัน ๙ ปมานี่ ก็

ตอนนี้ ผมก็ยอมที่จะปรับวา ๙ ป เปนบวกพื้นฐาน ๓ เปน ๑๒ นี่ ผมก็ยอมรับไดครับ 

เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ จึงอาจจะมีอยูแค ๒ ประเด็นใชไหมครับ โหวตตามประเด็นที่

กรรมาธิการไดปรับใหม โดยหารือรวมกันนี่นะครับ กับกรณีที่ทานอื่นที่ไมเห็นดวยกับที่

กรรมาธิการปรับใหม ก็เทานั้นเองครับ เปน ๒ ประเด็นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

คงไมใช ๒ ประเด็นหรอกครับ เพราะวามีผูที่ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการปรับใหมแลวดวย 

นะครับ และทานยังไมไดบอกวา ของทานเปนอยางไร เพราะฉะนั้นถาจะมีเปนอยางนั้น    

ก็ไมยุติธรรม เพราะของทาน ทานจะเอา อาจจะเปน ๑๕ ป ซึ่งไมตรงกับกรรมาธิการ        

ที่เสนอ เพราะฉะนั้นไมมีทางที่จะโหวตได ๒ ทางนะครับ เพราะไมตกลง ถาตกลงกัน       

ก็ไมตองโหวตใด ๆ ทั้งสิ้น แตเนื่องจากไมตกลง เพราะฉะนั้นทานเกียรติชัย เชิญครับ    

ทานเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานครับ กระผม เกียรติชัย      

พงษพาณิชย ครับ คืออยางนี้ เมื่อคณะกรรมาธิการเสนอรางที่คณะกรรมาธิการเสนอ

มาแลว เราก็แปรญัตติไม เห็นดวย และเมื่อผลคะแนนออกมาอยางนี้วา ไมเห็นดวย          

 



 ๑๐๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๔๖/๒ 

 

ก็แปลวา รางที่คณะกรรมาธิการยกรางตกไปแลว แลวก็จะมาเสนอใหมวา ไปตกลงกัน

แลว ตกลงกับใคร ตกลงกันเองกับใคร กี่คน ตกลงกันแคไหน ผมถึงไดบอกวา ผมไมรับ

การตกลงอันนั้น เพราะผมก็ไมสนใจที่จะไปตกลงดวย เพราะฉะนั้นตรงนั้น ไมควรจะเปน

ประเด็นที่เขามานําเสนอวา จะเห็นดวยกับการที่ไปตกลงกันเองกับใคร อยางไร ที่ไหน 

เพราะฉะนั้นถาจะโหวตตรงนั้น ไมตองโหวต แลวรางที่เสนอเขามาตกไปแลว ก็ตอง        

มาโหวตรางที่แปรวา จะเอาของใคร ผมคิดวา เปนอยางนั้นเสียมากกวาครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :

เนื่องจากนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงหนอยนะครับ เนื่องจากทานเสรีซึ่งดําเนินการ

เปนประธานในชวงนั้น ไดพักการประชุม โดยมีมติบอกใหไปตกลงกัน ก็เปนมติของสภา 

ไมไดไปทําโดยพลการ สวนวาไปตกลงกัน ไมตกลงนั้น ก็เปนเรื่องที่เปนไปได เพราะฉะนั้น

จะบอกวา เขาไปมุบมิบ ไมได เพราะเปนมติของสภาใหพรรคไปตกลงกัน เพราะฉะนั้น    

ผมตองยืนญัตติเดิม คือ เมื่อไปตกลงแลว มีบางสวนไมเห็นดวย ถูกตอง เปนสิทธิของทาน

ถูกตอง ก็ตองถามประเด็นนี้ใหตกไปเสียกอนวา จะเห็นดวยกับปรับใหม หรือเห็นดวย    

กับแตละญัตติที่มีมา ที่เสนอนี่ครับ มีหลายทานเสนอ ซึ่งแตกตางกัน ก็จะใหถามไปทีละ

ทานก็ได ทีละกลุมก็ได จะเอาขอนี้ เอาขอนี้ ขอนี้ ก็ได แตวาจะไปละเลยมติของ

กรรมาธิการที่ปรับแกใหมคงไมได เพราะเปนมติของสภา คุณเกียรติชัยก็คงเขาใจผม    

นะครับ ผมยืนยัน เชิญคุณอรรครัตน ครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ เพื่อความเปนธรรม

ครับ อยางนี้ครับ คือวา ของกลุมผมนะครับ กับทานอาจารยพิเชียรไมไดมีการไปตกลงกัน 

เพราะอันนั้นก็จะอยูนอกเหนือตรงนั้น แตในขณะเดียวกัน ทางกลุมใด ทานประธาน

อาจจะสอบถามวา กลุมใดที่มีการตกลงกับยกราง แลวถาเขาตกลงกันได ก็ใหเปนไป

ตามนั้น ก็มาโหวตกันตามนั้น แตวาสําหรับกลุมที่ไมไดมีการตกลงกับยกราง อยางเชน 

กลุมผมกับทานอาจารยพิเชียร ก็ใหมีการโหวตครับ ขอขอบพระคุณครับทาน 

 



 ๑๐๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๔๖/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)   :  ก็มี

อีกหลายทาน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เรื่องที่หารือกันอยู

ในขณะนี้นี่ ผมคิดวา ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๔๗/๑ 

 

   

                

                   

 

 

 



 ๑๐๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๗/๑ 

 

๑. ไมมีใครงุบงิบ แตวา ทานประธานเสรีบอกวา ดวยความปรารถนาดีของทานประธาน

เสรี จะใหกรรมาธิการยกรางกับผูแปรญัตติไปดูกันสิวา นี่จะแกไขกันอยางไร รับกันไดไหม 

ก็เลยไปดูกัน  ๒. เมื่อกลับเขามาแลว ไมไดมัดมือชกวา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

จะตองเห็นตามที่ผูไปตกลง เปนแตเพียงแคไปตกลง แลวก็ตองถือวา เมื่อกรรมาธิการ   

ยกรางเขายินดีที่จะแกอยางนั้น ตองถือวา เปนการแปรญัตติของกรรมาธิการยกรางเอง 

เปนรางใหมของกรรมาธิการยกราง ซึ่งเขามีสิทธิที่จะแปรญัตติ แตวา จะมาบอกวา เปน

ของทุกคนในหองนี้ไมได เขาก็ไมเคยบอก เพราะฉะนั้นผมคิดวา ที่อาจารยวุฒิสารอธิบาย

กับอาจารยปกรณนี่ เปนการอธิบายของกรรมาธิการยกราง ซึ่งเขามีสิทธิที่จะนํารางของ

เขาอันใหมมาเทียบเคียงกับพวกเรา อันที่ ๓ เวลาที่จะโหวตนี่ ขอมตินั้น จะขอมติแต

เฉพาะของกรรมาธิการยกรางเฉย ๆ ไมได เพราะวาถาอยางนั้น บอกวา เอาหรือไมเอา พอ

บอกไมเอา แลวจะไปไหนละ มันก็ตองเทียบกันเปนเรื่อง ๆ ไป วาเราจะเอากันอยางไร ถูก

ไหมครับ ตกลงเราก็ตองเทียบวา เราจะเอาแบบไหนกับแบบไหน ทีนี้บังเอิญมันมีหลาย

แบบขณะนี้ มันมีอยูสี่หาแบบดวยกัน ก็คือ ๑. แบบยกราง ตองถืออันใหม เพราะอันเกา

มันตกไปแลว เอาอันใหม ๒. แบบกลุมคุณพิเชียร เพราะฉะนั้นคุณอรรครัตนไมตอง

ตื่นเตน  ของคุณไดเทียบแน เอาปริญญาตรีนี่ไดเทียบแน  ๓. ประเภทของแตละอัน แตละ

อัน แตละอัน เทียบหมด รวมทั้งของอาจารยสมชัยดวย อาจารยสมชัยก็ไมตก ผมนี่ตอง

พูดแทนอาจารยสมชัย เพราะอาจารยสมชัยฝากไว  กลุมทานผูวาวิชัย อาจารยสมชัย 

หลายคนนี่นะครับ ก็มาเทียบ สวนจะเทียบอยางไร ถาเดินไปอยางนี้ปบจะเทียบอยางไร 

จะเทียบใครกับใครอยางไรนี่ ทานประธานคิดเอาก็แลวกันตรงนี้ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมเกียรติครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ก็ขอปรึกษา 

ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ก็คือ ขณะนี้ตั้งแตวันแรกเลย                   

นะครับ เทาที่ผมจําได ทานประธานเสรี ทานจําแนกไวเรียบรอยเลยนะครับ วา มี ๙ ป       

มีของทานอาจารยศรีราชา เจริญพานิช  ๑๒ ป ก็มีของคุณอุทิศ ชูชวย  คุณสมชัย ฤชุพันธุ  

คุณเจิมศักดิ์ นี่ ๑๒ ป เดิมทีของคุณอุทิศเปน ๑๕ ป  เพราะมีกอนพื้นฐาน บวกกับ ๓ ป           



 ๑๐๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๗/๒ 

 

แตตอนหลังทานวิชัย ทานบอกผมจําไมผิดนะครับ ก็ยอนกลับมา ๑๒ ป แลวก็มีทานสรุชยั                

๑๕ ป  ทานวัชรา ๑๕ ป ปริญญาตรี ก็มี ๒ ชุดครับ ของคุณวิทยา งานทวี กับคุณพิเชียร 

ดังนั้น ก็คงจะตองมีประเด็นที่เราจะตองมาทําความเขาใจกันวา ขอความของกรรมาธิการ

ยกรางที่มาดําเนินการเขียนใหม รางกันใหม ตามขอตกลงเมื่อกี้นี่ จะรับหรือไมรับ ป. ตรี

ของทานวิทยา งานทวี กับทานพิเชียร จะรับหรือไมรับ ทานสุรชัย ๑๕ ป ทานวัชรา ๑๕ ป 

หรือของเดิมที่ทานอุทิศ ชูชวย บอกไว ๑๒ ป บวก ๓ ป ๑๕ ป แลวยอนกลับมาเปน               

๑๓ ป จะรับหรือไมรับ ทานสมชัย ทานเจิมศักดิ์ ๑๒ ป แลวก็ทานอาจารยศรีราชา ก็คง

ตองแยกเปนประเด็น ๆ แบบนี้ครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกครับ ที่จริงมติเม่ือกี้นี้นะครับ มันก็เปนอยางที่ทานอาจารย

เจิมศักดิ์พูดถึงนะครับ วา มันเปลี่ยนไปแลวนะครับ รางกรรมาธิการเปลี่ยนไปตามที่ได

แจกใหทานไปแลวนะครับ ถาอยางนั้นผมจะถามแลวนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานฟงผมถามกอนดีไหมครับ 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผมจะเรียนถามนิดหนึ่งครับ           

คือ ทานประธาน ผมขอพูดขออนุญาตครับ ผม อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการนะครับ คือ

ที่จะถามนี่นะครับ ก็กําลังจะเรียนถามประธานวา นาจะเปนวา รางกรรมาธิการนี่สมาชิก

เห็นดวยไหม ทั้งหมดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

เดี๋ยว ทําตามผมกอนดีกวานะครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ที่แกไขแลว ถาหากวาไมเห็นดวย

ถึงจะไปสูประเด็นแตละคน 



 ๑๐๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๔๗/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานฟงผมกอนนะครับ ถาผิดแลวคอยวากันนะครับ ของทานอาจารยศรีราชานี่นะครับ 

ญัตติของทานอาจารยศรีราชา ทานไปตกลงกับกรรมาธิการยกรางเปนรางใหมไปแลว 

ถูกตองไหมครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน    

ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ ผมยอมตามที่ตกลงกันใหม เนื่องจาก เลื่อนลงไปถึงปฐมวัย

นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เปนไปตามรางกรรมาธิการใหมแลวนะครับ ของทานวิทยา งานทวี นี่ไมมีนะครับ                       

ของทานพิเชียรนี่ ไปเร่ิมวา รับการศึกษาไมนอยกวาปริญญาตรี ใชไหมครับ ทานพิเชียร

ครับ 

 

          - ๔๘/๑ 

 

     



 ๑๑๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              อุทัยวรรณ ๔๘/๑ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ผมจะถามทานวา ถาทานเห็นดวยกับที่กรรมาธิการแกไขตามรางใหม กับที่ทานพิเชียร

สงวนญัตติวา ใหไดรับการศึกษาไมนอยกวาปริญญาตรีนะครับ ๒ ญัตตินี้ครับ แตเอา      

ทีละเรื่อง  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ จะขออนุญาตทานประธานสั้น ๆ     

นิดเดียวกอนนะครับ เพราะวา ตรงนี้ผมวา เพื่อนสมาชิกยังไมคอยเขาใจครับ คือ          

ขออนุญาตสักสองสามนาที ใหพวกเราไดเคลียรสั้น ๆ สักนิดหนึ่งครับ ทานประธาน       

ใจเย็น ๆ นิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวใหทานอื่นไดกรุณา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เดี๋ยวกอนครับ ตอนนี้เดี๋ยวกอน เอารางกรรมาธิการกอน ทานเห็นรางกรรมาธิการ      

หมดหรือยัง ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ที่ผมจะกราบเรียนทานประธาน ขออภัยครับ ผม ศิวะ 

แสงมณี ที่ผมจะกราบเรียนทานประธาน ก็คือวา รางกรรมาธิการที่อานนี่ ผมคิดวา บาง

คนอาจจะจับไมทันวาเขียนไวอยางไร ผมคิดวา นาจะพิมพมากอน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมแจกหรือครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :   ยังไมไดแจกครับ เพราะวาเมื่อกี้คงจะยังไมทัน     

จะแจก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาว ผมนึกวาแจกไปแลว  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ผมหวงวา กลัววาเราไมรูวา ไมใชพูดแตเฉพาะเรื่องป 

เพราะมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมมาดวยครับ 

 

 



 ๑๑๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)     อุทัยวรรณ ๔๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมแจกหรือครับ ผมก็นึกวาแจกทานไปแลว จริง ๆ มันตองแจกครับ ไมอยางนั้นทานก็มอง    

ไมเห็น  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ครับ ก็เลยจะกราบเรียนทานประธานไวครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เจาหนาที่แจกหนอยครับ รางใหมนี่ครับ ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานครับ ผม สุนทร จันทรรังสี            

เพื่อประหยัดเวลา ไมตองพิมพแจกนะครับ เอาขอความขึ้นบนจอเลยนะครับ เอาขอความ

ขึ้นบนจอ แลวสมาชิกจะไดดู จะไดเขาใจกัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มองเห็นหรือเปลาครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  เห็นสิครับ ไมอยางนั้นจะทําจอมาทําไมละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมก็หวงทาน เพราะในสภานี่ตาไมดีเหมือนทานทุกทานหรอกครับ ทานสวิงครับ          

ยกมือครับ ระหวางรอเอกสารนะครับ เดี๋ยวครับทานประดิษฐครับ  

  นายสวิง ตันอุด : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ          

ทานประธาน ผมคิดวา ตอนนี้เราโหวตอันแรกนี่นะครับ รางของกรรมาธิการเดิมก็ไดตกไป 

แตทีนี้เราจะมีประเด็นอยูประมาณสามสี่ประเด็น ซึ่งผมคิดวา เราไลไปทีละประเด็นนี่     

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กําลังไลครับ ทานครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ครับ ทีนี้ไลไปทีละประเด็น หมายความวา คือถามแบบ 

คือ ผมคิดวา ประเด็น ทานฟงผมนิดหนึ่งนะครับ คือ ๑. ประเด็นที่วานี้ มันไปขัดกันอยูที่กี่

ปนะครับ เพราะวา มี ๙ มี ๑๒  ๑๕ แลวก็ปริญญาตรีนะครับ อันนี้นี่ ถามประเด็นนี้กอน     

นะครับวา คือ หมายความวาไลประเด็น อันที่ ๒ นี่มันขัดกันตรงที่วา เริ่มจากไหน 

เพราะวา ตอนนี้มันมีเร่ิมจากประถมกับปฐมวัยนะครับ ผมคิดวา อันนี้ถาตกไปก็จะงายขึ้น 



 ๑๑๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๔๘/๓ 

 

นะครับ อันที่ ๓ ก็คือวา ของรางของกรรมาธิการมีใชคําวา รับเลือก รับเลือกนะครับ       

รับเลือกดวย ซึ่งอันนี้รับหรือเปลา คําวา รับเลือก หรือวาจะล็อกเลยนะครับ แลวสวน     

อันที่ ๔ ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับประชาชนมีการรวมจาย หรือวาจะฟรีทั้งหมดนะครับ เพราะวา

ในรางใหมนี่มีเร่ืองเกี่ยวกับรวมจายนะครับ คือ หมายความวา พรอมที่จะจายใหดวย ซึ่ง

ผมคิดวา ๔ ประเด็นนี้ ถาไลไปใหตรงทั้งหมด ก็จะไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวรายละเอียด ตรงกันหมดแลวครับ ทานสวิงครับ นะครับ ยิ่งเสนอไปมันก็จะพันไป

หลายเรื่องนะครับ ตอนนี้ เอาปกอนนะครับ เอาป กับที่รางเขาเปนหลักกอนนะครับ แลว

เดี๋ยว ถาทานจะปรับเปลี่ยนนะครับ ในสวนที่ไมตรงกันนะครับ ทานก็เสนอเขามานะครับ 

เปนเรื่อง ๆ ไปดีกวานะครับ ครับ ทานประดิษฐครับ  

  นายประดิษฐ เหลืองอราม  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมขอเรียนถาม

ทานนิดนะครับวา กรณีที่มี ๒ ญัตตินะครับ ระหวางของยกราง กับของอีกทานหนึ่งนี่ 

ปรากฏวา ผมไมชอบทั้งคูเลย ผมจะทําอยางไร  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชน ทานไมชอบ ทานไมชอบเลย ทานตองสงวนของทานไว มีไหม  

  นายประดิษฐ เหลืองอราม  :  คือ ขณะนี้อยางของผมนี่นะครับ คือ ๑๕ ป 

ตั้งแตปฐมวัย ใชไหมครับ แตวา พอมีปริญญาตรีกับของยกราง มันไมตรงกับของผม       

นี่ครับ ผมควรจะทําอยางไรครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไมตรงนี่นะครับ ทานก็ตองไมเห็นดวยกับยกรางเขา ถูกไหมครับ แตของทานจะตองไป

ตรงอยูตรงไหนดวยนะครับ  แตอยู ๆ  ไมเอาเลยสักอยางหนึ่งก็คงไมได  ตองเอา              

เสียอยางหนึ่ง เดี๋ยวผมวา ดูรางกอนดีกวา พอเห็นปบ ทานจะตัดสินใจได ตอนนี้ยังไมเห็น 

ทานนึกไปไดเยอะแยะ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ของยกรางที่เขา

ไปรางมาใหมนี่ มันมีอยู ๒ วรรค วรรคแรกเกี่ยวกับจํานวนป -----------------------------------           

           - ๔๙/๑ 



 ๑๑๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นัชชา ๔๙/๑ 

 

แตวรรคที่ ๒ นี่เกี่ยวกับการเปดใหบุคคลไดมีสวนรวมในการศึกษา ตกลงถาทานจะเทียบ

นี่ อาจจะตองเทียบแตเฉพาะวรรคแรกกอนใชไหมครับ เพราะทานบอกจะเอาแตจํานวนป 

ทีนี้ปญหามีอยูวา ที่เราตองชวยกันคิด ก็คือวา ถาทานหยิบเอากับของกรรมาธิการเทียบ

กับกลุมคุณพิเชียร สมมุตินะครับ แตโอกาสนอย สมมุติวา คุณพิเชียรชนะ ทีนี้นะจะเอา

อะไรละ สมมุตินะครับ โอกาสไมมาก แตวา ถาชนะขึ้นมา แลวทีนี้จะทําอยางไร จะเอา

อะไรไปเทียบกับพิเชียรละทีนี้ ใชไหมครับ มันก็จะมีปญหา แตถากรรมาธิการชนะ เอา

กรรมาธิการยืนเปนแชมป (Champ) ไว ก็เอาคนอื่นสูแชมปตอ อันนั้นก็ยังพอไปได แตถา

เกิดคุณพิเชียรชนะขึ้นมา ซึ่งโอกาสพอมีบาง แตนอย แลวเราเอาเลยอยางนั้นหรือ แลว

พวกผมไปเทียบกับเขาไดอยางไรละ นี่ อันนี้คือตัวปญหา แลวผมเคย ทานประธานมาถึง

แลว ที่ผมเคยบอกทานวา ตกลงเราจะเทียบกันอยางไร ทานจําไดไหม วันแรก ๆ เลย แลว

ทานบอกเอาไวกอน ใหถึงปญหากอน ชวยคิดนิดหนึ่งเถอะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  คือ

ไดดูญัตตินี่นะครับ ก็จะมีของทานพิเชียรไมเหมือนคนอื่นนะครับ แตคราวนี้มันก็จะมีอีก

กลุมหนึ่ง ก็คือ มันก็จะมี ๑๒ ป กับ ๑๕ ปนะครับ แตตอนเริ่ม ตอนอะไรตาง ๆ ไมเปนไร    

นะครับ เอาไมนอยกวา ๑๕ ป ก็จะมีกลุมของทานสุรชัยกับทานวัชรานะครับ ถาหากวา 

ไปเทียบแลวนี่นะครับ มันก็จะมี ๑๒ ป กับ ๑๕ ป อะไรก็ไดครับ แลวแตสมาชิกสวนใหญ

จะเห็นวา จะเอากี่ปนะครับ แลวพอไดกี่ปแลว เราก็มาดูรายละเอียดกันนะครับ อยางนี้        

ดีไหมครับ ในสวนของ เดี๋ยวถาเห็นราง มันจะมี ๒ ปญหา ก็คือ ปญหาเรื่องป กับเรื่องจาย 

หรือไมจายนะครับ แตถาทุกคนบอกวา ไมติดใจเรื่องจายหรือไมจายแลว ประเด็นนี้ก็จะ

หมดไป แตเรายังไมเห็นรางนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราดูรางแลว เรามาคอย ๆ ใจเย็น ๆ ดูวา

จะถามอยางไรใหญัตติแตละทานนี่ไมตก ทานวัชราประทวงหรือครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ขอปรึกษาทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไม ทานประทวงหรือเปลาครับ ทานยืนคือประทวงนะครับ 

 

 



 ๑๑๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นัชชา ๔๙/๒ 

 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอเปลี่ยนเปนปรึกษาครับ เพื่อประโยชนของ   

ที่ประชุมครับ คืออยางนี้ครับ ถาทานประธานถามวา จะเอาญัตติของกรรมาธิการที่ขอ

แกไข หรือจะเอาญัตติอ่ืน เปนคําถามแรกจะดีไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือ ถาเปนญัตติอ่ืนนี่นะครับ ญัตติอ่ืนทุกญัตติมันจะมารวมตรงที่เดียวกันหมดนะครับ 

แลวมันก็จะกลายเปนวา ตอไปก็ไมรูอะไร อยางที่อาจารยเจิมศักดิ์พูดถึงนะครับ นอกจาก

มันเปนกลุมเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกันนี่นะครับ มาถามพรอม ๆ กันนี่จะได มันจะได     

ไมตกไป ทานอาจารยสมเกียรติครับ โทษที ทานอาจารยเกียรติชัยครับ เดี๋ยวทาน

สมเกียรติ เดี๋ยวกอนครับ เกียรติ ๆ เหมือนกัน ผมเลยจะงงตามไปดวยแลวครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ผมเสียงดังหนอย ทานประธานเรียกชื่อผม

ไมถูกเลยหรือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ถูกครับ ถูก 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  คืออยางนี้ครับทานประธาน ผมไดพูดไว 

แตแรกแลววา ที่ไปเขียนใหม อะไรใหมมานี่ แลวอยู ๆ ก็มาบอกใหเราวา เห็นดวย              

ไมเห็นดวย แลวตอนนี้ ที่ไปปรับกันใหมแลว ก็ยังไมไดมาแจกจายกันใหเห็นวา จริง ๆ        

เนื้อถอยกระทงความมันเขียนเปนภาษาหรือเปลา แลวมันมีผลอะไร ซึ่งให คือ ถามาเห็น

แลวนี่นะ แลวมาบอกกันวา เออ ที่เขียนอยางนี้พวกเราเห็นกันอยางไร เห็นดวย ไมเห็น

ดวย อภิปรายกันสักหนอย หรืออยางที่เขียน ซึ่งเรื่องเงิน มีสวนรวมคาใชจาย สวนรวมนี่

นะ ใน ๒๕๔๐ เขาก็เขียนไวแลว อะไรก็วาไป แลวมันไปเปดโอกาสใหมีการเรียกเงินอะไร

ตออะไรกันงายไปหรือไม เออ มาพูดกันสักหนอยวา ที่เขียนใหมนี่ จะคิดเห็นเปนอยางไร 

แลวคอยมาบอกวา ถาอยางนั้นจะเอา หรือไมเอา นี่มาถึง เห็นไหม ตกลงจะเอาตามนี้ไหม 

ผมวา มันงายไป และนี่บอกวา เร่ืองสําคัญ อยากจะใหมันเสร็จเร็ว ๆ เสร็จเร็วไดเม่ือไร 

เดี๋ยว ผมเอาไวอีก ๒ ชั่วโมง เอา 

 

 



 ๑๑๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       นัชชา ๔๙/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ อยางไรทานเกียรติชัยก็ชวยเปนหลักใหพวกเราหนอยนะครับวา ควรจะเอาอยางไรดี      

นะครับ ทานเสริมเกียรติครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ         

ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. ผูทรงเกียรติครับ ผมตองการใหมีการโหวตอยางถูกตองตาม

กฎ ระเบียบ โดยเฉพาะขอบังคับของสภา แลวก็เปนธรรมดวยนะครับ ------------------------ 

 

           - ๕๐/๑ 

 

 

 

 



 ๑๑๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          สพุิชชาย ๕๐/๑ 

 

ในความเห็นของผมนั้นนะครับ ผมเห็นวา ประเด็นของกรรมาธิการยกรางที่ปรับปรุง     

ใหมนั้น ควรจะแยกเปนวรรคหนึ่งกับวรรคสองเสียกอนนะครับ เพราะวรรคสองนี่เปนเรื่อง

ที่แปลกใหม ซึ่งไมใชเปนประเด็นที่กลุมแปรญัตติหลาย ๆ กลุมเสนอเลย สวนวรรคแรกนี่

สามารถมาเปรียบเทียบไดกับทุกกลุมเลย ทีนี้วาเมื่อมีการโหวตนี่ ตองอานดูวา ถาเอาของ

กรรมาธิการวรรคแรกมาเปรียบเทียบกับทุกกลุมแลวนี่ ก็ตองไปดูขอบังคับ ขอที่ ๖๑    

วรรคสอง ขอบังคับ ขอ ๖๑ วรรคสอง บอกวา ถาหากวา มีแปรอยู ๒ ฝาย ก็ตองเอาเสียง

ขางมาก ฝายที่มากกวา แตถาเกิดเกิน ๒ ฝาย ก็ใหถือจํานวนคะแนนเสียงฝายที่มากที่สุด 

ทีนี้ถาทานประธานโหวต ถือ กรรมาธิการปรับปรุงใหมวรรคแรก เทียบกับคนอื่นแลวนี่    

คนที่มีสิทธิโหวตในรอยคนนี่ สมมุติวา รวมของใหมแลว มีประมาณ ๕ กลุม หรือ ๖ กลุมก็

แลวแต สสร. ๑ คน มีสิทธิโหวตไดเพียง ๑ คร้ังเทานั้น จะเอา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ นี่ ไดคร้ัง

เดียว แลวถึงจะเอาทั้งหมด ๖ กลุมนี่ คะแนนไหนมาก ก็จะเปนขอบังคับ เมื่อผานไปแลว 

ถาของกรรมาธิการยกรางยุคปรับปรุงใหมวรรคแรกเกิดชนะ ถึงจะมาโหวตวรรคสองวาจะ

เอา หรือไมเอาดวย ก็นาจะถูกตองตามกฎขอบังคับ แลวเปนธรรมดวยครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมาชิกครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ โดยเอาปเปนหลักกอน ตอนเริ่มนี่นะครับ 

วา ตั้งแตเมื่อไรนี่ เอาไวทีหลัง ตอนนี้นี่นะครับ ไมวาทานใดก็ตาม จะเห็นวา ๙ ป ๑๒ ป 

หรือ ๑๕ ป ก็แลวแต ใหคิดไวในใจไดเลยนะครับ ผมจะถามเอาปกอนนะครับ แลวทาน

พิเชียรนี่ ผมจะถามใหครับ ปริญญาตรี เดี๋ยวจะถามให เอาปกอนนะครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอบคุณมากครับ ทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถาหากวา สมาชิกทานใดนะครับ เห็นควร ดูเอกสารตามกรรมาธิการนี่นะครับ เห็นควรวา 

ใหบุคคลที่มีสิทธิเสมอกัน เกี่ยวกับการศึกษานะครับ ถอยคําอื่นผมไมไดถามนะครับ 

การศึกษานะครับ ไมนอยกวา ๑๒ ป นะครับ ใหกด เห็นดวย นะครับ ๙ ปไมมีแลวนะครับ  

 



 ๑๑๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         สุพชิชาย ๕๐/๒ 

 

ถาหากวา ทานใดเห็นวา การศึกษาดังกลาวจะตองไดรับการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ ป ให

กด ไมเห็นดวย เอาปกอนนะครับ อยางนี้ไดไหมครับ เอาปกอน  

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวลงคะแนนกอนนะครับ ทานสมเกียรติ กดอีกครั้งหนึ่งหรือครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ใหทานประธานพูดใหมอีกครั้งครับ คําถาม

ของทาน  

นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  พูดกติกาใหมอีกครั้งหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ การศึกษานี่ ถาหากวาทานเห็นดวยวา ไมนอยกวา ๑๒ ปนี่นะครับ ใหกด เห็นดวย       

ถาเห็นดวยวา ไมนอยกวา ๑๕ ป ใหกด ไมเห็นดวย มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ   

ไมมีนะครับ เจาหนาที่ปดการลงคะแนน รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๔๐ ไมเห็นดวย 

๓๒  งดออกเสียง ๑ นะครับ ก็คือ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ คือ ไมนอยกวา ๑๒ ป

นะครับ  

 

 

          - ๕๑/๑ 

    



 ๑๑๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๕๑/๑ 

 

  ทีนี้สวนที่เร่ิมนี่นะครับ สวนที่เร่ิมนี่ กรรมาธิการเสนอมาวา ตั้งแตระดับปฐมวัย

หรือระดับประถมศึกษา มีทานสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ ตอนเริ่มเลยนะครับ      

ทานประดิษฐ ไมเห็นดวยใชไหมครับ เริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา 

  นายประดิษฐ เหลืองอราม : ขออนุญาตทานประธานครับ มีนัย

ความหมาย คือ ถาตัดตั้งแตปฐมวัย ก็จะถึงแค ม. ๓ ถาตั้งแตประถมศึกษา ก็ถึง            

ม. ๖ ครับ เพราะฉะนั้นมันมี ๒ นัยอยูนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ถาเริ่มตรงนี้นี่นะครับ ก็คือ ๑๒ ป ไมนอยกวา ไมนอยกวานั่น มันอาจจะมากกวาก็ได

นะครับ อันนี้คือ ไมนอยกวา เอาตอนเริ่มนี่นะครับ ของเดิมไมรูเริ่มเมื่อไร ไมไดบอก แต

ตอนนี้กรรมาธิการบอกวา อาว อยางนั้นทานสมาชิกแปรมา ก็เห็นดวยกับการใหมีการเริ่ม

ตั้งแตระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ ทาน

เศวตไมเห็นดวยหรือครับ ผมเอาไมเห็นดวยนะ ไมตองอภิปรายนะครับ เห็นดวยไหม 

   นายเศวต ทินกูล  :  ไมใชอยางนั้นครับ เมื่อกี้นี้ทางกรรมาธิการนะครับ เขา

บอกใหเลือกเอานะครับ เปนเรื่องของการเลือกเอาวา จะเลือกบริหารครอบครัวตัวเอง จะ

เอาลูกหลานตัวเองนี่ จะเลือกเอาปฐมวัย หรือวาไมเอาปฐมวัย แตวายืดออกไปขางบน       

หรือเอาลงขางลางนะครับ เพราะฉะนั้นทานประธานตองถามใหมนะครับ ไมอยางนั้น   

ถามกรรมาธิการดู ไมเชื่อครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ระดับปฐมวัย เร่ิมครับ เร่ิมตั้งแตระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา เร่ิมครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  เลือกครับ ไมใชเร่ิมครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เลือกจะเริ่มตอนไหน  

   นายเศวต ทินกูล  :  เลือกจะเริ่มตอนไหน ใชครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ออ คืออยางนี้ ถอยคําแรกนี่นะครับ เอา อยางนั้นผมถามรวมไปเลยนะครับ ถอยคําอื่นที่

กรรมาธิการเขาเสนอมานี่ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการเลือกรับการศึกษาตั้งแตระดับ

ปฐมวัยหรือระดับประถมศึกษา มีทานสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ 



 ๑๑๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๕๑/๒ 

 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมี ผานนะครับ สวนวรรคหนึ่งมีเร่ืองวา โดยไมเก็บคาใชจาย มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ในวรรคที่ ๑ นี่ มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทั้งหมดเลย ถอยคําที่เขียน      

นี่ครับ ไมมีนะครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  มีครับ ของผมปริญญาตรีครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทาน ขอโทษที 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  บอกใหไปถึงปริญญาตรีเลยครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาหากวา ทานใดเห็นดวยกับรางกรรมาธิการที่เสนอมาสักครูนี้ใหกด เห็นดวย ถาหากวา 

สมาชิกทานใดเห็นดวยกับการที่มีผูแปรญัตตินะครับวา ในการรับการศึกษาดังกลาวนั้น  

ใหกําหนดวา ไมนอยกวาระดับปริญญาตรีนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดยังไมไดลงคะแนนมีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลว ปดการลงคะแนน 

เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ผมกดผิดครับ ขออนุญาต 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ทานธวัชครับ ดูคะแนนกอนครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ๕๒             

ไมเห็นดวย ๑๖ งดออกเสียง ๔ ครับ 

 



 ๑๒๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๕๑/๓ 

 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ครับ ๑๖ นั่น เปนของผม ๑ ครับ ผมตองการจะ

ให เห็นดวย แทนครับ ผมขอแกครับ ขออนุญาตครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอะไรนะครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ทานถามผมเร็วครับ ผมก็เลยกดผิดไป            

นิดหนึ่งครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกดผิด 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ครับ เปลี่ยนเปน เห็นดวย ครับผม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เลยไปแลวครับ ไมทันแลวครับ วรรคที่ ๒ ของกรรมาธิการนะครับ บุคคลยอมมีสิทธิ

ในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่รัฐจัดขึ้น       

นะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ใหขึ้นจอดวยหรือครับ ไมไดแจกไปหรือ

ครับ แจกแลวครับ ไมมีทานใดเห็นอยางอื่นนะครับ ทานศักดิ์ชัยเห็นอยางอื่นหรือครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ผมไมคอยเขาใจที่พูดกันตรงนี้นะครับ 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา นาจะอธิบายนิดหนึ่ง เพราะวา บุคคลยอมมีสิทธิในการมีสวนรวม   

กับสถานศึกษา แปลวาอะไรครับ บุคคลไหนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการชี้แจงหนอยครับ อยางนั้น เดี๋ยวฟงขางลางอีกนิดหนึ่ง จะไดตอบทีเดียว เอา

สั้น ๆ นะครับ สั้น ๆ เอาทําความเขาใจกัน 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ความเขาใจของ

ผมนี่เพื่อที่จะบันทึกไวในเจตนารมณดวย ถาหากวา เราเห็นตรงกันนะครับ ------------------ 

           - ๕๒/๑ 



 ๑๒๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              ปทิตตา ๕๒/๑ 

 

คือ ผมคิดวา ที่กรรมาธิการเติมในวรรคที่ ๒ จะเปนเหตุในการที่จะอางเพื่อที่จะไปเรียก

เก็บแปะเจี๊ยะหรือเก็บคาเลาเรียนเพิ่มเติมไมได ผมคิดวา ขอความอันนี้ จึงแยกวรรค

ออกมา แตเดิมนี่ กรรมาธิการประดิษฐ โดยการเอาวรรคที่ ๒ นี่ ใสเขาไปในวรรคแรก แลว

ก็มีเพื่อนสมาชิกเกรงวา จะเปนเหตุใหโรงเรียนอางที่จะไปเก็บอะไรเพิ่มเติมจากบุคคล 

เพราะฉะนั้นในวรรคที่ ๒ นี่ จึงมีความหมาย ๑. หามไมใหไปเปนเหตุในการอาง เพื่อที่จะ

ไปเก็บเงินเพิ่มเติม ไมวาจะเก็บคาแปะเจี๊ยะ หรือเก็บอยางหนึ่งอยางใด เพราะใน      

วรรคที่ ๑ นั้น จําเปนที่จะตองใหประชาชนไดรับการศึกษาเสมอกัน คราวนี้มาวรรคที่ ๒ นี่ 

เปนการบอกวา ถาหากวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีการศึกษาเพิ่มเติมของเขาเอง หรือจะ

รวมกันในโรงเรียนก็ดี กับสถานศึกษาที่จะมีอะไรเพิ่มเติม ถาผมยกตัวอยาง เหมือนกับ 

ทุกคนจะตองไดรับการรักษาพยาบาลฟรี คือ ไปอยูในแผนกสามัญ ฟรีแน คุณไป

รักษาพยาบาล นอนโรงพยาบาล มีเตียง มีแผนกสามัญ แตถาคุณจะไปอยูชั้นพิเศษ นอน

คนเดียว ติดแอร และจะมีหองรับแขกเพิ่มอีก เร่ืองของคุณ คุณมีสิทธิ แตคุณตองจาย 

เพราะฉะนั้นผมหมายความวาอยางนี้ เทาที่ผมมีความเขาใจวา เปนอยางนี้ ถาเราเห็น

ตรงกันตรงนี้ ลงในเจตนารมณใหมันชัดเจน แลวก็เที่ยวนี้ พวกเรานี่มีคณะกรรมาธิการ

บันทึกเจตนารมณ และเรื่องนี้ เรามีความเปนหวงเปนใยอยางไร พูดกันคนละนิด           

คนละหนอย ถาเห็นตรงกันแลว บันทึกเลย แลวก็ถาหากวา กฎหมายลูกออกมาบิดเบี้ยว 

หรือมีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดบิดเบี้ยวตามเจตนารมณ ยอมเปนเหตุนําขึ้นสูศาลได และ

บัดนี้ ในนี้ก็มีศาลรัฐธรรมนูญหลายคน เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญก็อยูที่นี่ ไดเห็น

เจตนารมณ  ไดรูวาพวกเราจะเอากันอยางไร ผมวา พูดแลวบันทึกกันเสีย ผมวา อยางนี้

พอจะรับกันไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เดี๋ยวทานสมาชิกครับ บุคคลยอมมีสิทธิในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา เพื่อจัด

การศึกษาเพิ่มเติม อยางนี้ ถาเกิดเอกชนไปรวมกับโรงเรียน ขอสอนพิเศษและเก็บเงิน

อะไรอยางนี้ คือ ถาอานงาย ๆ  นะครับ มันเปนอยางนี้เหมือนกันนะครับ มันเปนไปไดไหมครับ 

ศึกษาเพิ่มเติม ก็คือ อาจจะนอกเวลานะครับ แตถาหากวา จะใหเคลียรปญหา ก็บอกวา  

 



 ๑๒๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           ปทติตา ๕๒/๒ 

 

ไมเก็บคาใชจายอยางนี้ ใครก็ไมกลาเขามา ผมหวงนะครับ เดี๋ยวกลายเปนวา นอกเหนือ

หลักสูตร แลวไปรวมกับเอกชนเขามา ทานศิวะครับ ทานอยาเพิ่งวาใครนะครับ  

  นายศิวะ  แสงมณี   :   ทานประธานที่ เคารพครับ  กําลั งจะตอว า             

ทานประธานอยูพอดีครับ เพราะวาเสียดสีผมครับ ก็ไมมีอะไรครับ คือ ผมอยากเรียน   

อยางนี้ครับ คือ การเขียนไวนี่ มันเปนการเปดชอง ถาไมเขียนไวเสียยังจะดีกวา  ๒. มันจะ

กอใหเกิด เขาเรียก ๒ มาตรฐานในโรงเรียน มันจะมีนักเรียนพวกเกรดเอ (Grade A) กับ

เกรดบี (Grade B) เกิดขึ้นในโรงเรียน เหมือนกับโรงพยาบาลที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ยกตัวอยางนี่ ในที่สุดโรงพยาบาลนั้น ก็บอกวา ไมเปนไร ถาอยากนอนสบายก็นอน       

หองแอร แตก็เสียสตางคเพิ่มจริง แตเขาทําหองพวกอนาถาไวนิดเดียวครับ ในที่สุดก็บีบ

คนที่จะตองไปอยูในหองพิเศษอยูดีนะครับ อยางนี้ก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการเขียนมัน

เปนการเปดชอง ไมเขียน ทุกวันนี้ก็เรียกกันอยูแลวครับ เรียกกันมหาศาลเลย ผมสังเกตดู

นะครับ ผมเองอยูตางจังหวัดนี่ ผมเห็นเลยวา ตอนเปดเทอมนี่ สถานธนานุบาลนี่คน

มากมายเลยครับ ไมเชื่อถามนายกเทศมนตรีที่มาเปน สสร. เราไดวา ชวงนั้นเทศบาลกําไร

จากคนมาจํานํามากขึ้นเทาไรนะครับ โรงรับจํานําทุกแหงครับ มากมายเลยนะครับ เพราะ

ถาเสียคาใชจายในการเรียนที่ รัฐจัดใหนะ  มันไมพออยูแลว  เพราะวาครูตาง  ๆ 

ผูอํานวยการโรงเรียนตาง ๆ เรียกเพิ่มมากมายเลยครับ คือผมนี่ ผมคิดวา ผมเห็นใจกับ

พวกคนยากคนจน ถาลูกหลานพวกเราในที่นี้ ผมคิดวา ผมไมหวงหรอกครับ เพราะวาทุก

คนพอมีปญญาที่จะสงไปเรียนโรงเรียนดี ๆ ได แตวาลูกหลานคนยากคนจนลําบาก ยิ่งไป

เขียนอยางนี้เปนการเปดชอง เพราะวาในประเทศของเรานั้น ศรีธนญชัยเยอะครับ         

ศรีธนญชัยเยอะ และโรงเรียนจะฉวยโอกาสกันตรงนี้แหละครับ ------------------------------- 

 

             - ๕๓/๑ 



 ๑๒๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ประไพพิศ ๕๓/๑ 

 

ขนาดวายังไมมีบรรจุไว ไมเขียนไวนี่ ยังมหาศาลเลยครับ เพราะฉะนั้นผมเปนหวงตรงนี้ 

ละครับ ไมอยากใหเกิด ๒ มาตรฐานในโรงเรียนเดียวกัน แมกระทั่งวรรคแรก ซึ่งเมื่อกี้ผม

ไมอยากอภิปราย เพราะวา ไปเขียนในการเลือกนี่ จะเกิดปญหาในการบริหารจัดการมาก

เลยนะครับ แตเม่ือผานไปแลวก็ โอ.เค. ก็ผานไปนะครับ แตวา ในวรรคที่ ๒ นี่ สวนตัวผม

เห็นวา ไมควรจะระบุไว ผมขออภัยที่ใชคําวา แปะเจี๊ยะ กับอาจารยวุฒิสารนะครับ แตที่

จริงผมอยากจะเรียนวา กรรมาธิการเขาปรารถนาดีครับ คือวา อยากใหโรงเรียนนี่มี

คุณภาพนะครับ อยากใหผูปกครองไดชวยบริจาค ทุกวันนี้ผมเรียนเลยครับ ผูปกครอง

บริจาคอยูแลวครับ ยิ่งสมาคมนักเรียนเกา นี่ยิ่งตองบริจาคมหาศาลเลย เพื่อชวยโรงเรียน

ของตัวเองใหมีคุณภาพ ผมเปนนายกสมาคมนักเรียนเกา เปนที่ปรึกษาอะไรตาง ๆ ผมก็

ตองหาเงินไปชวยโรงเรียนเกานะครับ แตไมจําเปนตองเขียนครับ การเขียนนี่คือการเปด

ชองเลยสําหรับพวกบรรดาผูบริหารโรงเรียนนะครับ อันนี้ไมเชื่อผม ก็ถามพวกกระทรวง

ศึกษาได แตถาผูบริหารโรงเรียนที่ผมจะยกเวน คือ โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยเทานั้น    

ละครับ ซึ่งทานมาอยูกับเรานี้นะครับ ซึ่งตอนมาอยูกับเรานี่ ทานก็ไมไดเรียกเก็บอะไร   

นะครับ อันนี้ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวา การเขียนอยางนี้ ผมหวงจะเปนอันตราย

มากกวา ไมเขียนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานกรรมาธิการครับ มันมีปญหาจริง ๆ นะครับ เทาที่ดูนี่ ทานจะเอาไวหรือครับ ตัดเถอะ

ครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : เรียนทานประธานคะ ทานประธานมองทางนี้

ดวยคะ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับ วา ที่

กรรมาธิการเสนอขึ้นมานั้น ก็เพราะวา เปนการแปรญัตติของหลาย ๆ ทาน แลวจากการที่

คุยกันวา ถาคงไวอยางเดิม โดยไมเรียกเก็บคาใชจายนั้น มาตรฐานโรงเรียนนั้น จะตกต่ํา

กันทั่วถึงกันหมด เพราะฉะนั้น นาจะมีสิทธิที่จะเปดชองใหวา ถาเปนผูปกครองรวมกับ

โรงเรียนนั้น ไปพัฒนากันอยางไรนั้น ก็สุดแลวแต คือ เขียนอยางเดิมโดยไมมีวรรคสอง 



 ๑๒๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ประไพพิศ ๕๓/๒ 

 

