


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันศุกรที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
----------------- 

                               หนา 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี    

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

            - เร่ืองรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ๑ 

                       ผูอภิปราย 

    - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย     ๒, ๑๓ 

    - นายวิทยา คชเขื่อน      ๓, ๔ 

    - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ     ๔, ๓๘ 

    - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง    ๖, ๒๑, ๒๒, ๒๗, 

           ๕๒, ๕๓, ๖๕, ๗๐, 

           ๗๒, ๙๑, ๙๔, ๙๕, 

           ๑๓๕, ๑๕๐,  

           ๑๕๑, ๑๕๘, ๑๖๖, 

           ๑๖๙, ๑๗๐, ๑๗๔, 

           ๑๗๕, ๑๗๗,  

           ๑๗๘, ๑๘๒,  

           ๑๘๓, ๑๘๔ 

    - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย     ๘, ๒๙ 

    - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์      ๑๐ 

    - นายอรรครัตน รัตนจันทร      ๑๒, ๗๔, ๗๘ 



- ๒ - 
 

         หนา 
   - นายวีนัส มานมุงศิลป    ๑๒ 

   - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ    ๑๕, ๓๒, ๔๐, ๕๗, ๕๙, ๖๒, ๖๙, 

         ๗๐, ๗๓, ๗๗, ๗๘, ๘๐, ๑๐๑ 

   - นายคมสัน โพธิ์คง      ๑๕, ๓๓, ๓๘, ๔๑, ๕๐, ๕๒, ๕๓, 

        ๕๔, ๕๖ 

   - นายสุพจน ไขมุกด    ๑๙ 

   - นายกลานรงค จันทิก    ๒๖, ๒๗ 

   - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ     ๒๗, ๘๗, ๘๘, ๑๑๓, ๑๕๓ 

   - นายวัชรา หงสประภัศร    ๒๘, ๓๓, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๕, ๔๗, 

         ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๓, ๖๑, ๑๒๓, 

         ๑๒๔, ๑๔๓, ๑๖๒, ๑๖๓, ๑๗๐ 

   - นายอัชพร จารุจินดา    ๓๑, ๗๐, ๗๓, ๗๕, ๑๑๐, ๑๕๓, 

         ๑๖๕, ๑๗๒ 

   - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ    ๓๒, ๘๒, ๙๕ 

   - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม      ๓๔, ๓๗, ๔๗, ๑๐๐ 

   - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย    ๔๓, ๕๐, ๕๑, ๕๔, ๕๖, ๗๙, ๘๒, 

         ๑๐๐, ๑๑๔, ๑๑๗, ๑๑๘, ๑๒๓, 

         ๑๒๘, ๑๔๘, ๑๗๕, ๑๗๗, ๑๘๒ 

   - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย    ๕๙, ๘๙, ๙๗, ๑๐๖, ๑๑๘ 

   - นายหลักชยั กิตติพล     ๖๔, ๖๗, ๘๑, ๘๕, ๑๗๑, ๑๗๓ 

   - นายประพนัธ นัยโกวิท     ๖๖, ๖๗, ๑๒๑ 

   - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช  ๖๗ 

   - นายอุทิศ ชชูวย      ๗๖, ๘๑ 

   - นายชูชัย ศภุวงศ      ๗๘, ๑๒๘, ๑๓๑, ๑๔๕, ๑๔๘, 

         ๑๔๙, ๑๕๑, ๑๗๔, ๑๘๒ 
 



- ๓ - 
 

         หนา 
   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย     ๘๕, ๙๑, ๑๐๕, ๑๑๖, ๑๑๘, 

         ๑๑๙, ๑๒๐, ๑๕๘, ๑๕๙, ๑๖๐, 

         ๑๗๓ 

   - นายธงทอง จันทรางศ ุ   ๙๒, ๙๔, ๙๘ 

   - นายสวิง ตนัอุด      ๙๗, ๑๐๕, ๑๒๒ 

   - นายธีรวัฒน รมไทรทอง     ๑๐๑ 

   - พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล     ๑๐๓ 

   - รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส   ๑๐๓, ๑๑๙ 

   - นายศิวะ แสงมณี      ๑๐๙, ๑๑๘, ๑๗๘, ๑๘๑ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล     ๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๒๐, ๑๒๒, 

         ๑๖๐, ๑๖๑, ๑๖๒ 

   - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล     ๑๑๕, ๑๑๖ 

   - นายสุนทร จันทรรังสี     ๑๑๙ 

   - นายปริญญา ศิริสารการ     ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๓๒, ๑๓๔, 

         ๑๓๖, ๑๓๘, ๑๓๙, ๑๔๐, ๑๔๑ 

   - นายปกรณ ปรียากร     ๑๒๘, ๑๓๕ 

   - นายอัครวิทย สุมาวงศ     ๑๓๘ 

   - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย    ๑๔๐ 

   - นายเศวต ทินกูล     ๑๔๒ 

   - นายจุตินันท ภิรมยภักดี    ๑๔๓, ๑๖๓ 

   - นายธวัช บวรวนิชยกูร    ๑๔๔, ๑๔๕, ๑๔๖, ๑๔๙, ๑๕๐ 

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร    ๑๕๓, ๑๖๕ 

   - นายรัฐ ชูกลิ่น     ๑๕๗, ๑๘๐ 

   - นายจรัญ ภักดีธนากุล     ๑๖๘, ๑๖๙, ๑๗๐, ๑๘๐ 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

คร้ังที่ ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันศุกรที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๑ คน 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนทานสมาชิก

ที่เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

  ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ยังไมมีนะครับ 

  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

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

  ผมขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่เคารพครับ ระหวางที่คณะกรรมาธิการเขาประจําที่ ผมขอหารือทานนะครับ เนื่องจาก

เรียนใหทราบสถานการณการรางของเราวา เราไปชามาก แลวเวลาที่ตกลงกันนี่ก็เปน

ปญหานะครับทาน เราเหลือคนที่จะพูดนี่ ที่สงวนคําแปรอะไรไวนี่นะครับ ถาเรียงซ้ําไป     

ซ้ํามานี่ ๔๖๔ ทาน จนถึงจบ มาตรา ๒๙๙ นะครับ เพราะฉะนั้นถาทานละ ๑๐ นาที เขา

ไป ๔,๖๔๐ นาทีแลว ทีนี้ก็ตองใหกรรมาธิการตอบ เมื่อวานมาตราสําคัญ เปนเรื่องใหญ      

นะครับ ก็ใชเวลาไปเต็มวัน ทีนี้พิจารณาวา เราคงจะตองเขมงวดกับเวลาของผูอภิปราย  

ไดไป ๑๐ ตองใช ๑๐ ทีนี้ถาทานใหผูรับรองอีกคนละ ๕ นี่นะครับ ถากลุมเดียวลองคิดดู

นะทานครับ  เดี๋ยวผมหารือ  แลวเดี๋ยวจะใหทานไดแสดงความคิดเห็น  มันก็จะเปน 



    ๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ปทิตตา ๑/๒ 

 

๕๐ นาที ตกลงเฉพาะยังไมถึงกรรมาธิการ ใชไปชั่วโมงหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันไมมีเวลา    

ผมคิดคราว ๆ ถาใชแคกรรมาธิการ แลวเผื่อไวอีกสัก ๕ นาที โตตอบไปนี่ จะใชเวลา    

รวมแลวก็จะมาก ๆ เลยครับทาน มันจะเขาไปถึง ๙,๒๘๐ นาที ทดเปนชั่วโมง ประมาณ 

๑๕๕ ชั่วโมง ทดเปนวัน วันละ ๙ ชั่วโมง จะเทากับ ๑๗ วัน ถามวา เรามีเวลาเหลือไหม    

ไมมีครับทาน ฉะนั้น จะขอเรียนหารืออยางนี้นะครับทานวา เวลาที่เรามีนี้ประมาณ      

๑๐ วันนะครับ เราก็อยากจะหารือวาอยางนี้ครับ เนื่องจากในแตละมาตรานี่มีหลายกลุม 

เพราะฉะนั้นกลุมแรกก็ใชเวลาสัก ๑๐ นาที หัวหนากลุมนี่ทานคงตองใหคนอื่นดวย 

เพราะวาผมคิดวา บางทานเปนหัวหนากลุม เสนอไวในมาตราตาง ๆ ๗๔ ครั้งบาง       

๕๑ คร้ังบาง ๔๙ บาง ผมเขาใจเนื้อแทของตัวทานคงมีไมถึงหรอก คงเปนในฐานะหัวหนา

กลุม เปนญัตติที่ไปรับรอง มีคนลงหลายคน ก็ตองกระจายกันไป จะขอนะครับทานวา            

จะสตริกต (Strict) วา ๑๐ นาที นี่กลุมจะพูดนะครับ คนตอไป ถากลุมเหมือนกัน แตพูด

ลําดับตอไป จะขอลดไปเหลือ ๕ สวนกรรมาธิการจะใหทานตอบเพียง ๕ แลวจะดูเวลา   

ที่เหลือ พยายามนะทาน ผมเรียนวา บางเรื่องถาทานกรุณานะครับ ขอความกรุณาทาน 

ไมไดบังคับทาน ขอความกรุณา ถาเรื่องที่เหลือแตสาระเล็กนอยขัดกัน ก็จะไปตกลงเรื่อง

สาระวาจะเอาอยางไร เพราะผมยังคิดวา ยังมีเร่ืองใหญที่จะใชอยางนี้ก็คงไมได ตองเปด

โอกาสใหทานกวาง แบบที่เม่ือวานนี้เราเปดโอกาสวาดวยเรื่องการศึกษาคอนขางจะ

กวางขวาง เพื่อใหรับฟงกันอยางทั่วถึง ถาเราใชหลักนี้ เราอาจจะอยูในกรอบของ ๑๐ ถึง 

๑๓ วัน ถาเปนไปอยางนี้แลว เราก็อาจจะดําเนินการไดดีขึ้นนะครับ ขอหารือทานที่ยกมือ

ผมเ รียงตามนี้นะครับ  ทานสมยศ   ทานวิทยา   ทานศักดิ์ชัย  เชิญทีละคนครับ                

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ คนที่ ๔ เชิญครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธาน ทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน   

กระผม  สมยศ  สมวิวัฒนชัย  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  ที่ทานประธานไดขอ

ปรึกษาหารือมา ผมไดทําการบานมาวา ขณะนี้เราเหลือเวลาอยูอีก ๑๑ วัน แลวเราก็มี

เวลาอยูอีกประมาณ ๖,๔๘๐ นาที เรามีมาตรานี่ยังเหลืออยูประมาณ ๒๕๐ มาตรา

ดวยกัน ขณะนี้ผมหารเฉลี่ยมาเรียบรอยแลว ถาหากวา หารตามหลักคณิตศาสตรจะ

เหลือมาตราละ ๒๓ นาที โดยเฉลี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็คิดวาคงจะตองดูแลในเรื่อง 



    ๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ปทิตตา ๑/๓ 

 

ของเวลาเปนสําคัญ แตมีบางมาตรานั้นสําคัญมาก อาจจะตองใช เ วลาเปนหลาย

ชั่วโมง เพราะฉะนั้นการบริหารเวลาในตรงนี้ ผมคิดวา คงจะตอง ถาหากวา มาตราไหนที่

มีผูแปรญัตติไมมากและจบงาย อาจจะใชเวลาประมาณสัก ๕ นาที ก็จบไดนะครับ ก็จะ

ไดมีเวลาเหลือไปใหมาตราอื่น ๆ อันนี้ก็เปนสิ่งที่พวกเราไดพยายามที่จะอภิปรายใหได

เนื้อหามากที่สุดนะครับ สวนในเรื่องของความพอใจนะครับ ในดานของผูฟงทางบานและ

ผูที่ติดตาม ถือวา เปนผูที่เปนแฟนพันธุแท ก็คอนขางจะพออกพอใจที่วา  ทางสภาของเรา

ไดมีการพิจารณากันอยางละเอียดและรอบคอบ แตเปนที่นาเสียดายวา เวลาของเรา

คอนขางจะมีนอยนะครับ แตอยางไรก็ตาม ผมคิดวา เราก็คงจะสามารถที่จะบริหารเวลา

ไดเปนอยางดี และไดเนื้อหาครบถวนนะครับ ตามที่ทางประชาชนทุกภาคสวนไดติดตาม

เฝามองเราอยูนะครับ ขอขอบพระคุณครับทานอาจารยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตอเลยครับ     

ทานวิทยาครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทยา คชเขื่อน

สิ่งที่จะกราบหารือทานประธาน  ก็คือ ตอนนี้กําลังถายทอดอยูนะครับ ถายทอด           

การประชุม เพราะฉะนั้นภาพเหลานี้จะออกไปทั่วประเทศ ผมเห็นวา ขอมูลบางอยาง

อาจจะไมไดครบถวน อยางขอมูลที่ผมนําเรียนที่ประชุม บางชวงอาจจะตัดตอนไป 

เพราะวามันเลยประเด็นไปแลว ก็ตองกราบขออภัยทานดวย แตวาในสวนที่เปนชนบท

ตางจังหวัดนี่ ขอมูลอาจจะตางกัน สมมุติอยางเร่ืองของการจัดการศึกษา การจัดการ

ศึกษา ถาในกรุงเทพนี่จะเปนภาระหนักตอพอแม ในเรื่องของกอนวัยเรียน ไมใชวาผมพูด

นั่นนะครับ แตวายกตัวอยางใหฟงเฉย ๆ เมื่อเสร็จแลวนี่ คนกรุงเทพจะมีปญหาเรื่องของ

เด็ก โดยเฉพาะกอนวัยเรียนนี่จะใชคาใชจายมาก มากกวามหาวิทยาลัยดวยซ้ําไปนะครับ    

แตขณะเดียวกันกับทางชนบท เขามีการศึกษาพื้นฐาน เขาทําไดดีอยูแลว คือ แตกอนนี้  

และไมตองใชงบประมาณดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวิทยาครับ 

ตองเขาเรื่องนี้ เร่ืองการศึกษาจบไปแลวนี่ ขอความกรุณา 

 



    ๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ปทิตตา ๑/๔ 

 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ครับ ขอบคุณครับ ก็เรื่องนี้ที่อยากจะชี้แจงวา       

ในบางครั้งนี่อาจจะชี้แจงเกินเลยไปบาง แตวานั่นคือ ขอมูลที่ไดจากชนบท ซึ่งไมได

เกี่ยวกับงบประมาณ งบประมาณที่มีอยูแลวนี่ บางทีทางกรรมาธิการอาจจะเปนหวงวา     

ถาจัดการศึกษาไปแลวจะมีงบประมาณใหไหม ก็เลยขออนุญาตใหขอมูลตรงนี้วา    

เพราะหลายอยางมันตางกันครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เราจะพยายาม  

คือ คนที่ไมคอยไดพูด เราจะพยายามกระจายครับ ใชหลักพยายาม คือ ปรองดอง       

ทานศักดิ์ชัยครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุ นจิตติกุล   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ            

ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ ผมขออนุญาต

กราบเรียนถึงบรรยากาศการพิจารณาญัตติขอแกไขรัฐธรรมนูญที่ผานมานะครับวา 

ในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น บรรยากาศก็คอนขางดี แลวขณะนี้เชื่อวา บรรยากาศ       

ในการรวมมือกันระหวางกรรมาธิการยกราง และผูขอแปรญัตตินั้น เปนไปในลักษณะที่ดี   

ผมขออนุญาตตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งครับวา เนื่องจากระยะเวลาที่เรากําลังพูดคุยกันนั้น 

เปนประเด็นปญหา เรามีระยะเวลาในการประชุมกันจนถึงวันที่ ๓๐ ประเด็นอยูตรงนี้ครับ       

ทานประธานครับ ผมคิดวา ทางออกนาจะเปนอยางนี้ครับ ประเด็นที่ ๑ ก็คือวา ผมคิดวา 

ผูขอแปรญัตติทั้งหมดนั้นมีอยู ๗ กลุมนะครับ ทั้ง ๗ กลุมนั้นบางมาตรามีลักษณะ

คลายคลึงกัน ผมก็เลยอยากจะหารือนะครับวา เปนไปไดไหมครับวา ทั้ง ๗ กลุมนี่จะได

หารือกันเปนรายมาตรากอน แลวก็ดูวา มาตราใด กลุมใด ที่มีความคิด และมีแนวทาง  

ตรงนั้น เราทั้ง ๗ กลุม ก็จะบอกวา กลุมที่ ๑ หรือกลุมที่ ๒ นั้นจะเปนผูอภิปราย           

หรือกลุมที่ ๖ จะเปนผูอภิปราย ผมคิดวา ตรงนี้จะเปนทางออกที่จะชวยเซฟ (Save) เวลา

ของที่ประชุมได นั่นคือประเด็นที่ ๑ นะครับ เนื่องจากวา ที่ผานมาเราจะพบวา พอเริ่ม

มาตราใดก็ตามนี่นะครับ เราก็จะพบวา เอา กลุมที่ ๑ พูด กลุมที่ ๑ บางทีก็ไมพรอม        

ก็บอก เอา กลุมที่ ๒ พูด สุดทายนะครับ ทานประธานครับ กลุมที่ ๗ พอพูดขึ้นมาก็จะ   

ไมมีคนฟง บางทีเนื้อหาสาระอาจจะไปอยูกลุมที่ ๗ ก็ได เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุด  

ผมคิดวา  อยากจะใหกลุมที่ขอแปรญัตติทั้ง ๗ กลุม ไดมีการหารือกันเปนรายมาตรากอน 



    ๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  ปทิตตา ๑/๕ 

 

แลวก็จับเอาประเด็น ถาประเด็นที่คลายคลึงกัน ใครจะเปนผูอภิปราย ถาประเด็นที่       

ไมคลายกัน ผูนั้นก็มีสิทธิที่จะอภิปราย เพื่อขอแปรญัตติ สวนกรรมาธิการยกรางนั้น      

ผมคิดวา บางครั้งจําเปนอยางยิ่งที่กรรมาธิการจําเปนจะตองชี้แจง ถามีการกําหนด  

กรอบเวลานี่นะครับ บางครั้งความละเอียด หรือเนื้อหาสาระที่จะทําใหความเขาใจเกิดขึ้น 

อาจจะเปนประเด็นที่ถกเถียงกัน สุดทาย ใชวิธีการโหวต (Vote) ก็จะทําใหเสียเวลา          

ที่ประชุม ซึ่งสุดทายนะครับ การโหวตไมใชทางที่ดีที่สุด เพราะวาเปนการอาจจะทําให

ประชาชนไมไดรับรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศก็ได ดังนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่ผม

อยากจะกราบเรียน ก็คือวา การพูดในที่ประชุมแหงนี้นั้น เปนสิ่งที่ประชาชนกําลังศึกษา 

รัฐธรรมนูญไปพรอม ๆ กับที่ประชุมแหงนี้ ดังนั้น ผมคิดวา การประชุมจําเปนอยางยิ่ง      

ที่จะตองมีการถายทอด ซึ่งไดมีการหารือไปทางรัฐบาล เพื่อที่จะเรียกรองใหรัฐบาลมีการ

ถอยทอด เนื่องจากรัฐบาลเองมีสถานีโทรทัศน ชอง ๑๑  ชอง ๙ ทีไอทีวี (TITV) ถา

ถายทอดพรอม ๆ กันไมได ก็ควรที่จะมีการสลับเวลาในการถายทอด ดังนั้น ผมถึง

อยากจะหารือ เพื่อที่จะใหการถายทอดนั้น เปนไปดวยความตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตกอยูที่ประชาชน กราบขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  เร่ืองถายทอด  

เราทําไปแลวนะครับทาน แตที่ทานเสนอดีนะครับ แตเนื่องจากเราไปบังคับไมได      

เพราะทานแปรญัตติ แลวก็พูดหลายทีวา ถากลุมตาง ๆ ตกลงกัน ผมเรียนเพิ่มเติมวา    

วันพุธนั้น เราจะไมประชุม เนื่องจากทาง สนช. จะตองประชุมนะครับ แตเราตกลงไวแลว    

ไดคุยกับทางคณะกรรมาธิการผานทางทานเลขาไวแลววา เวลาเกาโมงเชาของวันพุธนี่

ทานจะวางจนถึงเที่ยง สําหรับกรรมาธิการกลุมตาง ๆ ไปตกลงกับทานนะครับ แลวถาได

อยางไรมา ก็มาเสนออยางที่ทานศักดิ์ชัยวาในที่ประชุมวา ตกลงแลวมันจะไดเหลือกลุม

นอยลง แลวการพิจารณามันก็จะเร็วนะครับ ทานจะวาง เพราะเขาใจวา ทานจะประชุม

ของทานชวงบาย ทานจะวางชวงเกาโมงถึงเที่ยงของกรรมาธิการยกราง เดี๋ยวจะประสาน

เรื่องเวลาที่จะประสานกันนะครับ เพราะวันพุธเราไมมีประชุมนะครับ ที่ทานเสนอมา       

ดีแลวนะครับ ทานศักดิ์ชัยครับ ก็ถาเพื่อนฝูงกันรับวา คือ ๗ กลุม จะไปตกลงกันอยางไร      

ถาตกลงไดนะครับ  ทางผมซึ่งดําเนินการ ทางขางบนนี้ดําเนินการก็จะสะดวก และ 



    ๖
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ทางกรรมาธิการยกรางก็เหมือนกัน กรรมาธิการยกรางเราคงมีพรอมที่จะชี้แจง แลวก็เวลา

จะไดเหลือใหมีการชี้แจง แลวก็ไมโหวต ไมลงคะแนน นี่ก็ดีนะครับ เพราะไดดูรอบคอบ 

เห็นปรองดองกันแลวไปในทางเดียว คือ รัฐธรรมนูญนี้ออกมาเปนรัฐธรรมนูญของ      

สภารางนะครับ ไมใชของฝายใดฝายหนึ่ง ตอดวยทานอาจารยเจิมศักดิ์ และตามดวย 

ทานเกียรติชัย และทานวิชัย เชิญครับ 

   รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ทานประธานที่ เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมเห็นดวยกับทานประธานนะครับ ที่เราจะตองคอย ๆ จัดสรรเวลา 

แลวก็ทําใหลงตัวใหได ผมคิดวา ที่ทานประธานบอกวา กลุมหนึ่งโดยประมาณ ๑๐ นาที    

นี่ ก็เหมาะสมแลว ก็คือ ในกลุมถาหากวา จะมีการพูดจากันก็ไปจัดสรรกัน ------------------  

 

- ๒/๑ 
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ถาคนไหนไมจําเปนก็ไมตองพูด แลวก็แมกระทั่งหัวหนากลุมบางเร่ืองก็ไมควรตองพูด     

ก็สงเลย อยางนี้เปนตนนะครับ ผมเห็นดวยวา ๑๐ นาที แลวก็อยากจะเรียน เม่ือกี้      

ทานประธานก็พูดอยูวา เร่ืองใหญนี่อาจจะตองเปดโอกาสใหพูดกันไดกวางขวาง อันนั้น  

ก็เห็นดวยอีกเหมือนกันนะครับ ผมเพียงแตจะบอกในประเด็นนี้นิดเดียววา ในสิ่งที่ผม 

แปรญัตตินี่ ทานประธานจะเห็นวา คอนขางจะเยอะ ผมนี่ไดแปรญัตติใหประชาชน 

เพราะฉะนั้นผมไดตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมา เพื่อที่จะนําความเห็นของประชาชน               

สูการแปรญัตติ ก็คือ ไปเทียบกับรางแรก แลวก็มีการแปร เพราะฉะนั้นทานจะเห็นวา

คอนขางจะมากและละเอียด เพราะวาในอนุกรรมาธิการผมนี่แบงเปน  ๓ กรอบ          

ตามทานเลย แลวก็มีทั้งกฤษฎีกา มีทั้งขาราชการ มีทั้งนักวิชาการที่มาชวยงานกันเต็มที่ 

ผมยังไมไดขอบคุณเขาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นที่ทํา ๆ มานี่ และทานประธานครับ 

บางอยางนี่ผมก็ไมเห็นดวยกับเขา เพราะฉะนั้นทานประธานฟงเสียงผมนี่จะลําบาก     

นิดหนึ่ง บางทีผมก็พูดใหเขาเต็มที่ แลวผมก็บอก ขอความเห็นสวนตัวดวยอีกสวนหนึ่ง  

อันนี้ทานประธานตองกรุณาเขาใจนะครับวา ผมจะลําบากมากตอนนี้ เพราะผมเปน

ประธานไปประสานการมีสวนรวมและรับฟงความเห็นนี่ ผมก็ตองทําหนาที่ทั้ง ๒ หมวด 

อันนั้นอันที่ ๑ นะครับ เห็นดวยกับคุณศักดิ์ชัยที่บอกวา บางที ๗ กลุมเรานี่คุยกันเสีย ยุบ

อะไรไดก็ยุบ เหลือใหมันเหลือนอย ๆ อยางเชน คุณอรรครัตนเพิ่งมาปรึกษาผมเมื่อกี้นี้           

บอกมาตรา ๖๐  นี่ เ ร่ืองคุมครองผูบริโภค ๗ กลุมนี่ดูแลวถายุบตรงนั้น ยุบตรงนี้          

แลวเขียนกันใหมพวกเรานี่ อยางนี้จะดีไหม ผมบอกคุณไปเขียนมาเลย ดีมากเลย       

เปนความคิดที่ดีมาก แลวเดี๋ยวเรามาดูกัน เสร็จแลวก็จะเหลือรางเดียว ก็คุยกัน มันก็   

งายขึ้น อันนี้ก็ เปนแนวที่ดี เพราะฉะนั้นขอทานประธานเลยนะครับ ใหเจาหนาที่          

เปดหองกรรมาธิการ ๔ ตรงนี้ ตรงนี้เลยนะครับ ตรงทิศที่ผมชี้นี่นะครับ ซึ่งพวกผมนี่

สามารถที่จะไปหลอมรวม และคุยกันไดตอนชวงพักบาง ชวงอะไรบาง ผมขอไวเลยแลว

กัน กรรมาธิการ ๔ ตรงนี้นะครับ ตรงขาง ๆ หองเลขานี่นะครับ ผมจะไดไปทํางานกันได    

ทานประธานครับ อีกเรื่องเดียว ก็คือวา เพื่อที่จะใหมันเร็วขึ้นนะครับ คือ พอมาตราใด      

ที่กรรมาธิการไดไปแกไขเพิ่มเติม ขอใหกรรมาธิการอธิบายกอนเลย เพราะวาบางที    

เราไมเขาใจ  เราก็ไปของเราเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ  แลวกรรมาธิการยังไมไดอธิบายเลย 



    ๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๒/๒ 

 

ทานอธิบายวา ทําไมทานแกไขเพิ่มเติมอยางนี้ มีความหมายอยางไร บางทีพวกเรา      

เห็นดวย โอ.เค. (O.K. – Okay) ลุกขึ้นเลย บอกวา ทานไดแกไขใหแลวตรงกับของเรา     

จบ นั่ง นั่ง นั่ง มันก็ผานนะครับ มันก็จะไดเร็วขึ้นตรงนี้ นี่ขอความกรุณาใหทานอธิบาย

กอนเลย ถามาตราไหนทานแกไขเพิ่มเติมนะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : หอง              

เดี๋ยวเจาหนาที่ขอหองเลยนะครับ ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดเตรียมไว อันที่ ๒ เจาหนาที่

เตรียมเครื่องจับเวลาไวเลยนะครับ คือ ทานอาจารยเจิมศักดิ์เคยแนะผมขางนอกวา มันมี

เครื่องจับเวลาที่ ๑๐ นาที พอประธานเริ่มนั่น จับ แตไมใชจับดวยเครื่องอันนี้นะครับ ในตัว

นาฬิกา จับเปนเสียง พอครบ ๑๐ นาที มันจะดังเองนะครับ โดยประธานไมตองกดนะครับ 

ทราบวามีขอใหดําเนินการ ตองขอบคุณทานอาจารยเจิมศักดิ์เปนพิเศษ เพราะวาในลําดับนี่

อาจารยเจิมศักดิ์ กลุมของอาจารยนี่ พอปพูลาร (Popular) มากที่สุดเลย คือ เสนอถึง  

๗๔ คร้ัง นะครับ ที่สูงสุดกวาอาจารย ไมเอยชื่อ เพราะวาเขาไมไดเปนคนบอก คือ     

๑๔๖ คร้ัง อาจารยเห็นไหม เราไปทําสถิติมา ถึงตองควบคุมเวลา แตขอบคุณมากที่ไดรับ

ความรวมมือ อาจารยเห็นดวยที่จะคุมเวลานะครับ ตอไปทานเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ขอบพระคุณครับทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ จริง ๆ แลวนี่เราลวนมีความเปนหวงตอประเด็นเรื่อง