นั้นนะ หลายทานเกรงวา ไมสามารถที่จะทําอะไรไดเกินกวาที่รัฐจัดให อันนั้นคือ สิ่งที่

เขียนเพิ่มขึ้น สวนจะคงไว หรือไมคงไว ก็สุดแลวแตครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือ ผูปกครองนี่นะครับ บางทีเขาไมมีสตางคนะครับ แลวพอไปโดนอยางนี้ เงื่อนไขอยางนี้  

นะครับ เขาเหมือนถูกบังคับนะครับ ตอนนี้ก็ถูกบังคับแลว ตองไปกูหนี้ยืมสิน อาจารย

ญัตตินี้ของใครครับ ญัตตินี้ของทานวีนัสหรือเปลา คิดใหดีนะครับ คิดใหดีนะครับ เดี๋ยวได

ไมเทาเสีย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ อันที่ใน           

วรรคที่ ๒ นี่ ไปตรงกันกับที่ทานอาจารยสมชัย กลุมทานอาจารยสมชัยไดฝากไว ทาน    

จําไดใชไหมครับวา ผมไดอภิปรายไววา ทานอาจารยสมชัยเปนหวงวา ที่ผานมานี่เรารอ

มาแลว ๑๐ ป ในเรื่องการศึกษา ปรากฏวา ที่ทํามานี่ คุณภาพนี่มีปญหา แลวก็ปฏิบัติก็

ปฏิบัติไมได แลวก็ไมไดปฏิบัติ ปฏิบัติจริงก็ไมไดปฏิบัติ ก็ไปเรียกโนนเรียกนี่อยู แลวก็

ปฏิบัติจริง ๆ ก็ปฏิบัติไมได เพราะไมมีเงิน ผมบอกวา ถาจะทํากันจริง ๆ นี่ อาจจะตองขึ้น

แวต ขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม ที่เคยยกตัวอยางในตางประเทศใหฟง ตกลงเราจะคงไว แวตก็

ตอง ๗ เปอรเซ็นต ๑๐ เปอรเซ็นต ก็ไมได ทําจะขึ้นภาษี ภาษีรายไดบุคคล นิติบุคคลก็

ไมใหขึ้น จะใหลง แลวเราก็บอกวา ใชจายเงินก็ตองจายมากขึ้น เอาจํานวนปเรียนมากขึ้น

ใหมันฟรี ถามวา มันทําไดไหม นั่นคือ ความเปนจริง เพราะฉะนั้นกรรมาธิการนี่ เที่ยวนี้ผม

เห็นใจกรรมาธิการ พยายามที่จะเอาแนวความคิดของแตละกลุม แตละสวนนี่ใหมันไปได                 

เมื่ออยากได ๑๒ ป ก็ ๑๒ ป เมื่อมีคนบอกวา อยากจะเริ่มปฐมวัยก็ปฐมวัย คนอยากจะ

เร่ิมอนุบาลก็อนุบาล ก็ใหทางเลือกที่จะเปนไปได เพราะฉะนั้นของอาจารยสมชัยที่มี

ทานผูวาวิชัย และหลายคนนี่ เขาฝากใหผมนี่ชวยพูด เพราะวาทานอาจารยสมชัยทํา

หนังสือถึงทานประธาน ผมก็เรียนวา อันนี้เปนการประนีประนอมวา ทําอยางไรที่จะ             

ไมอยากจะเห็นคุณภาพการศึกษามันตก ผมถามทานประธานครับ ขณะนี้ไมตองมีวรรคนี้

ถาเขาจะเก็บแปะเจี๊ยะ มันเก็บกันหรือเปลาครับ เพราะแปะเจี๊ยะนี่เปนเรื่องของการที่เรา

ไปบีบคาเลาเรียนใหมันต่ํา โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง เขาบอกวา เขาอยูไมได ------------- 

- ๕๔/๑ 



 ๑๒๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กุลนที ๕๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นพอไปกําหนดอัตราคาเลาเรียนต่ํา เขาก็เลี่ยง แทนที่จะเก็บเปนคาเลาเรียน                

ก็ไปเก็บเงินเปนกอนแตแรกเขา จะเอาไหม ถาเอาก็จบ มันก็เหมือนกับการเพิ่มคาเลาเรียน 

คราวนี้คําถาม ก็คือวา ถามทานเถอะครับ ไมมีวรรคนี้นี่ ถามวา เราควบคุมไดไหม เพื่อ

ไมใหเขาเก็บ แลวถามีวรรคนี้ ถามวา อันนี้มันจะไปกระทบอะไรมากนอยแคไหน ทานลอง

คิดดูนะครับ เพราะวาในปจจุบันนี้อาจารยสมชัยก็เปนหวงอยูตลอดเวลาวา ขณะนี้เราดึง

มาตรฐานการศึกษาใหมันต่ําลงเสมอภาคกัน เพราะโรงเรียนที่จะดีก็ทําไมได เพราะวาไม

มีเงิน แลวรัฐก็ใหเงินเทากันอีกทุกโรงเรียน แลวระบบเศรษฐกิจของเราเปนระบบตลาด แต

ระบบตลาดนี่ แลวเราก็ไป พอมาอีกสวนหนึ่งไปทําระบบสวัสดิการ แลวสวัสดิการเราทํา

กันไดจริงหรือเปลา ทานประธานครับ คิดตรงนี้ใหดี ถาจะเอาก็เอา ไมเอาก็ไมวากัน ไมมี

ใครวากันได ไมมีโกรธกัน เอาก็เอา ไมเอาก็ไมเอานะครับ เอาวาอยางนี้ก็แลวกัน 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  

ครับ พิจารณาดูใหดีนะครับ ทานเกียรติชัยยกมือนานแลวครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมถึงบอกวา 

มันตองมาพูด มาดูกันหนอย ที่เขียนกันใหมนี่มันมีผลกระทบอะไร มากนอยแคไหน       

เร่ิมเลยจากการที่บอกใหเลือกรับการศึกษาตั้งแตขั้นปฐมวัยจนถึงประถม มันก็เทากับ     

เปดทางเลือกนะครับ แมวาจะกําหนดอายุเกณฑ ๑๒ ปไวแลวก็ตาม แตวาถาถามจริง ๆ     

โดยสวนตัว ผมคิดวา นี่ถอยหลังไปจากสปริต เร่ืองการศึกษา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  

อาจารยเกียรติชัยครับ อันนั้น วรรคนั้นมันเลยแลวนะครับ เอาวรรคสองแลวกัน 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  เลยแลว แตผมอยากจะพูดใหเรคคอรด 

(Record) ไวในที่นี้วาผมไมเห็นดวยอยางไร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  

เอาวรรคสองครับ ขอวรรคสองครับ  

 

 



 ๑๒๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กุลนที ๕๔/๒ 

 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  จําเปนครับที่จะตองบอกวา คือ ใน

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ตองการจะใหคนเรียนใหสูงขึ้น ใหมากขึ้น อันนี้ทานถอยหลังลงมา                   

แลวบอกวา เอา ๙ ป บวก ๓ ป อะไรอยางนี้ เอาละ ผมพูดเพียงเทานี้ใหเห็นวา              

ตรงนี้มันถอยหลังไปกวารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นะครับ สวนเรื่องเรื่องคาใชจาย เรื่อง

คาใชจายนี่ เราก็เห็นกันอยู แลววัฒนธรรมไทยเราก็รูอยู ถึงอยางไรนี่นะ ถาจะเขียนหรือ      

ไมเขียนมัน ก็อีหรอบเดียวนั่นแหละ มันก็คงจะเรียกกันอยูนั่น แตยิ่งเขียนอยางนี้นะ ผมวา

ยิ่งจะเปดอะไรที่เขาเรียกกัน เกาเจี๊ยะ ใหมันถูกตองเปนทางการเสียอีกดวยซ้ําไป ซึ่งมัน

เปดชองโหวมากมาย แลวพูดถึง อาจารยเจิมศักดิ์พยายามพูดถึง ดีมานด ไซด (Demand 

side) อยูตลอดเวลาในเรื่องเหลานี้ จริง ๆ แลวตองเขาใจวา นี่เปนเรื่องของสิทธิที่จะตอง

ให ที่จะตองคุมครอง แลวเวลารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหสิทธิเต็มที่ คุมครองเขาเต็มที่               

พอมาถึงเรื่องการศึกษาขยักขยอน ขยึกขยืออยางนี้อยูหรือ ทําไมเราไมใหสิทธิเขาเต็มที่ 

ทําไมจะตองเสียคาใชจาย ก็เปนเรื่องของฝายบริหารที่ตองไปจัดการมา ถาบอกวา         

ดีมานด ไซด  ดีมานด ไซด ตองไมเกิดในแงของการศึกษาอยางนี้ ดีมานด ไซดไมใชตอง

เกิดจาก คอนซูเมอร (Consumer) แตตองเกิดจากโซเชียล ดีมานด (Social demand)     

ที่จะไปพุต เพรสเชอร (Put pressure) ที่จะไปกดดันใหรัฐบาลไปหางบประมาณมา 

เพื่อที่จะใหสิทธิในเรื่องการศึกษาอยางเต็มที่ คุมครองสิทธิใหเขาอยางเต็มที่ แมวาจะตอง

ไปออกภาษี รีดภาษีอะไรก็ตองทํา ทําไดตองทํา ก็ตองทํา เพราะวา นี่เปนสิทธิซึ่งจะตอง

ใหกับเขา ถาเปนดีมานด ไซด ตองเปนดีมานดที่มาจากโซเชียล ดีมานด ที่จะไปดีมานด

ฝายบริหารใหไปหาเงินมา ใหไปทํามาใหได เพื่อใหเต็มกับสิทธิทางการศึกษา คุมครอง

เขาใหเต็มที่ ไมใชใหคอนซูเมอร ไมใชใหนักเรียนมาดีมานดมาวา ฉันเรียนทางนี้ เอา     

ตกลงฉันจายแคนี้ ฉันเพิ่มแคนี้ ผมวา ตรงนี้อันตรายมากที่จะเขียนไวอยางนี้ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมจะบอกวา ขอบังคับใหพูดภาษาไทยนะครับ อาจารยจรัสครับ 

 

 



 ๑๒๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                กุลนที ๕๔/๓ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัส 

สุวรรณมาลา ครับ ผมอยากจะลองเสนอทางออก ไมทราบวา ทางทานที่ประชุมจะเห็น

เปนอยางไรนะครับ คือ ในวรรคหนึ่งนี่ เราเขียนขอความเปนทํานองวา เราเปดโอกาสให

ประชาชนได เลือกในการรับการศึกษาในขั้นพื้นฐานนะครับ  คือ  ตั้ งแตปฐมวัย                        

หรือประถมศึกษา แลวก็บอกวา โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งแปลวา ในสังคมเรานี่จะมีคน

จํานวนหนึ่งที่จะเลือกไปใชบริการของรัฐในการรับการศึกษา -----------------------------------  

                              

          - ๕๕/๑ 

           

       

 



 ๑๒๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        นงลักษณ ๕๕/๑ 

 

ในระดับพื้นฐาน โดยที่รัฐจะประกันวา ไมเก็บคาใชจาย แตก็จะมีคนอีกกลุมหนึ่งที่มี          

ขีดความสามารถที่จะสงลูกเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน ซึ่งอาจจะมีคุณภาพดีกวา เขา

อาจจะเลือกที่จะสงลูกหลานไปเรียนในสถานที่เหลานั้น แลวก็ผมเขาใจวา เปนที่มาของ

วรรคสอง แตในวรรคสองนี่ ถาหมายความวา เราเปดโอกาสใหสถานศึกษาเอกชนจัด

การศึกษาในระบบเก็บคาใชจาย ซึ่งคราวที่แลวมันล็อกไว ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทํา

ไมไดนะครับ ถาเราเปดชองนั้นออกมา ผมคิดวา เปนทางเลือกในเชิงนโยบายที่ดีมาก    

นะครับ เพราะวาจะเปนการสงเสริมใหเกิดการศึกษาที่มีหลายคุณภาพ แลวก็เราสามารถ

ที่จะใหคนที่เขามีความสามารถไดเรียน แตวา มันไมควรจะอยูในสวนที่เปนเรื่องสิทธิ     

นะครับ มันนาจะไปอยูในเรื่องที่วาดวยเรื่องนโยบายการศึกษาเสียมากกวา คือ อยูใน

หมวดที่วาดวยเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เพราะวา ตรงนั้นจะเปดโอกาสใหเราเขียน

เปนเปดชองวา รัฐมีนโยบายที่จะสงเสริมใหเอกชนจัดการศึกษาในระบบเก็บคาใชจายได 

มากกวาที่จะมาอยูในหมวดสิทธิ เพราะวา ดูเหมือนจะไมตรงกันพอดีนะครับ จะเขากัน

ไมได ในความเห็นผม ผมคิดวา นาจะตองตัดวรรคสองออก แลวก็ไปเพิ่มไวในหมวด

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ วาดวยเรื่องของการศึกษานะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานอาจารยวิทธยา เยอะแยะเลยครับ จะไปกันอีกเยอะนะครับ 

   นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทธยา 

บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ผมกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมเปนผูบริหาร

โรงเรียนนะครับ แลวก็ทํางานการศึกษามาโดยตลอดทั้งชีวิต จะเรียนวา ในสวนที่พวกเรา

คุยกันมา แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ เร่ืองที่ทานประธานถามถึงเรื่องเกี่ยวกับคาใชจาย    

อันนี้ครับ ผมไมคอยสบายใจ และอยากใหพวกเราเขาใจวา ทางประชาชนไมตอง         

เสียคาใชจายก็จริง แตคาใชจายนี่ตองคอมเมนต (Comment) ใหเขาใจวา คาใชจาย

อะไรบาง เพราะวา ทางโรงเรียนก็ไมสบายใจครับ ทานบอกวา ไมเสียคาใชจาย ประชาชน   

อยากไดฟรีหมดเลยครับ ตั้งแตเสื้อผา อาหาร กางเกง เสื้อ หนังสือ อยางนั้นหรือครับ

คาใชจาย แตทานจะตองคอมเมนตใหชัดหนอย เพราะวามิฉะนั้นแลวนี่ รัฐกับประชาชน           

 



 ๑๒๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          นงลกัษณ ๕๕/๒ 

 

ก็จะตองมาเถียงกันวา ประชาชนบอกวา เอาลูกมาเรียนนี่ ไหนบอกวา ไมเสียคาใชจาย

อะไรเลยไง เอาหนังสือหนังหา เสื้อผา สมุด กระเปา กางเกง รองเทา อยางไรดี อันนั้นคือ

คาใชจายเหมือนกันครับ ถาบอกวา คาใชจายที่รัฐจัดใหกับโรงเรียน สถานศึกษา อยางนี้ก็

จะทําใหเขาใจตรงกัน และผูปกครองจะไดไมตองไปกลาวหาวา การที่รัฐธรรมนูญเขียนไว

อยางนี้แลวเราไมปฏิบัติตาม เพราะวา คําวา ไมเสียคาใชจาย มันตีความหมายเขาขางตัว

นะครับ เนื่องจากวาทางสถานศึกษานี่ โรงเรียนรัฐบาลนี่นะครับ เราไมไดมีแปะเจี๊ยะหรอก

ครับ ทานครับ เพราะวา แปะเจี๊ยะนี่ เรารับไปก็แปลวา โดนอาญา โดนวินัย เพราะฉะนั้น

ถาเผื่อเขาจะบริจาค  นั่นอีกเรื่องหนึ่ง บนเกณฑที่ทางกระทรวงเขากําหนดไวให 

หลักเกณฑวาทําอยางไร แตในสวนของการที่จะไมรับคาใชจายนี่ เราไมรับเงินคาหนวยกติ 

คาใชจาย จริงครับ แตขอใหเรียนวา คาใชจายที่ทางผูปกครองจะตองไมจายนี่นะครับ ก็

คือ ที่รัฐจัดใหโรงเรียน เพื่อใหเปนกรอบที่ชัดเจน ไมใหเกิดขอถกเถียงกันครับ เพราะ

ผูปกครองบางทานจะขอดวยทุกอยางหมด แมกระทั่งอาหารกลางวันอะไรตาง ๆ อันนี้ก็

เปนเรื่องที่เสียคาใชจาย อยากใหตีความใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดปญหาในอนาคตตอไป  

สวนในวรรคสองนั้น ทางผมไมขัดของครับ ถาจะใหทุกอยางมีสวนรวม ก็ยินดีครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือวรรคสองนี่ มันดาบสองคมนะ  ถาเขียนแบบนี้นะครับ  เปนหวงครับ  เปนหวง              

ชวยหาความชัดเจนหนอยนะครับ ตองบอกกันนะครับ เพราะวาเดี๋ยวเสียหายแลว         

มันจะยุง นี่รัฐธรรมนูญ เรียงลําดับนะครับ ทานวิทยา ทานสุรชัย ทานอรรครัตนครับ      

พออาจารยศรีราชา ทานปริญญา เชิญครับ 

   นายสนั่น อินทรประเสริฐ   :  ผมยกนานแลวนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ประทานโทษ เดี๋ยวเอาทานวิทยา แลวอาจารยแลวกันนะครับ 

   นายวิทยา คชเขื่อน : ทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน              

ผมเกี่ยวของกับการศึกษา คือ ระดับปฐมวัยนะครับ เพราะวา จัดการศึกษาครั้งแรก         

ที่มหาสารคาม  



 ๑๓๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       นงลักษณ ๕๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทาน ขอวรรคนี้เลยนะครับ ขอวรรคนี้เลยครับ 

   นายวิทยา คชเขื่อน :  ครับ เขาใจครับ แตวา การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่         

มันจะมีปญหาสําหรับตางจังหวัดนะครับ เพราะวา ผมจะอนุญาตใหขอมูลวา ตอนนี้

มหาสารคามนี่จัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นไดรับผิดชอบนี่มีถึง       

๖๐๐ แหงนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไม เขาใจครับ 

    

                                                                                                                 - ๕๖/๑ 

    



 ๑๓๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       สมร ๕๖/๑ 

 

  นายวิทยา คชเขื่อน : เพราะฉะนั้นในสวนของตางจังหวัดนี่ก็จะไมมีปญหา

เลื่อนขึ้นเลื่อนลงระหวางจะใหเร่ิมจากปฐมวัย หรือจะใหเร่ิมจากประถม ๑ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวกอนครับ ตรงนั้นมันเลยไปแลว วรรคหนึ่งครับ ตอนนี้กําลังคุยวรรคสองครับ             

หาขอยุติกอน อยางนั้นเดี๋ยวมันพันไป พันขึ้นพันลงนะครับ ขอวรรคสองกอนครับ         

ทานวิทยานั่งลงกอนครับ อาจารยเชิญครับ 

  นายสนั่น อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ที่จริงผมเปนหวง

วรรคสองมาก เพราะวา ผมเปนผูบริหารโรงเรียนมาทุกระดับก็วาได แลวเปนผูบริหาร   

แบบกรม สูงสุดของกรม เปนอธิบดี แลวก็อยู กค. ก็ดูแลพฤติกรรมของครูบาอาจารย   

ดานวินัย แลวก็ไปอยู กพ. มาอีก ๖ ป ทีนี้ผมก็เปนหวงเรื่องนี้ครับ เวลาสอบสวน มีหนาที่

สอบสวนครูบาอาจารยและผูบริหารโรงเรียนอยูตลอดเวลา ปรากฏวา เขารองเรียนมา    

แลวก็สอบถามเขาวา แลวก็เราสมยอมกันหรือเปลา เขาบอกเวลาไปสมัครเรียน เขาจะมี

ใบใหวา ใบบริจาค เราบริจาคดวยความเต็มใจเทานั้น แลวก็เอาใบบริจาคเหลานี้ไปดู ไป

ชั่งน้ําหนักวา ใครบริจาคมากก็รับกอน คนไหนมีเงินนอย ยากจนหนอยก็บริจาคนอย ก็ไม

มีโอกาสไดเขาเรียน และเสร็จแลวไมใชนอยนะครับ แมแตที่เมืองนนทนี่ก็เปนแสนนะครับ         

เขามัธยมนี่ ผมก็ไมสบายใจวา ถาเผื่อมีประโยคนี้ไป เราก็สอบสวนครูผูบริหาร เขาก็บอก

วา ผมไมไดรับนะครับ ผูปกครองนะครับ เขามีสมาคม สมาคมเขาดําเนินการเอง ฉะนั้น

ผมไมเกี่ยว เพราะครูมีวินัย วินัยถือวา เร่ืองนี้ถาทุจริตนี่ แมแตบาทเดียวก็ถูกไลออก      

ใหออก ปลดออก เราลงโทษรุนแรง แตวา ถาเผื่อวา เร่ืองนี้เปนสมาคมทํา หรือคน

ภายนอกที่มารวมดวยเปนคนดําเนินการ เพราะเราเปดโอกาสใหเขาวา มีสวนรวม เขาก็

เอาสวนรวมนี้ไปใชใหเปนประโยชน แลวทําใหนักเรียนและผูปกครองนี่เดือดรอน ผมคิด

วาประโยคนี้นาจะตองแกเสียใหม ก็เห็นใจโรงเรียนวา โรงเรียนตองการความชวยเหลือ

จากประชาชนและผูปกครอง แตวา อยาใหเปดโอกาสเชนนี้ จะทําใหผูปกครองเดือดรอน

มาก อันนี้ตองขอกราบเรียนครับ 

 

 



 ๑๓๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๕๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ  ขอประเด็นนี้ นะครับ  ทานวีนัสกับท านสุ รชัยตกลงกันครับ                 

เอาใครกอนครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ทานวีนัสพยักหนาใหผมกอนครับ            

ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาพยักหนาใหทานนั่งมั้งครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณทานประธาน แลวก็ขอบคุณ       

ทานวีนัสนะครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สสร. ครับ ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๔๘ 

ดวย สําหรับวรรคที่สองตามรางของกรรมาธิการยกรางที่ยกรางมา มีขอความวา บุคคล

ยอมมีสิทธิในการมีสวนรวมกับสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่รัฐ

จัดขึ้น ผมเรียนทานประธานวา ผมไมเห็นดวยนะครับ แลวก็เรียนทานประธานวา              

ดีที่ทานประธานเสนอโหวตทีละวรรคนะครับ ถาเสนอโหวตพรอมกันทั้งมาตรานี่ ผมไมรับ   

ทั้งมาตรา สําหรับที่กรรมาธิการยกรางรางมา เหตุผลก็กราบเรียนตอไปนี้ครับ การที่เขียน

ใหบุคคลมีสิทธิเขาไปมีสวนรวมกับสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจาก  

ที่ รัฐจัดขึ้น  ตรงนี้ มีความหมายวาอยางไรครับ  คําวา  นอกเหนือจากที่ รัฐจัดขึ้น                    

ก็หมายความวา นอกเหนือจากการศึกษาที่รัฐจัดใหตามวรรคหนึ่ง ทีนี้กลับไปอาน      

วรรคหนึ่งสิครับ วรรคหนึ่งบอกวา รัฐตองจัดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ พอเอาวรรคหนึ่ง

วรรคสองมาผสมกันนี่ ตกใจเลยครับ แปลวาอะไรครับ แปลวา รัฐไมม่ันใจวาที่รับปากวา

จะจัดใหในวรรคหนึ่งอยางทั่วถึงและมีคุณภาพนั้นนี่ แปลวา คุณภาพยังไมมี ยังไมมี

คุณภาพ ถึงตองใหบุคคลมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม ก็คือ ตองเพิ่มเติม   

จากวรรคที่หนึ่ง นั่นแปลความงาย ๆ ครับวา ถาวรรคหนึ่งรัฐจัดใหอยางมีคุณภาพแลว         

มันมีอะไรตองเพิ่มเติมอีกไหมครับ แคนี้จะเห็นเลยครับวา ปญหาประการที่ ๒ ที่จะ

ตามมาก็คือ ตอไปโรงเรียนในประเทศไทยจะมี ๒ มาตรฐาน แนนอนละครับ อยากเรียน

อยางมีคุณภาพเทาที่รัฐจัดใหไดตามวรรคหนึ่งก็ไปหองหนึ่ง  อยากเรียนอยางที่มีคุณภาพ 

 



 ๑๓๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๕๖/๓ 

 

เพิ่มเติมไปอีกหองหนึ่ง ซึ่งจะถูกบริหารจัดการโดยบุคคล แปลวาอะไรครับ เอกชนแนนอน 

เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราจะเห็นเลยครับวา โรงเรียนในประเทศไทย ไมวาทานจะเลือก

เรียนอนุบาลก็ดี ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     - ๕๗/๑ 

 

   



 ๑๓๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๕๗/๑ 

 

เลือกเรียนประถม ๑ ก็ดี ทานจะเจอ ๒ หลักสูตรเปนอยางนอย หรืออาจจะมากกวานั้น    

ก็คือ จะมีหลักสูตรพิเศษ จะมีหลักสูตรมาตรฐานขั้นสูง จะมีหลักสูตรมาตรฐานขั้นต่ํา จะ

มีหลักสูตรมาตรฐานพิสดารมาใหทานเรียน ที่ผมพูดอยางนี้นี่ ผมไมไดพูดประชดประชัน

อะไรเลยนะทานประธาน แตผมพูดจากความจริงที่เราปรากฏ ปรากฏจากไหนครับ 

ระดับอุดมศึกษา ณ วันนี้เราจะเห็นเลยครับ มีหลักสูตรภาคพิเศษเต็มไปหมดเลยครับ 

เพราะอะไรครับ เพราะเราเปดชองใหเขาจัดบริหารการศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตร

มาตรฐานได ยกตัวอยางเชน เดี๋ยวนี้เราจะเห็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เอาแค

หลักสูตรปริญญาโทพอทานประธาน เดี๋ยวมีใหเลือกครับ หลักสูตรแผน ก ทําวิทยานิพนธ 

หลักสูตรแผน ข ไมตองทําวิทยานิพนธ แตจบแลวเปนมหาบัณฑิตเทากัน แตคาใชจายใน

การเรียนการสอนไมเทากันครับ เห็นไหมครับ ตอไปมันจะมีหลักสูตรแผน ค ขึ้นมาอีก

แนนอน คือ ไมตองเรียนก็ไดปริญญาครับ เพราะตอนนี้มีเรียน แตไมตองทําวิทยานิพนธ

กับเรียนแลวทําวิทยานิพนธ ตอไปมีหลักสูตรแผน ค ไมตองเรียน อยูที่บานทําขอสอบ 

แลวก็จะไดปริญญาเทากัน ผมเกรงวา อยางนี้มันจะเปนโรคระบาดเขาสูระดับการศึกษา

ในระดับโรงเรียน ถาเราเปดชองอยางนี้นะครับวา ใหเอกชนเขาไปจัด ประการที่ ๓ สิ่งที่ผม

กลัวตอไปก็คือ กลัววา โรงเรียนของรัฐทั้งหลายจะกลายเปนสถานกวดวิชาของเอกชน 

เพราะเอกชนบอก ผมขอมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพราะเอกชนบอกวา โรงเรียนนี้ยัง

จัดการศึกษาไมไดมาตรฐาน เพราะฉะนั้นผมขอเขาไปมีสวนรวม เปดโรงเรียนกวดวิชา    

ทุกคนปฏิเสธไมไดครับ เพราะมันปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ ประเด็นตอไปนะครับ ปญหาที่

ผมวานาจะเกิดขึ้น ก็คือ ตรงนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหารโรงเรียนแตละโรงเรียน ที่เรา

กําลังจะโยนใหเขาเปนผู ไปรับผิดชอบอนาคตการศึกษาของเด็กไทยทั้งประเทศ          

ผานขอความวรรคสองของมาตรา ๔๘ ผูบริหารบอกวา สมควรที่จะมีการจัดการศึกษา

เพิ่มเติมในโรงเรียนที่ตัวเองบริหารอยู เปนชองทางใหมีการเชื้อเชิญในการที่จะให

บุคคลภายนอกเขามาจัดการศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียน ใครจะรับประกันครับวา           

การจัดการศึกษาที่ถูกเชื้อเชิญ หรือถูกจัดการศึกษาเพิ่มเติมโดยบุคคลภายนอกนั้น เขาจะ

มีอุดมการณในการมุงเนน เพื่อใหลูกหลานเราไดรับการศึกษาที่ดีขึ้น หรือเขามาทําธุรกิจศึกษา 

 



 ๑๓๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๕๗/๒ 

 

ในโรงเรียน ดวยเหตุผลทั้ง ๔ ขอ ผมไมอาจเห็นดวยกับขอความในวรรคสองตามที่

กรรมาธิการยกรางยกรางขึ้นมาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานวีนัสนะครับ ทานกฤษฎา ขอกระชับไดไหมครับ ทานกฤษฎาครับ ขอกระชับ  นะครับ 

   นายกฤษฎา  ให วัฒนานุกูล   :   กระชับครับทาน  ขอบพระคุณครับ         

ทานประธานครับ ผม นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับทาน เม่ือกี้ผมขอเสริมทานสุรชัย   

นิดหนึ่ง ปจจุบันนี้การศึกษานี่ บางโรงเรียนนะครับ มี ๒ หลักสูตรนะครับ หลักสูตรปกติ      

๑ หลักสูตร กับหลักสูตรเขาเรียกวา หลักสูตร ๒ ภาษา มีแลวครับตามประเด็นนี้ แตทีนี้

ผมคิดวา อยากใหมีการทบทวนนิดหนึ่งครับ ถาวรรคนี้ผานนะครับ ในประโยคเขาวา

นอกเหนือจากที่รัฐจัดขึ้นนี่ ถาหมายถึงวา ใหเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนสามารถมีการจัด

กระบวนการของตัวเองได ถาจะตีความในลักษณะอยางนี้ ก็อยากใหบันทึกไวใหมีความ

ชัดเจน นั่นหมายถึงวา สวนของรัฐที่เปนโรงเรียนของสวนของรัฐ ก็คือ โรงเรียนในสวนของ

รัฐ ในสวนของโรงเรียนที่เปนเอกชน ก็สามารถดําเนินการจัดดวยตัวตนของตนเองได      

ในสวนของเอกชนนะครับ ถาเกิดสมมุติวรรคนี้ผานนะครับ ผมขอใหบันทึกลักษณะ     

อยางนี้ไวดวยวา เหตุผลนะ มันควรจะเปนลักษณะเชนนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ             

ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ยังไมผานละครับ เดี๋ยวครับ ทานอรรครัตนครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ มันคิวผมครับ ทานประธาน

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อะไรนะครับ อาว เห็นเมื่อกี้ทาน พอใหทาน ทานก็ใหคนอื่น 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  เขาขอแทรกกอน เพราะวา เปนตอเนื่องครับ     

ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  ออ

นึกวาพอเรียกทาน ทานก็ใหคนนั้นที เรียกทาน ทานก็ใหคนนั้นที ผมก็นึกวา 



 ๑๓๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๕๗/๓ 

 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานอรรครัตนยกใหผมแลวครับ ทานครับ 

ขอบพระคุณทานครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป ครับ ประเด็นที่ผม

เห็นตางที่ใครจะอภิปราย ใชเวลาไมมากนะ ทานประธานครับ ขออนุญาตอานวรรคหนึ่ง

กอน เดี๋ยวผมจะเทียบใหทานดูวาวรรคหนึ่งมันเปนเรื่องอะไร วรรคสองเรื่องอะไรนะครับ 

วรรคหนึ่ง บอกวา -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๕๘/๑  

 

 



 ๑๓๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๕๘/๑ 

 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการเลือกรับการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยหรือระดับ

ประถมศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ

คาใชจาย อันที่ ๑   ๑ วรรคนะครับ วรรคที่ ๒ บุคคลยอมมีสิทธิในการมีสวนรวมกับ

สถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐจัดขึ้น เทียบได ๒ บัตรครับ    

ทานประธานครับ  วรรคหนึ่งเปรียบไดเปนบัตรสงเคราะหนะครับ  วรรคที่  ๒  คือ              

บัตรสุขภาพ ที่พูดไดอยางนี้เพราะวา ๒ บัตรนี้เขาเลิกไปแลวนะครับ ถาไมอยางนั้นผม

โดนฟองนะครับ เขาใช ๓๐ บาท รักษาทุกโรคอยูนะครับ ประเด็นที่ผมอยากเสนอ            

ทานประธาน ก็คือ บุคคลยอมมีสิทธิในการมีสวนรวมจากการศึกษานอกเหนือจากที่รัฐ  

จัดขึ้น เทากับวา เราไมไดมองเห็นการศึกษาตั้งแตเร่ิมตนวา มันไมมีคุณภาพ หรือ

รับประกันไมได ใชไหมครับ ผมยกตัวอยาง นี่คือวาระแหงความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

บุคคลยอมมีสิทธิในการมีสวนรวม ผมยกตัวอยางวา นาย ก นะครับ ถือโครงการมา

โครงการหนึ่งนะครับ นําเสนอผูบริหารในโรงเรียน เร่ือง การจัดการคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียน ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๑ ลานบาท ที่เรียกวา จัดการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม

คุณภาพการศึกษา ลักษณะอยางนี้จะตองเรียกประชุมผูปกครองเพื่อระดมทรัพย ชัดเจน

นะครับ พอระดมทรัพย วิธีการระดมทรัพยของโรงเรียน ก็คือ พูดแตเรื่องของสิ่งดี ๆ ที่

ผูปกครองจะตองเห็นดีเห็นงาม ผูปกครองในโรงเรียนนะครับ ไมไดรวยทุกคนนะครับ      

พี่นองชนบทยิ่งยากลําบาก ยิ่งจะตองหารรายหัวเปนราคาที่สูง ยิ่งจะตองสรางภาระ

เกิดขึ้น ไหนวาจะจัดการศึกษาฟรี เห็นแยงนะครับ แลวถามวา ถาลักษณะเชนนี้ ปญหา

มันเกิดขึ้นตามมามากมาย เด็กใน ๒ มาตรฐาน สถานศึกษาเดียวกันจะเกิดขึ้น โรงเรียน

เองก็ตองขึ้นบัญชีหนี้ของนักเรียนที่ไมสามารถรวมทุน แตใหเรียนไปกอน แตจะกั๊กจนกวา

จะออกใบ รบ. ใบสุดทาย หลังจากจบสถานศึกษา ถาไมจาย ไมออกใบ รบ. นี่คือวาระ

ความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ก็ตองยอมรับวา ตรงนี้แกไมได ถึงทานตัดก็แกไมได ทาน

เขียนก็แกไมได แตทําอยางไรครับ ทานประธานครับ ถาสุดแทแตกรรมาธิการ หรือที่

ประชุมแหงนี้วา สมควรจะตองเขียน ซึ่งอีกมิติหนึ่งก็คือ สมมุติวา โรงเรียนอยูใกลถนน 

ผูปกครองอยากบริจาคแอร ๑ ตัว ใหกับหองเรียน ดีครับ ยินดีเต็มที่ เขาประเด็นนี้ทันที  

แตสวนนอยครับ ทานประธานครับ ถามวา ถาจะตองหวงเรื่องการศึกษา ผมขอบันทึก 



 ๑๓๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๕๘/๒ 

 

เจตนารมณ ถาไมตัดนะครับวา โดยเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญนี้ หามมิใหสถานศึกษา

แสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยกฎหมายในการจัดการศึกษา และมุงเนนใหการมี            

สวนรวมของชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุม  ตรวจสอบ  มิให

สถานศึกษาดําเนินการนอกเหนือจากวัตถุประสงค  อยางนี้พบกันครึ่งทาง พอไหว พอไป

ได จัดการศึกษารวมกันได  แตไมไดเปนเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลประโยชนครับ           

ทานประธาน ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ผมถามกรรมาธิการยกรางแลวเขาก็ไมคอยอยากไดเหมือนกันนะครับ แตมันเขามานี่

เพราะวาไปตกลงกันมานะครับ ผมวาใชเวลาพอแลวนะครับ เกรงใจอาจารยกรรณิการ 

ยกมือหลายทีแลว  

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมจะถามสมาชิกแลวนะครับ วา เห็นดวยกับวรรคสองนี่นะครับ ที่เขียนมานี่ใหกด      

เห็นดวย ถาหากวา ไมเห็นดวยกับใหมีวรรคสองนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย  

   (นายอรรครัตน รัตนจันทร  ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอแลวครับ ทานอรรครัตนครับ เยอะแลวครับ หลายรอบแลว  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ผมประทวงครับ ทานประธานครับ เพราะวา                   

เม่ือสักครูนี้ทานประธานบอกวา จะอนุญาตใหผม แลวก็ญัตตินี้เปนญัตติที่เสนอขึ้นมา

ใหมนะครับ เพราะฉะนั้นทานประธานควรจะเปดโอกาสให สสร. ทุกทาน ที่ไมเห็นดวยได

มีโอกาส ผมย้ําวา เปนญัตติที่คณะกรรมาธิการยกรางเสนอขึ้นมาใหม เพราะฉะนั้น สสร.     

มีสิทธิที่จะอภิปรายตรงนี้ในกรณีที่ไมเห็นดวยครับ แลวกระผมขอใชสิทธินี้ สั้น ๆ ครับ                         

ทานประธานครับ 

 

 



 ๑๓๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๕๘/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอรรครัตนครับ ทานมีสิทธิอภิปรายนะครับ ผมก็มีสิทธิที่จะขอใหงดอภิปรายนะครับ                      

เชื่อเถอะครับ มันพูดกันเยอะแลว มันเขาใจแลวครับวา จะเอาหรือไมเอา  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 

          - ๕๙/๑ 



 ๑๔๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รัศมี ๕๙/๑ 

   

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ขอบคุณครับ ทานอรรครัตนครับ ทานสมาชิกที่เห็นดวยวา จะใหมีวรรคสองเพิ่มขึ้นมา     

นะครับ ใหกด เห็นดวย นะครับ ถาหากวา ไมสมควรใหมีวรรคสองนะครับ ใหกด             

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)    

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดยังไมลงคะแนน  มีไหมครับ ลงครบถวนแลวครับ ปดการลงคะแนนครับ 

เจาหนาที่รวมคะแนน เห็นดวย คือ ใหมีวรรคสอง ๒๕ ไมเห็นดวย ๔๑ งดออกเสียง ๔    

ตัดออกไปนะครับ วรรคสองตัดออกไปนะครับ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           รัศม ี๕๙/๒ 

 

ทานเลขาเชิญตอครับ วรรคที่ ๒ นะครับ มีผูแปรญัตตินะครับ โดยทาน

อาจารยศรีราชา ทานยังติดใจไหมครับ ทานอาจารยครับ ที่เติมวา โดยไมเก็บคาใชจาย 

นะครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ติดใจครับ 

เพราะวาเรื่องนี้เปนหลักการที่สําคัญครับ เพราะวาในทีแรก ตอนวรรคแรกเปนเรื่องที่     

ไมเก็บคาใชจาย ตอนนั้นผมขอตัด แตไดประนีประนอมกันไปแลวครับ ก็จบไปแลว     

สวนวรรคที่ ๒ นี่ครับ มันเปนเรื่องของเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งนะครับ ที่จะตอง  

ใหรัฐนี่ครับ มาชวยเหลือบุคคลทุพพลภาพ ผูพิการ ผูยากไรนี่นะครับ หรือผูที่อยูในสภาวะ

ที่ยากลําบาก ซึ่งอันนี้จะเปนโอกาสที่จะชวยใหคนเหลานี้ไดมีโอกาสเปลี่ยนสถานะ 

เนื่องจากที่วา เขาอาจจะไมมีทุนรอนในการที่จะเลาเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นจึงจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองใหโดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งยิ่งเปนความจําเปนยิ่งกวาวรรคแรกอีกครับ 

ผมขออภิปรายสั้น ๆ แคนี้ครับ เพื่อไมใหเสียเวลา ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

วรรคสองนะครับ วรรคสองที่ทานอาจารยศรีราชาขอเติมวา ไมเก็บคาใชจาย นะครับ    

ของทานพิเชียรประเด็นอื่นหรือเปลาครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญนะครับ กระผม นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ขออภิปรายสั้น ๆ                          

สนับสนุนทานอาจารยศรีราชา เจริญพานิชนะครับ เพราะวาประเด็นนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานไปสนับสนุน ทานไมไดแปรตรงนี้ไวนี่ครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็ไมเปนไรครับ ผมขออนุญาตเรียน

วาผมสนับสนุนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ทานไมไดแปรไวนะครับ ทานเสรี นิมะยุ ครับ ยกมือ แปรไวหรือเปลาครับ 

  นายเสรี นิมะยุ  :  แปรไวครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายเสรี นิมะยุ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตามที่ชวงเชานั้น ผมก็ไดพูดแลวรอบหนึ่ง        



 ๑๔๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัศมี ๕๙/๒ 

 

แตไมใชอยูในญัตติของผมครับ แตในขณะนี้เขาในญัตติที่ผมขอแปรไวตามวรรคสอง 

มาตรา ๔๘ ครับ ตามที่ไดเขียนไววา ผูยากไร ผูพิการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเสรีครับ กําลังพูดเรื่องวา จะเก็บคาใชจายหรือไมเก็บนะครับ เอาประเด็นนี้กอนครับ  

  นายเสรี นิมะยุ  :  ประเด็นเก็บคาใชจายนี่ ผมเกี่ยวพันครับ เพราะผมกําลัง

จะอภิปรายวา จะใหมีกองทุนสําหรับผูพิการครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานแปรไวอยูตรงไหนครับ 

  นายเสรี นิมะยุ  :  กลุมนายอุทิศครับ กลุม ๓ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กลุม ๓ ใชไหมครับ  เชิญครับ  

  นายเสรี นิมะยุ : ขอบคุณมากทานประธานครับ ของผมนั้นเห็นวา

ความสําคัญในการที่ มาตรา ๔๘ นั้น สําหรับผูยากไร ผูพิการ ผูดอยโอกาสนั้น จําเปน        

ที่จะตองมีกองทุนเพื่อการศึกษาครับ  ในประเด็นนี้ ทําไมผมตองพูดอยางนี้ครับ               

ทานประธานที่เคารพ เพราะวา กองทุนการศึกษานั้น เปนมาตรการที่สามารถที่จะควบคุม

การดําเนินของสถานะผูดอยโอกาส ---------------------------------------------------------------- 

 

                       - ๖๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             รสรินทร ๖๐/๑ 

 

ถาเกิดวา ลําพังที่ใหเพียงการสนับสนุนเกี่ยวกับผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูพิการนั้น เห็น

วา ในประเด็นนี้จะไมมีหลักประกันในการที่จะดูแลสําหรับผูพิการ ในลําดับที่เห็นวา ความ

เดือดรอนครับ เหตุผลประการหนึ่งครับ ที่จําเปนจะตองเขียนถอยคําในกองทุนการศึกษา 

ในสวนที่วา ในมาตรา ๔๘ วรรคสองครับ ทานประธานที่เคารพ ทานจะตองตระหนักวา 

สําหรับผูพิการนั้น ผูดอยโอกาสนั้น ถาเกิดวา เขาเลือกเกิดไดนั้น บุคคลเหลานี้คงจะไม

เลือกเกิดในฐานะอยางนี้ ทานอาจจะเลือกเกิดเปนทานมีชัย นุกูลกิจ ก็ไดครับ ตอง

ประทานโทษที่เอยนามครับ ทานประธานครับ ความจําเปนอยางนี้ สวนมากเราจะมี       

แตความเอ็นดู ความเมตตาเทานั้นเอง แตทําไมในมาตรานั้น เราจะบรรจุใหบุคคลเหลานี้

ไมไดเชียวหรือ เหตุผลประการที่สําคัญยิ่ง ผมไดศึกษาอารยประเทศที่มีความเจริญครับ    

ทานประธานที่เคารพ ประเทศที่มีความเจริญนั้น เปนตัวชี้วัดวา ผูดอยโอกาสนั้น ที่จะมี

ไดรับการสวัสดิการ หรือไดรับการศึกษาที่สูง ดังนั้น ถาเกิดวา เราไมตั้งกองทุนเพื่อ

การศึกษานั้น กับผูดอยโอกาสเหลานั้น คงจะไมมีหลักประกัน แคเขียนในวรรคของ

รัฐธรรมนูญวา สนับสนุน นั้น ไมเปนที่ชัดเจน ทานประธานครับ ทีนี้ผมมองวา ในประเด็น

อยางนี้ควรจะตระหนักไว ผมเชื่อวา บุคคลเหลานั้น ซึ่งมีความลําบากทุกเรื่อง บาง

ประเด็นนั้น ที่ผมอยูในบางจังหวัดนั้น ผมเฝาสังเกตดูครับ พิการในทางกายแลวไมพอครับ 

แถมยังเกิดมาในตระกูลที่ลําบากครับ ในครอบครัวที่ลําบาก ในประเด็นอยางนี้ เทากับวา

เปนการซ้ําเติมชีวิตของทาน ผมมองวา ในประเด็นนี้ควรที่จะตระหนักไว เรื่องงบประมาณ

ตาง ๆ นั้น ทานไมตองเปนรัฐมนตรี ดังที่ทานศิวะพูดเมื่อสักครูนั้น ควรจะใหโอกาสกับ

บุคคลที่ดอยโอกาส เพราะผมเขาใจวา การที่ในวรรคแรกการศึกษานั้น บางครั้งก็จะเอา  

๙ ป ดังที่พูดเมื่อสักครูนั้น ดังที่อภิปรายนั้น ดังนั้น การรองรับในวรรคสองนั้นเปนการ

รองรับที่ดีครับ เพื่อที่จะไดดูแลกันตอไปครับ ในเรื่องการที่จะใหโอกาสกับผูดอยโอกาสใน

เร่ืองการศึกษาผูดอยนี้ หรือในการพิการครับ ทานประธานที่เคารพ ชีวิตบุคคลเหลานี้ ซึ่งมี

แตความสงสารครับ ซึ่งขาด บุคคลเหลานี้ไมครบองคประกอบ ๓๒ ประการ ดังนั้น เรา

จําเปนที่จะตองมองสิ่งที่บุคคลเหลานั้นตองการ อยูในดานการจิตใจ หรือดานความ

เขมแข็งในชีวิต ถาเกิดวา เราไมไดคํานึงในจุดนี้ ผมเชื่อวา ตอไปจะเปนภาระของ

ประเทศชาติ เพราะวาถาไมมีการศึกษากับบุคคลเหลานี้ บุคคลเหลานี้จะเปนภาระตอ 



 ๑๔๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๖๐/๒ 

 

ประเทศชาติตอไปเปนระยะยาว แตถาหากวา เรามีการรองรับในดานกองทุนการศึกษา 

เพื่อที่จะใหไดการศึกษาที่สูงแลว การรับภาระของประเทศชาติตอไปนั้น ก็คงจะเบาบาง

ลงครับ ทานประธานครับ ถึงวาทานเหลานี้จะมีความพิการในดานสายตา เขาจะมีความ

พิการในดานสรีระของรางกาย แตอยาใหทานเหลานี้พิการในดานสติปญญาครับทาน 

สติปญญานั้น เราสามารถที่จะเสริมสรางชีวิตกับคนนี้ไดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ ความ

เอ็นดู ความเมตตาอยางเดียวนั้นคงจะไมพอครับ ถาเราไมไดเขียนถอยคําไวเกี่ยวกับที่เรา

จะใหการสนับสนุนอยางเดียวนั้น คงไมพอ ผมมองอยูตลอดเวลาวา กองทุนตาง ๆ นั้น 

สวัสดิการตาง ๆ นั้น จะตองรองรับดวยกองทุนครับ จึงจะบังเกิดผล แลวก็เปนรูปธรรม

ครับ ไมวากองทุนในดานสุขภาพ ไมวากองทุนในดานการดูแลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุน

หมูบาน กองทุนอะไรก็แลวแตครับ อยางนั้น สิ่งนี้เราควรจะตระหนักไวครับ ทานประธาน

ที่เคารพ ในประเด็นตอไปนั้น ผมจะมองวา บางครั้งนั้นพวกเราก็จะละเลยการมองใน

ประเด็นนี้ ซึ่งสิ่งเหลานี้ครับ ดังที่ผูอภิปรายไดอภิปรายหลายทานวา รากฐานของชีวิตคือ

การศึกษา --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                 -  ๖๑/๑  



 ๑๔๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          พรเทพ ๖๑/๑ 

 

ดังนั้น ผูดอยโอกาสก็เชนกันครับ ทานสังเกตงาย ๆ ครับ แมกระทั่ง ชอง ๑๑ ทานยังให

โอกาสกับคนดอยโอกาสครับ แตพวกเราไมตระหนักบางหรือครับ สิ่งนี้ก็อยากจะใหทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติ ทานประธาน ผานไปยังคณะกรรมาธิการยกราง ตองตระหนักไว

เกี่ยวกับบุคคลที่ดอยโอกาส ในประเด็นที่ผมไดนําเรียนเมื่อสักครูนั้น ก็อยากจะใหมีการ

บรรจุในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อเปนหลักประกันเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาสําหรับ

ผูดอยโอกาส ผูทุพพลภาพ ผูยากไร ใหบังเกิดขึ้นจริงในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่ง

ทานเหลานี้มีความคาดหวังครับ ตลอดระยะเวลานี่ ผมไดระดมความคิดเห็นในพื้นที่ใน         

๓ จังหวัดก็ดี หรือในจังหวัดภาคใตก็ดี ผมเห็นสภาพปญหาเหลานี้ เปนมุมมองที่สะทอน

วา พวกเรานั้นตองเอ็นดูเขาครับ เร่ืองที่วา ไมมีงบประมาณนั้น ทําไมเราไมมองวา

งบประมาณในดานอื่นเราจะจํากัดหาวิธีการอยางไรบาง เพื่อที่จะประหยัดงบประมาณ 

ผมมองวา ในจุดอื่นนั้น งบประมาณของประเทศชาตินั้นไดมาโดยวิธีการที่ไมดีหลาย ๆ 

ประการครับ แตการที่จะใหงบประมาณกับผูดอยโอกาสอยางเรานั้น ทําไมเราจะไมให

เชียวหรือ ผมเชื่อวา บุคคลเหลานั้นถาเกิดวา เขาเลือกเกิดได ดังที่ผมไดอภิปรายเมื่อ

สักครูนั้น เขาไมอยากจะอยูในฐานะอยางนี้ สิ่งนี้ผมอยากจะฝากใหทานประธาน แลวก็

กรรมาธิการยกรางควรจะบรรจุในกฎหมายรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ครับ เพื่อที่จะรองรับ

การศึกษาที่วา ๙ ป ๑๒ ป ก็แลวแตที่จะบรรจุ ที่เราไดอภิปรายเม่ือสักครูนั้น ที่จะมีการ

ชวยเหลือผูดอยโอกาสในลําดับตอไปครับ ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสองนี่ มีทานอื่นอภิปรายไหมครับ กลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ ของอาจารยสมชัยหรือ

เปลาครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอแปรไวครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ตามลําดับ ตามเอกสารนะครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ปนทอง  ในนามของ  ดร. สมชัย ฤชุพันธุ ครับ ที่ ไดมอบหมายใหอภิปราย อยากจะขอ    



 ๑๔๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๖๑/๒ 

 

เชิญชวนเพื่อนสมาชิก และทานประธาน และกรรมาธิการ ชวยกรุณาดูวรรคสองของ      

ทานอาจารยสมชัยนิดหนึ่ง ผมคิดวา มีประเด็นที่สําคัญ และนาสนใจมาก ทานผูมีเกียรติ

อยาไดไปคิดวา เมื่อเนื่องจากวรรคหนึ่งนี่ เปนการศึกษาโดยที่รัฐไมเก็บคาใชจายแลว        

วรรคสองก็เลยตัดทิ้งไป แตวรรคสองมี ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ นี่ทานอาจารยสมชัย

อยากจะใหเติมคําวา ประชาชนผูยากไร ถามวา ทําไมตองเติมวา ประชาชน เหตุเพราะวา

เราไปใชคําวา บุคคล พอทานใชคําวา บุคคล มาโดยตลอด ในมาตรา ๔๘ ก็จะมี

ความหมายกวางมาก แตคําวา ถาเปลี่ยนเปน ประชาชน หรือเปน ราษฎร ก็ได หรือเปน 

พลเมือง ก็ได หรือเปน คนชาติไทย ก็ได หรือจะเปลี่ยนเปน ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย      

ก็ได เพราะถาไปเขียนวา บุคคล นั้น เพราะวามาตรา ๔๘ เปนการกําหนดสิทธิในการ

ไดรับการศึกษาของประชาชน ซึ่งรัฐมีหนาที่ตองจัดการให ประชาชนที่ไดรับสิทธนี้เปน

ประชาชน หรือพลเมือง หรือราษฎรของรัฐ หรือคนชาติไทย ซึ่งตองอยูในบังคับของ

กฎหมายไทย หรือของผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ซึ่งตองเสียภาษีใหรัฐบาลไทย ไมใชสิทธิ

ของบุคคล  ถาไปเขียนวา  สิทธิของบุคคล  มีความหมายถึง  มนุษยทุกคน  สิทธินี้

ชาวตางชาติซึ่งเปนบุคคลเหมือนกันไมควรจะมีสิทธิ และไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ 

เปนสิทธิเฉพาะของบุคคลพิเศษ เฉพาะที่มีความสัมพันธตามที่กําหนดกับรัฐเทานั้น ถา

เปนสิทธิของคนตางชาติ ไมใชสิทธิของคนทุกคน เพราะฉะนั้น มาตรา ๔๘ นี้นะครับ ถา

ทานเติมในสวนนี้ ซึ่งถาทานเห็นดวย ก็อาจจะตองไปเติม หรือไปแกในวรรคแรก คําวา 

บุคคล เปน ประชาชน ผมวา อันนี้เปนประเด็นที่นาสนใจนะครับ ทานอยากจะใหสิทธินี้

กับใครบาง เพราะวาในอนาคตไมมีอะไรแนนอนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ทานตองเลิก 

ตองกรุณาพิจารณา นั่นเปนประเด็นแรก ประเด็นที่ ๒ นี่ กลุมของที่มีทานอุทิศ ชูชวย เปน

หัวหนากลุม  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

          - ๖๒/๑ 



 ๑๔๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๖๒/๑ 

 

แลวก็คุณเสรีไดอภิปรายเมื่อสักครูนี้ ของทานนั้นจัดตั้งกองทุนการศึกษา แตกลุมนี้บอกวา

ตองไดรับการสนับสนุน และเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษา ก็คือ ผูยากไร       

ผูพิการ ผูทุพพลภาพ นอกจากไดรับการสนับสนุนเฉย ๆ มันเปนเรื่องเดียวกันกับที่พูดถึง

กองทุน แตในที่นี้เขียนสั้น ๆ วา เงินอุดหนุนเทานั้นละครับ มันเปนการบอกถึงวา ผูยากไร

ทานใหเรียนฟรี แตเขาไมมีปญญา ไมมีปญญา เพราะวาเขาไมมีหนังสือเรียน หรือไมมี

เครื่องแบบ เครื่องแตงตัว หรืออะไรตอมิอะไร เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะจําเปนที่จะตองมี

เงินอุดหนุน แตวาเงินอุดหนุนในที่นี้ก็ไมไดถึงกับบังคับ บอกวา รัฐนี่จะตองนะครับ 

สนับสนุนและเงินอุดหนุน คือ เขาควรจะไดรับสนับสนุน และเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อให

ไดรับการศึกษา  ผมคิดวา ตรงนี้นาสนใจ และตามสิทธิในวรรคหนึ่งนี่ จะมีก็ได ไมมีก็ได 

เพราะทานไปเปลี่ยนวรรคหนึ่งไปแลวจากที่กลุมนี้เสนอนะครับ เพราะฉะนั้นก็เรียนทาน

ประธานครับ มี ๒ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ เติมคําวา ประชาชน เพราะเหตุที่วา นาจะเปน

ประชาชนคนไทย และประการที่ ๒ คือ เร่ืองเงินอุดหนุน ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา   

หงสประภัศร สสร. ครับ มาตรา ๔๘ วรรคสอง กระผมขอเพิ่มวา รัฐตองสงเสริม          

และสนับสนุนการจัดใหมีกองทุนการศึกษาสําหรับผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ      

หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก เพื่อใหได รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน             

จะสังเกตเห็นวา ขอความก็เหมือนกับของทานอุทิศ หรือคุณเสรีที่ไดอภิปรายไปแลว       

นะครับ กระผมจะใชเวลาเพียงเล็กนอย เพื่อจะชี้ใหทานเห็นวา มีความสําคัญอยางไรที่

จะตองมีกองทุนนี้ขึ้นมา เพราะการศึกษานั้น นอกจากที่รัฐจัดใหโดยเปลา หรือโดยไมตอง           

เสียคาใชจายตามวรรคหนึ่งแลว  ยังมีคาใชจายอื่น  ๆ  ที่ตัวผูยากไร  หรือผูพิการ             

หรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะลําบากที่จะตองจายอยูอีก เชน คาเครื่องแตงกาย    

คาหนังสือเรียน คารถ คาที่พัก คาอาหาร เปนตนนะครับ ซึ่งสิ่งเหลานี้นั้น ในวรรคหนึ่ง

ไมไดพูดเอาไว แตเปนสิ่งที่บุคคลเหลานั้นจะตองใชจริง ๆ และการที่ทางกรรมาธิการ      

ยกรางใชคําวา โดยไมเก็บคาใชจายนั้น ประหนึ่งวา ถาไมเก็บคาใชจายแลวเขาก็อยูได     



 ๑๔๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๖๒/๒ 

 

แตความเปนจริงนั้น เปนสิ่งที่เราตองหาเพิ่มเติมไปให เขาจึงจะอยูได และทําใหสภาพ

การศึกษาที่เขาทําไดสําเร็จลุลวงไปนะครับ ทางกลุมกระผมจึงมีความเห็นวา รัฐจะตอง

สงเสริม สนับสนุนใหมีกองทุน เพื่อการชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เหลานั้นขึ้นมา ซึ่งการ

สงเสริม สนับสนุนนี้ ไมใชเปนเรื่องของการจัดงบประมาณไปใหก็ได แตจัดวิธีการ       

อยางหนึ่งอยางใด เชน ในเรื่องจัดทํากิจกรรมของโรงเรียนขึ้นมา เพื่อจัดกองทุนขึ้นมา    

หรือเดี๋ยวนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความตื่นตัวในเรื่องการจัดทําจตุคาม ก็ใช      

จตุคามนี้เอาไปใหโรงเรียน ใหโรงเรียนนี้ไปใหเชา แลวก็ตั้งเปนกองทุนขึ้นมา ซึ่งรัฐก็นาที่

จะใหการสนับสนุนดวยการยกเวนภาษีอะไรพวกนี้นะครับ กระผมก็มีขอเสนอเพียงแคนี้

ครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ  คือ  ผมสอบถามทานกรรมาธิการในวรรคสองนี่ นะครับ  ที่ท าน             

อาจารยศรีราชาเสนอวาใหเพิ่มขอความ โดยไมเก็บคาใชจาย ทางกรรมาธิการไมขัดของ            

ใชไหมครับ ในวรรคสองนะครับ บอกเขียนใหชัดไปเลยครับ ทานก็จะไดไดบาง ทานได

บางนะครับ ก็ทานบอกมีแลว ก็ไมนาจะไปขัดของนะครับ เชิญครับ 

 

 

                 - ๖๓/๑ 

 



 ๑๔๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๖๓/๑ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียน           

ทานประธานครับ  ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอประเด็นเรื่องการเติมเร่ือง  

โดยไมเก็บคาใชจาย ผมคิดวา ถาหากเติมไปนี่ อาจจะทําใหวรรคสองนี้มีความหมายที่   

แคบลง เพราะวาจริง ๆ แลว ในความหมายของวรรคสองนี่ ไดอธิบายถึงความทัดเทียมกัน

ของบุคคลที่พิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบากนี่ ตองไดรับการดูแล     

ในการจัดการศึกษาทัดเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่งก็หมายถึงวรรคหนึ่ง เพราะฉะนั้นใน      

วรรคหนึ่งก็จะมีความหมายทั้งในแงของทั่วถึง คุณภาพ และไมเก็บคาใชจายอยูแลว     

แตประเด็นในวรรคสองที่จะมีความหมายมากกวานั้น คือ การพูดถึงเรื่องของการ

สนับสนุนจากรัฐ ซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนวา จริง ๆ การสนับสนุนจากรัฐไมใชเปน

ประเด็นเดียวเฉพาะเรื่องคาใชจาย แตการสนับสนุนจากรัฐเปนประเด็นเริ่มตั้งแต

กระบวนการที่จะทําใหผูพิการเหลานั้นเขาถึงระบบของการบริการตาง ๆ การเขาถึงการ

คมนาคม จนไปถึงการเขาถึงของการที่จะเขาไปสูสถานศึกษา ดังนั้น ผมคิดวา การเปด

กวางดวยวรรคสองนี่จะชวยทําใหมีขอบเขตของการสนับสนุนจากรัฐ ไมใชเฉพาะเพียง

เรื่องของงบประมาณอยางเดียว แตจะเปนเรื่องของการจัดเตรียมเรื่องของสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเราดูตัวเลขจากการ

สนับสนุนจากรัฐในโรงเรียนของผูพิการนี่นะครับ จะเห็นวา ตัวเลขทั้งหมดนี้มีสัดสวนที่

คอนขางสูงนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวเลขใหดูครับวา ในกรณีของโรงเรียนที่เปน

โรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในสายอาชีพนี่ มีการสนับสนุนถึงรายละ

หนึ่งหมื่นกวาบาท  ในขณะที่ถาเปนโรงเรียนของรัฐนี่ มีการสนับสนุนถึง ๑๘,๐๐๐ บาท 

ซึ่งถือวา สูงกวามาตรฐานที่บุคคลทั่วไปนะครับ ดังนั้น ผมคิดวา การคงวรรคสองไวดวย

วิธีการอยางนี้จะเปนการเปดกวาง แลวก็จะไมแคบลง การนําเรื่องกองทุนเขามาอยาง

เดียวก็อาจจะไมไดตอบครับวา ปญหาของผูพิการจะไดเขาเรียนหรือไม เพราะฉะนั้น

ระบบของการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงมีทั้งระบบเปนโรงเรียนเฉพาะทาง

ของคนพิการเองนะครับ เปนโรงเรียนที่มีการเรียนรวม ดังนั้น ถาเราเปดกวางแบบนี้ จะสง

สัญญาณใหผูจัดนี่ตองสนับสนุนทุกทางครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

 



 ๑๕๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๖๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานอาจารยศรีราชา ถาใสไวมันก็ชัดไมใชหรือครับ เชิญอาจารยศรีราชาครับ  

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  ขอบพระคุณทาน

ประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ กรรมาธิการยกราง แลวก็ สสร. ครับ ผมคิดวา

การที่ใสไวนาจะมีความชัดเจนกวา เหมือนอยางที่ทานประธานวา อีกประการหนึ่งก็คือวา 

คําวา เทาเทียมกับบุคคลอื่น ในที่นี้ก็คือ คงจะหมายถึงวาการศึกษานะครับ ภาคบังคับ

ตามวรรคหนึ่ง คือ ไมนอยกวาสิบสองป นะครับ ทีนี้กรณีอยางนี้ ถาเผื่อทานเหลานี้อาจจะ

พนจากภาวะหรือวัยตรงนั้นไปแลวนี่  ก็อาจจะไมได รับการดูแลตอเนื่องนะครับ 

เพราะฉะนั้นการใสไวก็เปนการการันตี (Guarantee) วา ในสวนที่ไดรับการศึกษา คือไม

นอยกวา ๑๒ ปแลวนี่นะครับ ในสวนที่จะตองเปนการศึกษาสงเคราะหสําหรับบุคคล

เหลานี้นี่ครับ ก็จะไดมีสวนที่จะเดินไปไกลกวานั้นดวย รวมทั้งผูยากไรดวยนะครับ           

ผูยากไรนี่ ถาเผื่อสมมุติวา พนจากกรณีตามวรรคหนึ่งแลว ผูยากไรนี่ก็อาจจะขอความ

สนับสนุนจากทางรัฐได โดยเปนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ หรือการศึกษาสงเคราะห    

นะครับ เพราะฉะนั้นการเขียนวรรคนี้ไว การเติมนะครับ การไมเก็บคาใชจายในวรรคนี้นี่

นะครับ มันจะเปนการที่จะชวยประกันใหทางบุคคลผูยากไรก็ดี ผูพิการ ผูทุพพลภาพ หรือ

อยูในสภาวะลําบากนี่นะครับ จะไดรับการดูแลจากรัฐมากไปกวากรณี ๑๒ ป ตามวรรค

หนึ่ง ที่รัฐบาลจะจัดใหนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานกรรมาธิการเชิญครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ ในประเด็นของวรรคสองนะครับ      

ในเร่ืองของผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผูอยู ในสภาวะยากลําบาก  ตรงจุดนี้     

นะครับ ที่แยกวรรคออกมานี่ ก็เนื่องจากวา จะทําใหเห็นเดนชัดนะครับวา เปนกลุมบุคคล

ที่ดอยโอกาสในสังคม --------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๖๔/๑ 



 ๑๕๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               สพุิชชาย ๖๔/๑ 

 

ก็ตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่งการที่

ทัดเทียมกับบุคคลอื่น ไมไดหมายความวา ดอยกวาวรรคหนึ่งนะครับ ในการของการ

ตีความในจุดนี้ นอกจากนั้นนะครับ ถาไปดูถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ จะปรากฏใน

มาตรา ๗๙ นะครับ ใน (๒) โดยมาตรา ๗๙ นี้ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายในเรื่อง

ของดานการศึกษา ในเรื่องของ (๑) นะครับ คุมครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน

ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะห และจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร       

ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพา

ตนเองได ตรงจุดที่ผมหยิบยกในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐขึ้นมานี่ ตรงจุดนั้น นอกจาก

การศึกษาแลว รัฐก็ไดมีแนวนโยบายในเรื่องของการสงเคราะห การจัดสวัสดิการอื่น      

อีกดวยนะครับ ตรงนั้นนะครับ ก็คิดวา ในขอความในวรรคสองก็นาจะแปลความได

กวางไกลเกินกวาที่อภิปรายกันนะครับ   

    อีกประเด็นหนึ่ง ที่มีทานสมาชิกนะครับ ไดขอเติมคําวา ประชาชน นําหนา 

เราจะพบวา ในหมวด ๓ นะครับ เปนเรื่องของหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยอยู

แลวนะครับ เราขึ้นคําวา บุคคล มาตลอดนะครับ ไมมีคําวา ประชาชน นําหนา ก็ควรที่จะ

บัญญัติเปนเหมือนกันนะครับ ผมเรียนวา ในวรรคสองถาจะกรุณายืนไวนะครับ ก็แปล

ความได และนอกจากนั้น ในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐก็ไดสงเสริมบุคคลในกลุมนี้ 

โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการสงเคราะหดานสวัสดิการ ซึ่งครอบคลุม และใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยูแลวนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสมาชิกครับ ประเด็นนี้นะครับ ผมจะถามเลยนะครับ ทานลงคะแนนเฉพาะวา โดย

เก็บคาใชจายหรือไมนะครับ ในวรรคที่ ๒ 

 

 



 ๑๕๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          สพุิชชาย ๖๔/๒ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ     

ผมกรรมาธิการครับ ทานประธานที่เคารพ ผม วิชา มหาคุณ ครับ เราไมใชจะดึงดัน       

นะครับ เราก็เห็นตรงกันทุกอยางนะครับวา อยางไรผูยากไร หรือผูดอยโอกาส ที่ปรากฏ   

อยูในวรรคสองนี่ก็คือ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบากนี้ 

ตองไมเก็บคาใชจายอยูแลว แตวาเราจะใชถอยคําอยางไรเทานั้นเองนะครับ ผมขอใช

ถอยคําใหมันสละสลวยหนอยไดไหม วรรคหนึ่งก็ไมเก็บคาใชจาย วรรคสองก็บอกวา ไม

เก็บคาใชจาย มันเปนการเขียนกฎหมายแบบคนไมรูวิธีการเขียน เพราะฉะนั้นผมขอใช

อยางนี้ไดไหมครับวา นอกจากสิทธิที่ไดรับตามวรรคหนึ่งนี่ ผูยากไรนี่นะครับ ใหไดรับ

เพิ่มเติมนี่ ทานเห็นดวยไหมครับอยางนี้ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยูที่อาจารยศรีราชาครับ อาจารยวาอยางไรครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอฟงใหมอีกรอบ

สิครับ ฟงไมคอยชัดครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  นอกจากสิทธิที่จะไดรับ

ตามวรรคหนึ่ง แลวก็ตอไปครับ ผูยากไรก็ไดรับ อันนี้ถือวา เปนการเพิ่มเติมเลยนะครับ 

นอกจากสิทธิตามวรรคหนึ่ง นะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมีขอเสนอครับทานประธาน             

ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมีขอเสนอครับ อนุญาตนะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เสนออะไรครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร กระผมขอเสนอวา เอาอยางที่อาจารยวุฒิสารเสนอนะครับ โดยผมขอรอง

อาจารยศรีราชาใหถอน  แลวผมก็ถอนดวยครับ  เพราะวาพิเคราะหแลวตามที่           



 ๑๕๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           สุพชิชาย ๖๔/๓ 

 

อาจารยเสนอนั้น มิไดครับ อาจารยวุฒิสารครับ เพราะวาถาแบบอาจารยวิชาเสนอนั้น จะ

ไปผูกแคบลงมาวา เฉพาะวรรคหนึ่ง วรรคสองนี้นะครับ การศึกษาไมใชเฉพาะการศึกษา

พื้นฐาน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๖๕/๑ 

   



 ๑๕๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๖๕/๑ 

 

หรือการศึกษาระดับลางเทานั้น  อาจจะรวมไปถึงการศึกษาสูงกวานั้นดวยครับ 

เพราะฉะนั้นผมขอเอาอยางอาจารยวุฒิสารครับ ขอรองอาจารยศรีราชาชวยถอนดวย     

ไดไหมครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ผมขอใหอาจารย

วุฒิสารซ้ําอีกทีสิครับ ผมฟงไมทันครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยวุฒิสารเชิญครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสารครับ ผมเรียนอยางนี้ครับวา ประเด็นที่ทานอาจารยศรีราชา   

เติมให ไมเก็บคาใชจาย นี่ ถาดูคําแปรญัตติของทานอาจารย คือ ทานอาจารยจะตัดคําวา    

ไมเก็บคาใชจาย ในวรรคหนึ่งออก ทีนี้ขณะนี้ คําวา ไมเก็บคาใชจาย ในวรรคหนึ่งยังอยู   

นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เปนปญหาถอยคําเทานั้นละครับวา ถาอาจารยไมติดใจนะครับ        

มันก็อนุมานตามวรรคหนึ่งอยูแลวนะครับ ก็นาจะตกลงไดเลยโดยไมตองโหวตครับ     

ทานอาจารยครับ เพราะวาคําวา ไมเก็บคาใชจาย มันคงอยูในวรรคหนึ่ง  

   ประการที่ ๒ ที่ผมขออนุญาตวาไมพยายามที่จะไปใสเรื่องกองทุนอะไร

มาก เพราะวาผมกราบเรียนแลวครับวา การสนับสนุนจากรัฐนี่มันไมใชเรื่องเฉพาะ

คาใชจายอยางเดียว มันเปนเรื่องของการจัดการ รวมทั้งระบบ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ           

ในมาตรา ๗๙ (๑) ที่เกี่ยวของกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในการที่จะสนับสนุนในเรื่อง

ของคนพิการใหเขาถึงบริการตาง ๆ ดวยนะครับ  จึงพยายามจะเปดกวางเอาไว แลวผม

คิดวา อันนี้นาจะเกิดประโยชนกวา สวนวาทานทั้งหลายที่อยากเห็นอะไรก็พูดได แลวก็

เปนเจตนารมณในมาตรานี้อยูแลวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ยอมรับไดไหมครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน     

ทานประธานครับ คือ ผมคิดวา ผมอยากใชของทานวิชามากกวาครับ ซึ่งสามารถที่จะ 

 



 ๑๕๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๖๕/๒ 

 

คลาย ๆ มีความชัดเจนมากกวาที่จะตัดออกไปเฉย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมขอใช    

แบบของทานวิชาครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยวิชาชวยพูดอีกทีไดไหมครับ จะไดบันทึก 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ พูดหลายหนจะไมเหมือนกันสักหนครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้นผมวา หยุดพูดดีกวาครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  คือ เอาเปนหลักการ 

แตถอยคํานี่ เดี๋ยวเราจะเขียนใหชัดเจน ก็คือวา นอกจากสิทธิที่จะไดรับตามวรรคหนึ่ง      

ผูยากไร ผูพิการ ผูทุพพลภาพ หรืออยูในสภาวะยากลําบากนี่ตองไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นดวย หรือวาจะไมมีดวย ก็สุดแลวแต

ครับ ก็คือ หมายความวา ไดทั้ง ๒ อยางเลย ไดทั้งวรรคหนึ่งดวย แลวไดทั้งวรรคสองดวย 

อยางนี้พอใจไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หลักการตามนี้นะครับ แลวเดี๋ยวทานไปเขียนดูนะครับ แลวถาพอใจ ก็ถือวา ผานนะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ขอประทานโทษครับ          

ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร ขอไดบันทึกเจตนารมณไวดวย    

นะครับวา  การศึกษานี้ ไม เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้นนะครับ  การศึกษา             

ในวรรคสองนี้ หมายถึงการศึกษาสูงกวานั้นดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ บันทึกไวนะครับ ทีนี้สวนกองทุนการศึกษา กับเงินอุดหนุน นะครับ ยังติดใจไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานวัชราไมติดใจ ของทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

 



 ๑๕๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๖๕/๓ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ เงินอุดหนุนนี่ ผมไมติดใจ           

แตผมติดใจประชาชนครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เงินอุดหนุนไมติดใจครับ ทานเสรี นิมะยุ ครับ กองทุน ทานยังติดใจไหมครับ 

   นายเสรี นิมะยุ  :  เมื่อฟงเหตุผล ก็เปนขอมูลประกอบ ผมก็ไมติดใจครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ตอนนี้ สวนถอยคําที่กลุมของอาจารยสมชัยฝากอาจารยเจิมศักดิ์ไววา      

ขอเพิ่มคําวา ประชาชน ไปขางหนานี่นะครับ ทานกรรมาธิการเห็นวาอยางไรครับ   

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ อันนี้ถอยคํานะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ถาฟงที่          

ทานอาจารยสมชัยฝากไวนี่ ไมใชเร่ืองถอยคํานะครับ มันเปนเรื่อง ผมพูดอีกทีก็แลวกัน  

นะครับ หรือวาจะไมใหพูดก็ตามใจ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานตัดสินใจเองเลยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมหาอยู มันเปนคําทางกฎหมาย 

นะครับ คือ บุคคลในมาตรา  ๔๘ นี่ ทานอาจารยสมชัยบอกวา นาจะเปลี่ยนเปน 

ประชาชน หรือราษฎรก็ได หรือพลเมือง หรือคนชาติไทย หรือผูที่มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 

ทั้งนี้ เพราะมาตรา ๔๘ เปนการกําหนดสิทธิในการไดรับการศึกษาของประชาชน  ซึ่งรัฐมี

หนาที่ที่ตองจัดการใหประชาชนไดรับ สิทธินี้เปนสิทธิของประชาชน หรือพลเมือง หรือ

ราษฎรของรัฐ หรือคนชาติไทย ซึ่งตองอยูในบังคับของไทย ------------------------------------- 

 

           - ๖๖/๑ 



 ๑๕๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                               ปทิตตา ๖๖/๑ 

 

เสียภาษีใหรัฐบาลไทย แตไมใชสิทธิของบุคคล ซึ่งหมายถึงมนุษยทุกคน ซึ่งหมายถึง   

รวมความกวางไปถึงตางชาติดวย เพราะฉะนั้นถาทานเห็นดวย ทานก็เปลี่ยน ถาทาน     

ไมเห็นดวยก็วาไป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานใดจะตอบครับ ทานอัชพร 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ประการแรก ขออนุญาตกราบเรียนวา         

สิทธิเสรีภาพในการศึกษาเปนสวนหนึ่ง อยูในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชน      

ชาวไทย  มันก็หมายความวา สิทธิทุกอยางที่เขียนไวในหมวดนี้ ในแตละมาตรานั้น เปน

สิทธิของชนชาวไทยโดยเฉพาะนะครับ  แลวก็ทุกมาตรานั้น จะเขียนถึงตัวบุคคล ไมได

เขียนถึงตัวประชาชน  เพราะเปนสิทธิของแตละคนที่จะได รับจากในแตละเรื่องที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว อยางในเรื่องการศึกษา ก็สิทธิแตละคน ก็จะไดรับในลักษณะนี้   

นะครับ ไมใชเปนสิทธิโดยรวมของกลุมชน อันนั้นคือความหมายครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

พอไดไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เพราะวา พอดูแลวมันก็มีบุคคล บุคคล บุคคลทั้งนั้น

นะครับ พอไปไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเจิมศักดิ์ครับ ตัวผมเองไมขัดของ

แลวก็คิดเดาเอาวา อาจารยสมชัยก็ไมขัดของครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบคุณครับ วรรคสองมีใครคางอีกไหมครับ มีทานใดคางไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมี  

ผานวรรคสอง ไปวรรคสามนะครับ วรรคสามนี่มีของกลุมทานอุทิศนะครับ ที่มีวรรคสาม       

เปนของบุคคล นี่ ยังติดใจไหมครับ  

  นายอนุศาสน สุวรรณมงคล  :   เรียนทานประธาน ผม อนุศาสน     

สุวรรณมงคล ครับ  อยางที่ผมเรียนทานประธานเมื่อเชานะครับ ผมไมติดใจแลวครับ 

ขอบคุณครับ  

 



 ๑๕๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              ปทิตตา ๖๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณครับ ทานอนุศาสนครับ กลุมอาจารยสมชัย วรรคสามมีการแกไขเขามา 

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานอาจารยสมชัยคงไมติดใจม้ังครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยวขอตามหลังนิดหนึ่งนะครับ 

กําลังกลับไปดูนิดหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ วรรคสามก็มีของทาน ของอาจารยเจิมศักดิ์เองก็มีอีกครับ อาจารยสวิงครับ เชิญครับ 

  นายสวิง ตันอุด   :   ทานประธานที่เคารพครับ บังเอิญในวรรคที่ ๓           

นี่นะครับ ผมคิดวา เปนเรื่องที่พูดถึงองคกรวิชาชีพ องคกรเอกชน เร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา

ทางเลือก เรื่องเกี่ยวกับการเรียนรูดวยตัวเอง แลวก็การเรียนรูตลอดชีวิตนะครับ ซึ่งรัฐ

จะตองไดรับการคุมครองในเรื่องนี้ ซึ่งผมขอแปรญัตติเพิ่มเติมนะครับวา โดยรัฐนี่นะครับ

จะตองสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชน หรือชุมชนที่มีอัตลักษณ วัฒนธรรม หรือ

คุณคาทางประวัติศาสตร มีอํานาจในการจัดการศึกษานะครับ อบรมและกําหนดหลักสูตร    

ตามความเชื่อนะครับ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นของตัวเอง และรัฐจะตองรับรอง

หลักสูตรของการศึกษานั้นใหมีวิทยฐานะทัดเทียมกับหลักสูตรการศึกษาที่เปนทางการ  

ในเรื่องนี้นะครับ ผมคิดวา ที่ผานมานี่นะครับ ผมเห็นวา โดยกระบวนการของชุมชนเองนี่  

นะครับ ก็จัดการศึกษาเรื่องนี้อยูโดยจํานวนมาก งานวิจัยทั้งหลายพบวา ขณะนี้ประชาชน               

จัดการศึกษาเองไมต่ํากวาหกหมื่นกวาแหง ที่ชุมชนเองก็เขาไปเรียนรูจากการศึกษา แตวา

เร่ืองตาง ๆ เหลานี้นี่นะครับก็ไมไดรับการรับรอง ตอนนี้เขาจัดเปนศูนยการเรียนรู          

เขาจัดเปนเรื่องวิทยาลัยการจัดการการเรียนรู วิทยาลัยชุมชน มีเกิดขึ้นหลายที่นะครับ 

เรียนรูเรื่องเกี่ยวกับทางดานวัฒนธรรม เรียนรูเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม หรือเรื่องเกี่ยวกับคุณคาทางประวัติศาสตรของเขาเอง เรื่องภาษา เร่ือง     

จารีตประเพณี ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้ก็เปนเรื่องสําคัญ แตวานาจะถูกระบุไวนะครับ แตผม

อยากจะฟงกรรมาธิการวา ที่เขียนไวในวรรคที่ ๓ นั้นเอง มันครอบคลุมเร่ืองนี้ขนาดไหน

อยางไร  ซึ่ งถาหากวา  ได รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับ  ผมก็จะพิจารณาอีกทีครับ              

ทานประธานครับ 



 ๑๕๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                         ปทิตตา ๖๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณครับ ก็มีทานอาจารยสุรชัย ยังติดใจไหมครับ อาจารยครับ ถาอะไรที่มัน    

พอไหวนะครับ ดูแลวไมผิดหลักการ อยางไรก็เชิญครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย เรียนทานประธานครับ ในมาตรา ๔๘ วรรคสาม มีประเด็นที่ผม            

ไดขอแปรญัตติไว ๒ ประเด็นครับ ประเด็นแรก ก็คือ ตัดเรื่อง การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน ออก ----------------------------------------------------------------------------------------                   

 

          - ๖๗/๑ 



 ๑๖๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        ประไพพิศ ๖๗/๑ 

 

กับประเด็นที่ ๒ เพิ่ม กลุมบุคคลหรือกลุมองคกรที่รัฐพึงจะใหการสนับสนุนเรื่องการ           

จัดการศึกษา รายละเอียดของเหตุผล ผมขออนุญาตมอบใหทานเกียรติชัยกับทานวิทธยา 

ซึ่งเปนผูรับรองญัตตินี้เปนผูนําเสนอครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยวิทธยาครับ 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ        

ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนถึงประเด็นในวรรคสาม 

และมาตรา ๔๘ ซึ่งจริง ๆ แลวนี่ครับ ผม สวนใหญก็จะเห็นดวยกับที่กรรมาธิการยกราง   

ไดเสนอมา แตเรามีขอแตกตางนิดเดียวครับ คือ ประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับคําวา การศึกษา

ทางเลือกของประชาชน ซึ่งขอความนี้นี่ครับ เปนขอความที่ยังไมชัดเจน แลวก็ยังไมมี

บทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาที่จะใชคําวา การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน ผมอยากจะอางถึง พรบ. การศึกษาแหงชาติ มาตรา ๑๒ นะครับ ซึ่งจะพูดถึง

เหมือนเรื่องนี้เลยครับ เหมือนกับเวิรดดิง (Wording) ขอมูลที่ทางยกรางเสนอมา ก็คือ พูด

ถึงการจัดการศึกษาอบรม องคกรตาง ๆ นะครับ ไดแก องคกรวิชาชีพ เอกชน บุคคล 

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบัน

ทางสังคมอื่น  ๆ  การเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น  ยอมได รับ            

ความคุมครองและสงเสริมจากรัฐ ก็ถาแปลความหมาย ก็คือ ขยายความจากคําวา 

การศึกษาทางเลือกของประชาชน นี่ ใหเปน การศึกษาที่หนวยงาน องคกร ชุมชนตาง ๆ 

สามารถจัดการศึกษาได โดยที่เนนแทนคําวา การศึกษาทางเลือกของประชน โดยใช

ขอความดังกลาว ไมวาจะเปนบุคคล หรือสถานประกอบการก็ตาม ทั้งนี้ จะสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๑๒ ซึ่งไดบัญญัติคําเหลานี้ไวแลว แลวก็

ขณะนี้ไดใชไปแลว ดําเนินการอยูแลวนะครับ ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น

จะไมมีคําวา การศึกษาทางเลือกของประชาชน ผมอยากใหมันเกิดความสอดคลอง แลวก็

เขาใจตรงกัน ไมเกิดความสับสน เพราะบางทีคําวา การศึกษาทางเลือก นี่ครับ ก็ยัง     

เกิดปญหาขณะนี้ในบางพื้นที่ของประเทศไทย ที่เลือกไปทางที่เขาอยากจะทําในสิ่งที่    

มันเปนปญหา  แมกระทั่งเรื่องความมั่นคงของชาติดวยก็ตาม  ก็อยากจะขอทาน 



 ๑๖๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        ประไพพิศ ๖๗/๒ 

 

กรรมาธิการ ทานประธาน และทานสมาชิกของสภารางทุกทานไดโปรดพิจารณา ๆ นั้นจะ

คลายกับยกรางหมด เปนแตเพียงขอแกไขคําวา การศึกษาทางเลือก ใหเปน บุคคล หรือที่

ผมเสนอมาในขอมูลในเอกสารนะครับ ก็จะเหมือนกัน ตรงกันครับ ขอบคุณทานประธาน

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของกลุมอาจารยสมชัยนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมไดนั่งทางในถึงอาจารยสมชัย

เรียบรอยแลวนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ทําไมไมใหโอกาสกลุมผม

พูดใหจบเสียกอน เพราะผมเหลือทานเกียรติชัยอีกทานหนึ่ง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ เพราะวาสลับกันครับ เพราะวาจะไดฟงหลาย ๆ กลุม แลวเดี๋ยวสนับสนุน    

คอยวากันครับ อยางนั้นทานก็กลุมเดียวไป ๓ คนเลยครับ เดี๋ยวผมเปนคนขออนุญาตจัด

แลวกันครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ วรรคสามของ

มาตรา ๔๘ นี่ ในสวนที่ขอเพิ่มเติมนี่ ผมคิดวาไมนาจะติดใจ เพราะฉะนั้นสวนที่            

ขอเพิ่มเติมตัดทิ้งไป ไมติดใจนะครับ ไมขอเพิ่มเติม แตสวนที่ขอตัดออก ทานอานดู        

นะครับ มาตรา  ๔๘ นี่ เปนมาตราที่พูดกันถึงดวยของสิทธิของประชาชนในการ           

ได รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหนาที่ของรัฐในการจัดการศึกษาใหประชาชน             

ทานประธานครับ แตวรรคสาม ทานไปพูดถึงเรื่องการจัดการศึกษาอบรมขององคกร

วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู

ตลอดชีวิต ยอมไดรับการคุมครองและสงเสริมจากรัฐ ถาทานยายไปอยูมาตรา ๔๙        

จะดีไหม จะไปตรงกันกวาไหม เพราะอันนี้มันไมเกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาของประชาชน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ อยางนั้นเดี๋ยวฝากใหกรรมาธิการไปคิดทีนะครับ  อาจารยเกียรติชัยมีประเด็น    

ที่จะอภิปรายไหมครับ             - ๖๘/๑ 



 ๑๖๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             กลุนที ๖๘/๑ 

  

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  :  ก็คงนิดเดียวนะครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย นะครับ สําหรับมาตรา ๔๘ วรรคสาม แหมนี่ผมพูด

เพราะมากนะวันนี้ คงจะเห็นดวยกับผมบาง คือเรื่องที่เราเสนอ ในกลุมเราเสนอเรื่อง ให

ตัดคําวา การศึกษาทางเลือกของประชาชน ออกไปนี่ เห็นจะดีที่สุด และทําความชัดเจน

ที่สุด เพราะเหตุวามันมีความสับสน ผมทํางานรวมกับทางสภาการศึกษา ก็มีปญหาใน

เร่ืองเหลานี้มาก แลวสิ่งที่เราแกไขเพิ่มเติมลงไปนี่ มันใหความชัดเจนที่ดีที่สุด และตรงนี้

ถาเราเขาใจระบบการศึกษานี่ มันจะไปสนองตอบรับกับการศึกษานอกระบบ ซึ่งเปด

ชองทางสําหรับชุมชน ครอบครัวเหลานี้ไดเขามาจัดการศึกษา ที่เรียกวา การศึกษา

ทางเลือก ผมคิดวาถาหากวาเราเติมไปอยางนี้ มันจะชัดเจนมากกวา ถาหากวา ยังคงไว

อยางที่ทานคณะกรรมาธิการยกรางคงไวนี้ ไมไดพัฒนาอะไรไปเลย ทานยกมาทั้งดุน

อยางเดิม จากรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ เทานั้นเอง ตรงนี้ผมคิดวา จําเปนตองทําใหมี

ความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากอาจารยเจิมศักดิ์แยงพูดเสียกอน ผมมาดูของกลุมของ

อาจารยเจิมศักดิ์ ตรงที่ใหเติมเรื่อง รัฐสงเสริมสนับสนุนประชาชน อัตลักษณอะไรตาง ๆ 

เหลานี้ ทานกําลังผลักเหลานี้เขาไปสูระบบราชการอีกแลวนี่ ผมคิดวา ในทางการศึกษา

มันไมใชตัวเลือกที่ดี อยางไรก็ตาม ผมเอายืนยันอยางทางกลุมเราเสนอก็แลวกันวา คง

จะตองตัด คําวา การศึกษาทางเลือกของประชาชน ออก แลวทําความชัดเจนอยางที่เรา

เสนอไป ผมคิดวา จะทําใหความสมบูรณของวรรคนี้ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น และพัฒนาไป

มากกวาที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ ทานอาจารย เดี๋ยวโทษที ขออาจารยกรรณิการหนอยครับ 

อาจารยมานั่งกลาง ๆ ไมดีหรือครับ อาจารยไปนั่งริมนะครับ ตัวอาจารยก็โตอยูแลวครับ                 

มองไมเห็นเลยครับ 

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  :  ก็ประธานหันมาทางนี้บางสิคะ เรียนทาน

ประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ บรรเทิงจิตร ขอใชสิทธิของสวนของคณะแปรญัตติของทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง คะ ในสวนนี้ขออภิปรายเร่ืองของการศึกษาทางเลือก การศึกษา

ทางเลือกนั้น คงมีความเห็นแตกตางกับตะกี้ คุณเกียรติชัยนะคะ ขออนุญาตเอยนาม 



 ๑๖๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กลุนที ๖๘/๒ 

 

เพราะวา ในเรื่องของการศึกษาทางเลือกนั้นเปนสิ่งที่การจัดการศึกษานั้นไมใชรัฐเปนคน

จัดแตเพียงอยางเดียว มันตองมีจากภาคสวนตาง ๆ ที่จะตองเขามามีสวนรวมในการจัด 

ซึ่งการจัดนั้นคงไมใชทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาก็สามารถที่จะจัดได     

ไมวาการศึกษาโดยใชอัตลักษณ หรือวัฒนธรรม หรือการเรียนรูจากชุมชน การเรียนรูจาก                

ภูมิปญญาทองถิ่น เหลานี้ลวนแลวแตเปนการจัดการศึกษา ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งของการ

ที่จะไปจัด รวมทั้งการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยชุมชน ซึ่งเหลานี้ คิดวา รัฐตอง