การที่จะพยายามรางรัฐธรรมนูญคราวนี้ใหเสร็จตามกรอบเวลาที่กําหนดไว ตามกรอบ

เวลา ซึ่งเราวางแผนในอันที่จะทํากัน แตในที่สุดแลวนี่ เราก็มีความกังวลวา มันลาชา        

มันอะไรตออะไรไป จริง ๆ แลวนี่ ผมไมหวง ไมกังวลเรื่องเวลาเลย ถึงอยางไรในวุฒิภาวะ

อยางเรา เราทําเสร็จแน เราทําเสร็จแน ผมเชื่อวา เราทําเสร็จแน และผมไดพูดตั้งแต     

วันแรกที่เรามีการประชุมอยางไมเปนทางการมากอนแลววา แมหากถึงจะตองนอนกันที่นี่ 

สามวันสี่วันทําใหมันเสร็จ ก็ตองนอน ก็ตองทํา แตทํา ๆ ไปทุกคนเริ่ม โอย ไอโนน ไอนี่   

ขอกลับบานเร็ว ขออะไรตออะไร มันจะถึงกับตายเชียวหรือ ถาหากวา ในชีวิตสวนหนึ่ง 

เราจะตองสละทํางานในภาวะของบานเมืองในขณะนี้ใหมันเสร็จสิ้นภารกิจที่ รับ

มอบหมายมา หวงอะไรกันตรงนี้ แลวทําใหมันเห็นจริงจังวา เราที่อาสาเขามาทํานี่ 

 



    ๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๒/๓ 

 

ทํากันอยางจริงจังใหประชาชนเขาเห็น ถาทํากันเหยาะแหยะ โอย กลัวโนนไมทัน         

โอย รีบ ๆ แลวใหมันเสร็จ ๆ ไป ใครมันจะมารับรัฐธรรมนูญฉบับนี้  

  อีกประการหนึ่ง ที่ผมอยากจะตั้งขอสังเกต ก็คือวา มีความพยายาม      

อยางเหลือเกินที่จะประนีประนอม ที่จะทําใหไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง โอ.เค. โดยวิธีการ

อาจจะดีในบางเรื่องในบางอยาง แตไอสิ่งที่ทําใหเห็นเหลานี้ มีความพยายามที่จะ

ประนีประนอมใหมันกลมกลืน ใหมันลงตัว ใหมันเปนไปได แลวเปนไปไดสวนใหญกับ

คณะกรรมาธิการยกราง ซึ่งบางอยางดี บางอยางรับไมไดเหมือนกัน ผมจะยกตัวอยาง

อยางเชน เรื่องการศึกษา เมื่อวานนี้เปนอยางหนึ่ง ทั้งที่มันผานไปแลวก็ตาม ถาหากวา  

ตกลงกันอยางนี้ เสียงซึ่งไมเห็นดวยถูกละเลย มองขามไป โดยที่ผมไมไดเห็นวา ไดนําไปสู

โดยการพิจารณาในการที่ตกลงประนีประนอมกันในกลุมที่ไปทําขอตกลงอะไรเหลานั้น

ออกมาเลย แลวผมไดทวงติง ชี้ เพื่อที่จะลงบันทึกใหเห็นวา มันถอยหลังไปอยางไร          

จะกอใหเกิดปญหาอยางไร แตวาไมไดรับการพิจารณาในการที่จะไปปรับปรุงแกไขอะไร

เหลานั้นเลย แตทิ้งประเด็นเหลานั้นไปเถอะ เม่ือผานไปแลวก็แลวไป แลวจะรูวาจะเกิด

ปญหาอยางไรในระยะยาว ผมจะทําสิ่งเหลานี้ใหไปปรากฏออกมาในภายหลังก็แลวกัน     

นั่นเปนเรื่องซึ่งผมอยากจะฝากทิ้งไว ถาเรายังเหยาะแหยะ โอย ผมวา ประชาชนเขาเห็น

วามันก็อยางนี้ ก็อยางนี้ แลวจะทําอะไรกัน ผมวาเราคงจะตองมาคิดทบทวน มันเหนื่อย

ยากอะไรกันนักหนา ทําใหมันเสร็จ นี่เปนภารกิจสําคัญ และเปนสวนหนึ่งของชีวิตเราที่จะ

ทําอะไรในภาวะบานเมืองอยางนี้ ทํากันเสีย ทําใหเสร็จ มันจะเหนื่อยยากอะไรนักหนา       

จะใชวิธีการอะไรก็แลวแต  ผมคิดวา  อยามาพูดวา  เราไม ไหวแลว  ไม เอาแลว                

มันไมไดหรอก ทํามาถึงขนาดนี้แลว ก็ทิ้งไวอยางนี้ก็แลวกัน มันมีหลายเรื่อง ซึ่งผมคิดวา     

เราคงตองชวยกันละ มันตองเสร็จ ไมตองหวงหรอกครับ ตองเสร็จแน เราอยากจะให

ประชาชนรูวา เราทํางานอยางเหนื่อยยาก  เต็มความพยายามอยางที่สุดที่จะให

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีที่สุด เพื่อใหทานเห็นวา มันเปนความเปนไปได เปนสิ่งซึ่งดีที่เรา

พยายามทําแลวใหทานยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดึงภาวะบานเมืองมาสูภาวะปกติ      

ใหมีการเลือกตั้งโดยเร็ว ใหทุกอยางเปนไปตามครรลองประชาธิปไตย  แลวเราจะพัฒนา 

  



    ๑๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๒/๔ 

 

บานเมืองของเราไดในระยะตอไป ไมใชปลอยทิ้งภาวะคางคาอยางนี้ แลวเราบอกวา โอย 

เราก็เหนื่อยเหลือเกินแลว ไมไหวแลว ขอผอน ขออะไรหนอย ไมไดครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานวิชัย   

เลยครับ 

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ครับ ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วิชัย 

เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ กระผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา เม่ือกี้ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ไดมาพูดนะครับ กระผมขอสนับสนุน เห็นดวยอยางยิ่ง แตก็มีปญหาบางประเด็นที่จะตอง   

พูดกันในวันนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวาน การที่เราไปตกลงกันรอบนอก แตวาเพื่อจะขยับเวลา

ให มันรวดเร็วยิ่ งขึ้นในการพิจารณานะครับ  เพราะฉะนั้นการที่ มีตัวแทน  หรือ

คณะกรรมการบางทานที่ไดเขาไปรวมกันพิจารณาตกลงกันแลวนั้น กระผมอยากจะให

เปนกติกา มิไดหมายความวา เม่ือตกลงกันเรียบรอย พอเขามาในสภาก็เปลี่ยนแปลงอีก 

มีปญหาอีก เพราะฉะนั้นก็ไมจบสิ้น ไมเกิดประโยชนครับ ถาออกไปพิจารณาไปรวมกัน

พิจารณาแลว ตกลงกันแลวก็มาเปลี่ยนแปลงอีก อันนี้ผมคิดวามันเสียเวลา เพราะฉะนั้นก็

อยากจะกราบเรียนทานประธานวา ถาไปพูดกันนอกรอบก็ขอใหจบตรงนั้น เอามาเปน

ประเด็น หรือเปนปญหาที่เราตกลงกันอยางนั้น แปลวา จะตองมีตัวแทน อยางคณะที่ ๓ นี่ 

เพราะมีทานอุทิศ ชูชวย เปนประธาน ก็ใหทานประธานออกไปรวมคิด ก็ตองรับกติกา   

นะครับ ก็กราบเรียนทานประธานวา ประเด็นการตกลงนอกรอบนั้น จะตองตกลงกันใหจบ

สิ้น ใหเรียบรอย และขอใหเปนไปตามนั้นครับ เพื่อจะใหเวลามันกระชับเขามา ก็กราบ        

ขอความกรุณาทานประธานวา ตรงนี้แลว ขอใหเปนกติกาครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้ครับ 

ขอเสนอทานดีมาก แตวาประธานไปบังคับไมได เนื่องจากเขามาแลวทานก็มาเปลี่ยนกัน

ในนี้ ขอความกรุณาเถอะครับ ถาทานไปตกลงกันแลว ก็พยายามเปนไปตามนั้นนะครับ 

เพราะวาถาตกลงกันแลว ก็เสียเวลาตกลงขางนอกเปนชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงก็ตาม แลวขาง

ในก็มาตออีกอยางที่ทานวา  เพียงแตวา  ประธานไปบังคับไมได และผมวา ถาตกลง   

 



    ๑๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๒/๕ 

 

พอมีเวลานี่ ก็พิมพมา แลวมันเปนหลักฐาน แลวก็แจกเพื่อนสมาชิกไดอานดวยจะได

เขาใจ แลวเวลาจะตองตัดสินใจอยางไร แมแตจะตองยกมือตัดสินใจ ก็งายนะครับ     

ทานอรรครัตนครับ 

 

                                                                                                               - ๓/๑ 



    ๑๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๓/๑ 

 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่

เคารพ ผมมีเร่ืองที่อยากจะกราบขอความกรุณา คืออยางนี้ครับ เครื่องคอมพิวเตอร 

(Computer) ที่จะตองใชอยูดานหลังผมนี่ครับ ดานหนาทานประธาน  ผมเคยแจง

เจาหนาที่ใหมาตรวจสอบแลว ๑๐ ครั้ง จริง ๆ ครับทาน ไมมีความสมบูรณเลย แลวก็

กระดาษไมมีบาง อินเทอรเน็ต (Internet) ใชไมไดบาง เครื่องมาตั้งแตจอบางครับ ผม

รบกวนวา และเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ และผมใชบอยในเรื่องงานตอนนี้ครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาเรื่องเครื่องมือ

ที่จริงไมตองพูดในสภา ทานทําบันทึกขึ้นมาก็ไดนะครับทาน แลวก็จะไดเปนหลักฐาน     

จะไดใหเจาหนาที่ แลวเจาหนาที่ไมไดทํา จะไดเปนหลักฐาน ขอความกรุณาเอาเรื่อง      

ในสภา เชิญตอไดเลยครับ ทานวีนัสครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป 

สสร. ครับ ทานครับ ไดฟงเพื่อนสมาชิกไดนําเสนอความคิดเรื่องกรอบเวลา ผมเห็นดวย

หลายทานนะครับ เรื่องความคิดที่จะเอาสมาชิก โดยเฉพาะผูแปรญัตติไปนั่งคุยกัน       

ในประเด็นที่เห็นตาง ผมก็เห็นดวย แตวาที่จะเอาเห็นตางแลวเอามาสรุปกันที่ประชุม   

ตรงนี้ผมไมเห็นดวย เพราะเทากับวา ตอนนี้เราไปปดหูปดตาพอแมพี่นองชาวบานวา      

ที่เราไปราง เราไปงุบงิบกันขางนอก แลวพอถึงที่สภาเราก็โหวตเอาอยางนั้น จะทําใหเกิด

ความเขาใจผิดวา เรารางรัฐธรรมนูญเพื่อคนกลุมนอยครับ ทานประธานครับ ผมขอให

ทานประธานวินิจฉัย แลวก็อยางนี้ครับ สิ่งสําคัญก็คือกรอบเวลา ทานตองควบคุมเวลา   

ใหจํากัด ชัดเจน เฉียบขาดครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

เรียนเพื่อใหเขาใจตรงกัน ไปตกลงกันนี่นะครับ เพื่อจะไดไมตองมาเถียงกันในนี้ แตการที่

เขาเสนออะไรไว มันเปนหลักฐานทางหนึ่ง ที่ผมบอก ถึงตกลงไว แลวเขามาเปลี่ยนการ  

ตกลง  มาพูดในหอง มันถึงทําใหประธานทําอะไรไมได ตองมาในนี้ แตวามันจะ             

ยนระยะเวลาที่ใชในนี้ เพราะเขาใจกันแลว แตวามหาชนก็เขาใจวา ที่แปรไว ที่อะไรไว    

ไปคุยแลวเปนอยางไร   ตองมาพูดในนี้บาง  แตจะทุนเวลาไปมากพอสมควรครับ 



    ๑๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๓/๒ 

 

เราตองใหอันนี้นะครับ เพื่อทานสบายใจวา เร่ืองนี้ไปงุบงิบกันขางนอกเสร็จแลวจบเลย ไมได

ตองเขามาที่สภาอยูแลวครับ เชิญครับ คุณสมยศครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ครับ ทานประธานที่เคารพ กระผม สมยศ    

สมวิวัฒนชัย หมายเลข  ๐๗๙ สสร. ผมเกรงวา ทางบานที่ รับฟงทางวิทยุและทีวี                          

อยูจะเขาใจผิดนะครับวา เพราะวาเนื่องจากวา มีการใชศัพทวา ไปงุบงิบกันนะครับ        

ไปแอบตกลงกัน อันนี้อาจจะทําใหเขาใจผิดนะครับ คือวา สิ่งที่เรากําลังทําอยูนี่ กําลัง   

รางรัฐธรรมนูญอยูนี่ เรามีกรอบเวลาที่จะตองทําใหแลวเสร็จอยางชัดเจน เพราะฉะนั้น 

การบริหารการจัดการในการที่จะไดมาซึ่งแตละมาตรานั้นสําคัญมากที่จะไดสิ่งที่ดีที่สุด   

ที่เราจะกลั่นออกมา ความจริงแลวนี่นะครับ ที่มีการพูดคุยกันในสิ่งที่เรากําลังทําอยูนี่ 

นาจะเรียกวา เปนการปรึกษาหารือกันนะครับ เพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด โดยใชเวลานอกหอง 

เพราะเวลาในการที่เราอภิปรายในนี้ เรามีเวลาจํากัดนะครับ เพื่อจะใหไดอยางนอยที่สุด  

ก็ไดเบื้องตน ขอสรุปมานะครับ ก็มีศัพทในคําหนึ่งนะครับ ที่เรียกวา ใชคําวา เสวนา 

ประชาเสวนา นะครับ หรือวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรุณาสรุปดวย

ทานสมยศ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ครับ ผมกําลังจะเสนอวา สิ่งที่เรากําลังทําอยูนี่

เปนสิ่งที่ถูกทางแลว และเปนสิ่งที่ดีนะครับ ที่ในศัพทตางประเทศเขาเรียกวา ซิติเซ็น     

ไดอะล็อก (Citizen dialogue)  คือ เราจะตองไดอะล็อกในสิ่งที่เรากําลังทําอยูนี่ ใหได     

ในสิ่งที่ดีที่สุด แตไมไดหมายความวา เราไปแอบตกลงกัน หรือเราไปสิ่งที่เรากําลังทํา

เหมือนกับวา เราไปดีเบต (Debate) เอาแพ เอาชนะกันนะครับ อันนี้ก็คงจะไมใชอยางนั้น

นะครับ อีกนิดหนึ่งครับ อาจารยครับ ขณะนี้ เมื่อตอนชวงแรก ผมบอกวา เรามีเวลาอยู

มาตราหนึ่งประมาณ ๒๓ นาที หมายความวา ถาเรามีกรอบเวลาที่เรามีอยูประมาณสัก

๑๑ วันนะครับ เราจะตองทําสถิติใหไดวันหนึ่งประมาณสัก ๒๕ มาตรานะครับ เราถึงจะ

แลวเสร็จ อันนี้ ก็คือ กรอบที่เรามีอยู เวลาที่มีอยู ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมพยายาม      

ดูอยูแลวเรื่องเวลา  ก็จะใชหลักวา  อันไหนสําคัญ เราทดเวลาไว  เราก็จะไปใชได 



    ๑๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๓/๓ 

 

ขออนุญาตตกลงจะใชเกณฑนี้นะครับ ทานพิเชียรสั้น ๆ นะครับ จะไดเร่ิม เพราะไมอยางนั้น          

ตกลงกันมาก ไมไดเร่ิม 

 

                                                                                                                     - ๔/๑ 

 

 



    ๑๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นงลักษณ ๔/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็ขออนุญาตสั้น ๆ ครับ ผม พิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือ ก็เห็นดวยกับทานวีนัสนะครับวา คือ เวลา จริงอยูแมวา 

จะไปตกลงกันนะครับ ใน ๗ กลุม เพื่อที่จะใหสั้นที่สุด แตวาถาแตละกลุมเขายังขอสงวน

สิทธินี่ ก็ตองใหสิทธิเขา เพราะวาเขาอาจจะไปรับฟงมาจากพี่นองประชาชนมานะครับ 

ตรงนี้ก็ขออนุญาตเรียนวา คือ ไปคุยกันก็ดี แตวาแตละกลุมเขาก็อาจจะสงวนสิทธิ      

ของเขาไวไดครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม ๆ ผมพูดไป

คอนขางจะชัดเจนนะครับวา สิทธิเขามีอยู แตไปตกลงกันนี้ แตที่ขอรองวา ถาตกลงแลว

กรุณาเปนไปตามที่ตกลงหนอย ผมก็ไมมีอํานาจบังคับ เพราะตองเอาเขามา แตวาถาไป

ตกลงเสียเวลาแลว พอมาถึงมันเปลี่ยน อันนี้ที่มันจะไมดีนะครับ ขออนุญาตเริ่มตอ       

นะครับ ทานครับ ตกลงตามอันนี้ เชิญทานเลขาขึ้นดวย สวนที่ ๑๐ ครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :    

สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๕ มีการแกไข       

มีกรรมาธิการชูชัย ศุภวงศ อาจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม คุณคมสัน โพธิ์คง   

สงวนความเห็น และมีอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญนะครับทาน 

ตอนนี้ใครจะพูดของกรรมาธิการสงวนความเห็น รวมหมดมี ๑๐ นาที เทานั้น ออ อาจารย

ใชไหม เชิญครับ  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ครับ กระผมไดขอสงวนความเห็น ในมาตรา ๕๕ นะครับ ใน ๒ ประเด็นครับ ประเด็นแรก 

ก็คือ เร่ืองของขอยกเวน ขอยกเวนในเรื่องของการที่ประชาชนนี่นะครับ จะไมไดรับทราบ

หรือเขาถึงขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ หรือเปนขอมูล     

สวนบุคคล ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ครับ ทานประธานครับ มาตรา ๕๕ เปนเรื่องของสิทธิไดรู 

และสิทธิที่จะเขาถึงในขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองของหนวยราชการของ 



    ๑๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               นงลักษณ ๔/๒ 

 

ประชาชน สิทธิตรงนี้นี่นะครับ ในตางประเทศเขาเรียก ไรท ทู โนว (Right to know)      

กับ ไรท ทู แอกเซส (Right to access) นะครับ ซึ่งเปนเรื่องของขอมูลขาวสาร                 

ที่หนวยราชการไดครอบครอง ไมวาเปนขอมูลขาวสารประเภทใดนะครับ ประเด็นแรก 

ของที่ไดสงวนความเห็น ก็เนื่องจากเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศ ในปจจุบัน  

นะครับ ไดมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการนะครับ พ.ศ. ๒๕๔๐ นะครับ      

ไดวางหลักการในเรื่องของการที่ประชาชนจะเขาถึง แลวก็รับรูขอมูลขาวสารที่อยูในความ

ครอบครองของราชการไว ซึ่งปจจุบันนี่นะครับ ในกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการก็ได

วางหลักการในกรอบของการที่หนวยราชการจะพิจารณา ในการที่จะใหประชาชนไดรู    

นะครับ หรือไดเขาถึงขอมูลขาวสารอยางไร ซึ่งปรากฏวา ปจจุบันการมีกฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการกลับกลายเปนอุปสรรคในการที่เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของ

ประชาชนอยางมากกวาการที่ไมมีกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ เพราะมักจะถูก  

ขอหามไวกอนนะครับ ในการที่จะใหไวตลอดเวลา ในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

ในประเด็นเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศ ในอดีตที่ผานมานะครับ การขอรับรู

หรือการเขาถึงขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการเจรจาขอตกลงตาง ๆ ที่รัฐบาลไทยไดทํากับ

ตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับการคาเสรีที่ผานมานั้น มักจะ

ไมไดรับการเปดเผยนะครับ โดยอางในเรื่องของประเด็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐ 

ปจจุบันก็ไมไดรับการเปดเผยอยูแลวนะครับ โดยอาศัยประเด็นเรื่องของความมั่นคง    

ของรัฐ ยิ่งถาใสเร่ืองของความสัมพันธระหวางประเทศนะครับ เทากับเปนการตัดสิทธิของ

ประชาชนในการที่จะเขาถึงขอมูลขาวสาร การเขียนไวเชนนี้นะครับ เปนขอหามตลอดกาล

นะครับ เขาบอกแลวครับวา บุคคลมีสิทธิไดรับทราบ หรือเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ 

เวนแต เวนแตในเรื่องอะไรบางครับ เวนแตการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้นจะกระทบตอ

ความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธระหวางประเทศ  ความปลอดภัยของประชาชน         

หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น  การเขียนไวเชนนี้นะครับ     

ถึงแมในมาตรา ๑๘๖ จะเขียนหลักการในเรื่องของการไดรับการรับฟงความคิดเห็นไว     

ก็ตาม แตการเขียนขอความในลักษณะเชนนี้ ----------------------------------------------------- 

                                - ๕/๑ 



    ๑๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สมร ๕/๑ 

 

เปนการตัดสิทธิของประชาชนในการที่จะเขาถึงขอมูลขาวสาร ในเร่ืองของการดําเนินการ

ตาง ๆ กระผมไมไดมีขอขัดของในเรื่องของการที่จะเจรจานะครับ ในระหวางการเจรจานั้น

จะไมเปดเผย แตการเขียนเชนนี้ เม่ือเจรจาแลว ไปทําขอตกลงในเบื้องตนแลว ก็ควร

จะตองมีการเปดเผย และประชาชนตองรับทราบ เพื่อที่จะใหตัวแทนของประชาชนนั้น    

จะสามารถใหขอโตแยง ขอติติงในการดําเนินการได รวมทั้งการใหสัตยาบันดวย การเขียนไว

เชนนี้เปนการยากที่จะหาขอมูลขาวสารเหลานั้นได เปนขอแปลกสําหรับประเทศไทย     

ในเรื่องของการที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับเร่ืองของการเจรจาตาง ๆ ถาอยากจะรู

ตองไปเปดดูในเว็บไซต (Web site) ของตางประเทศ ไมใชในประเทศไทย จึงจะทราบวา     

ประเทศไทยไดไปทําการเจรจาตกลงใด ๆ ไวบางในตางประเทศ อันนั้นคือ ประเด็นที่ ๑ 

ประเด็นที่ ๒ ก็คือ เร่ืองของการที่เขียนคําวา หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติไว กระผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้วา ในสวนของขอมูลขาวสารของ

ราชการ ซึ่งผมไดพูดถึงไปเมื่อวันกอนแลววา ในเรื่องของขอมูลขาวสาร มันมีความ       

ทับซอนกับสิทธิอันหนึ่งที่เรียกวา สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคล ที่เรียกวา ไรท  ทู  

ไพรเวซี  (Right to privacy) เปนเรื่องของ อินฟอรเมชัน ไพรเวซี (Information privacy) 

เพราะฉะนั้นการที่จะไมเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใชขอความวา เวนแตการเปดเผยขอมูล

ขาวสารนั้น จะกระทบตอ แลวก็จุด จุด จุด เปนขอมูลสวนบุคคล ก็หมายความวา ขอมูล 

สวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของราชการที่ไมไดทําใหเขาเกิดความเสียหาย     

อยางหนึ่งอยางใด ในความเปนอยูสวนตัวเลยนี่ ก็ไมสามารถที่จะขอรับรู รับทราบ       

เพื่อประโยชนในบางประการได การเขียนไวเชนนี้นะครับ จะเปนปญหาอุปสรรคในการ   

ที่จะรับรูขอมูลขาวสารอยางมาก กระผมเห็นดวยในเรื่องของการที่จะคุมครองประชาชน

จากการที่ลวงละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคลจากการใชขอมูลสวนบุคคล แตการใช

ขอมูลสวนบุคคลนั้น เปนเพียงวัตถุอันหนึ่งที่จะนําไปสูการลวงละเมิด เพราะฉะนั้น         

ในขอความตรงนี้นี่ ในขอความที่ใชคําวา สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ  

บุคคลอ่ืนนั้น กับบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ ที่เขียนในเรื่องของสิทธิความเปนสวนตัวของ

บุคคลนั้น มีความเพียงพอที่จะคุมครองความเปนสวนตัวของบุคคลแลว การเขียนเรื่อง

ของขอมูลสวนบุคคลไวเปนการเฉพาะ     เปนปญหาที่จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติที่จะ 



    ๑๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สมร ๕/๒ 

 

เกิดขึ้นไดอยางมาก และเปนปญหาที่จะทําใหขอยกเวนนั้นเปนขอหามในทุกกรณี การ

เก็บขอมูลของหนวยราชการนี่ ไดเก็บขอมูลสวนบุคคลอยางมากนะครับ ไดเก็บขอมูลของ

บุคคลตาง ๆ ไวมากมาย การที่บุคคลจะไดรูถึงขอมูลขาวสารของราชการนี่ โดยหลักการ          

ก็ถือหลักการเรื่องของการเปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน ตามหลักการเรื่องขอมูล

ขาวสารของราชการ ที่เปนเรื่องของ ไรท ทู โนว และ ไรท ทู แอกเซส แตในเรื่องของ  

ขอมูลสวนบุคคลนั้น ถือหลักการสําคัญเรื่องของปกปดเปนหลัก เปดเผยเปนขอยกเวน         

ตามหลักของเรื่อง ไรท ทู ไพรเวซี ซึ่งเขียนอยูในมาตรา ๓๕ ถาในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐      

ก็อยูในมาตรา  ๓๔ ซึ่งในหลักการของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ             

มีความเขาใจในเรื่องนี้สับสนตลอด แลวเปนปญหาในทางปฏิบัติ เพราะความไมเขาใจ  

ในหลักการเรื่องของ ไรท ทู ไพรเวซี และ  ไรท ทู โนว นํา ๒ เร่ืองมาปะปนกัน เปนเรื่อง

เดียวกัน เพราะฉะนั้นนี่นะครับ หลักการนี่ ถาขอมูลขาวสารใดเปนขอมูลขาวสารของ

ราชการ ประชาชนยอมมีสิทธิไดรูครับ แตขอมูลขาวสารนั้น ถาเกี่ยวของกับความเปน

สวนตัวของบุคคลแลวนะครับ หลักการก็คือ รัฐตองทําหนาที่ในการพิจารณาอยางถี่ถวน

กอนที่จะมีการเปดเผยขอมูล เพราะฉะนั้นไมไดหมายความวา เร่ืองของขอมูลสวนบุคคล 

ที่ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอความเสียหายในเรื่องสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลนั้น

จะเปดเผยไมได เชน ขอมูลทั่ว ๆ ไปในเรื่องความสูงของบุคคล หรือวาบุคคลนั้นชื่ออะไร  

ที่อยูในฐานขอมูลในเรื่องของการโทรศัพทตาง ๆ หรือขอมูลใด ๆ ที่ เกี่ยวของกับ          

สวนราชการ ไมไดหมายความวา ขอมูลดังกลาวจะถูกเปดเผยไมได แตการเปดเผยนั้น   

ถากระทบตอความเปนสวนตัวของบุคคลแลวนี่ โดยหลักการแลวกฎหมายใหพิจารณา  

ใหรอบคอบกอนที่จะเปดเผย ------------------------------------------------------------------------ 

 

  - ๖/๑ 



    ๑๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        รัตนา ๖/๑ 

 

นอกจากนี้การเปดเผยขอมูลที่ถูกหาม โดยเฉพาะในเรื่องกระทบความเปนสวนตัว ยังมี

ขอยกเวนบางประการที่ใหเปดเผยไดดวยในบางเรื่อง กระผมจึงมีความเห็นอยางนี้ครับ     

ทานประธานครับ การบัญญัติในมาตรา ๕๕ เขียนเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศและ

ขอมูลสวนบุคคลไวนี้ จะเปนปญหาในการที่จะไปลดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง

ของสิทธิในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลอยางมาก ผมจึงมีขอสงวนในเรื่องนี้ ขอใหตัด

ขอความทั้ง ๒ อยางออก ทั้งเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ และขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ตามที่เขียนไวออกครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญกรรมาธิการ

กอนเลยนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์อยากฟงกรรมาธิการอยูพอดี เชิญครับใคร ใหใคร         

ทานสุพจน เชิญครับ 

   นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ      

ผม สุพจน ไขมุกด ครับ ทานประธานครับ ผมจะขออภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองความสัมพันธ

ระหวางประเทศโดยเฉพาะนะครับ สวนประเด็นอื่น ผมจะขอใหทานกรรมาธิการอื่น       

ไดอภิปรายนะครับ ทานประธานครับ ขอยกเวนที่เราใสไววา การเปดเผยขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการตาง ๆ นะครับ เวนแตวาการเปดเผย

ขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐและความสัมพันธระหวาง   

ประเทศนั้น มันมีผลที่เกี่ยวเนื่องกันครับ ความสัมพันธระหวางประเทศ กับความมั่นคง

ของรัฐ มันเปนความเกี่ยวพันอยางหลีกเลี่ยงไมไดเลย ในฐานะที่ผมทํางานเกี่ยวกับเร่ือง

ความสัมพันธระหวางประเทศนะครับ แลวก็มีโอกาสไดไปรับราชการในตางประเทศ 

หลายปนะครับ ผมจะขอชี้แจงดังตอไปนี้นะครับ คือ จากประสบการณที่ทํางาน             

ในตางประเทศแลว บางครั้งบางคราว ในกรณีที่ตางประเทศมีขอมูลบางอยาง หรือ

องคการระหวางประเทศมีขอมูลบางอยางที่เราไดรับจากมิตรประเทศหรือจากองคการ

ระหวางประเทศนี่นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนะครับ 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกอการราย ขอมูลเกี่ยวกับการอาชญากรรมขามชาติ ขอมูล

เกี่ยวกับการคายาเสพติด ขอมูลเกี่ยวกับการฟอกเงิน ขอมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ

บุคคลอันตรายตาง ๆ  ที่จะเขาประเทศไทย  หรือวาจะกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 



    ๒๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        รัตนา ๖/๒ 

 

ที่ไปลดความมั่นคงของประเทศนะครับ จากมิตรประเทศ ผมบางครั้ง หลายครั้งก็ตาม 

ขณะที่ผมรับราชการอยู ผมไดรับเชิญจากกระทรวงตางประเทศของประเทศนั้น ๆ ใหไป 

รับฟงขอมูลที่เขาไดรับมานะครับจากมิตรประเทศ เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่ผมไดเรียนให    

ที่ประชุมทราบนะครับ เรื่องตาง ๆ เหลานี้ แลวก็ทางสถานทูตก็จะรายงานเขามา           

ในสวนกลาง และสวนกลาง คือ กระทรวงตางประเทศก็ไดรายงานไปหนวยงานที่

เกี่ยวของ ซึ่งเราไดรับประโยชนจากขอมูลขาวสารตาง ๆ เหลานี้อยางมากนะครับ แลวก็

ขอมูลขาวสารตาง ๆ เหลานี้มันเปนขอมูลที่ปกปด เราไมสามารถที่จะเปดเผยไดถึง

แหลงที่มาของขอมูล ซึ่งเราเปดเผยไปนะครับ จะกระทบกระเทือนตอความสัมพันธ

ระหวางประเทศ กระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางองคการระหวางประเทศ        

ซึ่งขอมูลตาง ๆ เหลานี้นะครับ เราสามารถที่จะรับไดจากมิตรประเทศ หรือวาองคการ

ระหวางประเทศ หรือวาในกรณีกลับกันประเทศไทยนี่ถาเราไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ     

ที่จะกระทบกระเทือนตอความสัมพันธ หรือวาขอมูลที่เปนอันตรายตอความมั่นคงของ

ประเทศตาง ๆ หรือองคการระหวางประเทศ เราก็เรียกทูตมานะครับ มาชี้แจงใหฟง       

ใหขอมูลตาง ๆ ขาวสารเหลานี้กับประเทศตาง ๆ เหลานั้น ในทางกลับกันเหมือนกัน อันนี้

เปนหลักทั่วไปนะครับในความสัมพันธระหวางประเทศที่เรากระทําตอเนื่องกันมา        

แลวก็ขอมูลตาง  ๆ  เหลานั้นเขาก็ปดครับ ปกปดครับวา เขาไมบอกหรอกครับวา 

แหลงที่มาจากประเทศไหน เพราะจะกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางประเทศ 

เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ ผมวาเปนประเด็นที่เราตองมีความออนไหวมาก และถาเรา

เปดเผยไป ตอไปประเทศตาง ๆ มิตรประเทศเขาก็ไมใหขอมูลแกเรา เราก็ขาดขอมูลตาง ๆ 

มันเปนผลเสียและกระทบตอความมั่นคงของรัฐนะครับ แลวก็ผมอยากจะพูดอีกประเด็น

หนึ่ง คือวา ในตางประเทศนะครับ โดยเฉพาะประเทศใหญ ๆ อยางประเทศอังกฤษ      

นะครับ เขาก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในขอมูลขาวสารเหมือนกัน อยางเชน ผมจะ

ยกตัวอยาง ขออนุญาตนะครับ ฟรีดอม ออฟ อินฟอรเมชัน แอกต ทู เธาซันด (Freedom 

of information Act, 2000) นะครับ คือ เขาก็มีขอยกเวนในการใหขอมูลขาวสารตาง ๆ 

เหลานี้นะครับ มีขอยกเวนในกรณีที่เกี่ยวกับ ---------------------------------------------- 

                       - ๗/๑ 



    ๒๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๗/๑ 

 

ความสัมพันธระหวางประเทศอังกฤษกับประเทศอื่น ๆ นะครับ แลวก็ความสัมพันธ

ระหวางประเทศอังกฤษกับองคการระหวางประเทศ หรือศาลยุติธรรมระหวางประเทศ   

ขอตอมา ก็คือ ผลประโยชนของประเทศอังกฤษ ภายนอกประเทศนะครับ แลวขอตอมา

คือวา ขอมูลที่ไดรับนั้นจะเปนขอมูลที่ปกปด แลวก็จะไมบอกแหลงที่มานะครับ อันนี้เปน

ตัวอยางอันหนึ่งนะครับ ของประเทศตาง ๆ ประเทศที่เขามีกฎหมายเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสารตาง ๆ อันนี้ยกตัวอยางมาเปนเพียงเล็กนอยเทานั้น แลวผมเชื่อวา ในประเทศ

ใหญ ๆ ตางก็มีขอยกเวนตาง ๆ เหลานี้นะครับ ที่ทําใหเราสามารถที่จะไดรับผลประโยชน

จากการไดรับขาวสารขอมูลจากมิตรประเทศ จากองคการระหวางประเทศ หรือวาจาก

ศาลยุติธรรมระหวางประเทศนะครับ ผมคิดวา มันเปนประโยชนที่เราจะตองใสขอมูล  

ตาง ๆ นะครับ กรณีเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ เราตองใสไวครับ เพื่อเปน

ประโยชนในการที่จะไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐครับ ขออนุญาตแคนี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

ของอาจารยนี่ พูดสักนิดไดไหมครับ เขาแกตามอาจารยแลว กรรมาธิการจะวาอยางไร

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เจิมศักดิ์  

ปนทอง ผมก็เห็นดวยวา ที่กรรมาธิการไดแกตามผมนะครับ ซึ่งก็ขอบคุณที่เห็นตรงกัน                   

แตเนื่องจากวา กรรมาธิการมีการแกไขหลายเรื่อง การแกไขหลายเรื่องนี่ สมาชิกก็จะตอง

พิจารณาวา เห็นชอบดวยกับที่กรรมาธิการแกไขหรือไม ผมในฐานะสมาชิก ผมก็ตอง                 

ขออภิปรายในประเด็นนี้  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ซึ่งก็ตองใชเวลา

นอยหนอยไปอีกนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเปนหัวหนากลุมดวยนะครับ                

มันพันกันนะครับ หรือทานจะใหผมพันไปพูดเรื่องเขาถึงดวย ก็ไปกันก็ไดนะครับ ๑๐ นาที                        

นี่ ผมพูดไดทั้งนั้นนะครับ แลวคอยดูทุกคําผมจะ เขาถึง เขาถึง หมดเลย เดี๋ยวคอยดูนะครับ 

 



    ๒๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๗/๒ 

  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คือ ใชเวลา                      

นอย ๆ หนอยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมพยายามครับทานประธาน    

เร่ืองนั้นไมตองหวงเลย ทานประธานครับ มาตรานี้เปนมาตราสิทธิในขอมูลขาวสาร                    

และการรองเรียน ทานตองจับหลักกอน สิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

และการรองเรียน หลักคือตัวนี้นะครับ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติไววา บุคคลยอมมีสิทธิ                  

ในการรับทราบ และเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะ ในการครอบครองของหนวยราชการ

และหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น อันนั้นคือหลัก เวนแต                

อันนั้นคือ เวน มีขอยกเวน เจาะรูใหนิดหนึ่ง แตทานประธานครับ เจาะรูนิดหนึ่งนี่ มันมี

ปญหาทุกทีที่ผานมา  หนวยงานราชการเอาขอเวนนี่ เปนตัวใหญทุกที  ผมเรียน            

ทานประธาน เม่ือวานนี้ขนาดหนังสือผมทําถึง ปปช. เรื่องตาง ๆ อยางเชน เรื่องกรณี      

คลองดาน เร่ืองคุณวัฒนาเมื่อวานนี้ ผมจะไปขอขอมูลของผมเองนี่ เขายังบอกวา ใหไมได 

อาจจะพันเกี่ยวกับความมั่นคง แลวก็ตองตั้งคณะกรรมการไปเอาหนังสือที่ผมเซ็นเองนี่ 

ทานประธานครับ อันนี้คือ เขาเอาขอเวนมาปดไวกอน แลวหนวยงานราชการทําอยางนี้

ทั้งหมด ถามวา กรรมาธิการจะแกไขปญหานี้อยางไร นั่นอันที่ ๑ ผมเชื่อวา อาจารยวิชา  

ก็เห็นปญหาอันนี้ แลวหัวใจเราก็ตรงกัน กรรมาธิการชวยผมแกหนอยเถอะครับ อันนั้น  

อันที่ ๑ นะครับ คราวนี้พอเวนแตแลวนี่ ในทางปฏิบัติเขาเอาเปนหลักทุกที ตกลงบอกวา 

เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ เห็นดวย      

และทานประธานก็เขาใจนะครับ คําวา ความมั่นคง นี่ กินความรวมไปหมดเลย รวมทั้ง

ทานที่กรรมาธิการสุพจนไดพยายามอธิบายดวย ทานบอกวา ขอมูลระหวางประเทศ 

อยางเชน ยาเสพติด การกอการราย และอื่น ๆ เราไดที่มาจากตางประเทศ เรามีแหลงที่มา 

ถามาขอมันก็เปดเผยไมได เปดเผยแลวมันก็กระทบความมั่นคง มันก็มีอยูแลวนะครับ 

เร่ืองความมั่นคง เวลานี้เรามีอยูแลวเรื่องความมั่นคง แตเราไปเขียนซอนนี่ เวลาผมใช

รัฐธรรมนูญ ตอนที่ผมอยูสภาแหงนี้ พอทานเขียนซอนปบ ผมจะตีความความมั่นคง                        

อยางเดียวไมไดแลว ตองตีความกวางกวาความมั่นคงแลว รูที่เจาะใหมันขยายขึ้นทันที  

 



    ๒๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๗/๓ 

 

ตอนนี้ทานชวยพิจารณานะครับวา แคความมั่นคงพอหรือไม ผมไมไดรองขอสมาชิก

กรรมาธิการขางบนเทานั้น  ผมขอใหทานชวยผมพิจารณานะครับ  พวกเราเปนผูพิจารณา 

และตองรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ สสร. ทั้งรอยคน ไมใชรองขอแตกรรมาธิการนะครับ 

พวกเรานะครับเปนคนตัดสิน ทานประธานครับ ไปเขียนวา ความสัมพันธระหวางประเทศ  

 

 

          - ๘/๑ 



    ๒๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๘/๑ 

 

ผมคิดวา ทานประธานครับ มีหลายอยางที่อาจจะมีปญหา ถาทานเขียนอยางนี้         

กรณีที่รัฐบาลไปทําสัญญาเอฟทีเอ (FTA – Free Trade Area) กับตางชาติ  เอฟทีเอกับ

ตางชาติ ผมเห็นวาระหวางเจรจา ทานไมตองอธิบายเลย  ผมเขาใจดี ระหวางเจรจากับ

ตางชาติเปดเผยไมไดผมเห็นดวย เพราะการเจรจานั้น มันก็เปดของคนอื่นรูหมดสิ มันจะ

ตอรองกันอยางไรละ อันนี้ไมตองพูดกัน เห็นดวย จนถึงขั้นที่รัฐบาลไทยจะไปลงนามกับ

ตางประเทศ หรือไปลงอินิเทียล (Initial) รับรองชั่วคราว ยังไมไดแทจริง ถาเราวางระบบ

เสียวา สัญญานี่ รัฐธรรมนูญจะใหเปนสัญญาที่ผูกพันไดจะตองไดรับสัตยาบันจากรัฐสภา

เสียกอน ถาเราทําไดอยางนั้น อยางรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ทานครับ รัฐธรรมนูญฝร่ังเศสนี่

ชัดเจนเลยครับ  มาตรา ๕๓ นี่ ที่พูดถึงเรื่องสนธิสัญญาทั้งหลาย บอกวา สนธิสัญญาหรือ

ขอตกลงดังกลาวจะมีผลใชบังคับไดก็ตอเม่ือใหไดรับการใหสัตยาบันหรือความเห็นชอบแลว        

ทานประธานครับ แลวยังมีอีกเรื่องดวยวา การยกให การแลกเปลี่ยน หรือการผนวก

ดินแดนใดจะมีผลใชบังคับได ก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากประชาชนที่เกี่ยวของ    

พวกเราจะเห็นไหมครับวา ผมนี่ดวยเหตุดวยผลนะครับ เอฟทีเอระหวางจะเจรจาเปดเผย

ไมได เห็นดวย แตเมื่อเจรจาเสร็จเรียบรอย ทานลงอินิเทียลไว ระหวางนี้ที่สภาจะรับทราบ     

ถามวา สภา คือ พวกผมที่ผมเคยอยูสภามากอน ผมจะไปรูจากไหนละครับ ผมตองฟง

ประชาชน แลวถาประชาชนไมมีขอมูล ประชาชนจะใหขอมูลผมไดถูกไดอยางไรครับ ทีนี้ 

ก็เกิดจากผูที่มีอารมณอยางเดียว เอา หรือไมเอาอยางเดียว พอเขาไมมีขอมูลนี่นะครับ 

พวกที่นั่ งฝนเอาเองวา โอโห  มันคงเกิดความรายแรงมากเลย  ไอ เรื่อง เจเทปปา         

(JTEPA – Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) นั่นนะครับ ก็จะมีคน

นั่งคิดวา เอะ ไอเร่ืองความสัมพันธไทย – ญี่ปุน คงเลวรายเหมือนไทย - ออสเตรเลีย 

เหมือนไทย - อเมริกา ก็ไปเลยทีนี้ รัฐกลับทํางานลําบากนะครับ การที่ไมใหขาวสารขอมูล

ตรงนี้ ทานประธานครับ ไมใชรัฐทํางานสบายนะครับ ขณะนี้ถาคนไมเขาถึงขาวสารขอมูล 

และไมไดขอมูลที่แทจริง มันก็จะเกิดความอคติขึ้น แลวเมื่ออคติแลวแกยาก ทานประธาน 

เพราะฉะนั้นจะอางความสัมพันธระหวางประเทศอยางเดียวแลวปดหมดเลยนี่ ผมคิดวา

ลําบากแน แลวถาทานใสไปอยางนี้ จะถูกตีความเลยครับ มันกวางกวาความมั่นคงแลว 

เพราะวาความมั่นคงทานใสไปแลวครับ มันพอแลวครับ ความมั่นคง มันคลุมแลวครับที่ทานสุพจน 



    ๒๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัศมี ๘/๒ 

 

พูดเมื่อสักครูนี้ มันเรียบรอยแลวครับ ทานประธานครับ ยกตัวอยางอีกอันหนึ่งก็จะเห็น 

กรณีที่ไทยไปลงทุนรวมกับมาเลเซียในเจดีเอ (JDA – Joint Development Area) ลงทุน

เพื่อเอาแกส (Gas) ธรรมชาติ หรือน้ํามันก็แลวแต แลวถาหากวา ทานบอกวา นี่คือ

ความสัมพันธระหวางประเทศ ทานประธานครับ แลวเขาจะขุดเจาะออกมา จะแบงปนกับ

มาเลเซียเทาไร จะเอาแกสนี้ขึ้นมาที่ไหน ไปที่จะนะไปอยางไร ก็เปนความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ไมตองรู อยางนี้อันตรายไหมครับ ผมกราบเรียนทานประธานนะครับวา เขียนแค

ความมั่นคงของรัฐ นี่ คลุมเยอะแลวครับ พอทานไปใสอีกอันหนึ่ง และใสกวางมาก ๆ ดวย

วา ความสัมพันธระหวางประเทศ มันตีความไดกวางหมดเลย ผมยก ๒ ตัวอยาง ทานก็จะ

เห็นวา มันตีความไปได อยางเชน รัฐบาลที่แลวมีขาววา เกาะที่อยูใกล ๆ เกาะกง เกาะกง

นี่ไมไดเปนเกาะนะครับ เกาะที่อยูตรงชายแดนระหวางไทยกับเขมร ที่จะมีปญหากัน      

ทานประธานครับ มีขาวออกมาวา รัฐบาลที่แลว รัฐบาลคุณทักษิณจะยกใหเขมร         

การปดขอมูลดี หรือไมดีครับ ไมดีเลย เพราะการปดขอมูลทําใหคนไมเขาใจความจริง      

ก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแลวก็ฟาดฟนกันสนุกสนาน ขณะเดียวกันถาเกิดเปนความจริง   

แลวทานไมใหขอมูล ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๙/๑ 



    ๒๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รสรินทร ๙/๑ 

 

มันก็มีปญหาอีกวา ประชาชนไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องอะไรแบบนี้เลย             

ทานประธานครับ เร่ืองความมั่นคง คงพอแลวครับ อยาถึงกับจะตองไปใสตรงนี้ดวยเลย 

สวนเรื่องที่ ๒ เร่ืองขอมูลสวนบุคคล ผมคิดวา ตรงนี้จะตองกลับไปพิจารณาคลาย ๆ กับ

มาตรา ๓๕  ๔๕   ๓๕ ผมเองก็เปนคนประนีประนอม แลวก็คิดวา เอาละ ไมตองใสขอมูล

สวนบุคคล เพราะวาก็ไปไดแนวคิดวา ขอมูลสวนบุคคลนั้นไมใชเปนสมบัติสวนตัว        

แตเปนชื่อ เปนนามสกุล เปนความสูง เปนอะไรตออะไรที่ควรรูได แลวตรงนี้ไปใสอยางนี้  

มันจะไปรับกับ ๓๕ หรือไม เพราะตอนนั้นเราไมใสดวยเหตุผลนี้ พอมาใสตรงนี้กลายเปน

คนเขาถึ งขอมูลเ ร่ืองพวกนี้ ไม ได อีกดวยแลว  ถาทานจะใสทานอาจจะตองใส             

ความเปนสวนตัวอะไรคลาย ๆ กับมาตรา ๓๕ หรือเปลา ผมตั้งคําถามนะครับ แลวก็  

ดวยความเปนหวงใยจริง ๆ ครับ เร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศผมเปนหวงมาก   

สวนเรื่องวรรคสุดทายที่ทานเติมเขามา ผมเห็นดวยครับ ที่ทานเติมเขามา โดยสรุปแลว 

ผมเห็นดวยที่ทานแกไขทั้งหมด ๔ จุด ผมเห็นดวยกับทาน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ และเขาถึง

เห็นดวยอยางยิ่ง จุดที่สุดทายเห็นดวย แต ๒ สวนตรงกลางเปนหวงอยางมาก ๆ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยนี่เกง  

จริง ๆ ๙ นาที ๕๗ วินาที สําหรับผูที่ไมไดเปนหัวหนากลุมนี้นะครับ เดี๋ยวทานอภิปราย  

สั้น ๆ  นะครับ ทานกลานรงคครับ เชิญครับ 

   นายกลานรงค จันทิก  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม กลานรงค จันทิก 

สสร. ครับ ขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ คือ ทานผูทรงเกียรติเมื่อสักครู           

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยชื่อ ไดพาดพิงถึงองคกรผมนิดหนึ่ง ขออนุญาตชี้แจง             

นิดเดียวครับ คือ ทานไดพูดคําวา เวนแต และเปนชองวางขององคกรที่จะไมใหขอมูล

ขาวสาร ทานยกตัวอยาง ปปช. ทานบอกวา ทานรองไปที่ ปปช. แลว เอกสารของทาน 

ทานขอที่ ปปช.  ปปช . ยังไมให โดยอางเปนเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ               

ก็ขอทําความเขาใจตรงนี้ครับทาน เอกสารที่ผูรองเองสงไปที่ ปปช. ถาผูรองขอ ปปช.       

ใหครับ เวนแตจะขอเอกสารซึ่ง ปปช. ใชอํานาจตามกฎหมาย หรือถอยคําที่ ปปช.          

 



    ๒๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รสรินทร ๙/๒ 

 

ใชอํานาจตามกฎหมายนอกเหนือจากของผูรอง ปปช. จึงไมสามารถจะใหได ฉะนั้น      

ขอกราบเรียนทําความเขาใจตรงจุดนี้ครับ เพื่อไมใหหนวยงานเขาเสียหายครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอเคลียร (Clear) 

ประเด็นนิดเดียว ผม เจิมศักดิ์นะครับ ผมไมไดพูดถึง ปปช. ครับ ผมบอกวา หนังสือที่ผม

สงไป ปปช. ผมเซ็นเอง ขอจากวุฒิ วุฒิสภานี่ไมให คือ สําเนาเรื่องที่ผมขอ รวมทั้งเอกสาร

ทั้งหลายที่ผมสง ปปช. หลายเรื่องเลย ผมขอ เขาไมให เขาบอกวา ตองเขากรรมการขอมูล

ขาวสาร เปนการยกตัวอยางเทานั้นเองวา เขาเอาขอยกเวนเปนตัวหลักทุกที อันนี้จะแก

อยางไรทานชวยกรุณาดวยนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกลานรงค 

   นายกลานรงค จันทิก  :  นิดเดียวครับ คือ ถาหากวา ทานบอกวาไมได   

พูดถึง ปปช. เปนเรื่องของวุฒิ กระผมก็ไมติดใจครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานสมเกียรติครับ สั้น ๆ นะครับทาน  

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณทานประธานครับ ทานประธานครับ 

ผม สมเกียรติ รอดเจริญ ครับ ประเด็นก็คือ ทานเจิมศักดิ์ทานแปรไวแลว คําวา เขาถึง      

ก็เห็นดวยนะครับ สวนทานกรรมาธิการทานแปรเพิ่มเติมขึ้นมาในคําวา ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ซึ่งตรงนี้ ผมขออนุญาตยกตัวอยางเพื่อใหเห็น ดวยทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

ขออนุญาตที่ไดเอยชื่อทานนะครับ ไดอภิปรายไปแลว คอนขางที่จะครอบคลุมเกือบ           

ทุกประเด็นแลวนะครับ ประเด็นของผมนี่ ยกตัวอยางงาย ๆ นะครับ เปนประเด็น             

ที่ทานบอกวา เวนแตวามันจะกระทบความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศ        

ซึ่งผมกลัวครับ กลัววาในอนาคตขางหนานี่จะตองตีความกันวา อันไหนมันกระทบ      

ความมั่นคง อันไหนจะกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ ผมยกตัวอยางงาย ๆ ครับ 

ของการทาเรือแหงประเทศไทยเวนคืนที่เขามานะครับ ------------------------------------------ 

 

               - ๑๐/๑ 



    ๒๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   พรเทพ ๑๐/๑ 

 

แลวมาทํากิจกรรมของการทาเรือแหงประเทศไทย วันดีคืนดีนะครับ มีโครงการที่จะ

ดําเนินการเอาที่ดินที่การทาเรือเวนคืนเขามานะครับ มาใหบริษัทขามชาติ อยาเอยชื่อเลย

นะครับ มีนอมินี (Nominee) ในประเทศไทยเปนผูดําเนินการ พวกเราก็คอนขางจะไป    

งัดกันนานพอสมควรกวาจะไดนะครับ เขาก็บอกวา อันนี้ตาม พรบ. ขอมูลขาวสาร      

ทางราชการ ป ๒๕๔๐ กวาจะไดมานะครับ ก็บอกวา อันนี้มันกระทบความมั่นคงอยูนะ    

ทีนี้ถาเผื่อมันมีคําวา ความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งเปนตัวแทนภาคธุรกิจ หรือจะเปน

ตัวแทนของประเทศใดก็แลวแตมาดําเนินการอยูตอนนี้นะครับ คําวา นอมินี ที่ดําเนินการ

อยูนี่ กับการทาเรือซึ่งกอนหนานี้แคความมั่นคงก็จะแยอยูแลวในการที่จะหาเขาถึงขอมูล

ขาวสารนะครับ ถาเผื่อปลอยไว ใชคําวา ไมกระทบความสัมพันธระหวางประเทศ นี่ดวย  

ทีนี้จบเลยนะครับ ในกรณีที่จะไปเอาขอมูลขาวสารมาตีแผ แลวก็ดําเนินการเพื่อจะให

ขบวนการตาง ๆ ยุติลง เพื่อไมใหเกิดการเสียดินแดนเกิดขึ้น คอนขางที่จะลําบาก

พอสมควรนะครับ ทานประธานครับ อยางอื่นยังพอทําเนานะครับ  แตถาเผื่อวา          

เรื่องความสัมพันธระหวางประเทศนี่ เรื่องนี้ผมวาคงจะไปไมคอยไหวนะครับ ถาเผื่อคําวา 

ความสัมพันธระหวางประเทศ นี่ ขอถามหนอยครับ ทานกรรมาธิการ ขอความกรุณา

เปดเผยไวเลยจะไดบันทึกไวนะครับวา ถาเผื่อเปนประเด็นในลักษณะแบบนี้จะเปดเผย ได

ไหมนะครับ หรือจะตองใชเวลาตีความกันอีกวา สัมพันธ สัมพันธแคไหน อยางไร นะครับ 

แลวก็ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับการทําสัญญาตาง ๆ ถาเผื่อมันทําไปแลวนะครับ ในกรณี     

ไมเปดเผย แลวทําไปแลวนะครับ ทําสัญญากันอะไรกันไปเรียบรอยหมดแลว สมมุติการ

ทาเรือนี่ทําสัญญากับนอมินีตางชาติไปแลวเรียบรอย แลวภายหลังนี่เราจะทําอยางไร   

ถาเผื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชราครับ 

สั้น ๆ ครับ แลวทานเกียรติชัยจะตอครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ      

กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมมีเรื่องที่จะขออภิปรายเกี่ยวกับมาตรา ๕๕    

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๕ วรรคสอง  ๕๕ วรรคหนึ่ง ในสวนที่ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสาร เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคล ในสวนที่เกี่ยวกับ 



    ๒๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   พรเทพ ๑๐/๒ 

 

ขอมูลสวนบุคคลนั้น กระผมเห็นวา ขอมูลสวนบุคคลยังมีความจําเปนที่บุคคลจะตอง

ไดรับทราบและเขาถึง ในลักษณะผูมีสวนไดเสีย เชน ในเรื่องของสูติบัตร ทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ รถยนต รถจักรยานยนต อะไรเหลานี้นะครับ 