สงเสริม ตรงนี้ไมไดหมายความวา การจัดการศึกษาเฉพาะรัฐเปนคนสนับสนุนอยางเดียว 

ไมใช เปนคนจัดอยางเดียว ไมใชนะคะ เพราะฉะนั้นในวรรคนี้ เห็นดวยกับทานอาจารย

เจิมศักดิ์วา ตรงนี้มันเปนเรื่องของรัฐจะตองมีหนาที่ในการจัด แลวก็สนับสนุนใหเกิดการ

จัดการศึกษา ทั้งทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีพ ตรงนี้

คิดวา นาจะคงเอาไว เร่ืองของการศึกษาทางเลือกของประชาชนคะ ขอบคุณคะ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารย หมอชูชัยครับ  

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ มาตราเกี่ยวกับการศึกษานี่ เราตางจากป ๒๕๔๐ 

คอนขางจะชัดเจนนะครับ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ สิทธิ เสรีภาพทางการศึกษานี่ ซึ่งก็ดีอยู

แลว แตวาฉบับที่รางอยูนี่ก็ไดกาวขึ้นไปในวรรคสองอยางที่เห็นนะครับ คือ ผูพิการ          

ผูยากไร ตรงนี้ก็เปนเรื่องที่ไดคนพบวา แมวาไมเก็บคาใชจายในคาเลาเรียนนี่ ก็ยัง

ยากลําบาก อันนี้เปนประเด็นที่ ๑ นะครับ ประเด็นที่ ๒ การจัดการศึกษาขององคกร

วิชาชีพและเอกชน ที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ สนับสนุนใหไดรับความคุมครองนั้น เราเพิ่ม

นะครับ นอกจากองคกรวิชาชีพหรือเอกชนนี่ เราเพิ่มการศึกษาทางเลือกของประชาชน 

และการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับการคุมครอง อันนี้เครือขาย

ทางการศึกษานี่ ใหความสําคัญ แลวก็รูสึกดีใจมากที่เราไดมีคํานี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 

นะครับ แลววาไปแลวนี่สภาการศึกษาก็ใหการสนับสนุนอยู ----------------------------------- 

 

          - ๖๙/๑ 



 ๑๖๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        นงลักษณ ๖๙/๑ 

 

แลวก็สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ก็สนับสนุนการวิจัยตรงนี้อยู มีการวิจัยออกมา

อยางเปนระบบ ผมอยากเรียนอยางนี้ครับวา แตเดิมนี่กรมในกระทรวงสาธารณสุขก็ไมมี

กรมแพทยแผนไทยหรือกรมแพทยทางเลือกนะครับ แตวาเรามีเร่ืองการแพทยทางเลือกนี่

มากอนหนานี้ กอนที่จะมีกรมหรือมีคํานี้ที่จะบัญญัติอยางเปนทางการนะครับ ถามองไป

ถึงการแพทยกระแสหลัก ก็คือ โมเดิรน เมดิซีน (Modern medicine) นะครับ ขออภัยที่พูด

ภาษาอังกฤษ คือ เปนการแพทยสมัยใหม เดิมนี่ เมื่อครั้งตั้งคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาลนี่ การแพทยสมัยใหมเมื่อคร้ังนั้นเปนการแพทยทางเลือกนะครับ เพราะวา        

คนจะไปก็ตองมีแรงจูงใจใหไป ตอเม่ือพัฒนามาจนถึงจุด ๆ หนึ่งนะครับ ก็กลายเปน

การแพทยกระแสหลัก แลวตอนหลังก็ไมสามารถแกปญหาโรคที่เร้ือรัง โรคตาง ๆ ได     

นะครับ เราก็หันมาดูวา การแพทยแผนไทย รวมทั้งการแพทยทางเลือกนี่เขามาเติมเต็ม      

ในสวนนี้นะครับ เร่ืองการศึกษาก็เชนเดียวกันครับ เร่ืองพลังงานก็เชนเดียวกันนะครับ 

พลังงานในกระแสปจจุบันก็เปนพลังงานที่สรางมลภาวะมากมาย ตอนหลังก็พูดถึง

พลังงานทางเลือกมากขึ้นนะครับ สวนเรื่องการศึกษานี่ก็เชนเดียวกันนะครับ การศึกษา   

ที่เปนไปตามระบบปจจุบันนี่ก็ดําเนินการไป แตวาถาจะใหมีการสนับสนุนใหเกิด

การศึกษาทางเลือกนี่ก็จะเกื้อหนุนกัน แลวก็จะชวยเสริมในสวนที่ขาด และการศึกษา

ทางเลือกนี่เนนในการออกแบบวา เปนการศึกษาที่ยอมรับวา มนุษยมีความแตกตางกัน   

ในแงตาง ๆ นะครับ ตั้งแตในแงของวัฒนธรรม ในแงของสถานะตาง ๆ นะครับ แลวมีกรณี

ตัวอยางมากมาย ถาจะใหผมพูดถึงเปนรูปธรรมนี่ ตรงนี้มีรูปธรรมในการศึกษาวิจัย

มากมายนะครับ ที่ทาง สกว. หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไดศึกษา ๒๐๙ กรณ ี

ตั้งแตโฮม สคูล (Home school) ซึ่งมีเกือบรอยครอบครัวในประเทศไทย แลวก็รวมกับ

โรงเรียนในบางแหงนะครับ ที่จัดการสนับสนุนการศึกษาอยางนี้นะครับ มีเร่ืองการศึกษา

ทางเลือกที่อิงระบบของรัฐ ไดแก โรงเรียนหมูบานเด็ก สมัยเมื่อสักเกือบ ๔๐ ปขึ้นมาแลว         

นะครับ โรงเรียนหมูบานเด็กที่คุณรัชนี ธงชัย ไดจัดการ หรือโรงเรียนรุงอรุณ โรงเรียน

ปญโญทัย อันนี้ก็เชื่อมโยงกับระบบของรัฐ แตวาเนนกระบวนการเรียนการสอน ความรู

เชิงประสบการณและการปฏิบัตินะครับ  ซึ่งมีการศึกษาทางเลือกสายครูภูมิปญญา มีพอ

ครู แมครู ปราชญชาวบานที่สอนนาฏศิลปพื้นบาน  พวก สะลอ ซอ ซึง อะไรตาง ๆ  



 ๑๖๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          นงลกัษณ ๖๙/๒ 

 

การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร อันนี้ก็เปนการศึกษาทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้

เปนภูมิปญญาไทยที่ไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควรนะครับ และความรูที่อยูในตัวคนของ

ผูเฒา ผูแก หรือปราชญชาวบานนี่ เปนความรูที่มีคุณคาไมนอยกวาความรูที่อยูใน    

ตําราแลวแตละคน แตละคนนี่ ก็ถาเราเห็นวา ทุกคนมีความรูอยูในตัวเองนี่ คนก็จะมี

ศักดิ์ศรีและมีคุณคานะครับ ครูภูมิปญญามีอยูทั่วทุกภาคของประเทศนะครับ อันนี้ก็เปน

เรื่องที่ผูสูงอายุทั้งหลายที่มีองคความรูเกา ๆ ก็สามารถที่จะถายทอดใหกับเยาวชน 

นอกจากนี้การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม ซึ่งไมเนน หรือสนับสนุนการบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม แลวก็ดําเนินหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับจิตวิญญาณของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ไมวาจะเปนโบสถคริสต (Christ) หรือโรงเรียนปอเนาะนะครับ 

หรือว าทางศาสนามีตั้ งหลายสาขา  เ ชน  สันติ อ โศก  มี โ ร ง เ รี ยนสัมมาสิกขา                   

สวนโมกขพลาราม ไชยา แมกระทั่งวัดพระธรรมกาย  หรือมูลนิธิอันวีกษณา เปน                  

การนําเอาความคิดของทานกฤษณมูรติ  มาเผยแพร  หรือนักบวชหญิงในมูลนิธิ                

เสถียรธรรมสถาน อยางนี้เปนตน ซึ่งอันนี้เปนการเรียนรูทางมิติทางดานจิตวิญญาณ     

นะครับ เปนเรียนรูของชีวิต ซึ่งก็ดําเนินการไปโดยธรรมชาติ ขาดการสนับสนุนจากรัฐ

อยางเปนระบบนะครับ การศึกษาทางเลือกที่สถาบันนอกระบบของรัฐ ก็มีสถาบัน         

ตั้งหลายอยาง แมกระทั่งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน อยางของทานอาจารยนิธิ  เอียวศรีวงศ           

ที่ปฏิเสธรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ก็เปนการศึกษาที่ใหขอคิดเห็นกับสังคมที่เปน

ประโยชนมากมายนะครับ --------------------------------------------------------------------------- 

         

                                                                                                                  - ๗๐/๑ 



 ๑๖๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๗๐/๑ 

 

แลวสถาบันหริภุญชัย เสมสิกขาลัย ที่ขอใชชื่อของ ศาสตราจารย นายแพทยเสม          

พร้ิงพวงแกว ที่เอาปราชญพื้นบาน รวมทั้งในประเทศและตางประเทศมานําเสนอความรูที่

เปนประโยชนนะครับ อันนี้รูปธรรมมากมาย แลวก็ในทุกจังหวัดนี่มีอยางนี้ มีหมดนะครับ 

ซึ่งมีหลายรอยแหงนะครับ ซึ่งเมื่อกี้คุณสวิงพูดวา ถาคิดเปนกลุมนี่ ก็ประมาณ ๖ หมื่น

กลุมทั่วประเทศ อันนี้ เปนขอมูลจากการศึกษาวิจัย เพราะฉะนั้นการบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็เทากับเห็นวา ความหลากหลายในการศึกษานี่มันเปนเรื่องที่สําคัญ

นะครับ อยางที่เราเห็นวา ความหลากหลายของธรรมชาติเปนความมั่นคงของระบบ

นิเวศน ความหลากหลายของวัฒนธรรมเปนความมั่นคงของสังคมชุมชนนะครับ                 

ความหลากหลายของศาสนานี่ ก็เปนความมั่นคงของสุขภาวะทั้งบุคคล ชุมชน ครอบครัว 

สังคมและประเทศชาติ การหลากหลายทางการศึกษานี่ ผมก็คิดวา ทําใหเกิดความมั่นคง

ในกระบวนการเรียนรู แลวก็นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูได ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวอาจารยตอบอีกรอบแลวกันนะครับ อาจารยสวิงครับ ยังติดใจ    

ไหมครับ อาจารยสวิงติดใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจงแลวครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ก็ฟงดูแลว ก็ครอบคลุมในสวนที่ผมไดแปรญัตติไป      

นะครับ แตวาอยางไรก็ตามนี่ ผมฟงดูแลว ก็นาจะอยูในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก

นะครับ แลวก็การศึกษาเรียนรูดวยตัวเอง และการศึกษาตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับ 

ดังนั้นนี่ ก็อยากจะเหมือนกับวาบันทึกวา สวนที่ผมไดแปรญัตติไปนี่นะครับ อยูใน

เจตนารมณนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

บันทึกไวแลวครับ ขอบพระคุณนะครับ อาจารยเกียรติชัยครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ    

เกียรติชัย พงษพาณิชย อีกครั้งครับ เวลาฟงหมออธิบายเรื่องการศึกษาบางทีก็ไมคอย     

รูเร่ืองเหมือนกัน เพราะเหตุวา ในหมวดนี้นี่พูดถึงเรื่องการจัดการศึกษา และในนี้ก็พูดไว

ชัดเจนถึงเรื่องการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ องคกรตาง ๆ ซึ่งเปนทางเลือก 

 



 ๑๖๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๗๐/๒ 

 

นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียนที่รัฐจัดใหอยางเปนทางการ เพราะฉะนั้น      

เปนทางเลือก ซึ่งหนวยงานองคกรเหลานี้จะไปจัดเองในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง          

ซึ่งใหประโยชนกับคนในองคกรของตัวเอง หรือแมแตคนภายนอกที่จัดให เทานั้นเอง     

เทานั้นเอง สวนองคกรตาง ๆ จะไปจัดอยางไร เนื้อหาอยางไร ที่เปนประโยชนอยางไร    

เปนอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งโดยลักษณะอยางนี้แลวจะตองเปดกวางในลักษณะที่เปนการศึกษา

นอกระบบ ซึ่งมีความยืดหยุนมากกวาการศึกษาในระบบโรงเรียน หรือแมรวมไปถึงเรื่อง

การศึกษาดวยตนเอง หรือการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง อีกรูปแบบหนึ่ง

ของการศึกษาแบบอัธยาศัย อันนี้ก็มีความชัดเจนอยูในนี้แลว และยิ่งไปเขียนอยางนี้     

ไมบอกอะไรเลยในเนื้อหาของถอยความ พูดถึงการจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพ

หรือเอกชน แลวก็พูดถึงการศึกษาทางเลือกของประชาชนขึ้นมาลอย ๆ แลวก็องคกร

ครอบครัว องคกรชุมชน เพราะฉะนั้นมันไมสื่ออะไรชัดเจน ผมจึงไดขอวา ตัดคําวา 

การศึกษาทางเลือก นี้ออกไป แลวมันจะไดมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการศึกษา     

ซึ่งหนวยงานองคกรตาง ๆ จัดขึ้นเปนอีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ

โรงเรียน ก็อยากจะกราบเรียนชี้แจงอยางนี้ ซึ่งหากวา เม่ือมีลักษณะเปนอยางนี้แลว         

ก็อยาดึง ผลักองคกรที่จัดการศึกษา ซึ่งเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนนี่เขาไปอยู

ในระบบราชการเหมือนอยางที่มีผูเสนอมา ซึ่งผมไมเห็นดวย เทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาอาจารยจรัสกอนนะครับ อาจารยวิทยากอน เดี๋ยวอาจารยจรัสตอแลวกัน 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพครับ ดวยความ

เคารพของกรรมาธิการยกรางนะครับ ที่ทานพูดเมื่อกี้นี้ ทานพูดถึงรูปแบบการจัด

หลากหลาย  ทานพูดถึงหนวยงาน  องคกรที่จัดหลากหลายเยอะแยะ  ๖๐  หนวย         

๑๐๐ หนวย ใชครับ ทานพูดอยางนั้นถูกตอง แตมันจริง ๆ แลวก็คือ ทานบอกวา         

เปนศึกษาทางเลือก แตผมขยายความวา ที่บอกวา จัดกี่หนวยงาน กี่องคกรนั้นนะ เรา

กําลังพูดถึงคําแปรในวรรคสามนี้ครับวา การจัดการศึกษานี่ จะเปนหนวยงานใดก็แลวแต       

ทุกในนี้นะครับ มันจะไดรับความคุมครอง ซึ่งผมแทนที่จะเขียนวา การศึกษาทางเลือก 

เลือกใครละครับ ใครเลือก เลือกอะไร ถาเปนบอกระบุอยางที่เราเสนอมานี่ เหมือนกัน    



 ๑๖๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๗๐/๓ 

 

เลยครับ แตชัด ชัดคือบุคคลจะจัดก็ได ครอบครัวจะจัดก็ได องคกรชื่ออะไรจัดก็ได    

องคกรเอกชน ทําไดครับ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาครับ ------------------------------- 

 

- ๗๑/๑ 



 ๑๖๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๗๑/๑ 

 

จะเปนวัดคริสต อิสลาม(Islam) หรือวัดพุทธอะไร ไดหมด สถาบันประกอบการตาม

องคกร ตามหนวยงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันสังคมอื่น ๆ ก็ทําได พูดใหมันชัดเลยได

ไหมครับ มันก็คือทางเลือก แตเลือกของทานนี่มันไมรูจะเลือกอะไร ใครเลือก เลือกแบบ

ไหน หนวยงานไหนเลือก พูดอยางที่เราเสนอมานี่ เราเสนอเหมือนทานเลยครับ สนอง       

ความตองการของทานหมด แตขอใหมันชัดสักหนอย และที่ผมบอกวาชัดนี่ ไมใชเราคิด 

ไมใชกลุมผมจะคิดกันเอง ผมกราบเรียนทานวา มันมีบัญญัติอยางนี้ไวแลวใน พรบ. 

การศึกษาแหงชาติ มาตรา ๑๒ นะครับ ไมใชเพิ่งคิดตอนนี้ แลวอยากจะเขียนอะไร ทาน

ไปลองดูเถอะครับ มันมีบัญญัติอยูจริง ๆ แลวมันจะเปนความชัดเจนในการจัดการศึกษา

วา ใครจะจัดการศึกษา หนวยงานใดก็ตาม รัฐตองใหความคุมครอง สนับสนุน สงเสริม      

มันก็จะสมบูรณดีขึ้นครับ เราพยายามทําการศึกษานี้ มาตรานี้ใหเกิดความแจมใส       

แจมชัดนะครับ ถาคลุมเครือ คลุมเครือแลวก็จะมานั่งถามวา แลวหนวยงานนั้นไดไหม 

หนวยงานนี่เกี่ยวไหม ตรงไหม ก็ถาบอกใหชัดทั้งหมดเลยนี่ครับ ตีไวหมดเลย เพิ่มอีก

บรรทัดเดียว แลวจะมีรายละเอียด ซึ่งผูปฏิบัติ ใครอยูหนวยไหน ประเภทใด องคกรใด ก็

สามารถจัดไดเขาในวรรคสามนี้ทุกประการ กระผม เพื่อความเขาใจงายของประชาชน 

และหนวยงานที่จัดนะครับ ทานยกรางครับ ขอบคุณนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณนะครับ ทานอาจารยจรัสอีกทานหนึ่งนะครับ และเดี๋ยวกรรมาธิการตอบเลย   

นะครับ 

   ศาสตราจารยจ รัส  สุวรรณมาลา   :   ทานประธานครับ  ผม  จรัส          

สุวรรณมาลาครับ กระผมอยากจะขอนิดเดียวครับ คืออยากจะขออภิปรายสนับสนุน

ความเห็นของทานอาจารยสมชัย เม่ือกี้ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาพูดไปแลว         

เมื่อตอนตน อยากจะย้ําใหคณะกรรมาธิการเห็นนิดนะครับวา ในมาตรา ๔๘  ๒ วรรคแรก

นี่นะครับ เปนการพูดถึงการใหบุคคลมีสิทธิในการรับการศึกษานะครับ วรรคแรก บุคคล

ยอมมีสิทธิเสมอกันนะครับ ผมขอไมอธิบายตอ วรรคสองเปนเรื่องของผูยากไร ผูพิการ      

หรือผูทุพพลภาพก็มีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา วรรคสามไมใช วรรคสามเปนเรื่องของการ     

จัดการศึกษา ไมใชเปนเรื่องของผูมีสิทธิรับการศึกษานะครับ ในวรรคสามนี่เจตนานี่จะ 



 ๑๗๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๗๑/๒ 

 

เปนการบัญญัติ เพื่อที่จะคุมครอง และสงเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งถามองในแงของ

อุปสงค อุปทาน วรรคสามเปนเรื่องอุปทาน ไมใชอุปสงคนะครับ เพราะฉะนั้นวรรคสาม  

จึงควรจะไปอยูในมาตรา ๔๙ ซึ่งพูดถึงเรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพในการจัดการศึกษา 

ของผูจัดการศึกษา นาจะตรงกวาครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวฝากกรรมาธิการไปดูแลวกันนะครับวา จะยายไดหรือไมอยางไร เพราะในสวน

อาจารยสมชัย ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไมติดใจไปแลวนะครับ ผานไปแลวนะครับ อาจารย

ปกรณครับ เชิญครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ก็คงติดคางอยูคําเดียวที่เปนที่โตแยงกันอยูในเวลานี้ ก็คือเร่ืองของ

การศึกษาทางเลือกนะครับ อยางที่เราไดเรียน แลวก็เม่ือสักครูนี้ที่ทานอาจารยกรรณิการ 

ขออภัยที่เอยนามนะครับ ไดพูดถึงเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันก็ไปสอดคลองกับทานผู       

แปรญัตติของกลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ คือ ทานสวิงนะครับ ในเวลานี้ในรูปแบบของ

การจัดการศึกษาของภาคประชาชน เขาดําเนินการศึกษาในลักษณะที่คอนขางจะ

กวางไกล  และขณะเดียวกัน  ก็นําไปสูผลลัพธที่พึงประสงคในกลุมของเขาเองนี่

คอนขางมาก และมีลักษณะที่อาจจะเรียกไดวา ถาเราพูดกันตรง ๆ หลายเรื่องนี่เปนเรื่อง

ของการทําใหภาระของรัฐนี่นะครับ ลดลงอยางมหาศาลเลย นอกจากนั้นแลว ก็ยังทําให

ความตองการของประชาชนซึ่งเปนกลุมเฉพาะ ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม มีรูปลอยที่

คอนขางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ถาเรามองไกลออกไป มองจากนอกกรอบที่

เกิดขึ้นของการจัดการศึกษาในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีของที่ทานผูแปรญัตติ 

ขออภัยที่เอยนาม ก็คือทานอาจารยวิทยา ดวยความเคารพนะครับ ที่ไดพูดถึงในกฎหมาย

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอันนั้นก็เปนเรื่องที่เราไดครอบคลุมไวแลวในเรื่อง

ขององคกรวิชาชีพ หรือเอกชน คําวา เอกชน นั้น มันก็จะสัมพันธกับหลาย ๆ เรื่อง ของตัว

บุคคล ตัวอะไรตาง ๆ สารพัดอยางที่อาจารยไดพูดไวเมื่อสักครูนี้ แตเราไมมีที่ยืนใหกับคน

อีกกลุมหนึ่ง--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           - ๗๒/๑ 



 ๑๗๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 เกศราภรณ ๗๒/๑ 

 

ซึ่งเขาก็เขามาเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมาธิการในกรอบที่ ๑ หลายครั้งหลายคราว

ดวยกัน แลวในหลายลักษณะนะครับ รวมทั้งไดนําเสนอผลลัพธที่ เกิดขึ้นจากการ            

ที่เขาสามารถจะจัดการศึกษาในลักษณะตาง ๆ ซึ่งบางครั้งนี่ เราก็ไมคอยไดจะใหการ

ยอมรับมากนัก และขณะเดียวกัน ก็ไมไดรับการสงเสริม หรือไดรับการคุมครอง และ

ในทางกลับกันนี่นะครับ เมื่อคนไมเขาใจมากขึ้นนี่ ก็เหมือนกับวา เขาไดทําใหเกิดความ   

แปลกแยกในสังคมออกไป เพราะฉะนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญลงไปในลักษณะเชนนี้      

นะครับ ผมเรียนตอทานสมาชิกวา มันจะชวยทําใหความกาวหนาของการที่เราจะยอมรับ

ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ ซึ่งอาจจะเปนคําใหม ใชครับ แตวามันเปนคําที่ไดรับการ

ยอมรับในแวดวงของการทํางานดานการศึกษาในหลาย ๆ ลักษณะดวยกันนะครับ         

ใน เวลานี้  ถ าท านทั้ งหลายดูข อ มูลจาก เมื่ อสักครู นี้ ที่ เ รา ไดพู ดใหฟ งนะครับ                         

มันก็จะเปนขอมูลยืนยันอยางมากมาย และขณะเดียวกันก็มีงานวิจัย และเชนเดียวกับ      

ที่คุณสวิงไดกรุณาใหขอมูลทางดานตาง ๆ ซึ่งมันก็จะไปครอบคลุมในเรื่องของอัตลักษณ 

ในเรื่องของวัฒนธรรม ในเร่ืองของความเชื่อ ในเรื่องของจารีตประเพณี และในเรื่องที่

สําคัญมากก็คือ เรื่องของคานิยมไทยบางอยางซึ่งเราไดทอดทิ้งไป แตประชาชนยังคง

รักษาไวดวยความยากลําบาก ทานทั้งหลายจงสังเกตนะครับวา ในกรณีของอีสาน ถาใคร

อยูในภาคอีสาน ก็จะเห็นชัดนะครับวา ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่ชาวบานไดจัด

การศึกษาเพื่อดํารงคงไว และตอนหลังนี่ ก็สามารถที่จะกลับเขามาสูการสนับสนุนของ

ภาครัฐ ในอันที่จะทําใหวัฒนธรรมก็ดี ประเพณีทองถิ่นก็ตาม สามารถที่จะกลับเขามาสู

ภาวะของการไดรับการสงเสริมอยางกวางขวาง  แตนั่นเปนความยากลําบากของ

ประชาชน ในภาคใตตอนลางนะครับ เราอาจจะไดยินเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ                          

ที่ดู เหมือนวาจะเปนความตาง  แต มันชวยทําให เกิดความแข็งแกร งของพื้นที่                          

ความแข็งแกรงของภูมิปญญา ความแข็งแกรงของอัตลักษณและความเชื่อตาง ๆ                     

อยางมาก ในภาคเหนือซึ่งคุณสวิงก็คงทํางานในภาคเหนือคอนขางมาก เราจะพบวา                 

ถาเราไมใหการยอมรับในสิ่งเหลานี้ ที่ถือวา เปนการศึกษาทางเลือกของประชาชนเลย                

นี่นะครับ การศึกษาในระบบและนอกระบบบานเราในขณะนี้ กําลังจะนําไปสูการทําให                 

 



 ๑๗๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             เกศราภรณ ๗๒/๒ 

 

คนกลายเปนผูที่มีทางเลือกทางเดียว ก็คือ การวิ่งเขาสูระบบแลวไมมีที่รองรับเขา                          

อยางเต็มที่ ไมเปนที่ยอมรับอยางลักษณะที่เสมอตนเสมอปลาย และขณะเดียวกัน                         

ก็ไมไดรับการคุมครองและสงเสริมจากรัฐเทาที่ควร เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลนี้นะครับ                 

เราก็บัญญัติไวในลักษณะเชนนี้ครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

มาตรา ๔๘ วรรคสามนะครับ ผมจะถามสมาชิกนะครับ วา หากวา ทานสมาชิกทานใด           

เห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานผูสงวน ใหกด ไมเห็นดวย                    

เชิญลงคะแนนครับ ถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ สําหรับทานที่เพิ่งเขามานะครับ ถาทาน                

เห็นดวยกับกรรมาธิการ ในมาตรา ๔๘ วรรคสามนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับ                 

ผูที่สงวนคําแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่        

รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๓๙ ไมเห็นดวย ๒๐ งดออกเสียง ๑ นะครับ วรรคสาม       

ก็เปนไปตามรางของกรรมาธิการนะครับ  

 

                    - ๗๓/๑ 

 

      



 ๑๗๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            รัศมี ๗๓/๑ 

 

    มาตรา ๔๘ นี่ มีทานใดติดคางไหมครับ ของทานวีนัสมีอะไรคางไหมครับ 

ไมมีแลวนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :        

มาตรา ๔๙ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ    

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ไมมีทานใดติดใจนะครับ ทานอรรครัตนครับ ของทานอยูในวรรคสามนะครับ ขอ ๑ ขอ ๒ 

ผาน เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  เปนวรรคไหมครับ กราบเรียนทาน

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญครับ ในมาตรา ๔๙ กระผมขอเพิ่มเติมวรรคสาม มีขอความวา การดําเนินการ

ตามวรรคแรก บุคคลอาจจะจัดตั้งเปนศูนย สํานัก ชมรม สมาคม กลุมองคกร เครือขาย 

สถาบัน และหนวยงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ 

และจริยธรรมสูงสุด ตามบริบททางการศึกษาในทุกระบบ ทุกระดับการศึกษา เพื่อใหเกิด

การพัฒนาในทุกภาคสวน เพื่อใหแขงขันไดทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับนานาชาติ  

ตรงนี้ เหตุผล  ก็คือ เพื่อเปนการเปดโอกาส  และสรางโอกาสใหบุคคลที่ มีความรู

ความสามารถไดสรางสรรคองคกร และสรางสังคมแหงการเรียนรูใหกับชุมชนไดเขาถึงวิธี

เรียนรูการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย         

ทุกระดับ ใหมีองคความรู ทักษะ เจตคติ และจริยธรรมแหงโลกยุคโลกาภิวัตน โดยสรุป            

ก็คือ เปนเรื่องที่ตองการใหมีการรับรององคกรประชาชนที่ไดจัดขึ้นในทุกระดับ ทั้งที่เปน             

นิติบุคคล และไมเปนนิติบุคคลครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมีทานอื่นแลวนะครับ ทานกรรมาธิการเชิญครับ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนููวา ในมาตรา ๔๙ นั้น จะแตกตางกับมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ นั้น  เปนเรื่อง  



 ๑๗๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          รัศมี ๗๓/๒ 

 

การศึกษาอบรมโดยทั่วไปนะครับ หมายถึงสิทธิของบุคคลโดยทั่วไป แตมาตรา ๔๙ นั้น

เปนเรื่องเสรีภาพในทางวิชาการ ซึ่งหมายความวา การจัดการเรียนการสอนมองอีก      

มุมหนึ่ง ไมใชคนที่ไปเรียนนะครับ แตกับคนที่ทําหนาที่สอนเปนหลัก วาคนที่ทําหนาที่

สอนนั้นมีเสรีภาพในทางวิชาการอยางไรบาง พวกอาจารย พวกครูทั้งหลายนะครับ ซึ่งอยู

ในสถาบันการศึกษาทั้งหลายนี่ มีสิทธิที่จะพูด จะเขียน จะพิมพ หรือจะทําอะไรก็แลวแต 

ที่อาจจะตรงขามกับผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารโรงเรียน หรืออะไรก็แลวแตนะครับ    

ถาไมมีเสรีภาพทางวิชาการลักษณะนี้แลวนี่ การจัดการศึกษาอบรม การเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย ของสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ก็อาจจะลาหลัง เพราะวาตองฟงตาม

ระบบบังคับบัญชาโดยทั่วไป มาตรานี้รับรอง เพื่อใหคณาจารยครูมีเสรีภาพทางวิชาการ

อยางเต็มที่นะครับ   ไมใช เรื่องของการจัดการศึกษาอบรมอยางในมาตรา  ๔๘ 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทาน สสร. ไดแปรญัตติไวนะครับ เร่ืองการดําเนินการตาง ๆ ทั้งหลาย 

การจัดตั้งศูนย สํานัก ชมรม สมาคม นั้น อาจจะไมตรงกับมาตรา ๔๙ นะครับ แลวก็ไมใช

เรื่องของการจัดตั้งองคกรโดยตรงนะครับ แตผมย้ําอีกทีวา มาตรานี้เปนเรื่องเสรีภาพทาง

วิชาการครับ ก็ขออนุญาตวา ที่แปรญัตติไวอาจจะยังไมตรงกับมาตรา ๔๙ ครับ ขอบคุณ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานอรรครัตนครับ ติดใจไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนประธานสภารางรัฐธรรมนูญ           

ที่เคารพครับ ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ของผมก็เปน 

ความเห็น ก็คือ ใหนักวิชาการนั่นละครับ ไมใชแตกตางกันนะครับ แตวาเขาใจถูกแลว    

แตวาใหนักวิชาการไดมีโอกาสที่จะตั้งเปนองคกรสําหรับนักวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา   

การแขงขัน ทั้งจะใหเปนสูระดับทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ก็คือ อันเดียวกัน 

เพียงแตวา กระผมอยากขยายความใหรัฐไดเขามารับรององคกรทางวิชาการครับ 

ขอขอบพระคุณครับทาน 

 

     - ๗๔/๑ 



 ๑๗๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๗๔/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เมื่อกรรมาธิการเขาอธิบายแลว ทานไมติดใจแลวนะครับ ติดใจไหมครับ ยังติดใจอยู

ไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ติดใจอยูครับทาน 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญานใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๔๙ ผูสงวนคําแปรญัตติขอเพิ่มวรรคสามนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับ   

รางของกรรมาธิการที่ไมไดเพิ่มนะครับ ใหกด เห็นดวย หากทานสมาชิกเห็นดวยที่จะ     

ใหเพิ่มเปนวรรคที่สาม ตามที่มีสมาชิกขอสงวนคําแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย        

เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถ วนหรื อยั งครับ  ท าน เศวตลงหรื อยั งครับ  ลง เ รี ยบร อยแล ว                     

ปดการลงคะแนน  เจาหนาที่ รวมคะแนนดวยครับ  เห็นดวย  ๔๔  ไม เห็นดวย  ๙                

งดออกเสียง ๑ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รสรินทร ๗๔/๒ 

 

  เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : สวนที่ ๙ 

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติ    

ขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวีนัสครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม วีนัส       

มานมุงศิลป ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ ทานประธานจําไดไหม

ครับวา ตอนเชาที่ผมหารือทานวา ประเด็นเรื่องหมวดการศึกษาแหงชาติ ถาทานประธาน          

ใชวิธีการ ในมาตราของผมก็จะตกไปปริยาย  ตอนนี้สิ่งที่ผมพยากรณไวตอนเชา           

เปนจริงแลวใชไหมครับ หมวดการศึกษาแหงชาติผมตกไปแลวใชไหมครับ เพราะมัน

เปลี่ยนแปลง แกไข ตามมติที่ประชุมไปแลว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ทานพูดอยางนี้ เดี๋ยวจะหาวามติผิด คือ ถามทานแลวนะครับวา มาตราของ

ทานสอดคลองกับแตละมาตราไหม  ทานบอกวา สอดคลองนะครับ ก็บอกวา ถา

สอดคลองถึงมาตรานั้น ทานก็อภิปรายนะครับ และกอนที่จะผานมาตราดังกลาว ผมก็

ถามทานวา ของทานมีอะไรติดคางไหม ทานบอก ไมมี ทานเอานี้เลยครับ อยายกเลยครับ     

เดี๋ยวมันสับสนครับ เชิญเลยครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาอยางนั้นผมหารือทานประธานอยางนี้นะครับ 

เพื่อใหเกิดการบันทึกในเจตนารมณที่ผมอยากจะแปรญัตติเร่ืองของหมวดการศึกษา

แหงชาติ ผมขออภิปรายครับ ทานประธานครับ กอนที่จะไปมาตราอื่น ผมไมติดใจสงสัย 

แตผมขออภิปรายในภาพรวมของการศึกษาของไทยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันผานไปแลวครับ มาตราที่กําลังพูดถึงนะครับ สวนที่  ๙  ทานจะอภิปรายไหมครับ 

 



 ๑๗๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รสรินทร ๗๔/๓ 

 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมอภิปรายเพื่อการบันทึกเปนเจตนาไดไหมครับ 

ทานประธานครับ ตอนนี้ของผมตกไปแลว ผมรับสภาพแลว 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันเลยไปแลวครับตรงนั้น เดี๋ยวพอจบ ทานจะบันทึกอะไร อยางไรก็คอยวากัน 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาอยางนั้น ผมก็ตองรออยูในมาตรา ๖๘/๑ ๒    

๓ ๔ อยางนั้นนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวทานถึงเวลา ทานก็ยกมือดวยนะครับ เดี๋ยวตกไปอีก มาโทษผมอีก ทานเลขาตอครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๕๐ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีสมาชิกผูแปรญัตติ        

ขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิก ทานวิทยาครับ เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ทางนี้คะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เรียกทานวิทยาไปแลวครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ไมใชคะ เรียนทานประธานคะ กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร ในสวนที่ ๙ เร่ืองสิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 

ตรงนี้มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ ยังไมไดผานตรงนี้คะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เม่ือกี้ถามไงครับวา มีทานใดอีกไหม ทานอาจารยยังติดใจไหมครับ เดี๋ยวจะหาวาเลยไป

อยางไมทราบรายละเอียด เพราะยังอยูแคหัวเรื่อง ยังไมไดเขามาตรา ๕๐ 



 ๑๗๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รสรินทร ๗๔/๔ 

 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  คะ ไมไดติดใจ แตวาอยากใหถูกตอง        

เทานั้นเองคะ ก็เลยคิดวา ตรงนี้ไมติดใจคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจก็ถูกแลวครับ เอาเทาที่ติดใจนะครับ ทานวิทยา เชิญครับ 

   นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา คชเขื่อน ครับ

ขออนุญาตแปรญัตติในกลุมของทานสมชัย ฤชุพันธุ นะครับ มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีสิทธิ

เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข นะครับ 

 

           - ๗๕/๑ 



 ๑๗๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         พรเทพ ๗๕/๑ 

 

 นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานวิทยานี่ เปนผูรับรองอยูในของอาจารยสมชัยหรือเปลาครับ 

 นายวิทยา คชเขื่อน  : ใชครับผม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญครับ  

 นายวิทยา  คชเขื่อน   : เพิ่มเติมในจุดนี้ เปน  ทางการแพทยและการ

สาธารณสุขที่ไดรับมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐ ตัด โดยไมเสียคาใชจาย แลวก็ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ เพิ่ม     

ตามกฎหมายบัญญัติ ครับ ขอบพระคุณครับ 

 นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ  อยางนั้ น เอาทีละวรรคนะครับ  เดี๋ ยวก็จะพันกันอีกนะครับ                

ของทานอาจารยสมชัยวรรคที่ ๑ ไปแลวนะครับ มีทานใดติดใจอีกไหมครับ ทานอรรครัตน

ครับ ทานอรรครัตนอยูในกลุมทานพิเชียรนะครับ เชิญครับ 

 นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๕๐ 

กระผม ไดขอแปรญัตติโดยเพิ่มคําวา บริการทางการแพทย เขาไป ขออนุญาตอานมาตรา

ดังกลาวนะครับ มาตรา ๕๐ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางการแพทย            

และการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ

สาธารณสุข โดยไมเสียคาใชจาย  สาเหตุที่มีการเพิ่มเติม บริการทางดานการแพทย           

ก็เนื่องจาก การแพทยจะเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล แตการสาธารณสุขจะเกี่ยวกับ

การสงเสริมคุณภาพ ปองกันโรค เพื่อใหเปนที่เขาใจและชัดเจนยิ่งขึ้น การดูแลสุขภาพ     

ใหสิทธิแกประชาชนให มีสวนรวมดวย  กระผมขออนุญาตให เหตุผลดังนี้ครับ              

กราบขอบพระคุณครับ 

 นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ กลุมของทานอุทิศครับ มีทานใดไหมครับ 

 



 ๑๘๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๗๕/๒ 

 

 นายอุทิศ ชูชวย :  กราบเรียนทานประธานครับ มีผูรวมขอแปรญัตติดวย

ครับ ทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ครับ 

 นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวิชัยครับ เชิญเลยครับ ถายังไมพรอม ก็ไปกลุมอ่ืนกอนก็ไดนะครับ พรอมไหมครับ 

พรอมเชิญครับ 

 นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ ในมาตรา ๕๐ นี้ กระผมขออนุญาตเพิ่มเติม      

นะครับ จากบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางการแพทย ขอเพิ่มคําวา      

ทางการแพทย เขาถึงยา รับบริการทางสาธารณสุขที่ ไดมาตรฐานอยางเพียงพอ             

ในวรรคแรกครับ ประเด็นนี้กระผมอยากจะกราบเรียนวา เร่ืองของสาธารณสุขนั้น เปน

เร่ืองที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของประชาชนทั้งประเทศนะครับ เพราะวา มีความ

เกี่ยวพัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของชีวิตประจําวันของประชาชน เพราะวา จากสภาพ

ความจริงในประเทศไทยนั้น ในขณะนี้เ ร่ืองของสาธารณสุขนั้น ยังไมสามารถที่จะ

ใหบริการอยางทั่วถึง โดยเฉพาะสถานที่ นับตั้งแตในใจกลางเมือง จนกระทั่งถึงชนบท 

สาธารณสุขในประเทศของเราในขณะนี้มีอยูเพียงประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รอย      

กวาแหงเทานั้นเอง ทั้ง ๆ ที่มีประชากรเพิ่มเติมขึ้นทุกวัน เมื่อมีสถานพยาบาลไมเพียงพอก็

สงผลไปถึงดานนายแพทยดวย ตองยอมรับความจริงครับวา นายแพทย ทันตแพทย แลว

ก็บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ คือ บุคลากร เรามีไมเพียงพอ จากอัตราที่ควรจะเปนในบัดนี้ 

เดี๋ยวนี้นั้น ขาดไปถึงเกือบแปดพันอัตรานะครับ แลวก็สวนที่ ๒ ยิ่งไปกวานั้น ความเปน

จริง คือ เครื่องไมเครื่องมือ รวมไปถึงยาและงบประมาณบางสวน ก็ไมสามารถที่

สนองตอบความตองการที่จําเปนตอวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน เมื่อเปนเชนนี้แลวทาง

สาธารณสุขจะดูแลแกไขปญหาของประชาชนไดเชนไร เมื่อขาดสิ่งเหลานั้น ----------------- 

 

           - ๗๖/๑ 



 ๑๘๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         อุทัยวรรณ ๗๖/๑ 

 

กระผมจึงขอเพิ่มเติมบัญญัติลงไปวา ขอใหนายแพทย ถึงยาและเครื่องไมเครื่องมือ    

อยางเพียงพอ อันนั้นก็ถือวา เปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นอยู ทานประธาน

ครับ ในหลายจังหวัดที่ไดกระทบกับปญหาที่กระผมไดกราบเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชายแดนที่กําลังมีปญหาอยูหลายจังหวัด ขาดแคลนนายแพทยจริง ๆ ขาดแคลนบุคลากร

จริง ๆ ถามวา ทําไมเปนเชนนั้น เพราะวาสถานที่ที่เปนปญหาอยูเดี๋ยวนี้ นายแพทย

ทั้งหลายจะตองยายที่อยู ตลอดจนทํางานหนักมาก  ทานประธานครับ บางทาน          

บางวิชาชีพอาจจะมีเพียงทานเดียว อันนี้ก็นาเห็นใจนะครับ จึงอยากจะใหบัญญัติตรงนี้

ใหชัดเจนวา การแกไขปญหาของประชาชน การที่จะทําใหรัฐธรรมนูญนั้น มีประโยชนตอ   

พี่นองประชาชนในมาตรานี้ก็จะตองมีสิ่งที่กระผมไดกราบเรียนไวอยางเพียงพอ ก็คิดวา  

ในประเด็นนี้ขอกราบเรียนไวเพียงเทานี้กอนครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ กลุมอ่ืนมีทานใดติดใจไหมครับ กลุมอ่ืนมีทานวัชรานะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ในมาตรา ๕๐ วรรคแรกนี้ กระผมไดแปรญัตติไวในมาตรา ๗๙    

วรรคสอง ดวยขอความเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นในมาตรา ๕๐ วรรคแรกนี้ กระผม         

ไมติดใจในมาตรา ๕๐ วรรคแรก แตไปติดใจในมาตรา ๗๙ วรรคสองครับ แลวก็ใน       

วรรคสุดทายนี้ กระผมก็ไมติดใจเชนเดียวกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณมาก ๆ เลยครับ อาจารยกรรณิการครับ เดี๋ยวทางคุณหมอธีรวัฒน เดี๋ยว 

อาจารยกรรณิการเขา คุณหมอธีรวัฒนเชิญเลยครับ อาจารยกรรณิการเขายกใหแลวครับ 

เชิญเลยครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิก        

ที่ เคารพครับ  เกี่ยวกับเรื่ องการสาธารณสุข  มาตรา  ๕๐  นะครับ  ที่ผมอยูกลุม               

คุณพิเชียรครับ ผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง นะครับ มองเห็นวา ปญหาเรื่องทาง

การแพทยนะครับ เกี่ยวกับสาธารณสุขและการแพทยนั้น ผมดูแลว แลวก็พิจารณาแลว  

ไมติดใจนะครับ เห็นดวยกับยกรางนะครับ แลวก็เห็นหลายกลุมครับ ที่แปรญัตติเกี่ยวกับ 



 ๑๘๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         อุทัยวรรณ ๗๖/๒ 

 

เร่ืองมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งนี้ ผมเห็นดวยกับยกรางครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหเหตุผล

นิดหนอยวา ยกรางวาอยางไรนะครับ เนื่องจากเกี่ยวกับวรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ บุคคลยอม

มีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับ

การรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไมเสียคาใชจาย วรรคสอง 

บุคคลยอมมีสิทธิได รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ ซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ วรรคสาม บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกัน และขจัดโรคติดตออันตราย

จากรัฐ โดยไมเสียคาใชจาย และทันตอเหตุการณครับ สาเหตุที่ผมเห็นดวยนะครับ 

เพราะวาเหตุผลนะครับ มีบางกลุมที่แปลเปนอยางอื่นนะครับ ผมมองดูวา ปญหาของการ

สาธารณสุขนั้นนะครับ ปญหาที่ตนทุนนะครับ การบริหารทรัพยากรอันนี้นะครับ ตนทุนนี่ 

คาประกันสุขภาพนะครับ ตอหัว ตอคน ๑,๘๐๐ บาท ตอคนตอปนะครับ แลวเดี๋ยวนี้

เปลี่ยนมาเปน ๒,๑๐๐ บาท ตอคนตอป ตนทุนจริง ๆ นะครับ ในการบริหารนี้ ก็ประมาณ

๒,๗๐๐ บาท ตอคนตอปครับ ซึ่งตองใชงบประมาณ ๙๗,๐๐๐ ลานบาทนะครับ อันนี้เปน

งบประมาณที่ใชจายมากเลยนะครับ แลวก็เร่ืองที่ ๒ นี่ก็คือ ถาเปนมีการประกัน เนื่องจาก

ประกันสุขภาพแลว ยังมีประกันความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ------------------------ 

 

                  - ๗๗/๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      อุทัยวรรณ ๗๗/๑ 

 

อันนั้นจะเปนการเพิ่มตนทุนใหการบริหารประเทศอยางอยางมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้น

จุดนี้ แลวก็ยิ่งถามาดูหมอนะครับ ทั้งหมดประเทศไทยมี ๓๐,๐๐๐ คนนะครับ ที่จบ

ออกมา แลวที่ทํางานจริง ๆ มีอยูประมาณสองหมื่นหนึ่งพันคนนะครับ แลวก็ที่สอบเขา

แพทยนี่ประมาณปละพันกวาคน แลวลาออก ๒๔๕ คน ตอปนะครับ แลวก็รวมทั้งถาเรียน

จบไปเรียบรอยแลวก็ลาออกอีกประมาณ ๕๐๐ คนครับ จากสถิตินะครับ เหลือแพทยอยู

ไมเทาไร ทําใหมีการขาดแคลนแพทยนะครับ แลวก็แพทยตอคน แพทย ๑ คน นะครับ  

ตอประชากรของอเมริกา ของญี่ปุน ประชากรเขา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เอาของเราดีกวามั้งครับ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  เดี๋ยวครับ ๑ คน ตอประชากร ๒๕๐ คน         