เนื่องจากวา ในทางคดีความนั้น จําเปนที่จะตองตรวจสอบในเรื่องเหลานี้ เพื่อประโยชน

ของบุคคลที่เกี่ยวของ เพราะฉะนั้นถามาปดกั้น หามมิใหเปดเผยเสียแลว ก็จะเกิด            

ความเสียหาย ในมาตรา ๓๕ ก็เปนเรื่องสิทธิของบุคคลไดรับความคุมครองอยูแลว 

เพราะฉะนั้นในเรื่องขอมูลสวนบุคคลที่ไมไดกอใหเกิดความเสียหาย แตเปนสิทธิที่จะไดรับ

ความคุมครองของบุคคลอื่นนะครับ บุคคลอื่นนั้น ก็นาที่จะไดมีโอกาสที่จะไดรับทราบ    

ไดเขาถึงขอมูลนั้น ผมจึงขอเสนอที่จะใหตัดในขอยกเวนที่วาดวย หรือเปนขอมูล         

สวนบุคคลออก ในประการที่ ๒ วรรคสอง ที่ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง

จากการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ จากขอมูลสวนบุคคลที่ เกี่ยวกับตน อันนี้          

ผมเห็นดวยครับ แตผมเห็นวายังแคบไป โดยคุมครองนาจะคุมครองในเรื่องการเปดเผย

หรือการเผยแพร ซึ่งขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบดวย ครับ โดยขอใหเติมขอความที่วา     

การเปดเผยและเผยแพรซึ่งขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบนั้น ซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลนั้น 

เปนการกระทํามิไดครับ ขอบพระคุณครับ 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หมดแลวใชไหมครับ ไมยกมือ ผมผานนะครับ ทานอาจารยเกียรติชัยครับ  

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม      

เกียรติชัย พงษพาณิชย อีกครั้งครับ จริง ๆ เรื่องนี้ ก็พอจะเห็นดวยกลอมแกลมไปกันได 

แตประเด็นซึ่งผมติดใจนิดเดียว --------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๑/๑ 



    ๓๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               อุทัยวรรณ ๑๑/๑ 

 

เรื่องที่เอาความสัมพันธระหวางประเทศมาสอดแทรกไวเปนขอยกเวน รวมอยูในเรื่อง       

ความมั่นคงของรัฐ ตรงนี้ไดเปนประเด็น ซึ่งไดสรางความเจ็บปวดในระยะเวลาที่ผานมา 

กับการไปสรางความสัมพันธในลักษณะที่มีขอตกลงเปนพันธกรณีกับตางประเทศ        

ผมเปนคอลัมนิสต (Columnist) ดานกิจการระหวางประเทศมานานพอที่จะรูวา บางเรื่อง

บางอยางนั้น เปนเรื่องเหลือเชื่อ ในระยะที่ผานมา เราไดเห็นถึงการปลอยใหอํานาจกับ   

ฝายบริหารไปดําเนินการในเรื่องเหลานี้ โดยที่ไมพยายามที่จะเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริง

ตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวมในหลาย ๆ เรื่องดวยกัน และแมมีความ

พยายามที่จะขอขอมูลเหลานี้ ก็ถูกปดกั้น ดวยเพียงคําพูดวา จะกระทบความสัมพันธ

ระหวางประเทศ จริง ๆ ในเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศ มีหลักงาย ๆ นิดเดียว        

คือ การที่จะตองไปสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นในความเปนมิตรตอกัน แตหลาย ๆ เร่ือง     

ก็จะเห็นวา มันเปนอุปสรรค แมขณะนี้การทําความตกลงในเรื่องขอตกลงทางการคากับ

บางประเทศก็ไมอาจจะตกลงกันได เพราะเหตุอยางนี้เองที่เขาก็ไมมีความมั่นใจในอันที่จะ 

ทําความตกลง หรือที่จะมีความสัมพันธกับเราในลักษณะที่เกิดขึ้น ผมเองถึงกับเขียน  

บอกวา ในลักษณะของการที่ เปนอยูในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนั้น  มันไดกอใหเกิด        

ความเสียหายที่มีผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมของประเทศชาติไมนอย ถาหาก   

ยังปลอยใหฝายบริหารดําเนินการไปเองอยางนี้ โดยที่ประชาชนไมมีสวนรับรูในเรื่อง

เหลานี้ จะเปนอันตราย หลายครั้งผมถึงกับบอกกระทรวงตางประเทศของทานสุพจน       

นี่แหละวา ลักไกเอาดื้อ ๆ แลวก็มีขอชี้แจงตลอดมา และตลอดเวลา ผมเปนทั้งกรรมการ               

สิทธิมนุษยชนในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องทําความตกลงกับตางประเทศเหลานี้ เราไมเคย      

ไดขอมูลเลย ไมวาในลักษณะใด ๆ ผมคิดวา มีความจําเปนอยางมากที่จะตองเปด

ชองทางที่จะใหขอมูลเหลานี้ออกมาสูประชาชน ไมวาจะในรูปแบบอยางใดอยางหนึ่ง แต

ถาหากเขียนไวอยางนี้ เปนการปดกั้นอยางรุนแรง เพราะแมแตคณะกรรมาธิการ ๒ สภาที่

จะขอทราบขอมูลเหลานี้ ก็ถูกขออางอยางเดียววา กระทบความสัมพันธระหวางประเทศ 

แปลวา เราถูกปดกั้นในเรื่องเหลานี้ เพื่อที่ฝายบริหารจะใชอํานาจบริหารไปทําการตกลง 

ในเรื่องตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอเรา แลวเราจะตองยอมรับอยางนี้ตลอดไป ผมวา        

การเขียนไวอยางนี้เปนอันตราย  แลวมันไมใชเปนเรื่องที่บอกวา เปนการไปสรางความสัมพันธ 



    ๓๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทยัวรรณ ๑๑/๒ 

 

ระหวางประเทศตรงไหนเลย กระทรวงตางประเทศที่ลักไกมาตลอดในเรื่องเหลานี้ ไมวาจะ

เปนการทําขอตกลงกับญ่ีปุน หรือกับบางประเทศที่เปนมาแลวก็ตาม หลาย ๆ ประเทศผม

ไปมาแลว เร่ืองการทําเอฟทีเอ ไมวาจะเปนออสเตรเลีย นิวซีแลนด เขาเชิญผมไป แลวเขา

เปดเผย เขาทําการเปดเผย ประชาชนรูเร่ืองทุกอยางกอนที่จะทําขอตกลงกันอยางเปน

ทางการ ผมไปพบ ไปคุย เขาเชิญผมไปเลย ไปดูเลยวา เขาทํากันอยางไร แตของเรานี่มัน

ตรงกันขาม แลวยังจะมาเขียนไวอยางนี้ เปนอันตรายที่เราจะปลอยใหฝายอํานาจบริหาร

ดําเนินการไปอยางพลการ โดยที่เราไมไดมีสวนรับรูในเรื่องอะไร ซึ่งมีผลประโยชน

เกี่ยวของกระทบตอคนโดยสวนรวมอยางนี้นี่ ผมคิดวา ไมไหวครับ รับไมได แลวคิดวา

จะตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา ถาเขียนไวอยางนี้แลว ทานคลุมไปหมดทุกอยาง แถม

กระทั่งทําอะไรเลยไมได เห็นจะไมไดหรอกครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
ครับ เดี๋ยวขางลางกอนดีกวามั้งนะครับ ออ เห็นชอบบางเรื่อง เชิญครับ 
  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :   กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คณะกรรมาธิการไดรับฟง

ขอคิดเห็นจากทานสมาชิกหลายทานแลวนะครับ โดยที่ทานสมาชิกนั้นไดกรุณาชี้แจงวา 

ในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศนั้น รวมอยูในเรื่องความมั่นคงของรัฐอยูแลว         

ถาเอกสาร หรือสิ่งที่ปรากฏเปนขอมูลนั้นเปนเรื่องในความมั่นคง ------------------------------ 

 

                 - ๑๒/๑ 

 

 

 



    ๓๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๒/๑ 

 

คณะกรรมาธิการก็ไมขัดของที่จะตัดเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศออกจากรางนี้ครับ 

สวนเรื่องขอมูลสวนบุคคลนั้น เดี๋ยวจะขออนุญาตรับฟงความคิดเห็นกอนครับ ตัดเฉพาะ

ความสัมพันธระหวางประเทศจากเนื้อความของรางนี้ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ตกลงกรรมาธิการตัดคําวา ความสัมพันธระหวางประเทศ ออกนะครับ แลววรรคหนึ่ง      

ละครับ ขอความอื่นนี่ มีใครติดใจไหมครับ ขอความอื่น ขอความอื่นนะครับ ทานเมื่อกี้     

เอาตามที่ยกมือกอน หลังนะครับ อาจารยพิเชียรครับ เชิญครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ กระผมอยากจะอภิปรายในสวน หรือ

เปนขอมูลสวนบุคคล นะครับ ตรงนี้กระผมอยากจะขออนุญาตเรียนถามทางกรรมาธิการ

วา ขอมูลสวนบุคคลตรงนี้ขอบเขตมันมากนอยแคไหนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวใหกรรมาธิการตอบนะครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือโดยหลักการแลว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เอาครับ เดี๋ยวถาจะถาม แลวก็เดี๋ยวใหเขาตอบนะครับ ไมตองอธิบายแลวครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไดครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานเสริมเกียรติ เชิญครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการ 

แลวก็ทาน สสร. ที่เคารพครับ กระผมพูดสั้น ๆ เพื่อจะหารือนิดวา ขอมูลสวนบุคคล ถาจะ

แปลวามันเปนขอมูลซึ่งเปนสวนไดเสียอันพึงไดรับการคุมครองของบุคคลอื่น มันนาจะ

แปลวาไดตรงนี้ เพราะผมคิดวาคําวา ขอมูลสวนบุคคล มันก็คือเปนสวนไดเสีย พึงจะ

ไดรับการคุมครองของบุคคลอื่น ถาแปลไดอยางนี้ คําวา ขอมูลสวนบุคคล ก็ไมจําเปน    

ตองมีเลยครับ กราบขอบคุณมากครับ 

 



    ๓๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๒/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานคิดวาไมตองมีนะครับ มีทานใดเห็นวา ไมตองมีไหมครับ อาจารยคมสันกับ       

ทานวัชรา ไมตองมีนะครับ ทานอาจารยคมสันครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ           

ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ คือ ที่ทานสมาชิก  

สภารางรัฐธรรมนูญ ตองขอประทานโทษที่เอยนาม ทานเสริมเกียรตินะครับ ไดกลาวถึงนั้น       

เปนสิ่งที่ถูกตองแลวครับ เพราะคําวา ขอมูลสวนบุคคล มันมีทั้งที่กระทบตอบุคคลนั้น 

และไมกระทบตอบุคคลนั้น เพราะฉะนั้นการเขียนคําวา ขอมูลสวนบุคคล โดยหลักการ    

ที่จะเปนขอหามไมใหบุคคลไดรับรู รับทราบในเรื่องของคนอื่นนั้น ตองเปนเรื่องที่              

รูแลวกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทบตอประโยชนไดเสียของบุคคลนั้น ซึ่งความจริง

แลวก็อยูในเรื่องของสิทธิ เรื่องของความเปนสวนตัวอยู เพราะฉะนั้นการใสคําวา ขอมูล       

สวนบุคคล ไวอยางนี้ ทานประธานครับ มันกวางมากครับ กวางจนรวมถึงขอมูลที่อาจจะ

ไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองสวนไดเสียของบุคคลดวยก็ได เพราะฉะนั้นหมายความวาขอมูล

สวนบุคคลใด ๆ ก็ถูกหามในการที่จะเปดเผยไปหมด ซึ่งถาเปนประการอยางนี้แลว          

ก็จะเปนปญหาในเรื่องของการดําเนินการในหลาย  ๆ อยาง เชน ในเร่ืองของการ

ดําเนินการในเรื่องของทะเบียนราษฎร เร่ืองของการศึกษา การวิจัย การวิเคราะห การสถิติ 

ซึ่งจะเปนปญหาทั้งหมด เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานประธานครับ คําวา ขอมูล     

สวนบุคคล คํานี้กวางเกินไปที่จะมาบัญญัติไวในมาตรานี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมควรมีไวนะครับ อาจารยวัชราครับ ยังติดใจไหมครับ ถาเหตุผลเหมือนกันก็ไมตองนะ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม

เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับวา เนื่องจากในมาตรา  ๓๕ นี้ไดคุมครองในสวนที่ขอมูล          

สวนบุคคลนั้นอยูแลว คือ ความเปนอยูสวนตัวไดรับความคุมครองนี่นะครับ แลวก็ยังมี

ความจําเปนนะครับที่วา ขอมูลสวนบุคคลนี่ คนที่มีสวนไดเสียจําเปนที่จะตองเขาไปรูครับ 

ขอบคุณครับ เพราะฉะนั้นจึงขอที่จะใหตัดออกครับ 

 



    ๓๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๒/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานกรรมาธิการจะตัดออกไหมครับ ทานอาจารยพิสิฐ เชิญครับ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมาธิการ และ สสร. ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงในประเด็น

เร่ืองของขอมูลสวนบุคคล ขณะเดียวกัน ก็อยากจะขอเรียนใหเปนบันทึกไวในสิ่งที่        

เม่ือสักครู เลขานุการ ฝายเลขานุการของกรรมาธิการไดรับที่จะไปตัดในเรื่องของ

ความสัมพันธระหวางประเทศออกนั้นนะครับ ก็ขอใหตัดออก  แตขอใหบันทึกไว             

ในเจตนารมณนะครับวา ในเร่ืองของความมั่นคงนั้นใหคํานึงถึงประเด็นนี้ดวยนะครับ ทีนี้

กลับมาในเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ในเรื่องนี้นะครับ ผมอยากจะขอใหเราใชเวลาคิดใหดี  

 

               - ๑๓/๑ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    ๓๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๑๓/๑ 

 

เพราะวาเรื่องของขอมูลสวนบุคคลนี่นะครับ มีปญหาอยางมากในปจจุบัน เนื่องจาก

ความกาวหนาของเทคโนโลยี (Technology) ขอมูลสามารถที่จะนําไปที่ไหนก็ไดในโลก 

เกี่ยวกับตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไมวาจะเปนขอมูลที่เปดเผยไดหรือเปดเผยไมได 

ขอมูลบางอยาง เชน เร่ืองความสูง เชน เร่ืองของสีผม อยางนี้เปดเผยได ไมมีปญหา แต

ขอมูลบางอยางนี่เจาตัวอาจจะไมอยากใหเปดเผย เชน ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการแพทย

ของตัวเองวาเคยผาตัดมากี่ครั้ง เคยเปนโรคหัวใจมาหรือเปลา หรือขอมูลเกี่ยวกับการหยาราง

ที่ตัวเองไมอยากเปดเผย ขอมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต (Credit) วา บัตรเครดิตขณะนี้เรามี

เบอรอะไร แลวเบอรประจําตัวของเราพิน นัมเบอร (PIN Number – Personal 

Identification Number) คืออะไร อยางที่ทานวิทยาโดนขโมยเงินไปจากตูเอทีเอ็ม (ATM) 

ก็เปนตัวอยางหนึ่งของขอมูลสวนบุคคลที่ไดมีการลักลอบเอาไปใชประโยชนโดยมิชอบ แต

ขณะนี้ กฎหมายยังไมไดปกปองในสวนนี้อยางเพียงพอ ถาเกิดคนขาง ๆ ผมมีเบอรบัตร

เครดิตผมอยู พรอมพิน นัมเบอร ผมยังเอาผิดเขาไมไดวาเขาขโมย เพราะนั่นเปนเพียง

ตัวอยางของขอมูลที่เขาไดมีครอบครอง เปนตัวอยางนะครับ เพราะฉะนั้นในเวลานี้นะครับ 

ในสากลโลก ไมวาจะประเทศในสหรัฐ หรือในยุโรปไดมีการดูแลในเรื่องนี้เปนอยางมากวา 

ขอมูลสวนบุคคลจะไดรับการปกปองอยางไร อยางในกรณีของยุโรปนะครับ มีการ

ออกเปนไกดไลน (Guideline) ใหกับประเทศในยุโรป ไดมีการดําเนินการวา ขอมูลสวน

บุคคลพึงจะตองมีการปกปองอยางไรบาง เพื่อที่จะไมใหขอมูลที่เปดเผยไมไดนี่ เปน

ความลับสวนตัว ที่จะเปดเผยไดก็ตอเมื่อเจาของยินยอม เจาของนี่ตองใหคอนเซนต 

(Consent) ขออภัยที่ตองใชภาษาอังกฤษ ตองใหการยินยอมเสียกอน จึงจะเปดเผยได 

อยางในกรณีของอังกฤษก็ไดมีการออกกฎหมายที่เรียกวา ดาตา โพรเทกชัน ลอว (Data 

protection law) เมื่อป ๑๙๙๘ ซึ่งกําหนดรายละเอียด   ตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

ที่จะใหสิทธิสวนบุคคล ที่จะเขาถึงขอมูลวาขอมูลของตัวเองอยูที่ไหนบาง อยูที่ทะเบียน

ราษฎร อยูที่โรงเรียน อยูที่หนวยงานที่ตัวเองทํางานอยูดวย ตาง ๆ เหลานี้เปนตน ใหสิทธิ

แกบุคคลที่จะมีสิทธิในการที่จะแสดงความไมเห็นดวยกับขอมูลนั้น เชน ลงขอมูล

ผิดพลาดในกรณีบางกรณี อยางเชน ตัวเองยังไมไดหยา แตไปลงในทะเบียนวา หยา  

เปนตนนะครับ หรือในบางกรณีที่มีการนําขอมูลนี้ไปใชในลักษณะที่ไมเหมาะสม เชน     



    ๓๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๑๓/๒ 

 

ไปทํา ไดเร็กตมารเก็ตติง (Direct marketing) หรือวาไปคาขายตอเนื่อง โดยที่เจาตัวไมได

เห็นชอบ สิ่งนี้กฎหมายของตางประเทศนี่ ไดมีการบัญญัติเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่

อังกฤษ ซึ่งไดมีผลบังคับใชมาหลายปแลว แลวก็ในกรณีของอียู   (EU – European 

Union) นี่ ถึงขั้นที่วา หามไมใหเอาขอมูลเหลานี้ออกนอกประเทศ เพราะมันเกิดธุรกิจ    

ในการประมวลผลขอมูล สงขอมูลสวนบุคคลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic) เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ผมจึงเห็นวา เปนเรื่องใหญที่

ประเทศเรายังลาหลังในสวนนี้อยางมาก ขณะนี้เรามีกฎหมายอยู ๒ ฉบับ ที่พูดเรื่องนี้ 

กฎหมาย ฉบับที่ ๑ คือ กฎหมายขอมูลขาวสารของทางราชการ ที่มีการพูดถึงเรื่องของ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งในกฎหมายฉบับนั้น ก็มีการเขียนประเด็นตาง ๆ ที่ทาน

สมาชิกไดเปนหวง รองรับไว อยางเชน ในมาตราที่ ๒๓ นะครับ มีการกําหนดเกณฑวา 

หนวยราชการนี่ ในการที่จะเก็บขอมูลสวนบุคคลนี่ จะตองมีหลักเกณฑอยางไรบาง คือ

ตัวอยางเชน มาตรา ๒๓ (๑) นี่ การเก็บขอมูลตองเก็บเทาที่จําเปน เพื่อการดําเนินงาน

ของหนวยงานเทานั้น แลวก็ใหยกเลิกเมื่อหมดความจําเปน พยายามเก็บขอมูลโดยตรง

จากเจาของขอมูลเปนตน นี่คือ ตัวอยางของมาตรา  ๒๓ ที่ มีการระบุไว แลวก็ใน      

มาตราที่ ๒๔ นะครับ ก็มีการระบุไววา การที่จะเอาขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผยนี่ ทําไมได 

เวนแตกรณีตาง ๆ เปนตน เชน กรณีที่ ๑ เปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน

ของตน เพื่อนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ หรือเปนการเปดเผยปกติ

ภายใน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๔/๑ 



    ๓๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๑๔/๑ 

 

เพื่อวัตถุประสงคในการใชขอมูลสวนตัวนั้น หรือเปดเผยในการวางแผนในดานสถิติ      

หรือประโยชนในการวิจัย โดยไมระบุชื่อ หรือสวนที่จะทําใหผูเปนเจาของขอมูลนั้น           

มีความเสียหายนะครับ เหลานี้เปนตน ซึ่งมีรายละเอียดมากมายดวยกันวา ในการ

เปดเผยเหลานี้ จะเปดเผยไดในกรณีใด ๆ บาง แลวก็มีมาตรา ๒๕ ที่ใหอํานาจแกบุคคล       

มีสิทธิที่จะขอดูขอมูลสวนบุคคลของตัวเองจากหนวยงานของรัฐ โดยทําเปนหนังสือ แลวก็

ใหมีการดําเนินการตามเกณฑที่กําหนดไวนะครับวา บุคคลไหนที่ถูกเก็บขอมูล ตัวเอง       

มีสิทธิที่จะขอดูได แลวก็มีสิทธิที่จะใหความขอเท็จจริงวา ขอมูลใดที่ไมถูกตอง ซึ่งสิ่งนี้      

ก็มีเกณฑเขียนไวแลว ทั้งหมดนี้ก็มีไว เพื่อปกปองบุคคลในประเทศ เกี่ยวกับขอมูล      

สวนบุคคลที่ราชการเก็บเอาไว เพราะฉะนั้นในขอนี้ที่เปดโอกาสใหใครก็แลวแต จะเปน 

คนดีหรือคนไมดี ขอขอมูลจากทางราชการ แลวก็มีขอจํากัดวา ในเรื่องของขอมูล        

สวนบุคคลมีขอจํากัดนี้ แลวก็ทานเปนหวงวา จะทําใหเราไมสามารถเขาถึงขอมูล        

สวนบุคคลนั้นได จริง ๆ แลวก็อยากจะเรียนวา กฎหมายก็ไดมีการรองรับไวแลววา          

ถาเปนการทําเพื่อการวิจัย หรือเพื่องานราชการ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะนี่ทําได        

แตถาเปนการเอาขอมูลของราชการมาเกี่ยวกับตัวบุคคล แลวก็เพื่อประโยชนในกรณี    

ของธุรกิจตัวเอง ไปทําไดเร็กต มารเก็ตติง หรือไปทําการกอการราย หรือไปทําการ             

ที่กอใหเกิดความเสียหายนี่นะครับ กฎหมายขอมูลขาวสารราชการก็หามเอาไว อันนี้      

ผมคิดวา  การบัญญัติไวในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๕  จึงเปนสิ่งที่ถูกตองนะครับ      

ประเด็นตอไปที่ผมขออนุญาตพูดตอนะครับ ก็คือวรรคสอง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยววรรคสอง เดี๋ยวอีกทีดีไหมครับอาจารย 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  ครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จะไดตัดสินทีละวรรค ทานสมาชิกครับ เห็นพูดกัน อภิปรายกันหลายครั้งนะครับ เขาใจกนั

หรือยังไมทราบนะครับ ถาเขาใจแลว ก็นาจะลงคะแนนได  

นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอนิดเดียวครับ ขอผมเพิ่มเติมนิดเดียว  

 



    ๓๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๑๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอใหทานศักดิ์ชัย เขายกมือนานแลว 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ ขออนุญาต           

ใหขอมูลที่ถูกตองครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวที่พูดไปที่แลวไมถูกตองหรือครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ถูกตองครับ แตผมจะใหขอมูล           

ที่ถูกตองเพิ่มเติมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพิ่มเติม อยางนั้นเดี๋ยวฟงทานศักดิ์ชัยนิดหนึ่งนะครับ ทานศักดิ์ชัยใหผมเรียกกอน      

แลวทานคอยยืนนะครับ เชิญครับ วาอยางไรครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ              

ทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมวาผมมี 

ทางออกใหนะครับ เพราะวาในเรื่องขอมูลสวนบุคคลนี่นะครับ จริง ๆ เราก็ตองปกปอง  

นะครับ แตทีนี้ทานลองยอนกลับมาสิครับวา ในมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้         

ไดเขียน แลวก็ไดตัดคําวา ขอมูลสวนบุคคล ออก แลวใชคําวา ตลอดจนความเปนอยู

สวนตัว ผมก็เลยเขาใจวา ถามาตรา ๓๕ ตรงนี้ เราระบุอยางนี้ ก็จะครอบคลุมถึง        

ความเปนอยูสวนตัว  รายละเอียดตาง  ๆ  ในเ ร่ืองของสวนตัวที่จะไม เปดเผยได               

ตรงนั้นมันก็มีอยูแลว ผมก็เลยอยากใหทานกรรมาธิการยกรางชวยชี้แจงวา ถาทานตัด 

ขอมูลสวนบุคคล ออก แลวใสคําวา ความเปนอยูสวนตัว ใส ถาเอามาตรา ๕๕ ทานก็เอา 

ความเปนอยูสวนตัว ใสเขาไป มันก็ไมนาจะมีปญหา ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ๕๕ มันเปนเรื่องขอมูลนะครับ ถาจะยายตรงนั้นมามันก็ตองมีคําวา ขอมูล อยูดวย   

ใชไหมครับ อาจารย 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมมีขอเสนอครับ 

 



    ๓๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๑๔/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอเสนอ ลองฟงดูครับ 

    นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ขอขอบคุณทานประธานครับ คือ เมื่อฟงทานกรรมาธิการชี้แจงแลว 

กระผมก็เห็นความสําคัญ แตวาการที่ขอยกเวนเขียนปดไวอยางนี้นั้น ไมเปดชองเลย      

ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียจะรับทราบขอมูลสวนบุคคลนะครับ เพราะฉะนั้นกระผมขอเสนอ

ใหเปน  ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไวดวย  เพราะทานกรรมาธิการไดบอกไวแลววา                

ไดมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้เปดโอกาสไวแลว เพราะฉะนั้นก็ขอเติมคําวา ตามที่

กฎหมายบัญญัติ ไวดวย ขอบพระคุณครับ 

 

           - ๑๕/๑ 



    ๔๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยคมสันเดี๋ยวนะครับ ใจเย็น ๆ ฟงอาจารยพิเชียรบาง เม่ือกี้ เชิญครับ ทานเสนอ   

นะครับ ไมตองถามนะ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณทานประธาน

ครับ ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  สสร. นะครับ คือ ผมคิดวา ประเด็นนี้เปนประเด็น

สําคัญ เพราะวาการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลหรือไม ขณะนี้เปนเรื่องใหญมากทาน

ประธาน เพราะวาพวกเราเองตอนนี้เราก็บางครั้ง เราก็มักจะไดรับโทรศัพทเขามานะครับ 

เสนอขายสินคาบาง ขายประกันบาง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานพิเชียร ผมวาประเด็นนี้ซ้ํา คนอื่นเขาพูดไปเยอะแลว ดวยความเคารพทานจริง ๆ      

ถาซ้ําแลวอยาไปพูดเลย เอาเรื่องอื่นที่ยังไมมีใครพูด 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานฟงผมสั้น ๆ ไมเกิน ๒ นาทีครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

มันไมเทาไรหรอกครับ อยาใหมันซ้ําก็แลวกัน ขอบังคับเขาบอกวา พูดแลวอยาซ้ํา อยา

วกวน  ผมไมไดเบรก (Break) ทานเลยครับ ดวยความเคารพทานจริง ๆ เชิญครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมก็ยังไมไดทันจะพูดอะไรมากมายครับ 

ขอสั้น ๆ นิดเดียววา คือ เรื่องของขอมูลสวนบุคคลนี้ ตองดูวา ขอมูลนั้นจะมีผลกระทบตอ

บุคคลนั้น ๆ หรือไม แลวก็เปนขอมูลที่บุคคลนั้นยินยอมใหเปดเผยหรือไม ซึ่งตรงนี้           

มันลําบากที่จะแยกแยะนะครับ เพราะวาขอมูลสวนบุคคลที่เปดเผยออกมาสูสาธารณะ 

แลวก็ขอมูลที่หนวยราชการตาง ๆ เก็บไวนี่ มันไมมีขีดคั่น เราไมรูวาเขาเก็บขอมูลของเรา

ลึกลงไปถึงขั้นไหนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถาเขียนไวเพียงแคนี้วา เวนแตการเปดเผย

ขอมูลที่เปนขอมูลสวนบุคคล นี่ มันกวางเกินไป คือ ถาทานจะเขียนใหยกเวนขอมูล     

สวนบุคคล ทานก็ตองเขียนวา หรือเปนขอมูลสวนบุคคลที่มีผลกระทบตอบุคคลนั้น       

ถาอยางนี้ก็ชัดเจนกวา แตวาถาทานเขียนไวกวาง ๆ อยางนี้ หรือเปนขอมูลสวนบุคคล    

เฉย ๆ อันนี้จะทําใหมันเกิดปญหาขึ้นมาไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ ผมอยากให

พิจารณาใหดีวา ควรที่จะเพิ่มคํานี้ลงไปหรือไม ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ 



    ๔๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยคมสันเพิ่มนะ ไมซ้ํานะ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : เพิ่มครับทานประธาน กราบเรียน   

ทานประธาน ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมคิดวา  

คงตองใหขอมูลที่ถูกตองกับพี่นองประชาชน แลวก็ในที่ประชุมแหงนี้นะครับ มาตรานี้  

เปนเรื่องของสิทธิไดรูของประชาชน ในการที่จะไดรูขอมูลขาวสารของราชการ ไมใชสิทธิที่

ประชาชนจะไดรูจักขอมูลที่เอกชนเขาเก็บไว ผมคิดวา ทานกรรมาธิการชี้แจง ๒ เรื่อง    

ปนกันนะครับ ๑. ก็คือวา ในประเทศอังกฤษมีกฎหมาย ๒ ฉบับครับ ทานประธานครับ

กฎหมายที่เรียกวา ดาตา โพรเทกชัน ฉบับหนึ่ง กับอีกฉบับหนึ่งเขาเรียกวา ฟรีดอม ออฟ 

อินฟอรเมชัน มาตรานี้นะครับ คือ เรื่องกฎหมายที่เรียกวา ฟรีดอม ออฟ อินฟอรเมชัน 

ไมใช ดาตา โพรเทกชัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานพูดไปแลวไมใชหรือครับ เร่ืองนี้หลายทีแลวครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ถูกครับ เปนประเด็นที่กรรมาธิการ   

ไดกลาวถึง แลวเอา ๒ เรื่องมาปนกันครับ ผมกําลังจะใหขอมูลที่ถูกตองครับทานประธาน    

ในประเด็นนี้ ในเรื่องของดาตา โพรเทกชัน เขาพูดถึงเรื่องเอกชนครับ มาตรานี้เปนมาตรา 

ที่พูดถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเทานั้น โดยหลักการ การคุมครองขอมูล

ขาวสารของราชการนั้น  เขาไม เปดอยูแลวครับ  ถาเปนเรื่ องขอมูลสวนบุคคล                  

แตการมาเขียนตรงนี้แลว ทําใหเขาใจวา กฎหมาย ๒ ฉบับ เปนฉบับเดียวกันนี่ ผมคิดวา     

เปนความเขาใจที่ ไมถูกตอง  ในตางประเทศนะครับ  ทานประธานครับ  โออีซีดี        

(OECD – The Organization for Economic Co-operation and Development) เขาวาง

หลักการเรื่องนี้เปนไกดไลน (Guideline) นะครับ เคานซิล ออฟ ยุโรป (Council of 

Europe) ก็วางไวครับ เปนไดเรกทีฟ (Directive) ๙๕/๔๖ ในกฎหมายหลายประเทศเขียน

แยกเปน    ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งเรียกวา ฟรีดอม ออฟ อินฟอรเมชัน ซึ่งใชตามเรื่องนี้ละครับ 

สิทธิได รูของประชาชน เชน สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ในนิวซีแลนดใชชื่อวา             

ดิ ออฟฟเชียล อินฟอรเมชัน แอกต  (The official Information Act) ป ๑๙๘๒ นะครับ ใน 



    ๔๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๕/๓ 

 

ออสเตรเลียก็มีกฎหมายเหลานี้เหมือนกัน แลวก็มีในหลายมลรัฐ แลวแยกไป ในประเทศ

อ่ืน ฝร่ังเศสก็มีเรื่องฟรีดอม ออฟ อินฟอรเมชัน แตสิ่งที่พูดวา ดาตา โพรเทกชัน นั้น        

ในหลายประเทศมุงที่การคุมครองจากการลวงละเมิดในขอมูลสวนบุคคล เนื่องจาก

เอกชนเก็บรวบรวมขอมูลไวครับ ทานประธานครับ ไมใชเร่ืองมาตรานี้ ซึ่งเปนเรื่องของ

ราชการเปนผูครอบครอง เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ---------------------------------------- 

 

            - ๑๖/๑ 



    ๔๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                 ประไพพิศ ๑๖/๑ 

 

กฎหมายในหลายประเทศเขาเขียนหลายอยางครับ เชน ใชคําวา ดาตา โพรเทกชัน        

ซึ่งหมายถึงเรื่องของการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เอกชนใหการดูแล กับอีกอันหนึ่ง คือ 

ฟรีดอม ออฟ อินฟอรเมชัน ซึ่งในประเทศอังกฤษนี้ ดาตา โพรเทกชัน และ ฟรีดอม ออฟ 

อินฟอรเมชัน มีกฎหมาย ๒ ฉบับ เพียงแตอยูภายใตองคกรเดียวกันเทานั้น ที่ไปดูแล

เทานั้น แตหลักการในการดูแลแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ในสวนของภาคเอกชนนั้น       

การสงผานขอมูล  การประมวลผลขอมูล  เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ทันสมัย โดยหลักการ เขาจึงมีขอจํากัดสี่หาประการ ประการหนึ่ง ก็คือ การประมวลผล 

แลวสงผานไปยังตางแดนนั้น กระทําไมได เพราะไปละเมิดไพรเวซี สําหรับในประเทศไทย

นะครับ กฎหมายฉบับนี้ยังไมมีครับ ทานประธานครับ กฎหมายที่เรียกวา พระราชบัญญัติ

วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเรียกวา ดาตา โพรเทกชัน นั้น  ยังไมเกิด 

เนื่องจากเสนอหลายสมัยแลวเกิดไมไดครับ ทานประธานครับ เพราะวากระทบตอการ

ประกอบธุรกิจของผูมีอํานาจบางสวน เพราะฉะนั้นนะครับ ทานประธานครับ ผมมี

หลักการอยางนี้วา ถาจะพูดถึงเรื่องขอมูลสวนบุคคลนี่ ตองไปพูดในเรื่องความเปนสวนตัว 

เร่ืองไพรเวซี แลวหลายประเทศเรื่องดาตา โพรเทกชัน อยูในเรื่องของ ไพรเวซี แอกต      

ในกฎหมายเรื่องความเปนสวนตัว ไมใชเร่ืองของ ไรท ทู โนว และ ไรท ทู แอกเซส       

ตามมาตรานี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานพูดมาไมนอยกวา ๓ คร้ังแลวครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธาน                

ที่เคารพครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงสิ่งที่กรรมาธิการ        

เสียงขางนอยไดพูดไปนี่ กรรมาธิการเสียงขางมากก็ทราบดีอยูนะครับ การแยกระหวาง 

พรบ. ขอมูลขาวสารราชการ กับไพรเวซี แอกตส นี่เปนคนละเรื่องกัน ในทางวิชาการก็รูกัน

โดยทั่วไปครับ ไมใชสิ่งใหมแตประการใดทั้งสิ้น ในมาตรา ๕๕ ที่กรรมาธิการขอเติม      

ถือเปนขอมูลสวนบุคคล ก็เขาใจตรงกันวา เรื่องนี้เปนเรื่องของ พรบ. ขอมูลขาวสารของ

ราชการ ซึ่งเมื่อตอนตนนี่ ทานพิสิฐก็ไดชี้ใหเห็นนะครับวา ใน พรบ. ขอมูลขาวสารราชการ      

หลายมาตราก็พูดเรื่องขอมูลขาวสารสวนบุคคล ผมขออนุญาตอานอีกสักรอบหนึ่งวา           



    ๔๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                 ประไพพิศ ๑๖/๒ 

 

ใน พรบ. ขอมูลขาวสาร ป ๒๕๔๐ นี่นะครับ ไดนิยามคําวา ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

ดวยซ้ําไปใน พรบ. ฉบับนี้ ใน พรบ. ฉบับนี้นิยามวา ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา 

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติ

สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้น หรือมีเลขหมาย 

รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะ

เสียงของคน หรือรูปถาย และใหหมายรวมถึง ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่

ถึงแกกรรมแลวดวย ก็หมายความวา ใน พรบ. ขอมูลขาวสารนั้น ไมไดพูดเฉพาะขอมูล

ขาวสารราชการโดยทั่วไปเทานั้น แตพูดถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งกรรมาธิการ       

ไดพูดถึงดวยนะครับ ในเสียงขางมากนะครับ ฉะนั้นในมาตรา ๕๕ ถาจะเติมเร่ืองขอมูล

สวนบุคคลเขาไป ก็เปนเรื่องปกติที่อยูใน พรบ. ขอมูลขาวสารได ความจริงกรรมาธิการ  

ไดเสนอวรรคสองดวยครับ ทาน สสร. ทั้งหลายครับวา ในวรรคสองนี้เองที่กรรมาธิการ

บอกวา ขอยายที่ไปอยูในมาตรา ๓๕ แตเดิม ที่วันกอนตกลงกันนี่นะครับ แตยังไมเปน    

ที่ยุตินี่  ความจริงในวรรคสองนี่ เอง  ที่ขอเติมนะครับวา  บุคคลยอมมีสิทธิ ได รับ            

ความคุมครองจากการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

อันนี้ละครับ ไพรเวซี แอกต ที่พูดกัน ฉะนั้นการแยกระหวาง พรบ. ขอมูลขาวสาร        

สวนบุคคล กับ พรบ. เร่ืองไพรเวซี แอกต นี้เปนเรื่องที่กรรมาธิการเขาใจชัดเจนดี ผมขอ

อนุญาตใหขอมูลทานประธาน ทานกรรมาธิการเพิ่มเติม ทาน สสร. เพิ่มเติมดวยครับวา 

ความจริงผมเปนกรรมการในกฎหมายขอมูลขาวสารราชการอยูหลายป  เปน

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารราชการ อยูประมาณ ๓ ถึง ๔ ป ก็เขาใจ

เร่ืองนี้ถองแทดีครับวา เร่ืองขอมูลขาวสารราชการ กับเรื่องไพรเวซี แอกต นี่เปนเรื่องที่   

คนละเรื่องกัน และขออนุญาตเรียนนะครับวา กรรมาธิการเสียงขางมากเปนคนเสนอใหมี 

ไพรเวซี แอกต เองนะครับ ถึงเขียนมาตรา ๕๕  วรรคสองขึ้น ไมใชกรรมาธิการเสียงขาง

นอยนะครับที่เสนอเร่ืองนี้ขึ้นมา กรรมาธิการเสียงขางมากเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาครับ และ

ขอใหเติมในวรรคสองนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทานวัชราไดขอเติมวา  ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ นี่ กรรมาธิการเห็นดวยอยางยิ่งครับ  และคิดวาจะทําใหรางของ  

  



    ๔๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                 ประไพพิศ ๑๖/๓ 

 

กรรมาธิการนั้นสมบูรณยิ่งขึ้นกวาเดิม  และขออนุญาตเติมคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ตามที่ไดหารือกันครับ ในวรรคหนึ่ง นะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สวนวรรคสอง เดี๋ยวอาจารยพิสิฐจะพูดอีกทีนะครับ หรืออยางไรครับ ถาอยางนั้น  

ผมขออนุญาตถามวรรคหนึ่งนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๕๕ วรรคที่ ๑ นะครับ กรรมาธิการมีแกไขนะครับ โดยในรางของกรรมาธิการ    

ตัดคําวา ความสัมพันธระหวางประเทศ ออกไปแลว คงเหลือขอความที่วา และเขาถึง   

นะครับ และเขาถึง นี่มีใครติดใจอยูไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

          - ๑๗/๑ 

 

 

 



    ๔๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        กุลนที ๑๗/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม มีนะครับ  เพราะฉะนั้นก็ มีขอความที่จะตองลงมตินะครับ  ก็คือ  กรรมาธิการ              

เติมขอความวา หรือเปนขอมูลสวนบุคคล และเพิ่มขอความในสวนทายนะครับวา ตามที่

กฎหมายบัญญัติ เขาไป ทั้งนี้ นะครับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ นะครับ ผมจะถาม

ทานนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ถาสมาชิกเห็นดวยกับที่กรรมาธิการเสนอนะครับ เสนออะไร เม่ือกี้อธิบายไปแลวนะครับ 

ใหกด เห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ โดยใหตัดขอความ หรือที่เปนขอมูล        

สวนบุคคลนะครับ หรือใหเปนไปตามที่กรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็นไว       

นะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ เขาใจนะครับ ลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มีทานใดยังลงไมเรียบรอย มีไหมครับ ไมมีนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่     

รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๔๐ ไมเห็นดวย ๒๓ งดออกเสียง ไมมี ไมลงคะแนน           

ไมมีนะครับ ก็เปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอ กับที่ทานอาจารยวัชราเพิ่มขอความ        

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ นะครับ  

 

 

 

  

 

 

 

 



    ๔๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๗/๒ 

 

   วรรคที่ ๒ นะครับ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มีสมาชิกทานใดเห็นเปน   

อยางอื่นไหมครับ ทานอาจารยวัชราเห็นเปนอยางอื่นหรือครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอเพิ่มเติมคําวา ขอหาม นะครับ เปดเผยหรือเผยแพร

ขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ เปนขอหามเพิ่มเติม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เติมตรงไหนครับ อาจารยครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการ

แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ หรือเปดเผย หรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ   

จากขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน คือ อาจจะปรับขอความอื่นใหลงตัวอยางนี้ครับวา       

มีขอหามเพิ่มเติม คือ เปดเผยและเผยแพรขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ เพราะที่ระบุไว    

เดิมนั้นเปนการเอาขอมูลไปแสวงหาประโยชนเทานั้น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันมีคําวา คุมครอง นะครับอาจารย  

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ครับ คุมครองการแสวงหาประโยชน แตมัน

อาจจะมีกรณีที่ทําไปเพื่อมุง ไมใชมุงประโยชนนะครับ มุงทําลาย มุงไปทํา โดยมิชอบครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยพิสิฐครับ เชิญครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นที่กระผมไดอภิปรายไปเมื่อตอนตนนี่นะครับ     

ก็เปนเรื่องของขอมูลสวนบุคคลที่อยูในมือของทางราชการนะครับ แตที่ผมจะอภิปราย      

ตอไปน้ี เปนขอมูลสวนบุคคลที่อยูในมือของเอกชนตาง ๆ นะครับ ที่พวกเราไปกรอก       

ใบสมัคร ไปกรอกอะไรตออะไรแลวเขาเก็บเอาไวนี่นะครับ สากลเขาจะมีระบบการดูแลวา 

ขอมูลอันนั้นจะเก็บไปใชเพื่อประโยชนเฉพาะที่ เรายอมเทานั้น  จะไมยินยอมให            

เอาขอมูลนั้นไปใชประโยชนอยางอื่น เชน ไปขายใหกับบริษัทบัตรเครดิตไปขายใหกับ 



    ๔๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๑๗/๓ 

 

ใครตอใครนะครับ หรือจะมีระบบของการดูแลวา แมกระทั่งในอเมริกานี่ ไดเร็กต         

มารเก็ตติง โดยการโทรศัพทมาหาเราเพื่อจะขายของนี่ มีกฎหมายหามนะครับ อันนี้ก็เปน

อีกขั้นหนึ่งตอไป เพราะฉะนั้นเรื่องของความเปนสวนตัวนี่ จริง ๆ แลวในมาตรานี้ผมก็

ยอมรับวาอาจจะผิดที่ผิดทาง ตามที่ทาน สสร. เจิมศักดิ์ไดเคยอภิปรายไววา มาตรา ๕๕             

เปนเรื่องของขอมูลขาวสาร -------------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๘/๑ 

 

   



    ๔๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๘/๑ 

 

โดยเฉพาะสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ แตเรื่องของความเปนสวนตัว 

ความเปนขอมูลสวนบุคคลนี้ครับ นาจะไปอยูในมาตรา ๓๕ ในเรื่องของสิทธิสวนบุคคล 

สิ่งนี้มันมากไปกวากรรมสิทธิ์ ซึ่งประเดี๋ยวทานธิติพันธุจะชี้แจงนะครับ มากไปกวา

กรรมสิทธิ์ เพราะเปนสิ่งที่จับตองไมได เปนสิ่งที่อาจจะเปนตัวเลข อาจจะเปนขอมูล        

ที่อยูในอิเล็กทรอนิกส เหลานี้เปนตนนะครับ เพราะฉะนั้นการปกปองขอมูลเหลานี้        

ทุกวันนี้ในตางประเทศจะมีระบบที่ดูแลอยางเขมงวด เพื่อจะใหบุคคลไมถูกละเมิดนะครับ 

ในการเอาขอมูลสวนบุคคลที่ไมอยากเปดเผยเอาไปใชโดยที่ตัวเองไมยอมรับ  หรือเอาไป

ใชอยางผิด ๆ เปนตน เพราะฉะนั้นประเด็นที่ทาน สสร. วัชรา ประทานโทษครับ ได

อภิปรายมานั้น ผมเห็นดวยครับวา อันนั้นอาจจะใสลงไปไดนะครับ แตวาที่อยากจะหารือ

ทาน สสร. นี้ ก็คือวา ที่ทางที่อยูในรัฐธรรมนูญของเรา  ถามาใสในวรรคสองของ      

มาตรา ๕๕ นี่ อาจจะดูผิดที่ผิดทาง ผมจึงอยากจะขอยกเปนประเด็นวา ทานจะยินยอม

ไหมถาจะยายขอความนี้กลับไปที่มาตรา ๓๕ เพื่อจะไดมีความชัดเจนวา นี่เปนเรื่องของ

การปกปองสิทธิสวนบุคคลนะครับ สิทธิที่เราจะตองมีการที่จะบอกไดวา ขอมูลของเราอยู

ที่ไหน แลวเรายอมไหมที่อยูอยางนั้น เราไมยอม เราก็มีสิทธิไปบอกเขาไดวา ใสอยางนั้น

ไมได แลวถาเขาใสเราผิด ๆ เราก็จะมีสิทธิที่จะขอใหเขาแกไข หรือเรามีสิทธิที่จะบอกเขา

วา เอาไปใชตอประโยชนอยางอื่นไมได อยางนี้เปนตน อันนี้ก็ขออนุญาตที่จะยกขึ้นมา

เปนประเด็นครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานวัชราครับ ทานกรรมาธิการเห็นดวยกับที่ทานเสนอนะครับ ขอความของทาน  

ชัด ๆ เปนอยางไรครับ ฟงดูอีกทีนะครับ ยังไมไดตัดสิน 

    นายวัชรา  หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมไดขอความที่ชัดเจนแลวครับวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ       

ความคุมครองจากการเปดเผย หรือเผยแพร หรือแสวงหาประโยชน อันนี้มีอยูแลวครับ 

เติมคําวา จากการเปดเผยหรือเผยแพร หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากขอมูล    

สวนบุคคลเกี่ยวกับตน และผมไมขัดของครับที่จะยายไปในมาตรา ๓๕ ครับ 

 



    ๕๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๘/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เอาสัก หรือ เดียวนะครับ อยา หรือ เยอะ ทานกรรมาธิการเห็นเปนอยางไรครับ เห็นดวย        

หรือไมเห็นดวยอยางไรครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เฉพาะประเด็นนี้        

ไดไหมครับ ทานประธานครับ ขออนุญาตทานวัชราหารือไปเลยวา ถาเขียนอยางทานวัชรา

วา ก็ดีนะครับ เกิดสิทธิที่ชัดเจนขึ้น แตวาอาจจะมีปญหาการไลวา มันครบถวนทกุอยางหรอื

ยัง ความจริงกรรมาธิการอยากเติม ใชคําของกรรมาธิการเหมือนเดิมนี่ครับ แตวาลอทาน

วัชรา เมื่อกี้นี้ คือเติมคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติเขาไป แลวก็ไปเขียนใน           

บทเฉพาะกาลนะครับ รับกับที่ทานกรรมาธิการเสียงขางนอยตองการ ก็คือวา ไปออก

กฎหมายไพรเวซี แอกต ภายในกําหนดเวลา อาจจะ ๑ ป หรือ ๒ ปก็แลวแต ขออนุญาต

หารือทานวัชราวา แทนที่จะไปไลวา มีสิทธิอะไรบาง เปดเผย ไมเปดเผย อะไรตาง ๆ เอา

เปนวา คุมครองทั้งหมดละครับ แตวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ขออนุญาตหารืออยาง

นี้ไดไหมครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ        

คือ จากเดิมนี่เปนการมีเจตนาพิเศษ คือ แสวงหาประโยชนนะครับ ตอนนี้กระผมหมายถึง

วา ในกรณีที่เขาไมไดแสวงหาประโยชน แตเขาไปเปดเผย หรือเผยแพร เพื่อประโยชนที่จะ

ทําลายนี่นะครับ อันนี้มันก็ไมเขาเงื่อนไขที่จะไดรับความคุมครองครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

คือ อยางนี้อาจารยวัชรา ฟงชา ๆ นะครับ กรรมาธิการเขาบอกวา ขอตามนี้ แตเติมขอความ

วา ตามที่กฎหมายบัญญัติ สวนรายละเอียดที่ทานอาจารยวัชราเสนอนั้น ใหไปอยูใน         

บทเฉพาะกาลวา ใหมีกฎหมายออกในเวลาเทาไร ไมใชวาไมมีนะครับ มี แตใหไปอยู        

ตรงนั้น อาจารยคมสันใจเย็นนะครับ เอาใหจบเปนคน ๆ ไปวาทานพอใจไหมกอน 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เรื่องเดียวกันนี่ครับ 

   นายวัชรา  หงสประภัศร : กระผมขอเพิ่มเติมนิดเดียว อยางที่วานี่นะครับ 

แลวก็ตอดวยคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ดวยครับ 

 



    ๕๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวไปอยูในบทเฉพาะกาลนะ อาจารยนะ ทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ก็กรรมาธิการรับไดกับคําของทานวัชราครับ            

แตขอปรับคําของกรรมาธิการนิดหนึ่ง เผื่อจะอภิปรายกันตอครับวา กรรมาธิการขอตัด  

คําวา หาผล ออกไดไหมครับ อานไดความวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง    

จากการแสวงประโยชนนะครับ ตัดคําวา หาผล ทิ้งครับ ขออนุญาต และก็ขอยายที่จาก

มาตรา ๕๕ ไปอยูมาตรา ๓๕ วรรคสาม เพื่อใหถูกที่ถูกทาง ตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์  

ไดเคยเสนอไวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวยายนี่วาทีหลัง 

   นายวัชรา  หงสประภัศร :  ถาเติมคําวา เปดเผยหรือเผยแพร เขาไปดวย     

จะไดไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไดไหม เติมในนี้นะ ไมใช แลวเขาขอเติมดวยนะ เติมดวยนะครับ อาจารยคมสันครับ   

เชิญครับ 

 

                                                                                                                      - ๑๙/๑ 

  

    

 

   

 



    ๕๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๑๙/๑ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ กราบเรียน       

ทานประธานสภาครับ ผมขอเสนอตัดวรรคสองนะครับทานประธาน พอดียกแลว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ไมเปนไร ทานเสนอตัดไดครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เสนอครับ แตวาพอดีกรรมาธิการ      

รีบตกลงกับคุณวัชรา โดยยังไมไดฟงของผมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ไดครับ ตกลงกันตรง ๆ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เพราะวาผมขอเพิ่ม มาตรา ๕๕/๑    

นะครับ ซึ่งเปนเรื่องของไพรเวซี แอกต โดยเฉพาะ อยูในหมวดเรื่องของสิทธิในขอมูล

ขาวสารนี่แหละ แลวก็เปนเรื่องไพรเวซี แอกต โดยใชขอความวา มาตรา ๕๕/๑ บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการลวงละเมิดในการกระทําใดในขอมูลสวนบุคคล    

อันเกี่ยวของกับตน นะครับ แลวก็มีขอยกเวนในบางประการ ซึ่งสามารถยกเวนไดในเรื่อง

นี้ คือ ถาขอความใน ๕๕/๑ ลองพิจารณานะครับ ทานประธานครับ กับมาตรา ๕๕       

นะครับ วรรคสองเดิม ที่ใชคําวา เพียงแคการแสวงหาผลประโยชนในขอมูล บางเรื่องไมใช

เร่ืองของการแสวงหาผลประโยชนครับ แตเปนเรื่องของการที่เขาไปในขอมูลแลวกระทบ

ตอความเปนสวนตัวเขา เพราะฉะนั้นผมจึงไดเสนอตัดวรรคสอง แลวก็จะมาเพิ่มใน     

มาตรา ๕๕/๑ ขึ้นมา เพื่อใหเกิดความชัดในเรื่องของไพรเวซี แอกต ครับทานประธาน 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมยกมือแลว  

ทานประธานไมชี้นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ผมไมเห็นครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ ผมไมเห็นดวย   

กับที่จะเติมขอความของคุณวัชรานะครับ ดวยความเคารพนะครับ ผมอยากจะใหทาน  



    ๕๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๑๙/๒ 

 

พิจารณานิดหนึ่งนะครับ ผมคิดวา ที่กรรมาธิการเขารางมาดีแลว แลวที่เขาขอตัดไป     

คําหนึ่งนี่ ผมก็เห็นดวย  แตพอทานไปเติมคําวา  เปดเผยหรือเผยแพร ปบนี่ กลายเปนวา

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองนะครับ จากการเปดเผยหรือเผยแพร หรือแสวง

ประโยชน ตกลงเปดเผยก็ไมได ไดรับการคุมครองจากการเปดเผยนะครับ ตกลงเปดเผย  

ก็ไมได เพราะมัน หรือ หมดนะครับ ซึ่งแสวงประโยชนนี่ การทําลายนี่ก็เปนการแสวง

ประโยชนประเภทหนึ่งนะครับ ผมทําลายคุณวัชรา โดยการเอาขอมูลของคุณวัชรา         

มาเปดเผย ผมแสวงประโยชน ถาผมไมบริสุทธิ์ใจ ผมแสวงประโยชนอะไรบางอยาง      

มันเขาอยูแลว แตถาผมเปดเผยเพื่อประโยชนของสาธารณะ อันนั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง      

อีกประเด็นหนึ่งถูกไหมครับ ผมวาของกรรมาธิการเขากระชับและดีแลว แลวก็สวนวา   

ควรจะมีอันนี้ หรือวาจะเอาตามอาจารยคมสัน ๕๕/๑  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

เดี๋ยวคอยวาอีกทีหนึ่ง 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อันนั้นวาอีกทีหนึ่ง แลวจะยาย 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมไมขัดของครับ ผมไมขัดของครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

คืออยางนี้ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักด ปนทอง  :  เดี๋ยวครับ ถาจะยายไปอยู ๓๕     

ผมไมขัดของนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวคอยวากัน เดี๋ยวนะครับ เอาทีละประเด็น ผมวา กรรมาธิการนี่เขาไมขัดของ      

หรอกนะครับ ใหสมาชิกตกลงกัน เขาใจใชไหมครับ ตอนนี้ทานวิทยาไมขัดของ เอาเปน        

รางกรรมาธิการเปนหลัก ตอนนี้นะครับ แตกรรมาธิการตัดคําวา หา ออกไป หาผล        

นะครับ ตัดคําวา หาผล ออกไป สวนอาจารยคมสันนี่นะครับบอกวา ใหเหตุผลวา ควรจะ

ตัดออกนะครับ ชัดแลวครับ  

     นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมวายังไมชัดครับ 

ขออนุญาตทานประธานครับ  



    ๕๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๑๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ทานบอกใหตัดออกไมใชหรือครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ถูกตองครับ แตวาในขอความนี่     