นะครับ ของไทยเรานะครับ ๑ คน แพทย ๑ คน ตอคนไข ๓ ,๐๐๐ คน แลวก็ภาคอีสาน

ครับ แพทย ๑ คน ตอคนไขประมาณ ๒๐,๐๐๐ คนครับ อันนี้ครับเปนการขาดแคลนที่

มากเลย แลวก็ยาก็เชนเดียวกัน นับวันราคาสูงขึ้น คาลิขสิทธิ์ คาอะไรตาง ๆ คาวัสดุ

ครุภัณฑอะไรตาง ๆ นั้น แลวก็ขณะเดียวกันนะครับ ผูมีบัตรทองนะครับ ประกันสุขภาพ

นั้น ๔๗ ลานคน นะครับ ผูยากไร ๑๐ ลานคน ผูมีฐานะ ๓๗ ลานคน อันนี้ครับ ที่ผมคิดวา 

ควรจะมีการผูยากไรไดรับคารักษาฟรี แตผูมีฐานะก็ควรจะใหไดมีสวนชวยดวยตาม

มาตรา ๓๙ ของ พรบ. หลักประกันสุขภาพถวนหนา ๒๕๔๕ ครับ เพื่อกําหนดเบี้ยประกัน

สุขภาพใหเปนธรรมมากขึ้นนะครับ เพราะวาสํานักงานเศรษฐกิจสังคมแหงชาติเห็นควรวา 

ควรกําหนดบริการที่จําเปน และบริการที่เกินความจําเปน เพื่อใหคนมีฐานะไดรวมจาย

สมทบดวย อันนี้เปนเหตุผลที่กระผมเห็นดวยกับรางของยกรางนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอบพระคุณครับ อาจารยกรรณิการยกใหคุณหมอไปแลวไมใชหรือครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : ไมใชคะ ใหคุณหมอพูดกอนคะ แลวเดี๋ยวจะ

ถึงคิวพูดคะ  เรียนทานประธานคะ  ดิฉัน กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ  ขออภิปราย             

ในเรื่องของบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพได

มาตรฐานเทาเทียม โดยไมเสียคาใชจาย และมีหลักประกันในการเขาถึงยา รวมทั้งไดรับ 



 ๑๘๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      อุทัยวรรณ ๗๗/๒ 

 

การคุมครองจากความเสียหายอันเกิดจากการบริการสาธารณสุข ตรงสวนนี้ใหเหตุผลวา 

เพื่อเปนการทําความเขาใจนะคะวา การบริการสาธารณสุขนั้น หมายถึงบริการตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรค และปจจัยที่คุกคาม

สุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะความเจ็บปวย และการฟนฟูสมรรถภาพของ

บุคคล ครอบครัวและชุมชน นี่คือความหมายรวมของการบริการสาธารณสุข ซึ่งก็ไดมีการ

บัญญัติไวใน พรบ.  สุขภาพแหงชาติ ซึ่งตรงสวนนี้ในหลักการของการบริการสาธารณสุข

นั้น รัฐเปนคนจัดบริการให แตในปจจุบันนั้นจะเห็นวา มันก็มีทางเลือกของภาคประชาชน

ในการที่สามารถที่จะจัดบริการ หรือรวมกันจัดกับภาครัฐได มิเชนนั้นแลวภาครัฐก็จะ

รับผิดชอบในเรื่องของการจัดบริการโดยใชงบประมาณคอนขางสูงนะคะ ซึ่งขณะนี้จะเห็น

วา ในกระทรวงสาธารณสุขเอง หรือในสวนของโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่ง

ไดมีการดําเนินการ แลวก็ใชงบประมาณจํานวนนมากนะคะ ในเหลานี้เปนนโยบายของ

ทางดานสุขภาพที่เกิดขึ้นมา รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน สามารถที่จะ

จัดบริการทางดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ หลักใหญก็คือวา ตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

แลวก็ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ตรงนี้นาจะเปนสวนสําคัญที่จะไดบรรจุเอาไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

เพื่อจะใหประชาชนมีหลักประกันในการที่จะเขาถึงนะคะ ------------------------------------- 

 

           - ๗๘/๑ 

   



 ๑๘๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๗๘/๑ 

 

แลวก็เขาถึงเรื่องของการบริการ และรวมทั้งมีหลักประกันในการเขาถึงยา จะเห็นวา

ปจจุบันนั้น ที่ประเทศไทยเรานั้น ในเรื่องของการเขาถึงยา ซึ่งยานี้ราคาแพงนะคะ           

ซึ่งเพราะวามีสิทธิบัตรยาเหลานี้ ตรงนี้อยากจะใหทางกรรมาธิการยกรางชวยกรุณา

อธิบาย หรือวาในความหมายที่ทางกรรมาธิการยกรางไดยกรางไปนั้น ไดครอบคลุมใน

เร่ืองของการเขาถึงยา ไดครอบคลุมในเรื่องของการที่ การจัดบริการทางดานสาธารณสุข

แลวผูรับบริการพอใจ หรือผูรับบริการไดรับความเสียหายจากบริการสาธารณสุขนั้น                 

จะไดรับการคุมครอง หรือมีหลักประกันอยางไรในการที่ไดรับบริการนั้น ยกตัวอยางเชน          

มีเหตุการณที่เด็กไปถอนฟน แลวก็เกิดมีปญหาขึ้นมาจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือไปรักษาตา

แลวก็ตาบอด หรือการไปคลอดแลวก็เสียชีวิตทั้งแม ทั้งลูก เหลานี้เปนตน ซึ่งมีตัวอยาง

ขึ้นมา แตในสวนนี้จะมีหลักประกันในการคุมครองผูมารับบริการ และผูใหบริการอยางไร 

ตรงสวนนี้อยากจะฟงความเห็นของทานทางกรรมาธิการนะคะ ขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการครับ คุณหมอชูชัยครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ         

ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ มีอยูประมาณสัก ๓ ประเด็นนะครับ ที่ผมฟงอยูนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ขอกระชับ ๆ นะครับคุณหมอ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  : ครับ ประเด็นแรกเรื่องบริการ

สาธารณสุขนี่ ผมอยากจะเรียนวา กินความถึงเรื่องบริการทางการแพทยแลวนะครับ 

เพราะวาบริการสาธารณสุขเปนเรื่องของการรักษาพยาบาล รักษาทางการแพทย แลวก็

การดูแลของพยาบาลนะครับ กินความถึงการสงเสริมสุขภาพ กินความถึงการควบคุม             

และปองกันโรค  การฟนฟูสมรรถภาพ  รวมทั้ งการอนามัยสิ่ งแวดลอม  ซึ่ งอันนี้              

กวางขวางมากนะครับ ไมวาสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม เรื่องการตลาด เรื่องหองน้ําหองทา

อะไรตาง ๆ รวมทั้งอาชีวอนามัย คือ สิ่งแวดลอมในโรงงาน อันนี้กินความคอนขางกวาง 

เพราะฉะนั้นการใช คําวา บริการสาธารณสุขนี่ ผมคิดวา เปนเรื่องที่ครอบคลุมแลวนะครับ               

ประเด็นที่ ๒ เร่ืองการเขาถึงยานี่ ผมเขาใจวาเปนเรื่องที่ทางกลุมเครือขายผูปวยเอดส   



 ๑๘๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๗๘/๒ 

 

(AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือทางองคกรพัฒนาเอกชน

ทางดานสุขภาพตองการใหเขียนลงไปใหชัดเจนนะครับ ซึ่งก็เปนเรื่องที่เขาใจไดนะครับ 

แตผมอยากจะเรียนวา เร่ืองนี้ไดรวมอยูในบริการสาธารณสุขแลวนะครับ แลวก็รัฐบาล

ไทย โดยทานนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ แลวก็

กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. แลวก็องคการเภสัชกรรม แลวก็สํานักงานประกันสุขภาพ

แหงชาตินี่ ไดรวมกันในการทําใหยาที่เขาถึงไดยากนี่ ยาเอดส หรือยาโรคหัวใจนี่ ลดลง

อยางมาก แลวตองบอกวา เปนปรากฏการณของการเขยาโลกทีเดียวนะครับ เพราะวา          

ไมเพียงแตผูปวยไทยที่ไดรับราคายาที่ลดลงอยางมาก แตวาอานิสงสไปถึงประเทศอื่น ๆ 

ดวย ยาเอดสเดือนหนึ่ง ผมยกตัวอยางที่ใชกันโดยทั่วไป เดือนหนึ่ง  ๑,๔๐๐ บาท                

ตอเดือนตอคน ลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง เหลือ ๗๐๐ ครับ อันนี้ดวยการตอสูอยางเขมขน             

ยาโรคหัวใจตัวหนึ่ง ราคาเคย ๙๐ บาท ลดลงไดเหลือ ๕ บาทนะครับ อันนี้เปนการคา

กําไรอยางมโหฬาร เพราะวาสิทธิของทางการคาตองไมมีสิทธิเหนือชีวิตของมนุษยนะครับ 

อันนี้ก็เปนความกลาหาญของรัฐบาลไทย แลวก็ขณะที่ทําเรื่องนี้ ทางบริษัทยาก็ใชวิธีการ

สารพัดนะครับ แตวาบังเอิญเราเตรียมเอกสารของเกี่ยวกับเร่ือง เดอะ ทรูท อะเบาต ดรัก 

คัมพานีส (The Truth About Drug Companies) ตองขอประทานโทษครับ เปน

ภาษาอังกฤษนะครับ เปนเรื่องของความจริงเกี่ยวกับบริษัทยาขามชาติ โดยแพทยหญิง

มารเซีย แองเจิล (Marcia Angel) เปนอาจารยของมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard 

University) ก็เปดโปงที่สิ่งที่บริษัทโกหกนะครับ ที่บอกวา ตองใชการรีเสิรช (Research) 

ถึงตัวหนึ่ง  ๘๐๐ ลานยูเอสดอลลาร (U.S. Dollar) ซึ่งไมเปนความจริงเลย ตลอดเวลา 

๒๐ ป ที่ผานมานะครับ เปนการกระชากหนากากบริษัทยาขามชาติที่อางถึงเรื่องสิทธิบัตร 

ประเด็นสุดทาย เร่ืองของการประกันสุขภาพที่ทานสมาชิก สสร. ไดพูดถึงนะครับ ผมคิด

วา ในมาตรานี้เปนหลักประกันที่ชัดเจนวา ประชาชนคนไทยมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับ

บริการโดยถวนหนา ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวครับ ไมใชพรรคการเมืองใด             

พรรคการเมืองหนึ่งนะครับ เปนเรื่องที่เปนหลักประกันสุขภาพถวนหนา แลวก็ไดพัฒนา 

ขึ้นมาดีขึ้นตามลําดับ และรัฐบาลเคยจัดสรรงบประมาณปละ ๑,๒๐๐ บาท ตอคนตอป 

ในป ๒๕๔๕ --------------------------------------------------------------------------- - ๗๙/๑ 



 ๑๘๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        สุพิชชาย ๗๙/๑ 

 

ตอนนี้ก็จัดสรรมาในป  ๒๕๕๑  นี่  ปหนานี่ครับ  ก็ใชดึง เงินงบประมาณมาไดถึง       

๒,๑๐๐ บาท ตอคนตอป อันนี้ก็ผมคิดวา ทางการศึกษานาจะดูเปนโมเดล เปนรูปแบบ

หนึ่งไดวา ถาเราใหความสําคัญกับชีวิตสุขภาพ หรือใหความสําคัญกับการศึกษาแลว เรา

ยอมสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณมาไดนะครับ เปนความสําคัญลําดับแรก ผมคิดวา

ประเด็นทั้งหมดที่ผมกลาวมา นาจะครบถวนในมาตรานี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผมถามทานสมาชิกนะครับ ในมาตรา ๕๐ วรรคแรก หากทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ     

ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมถามทานสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานที่เขามาใหม ในมาตรา ๕๐ วรรคแรก 

หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย  หากเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติ 

ใหกด ไมเห็นดวย ครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลว       

ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๕๕ ไมเห็นดวย ๙ งดออกเสียง 

ไมมี  ไมลงคะแนน ไมมีนะครับ วรรคแรกนี้เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           สุพชิชาย ๗๙/๒ 

 

ทานสมาชิกครับ ผมวาวรรคตอไปเดี๋ยวเราพักสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ แลวก็

มาพิจารณากันตอนะครับ ขอพักการประชุมครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              นชัชา ๘๐/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๓๒ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังก เพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เปดประชุมตอ

นะครับ ที่พักการประชุมไป เราพักประชุมรับประทานอาหารไปนั้น ในมาตรา ๕๐ ทาน

เลขาผานวรรคแรกไป เร่ิมวรรคสองครับ ทานสมาชิกครับ เราพิจารณากันไปวันนี้ทั้งวัน   

ไดเทาไรครับ ๒ มาตราแลวนะครับ เราไปในอัตรานี้นี่นาจะมีปญหา แตผมหวังวา มาตรา

อ่ืน ๆ คงจะไปเร็ว -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๘๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๙๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              สพุิชชาย ๘๑/๑ 

 

ทานอุทิศกลับมาพอดี เชิญ ใชไหมทานอุทิศ ตอนนี้ถึงมาตรา ๕๐ วรรคสอง ทานสมาชิก

หรือทานผูเสนอไปมีไหมครับ ไมมีนะครับ ทานพิเชียรใชไหมครับ วรรคหนึ่งจบไปแลว 

ทานอุทิศ ไปวรรคสอง ทานสมชัยนะครับ ทานอยูไหมครับ ไมอยูนะครับ ขามไป          

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ มีไหมครับ ไมมี 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ทานประธานคะ ทางนี้คะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ตรงสวนของวรรคสองนะคะ ในสวนของ

คณะของอาจารยเจิมศักดิ์ที่ขอแปร เพื่อปองกัน และลดความเสียหายตอชีวิต รางกาย 

สุขภาพอนามัยของประชาชน และตองจัดบริการสาธารณสุข โดยไมคิดมูลคาและทันตอ

เหตุการณนั้น ตรงสวนนี้เปนการ ขอถอนนะคะ ทานประธานคะ ตรงนี้ขอถอนนะคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ ขอถอน 

ขอบคุณครับ ตกลงกรรมาธิการชี้แจงอะไรไหมครับ ที่ผานมาแลวตองโหวตไหมนี่          

ทานกรรมาธิการ ผมเขามาตอครับ มาตรา ๕๐ ทานกรรมาธิการครับ มาตรา ๕๐       

วรรคสอง มีใครติดใจไหมครับ เม่ือกี้ทานกรรณิการขอถอนแลว ไมมีนะครับ เพราะฉะนั้น

ขอใหถามความเห็นตามกรรมาธิการใชไหมครับ เชิญอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ ขอฟงนิดเดียววา ทําไมทานเติมคําวา เหมาะสม ซึ่งผมเดา ๆ อยูนี่ ผมก็เห็นดวย   

อยูแลวนะครับ แตวาถาทานพูดสักนิดหนึ่ง จะไดบันทึกไดถูกวา ทําไมถึงไปแกจากของ

รางเดิมของทาน ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เชิญครับ 

กรรมาธิการชี้แจงสั้น ๆ นะครับ เมื่อกี้คนบอกผมวรรคสอง ตกลงวรรคสอง หรือวรรคสาม 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ วรรคสองไมมี   

คําวา เหมาะสม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ของอาจารย    

เจิมศักดิ์วรรคสามนะครับอาจารย ทานอาจารยปกรณวาอยางไรนะครับ 

 



 ๑๙๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          สพุิชชาย ๘๑/๒ 

 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ที่ทานประธานบอกวาวรรคสอง 

เขาใจวา จะเปนวรรคที่ ๓ เสียมากกวามั้งครับ เพราะวาผมดูในวรรคสองไมมีครับ เพราะ

วรรคหนึ่งเราผาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขออนุญาต      

นะครับ วรรคสองไมมีทานใดติดใจ เปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอแลวนะครับ เชิญทาน

วิทยาครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน ในกลุม

ของอาจารยสมชัยครับ สําหรับวรรคสองนะครับ ที่เพิ่มขอความไป ทางกรรมาธิการชี้แจง

ในวรรคแรกแลวนะครับ มันก็จะมาแยงกับวรรคสอง ก็เลยขออนุญาตตัดไปครับ    

ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ เพราะฉะนั้น 

วรรคสองนี่ เปนไปตามที่กรรมาธิการ หลังจากผานเรื่องวรรคหนึ่งไปแลวนะครับ           

ตรงกันนะครับ ขออนุญาตไปวรรคสามครับ  วรรคสาม ทานสมชัยไมอยูใชไหมครับ    

ผานไป ไมมีทานอื่นแลวใชไหมครับ วรรคสาม ทานกรรณิการ เมื่อกี้ทานถอนไปแลวนี่  

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  คนละวรรคแลวคะอาจารย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กราบเรียนทานประธานคะ กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร คะ คงเปนคําถามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดถามวา วรรคสามของทาง

กรรมาธิการยกรางไดมีการเพิ่มเติมคําวา อยางเหมาะสม นะคะ ชวยอธิบายคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทาน

กรรมาธิการ ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา จากกรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงอยางนี้นะครับ

วา วรรคสามเดิมนั้น เปนตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นั้น การไดรับสิทธิในการปองกัน

และขจัดโรคติดตอนั้น จะตองเปนไปตาม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งหมายความวา  

 



 ๑๙๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            สุพชิชาย ๘๑/๓ 

 

จะตองมีการตรากฎหมาย เพื่อกําหนดสิทธิในเรื่องนี้ ความจริงความหมายอยูในตัววา

ตามที่เหมาะสมอยูแลวนะครับ ทีนี้พอในหลักการของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น ตัดคําวา 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออกทั้งหมด ก็เลยตองใชขอความกํากับวา ไมใชไดครบ   

รอยเปอรเซ็นต แตวาตองดูทั้งฐานะของรัฐ -------------------------------------------------------- 

  

         - ๘๒/๑ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 ๑๙๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๘๒/๑ 

 

ดูทั้งความจําเปน ดูทั้งความเหมาะสมของผูที่จะไดรับสิทธิในการปองกันและขจัด

โรคติดตอครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานครับ       

เคลียรแลวนะครับ ที่กรรมาธิการใส อยางเหมาะสม ลงไป อาจารยเจิมศักดิ์เขาใจนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ผมเขาใจครับ แลวก็เห็นดวยครับ เพราะฉะนั้นแลวแตวา ถาทานถามวา ถาสมาชิก       

ไมติดใจ ก็ผานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เนื่องจากมีการ

แกไขนะครับ ขอถามสมาชิกนะครับ มีทานผูใดติดใจไหมครับ ไมติดใจจะไดผานไป      

นะครับ เพราะเนื่องจากมีกรรมาธิการแกไข ผมจึงตองถามทานสมาชิก 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมติดใจนะครับ 

ผานไป เพราะฉะนั้นเปนไปตามรางที่กรรมาธิการแกไข ตอไปมาตรา ๕๑ นะครับ            

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ ทานอาจารยสมชัย เชิญครับ คุณอลิสา   

อยูในคณะทานอาจารยสมชัยใชไหมครับ 

   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ใชคะ กราบเรียนทานประธาน ดิฉัน อลิสา 

พันธุศักดิ์ สสร. ในมาตราที่ ๕๑ นี้นะคะ ทางกลุมผูหญิง เครือขายผูหญิงไดขอมาในเรื่อง

ของความรุนแรงนะคะ จากอันเดิมเราขอใหแกไขในวรรคสองคะ เร่ืองของการแทรกแซง 

และการกําจัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวจะทําไมได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อสงวนและรักษาไวซึ่งสถานะของ

ครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น  ณ ที่นี้ไมไดระบุวา บุคคลนั้น คือพวกถูก

กระทําหรืออยางไรนะคะ แลวก็อาจจะเปนอันตรายในสังคมไทยไดในการตีความอันนี้ 

เพราะวาในสังคมไทยเองมีโครงสรางอํานาจที่สัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวนะคะวา 

ผูชายมีอํานาจเหนือกวา ในการใหการสําคัญของสถานะและชื่อเสียงของบุคคลนี่นะคะ 

และครอบครัวจะทําใหกรณีความรุนแรงในครอบครัวจะเกิดได และมีการปกปด แลวก็

มักจะสงผลในการกระทํารุนแรงในครอบครัวมากกวาเดิม ซึ่งเราก็เห็นในปจจุบันนะคะ ใน 



 ๑๙๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๘๒/๒ 

 

ขาวหนา  ๑  เมื่อวานนี้ก็ มี ในเรื่ องของความรุนแรงในการตีทําร ายลูกนะคะ  ที่

ประจวบคีรีขันธ จนลูกสมองบวมนะคะ ลูก ๒ ขวบ เพราะวาเศรษฐกิจ ความยากจน แลว

ก็ของพอแมที่ทําไรออยนะคะ ก็ทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัวอยูตลอดเวลา สถิติของ

ความรุนแรงในครอบครัวที่ มีการทําร ายกันในครอบครัวนี้  ในคูที่ สมรสสู งถึ ง                  

๔๔ เปอรเซ็นตนะคะ ในปจจุบัน เพราะฉะนั้นในการที่เราจะปกปอง ผูกระทําจะเปนใครก็

ตามนี่ ก็อาจจะเปนอันตรายไดในวรรคนี้นะคะ แลวก็ในการที่เราก็เห็นวา การปกปดมันก็

เกิดมาจากวัฒนธรรมของเราเองในการกลัวที่คนจะรับรูวา เราเกิดอะไรขึ้นในครอบครัว 

แลวก็มีความอาย ผูหญิงเองมีความอายเปนหลักนะคะ แลวก็ในเรื่องของความรุนแรงนี่

จะไมคอยบอกนะคะ ในทุก ๆ ดาน ถึงแมวาจะเปนสามีภรรยากันก็ตาม บางทีไมไดมี

ความสมยอมในการที่จะอยูดวยกัน ฉะนั้น ในเรื่องตัวอยางตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นที่ทําให

ผูหญิงหายไปโดยไมรูสาเหตุ แลวก็บางครั้งหายไป แลวก็ทราบไดวาเสียชีวิตแลว ก็เกิด

จากเหตุการณนี้ โดยเฉพาะคนที่มีหนาตาในสังคมนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะใหทาง

ยกรางพิจารณาอีกครั้ งหนึ่ ง ในขอนี้นะคะ  ในเรื่ องของบุคคลนั้นนะคะ  แลวก็

ขอขอบพระคุณที่ทานไดเพิ่มสวนหนึ่งในเรื่องของใหความคํานึงถึงเรื่องของความรุนแรง

สําหรับสตรีและเด็กในรางที่มีลาสุดนะคะ แตอยางไรก็ตาม ในการที่จะดํารงวรรคนี้ไวนี่ ก็

อาจจะเปนผลรายสําหรับคนที่ไดรับความรุนแรง แลวก็อยากจะใหมีเพิ่มที่แปรไว คือ

อยากจะใหเพิ่มวา ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๘๓/๑ 



 ๑๙๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           ปทติตา ๘๓/๑ 

 

ถาผูที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว และการปฏิบัติอันเปนไมเปนธรรม มี

สิทธิไดรับความชวยเหลือในการเยียวยา และบําบัดฟนฟูการดํารงชีวิตและสวัสดิการอืน่ ๆ 

เนื่องจากวา เราอยากจะใหมีความมีสันติในสังคมนะคะ เพราะฉะนั้นถาเราซอน

พฤติกรรมอยางนี้เอาไวในบาน แลวก็มันก็จะสงผลมาในสังคม ฉะนั้น การรักษาหรือ

เยียวยาผูที่มีแนวโนมที่จะกระทํารุนแรงนี้ รัฐจําเปนที่จะตองหาวิธีทางเยียวยาและบําบัด 

มันจะเปนการแกที่เหตุ ไมอยากจะใหเราเห็นผลโดยตลอดเวลา เพราะวาสังคมในปจจุบันนี้ 

เราก็เห็นวา มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อย ๆ และเรื่องของความรุนแรง และก็เรื่องของเด็กที่

มีความรุนแรงมากขึ้นในการกระทํา เพราะวาไดรับผลกระทบจากครอบครัวนะคะ ฉะนั้น

อยากใหทานคณะกรรมาธิการยกรางลองพิจารณาแกไขคําพูดในวรรคนี้ไดไหมคะ 

เพราะวาอยากจะใหมี ไดรับคําชี้แนะจากทานดวย และก็อยากไดรับคําแนะนําดวยคะ 

อยางไรก็ขอขอบคุณมากคะ สวัสดีคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นี่เปนวรรคสอง

นะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมจะขออนุญาต 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เดี๋ยวกอน        

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ของทานสมชัยที่เมื่อกี้พูดกัน อยูในวรรคสามใชไหม  เพราะในราง

นั้นกรรมาธิการเติมวรรคสองเขาไปอีก ๒ บรรทัด สวนทานอาจารยเจิมศักดิ์ของอาจารย

เจิมศักดิ์ตองถือวา ยูในวรรคไหนนี่ อาจารยเติมอยูในวรรคสี่ใชไหม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ กราบเรียน     

ทานประธานที่เคารพ ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมนี่ไมวาอะไร จะไปไวที่ไหนก็ได เพราะวา

ทานอาจารยสมชัยนี่ใจเดียวกับผม ทานไปอยูในวรรคอีกวรรคหนึ่ง ผมแยกวรรค ก็        

ไมเปนไร ขอเอาเนื้อหากอนนะครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะอภิปรายไปเสียทีเดียว

จะไดไมตองลุกขึ้นมาอีก คือ ผมเห็นกรรมาธิการไดมีการแกไขมาตรานี้ ผมเองก็พยายาม

ดูอยูวา ทําไมทานไปแกไข ก็พอจะเขาใจนะครับ แตวา ก็ไมเขาใจดีนักวา การที่ทานแยก

วรรคออกมาใหมนี่ มันเปนเพราะอะไร แตเดี๋ยวทานคอยอธิบายผมก็แลวกัน แตวาผม

อยากจะถามตอไปดวยวา กรณีที่บุคคลในครอบครัวนี่ถูกการใชความรุนแรง ผมคิดวา     



 ๑๙๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          ปทิตตา ๘๓/๒ 

 

ที่ทานรางนี่ดี แลวก็เราจะตองปกปองเรื่องการใชความรุนแรงในครอบครัว ผมไมเห็น

ประโยชนเลย และผมก็เคยพบแมตีลูก จะดวยความเครียดหรืออยางไรก็ตาม ที่สถานี

รถไฟที่จังหวัดสุรินทร ผมเคยพบแมเอาสายยางฉีดน้ําตีลูกแบบ โอโห ผมเห็นแลวกลัวจะ

ตาย พอเราจะเขาไปพูดจา ก็มีคนมาหามตลอดเวลาวา เขาแมลูกกัน คุณมายุงทําไม      

นี่เปนวัฒนธรรมไทยอีกอยางหนึ่ง เคยเห็นผัวตีเมีย ผมก็รูสึกวาไมดีเลย แตพอจะเขาไปยุง

คนก็บอกวา จะเขาไปทําไม มันเปนเรื่องของผัวเมียเขาตีกัน ทานประธานครับ วัฒนธรรม

ตรงนี้นี่จะทํากันอยางไร แลวกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมตรงนั้นแคไหน ขณะเดียวกันผม

เคยพบผูรวมงานของผมบางคน พอมาทํางาน มันก็พยายามเอามือปดหนา พอดูหนา ก็

เจอรอยเล็บเมียขวนที่หนา นี่เร่ืองจริงครับทานประธาน แลวผมถามวาคุณโดนขวนอยางนี้

แลวคุณทําอยางไร ผมก็ทนไมไหวสิ ผมก็ตอยปากเมีย นี่เรื่องจริงเลย เขาฟงอยู เขาก็

หัวเราะกากเลยวา ผมยกตัวอยางของจริง ทานประธานครับ อยางนี้กฎหมาย เอาละ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญทานคุมครองนะครับ ไมใหใชความรุนแรงอะไรตอมิอะไรนี่ ผม

พยายามจะไมอาน ไมพูดใหมันยาว แตทานประธานหรือทานกรรมาธิการตองชี้แจงวา 

มันครอบคลุมแคไหนเรื่องความรุนแรง ประชาชนเขาจะไดรูดวยวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได

ชวยอะไรเขาบาง สวนที่ผมเพิ่มเติมนี่นะครับ ทานประธานครับ ทําของทานใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้นเทานั้นเองนะครับ ผมเห็นดวย ทานยายที่ ผมก็ไมวาอะไร ผมก็เห็นดวยนะครับ แต

วาที่เราเติมนี่ก็คือ ผูที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว และการปฏิบัติอัน   

ไมเปนธรรม มีสิทธิไดรับความชวยเหลือในการเยียวยาและบําบัดฟนฟู การดํารงชีวิตและ

สวัสดิการ อ่ืน ๆ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๘๔/๑ 



 ๑๙๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          ประไพพิศ ๘๔/๑ 

 

ผมเชื่อวา ทานทั้งหลายที่มีใจอยากจะชวยเหลือคนที่ไดรับความรุนแรงนี่คงจะตอง      

เห็นดวย แลวก็ตอขอความเดิมของทานวา เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการ

เลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ มันก็จะเปนไปดวยกัน แตทานจะไปไวตรงไหน         

ผมไมขัดของนะครับ ชวยดูดวยแลวกัน พวกผมนี่ไดแตมีความรูสึกวา มันควรจะมีอะไร 

แตวาขอความทางกฎหมายตองขอใหกรรมาธิการเชี่ยวชาญกวาอีกมากมายนี่ชวยดู     

ใหด วยนะครับ และกรุณาอธิบายใหผมฟงสักนิดหนึ่ ง  ที่ ผมถามไปเมื่ อสักครู                

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ       

ที่ใชเวลาดีมาก ทานวัชราพูดในตอนนี้ตอไปเลยหรือเปลาครับ เชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร ในการแปรญัตติขอนี้ มาตรานี้นั้น มีการแปรไวในวรรคสี่ครับ 

ซึ่งกระผมจะขอใหคุณวุฒิชาติอภิปราย สวนกระผมจะขออภิปรายในสวนที่ทาน

กรรมาธิการไดกรุณาแก สวนกระผมขออภิปรายในสวนที่ทานกรรมาธิการไดแกไข    

มาตรานี้ในภายหลังครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   แตถาแกไขทาน

ไมตองพูดถึง ๑๐ นาทีแลวนะครับ เชิญทานวุฒิชาติครับ ทานวัชราใชไปหนึ่งนาทีคร่ึงแลว 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพครับ กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร สสร. ครับ สําหรับในมาตราที่ ๕๑ วรรคสามนี้

นะครับ ผมดูในเร่ืองของที่ทางกรรมาธิการยกรางเสนอตอสภารางนะครับ ก็มีการปรับแก

ถอยคําไปบางสวนนะครับ ซึ่งดูแลวคอนขางจะสอดคลองนะครับ เพราะฉะนั้นผมไมติดใจ

ตรงประเด็นนี้นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมมีติดใจในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ตามที่ทาน

กรรมาธิการไดแกไขเพิ่มเติมคําวา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปน

สําคัญ  คือ กระผมเกิดขอสงสัย  คือ นึกไมออกวา การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 



 ๑๙๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        ประไพพิศ ๘๔/๒ 

 

ในการใชสิทธิในการอยูรอด และไดรับการพัฒนาดานรางกายและจิตใจ และสติปญญา 

นั้นนะไดแกอะไร  มีตัวอยางเชนไรครับ กระผมขอคําอธิบายเทานั้น ถาพอใจแลวก็         

ไมติดใจอยางอื่นครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   เชิญกรรมาธิการ

ชี้แจงเลยครับ รวบยอดหมดเลย 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ตองขอขอบคุณทุกทานนะครับที่มีความรูสึกที่ดี แลวก็เอาใจใส

ตอเด็กและเยาวชน และครอบครัว และทานก็พยายามที่จะใหการรางรัฐธรรมนูญได

ครอบคลุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหครบทุกดาน ซึ่งก็ตรงตามวัตถุประสงคของ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเราจะเห็นไดวา มาตรานี้ไดเปนการรางเปนครั้งแรก   

นะครับ ที่กําหนดหลักของการคุมครองสิทธิเด็กอยางครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงไดมีการ

ปรับปรุงแกไขตามที่องคกรตาง ๆ ไดเสนอแนะ ทานที่มีความสนใจ และเขาใจในปญหา

เด็กและเยาวชนก็ขอแกไขเพิ่มเติม จนกระทั่งมีการแปรญัตติในเรื่องเหลานี้นะครับ เราก็

ไดนํามาปรับปรุงดวย กระผมขอกราบเรียนอยางนี้ครับวา หลักการที่เราไดมีการปรับปรุง

แกไขหลังจากที่ไดมีการรางมารางแรกแลว ก็คือ ตองการใหครอบคลุมตามอนุสัญญาวา

ดวยสิทธิเด็ก คือ คอนเวนชัน ออน เดอะ ไรท ออฟ เดอะ ไชลด (Convention on the 

rights of the child) นะครับ อนุสัญญาฉบับนี้มีประเทศตาง ๆ ลงนามรวมดวยมากที่สุด

ในโลกครับ อนุสัญญาฉบับนี้ไดเปนหลัก ซึ่งทําใหเราตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย

หลายฉบับ ซึ่งขณะนี้ผมขอกราบเรียนวา กฎหมายของเราไดบัญญัติไวครอบคลุมเกือบจะ

ทุกดานแลวนะครับ ผมคิดวา รัฐธรรมนูญนี้เพียงแตตอบสนองความตองการใหมัน

บัญญัติไวเปนหลักของบานเมืองใหแนนอนเทานั้นเอง ในหลักการก็คือ สิทธิตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กจะมีดวยกัน ๔ ดานครับ ดานที่ ๑ คือ สิทธิในการอยูรอด คือ 

เซอรไวเวิล ไรท (Survival Right) สิทธิในการอยูรอดก็หมายความวา เด็กตั้งแตอยูในครรภ

มารดาตองเกิดมาแลว ตองเกดิโดยสมบูรณนะครับ ไมพิกลพิการ ---------------------------- 

 

           - ๘๕/๑  
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แลวก็สามารถจะอยูรอดในโลกอันอัปลักษณของเรานี้นะครับ ตองสามารถจะเขมแข็ง     

มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพตอไปในอนาคต สิทธิดานที่ ๒ นะครับ คือ สิทธิที่จะไดรับการ

พัฒนา ดิเวลลอปเมนต ไรท (Development Right) สิทธินี้ก็คือ การที่เขาจะไดรับ

การศึกษาอบรมจากทางครอบครัว ทางดานสิ่งแวดลอม จากโรงเรียน และนอกระบบ

โรงเรียนใหครบถวนทุกดานครับ สิทธิดานที่ ๓ ก็คือ สิทธิที่จะมีสวนรวม ความจริง ก็คือ  

ที่เราบอกวา คํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญนั้น คือ อันนี้แหละครับ 

ซึ่งทานอาจารยวัชรา ขออนุญาตเอยนาม ทานสงสัยวา มันจะมีอะไรบาง กลาวคือวาอะไร

ครับ ทุกดานนะครับ ไมวาจะเปนการพัฒนาที่ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 

เขาบอกวา ตองใหเด็กมีสวนรวมดวย เพื่อการพัฒนาในดานประชาธิปไตยครับ เชนวา 

ตองใหเด็กมีสิทธิออกเสียง แมแตในครอบครัว พอแมมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต จากที่

รวย กลับกลายเปนคนจน ตองใหเด็กมีสวนรวม ตองใหเด็กรับรู ถามิฉะนั้นแลวเด็กจะ    

ถูกกระทบอยางรุนแรงทางดานจิตใจ เพราะฉะนั้นเด็กนี่ตองเขาไปมีสวนรวมดวย            

บางประเทศเขากําหนดดวยซ้ําไปวา เด็กจะมีสวนรวมในวิถีชีวิตของเขานี่ตั้งแตอายุเทาไร 

เชน นอรเวยนี่กําหนดวา ตั้งแตอายุ ๑๒ ขวบ ตองใหเด็กมีสวนรวมในวิถีชีวิตของพอและ

แมดวยครับ แตในบางประเทศก็ไมไดกําหนด อยางเราก็ไมไดกําหนดนะครับ ก็ขึ้นก็อยูกับ

วุฒิภาวะของเด็กเปนสําคัญครับ สําหรับสิทธิประการที่ ๓ จะอยูในวรรคสองครับ ทานที่

เคารพครับ คือ สิทธิในดานการคุมครอง ปองกัน สิทธิในดานการคุมครองปองกัน คือ    

โพรเทกชัน ไรท (Protection Right) นั่นก็มีความสําคัญอยางมากนะครับ ก็จะรวมถึงการ

เยียวยา และการบําบัด แกไข ฟนฟูดวย กลาวคือ เราเริ่มตั้งแตการปองกันมิใหเขาไดรับ

การทารุณกรรม ไดรับความรุนแรง ไมวาจากการกระทําทางดานกาย หรือทางดานจิต 

ทางดานพฤติกรรมตาง ๆ การอาละวาดกันในครอบครัว การทะเลาะเบาะแวงนี่ 

กระทบกระเทือนในจิตใจของเด็กไมไดเปนอันขาดครับ เพราะเด็กจะซึมซับเอาสิ่งที่ไมดี

งาม ชั่วรายนั้น มาเปนวงจรที่อุบาทวตอไปในอนาคตครับ เพราะฉะนั้นที่ทานอาจารย   

ขอแปรญัตติมานี่ ความจริงรวมอยูในนี้หมดแลวครับ ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กนี่ 

เขาเขียนไวเลยนะครับวา คําวา ปกปองคุมครอง คือ โพรเทกชันนี่หมายความวาอะไร 

หมายความวา คือการที่ เด็กจะได รับการปองกันการกระทําอันรุนแรง  อันมิชอบตาง ๆ      
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ไมวาจะกระทําจากผูหนึ่งผูใดก็ตาม จากคนในครอบครัว จากคนนอกครอบครัว ถาไดรับ

การกระทําแลว ไดรับสภาพจิตใจที่ไมดีงาม ตองมีการบําบัด แกไข เยียวยา ตองไดรับการ

บําบัดฟนฟูนะครับ ตองไดรับการชวยเหลือในทุกดาน เพราะฉะนั้นในจุดนี้เอง ปรากฏวา 

ในวรรคสองนี่เราไดขยายถึงอะไรครับ ถึงสตรีดวยนะครับ นอกจากเด็กและเยาวชนตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กแลว เรายังขยายถึงสตรี ขยายถึงสตรีตามไหนครับ ตาม

อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติ  หามมิใหมีการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ            

ในอนุสัญญาฉบับนี้ ก็คือวา มีการคุมครองการทารุณกรรมตอสตรี การประพฤติมิชอบตอ

สตรีนะครับ ตอไปคือเร่ืองของบุคคลในครอบครัว อันนี้เปนแนวสมัยใหม คือเร่ือง                

โดเมสติก ไวโอเลนซ (Domestic violence) หรือความรุนแรงในครอบครัว หรือแฟมิลี                 

ไวโอเลนซ (Family violence) นั้น เราขยายถึงบุคคลทุกคนที่อยูในครอบครัว มิใชแต

เฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรีเทานั้นนะครับ ใครก็ตามที่อยูในครอบครัว ก็มิใหกระทบถึง

ความรุนแรงตาง ๆ ดวย ไดรับการคุมครองหมดนะครับ และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม คือ

อะไร คือ แมลทรีทเมนต (Maltreatment) แมลทรีทเมนตนี่จะคลุมหมดนะครับ ทั้งถอยคํา 

คําพูดที่ไมดีงามตาง ๆ การใชอารมณ ใชความรุนแรงหมด ครบหมดครับ ตามอนุสัญญา

ที่เราไดรับการรับรองแลว เรียกไดวา เราทันสมัยที่สุดในโลกแลวครับตอนนี้นะครับ สวนใน

วรรคตอไป เร่ืองการแทรกแซงและการจํากัดสิทธินั้น ในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ก็

กําหนดไวเลยนะครับวา อาจจะมีการแทรกแซงโดยรัฐ หรือจากบุคคลภายนอกที่หวังดีตอ

เด็กก็ไดนะครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๘๖/๑ 
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ที่จะไมใหเด็กไดรับสิทธิจนเกินขอบเขตนะครับ แตวาอยางไรก็ตาม การที่รัฐจะเขา

แทรกแซงนี่นะครับ ที่วาแทรกแซงนี้ ก็หมายความวา เด็กนี่อาจจะถูกกระทําทารุณอยางที่

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึงเมื่อกี้นะครับ ขออนุญาตเอยนาม คือทานบอกวา ทานไป

เจอกรณีของเด็กนะครับ ถูกพอแม หรือถูกใครในครอบครัวทารุณ แลวทานจะเขาไป

อยางไร ขณะนี้เราไดเขียนในกฎหมายคุมครองเด็ก ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ก็คือ

วา บุคคลใดก็ตามที่พบเห็นเหตุการณ สามารถจะเขาไปชวยเหลือออกมาได และไมตอง

ไดรับโทษดวยนะครับ นี่ก็คือ การเขียนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ก็คือ อันนี้       

แหละครับ คือการแทรกแซง นอกจากนี้ อยางเจาหนาที่ของรัฐไปเจอเคส (Case) ตาง ๆ 

เขาก็พาเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห หรือไปรับเด็กไปดูแลไดครับ เพื่ออะไรครับ เพื่อวา

จะไดพนจากการที่ถูกกระทําทารุณกรรม แตการแทรกแซงนี้จะตองเปนไปเพื่อประโยชน

สูงสุด อันตกไดแก เด็ก แลวก็ตองมีกฎหมายบัญญัติไวดวย เชน มีกฎหมายคุมครองเด็ก

อยางนี้ครับ หรือในกรณีของการจํากัดสิทธิก็เหมือนกัน สิทธิ ๔ ดาน ที่ผมไดเขียน ที่วาผม

ไดกลาววา คณะกรรมาธิการยกรางไดเขียนเอาไวนั้น ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กนี่

อาจจะมีการจํากัดนะครับ ในบางประการ แตตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดอันจะตก

ไดแก บุคคลนั้น คือ เด็ก เยาวชน สตรี แลวก็บุคคลที่อยูในครอบครัวครับ ไมใชกับบุคคล

อ่ืนนะครับ เดอะ เบสต อินเทอเรสต ออฟ เดอะ ไชลด ออฟ เดอะ วูแมน (The best  

interest of the child of the woman) (The best interest of the child and the 
woman) แลวก็บุคคลในครอบครัวเราขยายดวยนะครับ อันนี้เรียกไดวา ไมมีกฎหมายใดที่

ทันสมัยเทานี้อีกแลวครับผม สวนในวรรคสุดทาย ก็ที่กลาวถึงวา เด็ก เยาวชนไมมีผูดูแลนี่

นะครับ ไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ นี่กระผมก็ขอกราบเรียน

วา ความจริงแลวเขียนไวครบถวนแลวอยูในกฎหมายคุมครองเด็กนะครับ เราจะเขียนไว

โดยละเอียดถี่ถวน ก็คือ กรณีที่อาจจะแทรกแซงไดนั่นแหละครับ ก็คือ รัฐจะเขาไป

แทรกแซงในครอบครัวทันทีที่เด็กปราศจากผูดูแล แตการแทรกแซงนั้นเปนการแทรกแซง

ชั่วคราวนะครับ ไมใชแทรกแซงกันถาวร ซึ่งก็จะอยูภายใตหลักการของวรรคที่ ๓ ดวย

เหมือนกัน คือวา ประโยชนสูงสุดตองตกไดกับเด็ก นอกจากนี้จะเห็นไดวา เราก็ไดบัญญัติ 
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หนาที่ของรัฐไวในมาตรา ๗๙ (๑) ซึ่งเปนแนวนโยบายแหงรัฐที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชน ก็คือ 

ตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะฉะนั้นกระผมขอเรียนยืนยันวา ไมมี             

ตกหลนนะครับ ที่ทานไดกรุณาแปรญัตติมา แลวก็ไมมีตกหลนจากหลักสากล และ

อนุสัญญาทุกฉบับที่เราไดรับมาครับ กระผมขอชี้แจงเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผมถามนิดเดียว    

ที่เหมาะสม กับ อยางเหมาะสม นี่เหมือนกันใชไหม  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ครับผม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แตทําไมมาตรา   

ที่ผานมาเมื่อกี้ใช อยางเหมาะสม แลวมาตราตอไปนี้ อีกสองสามมาตรา รูสึกวาจะใช      

ที่เหมาะสม  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  มันเปนไปในทํานอง

เดียวกัน คําวา การศึกษาอบรมที่เหมาะสม ผมเขาใจวาใชหลักครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    ไมครับ            

ในมาตรา ๕๐ นี่เมื่อกี้รับไปแลว 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  คิดวาอยูที่รูปประโยค

ครับผม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยูที่รูปประโยค 

เอาละ ไม ผมถามเทานั้นนะ เพื่ออธิบายได เดี๋ยวภาษาไทย ทานอาจารยเจิมศักดิ์เขาใจ 

เคลียรหรือยังครับ ยัง 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  ขอถามนิดเดียว ผมก็ชื่นชม       

มากนะครับ มาตรานี้ และก็เปนมาตราที่ถาประชาชนไดทราบนี่นาจะดีใจ ถามนิดเดียววา

ตองมีกฎหมายลูกตามมาหรือไม แลวในหลายประเทศ อยางในเยอรมันนี่ พอแมตีลูกนี่

ไมได คือ ถาตีลูกนี่อาจจะมีความผิด แลวทางการอาจจะตองเอาเด็กไป เพื่อที่จะไปดูแล

เยียวยา แลวอาจจะพอแมจะมีความผิดนี่ ขอถามวา ในที่สุดเราจะไปถึงขั้นนั้นไหม                  

แลวขณะเดียวกันที่ผมขอแปรญัตติไว ผมยังไมคอยม่ันใจวา มันมีขอความเหมือนกัน      

ก็คือ ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวนี่นะครับ -------------------- - ๘๗/๑   



 ๒๐๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๘๗/๑ 

 

ไดรับการชวยเหลือในการเยียวยา และบําบัดฟนฟูการดํารงชีวิต และสวัสดิการอื่น ๆ        

ผมอานในนี้แลวนี่ ยังไมเห็นตรงนั้น ชวยชี้ใหผมดูนิดเดียว นอกจากคําวา คุมครอง       

แตวา คุมครอง มันตีความถึงเยียวยาอะไรตออะไรดวยหรือเปลา จะขอความกรุณาทาน

อาจารยกรรณิการชวยถาม หรือแสดงความเห็นกอนไดไหมครับ แลวทานตอบทีเดียว 

เพราะทานอยูในกลุมผมนี่ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยูในกลุม       

แตตองใชเวลานอย ๆ นะครับ เพราะวาเวลาถามเดี๋ยวเพิ่มไปเร่ือย ๆ ไมได อาจารยถาม

สั้น ๆ นะครับ เชิญครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ขอบพระคุณคะ เรียนทานประธานที่เคารพ 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ ตรงสวนของที่แปรมาวา การชวยเหลือในการเยียวยา        

และบําบัดฟนฟู ตรงนั้น ตามที่ทานอาจารยวิชา มหาคุณ ขอประทานอภัยที่เอยนามนะคะ 

ตรงนั้น ไดอางถึงเรื่องของสิทธิเด็กนะคะ ไมวาจะ ๔ ขอนั้น ซึ่งคิดวา ยังไมแนใจวา ตรง

สวนนั้นไดมีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยาอยางไร เพราะวา พอพูดถึงเรื่องของความ

รุนแรงนะคะ มันมีความรุนแรงในทุกกลุม ไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน ไมวาจะเปนสามี ไม

วาจะเปนภรรยา หรือแมกระทั่งคนในครอบครัว ซึ่งความรุนแรงนั้น ก็เกิดมีหลายรูปแบบ

นะคะ ไมวาเรื่องของการใชแรงงาน การทํารายรางกายทั้งทางกาย ทางใจ ทางโบยตี การ

ขมขืน  ไมวาจะขมขืน พอขมขืนลูก พี่ขมขืนนอง หรือวาปู ตา ลุง อะไรเหลานี้ ซึ่งเราก็พบ

กันอยูประจํานะคะวา เหลานี้ลวนแลวแตเปนการทํารายรางกายทั้งทางกายและทางใจ 

นะคะ รวมทั้งการทรมานตาง ๆ เหลานี้ไมแนใจวา ในเรื่องของการเยียวยาของบุคคลแต

ละกลุมคน แลวก็แตละประเภทของความรุนแรงนะคะ ไดมีการวางตรงนั้นไวอยางไร 

เพราะวา เราจะพบวา ในขณะนี้ของเรานั้น พอเจอเด็กวัยรุนก็จะสงไปสถานพินิจเด็ก     

และเยาวชน พอครอบครัวก็จะสงไปยัง ผูหญิงก็จะสงไปยังสถานผูหญิงเหลานี้ แตเปน

ลักษณะของการเขาไปเพื่อจะ ไมแนใจวาเปนเรื่องของการบําบัดเยียวยาหรือไมนะคะ 

หรือจะเปนการซ้ําเติม บางครั้งเปนการซ้ําเติม แตเราก็จะเจอสถานพินิจบางแหงนะคะ 

ยกตัวอยางที่พุทธมณฑลนะคะ ขออนุญาตเอยนาม ซึ่งไดเปนตัวอยางที่ดีในเรื่องของการ

มีสวนรวมของเด็ก เยาวชน ในการชวยเหลือ ดูแล เยียวยา บําบัด ฟนฟูอยางชัดเจน  



 ๒๐๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๘๗/๒ 

 

เหลานี้ก็เลยคิดวา อยากใหทานอาจารย ทางกรรมาธิการยกรางไดเอาไปอธิบาย หรือวา

ลงไปในเจตนารมณใหชัดเจนในเรื่องเหลานี้นะคะ ไมอยางนั้นก็คงไมมี พรบ. คุมครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งกําลังจะมีตามมานะคะ ก็เลยขอความชัดเจน

ตรงสวนนี้คะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็สรุป หมดเวลา

ที่อยูในโควตา (Quota) แลว เชิญทานวัชรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร สสร. กระผมขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยวิชามากครับ ที่ไดใหความรู

ในเรื่องนี้ แตกระผมยังมีขอสงสัยอยูนะครับ ขอคิดดัง ๆ สักนิดหนึ่งนะครับวา ในวรรคหนึ่ง

นี้ เด็กและเยาวชนมีสิทธิ แลวก็โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน คําวา   

โดยคํานึงถึง นี่ มันขยายความวา เด็กและเยาวชนมีสิทธิ และโดยเด็กนั้น จะตองคํานึงถึง

การมีสวนรวมของเด็ก ความคิดของผมมันเปนอยางนี้ครับ เลยดูมันสับสนอยูหนอย      

นะครับ ซึ่งอันนี้เปนเรื่องของการเรียงประโยค แตเนื้อความนี้พอจะเขาใจ แตเมื่อเปน

รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กระผมไมอยากที่จะใหสิ่งนี้หลุดรอดไปโดย

ไมไดใครครวญกันใหถวนถี่ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณรัฐครับ สั้น ๆ 

นะครับทานครับ  

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  สั้น ๆ ที่สุดครับทานประธานครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญครับ ทานประธานครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ขอนิดเดียวครับ 

คือ ที่ทานกรรมาธิการไดพูดนะครับวา คําวา คุมครอง นี่ จะไปเกี่ยวกับ เยียวยา บําบัด 

ฟนฟูการดํารงชีวิตนี่นะครับ ผมก็เลยมีขอสงสัยนิดหนึ่งครับวา ขออนุญาตยกตัวอยาง

ดีกวานะครับ สมมุติวา เนื่องจากภาษาไทยผมก็ไมคอยแข็งนะครับ ก็เลยวา จะถามวา 

สมมุติวาพระคุมครองนี่  แตวาพระจะไปเยียวยา  พระจะไปบําบัดการดํารงชีวิต           

หรือเปลาครับ แตถาเราลงไปชัดเจนลงไปเลยนะครับวาทานจะคุมครอง เพราะแนนอน

ครับ คําวา คุมครอง นี่ เวลาไปเจอชาวบานเขานี่ ทานคุมครองเขาอยูแลวครับ  ------------- 

                    - ๘๘/๑ 



 ๒๐๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๘๘/๑ 

 

แตเวลาเกิดเรื่องทีไรนี่นะครับ เรื่องมันมากอนที่เราจะไปพบเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นผม

คิดวา เราแนนอน เราคุมครองไปแลว แตถามันเกิดเรื่องไปแลว เราจะยอมเยียวยาเขาไหม 

เราจะทําใหชีวิตเขากลับมาสูสภาพเดิมที่มีความเปนอยูปกติ เพื่อจะไดมาเปนประชาชนที่

ดีของเราไดหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  กรรมาธิการ      

คุณสมเกียรติครับ เชิญครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม สมเกียรติ    

รอดเจริญ สสร. ขออนุญาตคําเดียวครับ วรรคสุดทายเลยนะครับ เด็กและเยาวชนซึ่งไมมี

ผูดูแล  มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ คําวา เหมาะสม มี

เกณฑชี้วัดแบบไหน อยางไรหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอลิสาครับ 

เชิญครับ 

   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ก็กราบขอบพระคุณทานวิชา มหาคุณ นะคะ 

ที่ใหความเขาใจในเรื่องนี้นะคะ ตามที่เร่ืองของความคุมครองอยางที่ทานรัฐพูดไวนะคะ    

ก็ยังมีความสงสัยวา ถาเติมจะเติมไดหรือเปลานะคะ เรื่องที่ ๒ ก็คือ เรื่องของบุคคลนั้น  

นะคะ  ถาอยางไร ก็อยากจะใหมีเจตนารมณในการที่จะโพรเทกต (Protect) ผูถูก         

กระทํานะคะ แลวก็อยากใหใสไปในเจตนารมณวาเปนเฉพาะผูถูกกระทําเทานั้นคะ 

ขอบพระคุณคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานโอรสครับ 

เชิญครับ สั้น ๆ ครับ 

   นายโอรส  วงษสิทธ   :  กราบเรียนทานประธานกรรมาธิการครับ           

ทานประธานครับ ผม โอรส วงษสิทธ สสร. ครับ จากวรรคสองนะครับ ขออนุญาตหลัก

ภาษานิดเดียวครับ จากการถูกใชความรุนแรงของเด็ก นาจะเปน การถูกใช นะครับ แลวก็

มีขอสังเกตนิดเดียวครับวา มาตรา ๕๑  ๕๒  ๕๓  ๕๔ นั้น ใชคําวา เหมาะสม ทั้งสิ้น          

ซึ่งคําวา เหมาะสม นั้น เหมือนกับการไดรับการแตงตั้งที่เหมาะสมนะครับ มันไมมีคําตอบ   

ที่ชัดเจน ขอบคุณครับ 



 ๒๐๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๘๘/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานกรรมาธิการ

ตอบรวดเดียวเลยครับ ทุกประเด็น เขาใจวาสัก ๕ ประเด็น  

   ศาสตราจารยพิ เศษวิชา  มหาคุณ  (กรรมาธิการ)   :   ประเด็นแรก               

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม ทานไดมีขอสังเกตวา จะตองมีกฎหมายลูก

ออกมาไหมนะครับ ความจริงแลว หลักเกณฑในเรื่องการคุมครองเด็ก เยาวชน มีมาตั้งแต             

ป ๒๕๔๐ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ นะครับ เราก็ไลตามนะครับ ก็คือ ออก

กฎหมายลูกเกือบจะครบถวนกระบวนความครบหมดแลวครับ กฎหมายคุมครองเด็กนี่

เปนฉบับสุดทาย แลวก็จะมีที่เพิ่มเติม ก็คือ เร่ืองความรุนแรงในครอบครัวที่จะตองมี

กฎหมายกําลังจะออกจากสภานิติบัญญัติแหงชาตินี่นะครับ เพราะฉะนั้นมีฉบับอีกฉบับ

หนึ่งนี่ ก็จะครบถวนนะครับ แตวาอยางไรก็ดี ถาเผื่อมีเกณฑในเรื่องของความทันสมัย ใน

เร่ืองของกฎหมายอีกนี่ เราก็ตองออกอีกครับ เพราะวาในเกณฑที่เราไดพูดไว เราจึงได

เขียนไวกวาง ๆ นะครับ ในเรื่องของประโยชนสูงสุดอันจะตกไดกับเด็กก็ดีนะครับ หรือวา

เปนไปตามกฎหมายบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสงวน และรักษาไวซึ่งสถานะ

ครอบครัว หรือประโยชนสูงสุดอันจะตกไดกับเด็กนะครับ หรือบุคคลนั้น หรือคําวา บุคคล

นั้ น  ซึ่ ง รวมหมดนี่ ครับ  ผมขอเ รียนว า  ความจริ งแล วแมบทอันนี้ มันจะอยู ใน

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชน ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

นะครับ ซึ่งจะมีถอยคํานี้ไวเลยนะครับวา ในกรณีที่จะชวยเหลือ หรือเยียวยา หรือวาดูแล 

หรือจัดการ ไมวาจะเปนการแทรกแซงในเรื่องของครอบครัว ซึ่งกระทําโดยศาล และคณะ

ของผูพิพากษา จะตองกระทําภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสงวนและรักษา

เอาไวซึ่งสถานะของครอบครัว และประโยชนสูงสุดอันจะตกไดกับเด็กและบุคคลใน

ครอบครัวครับ สําหรับที่ทานอาจารยกรรณิการ ขออนุญาตเอยนาม อีกทานหนึ่ง ทานได

พูดถึงเรื่องความรุนแรง แลวก็อยากจะใหใสไวในเจตนารมณ อันนี้คงจะไมมีขอขัดของแต

ประการใดครับ เพราะวาเปนหลักที่แนนอนอยูแลวนะครับ สวนที่พูดถึงเรื่องการเยียวยา

นะครับ การคุมครองและการเยียวยา ซึ่งทานยังติดใจกันอยูวามันจะอยูในคําวา คุมครอง 

หรือไม ที่จริงแลวในภาษาที่เราพูดกันจริง ๆ ก็คือคําวา ปกปองคุมครอง คําวา ปกปอง 

คุมครอง หมายความวา ครอบคลุมหมดนะครับ ทั้งกระบวนการปองกัน แกไข เยียวยา  



 ๒๐๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๘๘/๓ 

 

ฟนฟู อันนี้จะหมดนะครับ ถาเผื่อทานยังติดใจอยู ผมขอเพิ่มคําวา ปกปอง เขาไปอีก

อันหนึ่งก็จะคลุมหมดครับ --------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๘๙/๑ 

 



 ๒๐๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               เกศราภรณ ๘๙/๑ 

 

ถาทานเห็นดวยนะครับ ขอเพิ่มถอยคํา คําวา ปกปองคุมครอง แตวาจะตองเขียนใหมันรับ

กันดวยนะครับ จะขอรับไปให ที่วา มีสิทธิไดรับการปกปองคุมครองจากรัฐ จากการใช

ความรุนแรง ก็คือ ใชความรุนแรงของบุคคลอื่นนี่นะครับ และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม    

ก็คือ จากบุคคลอื่นนั่นเองนะครับ แตถาใชคําวา ถูก อยางที่ทาน สสร. โอรส ไดบอกนี่ มัน

จะไมเปนหลักของภาษาที่ใชในระบบของรางรัฐธรรมนูญครับ สวนที่ทานอาจารยยังติดใจ

ในเรื่องอื่น ๆ ผมขออนุญาตวา ถาเปนหลักเกณฑ ก็อาจจะเขียนไวในบันทึกเจตนารมณ

เพื่อใหชัดเจนขึ้น อยางนี้มีขอขัดของอะไรไหมครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเสริมเกียรติ

ครับ  

   นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ    :   กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ                          

ทานกรรมาธิการยกราง ทาน สสร. ผูมีเกียรติทุกทานครับ จริง ๆ แลวตองดูเจตนารมณ

ของมาตรา ๕๑ วา จะตองการดูแลเด็กเพียงใด คําวา คุมครอง คําวา เยียวยา คําวา 

บําบัดฟนฟู ความหมายคนละอยางกันครับ ผมขอยืนยัน กฎหมายอื่น ๆ ยกตัวอยางเชน 

กฎหมายกองทุนเงินทดแทน เวลาลูกจางตาย ไดรับอันตราย หรือเจ็บปวยจากการทํางาน

ก็จะมีคําพูดอยู ๓ คํา เหมือนกัน คือ ตองมีการรักษาพยาบาล และบําบัดฟนฟู คําวา 

รักษาพยาบาล ก็คือ เยียวยานั่นเอง วาหลังจากประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ แตวาฟนฟู

หมายถึงวา ระยะแผลหายแลว แตวาประกอบกรณียกิจตามปกติไมได ตองมีการบําบัด

ฟนฟู เชนวา จะตองมีการ เขาเสียแขนขาอะไรนี่ ก็ตองฟนฟูใหเขาสามารถกลับมา

ดํารงชีวิตไดอยางปกติ ซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมก็มีศูนยบําบัดฟนฟู ดังนั้น คําวา 

บําบัดฟนฟู ตองอีกขั้นตอนของการเยียวยา สวนการคุมครองนั้น คือ ปองกันไมใหเกิด

อันตรายกอนที่จะไดรับอันตราย คําวา เยียวยานี่หลังจากรับอันตราย คําวา ฟนฟู คือทํา

ใหหายแลวก็ตองกลับมาดํารงชีวิตอยางปกติสุข ประเด็นก็อยูที่วา รัฐธรรมนูญมาตรานี้

ประสงคจะคุมครอง ปองกัน ดูแลเพียงใด สําหรับเรื่องการคุมครองนั้น ก็มีตามที่ทาน                      

ขออนุญาตเอยนาม ทานอาจารยวิชา ไดอธิบายไวแลววา หลังจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐                    

ใช  ก็ออก พรบ .  คุมครองเด็ก  ๒๕๔๖ ซึ่งมาตราสําคัญอยูในประมาณมาตรา  ๙              

และมี ๑๐ ประการ  ที่คุมครอง คือ หามทําโนนทํานี่ละเมิดเด็ก  แตไมมีเกี่ยวกับการ 



 ๒๐๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               เกศราภรณ ๘๙/๒ 

 

เยียวยา หามทุกอยาง โดยเฉพาะรัฐบาลรณรงคเฉพาะ (๑๐) คือ เร่ืองหามจําหนายบุหรี่

และเหลาใหเด็ก ยังมีหามเอาเด็กไปพนัน หามเอาเด็กไปเลนกลางคืนทําใหเสื่อมเสีย                          

การเจริญเติบโต  อยางพวกตลกชอบเอาลูกไปเลนตีหนึ่ งตีสอง  อันนี้ ล ะครับ                          

เปนการคุมครอง  กระผมขอกราบเรียนวา  ถาหากวาคณะของอาจารยเจิมศักดิ์                          

ซึ่งผมเปนผู รับรองนี่  ประสงคจะใหเยียวยาและบําบัด ฟนฟู ก็ตองบัญญัติไปวา                          

ตองมีเยียวยาและบําบัดฟนฟู คําวา ปกปอง มันก็ความหมายคลาย ๆ กับคุมครองครับ 

เปนเรื่องกอนเกิดความเสียหายครับ ขอบคุณมากครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาจารยเจิมศักดิ์

จะสรุปหรือครับ สั้น ๆ เลยนะอาจารย 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ขอบพระคุณครับ ของผมไมคอยสั้น

นะครับ แตวาผมพูดสั้นนะครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาจารยโต ผมรู

แลว 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :   คือผมพูดสั้นครับ ทานประธานครับ 

ผม เจิมศักดิ์ ครับ ผมคิดวา ทานอัยการเสริมเกียรติพูดไดตรง ตรงกับใจ ผมคิดวา คําวา 

เยียวยา ยังไมครอบคลุม ปกปองคุมครอง ตองเติมวา เยียวยา หรือวา จะบําบัดและ

เยียวยา ก็แลวแต ขอความกรุณาวา ถาพิจารณาใสลงไปอีกสักคําหนึ่ง หรือบําบัดเยียวยา

ดวย นี่จะดีที่สุด ผมคิดวา ยังไมคอยตรงนะครับ ขอความกรุณา ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสุรชัยครับ 

เร่ืองทานครับ 

    

          - ๙๐/๑  

 



 ๒๑๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      รัศมี ๙๐/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม สุรชัย      

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมมีประเด็น  ๒ ประเด็นครับ          

ทานประธานครับ ประเด็นแรกก็คือ ขอความในวรรคสองนะครับ เรียนเสนอทาน

กรรมาธิการยกรางนะครับ ผานทานอาจารยวิชา ถาเปนไปไดนะครับ ปรับปรุงถอยคํา    

นิดหนึ่ง ผมวา ก็นาจะทําใหถอยคํามันกระชับขึ้น จากเดิมซึ่งในขณะนี้ใชคําวา เด็ก 

เยาวชน สตรี บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐจากการใชความรุนแรง 

ก็อานแลว ผมคอนขางที่จะสะดุดลักษณะเดียวกับที่ทานวัชราเสนอ ถาเราจะปรับเปนวา

ไดรับการคุมครองจากรัฐใหพนจากการใชความรุนแรง นะครับ มันจะทําใหเวนระยะของ

การใชคําซ้ําไปไดระยะหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ ในมาตรา ๕๑ วรรคสาม เร่ืองการ

แทรกแซงและจํากัดสิทธิของเด็ก ซึ่งเราวางหลักไววา จะกระทําได เวนแตโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย แลวก็บอกเงื่อนไขของการใชอํานาจของกฎหมาย 

ในการที่จะไปแทรกแซง และการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัววา 

เฉพาะเพื่อสงวน และรักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัว หรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น 

ผมเห็นวา นอกเหนือจากการใชสิทธิไปแทรกแซง และจํากัดสิทธิเด็กและเยาวชน เพื่อ

รักษาไวซึ่งสถานะของครอบครัวแลว ก็มีประโยชนอีกอยาง ซึ่งผมเห็นวา มีความสําคัญที่

ควรตอการที่มีความจําเปนตองไปแทรกแซง ก็คือ การรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวดวย

นะครับ เพราะฉะนั้นถาเห็นดวย ก็ขอความกรุณาเติมเรื่องของการแทรกแซง เพื่อรักษาไว

ซึ่งสถานะของครอบครัว หรือสัมพันธภาพในครอบครัว หรือเพื่อประโยชนสูงสุดของบุคคล

นั้น ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วรรคสอง เปน

ความรุนแรง ก็อาจจะตรงกับที่เม่ือกี้ทานโอรสเสนอไว ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ    

แกไขไดอยางไร ตกลงกันไดอยางไร จะไดไมตองโหวต เชิญครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ) : ถาเผื่อถอยคํา เติม     

คําวา วรรคสองนะครับ เด็กและเยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความ

คุมครองและการบําบัดฟนฟูจากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรง คือ ถาพนนี่นะครับ

มันไมรูวา พนแบบไหน เพียงไรนะครับ เพื่อใหปราศจากความรุนแรง ถาเผื่อจะไมตองการ 



 ๒๑๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      รัศมี ๙๐/๒ 

 

ใชคําวา การใชความรุนแรง จากการใชความรุนแรงนี่นะครับ ก็ขอรับไปปรับในถอยคําใน

แบบนี้นะครับ  แลวก็ เดี๋ยวจะเสนอทานอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับ  จะไดผานอันนี้ ไป             

ถาไมอยางนั้น จะปรับถอยคํา ถอยคํา อยูนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง   : ทานรับเรื่องเยียวยาไปดวย           

ใชไหมครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ) : คืออยางนี้ครับ เยียวยา

จะอยูในเรื่องการบําบัดฟนฟูอยูแลว โดยหลักการเลย ผมขอยืนยันเลยวา ไมจําเปนตอง   

มีคําวา เยียวยา ถามีคําวา เยียวยา ก็ไมตองมีคําวา บําบัดฟนฟู ครับ อันนี้ตามกฎหมาย

เด็กครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : โอ.เค. ครับ มีบําบัดฟนฟู ผมก็พอใจ

ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ใกลหมดแลว      

นะครับ เพราะฉะนั้น เชิญคุณสมเกียรติครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ     

รอดเจริญ สสร. คําวา เหมาะสม ครับ ผมกับทานโอรสก็มีความรูสึกเหมือน ๆ กันละครับ 

คําวา เหมาะสม ชวยขยายหนอยครับ เหมาะสมแคไหน อยางไร มีเกณฑชี้วัดแคไหนครับ 

เพราะวามันกลาดเกลื่อนไปหมดเลยครับ สามสี่มาตรานี้เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม

ทั้งนั้นครับ ขอบคุณครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : คือขออธิบายเพิ่มเติม

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ ทานประธาน เร่ืองความเหมาะสม หรือ ที่เหมาะสม นี่ ก็อยาง

ที่ทานอัชพรไดอธิบายไปบางแลวนะครับ คือหมายความวา เราไมอยากจะใชคําวา ทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติครับ หลักเกณฑของเราก็คือวา 

พยายามตัดคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ออกไป แลวใชคําวา ที่เหมาะสม เพื่อให

ศาลนี่ไดมีการวินิจฉัยนะครับ อันนี้ก็หมายความวา ใหขอบเขตในเรื่องของการวินิจฉัยวา 

เหมาะสมแคไหน เพียงไรนี่จะอยู ในหลักเกณฑของศาล  ซึ่งจะดําเนินการ  ซึ่งก็ตอง 

 



 ๒๑๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      รัศมี ๙๐/๓ 

 

ดําเนินการตามกฎหมายอยูแลวครับ ก็เปนการบัญญัติขึ้นเพื่อใชอํานาจทั้งตุลาการ และ

นิติบัญญัติทั้งสองอยางครับ คําวา เหมาะสมอยางนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงนะครับ    

ทานครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ เม่ือกี้ทานวิชายังไมได

ชี้แจงเลยครับวา จะรับขอเสนอของผม ที่ใหเพิ่มเร่ืองความสัมพันธในครอบครัว ลงใน

วรรคสามหรือไมครับ  

 

         - ๙๑/๑ 

   

   



 ๒๑๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          รสรินทร ๙๑/๑ 

 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน             

ที่เคารพครับ ผมเห็นวา ตามมาตรา ๗๙ (๑) นี่จะครอบคลุมอยูแลวนะครับ คือ ในเรื่อง

ของความเปนปกแผนของครอบครัว คือ เปนนโยบายของรัฐอยูแลวครับ จะอยูในอันนั้น       

นะครับ แตวาในสวนนี้จะเปนเรื่องของสถานะของครอบครัว ซึ่งที่จริงเรื่องของสถานะของ

ครอบครัว ก็จะรวมถึงเรื่องสัมพันธภาพนั่นอยูแลวนะครับ ก็ขอใหเปนไปตามที่ทานที่ได   

ขอแปรญัตติมานะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขออภัยทานวิชาครับ เร่ืองความสัมพันธ   

ในครอบครัว กับเร่ืองของสถานะในครอบครัวนี่ ผมเห็นวา ยังมีความแตกตางกันอยูนะ

ครับ สถานะในครอบครัวนี่ มันจะหมายถึงเรื่องของการหยารางของสามี ภรรยา เรื่องของ

บิดามารดากับบุตรนี่ มันจะเปนเรื่องของความสัมพันธในครอบครัวมากกวา 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการบอก

เร่ืองนี้ไมไดขอแปรญัตติไวครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานแปรของทานมาเองนี่ครับ ทานแก   

ของทานมาเองมาตรา ๕๑ นี่ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วรรคสาม       

ไมไดแก สวนวรรคที่แกตกลงกันไดหรือยังครับ เรียบรอยไหมทานสุรชัย 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  วาอยางไรครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาบอก       

วรรคสามทางกรรมาธิการบอกไมไดแกไขนี่ครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  วรรคสามไมไดแกไข 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  วรรคสามนี่ยืนตามเดิม

เลยครับ วรรคสามคอืวรรคสองของเดิมนะครับ ทานกรุณาดูที่เทียบนะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ถาอยางนั้น ผมขอเพิ่มในวรรคแรกไดไหม

ครับ ไดรับการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธ และสติปญญา 

 



 ๒๑๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๙๑/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาบอก        

ทานไมไดขอแปรไว 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ก็ทานเปนคนแกนี่ครับ กรรมาธิการเปนคน

แกวรรคแรก 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการ       

วา อยางไรครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ตกลงวรรคแรกทานแกเองหรือเปลาครับ 

     นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานขอแก       

เปนอะไร ทานสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ผมขอเพิ่ม เร่ืองความสัมพันธในครอบครัว

ครับ ใหเพิ่มเรื่อง มีสิทธิไดรับการพัฒนาเรื่องความสัมพันธในครอบครัว 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดไหมครับ         

ถาไมไดเดี๋ยวอันไหนที่ตกลงกันได 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทําไมไมได ทานกรุณาชี้แจงเหตุผลหนอย 

ทําไมทานไมอยากใหความสัมพันธในครอบครัวไดรับการพัฒนาหรือครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงก็อยากจะแกตามถอยคําที่ทานขอแปรญัตติทั้งหมด

นะครับ แตบังเอิญวา ในเรื่องของการคุมครองนี่นะครับ ในเรื่องของเด็ก เยาวชน และ

บุคคลในครอบครัว เราเนนที่เรื่องความรุนแรงกอนนะครับ คือ เดิมนี่เราเนนวา เด็ก 

เยาวชน ครอบครัวมีสิทธิคุมครองจากรัฐจากการใชความรุนแรง แลวเราก็ปรับมาวา เด็ก

และเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอด และไดรับการพัฒนาในรางกาย จิตใจ สติปญญาตาม

ศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมนี่ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็รวมหมดครับ ถึงใน

สภาพแวดลอมของทางครอบครัว ของทางสิ่งแวดลอมภายนอก โรงเรียน สถานที่          

ทุกอยางที่เด็กอยู ครบหมดนะครับ ทั้งในเรื่องของไมวาจะเปนอยูในครอบครัว หรืออะไร     

ก็ตามนะครับ แลวก็โดยมีสวนรวม ทีนี้ในเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวเราไดมุงเนน

วา ใหรัฐไดมีการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  และความเปนปกแผนของ 



 ๒๑๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๙๑/๓ 

 

ครอบครัว อันนี้ก็จะอยูในมาตรา ๗๙ (๑) ทางกรรมาธิการยกรางก็เห็นวา ก็เปนการ

เพียงพอแลวครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ   

ถาตกลงไมไดก็ตองโหวตแลวนะครับทาน 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : คือ ถาทานวิชายืนยันนะครับวา คําวา  

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม หมายถึง หมายความรวมถึงเรื่องความสัมพันธในครอบครัว

ดวยนะครับ ก็ปรากฏอยูในจดหมายเหตุ ตอไปมีปญหา ก็จะไดคนควาไดวา นี่ทานไดเคย

บรรยายไวแลววา คําวา สภาพแวดลอมที่เหมาะสม นั่นหมายถึงความสัมพันธใน

ครอบครัวอยูแลว เหตุผลที่ผมใหน้ําหนักกับเรื่องนี้คืออยางนี้ครับ -------------------------- 

 

                  - ๙๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          พรเทพ ๙๒/๑ 

 

ทานประธานครับ เราตองอยาลืมนะครับวา เด็กและเยาวชนเขาไมไดอยูกับในครอบครัวที่

บิดามารดาเปนผูใหกําเนิดเขาตลอดเวลา ทานตองใหความหมายกินไปถึงนั้นดวยนะครับ

วา คําวา ครอบครัว  เด็กอาจอยูกับครอบครัวของพอเลี้ยงหรือแมเลี้ยงก็ได หรืออยูกับ

ครอบครัวซึ่งเปนคนอื่นเลยก็ได ซึ่งไมใชเปนทั้งบิดามารดาเขา ไมใชเปนทั้งพอเลี้ยงแม

เลี้ยงเขา เพราะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธในครอบครัวนั้นนะ มันจึงเปนปจจัยสําคัญ

ประการแรกเลยครับ ที่จะนําไปสูปญหาในตัวเด็กตาง ๆ ไดอีกมาก ถาเด็กตองอยูกับ

ครอบครัวที่เขาเกิดความรูสึกวา เขาไมมีความสัมพันธดวย หรือเขาไมไดรับความอบอุน

ในครอบครัวที่เขาไปอยูดวย เด็กนั้นจะมีปญหาตามมาแยะ ผมถึงไดกราบเรียนทานวา 

ผมถึงใหความสําคัญกับเร่ืองสัมพันธภาพในครอบครัววา ควรที่จะเปนสิทธิของเด็ก ไมใช

เปนแคเพียงแนวนโยบายแหงรัฐครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ 

 ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ  (กรรมาธิกการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ก็ขอเขียนไวในเจตนารมณใหชัดเจนวา คําวา สภาพแวดลอม รวมถึงเรื่องของ

สัมพันธภาพในครอบครัวครับ 

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรครับ 

ตกลงนะครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :    ถามีบันทึกแลวผมตกลงครับ 

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ขอบคุณ

มากครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๕๑ ใชไหมครับ เปนไปตามที่ตกลงกันแลวนะครับ      

กับกรรมาธิการนะครับ เชิญเลขา 

 นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๕๒ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๕๒      

นะครับ มีผูสงวนคําแปรทานเดียว เชิญทานวัชราครับ 

 



 ๒๑๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         พรเทพ ๙๒/๒ 

 

 นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอมอบใหคุณวุฒิชาติครับ 

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ     

คุณวุฒิชาติครับ  

 นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร สสร.  ครับ ทานประธานครับ ในมาตราที่ ๕๒ นี่นะครับ จริง ๆ 

แลวทางคณะกรรมาธิการยกรางไดแกไขถอยความใหเรียบรอยนะครับ ก็เปนไปตามที่ผม

ขอแปรญัตติไวนะครับ ทีแรกก็ติดใจเหมือนกันกับคําวา เหมาะสม นะครับ แตไดรับฟง   

คําชี้แจงจากทาน สสร. ทานอาจารยวิชานะครับ ก็เขาใจนะครับ ก็ไมติดใจครับ ขอบคุณ

ครับ ทานครับ 

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมติดใจแลว    

นะครับ ผานนะครับ เนื่องจากผูขอสงวนไมติดใจ เพราะฉะนั้นเปนไปตามที่กรรมาธิการ

เสนอนะครับ เชิญครับ 

 นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพ ผม อรรครัตน รัตนจันทร ครับ กระผมในนามของทานอาจารยพิเชียรมีแปรญัตติ

อยูตรงนี้ครับ ไมทราบทานประธาน  

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีครับทาน     

ไมมีนะครับ มีหรือ 

 นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  มาตราที่ ๕๒ หนา ๔๐ ครับ  

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตราที่ ๕๒       

มีหรือ มีไหม 

 นายอรรครัตน รัตนจันทร : หนา ๔๐ ครับ อยูทายสุดเลยครับ ทานประธาน

ครับ 

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอประทานโทษ 

 นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  ทานอนุญาตนะครับ  

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 



 ๒๑๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             พรเทพ ๙๒/๓ 

 

 นายอรรครัตน รัตนจันทร  : ในมาตราที่ ๕๒ ทางกลุมกระผมไดขอ       

แปรญัตติเปนวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ   

โดยตัดคําวา และไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ออก ทั้งนี้ เพื่อใหเปนสิทธิที่เทาเทียม

กันครับ โดยกระผมขอกลาวเหตุผลเรียนตอทานประธานอยางนี้ครับ  

 นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ อธิบาย

เพิ่มเติมอะไร เชิญ 

 นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ครับ การยอมรับสิทธิของผูสูงอายุที่จะไดรับ

ความชวยเหลือและสวัสดิการจากภาครัฐโดยเทาเทียมกัน จะโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เชน จาก

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการจัดการใหมีกองทุนผูสูงอายุ   

อยางเปนระบบ หรือในรูปแบบเงินสมทบจากภาครัฐใหกับกองทุนสัจจะออมทรัพยและ

สวัสดิการภาคประชาชน หรือเปนระบบประกัน แมภาระทางดานการเงิน การคลังของ

ประเทศจะเพิ่มขึ้น แตก็เปนผลดีตอประเทศและคุมคา ------------------------------------------ 

 

         - ๙๓/๑ 



 ๒๑๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                      อุทัยวรรณ ๙๓/๑ 

 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีโปรแกรม (Program) เกื้อกูลผูสูงอายุอยางเปนระบบ การ

ชวยเหลือมีจริง แตวาการครอบคลุม ไมวาจะเปนในเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชรา สถาน

สงเคราะหคนชรา กองทุนผูสูงอายุที่ทําระบบสมัครเลน หรือระบบนํารอง ที่ผานมาเปน

เพียงแตพอใหรูวา ประเทศอื่นมี ประเทศไทยก็มีใหความชวยเหลือเชนกัน แตวาไม

เหมือนกัน ภาครัฐจะตองเปนผูนําในการชวยเหลือผูสูงอายุ เพื่อตระหนักถึงบุญคุณของ

ผูสูงอายุที่เคยทําบทบาทอุปการะเลี้ยงดูลูกหลาน เคยเสียภาษีใหรัฐทั้งทางตรงและ

ทางออมระหวางการทํางาน เราจึงควรคิดวา นี่คือกติกาของสังคมในตอนที่ผูสูงอายุ

เหลานั้นอยูในวัยทํางานก็ไดเสียภาษีใหกับภาครัฐ และเมื่อถึงเวลาแกเฒา ก็ควรที่จะ

ไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดจากสวัสดิการของรัฐ จึงควรที่จะสนับสนุนใหรัฐใชเงิน

ภาษี และหากจะตองจายเงินภาษีเพิ่มขึ้นบาง ก็ควรจะยินดีจาย เพื่อที่จะไดจัดระบบการ

ชวยเหลือผูสูงอายุพรอมกับการสนับสนุนใหเพิ่มภาษีทางตรง ไดแก ภาษีเงินไดหรือภาษี

ทรัพยสิน ซึ่งความจริงงบประมาณของรัฐที่จะใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุก็ไมได

มากมายอะไร อยูในวิสัยที่จะเปนไปได และไมทําใหสถานการณการคลังของประเทศ

ลําบากอยางแนนอน โดยสรุป ก็คือ ผมคิดวา ที่ผานมานะครับ ทุกคนมีการเสียภาษีหมด 

เพราะฉะนั้นเมื่อเขาเหลานั้นกลายเปนผูสูงอายุขึ้นมา การไดรับความชวยเหลือจากรัฐก็

นาจะเทาเทียมกันครับ กราบขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานอาจารย

วิชัยครับ ทานขอสงวนคําแปรไว ไมมี ผานไปนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง นะครับ ผมเห็นดวยกับทานทั้งหลายที่แปรญัตติ แลวทานก็อภิปรายมาทั้งหมด  

แตวา ถาทานอานขอความของผมที่เติมนี่ จะคิดวา จะเห็นวา สิ่งที่ผมขอเติมนะดีที่สุด 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาอยางนั้นเลย

หรือทานอาจารยเจิมศักดิ์  

 

 

 



 ๒๒๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       อุทัยวรรณ ๙๓/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เอา งายดีจะไดสั้น ๆ ไงครับ ทาน

ลองอานดูสิครับ ในหลักการเดียวกัน แตผมเติมวา ผูสูงอายุนี่นะครับที่ บุคคลซึ่งมีอายเุกนิ   

หกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวย

ความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลืออ่ืน ๆ จากรัฐ หรือจะ 

ความชวยเหลือที่เหมาะสม ก็ได เพราะวาทานกลัววา เดี๋ยวไปใส เดี๋ยวไมมีกฎหมายลูก 

เดี๋ยวไมเหมาะสม เดี๋ยวเกินไป อ่ืน ๆ ที่ทานจะใสคือ ที่เหมาะสม ผมไมวา แตวาขอความ

วา สวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ นี่ ผมวาใชไดนะครับ แลวก็

สอดคลองกับทุกกลุมเลย เพราะวาถาทุกกลุมนี่นะครับสอดคลองกันนี่ เดี๋ยวถารวมกัน 

เดี๋ยวเรามาลงคะแนนใหกลุมผม เปนอันวาใชได ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยวาใชได 

เดี๋ยวผมฟง กรรมาธิการวาอยางไรครับ ทั้งสามทานที่เขาแปรไว จะแกตกลงอะไรกับเขาได

บางครับ เชิญใครชี้แจงครับ ยังตกลงไมได เชิญทาน 

  นายวิจิตร  วิชัยสาร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ สําหรับมาตรานี้ ที่ทานสมาชิก

กรุณาแปรญัตติ แลวก็เปนการเอื้อเฟอกับทานผูสูงวัยนะครับ ผมก็ขอขอบคุณแทนทุก ๆ 

ทานดวยในวันนี้นะครับ แตอยางไรก็ดีครับ มีประเด็นพิจารณาอยู ๒ ประเด็นครับ คือ ใน

สวนหลักการคงสอดคลองกันแลวนะครับ ตั้งแต ๒๕๔๐ แลวก็ฉบับฟงความคิดเห็น   แลว

ก็ฉบับที่เสนอสภานะครับ แตวา ประเด็นอยูที่ทาน เม่ือกี้ทานสมาชิก เดี๋ยวผมลืมชื่อไป

แลว ประทานโทษนะ ทานสมาชิกที่เสนอแทนในกลุมของคุณพิเชียรนะครับ ขอตัดคําวา 

ไมมีรายไดเพียงพอ ออกใชไหมครับ ตรงนี้นะครับ นี่ประเด็นพิจารณา ซึ่งปริมาณของ

จํานวนผูสูงอายุนี่นะครับ  ซึ่งเปนผูสูงวัยนี่นะครับ บางกลุมก็อาจจะไมประสงคที่จะขอรับ

การชวยเหลือนะครับ -------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๔/๑ 



 ๒๒๑

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              นชัชา ๙๔/๑ 

 

จะใหตีความวา เกิน ๖๐ ป แลวก็ไมจําเปนตองเขียนวา ไมมีรายได เปดกวางไว มันจะมี

ปญหาในทางปฏิบัติอยูนะครับ ในความเห็นของผมนะครับ คือ จริง ๆ แลวเรานาจะเจาะ

เขาไปที่กลุมที่เดือดรอน และที่ไมมีรายไดเปนสําคัญ นาจะเปนอยางนี้นะครับ แลวสวน

การที่นําเสนอในเรื่องของสิทธิประโยชนในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์

กรุณาเสริมเขามานั้น  อยูใน พรบ. ผูสูงอายุ ครอบคลุมไว โดยเฉพาะในมาตรา ๑๑ นี่

ครอบคลุมไวทุกประเด็นที่เราเปนหวงแลวนะครับ เพราะฉะนั้นการชวยเหลือที่เหมาะสม 

แลวก็มีกฎหมายบัญญัติอยูแลวครับ ในการที่จะชวยเหลือครับ เพราะฉะนั้นในความเห็น

ผมนาจะดําเนินการไดเหมาะสมดีแลวครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผูแปรวาอยางไร

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ไมขัดของใชไหม ทานอรรครัตน ครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่

เคารพครับ ผม อรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมขอเจรจากับ

คณะกรรมาธิการครับ โดยเปลี่ยนเปนวา ผูที่ประสงคที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 

อยางนี้ไดไหมครับ ก็คือ ถาไมประสงคก็ตัดออกไป  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  แกตามนี้ใหผม

ดวยนะ ถาแกตามนี้ มีสิทธิไดรับ ผมเกิน ๖๐ ผมไดรับดวย วาไหมครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ถาประสงคครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ชวยเหลือ

กรรมาธิการหลาย ๆ คนไมใชหรือ กรรมาธิการใครจะชี้แจงครับ ชี้แจงดี ๆ นะครับ

ไมอยางนั้นผลประโยชนขัดกันหรือเปลาไมรู 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : บนนี้ ทานประธานครับ 

ผม วุฒิสาร ครับ บนนี้หลายทานอาจจะไดประโยชน ผมยังไมไดประโยชนครับ จะไดใน

อนาคต ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับ ทานประธานครับ ประเด็นที่ทานอรรครัตน 

ขออภัยที่เอยนาม ที่ทานตัดเรื่องของคุณสมบัติของผูสูงอายุออก แลวก็หมายถึงวา

ผูสูงอายุทุกคนควรไดรับสวัสดิการจากรัฐนี่นะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา หลัก     

ในการดูแลผูสูงอายุ มันมีหลักอยูวา ถาเราสงสัญญาณในการดูแลจากรัฐมากนี่นะครับ  



 ๒๒๒

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             นชัชา ๙๔/๒ 

 

ในมุมกลับ ก็คือวา การดูแลจากครอบครัวจะลดลง เพราะฉะนั้นแนวทางแบบนี้ ผมคิดวา

การที่กําหนดเอาไววา ตามความเหมาะสมนี่ จริง ๆ แลวการดูแลผูสูงอายุไมไดดูเฉพาะ

เร่ืองของรายไดหรือเบี้ยยังชีพ แตวามีการดูอีกหลายอยาง รวมทั้งมาตรการอื่นที่ปรากฏ

อยูในรัฐธรรมนูญ เชน มาตรการในเรื่องของการสงเสริมใหสถาบันครอบครัวนี้มีความ

เขมแข็งขึ้น ประเด็นเหลานี้จะเปนประเด็นประกอบครับ เพราะฉะนั้นถาเราไปมุงเนนกับ

กลุมผูสูงอายุ  และพยายามที่จะไปสรางหลักประกันทุกอยาง ในฐานะที่เปนรัฐ แนวโนมก็

จะเปนในลักษณะที่เปนรัฐสวัสดิการ และจะสงเสริมใหระบบสถาบันครอบครัว ซึ่งเราเพิ่ง

พูดไปเมื่อกี้นะครับ แลวก็อีกหลาย ๆ กรณีนี่ ทําใหเกิดระบบที่หางเหินเกินไป จริง ๆ แลว

ระบบ การดูแลผูสูงอายุเปนระบบที่เปนทั้งระบบตามประเพณีนิยม แลวก็เปนระบบตาม

สากล คือ หลักวิชาในการดูแลนะครับ ดังนั้น ผมจึงคิดวา การกําหนดกลาง ๆ นาจะเปน

ประโยชนนะครับ สวนประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออภัยที่เอยนามครับ ไดกรุณาให

ความเห็นเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันเปนสาธารณะนี่ จริง ๆ ผมก็ยัง

พยายามนึกครับวา มันจะมีอะไรบางที่เปนตัวอยาง คือถาคนที่พิการนี่คอนขางชัดเจน    

นะครับ แตวาถากรณีผูสูงอายุก็ยังพยายามนึกอยูวา ถาเราใสเขาไปแลว ในขณะที่ยังไมมี

ความชัดเจนก็อาจจะตองไปคิดกันตออีกไกลเหมือนกันครับ ทานอาจารยครับวา เราจะไป

เพิ่มเติมอะไรที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกนะครับ ผมเองยังคิดวาถาทานสมาชิกจะกรุณา 