เมื่อกี้ทานแกกับทานวัชรานี่ ไมใชวาผมไมเชิงวา ไมเห็นดวยนะครับ ที่ผมเพิ่ม ๕๕/๑ นี่ 

เพื่อแยกออกมาจากมาตรา ๕๕ เพราะมันเปนคนละเรื่อง ขอ ๑ นะครับ ขอที่ ๒ ขอความ

ที่เดิม และขอความที่แกไขใหมของทานวัชรานี่ มันก็ยังไมคลุมครับ เพราะวาจริง ๆ        

มันไม ใช เพียงแคการแสวงหาประโยชน  ไม ใชการ เปด เผย  และการเผยแพร               

เพราะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มันไมใชพูดแคนั้น มันมีเรื่องของแอกเซส 

(Access) ขอมูล มีเร่ืองของการที่ไปแมตชิง (Matching) ขอมูล หรือทําอะไรอีกหลาย

อยาง รวมทั้งลบขอมูลออกในหลายประการนี่ เพราะฉะนั้นขอความที่จะใชนี่  มันตองเปน

เร่ืองของการไดรับการคุมครองจากการลวงละเมิด ในการกระทําใดที่เกี่ยวกับความเปน

สวนตัวของเขา เพราะฉะนั้นขอความเหลานั้น จึงจะครอบคลุมคําวา ลวงละเมิด มากกวา

ครับ เพราะแสวงหาประโยชน ก็อยูในเรื่องของความลวงละเมิด ผมจึงไดเสนอวา ถึงแมไป

อยู ๓๕ นี่ ๓๕ เปนไพรเวซีที่กวาง แตในเมื่อมีหมวดเกี่ยวกับสิทธิในขอมูลขาวสารนี่ ก็เลย

เสนอเพิ่มเปน ๕๕/๑ เพื่อใหมันมีความชัดขึ้นครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

อาจารยสมคิด เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิก

สภารางทุกทานอยางนี้ครับวา คําวา แสวงประโยชนโดยมิชอบ นี่เปนคําที่เราพยายามหา

จุดกึ่งกลาง ทานทั้งหลายคงทราบดีวา ขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น ควรไดรับการ

คุมครอง เรื่องไพรเวซี แอกต ของทุกประเทศก็เขียนอยางนั้นนะครับ แตวาประเด็นคงเปน

อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์วา วาถาจุดกึ่งกลางไมมี หมายความวาเราคุมครองขอมูล

ขาวสารสวนบุคคลมากไป ประโยชนสาธารณะก็จะไดรับการเสียประโยชนไป          

 

 



    ๕๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๑๙/๔ 

 

กรรมาธิการไดเล็งเห็นความดุลยภาพระหวางการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล กับ

การใหขอมูลขาวสารสวนบุคคลบางประเภทที่เปนประโยชนสาธารณะนี่  ไดรับความ

คุมครองนะครับ--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๒๐/๑ 



    ๕๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๒๐/๑ 

 

คําที่ใชจึงเขียนวา แสวงประโยชนโดยมิชอบ เพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งคิดวา

ชัดเจนอยูพอสมควรแลว แตเมื่อมีกรรมาธิการบางทาน มี สสร. บางทานบอก ใหเติม   

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เขาไป เพื่อไปออก ไพรเวซี แอกต ในภายหลัง กรรมาธิการ  

ก็เห็นดวย และอยากกําหนดเวลาที่ชัดเจนครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตทานประธานวา 

ขอตัดคําวา หาผล ออกนะครับ แลวก็เติมคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ เขาไปนาจะ

สมบูรณแลวครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
แลวที่อาจารยคมสันขอไปเพิ่มเปน ๕๕/๑  
   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :   มันซ้ํากันครับ          

ทานประธานครับ คือ ถาจะเอาของกรรมาธิการ ก็ตองไมเอาของอาจารยคมสัน             

แตถาเอาของอาจารยคมสัน ก็ตองไมเอาของกรรมาธิการครับ ทานประธานครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ มาตรา ๕๕ วรรคสอง เดี๋ยวยาย ไมยาย วาอีกทีนะครับ  
   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ถากรรมาธิการ      

จะเอาหลักการตรงนี้ไปบัญญัติเปนไพรเวซี แอกต นะครับ ผมก็ไมติดใจในประเด็น       

มาตรา ๕๕/๑ นะครับ ขอใหมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเทานั้นนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ขอบพระคุณครับ อยางนั้นไมตองโหวตแลวนะครับ สวนวรรคที่ ๒ ของ ๕๕ ดังกลาวนั้น 

กรรมาธิการกับสมาชิกบางทานนะครับ เห็นควรใหไปอยูมาตรา ๓๕ วรรคที่ ๓ นะครับ 

ทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 

 



    ๕๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๒๐/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ตกลงยายวรรคนะครับ จาก ๕๕ วรรคสอง ไปเปนมาตรา ๓๕ วรรคสามนะครับ          

ทานเลขาเชิญตอครับ 
   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๕๖ มีการแกไข มีคุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ และคุณวัชรา หงสประภัศร   

สงวนคําแปรญัตติครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   
ติดใจไหมครับ ไมติดใจจะไดผานไป อาจารยพิเชียรครับ ผมคงขอเปนอยางนี้ไดไหมครับ     

ในแตละกลุมนะครับ ในแตละกลุมนี่ ที่ใชชื่อสมาชิกบางทานเปนผูแปรญัตตินะครับ        

ถาหากชื่อทานผูแปรญัตติทานใดไมใชเจาภาพ ไมใชเจาของมาตรานั้นนะครับ ทานก็     

ขอไดโปรดใหสมาชิกที่เปนเจาของมาตรานั้นอภิปรายเลย ทานไมตองเกริ่นนําหรอกครับ 

เสียเวลานะครับ ขอเปนอยางนี้นะครับ อาจารยพิเชียรเชิญครับ 
   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ก็ตรงนี้ กระผมไดขออนุญาตแปรญัตตินะครบั 

โดยไดเพิ่มขอความนะครับ ในวรรคสองนะครับ บรรทัดที่ ๓ โดยใหเพิ่มขอความวา       

ขออนุญาตอานนะครับ ขอความที่เพิ่มจะตอทายจากการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอ

สวนไดเสียสําคัญของประชาชนนะครับ อันนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจ  การเมืองและวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง           

การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบตอสวนไดเสีย

สําคัญของประชาชน ใหรัฐนะครับ ผมเติมขอความวา นําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคมกอน 

อยางนอยสิบหาวัน แลวจึงจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน        

อยางทั่วถึงกอนดําเนินการ แลวก็เติมอีกคําหนึ่งวา โครงการใด ๆ เปาหมายก็ตองการ

เพียงแคให รัฐไดนําเสนอขอมูลขาวสารตอประชาชนกอนที่จะมีการเปดให รับฟง        

ความคิดเห็น เพราะวาถาไมอยางนั้นแลว คือ อยูดี ๆ มาเปดรับฟงความคิดเห็นเลยนี่

ประชาชนตั้งหลักไมทัน แลวก็มีขอมูลไมเพียงพอนะครับ สวนจํานวนวันนั้นกระผม         

ก็กําหนดไววา ใหรัฐนําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคมกอนอยางนอย ๑๕ วันนะครับ 



    ๕๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๒๐/๓ 

 

เพราะวากระผมคิดวา อยางนอย ๒ สัปดาห หรือ ๑๕ วัน ก็จะทําใหประชาชนมีโอกาส     

ไดกลั่นกรองขอมูลบาง เพราะวาถาไมอยางนั้น จากการที่ผมสังเกตดูโครงการใหญ ๆ 

ทั้งหลาย ที่เปดใหมีการทําประชาพิจารณ ไมวาเรื่องการวางทอแกส การสรางโรงไฟฟา

ถานหิน  หรือวาโครงการอื่น  ๆ  ก็ปรากฏวา  เ ม่ือมีการเปดรับฟงความคิดเห็นนั้น           

หลายโครงการกระทําพอเปนพิธีใหถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แตพี่นองประชาชน       

ไมมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอมูลขาวสารกอนเลย กอนวันทําประชาพิจารณนะครับ       

คือ อยูดี ๆ ก็ไปถึงวันทําประชาพิจารณ ก็เอาหนังสือเลมหนาใหญ ๆ โยนใหประชาชน 

ประชาชนรับมามันก็ไมมีทางที่จะอานทันในเชาวันนั้นนะครับ ------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๒๑/๑ 

      

 



    ๕๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๑ 

 

พอไปทําประชาพิจารณ สวนมากก็นั่งฟงฝายผูทําโครงการอธิบายตั้งแตเชาถึงเย็น แลวก็

กลับบานนะครับ ก็เปนกระบวนการเพียงพิธีการใหถูกตองตามกฎหมายเทานั้น 

เพราะฉะนั้นกระผมคิดวา ตรงนี้มีความสําคัญมาก แลวก็อยากจะขอใหทานกรรมาธิการ

ไดกรุณาพิจารณาดูวา จะมีโอกาสที่เติมขอความนี้ลงไปไดหรือไมครับ ขออนุญาตเรียนครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ วรรคสองขอแกไขนะครับ ของอาจารยวัชราเดี๋ยวครับ อาจารยครับ                          

อาจารยขอเพิ่มใหมนะครับ  ทานกรรมาธิการที่อาจารยพิ เชียรเสนอขอแกไขนี่             

ทานกรรมาธิการเห็นอยางไรครับ ทานไพบูลยครับ  

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ดวยความเคารพทานผูแปรญัตตินะครับ ในเรื่องของ

กําหนดเวลาที่จะใหรัฐนําเสนอขอมูลขาวสารตอสังคมกอน อยางนอย ๑๕ วันนะครับ  

แลวจึงจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ในเรื่องของกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 

ผมอยากกราบเรียนวา มันจะตางกับการขอประชามติในสวนนี้ เนื่องจากวา ในการ        

ขอประชามติก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ตองมีกฎหมายกํากับ สวนในเรื่องของกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน ตรงนั้น ที่ทานผูแปรญัตติ ดวยความเคารพนะครับวา เปน

เร่ืองของกระบวนการประชาพิจารณในสวนนี้นะครับ ก็เปนไปตามระเบียบอยูแลว 

เพราะวาในระเบียบตรงจุดนั้นจะกําหนดรายละเอียดนะครับ ทั้งสวนนี้ไวทั้งหมด จึงไม

จําเปนที่จะตองกําหนดในรัฐธรรมนูญใหมากกวานี้นะครับ อันนั้นเปนรายละเอียดที่มี

กําหนดอยูแลว เพราะโดยปกติกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในประการ

สําคัญ ก็คือ ทําอยางไรที่จะใหทั่วถึงกอนดําเนินการนะครับ สวนกระบวนการทางธุรการ 

ตรงจุดนั้น คงไมตองหวงใย เพราะจะอยูในสวนที่เกี่ยวของอยูแลวครับ  ก็คงไมจําเปนตอง

เติมนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบพระคุณครับ อาจารยพิเชียรพอใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจงแลว 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   :  ขออนุญาตเรียนวา ยังไมพอใจ           

นะครับ  เพราะวากระผมคิดวา  ที่ผานมามันมีปญหาจริง  ๆ  ครับทานประธาน   เพราะวา 



    ๖๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๒ 

 

หลายโครงการที่กระผมไดมีสวนไปรวมรับฟงความคิดเห็นดังที่วานี่ คืออยางที่ไดเรียนแลว

นะครับ คือ ประชาชนไปถึงก็จะไดรับขอมูลมาปกใหญ แตวากอนหนานั้น ประชาชน       

ไมมีโอกาสที่จะไดวิเคราะห หรือวาสังเคราะห หรือแมกระทั่งรับทราบขอมูลกอนเลย      

คือ ผมอยากจะเติมตรงนี้ เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการทําประชาพิจารณ หรือการรับ

ฟงความคิดเห็นตาง ๆ อันนี้จะเปนประโยชนตอประชาชนอยางมากเลยครับ ก็ขออนุญาต

เรียนทานกรรมาธิการ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ในมาตรา ๕๖ นี้นะครับ ไมมีการแกไข มีทานอาจารยพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ขอแกไข

ขอความ ผมจะถามทานสมาชิก ถาเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการนะครับ ใหกด       

เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติที่ขอสงวนคําแปรไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนน

ครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

                     นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ปดการลงคะแนน รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๔๑ ไมเห็นดวย ๓ งดออกเสียง ๔       

นะครับ เปนไปตามรางกรรมาธิการนะครับ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๖๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๑/๓ 

                         

   วรรคที่ ๒ ของอาจารยวัชราที่ขอเพิ่มขึ้นใหมนะครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอเพิ่มวา บุคคลผูรองขอตอเจาหนาที่ของรัฐ ยอมมีสิทธิ

ไดรับซึ่งเอกสารแสดงการปฏิเสธ และเหตุผลในการปฏิเสธคํารองขอใหปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐทันทีที่คํารองนั้นถูกปฏิเสธ แตปรากฏวา ทางกรรมาธิการ                        

ไดมีการรางมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๘ ซึ่งอํานวยประโยชนใหแกประชาชนแลว ตามที่

ผมไดขอเพิ่มเติมนี้ เพราะฉะนั้นกระผมขอถอนครับ 

 

           - ๒๒/๑ 

 



    ๖๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๒๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
ครับ ขอบพระคุณครับ เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  : 

มาตรา ๕๗ ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๘ มีการแกไข มีคุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ และ

คุณอุทิศ ชูชวย และอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง สงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
ครับ ทานอาจารยพิเชียรมีมอบใหใครไหมครับ ของใครครับอันนี้ หรือไมติดใจแลว  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :  ก็ยังติดใจอยูครับ  ทานครับ  คือ             

ขออนุญาตเรียนวา ตรงนี้ที่พวกเราไดเสนอเขามานี่ ในมาตรา ๕๘ นะครับ ก็ใหเพิ่มเติม

ขอความดังนี้นะครับ คือ บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข ก็เติมใหชัดเจนลงไปเลย

นะครับวา ตอหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ และองคกรของรัฐที่เกี่ยวของได 

และตองไดรับแจงผลการพิจารณา ซึ่งเราก็ขอเปลี่ยนจากคําวา ภายในเวลาอันสมควร 

เปน อยางรวดเร็วทันเหตุการณ ไมควรเกินสามสิบวัน ทั้งนี้นะครับ ปญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ    

เม่ือพี่นองประชาชนไปรองเรียน หรือรองทุกขตอหนวยงานของรัฐ เทาที่ผานมานี่ ก็คือวา     

คํารองทุกข เหลานั้นมักจะไมคอยได รับการพิจารณา  หรือถาได รับการพิจารณา               

ก็ใชระยะเวลาในการพิจารณายาวนานมาก ดังนั้น เราจึงอยากจะกําหนดหลักการวา    

ใหมีการแจงผลการพิจารณาอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ ไมควรเกิน ๓๐ วัน ซึ่งตรงนี้        

ก็เปนไปตามที่พวกเราไดไปรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนในจังหวัดตาง ๆ    

แลวก็คิดวา ประเด็นนี้เปนความทุกข ความเดือดรอนที่สําคัญของพี่นองประชาชน        

ทั่วทั้งประเทศ ถาไดบัญญัติไวใหชัดเจนวา ไมควรเกิน ๓๐ วัน นี่ ใหแจงผลการพิจารณา   

ก็จะเปนประโยชนกับพี่นองประชาชนเปนอยางยิ่งครับ ขอขอบพระคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
ทานสมาชิกครับ มาตรา ๕๘ นี่ ตอนนี้สมาชิกเรารอยหรอนะครับ ไปอยูในหองอาหารนะครับ 

 

 



    ๖๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๒๒/๒ 

 

เพราะติดเวลาเที่ยงแลวนะครับ ผมขอพักการประชุมนะครับ เดี๋ยวพัก ๑ ชั่วโมง          

แลวมาประชุมตอครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

  

              - ๒๓/๑ 



    ๖๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สพุิชชาย ๒๓/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๐๑ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ ง  ไดลงจากบัลลังก  โดยมอบให  นายเดโช  สวนานนท              

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

เราขอเริ่มตอในภาคบายนะครับ ขณะนี้เราจบภาคเชาที่มาตรา ๕๘ ซึ่งคุณพิเชียรไดพูด 

ไปแลวนะครับ ลําดับตอไป ก็เชิญทานนายกอุทิศครับ ยังไมเขาหรือครับ เชิญครับ 

   นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม หลักชัย 

กิตติพล สสร. นะครับ ผูรับรองญัตติ แลวก็เปนผูแปรในญัตตินี้นะครับ มาตราที่ ๕๘       

พูดถึงบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับผลการพิจารณาภายในเวลาของ

กรรมาธิการยกรางนี่ ในเวลาที่เหมาะสม แตตัวผมเองขอแปรเปนเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่

ยื่นเรื่องราวรองทุกข กระผมคิดวา ในจุดนี้นี่เปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากวา ทางประชาชน  

ทั่ว ๆ ไปนะครับ ในการที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรมก็ยากอยูแลว เพราะฉะนั้นจําเปน

จะตองมีใสระยะเวลาเขาไปนะครับ เพื่อใหกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับ ในการดําเนินงาน

ของเจาหนาที่ แลวก็เนื่องในสภาพความเปนจริง จะพบวา มักจะมีขออางของเจาหนาที่

ตาง ๆ นานานะครับ จนประชาชนเกิดความไมม่ันใจวา จะไดรับความยุติธรรมหรือไม   

อันนี้ประเด็นที่ ๑ นะครับ  ประเด็นที่ ๒ เพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับเรื่องราวรองทุกขเอาใจใส

ในความเดือดรอนของพี่นองประชาชนใหมากยิ่งขึ้น อันนี้ประเด็นที่ ๒ นะครับ ประเด็น   

ที่ ๓ เพื่อใหประชาชนที่ไดยื่นเรื่องราวรองทุกขทราบวา ความทุกขรอนที่ตนไดรองไปนั้นนี่ 

จะไดรับการดูแลหรือไมอยางไรนะครับ นอกจากนี้นี่  ในการปลอยใหทุกขรอนของ

ประชาชนไมไดรับการเยียวยานะครับ เทากับการละเลยหนาที่อํานวยความยุติธรรมที่รัฐ

จะตองทําเพื่อประชาชน แลวก็ประเด็นสุดทายนะครับ เพื่อใหเปนหลักประกันให

ประชาชนที่ไดรับการคุมครองดูแลจากเจาหนาที่ของรัฐก็ขอขอบคุณครับ ผมขออภิปราย

เพียงเทานี้ ขอบพระคุณครับทานประธาน  

 



    ๖๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สพุิชชาย ๒๓/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบพระคุณมากนะครับ ใชเวลาสั้นดี ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ     

ผม เจิมศักดิ์ ครับ ผมสั้นยิ่งกวาครับ คือ กรรมาธิการไดแกไขตามที่กลุมผมไดแปรญัตติ 

จริง  ๆ ผมไดแปรญัตติตามที่ประชาชนเรียกรองมา แลวบัดนี้ เมื่อทานแกไขแลว             

ผมก็ขอบพระคุณแทนประชาชน ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับผม เปนอันวา มาตรานี้ก็หมดการอภิปรายแลวนะครับ แลวก็ทางกรรมาธิการ       

เชิญทานอาจารยประพันธครับ 

 

          - ๒๔/๑ 



    ๖๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๒๔/๑ 

 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม  ประพันธ  นัยโกวิท  กรรมาธิการครับ  สําหรับในรางมาตรา  ๕๘  นะครับ            

ตองขอขอบคุณทานผูขอแปรญัตติที่ใหความสําคัญ แตอยากจะกราบเรียนทานอยางนี้ 

นะครับวา ในรางมาตรา ๕๘ นี่ ในเนื้อความเปนเนื้อความเดิม เปนสวนมากของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ โดยเปลี่ยนจากถอยคําที่วา ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็ไดแกมาเปน 

ภายในเวลาอันรวดเร็ว ตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดขอแปรญัตตินะครับ ประเด็นที่ทาน

ขอแกไขมีอยู ๒ ประเด็น ดวยกันนะครับ ในประเด็นแรก คือ การเสนอเรื่องราวรองทุกขวา 

จะเสนอกับใคร ซึ่งทานไดเสนอวา ตอหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ     

องคกรของรัฐ ซึ่งกระผมอยากจะขอกราบเรียนวา ในสวนขององคกรวา จะรองกับใครนี่

นาจะไมมีความจําเปน และเปนรายละเอียดนะครับ ขึ้นอยูกับวา ความทุกขรอนอันนั้น   

อยูที่ไหนนะครับ ผูที่ไดรับความเดือดรอน ทุกขรอนนี่ เขาสามารถยื่นเรื่องราวรองทุกข   

ตอหนวยงานตาง ๆ เหลานั้นไดอยูแลว ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐก็ดี หรือวาจะรองตอ

คณะรัฐมนตรีก็ดี หรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของก็ดี สามารถดําเนินการไดอยูแลว    

นะครับ ถาไปเขียนกําหนดเอาไวนี่ อาจจะแคบไปดวยซ้ํา บางทีบางกรณีทานอาจจะ    

นึกไมถึง แตถาเขียนตามเดิม ซึ่งมาจากรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่จะครอบคลุม และ

กวางพอสมควรนะครับ ในสวนของระยะเวลา ที่ทานผูขอแปรญัตติอยากจะขอใหแกวา 

ไมควรเกิน  ๓๐  วัน  หรือวา  ๙๐  วัน  ตาง  ๆ  ก็ดี  เนื่องจากการกําหนดระยะเวลา               

ในรัฐธรรมนูญ ในทางปฏิบัติอาจจะเกิดความไมสะดวกนะครับ และในบางกรณีนี่

หนวยงานเขาสามารถอาจจะทําไดเร็วกวานี้ก็ไดนะครับ บางเรื่องอาจจะทําภายใน 

อาทิตยเดียวเสร็จ ๑๕ วันเสร็จ ฉะนั้นการเขียนกําหนดระยะเวลาเอาไวในตัวรัฐธรรมนูญ

เอง ก็จะมีความคอนขางจะแข็ง ถาเปดไปใชถอยคําอยางที่กรรมาธิการไดแกไปแลววา   

ในเวลาอันรวดเร็ว นี่ก็จะมีความเหมาะสมครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็ผมเรียนถามทานผูสงวนคําแปรญัตติครับ พอจะตกลงกันไดไหมครับวา 

เห็นชอบตามกรรมาธิการไหมครับ เชิญครับ 

 



    ๖๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๒๔/๒ 

 

   นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย  

กิตติพล สสร. นะครับ ผมจะกราบเรียนทานประธานวา ถามทางดานยกรางนิดหนึ่ง      

ไดไหมครับวา รวดเร็วนี่ มันมีขอบเขตจํากัดประมาณกี่วันครับ รวดเร็ว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไดครับ เชิญทานอาจารยประพันธครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณทานประธานครับ          

ก็ขึ้นแลวกับของรูปเรื่องนะครับ บางเรื่องถาหากไมซับซอนมาก อาจจะภายในอาทิตยหรือ   

๒ อาทิตย หรือ ๑๕ วันนะครับ และในรายละเอียดนี่ ทางฝายบริหารก็สามารถกําหนดได 

อยางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการในเรื่องรองเรียนตาง ๆ วา จะดําเนินการ    

ใหเสร็จภายในเมื่อไร เมื่อไร นอกจากนี้แลว ในสวนราชการก็ตองมีการกําหนดดวย       

นะครับ อยางเชน อยางของสํานักงานอัยการสูงสุดก็จะมีระเบียบเหมือนกันวา ประกันตัว

นี้ตองสั่งภายในอยางไร เวลาเทาไร มันจะมีรายละเอียดอยูแลว ถาเราไปกําหนดไวเลยวา 

๓ เดือน ๙๐ วัน  ๓๐ วัน นี่นะครับ ในทางปฏิบัติบางทีมันไมยืดหยุนนะครับ ผมคิดวา 

กรณีอยางนี้ นาจะใหสวนราชการเขาไดพิจารณาไดนะครับ แลวถาเกิดสวนราชการเขาไม

ทํานะครับ  ทานก็สามารถที่จะรองเรียนได แลวตอไปในมาตราตอ ๆ ไปนี่นะครับ ในราง

มาตรา ๖๑ ก็สามารถติดตามไดอยูแลว ในรางรัฐธรรมนูญที่เรายกรางนี้ก็จะมีมาตรการ

อยูแลวครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

พอใจไหมครับทานหลักชัยครับ ทานหลักชัยกอนครับ 

   นายหลักชัย กิตติพล  :  ขอบคุณทานประธานนะครับ ผม หลักชัย         

อีกครั้งหนึ่ง  ถาทานประธานเปนกรรมการ  เห็นดวยวา  รวดเร็วนี้ ไม เกิน  ๙๐  วัน              

ผมยินดีครับ ตามกรรมาธิการ ขอบพระคุณครับทาน 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ ดูทานอาจารยศรีราชาครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  ขอบพระคุณ    

ทานประธานครับ  ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการครับ  คือ ในเรื่องเกี่ยวกบัเรื่องราว 



    ๖๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๒๔/๓ 

 

รองทุกขคอนขางจะลําบาก ตรงที่วา ประการแรกนี่ครับ ถาเผื่อทานไดทราบขอมูล

เกี่ยวกับการรองทุกขของหนวยงานของรัฐ สํานักนายกนี่รับเร่ืองประมาณสองหมื่น     

กวาเรื่อง ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา โดยเฉลี่ยปละประมาณหาหกพันเรื่อง สําหรับ

เจาหนาที่ประมาณ ๑๐๐ คน เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะปรับปรุงใหมันดีขึ้นเรื่อย ๆ แต

ปญหา ก็คือวา ๑. จํานวนเรื่องมาก  ---------------------------------------------------------------- 

 

           - ๒๕/๑ 



    ๖๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๕/๑ 

 

๒. แตละเรื่องบางเรื่องก็งายครับ สามารถที่จะทําไดภายในอาทิตยหนึ่ง สองอาทิตยเสร็จ      

แตบางเรื่องก็เปนเรื่องที่คอนขางจะซับซอนมาก บางทีทําไปตั้งปหนึ่งยังไมเสร็จเลยครับ 

เพราะวามันมีความสลับซับซอนของเรื่อง เพราะฉะนั้นการที่ทานจะเขียนเปนตัวเลข

ตายตัวไว คอนขางจะมีปญหาในทางปฏิบัติ และจะทําใหขัดตอรัฐธรรมนูญนะครับ       

แตใชคํางาย ๆ วา รวดเร็ว ก็จะเปนคําที่เรงรัดเจาหนาที่ใหจะตองปฏิบัติอยางรวดเร็ว    

อยูแลวครับ หนวยไหนก็ตามที่ไมรวดเร็วจริงเหมือนอยางที่วา ทานก็ฟองศาลปกครอง   

ไดครับที่จะเรงรัดอีกตอนะครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

คุณพิเชียรครับ ตกลงใชไหมนะครับ เชิญครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานนะครับ กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ คือ จริง ๆ กระผมก็ไมไดติดใจในประเด็นนี้

มากมาย ที่ไดเสนอมาวา คํารองทุกขนั้นนี่ ควรที่จะไดรับการตอบสนอง ไดรับการ

พิจารณา และแจงผลอยางรวดเร็วนี้ หรือวาอยางรวดเร็วทันเหตุการณ ก็เพราะวาพี่นอง

ประชาชนสวนใหญที่เราไปรับฟงความคิดเห็นมา เขาบอกวา มันมีปญหามาก ในการที่วา

เม่ือไดรองเรียนไปแลวนี่ การตอบสนองกลับมานี่ การแจงผลไมวาจะได หรือไมได 

บางครั้งมันยาวนานจนแบบไมมีกําหนดเลย แลวก็ในรัฐธรรมนูญเดิมที่ผานมาก็ไดใชคํา

ที่วา ภายในเวลาอันสมควร เมื่อป ๒๕๔๐ ก็ปรากฏวา เวลาอันสมควรนี่มันมองตางกัน

มาก คือ บางทานก็บอกวา ๗ วัน สมควร บางทานก็บอกวา ๓ เดือน ก็สมควรแลว 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