ผมคิดวาเราคงไวนะครับ เพราะวาหลักสวนใหญในเรื่องของผูสูงอายุ เราก็ดูแลดีอยูแลว 

แตวาเสนแบงความสมดุลระหวางการดูแลโดยรัฐ กับการสงเสริมใหครอบครัวเปนผูดูแล 

ผมคิดวาอันนี้เปนจุดสําคัญที่อยากฝากใหทานลองพิจารณาดูครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ       

เมื่อกี้ อาจารยเจิมศักดิ์วาอยางไรกอนครับ สั้น ๆ นะครับอาจารย จะรับ ไมรับอยางไร 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผม เจิมศักดิ์ ครับ ขอถามนิดหนึ่งวา

ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ เม่ือกี้ผมพยายามนั่งคน แตพอดีผมไมมีอินเทอรเน็ต 

(Internet) กับมือ บอก มาตรา ๑๑ มันคืออะไร ขอถามนิดหนึ่งครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใครตอบ สั้น ๆ 

เชิญครับ 



 ๒๒๓

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               นชัชา ๙๔/๓ 

 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  คือในมาตรา ๑๑ นี่นะครับ ของ

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระบุในสิ่งที่พวกเราเปนหวงกันไวเกือบจะ

ครบถวนสมบูรณเลยนะครับ ------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๙๕/๑ 

 

 



 ๒๒๔

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            สุพชิชาย ๙๕/๑ 

 

อยางเชน ในขอ ๑. การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่จัดไว โดยใหความสะดวก

และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ  ๒. การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  ๓. การประกอบอาชีพ หรือฝกอาชีพที่เหมาะสม         

๔. การพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุม ในลักษณะ

เครือขายหรือชุมชน  ๕. การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุ

ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ  ๖. เปนการชวยเหลือดาน   

คาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม  ๗. ยกเวนคาชมสถานที่ของรัฐ  ๘. การ

ชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง ในประการที่ ๙ นั้น เปนการใหคําแนะนําปรึกษา

ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการแกไขปญหาครอบครัว  อันที่ ๑๐ จัดที่

พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหม ใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง  อันที่ ๑๑ เปนเรื่องที่

เราทราบกันอยูแลว ก็คือ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและ      

เปนธรรม อันที่ ๑๒ การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งไมทราบจะขอรับ

บริการไหมอันนี้นะครับ  อันที่ ๑๓ การอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ก็เขาจะมี

คณะกรรมการที่ทําหนาที่ในเร่ืองนี้ที่พิจารณา พระราชบัญญัตินี้เพิ่งออกมาเมื่อป ๒๕๔๖ 

โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวมันก็มีผลตอการดําเนินการที่

ตามมา เพราะฉะนั้นการที่เราเขียนไวในกฎหมายในลักษณะทํานองนี้นะครับ ที่อาจารย

เจิมศักดิ์บอก การใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ โทษที ที่อาจารยเจิมศักดิ์พูดถึงวา สิ่งอํานวย

ความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีนี่ ความจริงคําวา สมศักดิ์ศรี มันก็อาจจะ

มีความหมายที่ไมชัดเจนเพียงพอ แตวาถาเราดูจากในรายละเอียดของกฎหมายใน 

มาตรานี้แลว ผมคิดวา ความประสงคทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไดรับการตอบสนองอยูแลว

ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวิทยาครับ 

ทานยกมือนานแลวครับ ขอใหทานนิดหนึ่งกอนอาจารย 

 

 



 ๒๒๕

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            สุพชิชาย ๙๕/๒ 

 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน

ทานประธานครับ มีคําถามจากพี่นองประชาชนวา เราจะไดอะไรจากรัฐธรรมนูญ       

สวนหนึ่ง คือ ขอมาตรา ๕๒ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีรายไดเพียงพอ

แกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ และกรรมาธิการยังเพิ่มขอความจาก

ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ มันก็มากพอแลว ยังตัดขอความเดิมที่วา ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ ก็รัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับไดทันทีหลังจากที่ประกาศใช เชื่อวา       

พี่นองประชาชนคงจะพอใจในขอนี้นะครับ และก็หลาย ๆ ขอ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ดีแลวนะครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์รับไดไหมครับ สั้น ๆ นะครับอาจารย มีคนยกมืออีก  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมยืนขึ้นทีไรทานก็บอก สั้น ๆ     

ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์นะครับ คือผมฟงนี่บอกวา มาตรา ๑๑ พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุนี่ ผมก็ดีใจ ที่ทานพูด แตวาผมสับสนนิดเดียว คือ ทานเคยใหหลักการกับพวกเรา

วา รัฐธรรมนูญนี่ไมอยากที่จะตองรอกฎหมายประกอบ หรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ แตเที่ยวนี้ทานบอก มีกฎหมายบัญญัติแลว เลยไมตองบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญ ผมก็เลยงงวา ตกลงรัฐธรรมนูญเราควรบัญญัติกวาง ๆ คราว ๆ ใหมันถูกตอง

ไหม แลวกฎหมายบัญญัตินี่ มันตองบัญญัติตรงกับเรา ถึงแมวามันบัญญัติแลวนี่ เราก็ใส

ขอความสักคําใหญ ๆ ใหมันเห็นวา มันดีแลว แบบนี้คุณไปแกไมไดนะ อยางนี้เปนตน       

ผมถามแคนั้นเอง ขอกฎหมาย เพราะวาผมสับสนตรงนี้นะครับ ผมตามทาน ทานบอกผม

วา กฎหมายรัฐธรรมนูญในตัวของมันเองตองบอก แลวขณะที่ไมมีกฎหมายบัญญัติตอง

ใชได ผมก็ตาม ก็แก ชวยดูตามแนวคิด พอเที่ยวนี้ทานบอก มีบัญญัติแลว ไมตองใส ผม

เลยไมรูวาทานจะเอาอะไร อยางไร หรือวาทานคิดวา ถาอยางนี้ใสสักคําหนึ่ง แลวก็

บัญญัตินี่มันก็ดีแลว ก็ตรง ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )   :  เมื่อกี้             

ทานสมเกียรติไมอยูใชไหมครับ ทานรัฐครับ ทานสมเกียรติกอน ขอเชิญทานสมเกียรติ 

แลวทานรัฐ 

          - ๙๖/๑ 



 ๒๒๖

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              วีรุทัย ๙๖/๑ 

 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ 

ครับ ประเด็นนิดเดียวครับตรงนี้ คือวา มาตรา ๕๒ เขียนไววาอยางนี้นะครับ บุคคลซึ่งมี

อายุเกินกวาหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอ นะครับ ไมมีรายไดเพียงพอ กับ       

มีรายไดไมพอเพียง เหมือนกันไหมครับ ไมมีรายไดเพียงพอ ก็แสดงวา ไมมีใชไหมครับ ไม

มีเลยนะครับ แลวเราจะไปกําหนดไดอยางไรครับ แลวก็จะชี้วัดกันไดอยางไรวา คนนี้ไมมี

เลยนะครับ เดี๋ยวจะเปนปญหาที่จะตองมาตีความกันอีกนะครับ เพราะวาตรงนี้ที่

เหมาะสมที่วา มีพระราชบัญญัติรองรับอยูนี่ ผมกลัวจริง ๆ วา พระราชบัญญัติไมบอกไว

ดวยวา ไมมีรายได หรือมีรายไดนี่ มีรายไดไมเพียงพอ กับ ไมมีรายไดเพียงพอ นี่ คนละคํา  

นะครับ คนละความหมายครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณรัฐครับ 

   นายรัฐ ชูกลิ่น : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ อันนี้ผมจะใชเวลาไมนาน

นะครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ขออนุญาตแปรในฐานะคนที่รวม

แปรกับทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ อันที่ ๑ ที่ทานเขียนวา สวัสดิการ สิ่งอํานวยความ

สะดวกอันเปนสาธารณะอันสมศักดิ์ศรี ทุกคนของเรานี่นะครับ ผมวา วันนี้เรายังไมแก    

ไมเฒามากนะครับ ตอไปเราก็จะแก จะเฒา เราก็จะเปนคนสูงอายุนะครับ หลายทานก็ได

ทํางานเพื่อประเทศชาติมาเยอะนะครับ ทานทุกทานก็มีศักดิ์ศรีนะครับ พออายุมากแลว   

เราก็ตองใหศักดิ์ศรีเขานะครับ แลวผมขออนุญาตตอบที่ทานกรรมาธิการไดถามนะครับวา 

สิ่งอํานวยความสะดวกนี่ ผมขออนุญาตยกตัวอยางนะครับ สิ่งอํานวยความสะดวกคง    

ไมจําเปนวาจะตองเปนโตะ เกาอี้ ของนะครับ ผมขออนุญาตยกตัวอยางวา สมมุติวา     

คนอายุ ๘๐ ป เดินเขามาที่โรงพยาบาลนี่ เขาตองไปตอคิวเหมือนกับคนปกติไหมครับ 

หรือวาตรงนี้คือ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เขามีสิทธิจะลัดคิวเขาไปกอน เพื่อไปหาระบบ

สาธารณสุขไดกอน หรือวา ถาเขามาแลวจะมีนางพยาบาลไปประคองเขาเขามา เขาไป

หาหมออยางนี้นะครับ อันนั้นเรียกวา สิ่งอํานวยความสะดวกหรือเปลานะครับ ซึ่งผมก็

ยืนยันวา การที่ใสคําวา มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ

อยางสมศักดิ์ศรี เพิ่มขึ้นมานี่ ผมคิดวา เปนสิ่งที่นาจะดีครับ ขอบพระคุณครับ ทาน

ประธานครับ 



 ๒๒๗

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                วีรุทัย ๙๖/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ    

เชิญทานกรรณิการครับ ใหกระชับนะครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานที่เคารพ กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร คะ ตรงสวนนี้ขอสนับสนุน ตะกี้ไดมีการพูดถึงเรื่องของผูสูงอายุนะคะ มีสิทธิ

ไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตรงสวนนี้คิดวา ในเรื่องของ

เครือขายของผูสูงอายุ หรือตาม พรบ. ผูสูงอายุที่ไดออกมาแลวนั้น ตรงสวนนี้ไดมีการ    

พูดถึงนี่ก็จริง แตขณะนี้แนวโนมของสังคมไทยนี่ผูสูงอายุจะมากขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ แลวก็       

มีแนวโนมวา จะมากกวา แลวก็เปนภาระ ไมใชเปนภาระ หมายถึงวา เปนบุคคลที่มี

จํานวนมากของสังคม บุคคลเหลานี้โดยสวนใหญแลวเปนผูเฒาที่มีความมั่นใจ และก็มี

ความเชื่อม่ันตัวเองสูง ตัวอยางพวกเราที่มีอายุเยอะ ๆ ก็จะมีความเชื่อม่ัน เพราะฉะนั้น

เหลานี้จากสวนหนึ่งก็จะเปนการพึ่งตนเอง ก็มักจะพึ่งตนเอง แตการพึ่งตัวเองเหลานี้   

ตามสภาพรางกายที่ถดถอย อายุมากขึ้น อยางตะกี้คุณรัฐ ชูกลิ่น ไดกลาวถึงวา ผูสูงอายุ

เวลาไปไหนนี่การเดินทาง การเดินเหิน การลุก จะนั่งตาง ๆ เหลานี้ก็จะไมสะดวก 

เพราะฉะนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เหลานี้ คือ ยกตัวอยางเชน ทางลาด ซึ่งก็ตอง  

มีใหสําหรับผูสูงอายุ หรือการจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ เชน การดูแล แมกระทั่ง ยกตัวอยาง   

เร่ืองสวม สวมสําหรับคนพิการปจจุบันนี้ก็ไมไดเฉพาะคนพิการ ก็จะรวมถึงสวมเปนสวม

สําหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และหญิงมีครรภ ตัวอยางอยางนี้เปนตน ซึ่งจะใชรวมกันได    

ไมจําเปนวา ตองไปแยกตางหาก แตจะชี้ใหเห็นวา ผูสูงอายุขณะนี้มีแนวโนมมากขึ้น 

รัฐธรรมนูญของเรานี้จะรองรับตรงสวนนั้นไดอยางไรนะคะ สวนที่ ๑ -------------------------- 

 

           - ๙๗/๑ 



 ๒๒๘

สสร ๒๕/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                           ปทิตตา ๙๗/๑ 

 

สวนที่ ๒ ก็คือ สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น จะครอบคลุมรวมไปถึงมากขนาด

ไหนนะคะ ในสวนนี้ซึ่งอยากจะให ถาเขียนลงไปไดก็เขียน ไมไดก็ตองลงไปในเจตนารมณ 

เพราะวาในสวนของคนพิการเรายังบรรจุไดนะคะ ขอบพระคุณคะ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงกรรมาธิการ

ครับ ทานใดทานหนึ่งก็พอแลว 

  นายชูชัย ศุภวงศ  (กรรมาธิการ)  : ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ นะครับ 

การเขียนที่เหมาะสมจากรัฐนี่ ก็คิดกันเยอะนะครับ เพราะวาเราตัด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ออก เพื่อใหสิทธิไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญ ทีนี้การเขียน ไมมีรายไดเพียงพอ

แกการยังชีพมีสิทธิไดรับ นี่ คิดวา นาจะเหมาะสมครับ ถาเราเขียนเรื่องอยางสมศักดิ์ศรี

อะไรเขาไป ซึ่งเขียนไดก็ดี แตวามาตราตาง ๆ ถาจะดูตอไปจะเปนภาระที่รัฐตองรับอีก

เยอะเลย แลวผมอยากจะบอกตัวเลขผูสูงอายุขณะนี้นะครับ มีประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นต 

ประชากรตอนนี้ประมาณ ๖๓ ลาน ก็ ๖.๓ แลวก็กวาครึ่งหนึ่งที่ลําบาก ที่จะตองรับการ

ชวยเหลือ แลวก็มองไปอีก ๑๕ ปขางหนา จะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ ๑๗ เปอรเซ็นต        

๑๗ เปอรเซ็นต นี่ก็ประมาณ ๑๑ ลานคน ซึ่งเปนภาระที่คอนขางเยอะนะครับ แลวก็

ประชากรไทย ๑๕ ปขางหนาคงอยูประมาณ ๖๕ ลานคน แตวาผูสูงอายุนี่เพิ่มขึ้นใน

สัดสวนที่มาก เพราะฉะนั้นการเขียนอยางนี้ก็ยืดหยุน ถารัฐสามารถที่จะทําไดก็จะพัฒนา

ใหอยางสมศักดิ์ศรี ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในมาตรา ๔ นะครับ แตถาไป

เขียนรัดมากก็เดี๋ยวเกรงวาจะลําบากครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณวัชรารับได   

ไหมครับทาน สั้น  ๆ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  รับไดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย   

เจิมศักดิ์รับไดไหม 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถาเติมตรงอยางที่ผมวา ก็รับไดครับ  

ผมไมไดพูดเลนนะครับ  

 



 ๒๒๙

สสร ๒๕/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                           ปทิตตา ๙๗/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถาไมอยางนั้น

เดี๋ยวโหวต ไมเปนไรครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถาอยางนั้นโหวตเลยครับ ผมได   

คุย ๆ มาแลวครับ เชิญครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานอรรครัตน 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ ผม อรรครัตน รัตนจันทร ครับ สิ่งที่ผมนําเสนอก็มีความสําคัญอยูตรงที่อยากจะ

ใหทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการยกรางไดเล็งเห็นวา ผูสูงอายุนั้น

กอนหนาที่เขาจะเปนผูสูงอายุเขาไดเสียภาษีมาตลอด เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ควรจะ

ชดเชยเขา แลวก็ผมเขาใจวา นาจะเปนการจูงใจใหคน โดยเฉพาะที่เปนภาคเอกชนครับ 

หันมาเสียภาษีมากยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ทั้งนั้น ถาคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยกับญัตติของ

กระผม กระผมก็ขอใหทานใดที่สนับสนุนญัตติของกระผมไปยกมือโหวตใหรวมกับ     

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขอขอบพระคุณครับ ขอใหอาจารยเจิมศักดิ์ชนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงของทาน          

ไมเอาแลวนะ ไปเอาของอาจารยเจิมศักดิ์ อันเดียวใชไหมครับ ทีนี้ของทานวัชรา               

ก็ยอมแลว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะออกเสียงเฉพาะ ๒ อยางเทานั้นนะครับ ตามกรรมาธิการ

หรือตามอาจารยเจิมศักดิ์ ถูกตองไหม เชิญทานไพโรจน  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน  กอนจะออกเสียง ผมมีนิดเดียวครับวา คําวา สมศักดิ์ศรี นั้น เรา    

ยกกันขึ้นมาพูดแลวในคณะกรรมาธิการยกราง บอกวา มันตางกันนะ สถานะของแตละ

คนมันจะตางกันมาก คํา เปนมีศักดิ์มีศรี อะไรของแตละคน นี่มันจะตางสถานะ ตางเวลา 

ตางสถานที่อะไรพอสมควร เพราะฉะนั้นเปนการยากที่จะทําอะไรใหมันสมศักดิ์ศรีของแต

ละคน ซึ่งเปนการยาก ขณะนี้ก็เดิมชวยเหลือคนผูสูงอายุ เดือนละ ๓๐๐  ตอนนี้ก็ปรับเปน 

๕๐๐ บาท นี่ตามงบประมาณ ตามที่อยูมันก็ทําไดขณะนั้น ถาจะใหสมศักดิ์ศรี ของคนที่

เคยเปนนายอําเภอ เปนผูวา เปนกํานัน เปนผู ใหญบาน  เปนชาวบานมันแตกตางกัน  

 



 ๒๓๐

สสร ๒๕/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                           ปทิตตา ๙๗/๓ 

 

คอนขางมาก และมันยากที่จะไปกําหนดวาแคไหน เพียงไร ที่วาสมศักดิ์ศรีครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานศิวะครับ   

เชิญครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี ผูสูงอายุ 

คือ ไมทราบวา พี่ไพโรจนอาจจะเขาใจผิดไปนิดหนึ่งที่ คําวา สมศักดิ์ศรี ในที่นี้เราไมได

หมายถึงสถานะที่ เคยเปนอะไรมากอน  แตสมศักดิ์ศรีในฐานะเปนคนแกนะครับ           

เปนคนแก แลวก็สมศักดิ์ศรีในฐานะเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทานั้นเองนะครับ     

ก็ขออนุญาตเรียนแคนี้ครับผม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงโหวตนะครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงผมจะถาม

นะครับ ถาเห็นดวย คือ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ถาไมเห็นดวยแปลวา เห็นดวยกับ   

อาจารยเจิมศักดิ์ ถูกตองไหมครับ  

   

          - ๙๘/๑ 



๒๓๑ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๙๘/๑ 

  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ กรรมาธิการ       

มีแกไขเพิ่มเติมไมใชหรือครับ ผมเลยไมรูวาจะใหเห็นดวยที่อันไหนครับ ทานตองถามกอน

วา จะเห็นดวยกับการแกไขเพิ่มเติมกอนหรือเปลา แกไขอะไรก็ได  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถามวา สมาชิก

ไมขัดของ แลวยังจะเหลือแคอันที่กรรมาธิการแกไขใชไหม  ระหวางที่แกไปแลวกับ

ของเดิมหรือ กอนใชไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมคิดวา        

ทานประธานถามนิดเดียววา กรรมาธิการไดมีการแกไขจากรางเดิม แลวสมาชิกก็มีแกไข

จากรางเดิมนี่นะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้ที่ผมถาม 

จะถามวา ที่กรรมาธิการแกไข ที่มีวา ที่เหมาะสม ตางจากรางเดิมนี่ ไมมีใครยืนตามราง

เดิมใชไหม ไมมีใครเห็นดวยตามรางเดิมใชไหมครับ ไมตองออกเสียงอันนั้นแลวใชไหม

ครับ ก็เหลือวาที่กรรมาธิการแกไขที่มีคําวา  ที่เหมาะสม นะครับ ซึ่งเปนของกรรมาธิการ 

แลวก็อันที่อาจารยเจิมศักดิ์แปรญัตติไวนะครับ ผมก็จะถามวา ถาเห็นดวย คือ เห็นดวย

กับกรรมาธิการ ถาไมเห็นดวย เทากับเห็นดวยกับอาจารยเจิมศักดิ์ ถูกไหม ถูกนะครับ

ทาน  ตกลงนะครับ ออกเสียงนะครับ   

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณ          

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร   (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ       

ทานออกเสียงครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีใครไมไดออก

เสียงไหมครับ ไมมีแลวนะครับ ยังครับ ทานอาจารยธิติพันธุ เจาหนาที่ ทานมานิจออก

เสียงหรือยังครับ มาตรานี้ดีมากเลย เจาหนาที่ชวยทานมานิจหนอย นี่ถาผมออกเสียง

เจาหนาที่ก็ตองมาชวยเหมือนกัน เชิญครับทานธิติพันธุ ทานธิติพันธุเรียกเจาหนาที่ เอาให

แนน เดี๋ยวไมรูใครลําบาก เอาใหไดแนโดยเต็มที่นะครับ เดี๋ยวทานมานิจไดหรือยัง ขยับไป 



๒๓๒ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๙๘/๒ 

 

ตรงโนนไดไหม ขยับไปอีกที่หนึ่ง ดีแลวจะไดซื้อเครื่องใหม เดี๋ยวก็ไปเสียบตรงโตะอาจารย

เจิมศักดิ์ยิ่งยุงใหญ ไดไหม ลงไดไหม  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ผูสูงอายุนี่ตองไดรับการดูแลอยาง

เหมาะสมเห็นไหมครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาอยางนั้นนับ

ทานมานิจเพิ่มไป ฝายเห็นดวย คนหนึ่งนะครับ ไดไหมครับ ไมตองลงนะครับ ไดหรือยัง

ครับ ไดแลวใชเครื่อง เทคโนโลยี (Technology) เราใชมือนี่ดีที่สุดแลว ไดนะครับ        

เสร็จเรียบรอยนะ รวมคะแนนครับเจาหนาที่  ๖๘ เห็นดวย ๓๒ เกือบยุงแลวไหมละ ผม

ไมไดยุงนะ ผานนะครับ ชั่วโมงครึ่งได ๒ มาตรา เลขาครับตอเลยครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๙๙/๑ 

 

  นายคัมภีร  ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :        

มาตรา ๕๓ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวิชัย       

ทานอาจารยวิชัยครับ ฝากทานอาจารยชวลิตไว 

  นายชวลิต หมื่นนุช  :  ไมติดใจครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม ชวลิต 

หมื่นนุช สสร. ครับ ไมติดใจครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมติดใจนะครับ 

เพราะเมื่อกี้ผาน  

  นายชวลิต หมื่นนุช  :  กรรมาธิการปรับไปแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอุทิศครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  : ทานประธานครับ ขอใหทานมนตรี เพชรขุม                          

ไดกราบเรียน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาเลยนะครับ 

ทานมนตรี นาฬิกาเดินแลว  

  นายมนตรี เพชรขุม  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ คณะกรรมาธิการ

ยกรางที่เคารพทุกทานครับ เพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ มาตราที่ ๕๓ นะครับ 

บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ นะครับ ขอเพิ่มเติมนะครับ เขาถึงและ            

ใชประโยชนจาก นะครับ ตรงนี้ก็จะเปนขอความที่วา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ       

มีสิทธิเขาถึง ไดรับและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน

สาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ นะครับ เร่ืองดังกลาวนี้นะครับ เพราะบุคคล

ดังกลาวนะครับ ไมสะดวกในการเคลื่อนไหว หรือวาไมสะดวกในการที่จะสัญจร            

จะกิน  จะนอน หรือจิปาถะอื่น ๆ อีกมากมายนะครับ ฉะนั้น ก็ตองใชคําวา เขาถึง นะครับ 

และใชประโยชนจากสวัสดิการนะครับ ขอบคุณมากครับ  

 



๒๓๔ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๙๙/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณมาก

เลย ใชเวลาดีจริง ๆ ไปตอไป ทานสมชัย มีตัวแทนไหมครับ ถาไมมี ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ ไมตองใชถึงสิบก็ไดอาจารย เชิญ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง ครับ ผมจะใชไมเกิน ๒ นาที ทานประธาน ทานประธานครับ อันนี้ผมตองขอบคณุ

เครือขายคนพิการนะครับ ที่มาใหขอมูลกับพวกเรา แลวก็ผมก็คิดวา กรรมาธิการยกราง  

ไดแกไขไดดีมาก ๆ ก็ตองขอบคุณ เพราะฉะนั้นขอความที่กลุมผมบางคนเติมลงไปนี่               

ไมเอา เอาตามยกราง เพราะวายกรางนี่ไดแกไขอยางดี แลวก็ตามที่กลุมเครือขาย        

คนพิการไดมาใหขอมูลกับกรรมาธิการ ผมก็ไดเอาขอมูลจากกรรมาธิการไปใหกับ

กรรมาธิการยกราง แลวกรรมาธิการยกรางก็ไดแกไข แลวแกไขดีกวาที่ผมคิดอีก 

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถอนไปเรียบรอย

แลวนะ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ                         

อาจารยเจิมศักดิ์จะใหผมถอนอยางอาจารยหรือเปลาครับ กราบเรียนทานประธานครับ 

มาตรา ๕๓  มีประเด็นที่ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กับคณะไดขอแปรไวนะครับ ก็เปน

ขอความที่เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนพิการนะครับ เรียนทานกรรมาธิการอยางนี้ครับวา 

ในมาตรา ๕๓ เดิม ระบุขอความไววา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับ

สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ          

ทีนี้เนื่องจากการที่ไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูพิการนะครับ เขาก็รองทุกขมาวา        

ที่ผานมานั้น สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่รัฐจัดใหนั้น เปนแคเพียงรูปแบบ      

แตในสภาพความเปนจริงแลวเขาเขาไมถึง หรือเขาถึง แตก็ใชประโยชนไมไดนะครับ                

แตตรงนี้ ก็เปนขอมูลซึ่งผมและคณะไดนํามาขอแปรญัตติ เปนวา มาตรา ๕๓ บุคคล                 

ซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความ

สะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 



๒๓๕ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๙๙/๓ 

 

อยางแทจริงเปนรูปธรรมวา การที่รัฐจะจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสวัสดิการใหกับ          

ผูพิการหรือทุพพลภาพนั้น ตองใหเขาเหลานั้นสามารถไดใชประโยชนจากสวัสดิการ               

และสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวไดดวย นอกจากนี้ไดขอแปรญัตติเพิ่มเติม ในเรื่อง

ของบุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ

เทียบเคียงดูกับรางที่ปรับปรุงแกไขใหมของกรรมาธิการยกรางแลว หลักการก็ตรงกันครับ 

เพราะฉะนั้นก็ถือวา กรรมาธิการเห็นดวยกับผม ไมใชไมเห็นดวยนะครับ เม่ือเห็นดวยกับ

ผมก็เปนอันยุติครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงทานสุรชัย 

เห็นดวยกับกรรมาธิการ หรือบอกใหกรรมาธิการเห็นดวย  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  กรรมาธิการเห็นดวยกับผมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ กรรมาธิการ         

คงไมเกี่ยงนะ ไปทานวัชรา เชิญครับ ทานวัชราครับ  

 

               - ๑๐๐/๑ 

   

 



๒๓๖ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        นงลักษณ ๑๐๐/๑ 

 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตใชสิทธิ    

ในสวนของทานสุรชัยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอนครับทาน 

ใหผูที่เขาแปรตรงนี้เปนขบวนไปกอนนะ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ผมอยูในชุดแปรทานสุรชัยครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสุรชัย       

ทานเห็นดวยไปแลวครับทาน 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : นิดหนึ่งครับ นิดเดียวครับ คร่ึงนาทีครับ     

คือจริง ๆ อยากจะขอบพระคุณทางยกรางนะครับที่ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาเลย            

คร่ึงนาทีนะ รีบเลยนะ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล :  ครึ่งนาทีนะครับ ผมขอบพระคุณ เพราะวา 

เนื่องจาก ผมแปรญัตติตรงวิกลจริตแลว วันนั้นที่ผมพูดวา คนบุคคลวิกลจริตหายไป      

นะครับ ตรงนี้ตองฝากขอบพระคุณดวย ไมพูดไมไดครับ ความดีของยกรางมีอยูนะครับ 

ขอบพระคุณครับที่มาใสตรงนี้ใหผม ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณทานวัชรา

ครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร :  ครับ กระผมขอมอบสิทธิอันนี้ใหกับ              

คุณจุตินันท ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณจุตินันท       

เอาเลย นาฬิกาเดินแลว 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับ หลังจาก    

คุณจุตินันทพูดแลวครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญคุณจุตินันท

กอน 

 



๒๓๗ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        นงลักษณ ๑๐๐/๒ 

 

   นายจุตินันท ภิรมยภักดี  :  กราบเรียนทานประธานครับ  ผม จุตินันท 

ภิรมยภักดี นะครับ ก็อยางแรกเลย ก็ตองขอขอบคุณคณะกรรมาธิการมากนะครับ        

ผมคิดวา ในสิ่งที่ไดเร่ิมแกไขไปนี่ก็เปนกาวแรกนะครับ อยางไรเสีย อยากจะใหฟง        

ความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งผมคิดวา อาจจะทําใหรางนี้สมบูรณยิ่งขึ้นนะครับ       

เผอิญผมเอง ก็ ๓ ปที่ผานมานี่ เปนทั้งผูจัดการทีมนะครับ แลวก็ที่ปรึกษาของสมาคม   

กีฬาคนพิการแหงประเทศ ซึ่งก็มีผลงานคอนขางจะดีนะครับ ในระดับโลกนี่นะครับ      

จากสิ่งที่ผมไดสัมผัสกับนักกีฬาคนพิการเหลานี้นี่นะครับ กวาสามพันหารอยคนนี่นะครับ 

ก็เขาใจวา เขาตองการสิทธิเสรีภาพเหมือนทุก ๆ คนนะครับ อิสระในการเคลื่อนไหว       

ในการออกความคิดเห็นนะครับ ซึ่งผมคิดวา ในจุดนี้เราก็ไดใหเขามาในระดับหนึ่งแลว  

นะครับ แตอยางไรก็ดีนะครับ ผมคิดวา ก็ยังมีกลุมคนพิการอีกกลุมหนึ่งนะครับ ซึ่งมีความ

จําเปนเรงดวนที่เขาประสบความลําบากนะครับ และมีความจําเปนจริง ๆ ที่ไมสามารถ

ดูแลตัวเองไดนะครับ ทีนี้ ถาเผื่อเราคํานึงถึงงบประมาณ หรือบุคลากรของรัฐที่จะใหความ

ชวยเหลือกับคนเหลานี้นี่ครับ มีจํากัด เลยอยากจะเสนอนะครับวา อยางไรเปนไปได               

อยากจะใหเพิ่มเติมขอความนะครับ ในรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๓ นี่นะครับ โดยวา 

บุคคลพิการหรือทุพพลภาพที่ ไมสามารถดูแลตัวเองได  ให รัฐจัดสวัสดิการและ            

ความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐนะครับ ผมคิดวา อันนี้ ในเมื่อเขาเองเปนดอยกวาคนพิการอื่น ๆ 

นะครับ มีความจําเปนนะครับที่รัฐจะตองชวยพิจารณาในสวนนี้นะครับ และถาเผื่อ

สามารถเปนไปไดนี่ ก็คิดวา จะทําใหกระบวนการบังคับใชรัฐธรรมนูญเปนไปในคุมครอง  

คนพิการอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณวัชรา           

ตอของคุณ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอใชสิทธิในฐานะที่ทานกรรมาธิการไดมีการแกไข              

เร่ืองนี้ครับ  คือ มาตรา ๕๓ นี้ เดิมใชคําวา บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิไดรับ

สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก และไดแกไขใหมเปน มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน      

จากสวัสดิการ กระผมเห็นวา คําวา เขาถึง นั้น เปนการแปลมาจากภาษาอังกฤษและ        



๒๓๘ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                        นงลักษณ ๑๐๐/๓ 

 

ไมสื่อความหมายที่เปนไทยอยางชัดเจน ของเกานาจะดีกวาครับ ที่คําวา ไดรับ นะครับ

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอลิสา ครับ 

   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธานนะคะ ดิฉัน อลิสา      

พันธุศักดิ์นะคะ ในนามของกลุมทานสมชัย ฤชุพันธุ คะ ก็กราบขอบพระคุณ

คณะกรรมาธิการยกรางนะคะ ในขอนี้ แลวก็ขอถอนเลยคะ  ขอบคุณคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญกรรมาธิการ

ยกรางครับ เหลือตรงประเด็น เขาใจของคุณวัชรานิดเดียว เชิญครับ ใครฝายชี้แจง            

ขอเชิญทานครับ อาจารยวิชาครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ 

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ คงจะมีประเด็นที่ยังไดไมครบถวนของทานอาจารยวัชรา ซึ่ง

ทานบอกวา อยากจะใหเติมที่วา บุคคลที่พิการหรือทุพพลภาพ นี่ ถาไมมีรายไดเพียงพอ           

ใชไหมครับ คือ ไมสามารถดูแลตนเองได ก็ใหรัฐจัดสวัสดิการและความชวยเหลือใหดวย 

ผมขอเรียนวาอยางนี้ครับวา ในกรณีของผูพิการ โดยหลักทั่วไปแลว ก็สิทธิจะอยูใน      

วรรคแรกอยูแลวนะครับวา เขามีสิทธิที่จะไดเขาถึงและใชประโยชนจากสวัสดิการและ    

สิ่งอํานวยความสะดวก ผมเรียนวา ความจริงแลวคนพิการนี่เขาไมไดใหเราโอบอุมเขาจน 

เขาชวยเหลือตัวเองไมได เขามีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และเขาทระนงในตัวเอง          

ที่ไมตองการใหใครมาเห็นวา เขาเปนคนพิการเลยนะครับ --------------------------------------

- 

  

                                                                                                                   - ๑๐๑/๑ 



๒๓๙ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๑/๑ 

 

เขายอมรับในความพิการ แตวาเขาตองการเขาถึงในสิ่งที่รัฐจัดให อํานวยความสะดวกให 

แลวมองเห็นวา เขาเปนมนุษยคนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นโดยหลักเกณฑอันนี้นี่ เราจึงไม

ตองเขียนคําวา อยางมีศักดิ์ศรี อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เคยเขียนไวนะครับ แลวก็

บอกวา ใหใสในเรื่องของผูสูงอายุ ซึ่งความจริงแลวหลักเกณฑอันเดียวกัน ก็คือวา 

ผูสูงอายุก็มีความภาคภูมิใจในตัวเอง แลวไมตองการใหใครมาเหยียดหยามวา เขาเปน

ผูสูงอายุ คือ เขามีความทระนงวาเขายังแข็งแรงอยู เชนเดียวกันครับ ผูพิการก็หลักเกณฑ

อันนี้เหมือนกันครับ ใครจะมาเหยียดหยามเขาไมได เขาตองการแตเพียงวา ใหเขาเขาถึง

สิ่งอํานวยความสะดวกเทานั้นเอง แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่เขามีรายไดไมเพียงพอ ก็จะอยู

ในมาตราตอไปครับ ซึ่งเปนมาตรารวมเลย ทานคงจะเห็นไดอยางชัดเจน ในมาตรา ๕๔ 

นั้น ใชคําวา บุคคล บุคคลในที่นี้ คือ รวมทั้งคนพิการ คนไมพิการ รวมหมดครับ ใครก็

ตามที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอนี่นะครับ ไมเพียงพอแกการยังชีพนี่ ก็จะมีสิทธิ

ไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ คือ หมายความวา หากวา เขาถึงแลวก็ยังไมมี

รายไดเพียงพอ แลวก็ยังขาดสิ่งตาง ๆ นะครับ เนื่องจากวา เขาตกจากมาตรฐานขั้นต่ําที่

เราให มาตรฐานขั้นต่ําจะอยูในมาตรา ๕๓ นะครับ นี่คือมาตรฐานขั้นต่ํา เราก็เสริมดวย

สิ่งที่จะเติมใหเขาเต็มขึ้นนะครับ เทากับมาตรฐานขั้นต่ํา ก็คือ ในมาตรา ๕๔ ซึ่งเราจะพูด

ตอไปครับ เพราะฉะนั้นกระผมก็คิดวา รัฐธรรมนูญเราก็จะใหครบถวนนะครับ ถาทาน

ตองการใหบันทึกไวในเจตนารมณ ก็ยินดีที่จะบันทึกไวดวยนะครับวา อยางไรก็ตาม จะไม

มีการตกจากระบบเปนอันขาด ๑. ก็คือ มาตรฐานขั้นต่ํา อยูในมาตรา ๕๓ ไดเพิ่มยิ่งขึ้นให

เทากับมาตรฐานขั้นต่ํา ถาตกจากระบบนี้นะครับ ก็จะเสริมดวย มาตรา ๕๓ นะครับ หรือ

ถาหากวา เปนคนพิการที่อายุ ๖๐ ดวย ก็จะอยูในมาตรา ๕๒ ดวย เรียกไดวา ไมมีอะไรใน

รัฐธรรมนูญนี้ที่จะขาดตกบกพรองเลยครับผม ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงฟงไดไหม

ครับคุณวัชรา 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  คําวา เขาถึง ครับ คําวา เขาถึง ทานยังไมได

อธิบายครับ 

 



๒๔๐ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๑/๒ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ)  :  คําวา เขาถึง นี่ก็อยาง

ที่ทานอาจารยวัชราไดพูดถึง ก็คือ แปลมาจากคําภาษาอังกฤษ คําวา แอกเซส (Access)      

คําวา แอคเซส นี่ที่จริงแลว กระผมอยากจะเรียนวา เปนคําที่ทางฝายผูพิการเองตองการ

ครับ เขาเรียกรอง แลวก็เสนอมาเองวา เขาอยากจะใชคํา คํานี้ เนื่องจากวา เขาไมตองการ 

อยางที่ผมไดเรียนนะครับวา การไดรับความชวยเหลือเฉย ๆ แลวโดยที่เขาไมสามารถจะ

เขาถึงความชวยเหลือเหลานั้นไดนะครับ เหมือนอยางที่ในเรื่องของความยุติธรรมนะครับ 

สิทธิในความยุติธรรมมันไมใชใหสิทธิอยางเดียว แตตองเขาถึงดวย เขาถึงแคไหน เพียงไร 

ผมคิดวา ทานผูสูงอายุทุกทานเขาใจไดดีครับผม เขาใจไดดีกวาผูดอยวัยนะครับผม 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

อีกทานชี้แจงเหมือนกันนะครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ    

ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ผมเรียนประเด็นเดียวครับทานวัชรา ขออภัยที่เอยนามครับ 

ประเด็นที่ทานขอเพิ่มวา คนพิการหรือทุพพลภาพที่ไมสามารถดูแลตัวเองไดใหไดรับนี่      

จริง ๆ แลวจะทําใหกรอบของการไดรับนี่แคบลง จริง ๆ แลวสาระที่เราเขียน คนพิการ     

และทุพพลภาพ นี่ทั่วไปนะครับ ถาเราไปเติมเร่ืองวา ไมสามารถดูแลตัวเองได นี่ ก็แปลวา

พิการ แตยังดูแลตัวเองไดนี่ เพราะวา ระบบกฎหมายคนพิการเรามีการจําแนกระดับขั้น

ของการพิการ แลวก็ระดับของการดูแลคนพิการและทุพพลภาพที่แตกตางกันในการ             

จดทะเบียนนะครับ เพราะฉะนั้นถาทานไปเติมตรงนี้ อาจจะทําใหความหมายของ         

การครอบคลุมในเรื่องสิทธินี่แคบลงครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชรารับได

ไหมครับ สั้น ๆ ทานครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไดครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดครับ ตกลง  

รับไดหมดแลวนะครับ คือ ถารับไดหมด จะไดผานนะครับทาน ทานอาจารยศรีราชา        

จะอภิปรายในฐานะกรรมาธิการหรือสมาชิกธรรมดาครับ                        - ๑๐๒/๑                                    



๒๔๑ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๑๐๒/๑ 

 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขออภิปรายใน

ฐานะสมาชิกครับทานประธาน คือ ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้ครับ ผมมีความรูสึก

อยางหนึ่งวา รัฐธรรมนูญนี่ครับ เขียนแลวนี่ตองเปนภาษาไทยที่ดี ที่เปนภาษาไทยที่ใช

โดยมาตรฐานทั่วไป ผมไมคอยแนใจ คําวา เขาถึง นี่ครับ มันแปล มันแปลก ๆ และผมขอ

อนุญาตวา ผมทวงนะครับ แลวก็ถือวา ภาษาคําวา เขาถึง มันแปลจากภาษาอังกฤษ คํา

วา แอคเซส ทู (Access to) ซึ่งผมวา มันไมจําเปนหรอกครับ ถาเผื่อไดรับแลวมันก็คง

เขาถึง ถาเผื่อไมเขาถึง ก็คงไมไดรับครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา มาตรฐานภาษาไทยใน

รัฐธรรมนูญนี่ มันควรจะเปนภาษาที่เปนมาตรฐาน ไปใชภาษาฝรั่งปนภาษาไทยแลว      

ผมรูสึกวา มันนารังเกียจครับ ผมขอใหบันทึกขอโตแยงผมดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แตวา ถาเห็นกัน

หมดแลวนะครับ ผมวา 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

เพื่อใหความ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพื่อใหอยู         

ในบันทึก 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :   ผม วิชา มหาคุณ อีก

ครั้งหนึ่งครับผม ถอยคํา คํานี้นะครับ มาจากคําของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรง

ตรัสไววา เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ครับผม ขอบพระคุณครับ ขอใหบันทึกไวดวยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงถาเห็น

ดวยกันแลว ก็จะไดผาน มาตรา ๕๔ ไปนะครับ เพราะวา ผูแปรญัตติกับกรรมาธิการตกลง

กันได ก็ตองผานนะครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ผาน ๕๓ ครับ        

ทานประธาน ไมใชผาน ๕๔ ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๕๓        

ขอประทานโทษ  ใจผมเร็ว  จะใหจบ ๕๔ ทานเลขาครับ  ตกลงมาตรา  ๕๓  นะครับ  

 



๒๔๒ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๑๐๒/๒ 

 

กรรมาธิการกับผูแปรญัตติตกลงกันไดนะครับ ทานสมาชิกไมคัดคานนะครับ ผานได     

นะครับ ไปมาตรา ๕๔ เลขาครับ เชิญครับ 

   นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :      

มาตรา ๕๔ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานแรก ทานวิชัย

นะครับ เชิญครับ ทานอาจารยชวลิต 

   นายชวลิต หมื่นนุช  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม ชวลิต หมื่นนุช 

สสร. ครับ ไมติดใจครับ เพราะวา ทางกรรมาธิการไดปรับขอความแลวครับ ขอบคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณมากครับ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ตกลงจะขอบคุณหรือเปลา ขอคนอื่นกอน เตรียมตัวไมทัน   

ทานสุรชัยครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมขอใหอาจารยเจิมศักดิ์กอนไดไหม ผมหา

ไมทัน  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หาไมทันใชไหม  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทันแลวครับ ทานประธานครับ เรียนทาน

ประธานครับ  สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  ครับ  ในฐานะผูแปรญัตติครับ  มาตรา  ๕๔         

กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับ บุคคล เดิมนะครับ ขอความเดิม บุคคลที่ไรที่อยูอาศัย

และมีรายไดไมเพียงพอ ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ขอความมีเทานี้นะครับ 

พอขอความมีเทานี้  ปญหามันเกิดครับทานประธาน  เกิดอยางไร  ทานลองดูคํา              

ขอแปรญัตติของทานวิชัยนะครับ ทานวิชัยขอเพิ่มวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แปลวา

อานแลวยังไมรูเร่ืองครับ ก็เลยเขียนทิ้งคางวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาดูที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขอแปรญัตติเพิ่มเติม ทานเพิ่มคําวาอะไรครับ เพิ่มเติมคําวา  

รายไดเพียงพอแกการยังชีพ แสดงวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์นี่ อานแลวก็ไมรูเรื่องวา ผูที่  

ไรที่อยูอาศัยนั้น มีสิทธิไดรับความชวยเหลืออะไรจากรัฐ ถึงไดขอเพิ่มวา ใหรัฐชวยเหลือ

เร่ืองรายไดใหเพียงพอแกการยังชีพ ผมก็เชนเดียวกันทานประธาน วา ผูที่ ไม มีที่อยูอาศัย 



๒๔๓ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๑๐๒/๓ 

 

นั้น มาตรานี้จะชวยเหลืออะไรกับเขา เพราะเขียนแตเพียงวา ไมมีรายไดเพียงพอ ยอมมี

สิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ คือ ประเด็นก็คือวา รางออกมาแลวนี่ อานแลวไมเขาใจ

วา สิ่งที่ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐนั้น คืออะไรนะครับ ผมจึงขอ    

แปรญัตติเพิ่มเติมขอความ เพื่อใหมันมีความชัดเจนวา บุคคลกลุมนี้จะตองไดรับความ

ชวยเหลือเร่ืองที่อยูอาศัยจากรัฐ ถามวา ทําไมผมถึงแปรญัตติวา จะตองไดรับความ

ชวยเหลือเ ร่ืองที่ อยู อาศัยจากรัฐ  ก็ตองขอกราบเรียนทานประธานผานไปยั ง               

ทานกรรมาธิการยกรางวา ก็ในเมื่อมาตรานี้ มาตรา ๕๔ เรากําลังพูดถึงประชาชนชาวไทย

เฉพาะกลุมบุคคลที่ไรที่อยูอาศัย เม่ือเราพูดถึงกลุมบุคคลที่ไรที่อยูอาศัย แลวรัฐจะเขาไป

ชวยเหลือเขา แนนอนที่สุดไมใชเร่ืองอื่น ตองชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัยใหกับเขา  