คือ  ตอนนี้ เพียงแตวา  คงไมตองขออภิปรายแลวละครับ  ไม เห็นดวยใชไหมครับ                 

ถาไมเห็นดวยจะไดโหวตเทานั้นเองครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมยินดีที่จะถอนนะครับ คําแปรของ

กระผม  แตขอใหบันทึกเปนเจตนารมณไววา  อยางรวดเร็วนี้  ก็คือ  รวดเร็วที่สุด             

เทาที่จะเปนไปได  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ครับผม ยินดีบันทึกเปนเจตนารมณครับ 



    ๗๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๕/๒ 

 

  นายพิ เชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :  บันทึกเปนเจตนารมณไวครับ           

ทานประธานครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ เพราะฉะนั้นก็เปนอันวามาตรานี้ผาน เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๕๙ 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๖๐ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ นายพิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ  นายอุทิศ ชูชวย และรองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง แปรญัตติ

และขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   

สําหรับมาตรานี้ ปรากฏวา กรรมาธิการแกไขจากรางเดิมนะ ความคิดเห็นเดิม ซึ่งที่

ประชุมคงจะไมติดใจใชไหมครับ สําหรับประเด็นนี้ หรือยังมีผูติดใจ มีผูติดใจ ๒ ทาน  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  :  ทานประธานครับ มีการแกไข       

ใหกรรมาธิการอธิบายสั้น ๆ นิดหนึ่ง พอผมเขาใจปบ ผมยอมเลย 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

เขาใจ กําลังจะทําอยางนั้นนะครับ ถามกอน เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทานกรรมาธิการ    

เพราะทานแกไขจากของเดิมนะครับ เรียนเชิญชี้แจงหนอยครับ เชิญครับ 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม  อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ในมาตรา ๖๐ ซึ่งเปนสิทธิของผูบริโภคในการไดรับ

ความคุมครองนั้น หลังจากที่ไดดําเนินการยกรางในรางแรกแลว คณะกรรมาธิการก็ได   

รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานตาง  ๆ  ที่สงเขามา แลวก็จากคําแปรญัตติจาก           

ทานสมาชิกทุกทาน ก็เห็นพองดวยวา รางเดิมนั้น ยังอาจจะเขียนที่ไมชัดเจนเพียงพอ        

ก็เลยเพิ่มขอความลงไปวา องคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคนนั้น เนนลงไปใหชัดวา

เปนองคกรเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ คือ เพื่อไมใหเกิด

ปญหาในสิ่งที่ผานมาวา ในรัฐธรรมนูญคราวที่แลวก็มีการเขียนขึ้นไว แตวาก็ยังถูกตีความวา 

 



    ๗๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๕/๓ 

 

เปนองคกรที่อยูภายใตสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค คราวนี้ก็เขียนขึ้นมา 

เสียใหชัดวา เปนองคกรเพื่อคุมครองผูบริโภคนี้ เปนองคกรที่อิสระออกมาจากหนวยงาน

ของรัฐ ซึ่งหมายความวา ไมใชเปนองคกรของหนวยงานของรัฐอีกตอไป และคําวา 

องคการเพื่อการคุมครอง นั้น จะรวมทั้งตัวที่เปนบุคลากรที่จะเปนกรรมการ เปนเจาหนาที่

และเปนหนวยงานธุรการขององคการนี้ เขาจะเปนอิสระ ไมถือวาเปนหนวยงานของรัฐ

ทั้งสิ้น ทีนี้พอเปนหนวยงานที่เปนอิสระ ที่ไมเปนหนวยงานของรัฐแลวนั้น -------------------- 

 

                   - ๒๖/๑ 

 



    ๗๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๒๖/๑ 

 

ก็จะมีปญหาตามมาวา ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณนั้น อาจจะตั้งงบประมาณไมได 

จึงจําเปนตองเขียนบังคับวา รัฐจะตองสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการกับองคกร

อิสระดวย เพื่อจะใหเปนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเองจะตองปฏิบัติตาม                    

ในการตั้งงบประมาณรายจายประจําป ตองตั้งงบประมาณใหกับองคกรนี้ดวย การแกไข                 

ในคร้ังนี้ก็คลายคลึงกับคําแปรญัตติของทานอาจารยเจิมศักดิ์ แตที่ไมเติมคําวา การเมือง

และภาคธุรกิจ ตอทาย ความเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ เพราะเกรงวา ในรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้พูดถึงองคกรอิสระไวหลายองคกร  แลวก็จบลงดวยขอความเพียงเทานี้                          

ไมไดตอขอความวา การเมืองหรือธุรกิจ ซึ่งถาหากใสเฉพาะมาตรานี้ ในมาตราอื่น ๆ                 

ซึ่งไมไดเขียนขึ้น ก็อาจจะถูกตีความวา ถึงแมจะเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ แตองคกร

อ่ืน  ๆ  นั้น  ก็ยังไม เปนอิสระจากการเมืองได  ก็ เลยขออนุญาตที่จะจบขอความ              

ดวยเพียงเทานี้ โดยไมเติมขอความเรื่องการเมืองหรือภาคธุรกิจ ซึ่งเปนที่เขาใจอยูในตัววา   

ตองอิสระอยูแลวครับ กราบเรียนมาเพื่อความเคารพครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณมากครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ทานพอใจไหมครับ กรุณาครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ              

ผมคอนขางพอใจนะครับ ขอถามคําถามนิดเดียววา ๑. ที่คําวา ใหมีองคการ นี่ องคการ 

กับ องคกร นี่มันตางกันตรงไหน เอาอะไรดีกวา พอดีเหลือบไปเห็นนะครับ ไมไดแปรญัตติไว 

แตถามเพื่อความรูดวยนะครับ  อันที่ ๒ ที่บอกเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐนี่                      

ที่ไมตออยางอื่นผมก็พอใจ เพียงแตถามวา ถาอยางนั้นเราตัดใหสั้นขึ้นอีกเปน อิสระ                

เฉย ๆ ไดไหม หรือวาเลยไมรูวาอิสระอะไร ขอถาม ๒ อันเทานั้นครับ อันนี้ถอยคําเทานั้น

นะครับ อยางอื่นผมพอใจแลวครับทานประธาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ เมื่อสักครูผมขอโทษ ผมเรียกอาจารยเจิมสั้นไป ขอประทานโทษ ไมมี

เจตนาครับ ขอบพระคุณครับ เชิญทานกรรมาธิการจะชี้แจงไหมครับ เชิญครับ เชิญ

ทานอัชพรครับ 

 



    ๗๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๒๖/๒ 

 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :   กราบเรียนทานประธาน             

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา  

ที่ใชคําวา องคการ กับ องคกร อยูในรัฐธรรมนูญนี้ แตกตางกัน ก็คือ องคการ นั้น เรามอง

วา มันเปนศูนยรวมใหญ ๆ ตัวองคกร คือ หนวยงานยอย ๆ  ดังนั้น องคการ นี้ก็จัดวา        

เปนศูนยรวมของทุกองคกรที่เกี่ยวของ แลวก็อาจจะมาอยูรวมในนี้ ก็สุดแลวแตที่เขาจะจัด

องคกรในอนาคตกันนะครับ สวนประเด็นหลัง เร่ืองจัดหนวยงานของรัฐ ถาตัดออกนั้น 

ความจริงกรรมาธิการประสงคที่จะเนนใหชัด เพื่อไมใหเกิดการเอาไปตีความที่แตกตาง

ออกไปอีก อันนี้จะเนนใหชัดวาตองแยกออกมาจากสวนราชการแท ๆ ครับ 

 นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

พอใจครับ ทานพยักหนา ก็เรียนเชิญทานพิเชียรครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ คือ ในมาตรา ๖๐ นี้ ถือเปนมาตราใหญ                   

อีกมาตราหนึ่งนะครับ เพราะวาเปนมาตราที่วาดวยเรื่องสิทธิของผูบริโภคนะครับ                     

ที่จะตองไดรับการคุมครองจากเรื่องราวตาง ๆ นะครับ ทั้งการประพฤติ ปฏิบัติ ของผูผลิต

สินคาและบริการตาง ๆ นะครับ เราไดมีการแปรญัตติในกลุมของเราขึ้นมาทั้งในวรรคหนึ่ง 

และวรรคสองนะครับ ซึ่งวรรคหนึ่งนั้น เปนสิทธิของผูบริโภคที่จะตองไดรับการคุมครอง

อยางดียิ่ง ซึ่งของเรานี้ มีการปรับเปลี่ยนอยูหลายประการ  แลวก็ในวรรคสองเอง             

ซึ่งใหมีการตั้งองคการอิสระเพื่อคุมครองผูบริโภคนี้ ตั้งแตครั้งรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

ปรากฏวา ๑๐ ปที่ผานมานี้ก็ยังตั้งไมสําเร็จครับทานประธาน สาเหตุที่ยังตั้งองคการ

คุมครองผูบริโภคไมสําเร็จนี่ เนื่องจากวา มีความคิดเห็นที่แตกตางกันนะครับ ระหวาง

หนวยงานราชการที่ เกี่ยวของ  ก็มี  สคบ .  อย .   สมอ .  เปนตน  กับบรรดาเอ็นจีโอ          

(NGO – Non-Governmental Organization) หรือวาหนวยงานเอกชนทั้งหลายนะครับ 

ซึ่ ง ทํ า ง าน เ กี่ ย วกั บกา รคุ ม ค รอ งผู บ ริ โ ภคนี่  ไ ด มี ค ว ามพยายามที่ จ ะ เ สนอ                       

รางพระราชบัญญัติของทั้ง ๒ ฝายขึ้นมา  เพื่อใหรัฐสภาพิจารณานะครับ  ตลอดหลายป 

ที่ผานมา  แตวาในทายที่สุดก็ไมมีขอยุติครับทานประธาน เพราะฉะนั้นตรงนี้เอง 

องคการอิสระที่จะขึ้นมาคุมครองผูบริโภค -------------------------------- -๒๗/๑



    ๗๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๒๗/๑ 

 

แลวก็ชวย เหลือ  สคบ .   ในการปฏิบัติหนาที่คุมครองผูบริโภคนี้จึงยังไมเกิดขึ้นสักที    

ทั้ง ๆ ที่นาจะเกิดขึ้นมาไดนานแลว แลวก็นาจะเปนองคกรหนึ่งที่สําคัญ ที่จะชวยเหลือ 

สคบ. ในการคุมครองผูบริโภคทั้งหลายนี่ ใหไดรับความเปนธรรม ไมถูกผูผลิตและ          

ผูจําหนายสินคาเอารัดเอาเปรียบ ทานประธานครับ ในมาตรานี้กระผมใครขออนุญาต  

ทานประธานนะครับ เพราะวาทานผูเสนอคําแปรญัตตินี้ คือ ทานอรรครัตน รัตนจันทร   

ไดขออนุญาตใหทานอรรครัตนไดอธิบายในรายละเอียด แลวเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้ง

หนึ่งครับ  ขอเรียนเชิญครับ  

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

เชิญทานอรรครัตนครับ  

นายอรรครัตน   รัตนจันทร    :   ครับ  กราบเรียนทานประธานสภา             

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

ในมาตรานี้ ก็มีกระผมไดขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนของคณะกรรมาธิการยกราง          

โดยผมขออนุญาตอานใหฟงดังนี้ครับ มาตราที่ ๖๐ สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภค ยอม

ไดรับความคุมครองในการที่จะไดรับขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียน หรือ

ดําเนินคดีโดยผานองคกร หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองผูบริโภค เพื่อให

ไดรับการเยียวยาความเสียหาย โดยไดรับการยกเวนคาใชจาย คาธรรมเนียม รวมทั้งมี

สิทธิรวมตัวกัน เพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค มาตรานี้ สวนใหญก็เปนเรื่องที่ไดรับฟงความ

คิดเห็นมาจากในกลุมของชมรมคุมครองผูบริโภค และในขณะเดียวกัน ผมก็ดํารงตําแหนง

เปนประธานชมรมคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดมุกดาหารอยูนะครับ ที่ผานมาใน  

หลาย ๆ ป ปรากฏวาเราไมสามารถที่จะแกไขเยียวยาใหกับผูที่ถูกผูประกอบการเอารัดเอา

เปรียบไดอยางดีพอสมควรนะครับ การดําเนินการตาง ๆ เปนไปคอนขางยาก แลวก็การ

ใหการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ อยางเชน สคบ. ก็มีนอยครับ ที่ผานมา สคบ. เคย

ใหเงินลงไปสนับสนุนในระดับจังหวัดนะครับ หลายปกอนใหแสนหนึ่ง แลวก็มาปหลัง ๆ ก็

ใหที่สี่แสน แตปรากฏวา สิ่งเหลานั้นไมเคยใหประชาชน หรือวาองคกรของคุมครอง

ผูบริโภคในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการอยางใด ๆ ทั้ง ๆ ที่ตรงนั้นนาจะ

นํามาสูกระบวนการคุมครองสิทธิของผูบริโภค หรือวาการใหความรู การเผยแพร  ในสิ่ง 



    ๗๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๒๗/๒ 

 

ตาง ๆ ในสิ่งที่จําเปนของผูบริโภค รวมทั้งในสวนของการฟองรองดําเนินคดี  ซึ่งเรามี

องคกรเอกชนที่พรอมที่จะดําเนินคดีในกรณีที่มีผูเสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ   

แตปรากฏวา เราจะตองไปเสียคาธรรมเนียม คาขึ้นศาลเอง  ซึ่งตรงนี้ก็ เปนภาระ              

จึงมีขอเสนอที่วา อยากจะใหมีการยกเวนในสวนของคาธรรมเนียมศาล คาขึ้นศาล ใหกับ

องคกรเอกชนที่ เขามาทําหนาที่พิทักษสิทธิของผูบริโภค  จากที่ผมฟงในรางของ

คณะกรรมาธิการยกราง ผมก็เห็นวา นาจะเปนไปในแนวที่ใกลเคียงกันหรือเปลาไมทราบ 

อันนี้ถาผมดูแลววา เจตนารมณที่สามารถกลมกลืนกันไปได ผมก็ยินดีที่จะรับตามที่

คณะกรรมาธิการยกรางครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ จะชี้แจงเลยหรือครับ เอาเลย เชิญครับทานอัชพร เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียน เพื่อความมั่นใจของ         

ทานสมาชิก เพิ่มเติมนะครับวา นอกเหนือจากในมาตรา ๖๐ ซึ่งพยายามที่จะเขียนให

หลักประกันของการดําเนินการขององคกรนี้ใหเปนอิสระ โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณแลวนั้น กราบเรียนเพิ่มเติมวา เพื่อใหการอนุวัตการตามบทบัญญัตินี้    

เกิดผลขึ้นอยางจริงจัง ในมาตรา ๒๙๓ ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็บังคับไววา จะตอง    

มีการออกกฎหมาย เพื่อจัดตั้งองคกรนี้ภายใน ๑ ป นะครับ แลวในขณะเดียวกัน                  

การตรากฎหมายเรื่องนี้ขึ้น ก็เปนอยางที่ทานสมาชิกไดเคยชี้แจงนะครับวา ที่ผานมานั้น

คอนขางมีปญหา ในคราวนี้ทางคณะกรรมาธิการก็ไดเพิ่มเติมในมาตรา ๒๙๓ (๒)       

เขาไปอีกวา หลังจากรัฐธรรมนูญนี้ใชแลว จะตองมี ---------------------------------------------- 

 

                 - ๒๘/๑ 

 

 



    ๗๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๒๘/๑ 

 

องคกรอีกองคกรหนึ่งในการทําหนาที่ตรากฎหมายลูกตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญนี้

ทั้งหมด แลวก็เปนองคกรคณะกรรมการที่เปนอิสระ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการนี้จะวาง

แนวทางทั้งหมด ซึ่งอาจจะตองรับฟงผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งเจตนารมณที่มีการพิจารณากัน

ในที่ประชุมของ สสร. นี้ เอาไปดําเนินการจัดทํากฎหมายใหเปนไปตามนั้น เพราะฉะนั้น

โดยระบบที่เราวางไวนั้น เขาใจวา นาจะแกไขปญหาที่มีมาในอดีต กฎหมายที่ตราขึ้น   

เพื่อจัดตั้งองคกร หรือเพื่อใหสิทธิในการคุมครองผูบริโภคนั้น จะไดทําขึ้นโดยองคกรที่   

เปนกลาง แลวก็รับฟงความคิดเห็น เอาบันทึกเจตนารมณของคณะ สสร. นั้น เอาไปดู 

แลวก็ตรากฎหมายขึ้นใหเปนไปตามนั้น เพราะฉะนั้นผมเขาใจวา ขอเสนอตาง ๆ ที่มีการ

เสนอในการแปรญัตตินะครับ ก็คงจะไปอยูในบทบัญญัติตาง ๆ ที่กฎหมายนั้น ทีนี้สิ่งที่

คณะกรรมาธิการมิไดเอารายละเอียดไปใสนั้น เพราะเกรงวาไปบัญญัติไวอาจจะทําให     

ถูกตีความในทางคับแคบขึ้นไดนะครับ เชน สิทธิในการดําเนินคดี ถาเขียนลงไป            

ในวรรคแรกเชนนั้น นั้น ก็จะกระทบถึงสิทธิของบุคคล ซึ่งมีสิทธิเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมตามมาตรา  ๔๐  ไดนะครับ  การใชอํานาจตรวจสอบโดยระบุเจาะจงวา          

เรียกเอกสาร ก็อาจจะถูกเอาไปแปรเปลี่ยนวา มีอํานาจเพียงแคนั้น ซึ่งการตรวจสอบนั้น

มุงหวังที่จะมีมากกวานั้น ทั้งเรื่องเอกสาร ทั้งเขาตรวจสอบ กรณีที่ผูประกอบการนั้น      

ทําอะไรในสิ่งที่กระทบผูบริโภค มันจะมีอีกคอนขางมาก ตรงนี้สิ่งที่มีอยู กระผมเขาใจวา 

คงจะถูกนําไปใชโดยการตรากฎหมายที่ตอไปครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เดี๋ยวครับ ผมขอยังคนที่เจาของแปรญัตติอีกทานหนึ่งนะครับ ทานอุทิศ ชูชวย ครับ           

เชิญครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิก       

ผูทรงเกียรติ ผม อุทิศ ชูชวย สสร. ครับ กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในกลุมของ

กระผมนะครับ ที่เราไปรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนมานี่นะครับ ในสวนของ

การคุมครองผูบริโภค พี่นองในทองถิ่นนี่นะครับ มีปญหา และไมรูจะไปพึ่งใครครับ       

ในชวงที่ผานมานี่นะครับ ก็เลยเสนอวา นาจะมีหนวยงาน หรือองคกรที่รับผิดชอบโดยตรง 

ถาหากวา เกิดไมไดรับความเปนธรรมนะครับ สําหรับผูบริโภคนี่นะครับ จะไปพึ่งใคร        



    ๗๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นงลักษณ ๒๘/๒ 

 

ในฐานะที่เปนผูบริหารทองถิ่นครับ เราไดรับคําเสนอแนะวา เอะ ถาอยางนั้นควรตรา   

เสียใหชัดนะครับวา ผูที่จะเขามาดูแล แกไข คุมครอง หรือใหผูบริโภคไดประโยชน ก็นาจะ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนี่นะครับ สามารถ          

ที่จะปรับ หรือใชกฎหมายในลักษณะที่คุมครองผูบริโภคไดนะครับ แตเม่ือสักครูไดรับฟง

จากทานกรรมาธิการนะครับ อธิบายวา จะไปไวในมาตรา ๒๙๓ นะครับ ที่จะใหได

รายละเอียด แลวก็มีกฎหมายที่จะดูแลผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้น แลวก็เปนจริงเปนจังขึ้น    

ผมก็ยินดีครับที่จะถอน เพื่อที่จะใหมาตรานี้เปนประโยชนกับพี่นองประชาชนผูบริโภค

อยางแทจริงครับ ขอขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณมากครับ ทานอุทิศครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ คือ ขอยืนยันอีกทีนะครับ      

หรือไมตองแลวนะครับ ขอบพระคุณครับ คุณพิเชียรครับ เชิญครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ผมขออนุญาตสั้น ๆ นิดเดียว       

นะครับ คือ ในมาตรา ๖๐ นี้ จุดออนที่ผานมาอีกประการหนึ่ง คือ ในวรรคสองของ        

องคกรอิสระนี้ เดิมนี่อํานาจหนาที่คอนขางนอยนะครับ คือ เพียงแคใหความเห็นในการ

คุมครองผูบริโภคกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็คือ สคบ.  อย. อยางที่วา แตวาในครั้งนี้      

ไดมีการเพิ่มอํานาจหนาที่ใหกับองคการอิสระนี้ขึ้นมานะครับ แตกระผมอยากจะ          

ขออนุญาตฝากสั้น ๆ นิดเดียวนะครับวา ตรงบรรทัดที่ ๒ ของวรรคสองนี้นะครับ ที่วา      

ใหมีองคการที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่

ใหความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณา ตรงนี้จะขออนุญาตวา ใหเติมลงไปอีกนิดหนึ่งวา 

ทําหนาที่กํากับดูแลและใหความเห็น ไดไหมครับ จะขออนุญาตปรึกษา 

 

          - ๒๙/๑ 

 

 



    ๗๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๒๙/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

หมดคําถามหรือยังครับ ของคุณพิเชียรหมดคําถามแลวใชไหมครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็นั่งลงครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ ผมอยากจะใหเติมคําวา กํากับดูแล 

กอนใหความเห็นครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ นั่งลงครับ เชิญคุณหมอชูชัยครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ นะครับ 

กราบเรียนทานประธาน อันที่จริงถาดูในวรรคสองนี่ ในบรรทัดที่ ๔ นี่นะครับ ก็เขียนวา 

รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครอง

ผูบริโภค ซึ่งผมคิดวา การใหความเห็น แลวก็การตรวจสอบและทํารายงานนี่ นาจะ

ครอบคลุมแลวนะครับ แตวาขอเสนอที่ทานพิเชียรไดชี้ประเด็นในเรื่องขององคกรนี้         

ไมเกิดขึ้นสักที แลวก็ไมเปนอิสระ แลวก็มีแนวโนมที่จะทํากฎหมายใหไปอยูภายใต    

สคบ. นี่ อันนี้ก็เปนปญหาอุปสรรคที่ผานมา แตวาตามที่ทานอุทิศไดพูดนะครับวา เราได

เขียนในบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๙๓ ที่จะใหองคกรนี้เกิดภายใน ๑ ป หลังรัฐธรรมนูญ   

นะครับ แลวก็ระบุชัดเจนวา เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ตรงนี้ก็จะแกปญหาไดครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็นาจะพอใจกันนะครับ ทานอรรครัตนครับ เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางที่เคารพครับ 

ผมมีนิดเดียวครับ คือ เม่ือกี้เจตนารมณ ผมอยากจะเรียนถามทานอัชพรนิดหนึ่ง คือ จะมี

อํานาจในการเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร ตลอดจนคูความเขามา ซึ่งอาจจะเปนการ

ตกลงกัน  อะไรอยางนี้ก็ได รวมไปถึงขั้นนี้ดวย  ถูกตองไหมครับ ถาเปนไปตามนี้               

ก็ขอบพระคุณครับ ผมไมติดใจ 



    ๗๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๒๙/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

พยักหนาแลว ทานอาจารยสมคิดครับ ดีแลวครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา     

รางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย 

มาตราที่เรากําลังพูดกันอยูนี้เปนเรื่องขององคกรอิสระ ที่ไมใชหนวยงานของรัฐนะครับ 

โดยระบบปกตินี่ หนวยงานที่มีหนาที่ไปคุมเอกชนนี่ คือ หนวยงานภาครัฐนะครับ ไมใช

หนวยงานเอกชนกับเอกชนไปคุมกันเอง เราจะเห็นไดวา ถาเรามีตลาดหลักทรัพย เราก็มี 

กลต. ไปคุม เรามีองคกรวิชาชีพทั้งหลาย เราก็มีหนวยงานของรัฐไปคุมนะครับ หนวยงาน

ของรัฐจึงมีอํานาจกํากับ แลวก็เรียกตัวบุคคลทั้งหลายมาได ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับ ในการ

เลือกตั้ง เราก็มี กกต. ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐ และมีอํานาจ ในฐานะที่เปนหนวยงานของ

รัฐ เรียกเอกสาร เรียกคนมาชี้แจงได แตถาเปนหนวยงานเอกชนดวยกันเองนี่ เราคงตอง

จํากัดบทบาทของเอกชนดวยกันเองใหชัดเจนวา เอกชนกับเอกชนคงไปบังคับดวยกัน

ไมได ความจริงปญหาเรื่องการคุมครองผูบริโภคเปนปญหาที่มีมานานนะครับ แลวก็   

เปนปญหาใหญ ประเด็นของเราก็คือวา ถาใหผูบริโภคแตละคนไปสูกับผูผลิตทั้งหลายนี่ 

ผูบริโภคก็ไมสามารถตอสูได ในอดีตที่ผานมา เราสราง สคบ. ขึ้นนะครับ ซึ่งก็ยังไมเปนที่

พอใจของผูบริโภคทั้งหลาย เราก็อยากมีองคกรเสริมครับ เปนหนวยงานภาคเอกชน        

ที่ไปชวยเสริม ไปสรางกําลังใหแกภาคเอกชนดวยกันเองใหมีกําลังมากยิ่งขึ้นกวาเดิม    

เราก็ไดสรางองคกรอิสระเพื่อการคุมครองผูบริโภคขึ้น ซึ่งจํากัดอํานาจเฉพาะเรื่องการให

คําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ และใหความเห็นในเรื่องกฎหมายในทางนโยบาย ซึ่งผมเขาใจวา

องคกรผูบริโภคทั้งหลายเขาเรียกรองมานานนะครับ ความจริงผมสัมผัสกับองคกรเหลานี้

มากพอสมควร  คุณสารี  อองสมหวัง  นะครับ  ซึ่งเปนเครือขายคุมครองผูบริโภค                

ก็มีความเห็นวา ทิศทางแบบนี้นาจะเปนทิศทางที่ถูกตอง และนาจะไปได ก็ขออนุญาต  

ทาน สสร. ทั้งหลายครับวา เราอาจจะเขียนเรื่องกํากับดูแล เรื่องอะไรตาง ๆ หรือ         

เรียกเอกสารตาง ๆ คงไมได เพราะเปนหลักการสําคัญวา หนวยงานเอกชนนี่ คงไปบังคับ

เอกชนดวยกันเองไมไดครับ แตวาเราพยายามสรางระบบเครือขาย สรางตัวชวย         

แลวจะทําใหการคุมครองผูบริโภคดียิ่งขึ้นกวาเดิม   แตวาที่สําคัญที่สุด คือ บทเฉพาะกาล    



    ๘๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๒๙/๓ 

 

ที่ไดเรียนมาแลวนะครับวา ๑๐ ป ที่ผานมา เราไมเคยเกิดองคกรนี้ขึ้นนะครับ สมาชิก    

สภาราง แลวก็พวกเราไดรวมกันทํามิติใหมของการคุมครองผูบริโภควา ภายใน ๑ ป 

องคกรนี้จะเกิดขึ้นแนนอนครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณนะครับ ผมวาคงไมมีอะไรติดใจกันแลวม้ังครับ ยกมือ คือ ยังไมเห็นดวย     

หรือครับ ยืนยันไมเห็นดวยนะครับ ผมขอถามกอน ถายืนยันไมเห็นดวย ก็จะใหพูดตอ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ ผมอยากจะเรียนวา ที่ทานสมคิด       

พูดมานี่ ผมอยากใหบันทึกไวนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ออ อันนั้นไมตองบอก เขาบันทึกอยูแลวครับ ไมตองสงสัยครับ บันทึกแนนอน 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  แลวก็ที่สําคัญที่สุดครับ ถาเปนไปไดวา

ภายใน ๑ ป ถายังตั้งองคกรนี้ไมไดนี่จะมีบทลงโทษ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

แนนอนครับ แนนอน บันทึก เพราะอยูในมาตราอยูแลว ไมตองสงสัยครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  จะมีบทลงโทษหรือเปลาครับ             

ถาเผื่อครบ ๑ ป แลวยังตั้งไมไดครับ 

 

- ๓๐/๑ 

   

   