   ประการตอมา ที่ผมอยากจะกราบเรียน ก็คือวา จากรางเดิมนั้น ไดกําหนด

เงื่อนไขในการที่รัฐจะเขาไปชวยเหลือกลุมบุคคลที่ไรที่อยูอาศัยไว โดยกําหนดเงื่อนไขวา 

ไมมีรายไดเพียงพอ ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                  - ๑๐๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๑๐๓/๑ 

 

แปลความก็ตองเขาใจไดเลยครับวา จากรางที่ทานยกรางมานั้น ทานวางเงื่อนไขในการที่

รัฐจะเขาไปชวย เพื่อกําหนดขอจํากัดเรื่องงบประมาณใหกับฝายบริหาร โดยกําหนด

เงื่อนไขวา บุคคลแมไรที่อยูอาศัย จะตองมีองคประกอบเพิ่มเติมนะ ก็คือ ตองมีรายไดไม

เพียงพอ นั่นหมายความวา แมบุคคลที่ไมมีที่อยูอาศัย แตมีรายไดเพียงพอในการที่จะ

สามารถจัดหาที่อยูอาศัยไดดวยตนเอง รัฐก็จะไมเขาไปชวยเหลือ เพราะฉะนั้น คําวา ไมมี

รายไดเพียงพอ ตามมาตรา ๕๔ นี้ มันจึงคือ คําที่มาขยายความ บุคคลที่ไรที่อยูอาศัย 

เพื่อที่จะมาสรางเปนเงื่อนไขของฝายรัฐในการที่จะเขาไปชวยเหลือ ก็คือ ตองเปนทั้ง

บุคคลที่ไมมีที่อยูอาศัย และตองไมมีรายไดเพียงพอที่จะจัดหาที่อยูอาศัยของตัวเองได ทีนี้

มาดูรางที่ทานเสนอเขามาใหมนะครับ ทานเปลี่ยนใจแลว ทานเปลี่ยนขอความใหม   

อยางนี้ครับวา บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ พอมาอาน    

รางที่ ๒ ที่ทานเสนอเขามาใหมตอที่ประชุมนี้ ผมวา ทานกรรมาธิการเริ่มโลเลหรือเปลา

ครับ ทานกําลังเอาเรื่องบุคคลที่ไรที่อยูอาศัยมาพูดกับเรื่องของการ และไมมีรายได

เพียงพอแกการยังชีพ แปลวา ทานกําลังจะเพิ่มคน ๒ คนมาอยูในมาตราเดียวกัน หรือ

ทานกําลังจะเอาเรื่องรายไดไมเพียงพอเปนเงื่อนไขในการที่รัฐจะไปชวยเร่ืองที่อยูอาศัย

ใหกับเขา เพราะวา ถาทานเปลี่ยนใจเปนวา มาตรา ๕๔ ทานจะไมพูดถึงเฉพาะบุคคลซึ่ง

ไรที่อยูอาศัยละ แตทานกําลังจะไปพูดถึงบุคคลที่มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพดวย  

สิ่งที่ผมแปรญัตติไปนั่น ผมจะตองเปลี่ยนตามทานดวยนะครับ เพราะของเดิมทานพูดแต

คนกลุมเดียว คือ คนที่ไรที่อยูอาศัย แลวทานไปตั้งเงื่อนไขวา ไรที่อยูอาศัยบวกกับมีรายได

ไมเพียงพอ เมื่อของใหมทานแกไขมาเปนอยางนี้ แลวถาสิ่งที่ผมกําลังอธิบายเปน      

ความเขาใจที่ถูกตอง ก็คือทานกําลังจะเปลี่ยนใจวา มาตรา ๕๔ ไมไดใชเฉพาะแตบุคคล

ซึ่งไรที่อยูอาศัย แตทานจะใชกับบุคคลที่ไรที่อยูอาศัยกลุมหนึ่ง และบุคคลที่มีรายได      

ไมเพียงพออีกกลุมหนึ่ง กรณีอยางนี้ คําแปรญัตติของผมตองขออนุญาตแกไขเปนวา    

คน ๒ กลุมนี้ยอมมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐในเรื่องที่อยูอาศัย และเรื่อง

รายไดที่พอเพียงกับการยังชีพ ตองขอแปรญัตติตามสิ่งที่ทานเปลี่ยนแปลงไปใหมครับ 

ขอบพระคุณครับ  

 



๒๔๕ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๑๐๓/๒ 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :

ขอบพระคุณครับ ตอไปทานวัชราครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม             

ไมติดใจในสิ่งที่ไดยื่นแปรญัตติไว แตกระผมติดใจในสิ่งที่ทานกรรมาธิการไดมีการแกไข 

โดยเหตุผลเดียวกับที่ทานสมาชิกที่ไดอภิปรายนั่งลงไปตะกี้นี้ครับวา ถาใชคําเชนที่ปรากฏ

อยู คือวา บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายได หมายถึงจะตองมีองคประกอบวา ทั้งเปน

ผูไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ ซึ่งเทากับวา เปนคนประเภทเดียวเทานั้น แตถา

แยกโดยเติมคําวา บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและบุคคลซึ่งไมมีรายไดเพียงพอ คือ เพิ่ม

ขอความซ้ําไปอีก จะไดเปนคน ๒ ประเภทครับ จะชัดเจนยิ่งขึ้น และไมตองตีความ 

ขอบคุณครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ทานประธานครับ ผม กฤษฎา กอนทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ฟงผมกอนอาจารยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ตามนี้ก็ทานอาจารยเจิมศักดิ์กอนนะครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เจิมศักดิ์  

ปนทอง  นะครับ  ทานประธานครับ  กรรมาธิการนี่ ไดแกไขตามที่ผมไดแปรญัตติ                          

แลวนะครับ ผมก็ไมติดใจในสวนที่ผมแปรญัตติ แตในสวนที่กรรมาธิการไดแกไข                          

ที่คุณสุรชัยไดกรุณาอภิปรายนี่ ผมเขาใจวาอยางนี้ถูกตองไหม ทานเขียนวา บุคคลซึ่ง        

ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ทานหมายถึงองคประกอบ ๒ อยาง                         

ในคน คนเดียวกัน ถาไรที่อยูอาศัยเฉย ๆ ก็ยังไมได ---------------------------------------------- 

 

                                                                                                               - ๑๐๔/๑ 



๒๔๖ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             รัศมี ๑๐๔/๑ 

 

เชน ผมมีเงินฝากในธนาคาร ๗๓,๐๐๐ ลาน แตไรที่อยูอาศัยนี่ ไมได ผมไมไดรับความ

ดูแล เพราะฉะนั้นผมตองไรที่อยูอาศัยและมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ๒ อยาง 

องคประกอบ ๒ อยาง จึงไดรับการชวยเหลือใชไหมครับ ทีนี้ที่คุณสุรชัยเติมนี่ ผมวา

นาสนใจนะครับ เมื่อทานเนนที่ไรที่อยูอาศัย ก็จะตองชวยในเรื่องที่อยูอาศัยใชไหม คราวนี้

ถาไปเติม ที่อยูอาศัย นี่ มันก็เลยล็อกแคที่อยูอาศัย มันเลยแคบลง คําวา เหมาะสม มันจะ

กวางกวาใชไหม นี่ผมถามแคนั้นละครับ ผมพอใจแลว ในสวนของผม ผมไดแลว แตถาม

ตรงนี้ใหม่ันใจ ถาไมม่ันใจ เดี๋ยวผมจะไปโหวตกับคุณสุรชัย ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบคุณครับ ทานกฤษฎาครับ เชิญครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ          

ผมคิดวา บรรยากาศเริ่มดีแลวครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม กฤษฎา      

ใหวัฒนานุกูล ผมในฐานะผูสนับสนุนทานสุรชัยครับ ผูรับรองครับ ผมคิดวาแนวทาง    

ของญัตติที่ทานสุรชัยไดยื่นนั้น ผมคิดวา ถาเปนไปตามนี้นะครับ จะทําใหเห็นวา 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ เปนสิ่งที่เอื้ออํานวย และตอบสนองหลายสิ่งหลายอยางที่ไมเคย

เกิดมีในอดีตที่ผานมา ผมคิดวา ตรงนี้ทางทานกรรมาธิการยกรางนี่คงเปนเจตนารมณ   

อยางแทจริงอยูแลว และทานประธานเองก็เปนประธานบันทึกเจตนารมณคงจะมองเห็น

ตรงนี้เชนเดียวกันนะครับ ผมก็คงขอสนับสนุนเพียงแคนี้ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานอาจารยวุฒิสารหรือครับ เชิญครับ          

ตอบทุกรายการเลยนะครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร กรรมาธิการ ครับ ตอมาตรานี้ครับ ผมขออนุญาตเรียนวา 

เจตนาของกรรมาธิการยกรางมี ๒ สวนนะครับ ก็คือวา สวนแรกนี่ มาตรานี้กําลังพูดถึง

กลุมบุคคลผูไดรับสิทธินะครับ ดังนั้น การใหสิทธิแตละบุคคลจึงมีความหลากหลาย       

ในการได รับสิทธิ เหลานั้ น  ทานจะเห็นว าหลายมาตราที่ ผ านมาก็พูดถึ ง เ รื่ อง                         

ของการชวยเหลือจากรัฐ ที่ไมไดระบุอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อทําใหแคบลงนะครับ ดังนั้น 



๒๔๗ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             รัศมี ๑๐๔/๒ 

 

ในมาตรานี้ ถาไประบุเรื่องที่อยูอาศัยอยางเดียวนี่ ก็อาจจะเปนปญหา ผมยกตัวอยางเชน 

ปญหาของคนเรรอนที่ไมมีที่อยูอาศัย จริง ๆ แลวการแกปญหาคนเรรอนไมไดแกดวยการ

จัดใหมีที่อยูอาศัย การแกปญหาของคนเรรอน มีปญหาอื่นอีกมากมายนะครับ ดังนั้น 

มาตรานี้จึงเริ่มตนจากการกําหนดที่กลุมเปาหมาย แลวกําหนดมาตรการวา รัฐตองให

ความชวยเหลือที่เหมาะสมนะครับ ซึ่งมาตรการของการชวยเหลือที่เหมาะสมนี่ อาจจะ

รวมถึงที่อยูอาศัยก็ได หรืออาจจะรวมเรื่องการฝกอาชีพก็ได หรือจะรวมเรื่องอื่น ๆ อีก

มากมาย   นะครับ ดังนั้น กรรมาธิการจึงเห็นวา ในขอบเขตของเรามีความกวางขวาง แลว

ก็นาจะครอบคลุม และจะเปดโอกาสใหประชาชนกลุมนี้ไดรับประโยชนมากกวาครับ จึง

ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ตกลงวา ทานสุนทรหรือครับ ทานสุนทรครับ เชิญครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

นม.  นม. คือ นครราชสีมาครับ บางคนบอกวา ไมเขาใจ ผมขอใชสิทธิอภิปรายในฐานะ    

ที่ทานยกรางไดยกมา ผมจะเร่ิมตั้งแตการใชภาษานะครับ ผมรําคาญครับ ที่ใชซ้ําซาก

ครับ บอกแต ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ไมวามาตราใด จะ บุคคลซึ่ง มาเร่ือย ซึ่งผมขอแกอันดับแรกเลย

เปน บุคคลผูไรที่อยูอาศัย และไมมีรายไดเพียงพอ ตรงนี้ แลวก็วรรคนะครับ ยอมมีสิทธิ

ไดรับความชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัย ผมเห็นดวยกับทานสุรชัย เพราะวาคนขาดที่อยูอาศยั

เราก็ตองใหที่อยูอาศัย แตบางคนอาจจะเขาปญหาที่อาจารยเจิมศักดิ์กลาวนะครับ มีเงิน

ตั้งเจ็ดแปดหมื่นลาน แตก็ยังไมมีแผนดินอยู ก็เลยตองมาสรุปเพิ่มเติมวา ยอมมีสิทธิไดรับ

ความชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัย หรือความจําเปนที่เหมาะสมอื่น ๆ จากรัฐ ขอบคุณครับ 

 

               - ๑๐๕/๑ 



๒๔๘ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๑๐๕/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสุรชัย คร้ังที่ ๒ แลวใชไหมครับ ยืนยันครับ เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภาราง ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๕๔ กราบเรียนอยางนี้ครับ

วา เม่ือกี้ทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณาชี้แจงนั้น ทานยังไมไดชี้แจงสิ่งที่ผมสอบถามไป

วา การที่ทานแกไขมาตรา ๕๔ โดยเปลี่ยนแปลงถอยคําจากเดิมเปนวา และไมมีรายได

เพียงพอแกการยังชีพ นั้น เจตนารมณของทานตองการใหขอความนี้มาขยายความ คําวา 

บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัย หรือทานตองการแยกเปนคนอีกกลุมหนึ่ง ถาเปนคนอีกกลุมหนึ่ง 

หมายความวา มาตรา ๕๔ เรากําลังจะสื่อกับพี่นองประชาชนวา รัฐจะชวยบุคคล          

ซึ่งไรที่อยูอาศัยกลุมหนึ่ง แลวก็ชวยบุคคลที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพอีกกลุมหนึ่ง 

ผมตองการความชัดเจนตรงนี้ครับ เพราะวา มีประเด็นที่ผมจะตองขอพูดตอไปครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ ทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ตองขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับ

วา มาตรา ๕๔ จากรางแรก รางแรกนั้น ก็ใช ๒ เงื่อนไขอยูมาตั้งแตเดิมนะครับวา เปน

บุคคลที่ไรที่อยูอาศัย และไมมีรายไดเพียงพอ ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ    

อันนี้ คือ ขอความเดิมที่กรรมาธิการไดยกรางในครั้งแรกเสนอ แลวก็ออกรับฟงความ

คิดเห็น สิ่งที่คณะกรรมาธิการแกไขในครั้งนี้ที่เปนรางที่เสนอตอที่ประชุมนั้น เพียงแต

เพิ่มเติมวา แกการยังชีพ ซึ่งเปนไปตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดแปรญัตติไววา ตองการ

ใหชัดเจนวา รายไดเพียงพอนั้น เพียงพอในระดับไหน เพราะฉะนั้นโดยวัตถุประสงคหรือ

โดยเจตนารมณตั้งแตแรกเริ่มของกรรมาธิการนั้น ก็กําหนดเปน ๒ เงื่อนไข สําหรับในการ

ชวยเหลือ ก็คือ ๑. ก็คือ ไรที่อยูอาศัย และผูที่ไรที่อยูอาศัยนั้นจะตองไมมีรายไดเพียงพอ  

แกการยังชีพดวย ไมไดแยกเปน ๒ ประเภทครับ เพราะเหตุวา ถาบัญญัติแตเพียงประเภท

บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยนั้น ก็จะมีการอางอิงไปถึงบุคคลอื่น ๆ แมกระทั่งลูกที่อยูกับพอแม    

 



๒๔๙ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         รสรินทร ๑๐๕/๒ 

 

ก็อาจจะ พอจะแยกตัวออกมา ก็ถือวา ไมมีที่อยูอาศัย แลวจะมาขอความชวยเหลือจาก

รัฐ ตรงนั้นไมใชเจตนาของมาตรานี้ มาตรานี้ก็เจาะจงไปอยาง ถาเปนคําพูดสามัญ ก็คือ 

พวกที่เรรอนทั้งหลาย พวกไมมีบานอยู นอนสะพานอะไรพวกนั้น รัฐจะตองเขามา

ชวยเหลือในวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสุรชัยพอใจไหมครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมเห็นภาพแลวครับ ทานประธานครับ      

ทีนี้ ถาพอเห็นภาพอยางนี้นี่ มันแปลความไดอยางนี้ครับ ทานประธานครับ แปลวา       

ถาไมมีที่อยูอาศัย แตยังมีรายไดพอการยังชีพเทานั้นนะครับ คือ มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง          

ไมอดตาย แตชาตินี้ไมมีปญญามีที่อยูอาศัยแนนอน รัฐไมชวยเหลือ เพราะจะมา          

ติดเงื่อนไขนี้ทานประธาน ติดเงื่อนไขวา มีรายไดเพียงพอกับการยังชีพ นั่นแปลวา      

ทานกําลังจะบอกกับพี่นองประชาชนวา คนเรรอนที่ไมมีที่อยูอาศัยเก็บขวดพลาสติก 

(Plastic) ตามแหลงขยะขาย เก็บเศษเหล็ก เศษกระดาษตามแหลงขยะขาย มีรายได

พอที่จะเจียดปากเจียดทองใหตัวเองได แคเพียงไมอดตาย ไมเขาองคประกอบที่รัฐ        

จะชวยเหลือแลวครับ เพราะทานบอกแลวไงครับ เมื่อกี้ทานตอบผมวา เปนองคประกอบ

ของการที่รัฐจะเขาไปชวยเหลือคนที่ไมมีที่อยูอาศัย คือ ตองมีรายได  ตองถึงขั้นไมมี

รายไดพอที่จะยังชีพนะครับ ผมวา ถาอยางนั้น ผมไมสามารถที่จะเห็นดวยไดเลย ในการที่

ทานไปปรับขอความของทาน จากฉบับรับฟงความคิดเห็น เพิ่มมาตรการในการที่รัฐจะ

เขาไปชวยเหลือ อยางนี้ทานปฏิเสธไดหมดเลยครับ เหลือคนกลุมเดียวในประเทศที่ทาน

จะเขาไปชวยเหลือตามมาตรา ๕๔ ก็คือ จะอดตายเมื่อไรแลวคอยมาบอกใหรัฐเขาไป

ชวยเหลือ แตถาตราบใดยังพอแกการยังชีพแลว ไมอยูในเงื่อนไขตามมาตรา ๕๔ ที่รัฐจะ

ชวยเหลือไดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถาทานอธิบายความแลววา เจตนาที่ทานแกไข

มาตรา ๕๔ ทานมีเจตนาอยางที่ทานอธิบายความใหผมฟง ผมตองกราบเรียนทาน

ประธานกับทานสมาชิกที่เคารพทั้งหลายวา เขียนอยางนี้นี่ผมรับไมไดครับ ------------------ 

 

           - ๑๐๖/๑ 



๒๕๐ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                พรเทพ ๑๐๖/๑ 

 

เพราะวาไมไดนําเสนอมิติใหมอะไรใหกับพี่นองประชาชนเลย ทานกําลังจะบอกกับพี่นอง

ประชาชนวา ตราบใดที่ทานยังไมอดตาย รัฐจะไมเขาไปดูแล แมทานจะเปนคนเรรอน ผม

รับไมไดจริง ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) : ทาน

กรรมาธิการลองชี้แจงใหชัดเจน ทานอาจารยสมคิดครับ เชิญครับทานครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธาน                 

ที่เคารพครับ เดี๋ยวประชาชนทางบานจะเขาใจกรรมาธิการผิดนะครับ รางทานสุรชัย   

เขียนบอกวา บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ ๒ อันนะครับ บุคคลที่ไรที่อยู

อาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ รางของทานสุรชัยก็มีคําวา ไมมีรายไดเพียงพอ เหมือนกัน 

ไมไดตัดคํานี้ทิ้งเลยนะครับ ฟงแลวเดี๋ยวทางบานจะเขาใจนะครับวา ตางกันอยูเยอะ

พอสมควร คือตางกันอยูคําเดียวครับวา ไมมีรายไดเพียงพอ ของทานสุรชัย กรรมาธิการ

ไดเติมคําวา แกการยังชีพ เขาไป ตามที่กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดขอแปรญัตตินะครับ 

กรรมาธิการก็รับฟงแลว เห็นวา ความเห็นของกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์มีเหตุมีผล ก็

แกไขตามกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ คือ เติมคําวา แกการยังชีพ เขาไป แตวาไมมี

รายไดเพียงพอ เงื่อนไขที่ ๒ เปนเงื่อนไขที่ทั้งกลุมทานอาจารยสุรชัย กลุมอาจารยเจิมศักดิ์      

ปนทอง หรือกรรมาธิการก็เขียนตรงกันนะครับ แตตางกันวา ไมมีรายไดเพียงพอ เทานั้น

นะครับ กรรมาธิการยังเห็นวา ที่ไดแปรญัตติตามความเห็นของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์ 

นาจะถูกตองแลวครับ ทานประธานครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขออนุญาตทานประธานอีกครั้งหนึ่งครับ   

ที่ทานอาจารยสมคิดชี้แจงมานั้น ไมใชแลวครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง )  :    

ตามหลักฐานก็จริง ๆ อยางนี้ครับ ของที่ทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย แปรญัตติบอกวา 

มาตรา ๕๔ บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : คําวา และไมมีรายไดเพียงพอ นั้น           

ทานประธานครับ มันคือขอความที่ปรากฏอยูในรางฉบับรับฟงความคิดเห็นของ

กรรมาธิการยกราง ผมไมไดเปนคนขอแปรนะครับ ผมแปรญัตตินี่ ผมแปรญัตติแตเพียง 



๒๕๑ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              พรเทพ ๑๐๖/๒ 

 

คําวา ยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัย เร่ืองที่อยูอาศัยจากรัฐ นั่นคือสิ่งที่

ผมแปรญัตติเขาไป ผมไมไดแปรประเด็นเรื่องรายได 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง )  :  

เขาใจครับ โทษครับ เขาใจครับ ถูกตองครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานอาจารยสมคิดอธิบาย

กลับมานั้นจึงคนละเรื่องกัน และผมเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา รางเดิมของ

กรรมาธิการยกรางในฉบับรับฟงความคิดเห็นนั้น ทานมีองคประกอบอยู ซึ่งผมก็อภิปราย

ไปแลววา เดิมทานมีองคประกอบคําวา ไมมีรายไดเพียงพอ ระดับมันไมเหมือนกันครับ 

แตของใหมนี่ทานแปรลึกเขาไปอีก ทานแปรญัตติไปเปน และไมมีรายไดเพียงพอ             

แกการยังชีพ  มันผิดกันมากเลยครับ  ถาเอาฉบับรับฟงความคิดเห็นเปนเกณฑ                       

นั่นนะครับ ทานประธานครับ คําวา บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอ แคนี้มัน

จะไดความหมายสมบูรณในตัวเองวา คนที่รัฐจะเขาไปชวยเหลือดูแลในกรณีที่เขาไมมี             

ที่อยูอาศัยนั้น ตองไมมีรายไดเพียงพอที่จะไปจัดหาที่อยูอาศัยใหตัวเองได รายไดเพียงพอ     

ในที่นี้ขยายความบุคคลที่ไมมีที่อยูอาศัย ตองแปลความอยางนั้นวา คนกลุมนี้ตองมี

รายไดไมเพียงพอที่จะมีปญญาไปหาที่อยูอาศัยดวยตนเอง แตพอทานมาเพิ่มเติมคําวา           

ไมเพียงพอตอการยังชีพ เขาไป มันลึกไปกวานั้นทานประธาน นั่นแปลวา ถาผมไมถึงขั้น

หารายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ รัฐไมชวยเหลือผม นั่นแปลวา ทานไมไดมุงประเด็นเลย

วา การที่ประชาชนไมมีที่อยูอาศัยนั้น เพราะเขาไมมีปญญามีที่อยูอาศัยเอง แตทานไป

เพิ่มองคประกอบใหมันหนักขึ้น ทานประธาน ตองถึงขั้นมีรายไดไมพอตอการยังชีพดวย 

ซึ่งตรงนี้ผมวา มันมีความตางกันเยอะนะครับ ไมใชไมตางกัน ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง )  :     

เห็นทานมานิจครับ 

   นายมานิจ  สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ      

มานิจ สุขสมจิตร ครับ สสร.  ผมคิดวา เราไดใชเวลาอภิปรายตรงนี้มานานพอสมควรแลว        

ผมเสนอใหปดอภิปรายครับ 

 



๒๕๒ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              พรเทพ ๑๐๖/๓ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง )  :  

หารือครับ เดี๋ยวครับ มีคางอยูคนหนึ่งขึ้นมานะครับ ทานรุจิรา แตวาทานเสนอญัตติ       

ขอผูรับรองสิครับ จะเสนอหรือยังครับ ถาเสนอตองมีผูรับรอง ถายังไมเสนอทานรุจิรากอน

ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา  เตชางกูร  :  ยกมือตั้งนาน ทานประธานมอง       

ไมเห็นนะคะ คือ ขออนุญาตพูดเพราะวา อยากใหทั้งขอคิด แลวก็ความรูสึกตัวเองดวย     

คือ เขาใจความรูสึกของผูแปรญัตติวา เห็นอกเห็นใจผูยากไรซึ่งก็เปนสิ่งที่ดี ----------------- 

 

                     - ๑๐๗/๑ 

 



๒๕๓ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           อุทัยวรรณ ๑๐๗/๑ 

 

แตวาตองคํานึงถึงวา อยากใหรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรางรัฐธรรมนูญฉบับประชานิยม

นะคะ เพราะวา การรางรัฐธรรมนูญนั้น ตองคํานึงถึงความเปนไปได รัฐธรรมนูญที่ดีตอง

คํานึงถึงประสิทธิภาพในการบังคับใชดวยนะคะ อยาคํานึงแตดานประชานิยมอยางเดียว

คะ ขอบคุณคะ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

คราวนี้ทานมานิจจะยืนยันเสนอแปรญัตติไหมครับ มี ขอผูรับรองนะครับ ปดอภิปราย     

นะครับ ไมมีใครคิดเปนอยางอื่นนะครับ ขอปดการอภิปราย แลวกรรมาธิการจะชี้แจงอีก

คร้ังหนึ่ง ไมมีครับ เดี๋ยว ทานสุนทรวาอยางไรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ขออภัยที่จะเอยนาม และ   

พี่มานิจที่เคารพ และทานคณะกรรมาธิการยกราง กลวิธีเชนนี้ ในความรูสึกของผมคิดวา

ไมเหมาะสม เพราะมิฉะนั้นแลว เมื่อกรรมาธิการยกรางรูสึกจะพลาดทาเสียที ก็ลงมาเปน

ใชตําแหนง สสร. มาขอปดอภิปรายเร่ือย ๆ นาจะเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ไมนากระทํา ผมขอ

เรียนไวดวยความเคารพครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ครับผมครับ พาดพิงแปบเดียวครับ ทานมานิจครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  :  ผม มานิจ  สุขสมจิตร ครับ        

ขอใชสิทธิพาดพิงครับ ผมเห็นวาไดใชเวลามานานพอสมควรแลว แลวก็ทานสุนทรนา

จะตองถอนคําพูดวา ใชเร่ือย ๆ ผมเพิ่งมาเสนอปดอภิปรายครั้งนี้เปนครั้งแรกในชีวิตดวย

ครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : จริง ๆ 

ครับ นะครับ คงจะพอแลวนะครับ เพราะขอเท็จจริงก็ไมมีอะไร ไมตองพาดพิงซึ่งกันและ

กันอีกแลวนะครับ ทานสุนทรครับ เอาละครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ และพี่มานิจที่เคารพ        

ดวยครับ ผมกราบเรียนแลวนะครับวา ถาเปนอยางนี้ตอไป กรรมาธิการยกรางก็จะใช    

เรื่อย ๆ และทานโปรดสังเกตนะครับวา ผูที่ยกมือใหการสนับสนุนมีแตกรรมาธิการยกราง

เทานั้นนะครับที่สนับสนุน แตบรรดาสมาชิกนะครับ ซึ่งมีหนาที่ที่จะปรับปรุง ตกแตง 



๒๕๔ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           อุทัยวรรณ ๑๐๗/๒ 

 

ถอยคําใหเปนประโยชนแกประชาชนไมมีใครยกเลยครับ ผมถึงวา วิธีนี้ไมนาจะใช ไมวา

คร้ังนี้ หรือคร้ังตอ ๆ ไปครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คืออยางนี้ครับ ทานสุนทรครับ ความจริงก็เปนสิทธิ เปนเอกสิทธิ์นะครับ ถาเปนเอกสิทธิ์ 

เราก็ไดแตใหความเห็นเทานั้นนะครับ แตวาอยางไร อยางไรก็เปนเอกสิทธิ์ของ สสร. 

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ     

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ เรื่องการขอปดอภิปรายนี่ เปนเอกสิทธิ์ของทุกคน

ในที่ประชุมนี้นะครับ คราวนี้ เมื่อเขาผูที่เสนอนี่ตองมีผูรับรอง ถาผูรับรอง ๑๐ ทาน ก็ถือ

วาถูกตอง แตถาเราไมเห็นดวยกับการปดอภิปราย ก็จะตองลุกขึ้น แลวก็เสนอวา ขอเสนอ

วาขอใหอภิปรายตอ ขอผูรับรอง ถามีผูรับรองอีก ๑๐ ทาน ทีนี้ก็จะตองลงมติ หมายความ

วาผูที่ เสนอนี่ ไมไดสิทธิขาดวา พอเสนอแลวเปนเอกสิทธิ์ จะตองเปนไปตามนั้น 

เพราะฉะนั้นถาไมเห็นดวยกับคุณมานิจนี่ ตองมีผูเสนอทันทีวา เห็นวา ควรอภิปรายตอไป 

แลวขอผูรับรอง ก็จะตองโหวตกัน แตวา ผูที่จะขอเสนอเพื่อที่จะปดอภิปรายนี่ หามไมให

อภิปรายกอน จริง ๆ แลวผมนี่อะลุมอลวย เมื่อคราวที่แลวที่คุณอะไรนะครับ คราวเรื่อง

ความหลากหลายทางเพศครับ คุณหลักชัย กระทําผิดขอบังคับ ผมเกือบจะประทวง แตวา

เอาละ ผมเห็นวายังใหม ๆ กันอยู ก็ปลอย เพราะทานขึ้นมาอภิปรายเลยวา แหม อยางนั้น 

อยางนี้ พอพูดเสร็จ ทานบอก ขอปดอภิปราย เขาถือวาตีหัวเขาบาน คือ พูดเสร็จแลวก็

บอกไมใหคนอื่นพูดนะ ขอปด อยางนี้ประธานยอมไมได แตวันนั้นประธาน ทานก็ยอม ผม

ก็เลยขี้เกียจประทวง ผมยังจําอยูตลอดเวลาวา ที่ผมถูกตมนั่นนะครับ ขอบพระคุณครับ 

ทานประธานครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ผมก็จะทําอยางที่อาจารยเจิมศักดิ์พูดนะครับ ถึงถามวา มีผูรับรองครบถวน

ไหม แลวใครจะคิดอยางอื่น ถาม ทานสุนทรลุกขึ้นมา บอกทานจะขอเปดอภิปราย         

หรือเปลา ก็ถามอยางนี้ตามขั้นตอนครับ เสร็จแลวทุกคนก็เงียบ ก็เงียบ ผมก็ถือวา ก็เห็น 

 



๒๕๕ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           อุทัยวรรณ ๑๐๗/๓ 

 

วาไมมีใครคัดคานครับ ก็เทานั้น จะถามใหมนะครับ ถาอยางนั้น เปนเอกสิทธิ์ของ       

ทานมานิจครับ ทานมานิจจะยืนยันวา จะขอปดการอภิปรายใชไหมครับ ขอผูรับรองครับ  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ผูรับรองครบถวนครับ มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ถาไมเห็นเปนอยางอื่น ก็ถือวา ปดการอภิปรายครับ ---------------------------------------------

- 

 

          - ๑๐๘/๑ 

   



๒๕๖ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๐๘/๑ 

 

ถาปดการอภิปราย กรรมาธิการความจริงมีสิทธิที่จะสรุปเสนอความเห็นอีกนะครับ แตถา

ไมมีแลว ก็ตอไปนี้ผมจะขอโหวตนะครับ 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :

ประเด็น ในกรณีนี้มีการแกไขจากรางเดิมนะครับ เม่ือสักครู ทานสุรชัยไดกลาวขวัญไปถึง 

รางที่ฉบับรับฟงความคิดเห็น แลวมาแกจากรางนั้น เปนของกรรมาธิการอันใหม 

เพราะฉะนั้นก็ตองถามประเด็นแรกกอนวา จะมีเห็นดวยกับรางเดิมที่ยังไมไดมีการแกไข

ปรับปรุงหรือไม ใชไหมครับ ตกลงนะครับ ขั้นตอนที่ ๑ ทานผูใดเห็นดวยกับรางเดิมของ

กรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย จะใหถามวา เห็นดวยตามที่แก เห็นดวย วาอยางนั้นหรือครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ทานประธานครับ 

จริง ๆ ทานประธานถามถูกแลวครับ แตวามีวิธีใหงาย ๆ ก็คือวา เนื่องจากวา มีการแกไข 

แลวผูแปรญัตติก็ขอแกไข เพราะฉะนั้นมีใครยังอยาก คือ ไมเห็นดวยกับการแกไขไหม    

ถาไมมีใครยก ก็ผานเลย 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

คําถามอยางเดียวกัน โอ.เค. ครับ ถาอยางนั้นถามใหมนะครับ ถาทานผูใดเห็นดวยกับ  

รางเดิม ฉบับรับฟงความคิดเห็น ที่ไมไดแกไขอะไรมานะครับ ก็กด เห็นดวย  ถาไมเห็น

ดวยกับรางเดิม ก็กด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมใชครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ก็ใชครับ ไมเห็นดวยกับรางเดิม ก็ไมเห็นดวย  

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ถาเห็นดวยกับรางเดิม หรือรางเดิม ก็เห็นดวยกอน ก็เทานั้นละครับ 

 



๒๕๗ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๐๘/๒ 

 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต

ครับ ผม ไพบูลยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เชิญครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ กราบเรียนดวยความเคารพ อยางที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์กรุณาเสนอ ก็นาจะเปนอยางนั้นนะครับ ก็คือวา ถาจะถามวา ดวยความ

เคารพนะครับ  ถาจะถามวา ที่ประชุมเห็นชอบกับที่แกไขไหม ซึ่งมันตรงกับผูแปรญัตติ   

นะครับ แลวมันตรงกันนะครับ แลวถาไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่น ก็เสนอลงมติใหมวา จะ

เอาตามรางกรรมาธิการที่แกไขใหม หรือจะเอาตามทานสุรชัย เทานั้น คือประเด็นแรก    

ไมตองลงคะแนนนะครับ ก็คือถามวา ตรงจุดนี้นะครับจะใหมีการแกไขไหม ซึ่งที่ประชุม

สวนใหญก็จะใหแกไขกันหมดแลว คราวนี้จะแกเปนอยางไรนะครับ ตามกรรมาธิการ  

หรือตามผูแปรญัตติ ลงคะแนน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : เขาใจ

ครับ แตผมเขาใจทานสุรชัยบอกวา เพราะเหตุแกไขรางเดิม จึงจะมายอมแกไข ถาไมมี

การแกไขรางเดิมเลย ทานสุรชัยก็จะไมอภิปราย จะไมแกไขใชไหมครับ แตผมจับความ

จากประเด็นที่ทานวาอยางนั้น เพราะฉะนั้นจากประเด็นแรก ก็ตองบอกวา รางเดิมแท ๆ นี่

ครับ ทานไปแกทําไม ถาทานไมแก ก็ไมตองถามประเด็นนั้น แตเนื่องจากไปแกเขา มันก็

เกิดเปนประเด็นขึ้นมาทันที และที่อาจารยเจิมศักดิ์เคยพูดตลอดเวลา เร่ืองนี้เกิดกรณีขึ้น 

เพราะไปแกรางเดิม เพราะรางนั้นไมเห็น สมาชิกไมมีโอกาสไดเห็นวาทานไปแกไข เพราะ

มาเสนอทีหลังครับ ถูกไหมครับ ที่ผมพูดนี่ครับ ตอนที่เราเคยพูดตกลงกันโดยตลอดเวลาก็

เปนเชนนี้ เพราะฉะนั้นก็จําเปนตองเปนอยางนี้ นี่คือ ขอตกลงครับ ที่เราตกลงมากอน    

เปนอยางนี้ตลอดครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

นะครับ 

 



๒๕๘ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              นัชชา ๑๐๘/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ถาสมมุติวา ทานสุรชัยเห็นดวยอยางนั้นนะครับ ผมก็ไมติดใจ ผมก็จะเปลี่ยนเปน        

คําถามใหมได แตที่ผมถามอยางนี้ เพราะเหตุทานสุรชัยติดใจ เทานั้นเองนะครับ ทาน

สุรชัยขออนุญาตยืนยันอีกทีครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ขอบพระคุณ

ครับ ทานประธานครับ ผมกราบเรียนวา สิ่งที่ทานประธานอธิบายไปนี่ถูกตองหมดแลว

ครับ ผมแปรญัตตินี่แปรจากฉบับรับฟงความคิดเห็นของทานกรรมาธิการยกราง ผมก็พูด

ไปแลวตอนที่ผมอภิปราย ในชั้นที่ทานทําฉบับรับฟงความคิดเห็นออกมา ทานใสแตคําวา 

รายไดไมเพียงพอ ทานไมมีคําวา รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ ------------------------------ 

 

           - ๑๐๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             สพุิชชาย  ๑๐๙/๑ 

 

ผมถึงไดบอกวา ผมแปรจากฉบับรับฟงความคิดเห็น และผมก็มาขอเพิ่มวา รัฐตองให

ความชวยเหลือเรื่องที่อยูอาศัยใหชัดเจนเขาไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานประธานถามวาจะ

ถือตามเห็นชอบกับฉบับรางรับฟงความคิดเห็น หรือไมเห็นชอบ จึงถูกตองแลวครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ดําเนินการตอนะครับ ขอถามวา ถาทานเห็นวา เห็นชอบตามรางเดิม ฉบับรับฟง        

ความคิดเห็น ใหกด เห็นดวย ถาไมเห็นชอบตามอันนั้น ก็กด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนน

ครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เสร็จแลวใชไหมครับ รวมคะแนนเลยนะครับ ยังไมไดลงเลยหรือครับ เชิญเลยครับ            

ของผมก็เพิ่งขึ้นนะครับ เชิญรวมคะแนนครับ เรียบรอยหรือยังครับ ทานผูใดยังไมได

ลงคะแนนครับ ถาเรียบรอยแลว ก็ขอปดการลงคะแนนครับ ขอรวมคะแนนเลยครับ      

ผลออกมาวา จํานวนผูเขารวมประชุม ๖๑ เห็นดวยตามรางเดิม ๑๕ เสียง ไมเห็นดวย ๔๑ 

เสียง งดออกเสียง ๕ ตกลงวา เปลี่ยนมาเปนเห็นดวยกับกรรมาธิการในฉบับเสนอสภาราง

รัฐธรรมนูญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๐ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             สพุิชชาย  ๑๐๙/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ก็จะตองถามตอ เมื่อเห็นดวยมีการเปลี่ยนแปลงอยางนี้แลว ก็ตองถามตอวา ใครเห็นดวย

กับญัตติของทานผูใดที่จะมีการแกไข ถาเขาตกลงกันไมได หรือตกลงกันได ก็ตองเรียน

ถามแตละทานครับ ทานเจาของญัตติแตละทาน ตั้งแตเร่ิมทาน ขออีกครั้งนะครับ ทาน

อาจารย เหลือทานสุรชัยคนเดียวใชไหมครับ ยืนยันนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ เหลือคนเดียวแลวครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ตกลงครับ คําถามก็งายครับ จะเห็นกับของกรรมาธิการ หรือของทานสุรชัย คําถามจะ

ถามเชนนั้นนะครับ ตกลงถูกตองนะครับ ขออนุญาตโหวตนะครับถาอยางนั้น 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ โปรดกด เห็นดวย ถาทานเห็นดวยกับ

ทานสุรชัยที่แปรญัตติมา โปรดกด ไมเห็นดวย ครับ เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

พรอมยังครับ พรอมแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ ขอผล เห็นดวยกับกรรมาธิการ 

๔๐ ไมเห็นดวย ๑๘ เปนอันวา ที่ประชุมเห็นดวยกับที่กรรมาธิการแกไข ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             สพุิชชาย  ๑๐๙/๓ 

 

   ตอไปเชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายคัมภีร ดิษฐากรณ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :          

สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน ไมมีการแกไข มาตรา ๕๕ มีการแกไข 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ทานชูชัย ทานเกริกเกียรติ ทานคมสัน ขอสงวน

ความเห็นใหคงตามรางเดิม เชิญทานคนใดคนหนึ่งนะครับ กรรมาธิการ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย :  ทานประธานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ครับผม 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย :  ผมขออนุญาตครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศ

ชัย ครับ เนื่องจากเราเสร็จจากมาตรา ๕๔ นี่นะครับ ก็จบสวนที่ ๙ พอดี กําลังจะเริ่ม     

สวนที่ ๑๐ ผมวา ๒๑.๐๐ นาฬิกาแลวครับ แลวไดขาวขางนอกสถานการณไมคอยดีครับ      

ผมไดขาวมานะ ผมไมไดยืนยันอะไรนะครับ ไดขาววาขางนอกสถานการณไมคอยดี แลวก็

วันนี้เราทํางานกันมาจะ ๑๒ ชั่วโมงแลว เสนอวา วันนี้เราหยุดกันแคนี้กอนดีไหมครับ --- 

                

                                                                                                                   - ๑๑๐/๑ 

 



๒๖๒ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๑๐/๑ 

 

เพราะพรุงนี้ก็เร่ิมสวนที่ ๑๐ เลย แลวมาตรานี้ ผมเรียนทานประธานครับ เปนเรื่องสิทธิใน

ขอมูลขาวสารและการรองเรียน ตรงนี้มีประเด็นปญหาที่จะอภิปรายกันมากนะครับ        

ก็เรียนเสนอครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

แลวแตที่ประชุมนะครับ แตผมคิดวา เราทํางานมา ก็ถามองดูอัตราอยางนี้นะครับ             

ใจผมไมใช ๔ ทุมนะครับ คืนนี้ คือ อยากจะขยับเปนสี่ทุมครึ่งเสียดวยซ้ําไป เพราะวา   

จริง ๆ แลวนากลัวนะครับวา ในอัตราอยางนี้กลัวจะไมทันครับ แตวาถาที่ประชุมเห็นวาไม

ไหวแลว ก็สุดแลวแต แตวาที่ประชุมกําหนดไวจริง ๆ มันสี่ทุมครับ ผมเองก็เพิ่งนั่งมาสักได       

นิดเดียว แคคร่ึงชั่วโมง ทานเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ครับ คือ ผมเห็นดวยกับทานสุรชัยนะครับ ผมก็เห็นวา ทานประธาน

เพิ่งมานั่งเดี๋ยวเดียว ทานก็เลยยังฟต (Fit) แตพวกผมนั่งตั้งแตเชา ไมมีใครเปลี่ยน        

ทานนะยังพอมีคนเปลี่ยน แตผมไมมีใครเปลี่ยนเลย แลวก็มันก็ลาเต็มที แลวเรียนตรง ๆ    

เลยครับวา มาตรา ๕๕ เปนเรื่องตองพูดยาว ผมคิดวา ๑ ชั่วโมง ไมจบนะครับ นี่พูดกัน

เสียเลย เพราะฉะนั้นเราพูดกันพรุงนี้เชา เอากันตอนสดชื่นนั่นแหละ จะไดพูดกันกระชับ     

นะครับ ผมเรียนอยางนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเห็นดวยกับคุณสุรชัยนะครับ แตวา

สถานการณขางนอกปกติดีครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็ดีครับ ที่ไมเอาเหตุการณมาอางนะครับ เดี๋ยวคนผูฟงทางบานจะพลอยตื่นตกใจกันไป

ดวยนะครับ แตจริง ๆ แลวก็ไมใชครับ เหตุการณปกติ ไมมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ อยาลืมนะ

ตอนนี้กําลังถายทอดอยูนะครับ อยางนี้ก็สุดแลวแตที่ประชุมนะครับ ผมเรียนแลว มีผูจะ

เสนอเปนญัตตินะครับ คือ ทําไดอยางเดียว คือ เสนอเปนญัตติครับ เพราะเวลามันยังไม

ถึงกําหนดที่จะปดครับ ถาทานยืนยันจะเสนอเปนญัตติ ก็ตองยืนยันอีกครั้งนะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  กราบเรียนทานประธานครับ ยืนยันขอเสนอ

เปนญัตติครับ ขอเสนอปดประชุมครับ ขอผูรับรองครับ 

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



๒๖๓ 

สสร ๒๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๑๐/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ก็มี

ผูรับรองครบถวนครับ มีผูเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

มีครับ เชิญครับ เชิญทานศิวะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

คือ ผมเปนหวงคนที่บอกทางบานไวนะครับวา สี่ทุม แลวทีนี้ถาเลิกไปกอนแลวมันจะ

กลายเปนวา เราโกหกนะครับ แลวก็มันจะไปใหคําตอบไมได เพราะฉะนั้นเขาดูทีวีทาง

บานอยูดวยนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเปนหวงคนอื่นครับ แตสวนตัวผมไมมีปญหา

อะไรนะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็ทานไมไดเสนอ ทานเพียงแตเปนหวงเทานั้น ไมไดเสนอขอใหเปดการประชุมตอ          

ใชไหมครับ ก็เปนอันวา ขอปดการประชุมเลยนะครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๒๘ (เปนพิเศษ) 

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางนัยนา เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี   เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาวชลธชิา เกียรติสขุ  นิติกร ๔ 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓)    
นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง    นางดวงใจ ม่ันคงดี 

นางสาวรัศมี บานเยน็    นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 

นางสาวรสรนิทร กนกอุดม   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ         นางนิวรา คํางาม  

นางสาวรัชนพีร มณีนิล   นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร  

นางวันทนา วงษชมภู    นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  

นางจีรนุช มานะกอบการ   นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  

นายพรเทพ ไชยสงวนสุข    นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร  

 นางสาวนัชชา โนไธสง   นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ   

 

 
 



- ๒ - 
 

นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางสาววีรุทยั ผาสุกเวชพร    

   นางสาวปทติตา ธีรนนท    นางสาวประไพพิศ ดีสุน 

   นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ    นางนงลักษณ อู    

   นางสาวสมร เกตุศรี    นางสาวรัตนา ภูระหงษ 

 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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