     



    ๘๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รัตนา ๓๐/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

เอาละครับ ก็คอยไปวากันในมาตรานั้นก็แลวกันนะครับ ตกลงมาตรานี้ก็ตองขอบพระคุณ

ทุกทาน ผานไดดวยดีนะครับ ขอเชิญทานเลขาตอนะครับ 

   นายจเร พันธุเปรื่อง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    มาตรา ๖๑   

มีการแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ ๑ ทาน คือ ทานอุทิศ ชูชวย ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

อยาเพิ่ง เดี๋ยวครับ มาตรานี้ ขอโทษทานอุทิศครับ มาตรา ๖๑ ผมวา เพื่อไมใหเสียเวลา 

เพราะวามีการแกไขนะครับ แลวก็ทานกรรมาธิการยกราง เขาเพียงแตอธิบายวา แกไข

ถอยคําใหมีความชัดเจนขึ้น ซึ่งผมวา ทุกทานคงจะพอใจกับสิ่งเหลานี้นะครับ ไมมีใคร

คัดคานนะครับ ผมจะไดไมตองถามโหวตในเรื่องนี้ อีกนะครับ ขอบพระคุณครับ          

เชิญทานอุทิศ เดี๋ยวครับ ยกมือ ทานอุทิศ หรือวาทาน 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานหลักชัยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญทานหลักชัยครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม หลักชัย 

กิตติพล สสร. นะครับ ในมาตราที่ ๖๑ นี้นะครับ ตัวกระผมเองนี่ เนื่องจากวา ตัวเอง       

ไมติดใจครับ แตวาเนื่องจากไปฟงที่ระยองมา แลวก็ที่ประชุมของการเสวนาในวันนั้น           

เขาอยากจะไดความชัดเจนวา การที่จะใชสิทธิตรงนี้ เขาอยากจะใหชัดวา จะเอาที่       

ตรงจุดไหน แลวทีนี้ก็สรุปวา ตองการเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เราแปรญัตติตรง

จุดนี้ตรงวรรคเดียวครับ ที่เรานะครับ เนื่องจากประเด็นสําคัญที่เขาใหการสนับสนุนใน

เร่ืองนี้ ก็คือวา เพื่อกําหนดใหมีองคกร หรือหนวยงานของรัฐที่จะเขามารับผิดชอบอยาง

ชัดเจน รองรับการใชสิทธินะครับ ของประชาชนที่เกี่ยวกับการติดตาม การรองขอใหผู

ตรวจสอบในการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ         

อันนี้คือ ความชัดเจนที่เขาตองการนะครับ แลวกระผมก็เห็นวา เปนสิ่งที่ดี ก็เลยเห็นดวย  

นะครับ แลวก็ประเด็นที่ ๒ ก็คือ เพื่อใหเกิดความชัดเจน และสอดคลองกับบทบาทหนาที่ 



    ๘๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รัตนา ๓๐/๒ 

 

ของผูตรวจการแผนรัฐสภานะครับ  มาตราที่ ๒๓๗ ซึ่งมีเจาหนาที่พิจารณา และการ

สอบสวนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และหนวยงานของรัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของนะครับ เชน 

การไมปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่นะครับ แลวก็การปฏิบัติ

หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ที่กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน แลวก็ไมวาการกระทํา

นั้นจะเห็น จะชอบ หรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่นะครับ และอันสุดทาย ก็คือ จริยธรรม

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งสภาแหงนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราเนนตรงจุดนี้ไวมาก

นะครับ อันนี้ก็เลยฝากทานประธานไปทางกรรมาธิการวา ถาเปนไปได ก็ชวยแกไขตรงจุด

นี้นะครับ ไมใชวาผมรูจักทาน ขออภัยที่เอยนาม ทานอาจารยศรีราชา แลวมาใสตรงนี้ แต

เปนความคิดเห็นของเวทีที่จังหวัดระยองนะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ใชเวลาสั้นดี ตอไปครับ ทานเสริมเกียรติ เชิญครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ         

ทานกรรมาธิการ และทาน สสร. ทุกทานครับ ผมก็คงจะคลาย ๆ กับอาจารยเจิมศักดิ์    

นิดหนึ่ง ตรงที่วา ๖๐ กับ ๖๑ ถอยคํามันไมลอกัน ๖๐ ใช องคการ วาใหญกวา องคกร     

พอ ๖๑ วรรคสองใช องคกร ผมเลยไมรูวาแนวทางตอไป องคกรตรวจสอบนี่มันเล็กกวา

องคการอยางไร และองคการตรง ๖๐ มันเปนอยางไร คือ พยายามจะใหทานอัชพร       

หรือกรรมาธิการยกรางอธิบายวา อนาคตมันจะเปนอยางไร ๒ อยางนี่ ถาใชเหมือนกันนี่

มันจะขัดของไหม ถาไมขัดของ ผมอยากจะใหมันลอกันครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ก็มี   

๒ คําถามนะครับ เรียนเชิญทานอาจารยสมคิด โทษครับ หรือตกลงกันเองก็แลวกัน 

อาจารยสมคิดนะครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ 

เดิมทีจะขอใหทานประพันธชวยชี้แจง  ขออนุญาตเรียนชี้แจงไปพรอม ๆ  กันเลย             

๒  ประเด็น   ประเด็นที่  ๑  ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์กับทานเสริมเกียรติไดเรียนถาม      

 

 



    ๘๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รัตนา ๓๐/๓ 

 

ทานอัชพรไดตอบไปแลวนะครับ เรื่อง องคการ กับ องคกร ความจริงเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่

เคยเกิดขึ้น แลวก็ดีเบตกันในการรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาแลว วาจะใชคําวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หรือใชคําวา องคการปกครองสวนทองถิ่น ------------------------------- 

 

         - ๓๑/๑ 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 



    ๘๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๓๑/๑ 

 

ขออนุญาตเรี ยน  ถ า ใชภาษาอั งกฤษจะชัด เจนยิ่ ง ขึ้ นครับว า  องคการ  ก็คื อ                          

ออ ร แ ก ไ น เ ซ ชั น  ( Organization)  อ ง ค ก ร นี้ ก็ คื อ  ออ ร แ ก น  ( Organ)  นะค รั บ 

ภาษาตางประเทศเขาเปนอยางนั้น ความจริงคําวา องคการ ก็มีความหมายวา หมายถึง

หนวยงาน ในทางกฎหมาย หมายถึงหนวยงานที่มีฐานะเปนนิติบุคคล สวนองคกรนั้นก็คือ

สวนหนึ่งขององคการนั่นเอง ยกตัวอยางเชน เทศบาล มีฐานะเปนองคการนะครับ 

เทศบาลก็ประกอบไปดวยองคกร ๒ องคกร ก็คือ สภาเทศบาล กับคณะเทศมนตรี                        

หรือผูบ ริหารทองถิ่น  แลวแตกรณี  ความจริงในวรรคสองที่ทานเสริมเกียรติพูด                          

ของ ๖๑ อาจจะใชคําวา องคการ ก็ได แตวากรรมาธิการไดพิจารณาโดยรอบคอบ

พอสมควรนะครับวา ถาเปลี่ยนคําวา องคการ ทุกที่ตามทฤษฎีที่พูดไป อาจจะตองเปลี่ยน

คําเกือบทุกคํานะครับ ที่ประชาชนเขาใจโดยทั่วไปอยูแลววา ใชคําวา องคกร นะครับ 

ยกตัวอยางเชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนก็คุนเคยไปพอสมควรแลว                          

ก็เลยขออนุญาตวา จะยังคงใชคําเดิมอยูนะครับ แตวาความหมายก็เปนอยางที่

กรรมาธิการไดอยากเรียนทานทั้งหลาย  สวนประเด็นที่ทานอุทิศ  ชูชวย  นะครับ                          

แลวก็หลายทานไดพูดไปในการแปรญัตติ ขอเติมคําวา ตอผูตรวจการแผนดินรัฐสภา     

นั้นนะครับ เมื่อกี้ก็ไดหารือทานอาจารยศรีราชา ซึ่งอยูในสํานักงานผูตรวจการแผนดิน

รัฐสภาดวยแลวนะครับ ก็ไดขอความที่ชัดเจน และตรงกันกับกรรมาธิการวา ความจริง

สิทธิในการติดตามรองขอ ใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ เปนเรื่องที่เราเขียนขึ้นวามี

หลายองคกรเกี่ยวของ ไมใชเฉพาะผูตรวจการแผนดินรัฐสภาเทานั้นนะครับ ที่จะมีหนาที่

รับและติดตามเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนเทานั้น มีหลายองคกรที่เกี่ยวของทั้งหมด                  

ละครับ อาจจะเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อาจจะเปนผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 

อาจจะเปนหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ดวยก็ไดนะครับ เพราะฉะนั้นถาเขียนเนนไปเฉพาะ

ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา คงเกิดความเขาใจผิดเกิดขึ้นครับวา เฉพาะองคกรนี้เทานั้น                   

ที่มีอํานาจในการติดตาม ซึ่งไมใชนะครับ ความจริงทุกองคกรก็มีหนาที่ในการติดตาม

ตรวจสอบ แลวก็ถาประชาชนมารองขอขอมูลขาวสารที่จะติดตามการดําเนินงาน                         

ความคืบหนา หนวยงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งรวมถึงผูตรวจการแผนดินรัฐสภาดวย     

ตองใหขอมูลขาวสารและตองใหประชาชนติดตามไดครับ 



    ๘๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๓๑/๒ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมมีมือทางไหนยกอีกแลวนะครับ ก็ตองขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง ทานหลักชัยยังยืนยันนะครับ 

เชิญครับ สั้น ๆ 

   นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานที่เคารพ ผม หลักชัย  กิตติพล                    

อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในสวนนี้นะครับ คือ ปญหาของชาวบานไมเขาใจนะครับวา                          

เวลามีปญหา เขียนลอย ๆ อยางนี้จะไปหาที่ไหน แตผมก็เห็นดวยกับทางกรรมาธิการที่วา 

มันมีหลายแหงที่ เกี่ยวของ  ทีนี้ผมอยากจะปรึกษาทานประธานวาจะทําอยางไร                          

ใหชาวบานจะเขาใจไดครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็มีทางหนึ่ง บันทึกเจตนารมณอยางวานะครับ แลวก็บันทึกเจตนารมณก็จะสงไป                          

ถาชาวบานมีโอกาสไดอาน ชาวบานก็จะไดเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ขอบพระคุณมาก            

นะครับ ขออนุญาตผานมาตรานี้นะครับ เชิญทานเลขาตอนะครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   สวนที่ ๑๑ 

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม มาตรา ๖๒ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวน                 

คําแปรญัตติ ๑ ทาน คือ ทานสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                        

ทานสมาชิก มาตรา ๖๒ ก็เชนเดียวกับมาตราที่แลว คือ มีการแกไข แตวามีการแกไข

ถอยคําใหมีความชัดเจนมากขึ้น  เขาใจวา ไมมีทานผูใดขัดของในเรื่องนี้นะครับ                          

จะไดผานไป ลงไปตัวประเด็นเลยนะครับ มาตรา ๖๒ เราเริ่มตนดวยทานสุรชัยครับ                  

เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผูขอแปรญัตติในมาตรา ๖๒ ครับ เร่ืองบทบัญญัติในมาตรา ๖๒ 

เปนเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ คําขอแปรญัตติของผม  

คือเพิ่มคําวา และไดรับการคุมครองจากรัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลที่วา ในการที่เรา                    

ใหเสรีภาพกับประชาชนในการที่จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้น เทาที่ผานมายัง 



    ๘๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๓๑/๓ 

 

ปรากฏมีเหตุการณของการที่ผูชุมนุมไมไดรับการคุมครองจากรัฐ แมวาจะชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธแลวก็ตาม มีตัวอยางหลายตัวอยางครับ ยกตัวอยางเชน การชุมนุม

คัดคานเรื่องทอแกสที่จังหวัดสงขลา จนกระทั่งผูชุมนุมตองเปนคดีความกับเจาหนาที่

ตํารวจของรัฐนะครับ ทั้งเปนคดีที่ถูกเจาหนาที่ของรัฐฟองรอง ทั้ง ๆ ที่ไดมีการชุมนุมโดย

สงบและปราศจากอาวุธแลว แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญ -------------------------------------- 

 

 

                          - ๓๒/๑ 

 



    ๘๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๓๒/๑ 

 

ป ๒๕๔๐ ที่เราบัญญัติใหเสรีภาพกับประชาชนที่จะมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ

ปราศจากอาวุธนั้น ยังไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายนะครับ เม่ือเปนอยางนี้ผมก็เลย

เห็นควรวา นาจะเขียนใหมันชัดเจนในรัฐธรรมนูญครับ ทานประธานครับ วา การชุมนุม

ภายใตกติกาคือสงบและปราศจากอาวุธนั้น รัฐตองใหความคุมครองครับ ไมใชเขาชุมนุม

โดยสงบปราศจากอาวุธแลว ก็ยังถูกดําเนินคดี แลวก็ตองไปอาศัยกระบวนการยุติธรรม

ทางศาล กวาที่ศาลจะพิพากษาวา การชุมนุมของประชาชนที่จังหวัดสงขลานั้น ไมเปน

ความผิด เปนการชุมนุมซึ่งไดรับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยูแลว เขาตองใชเวลา

พิสูจนตัวเองเปนปครับ บนศาลนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงมีความเห็นวาเราควรจะ

เพิ่มเติมใหชัดเจนเสียทีเดียวในรัฐธรรมนูญ เอาขอบกพรองของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มา

บัญญัติเพิ่มเติม ก็คือ รัฐตองใหความคุมครองครับ สวนเหตุผลอยางอื่น ก็มีเหตุผลที่จะ

เพิ่มเติม โดยทานสมเกียรติ รอดเจริญ ซึ่งเปนผูรับรองญัตตินี้ จะขออภิปรายรวมดวยครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เชิญทานสมเกียรติเลยครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ทานประธาน

ที่เคารพครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ มีเหตุผลเพิ่มเติมกรณีในการรวมตัวกัน

ในตางประเทศสวนมากนะครับ รัฐจะใหการคุมครองเสียสวนมาก บานเราก็ปลอยปละ

ละเลยพอสมควร อยางที่เกาหลีนี่ชัดเจนเลยครับ ที่เกาหลีนี่เปนการรวมตัว หรือการชมุนมุ

ที่มากที่สุดในโลก ไมคอยมีเร่ืองมีราวครับ เพราะรัฐเขาใหการคุมครองดูแลนะครับ       

คนจะมาเปนหลักหมื่นหลักแสนอยางไรก็แลวแต  รัฐเขาจะอยู เฉย  ๆ  แต เขามี            

หนวยคุมครองดูแลโดยเฉพาะเลยครับ ผมไปดูงานมาสองสามครั้งนะครับ ทุกครั้งมีการ

ชุมนุม ที่ประเทศเกาหลีจะมีหนวยหนึ่ง เหมือนตํารวจละครับ คอยดูแลม็อบ (Mob)      

นะครับ มีรถบัส (Bus) ในลักษณะเหมือนบานเรา  สําหรับที่จะเอาผูตองโทษไปศาล      

ละครับ ลักษณะแบบนั้น เปนรอย ๆ คัน ไวรอเลย เรียบรอย ไวดูแล แลวลอมไวเลย       

นะครับ เพื่อใหคุณดําเนินการกิจกรรมกันอยางใหสบายใจไดครับ ไมมีการมาแทรกแซง 

ไมอะไรทั้งสิ้น ถาเผื่อใครวุนวายนะครับ ในลักษณะที่เปนมือที่สาม เขาจับไปอยูในสวนที่    

กักกันไวเรียบรอย แลวก็ดูเขาชุมนุมตอไป แลวเขามีกฎระเบียบรองรับไวเสร็จเลยนะครับ 



    ๘๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๓๒/๒ 

 

วา คุณทําไปเถอะ ๓ วัน คุณชุมนุมไป ๓ วัน ถาเผื่อยังระหวางโจทกกับจําเลย หรือสิ่งที่ 

คุณตองการยังไมเ รียบรอย รัฐถึงจะคอยยื่นมือเขาไปเปนทาวมาลีวราชในการที่

ดําเนินการใหเกิดความสงบ เปนขั้นเปนตอนนะครับ พบสวนมากจะจบลงดวยดีทุกครั้ง

ครับ เพราะวารัฐเขาใหความคุมครองในการดําเนินการ อันนี้ชัดเจนนะครับ ชัดเจนมาก ๆ   

สวนบานเรานี่ เห็นเปนที่ชัดเจนทุกครั้งเลย ตองยื้อกันไปยื้อกันมา แลวก็ตองไปเจรจา

สุดทายนะครับ แลวก็ไปสุดทายจริง ๆ กอนที่จะเจรจากันสําเร็จ ก็ไปฟองรองกัน ถาเผื่อ

เจรจาแลวไมไดความนะครับ ขอความในการเจรจา ในการชุมนุมทุกครั้งเลยนะครับ 

สําหรับการชุมนุม ไมวาจะในองคกรของรัฐ ไมวาจะรัฐวิสาหกิจ หรือวากลุมขบวนการ

สหภาพ สหกรณ หรือการชุมนุมอะไรตาง ๆ ถาเผื่อมีเร่ืองมีราวเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ 

บทสรุปสุดทาย ถาเผื่อตกลงกันไดก็จะมีขอสําเร็จรูปขอสุดทายนะครับวา สําหรับผูที่    

รวมชุมนุมนะครับ ทุกคนไมมีความผิด และไมมีการลงโทษใด ๆ จะเปนขอความสุดทาย   

ที่จะตองเจรจาตกลงกันทุกครั้งนะครับ สําหรับการชุมนุม ดังนั้น ขอความเหลานี้          

การฟองรองจะไมมีเกิดขึ้นในโอกาสขางหนา ถาเผื่อทานใชคําที่เราขออนุญาตแปรญัตติ

เขาไป เพิ่มเขาไปนะครับวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ และไดรับความคุมครองจากรัฐครับ ขอบคุณครับ สําหรับวรรคแรกนะครับ          

ขออนุญาตวรรคที่ ๒ นิดเดียว ตอไดไหมครับทาน วรรคที่ ๒ มันจะมีคําวา การรบ อยูใน

นั้นดวย ผมคอนขางจะสะกิดใจ ไดไหมครับ ตอเลยทีเดียว ไดไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไดครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :   ก็ไมทราบเหมือนกันวา ทําไมมันมีคําวา 

สงคราม อยู ของเดิมมีแค สงคราม อาการก็รอแรอยูแลวนะครับ สงคราม นะครับ ในนั้น       

นะครับ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุมครองความ

สะดวกของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวาง

เวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามนะครับ อยูในภาวะสงครามนี่ก็พอทนแลวครับ----------     

– ๓๓/๑                       



    ๘๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๓๓/๑ 

 

ภาวะสงครามนี่ก็คงไมมีใครชุมนุมอยูแลวนะครับ มาเติมคําวา หรือการรบ ยิ่งจบเลย ผมวา 

ในระหวางมีการรบกันนี่ ตัวใครตัวมันอยูแลวนะครับ ไมนาจะมีคํานี้เกิดขึ้นเลยครับ หรือ

ในระหวางเวลาที่ประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือประกาศในการใชกฎอัยการศึก อันนี้ก็

๒ อยาง ๓ อยางหลังนี่จะแยแลว มาเจอการรบนี่ ผมมองไมออกนะครับวา จะมีใครสติ 

ฟน เฟอนหรือ เปลาครับ  ระหวางมีการรบพุ งกันอยูนี่  จะมีการชุมนุมหรือครับ        

ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมแนครับ ตองถามกรรมาธิการนะครับ แตตอนนี้ทางกรรมาธิการ มีทานไพบูลยครับ    

เชิญครับทาน ชวยตอบทุกขอเลยก็แลวกันครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพทุกทานครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย 

กรรมาธิการนะครับ อยากกราบเรียนในเรื่องของการแปรญัตติของทานสมาชิก           

สภารางรัฐธรรมนูญในมาตรานี้นะครับ ที่ขอเพิ่มขอความในมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง          

ที่บัญญัติวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และทานได    

เติมวา และไดรับความคุมครองจากรัฐ ขอเรียนชี้แจงวา ในประเด็นนี้เปนประเด็น           

ที่เกี่ยวพันกับความผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งในเรื่องความผูกพันตอสิทธิและ  

เสรีภาพนั้น มีประเด็นวา องคกรของรัฐใดบางที่จะตองผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพ         

ซึ่งในหลักการทั่วไปนะครับ อยากจะเรียนวา สิทธิและเสรีภาพยอมผูกพันตอองคกร    

ผูใชอํานาจมหาชนทั้งหลาย ดังที่กรรมาธิการไดยกรางไว ในมาตรา ๒๗ ถาทานพลิกไป    

ดูในมาตรา ๒๗ ซึ่งเปนบททั่วไปของหมวดที่วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย             

ก็จะปรากฏขอความที่บัญญัติวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง  

โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง และผูกพัน

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง 

ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง ก็จะเห็น     

ในหลักการนะครับ ซึ่งอยูในบททั่วไป ตามมาตราที่ผมไดกลาวไปครับ  ก็คือวา  สิทธิ  

 



    ๙๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๓๓/๒ 

 

เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้เขียนรับรองไว อยางเชน มาตรา ๔๘ นี้ ยอมไดรับความคุมครอง    

ซึ่งเปนบททั่วไปตามมาตรา  ๒๗  อยูแลว  ไมจําเปนที่จะตองบัญญัติรองรับไวอีก             

ถามิฉะนั้นนะครับ ทุกมาตราก็ตองเขียนในลักษณะอยางนี้นะครับ เพราะวาบททั่วไป

รับรองครบถวนแลวนะครับ ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมวา การบัญญัติถอยคําในเรื่องของ        

การไดรับความคุมครองจากรัฐนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้ ในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ตามที่ทาน

ไดแปรญัตติมา ก็ไมเคยปรากฏครับ ผมไปตรวจสอบดูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ       

ป ๒๔๙๒  ๒๕๑๑  ๒๕๑๗  ๒๕๒๑  ๒๕๓๔ และฉบับที่ผานมา คือ ๒๕๔๐ ก็เขียน       

ในลักษณะนี้ โดยไมจําเปนตองเติมขอความตรงนี้แตอยางใด เพราะวามาตรา ๒๗       

มันครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวหมดแลวนะครับ ไมอยางนั้น      

ก็ตองไปเขียนในทุกมาตรานะครับ อันนั้น  เปนประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียน           

สวนประเด็นในเรื่องของที่กรรมาธิการเพิ่มในวรรคสองขึ้นมานะครับ ในเรื่องของการรบ  

นะครับ เราจะพบวา ตรงจุดนี้ก็เปนไปตามมาตราอื่น ๆ นะครับ ซึ่งมีในเรื่องของภาวะ

สงคราม การรบ การประกาศสถานการณฉุกเฉิน และการใชกฎอัยการศึกอยูแลวนะครับ 

ในประเด็นที่วา การชุมนุมโดยสงบ ในตัวของเนื้อหาที่ทานไดอภิปรายประกอบนั้นวา     

ถูกจับในลักษณะอยางนั้น ผมอยากจะเรียนวา เมื่อเปนเสรีภาพในการชุมนุมปราศจาก

อาวุธ  ถาอยู ในกรอบกติกาของกฎหมาย  ก็สามารถที่ จะได รับความคุมครอง                

ตามรัฐธรรมนูญนะครับ แตถาสิ่งใดการชุมนุมละเมิดกรอบของกฎหมาย เชน ละเมิดของ

กฎหมายอาญา ละเมิดพระราชบัญญัติทางหลวง เปนการกีดขวางทางจราจรตรงจุดนั้น

โดยที่ไมไดรับอนุญาตนะครับ ถาละเมิด ----------------------------------------------------------- 

 

           - ๓๔/๑ 



    ๙๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   พรเทพ ๓๔/๑ 

 

กรอบกติกาของกฎหมาย ก็ยอมที่จะมีความผิดนะครับ เพราะฉะนั้นถาชุมนุมโดยสงบ 

ไดรับอนุญาต ปราศจากอาวุธนะครับ และอยูในกรอบกติกาของกฎหมาย ตรงจุดนั้นไดรับ

ความคุมครอง ซึ่งเปนบททั่วไปตามมาตรา ๒๗ อยูแลวนะครับ ก็อยากจะกราบเรียน   

ดวยความเคารพครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ถามทานสุรชัยกอนนะครับ ทานพอใจกับคําอธิบายนี้ไหมครับ เชิญทานครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ก็เมื่อไดฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางแลว สําหรับ          

ในวรรคแรก ไมติดใจครับ สวนวรรคที่สอง อยากจะใหทานประธานสอบถามจาก        

ทานเสริมเกียรติดวยครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

กําลังจะถามทานเสริมเกียรติครับ ทานเสริมเกียรติครับ พยักหนา ขอบพระคุณครับ     

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ ์

ปนทอง ขอใชสิทธิในฐานะที่กรรมาธิการไดมีการแกไขนะครับ ถามนิดเดียว คือ ผมเอง     

มีความรูสึกวา ภาวะสงคราม กับ การรบ นี่มันนาจะหมายถึงสิ่งเดียวกัน ผมพยายามจะ

หาพจนานุกรมเปดอยู เหมือนกัน แลวเดิมผมก็ดูวา อันนี้ลอกมาจากรัฐธรรมนูญ              

ป ๒๕๔๐  ซึ่งไมมีคําวา การรบ ก็ไมมีปญหาอะไร แตทําไมเมืองไทยตองไปใสเรื่องการรบ

ขึ้นมา ในตอนนี้ ในป ๒๕๕๐ ทําใหผมตกใจ อันนี้อันที่หนึ่งนะครับ อันที่ ๒ บุคคลยอมมี

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ บทนี้ดีมาก ผมเองเคยไดประโยชนจาก

ตรงนี้เยอะ เพราะเคยไปชุมนุม เคยชวนคนไปชุมนุม แลวก็เคยตรวจสอบเรื่องที่คุณสุรชัย

ไดพูดวา ที่หนาเจบี (J.B. Hotel) หาดใหญ ที่ตํารวจไปทํารายผูชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ แลวก็ผมไปเปนพยานใหที่ศาล ก็ใชมาตรานี้ชวยชาวบานไดเยอะเลย ตอง

กราบเรียนวา มาตรานี้สําคัญมาก ๆ คราวนี้อยากจะถามนิดเดียวนะครับ คําวา โดยสงบ 

แปลวาอะไร โดยสงบนี่ ใชเครื่องขยายเสียงไดหรือเปลา เพราะสงบนี่ ผมอยากรู อันนี้เปน

ความอยากรูจริง ๆ เพราะวาขณะนี้ลองเดินไปที่หนาสภา หองผมอยูตรงนี้ อยูริมหนาสภาเลย 



    ๙๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   พรเทพ ๓๔/๒ 

 

หองทํางาน ผมทํางานไมได มีเสียงรบกวนอยูตลอด แลวเสียงนี่กดดันตลอดดวย ผมนั่ง ๆ 

อยูก็เตนทุกที เพราะวา เดี๋ยวก็นายเจิมศักดิ์ อยางนั้นอยางนี้ อะไรไปตามเรื่องนะครับ ผม

ก็เลยอยากจะรูวา ไอคําวา โดยสงบ นี่ คืออยางนี้นะครับ ตอนที่ชาวบาน แลวพวกผมก็ใช

เครื่องขยายเสียง สนามหลวงผมก็เคยใช ถนนราชดําเนินก็เคยใช แตอันนั้นมันก็มีเหตุที่

ตองใช แตวาเวลาที่ไมมีเหตุตองใช นั่งกันอยูไมกี่คน แตเปดเครื่องขยายเสียงแลวหัน

ลําโพงใสไปที่รัฐสภา แลวก็ทํางานทําการไมได มันเปนเรื่องกดดัน อยางนี้เรียกวาสงบไหม 

การตีความคําวา สงบ คืออะไร ขอความรู  ๒ ขอ นะครับ การรบ กับ สงบ ตรงนี้นะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เชิญทานกรรมาธิการธงทองครับ เชิญครับ 

  นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนในขอหารือ ๒ เรื่อง      

นะครับ คําวา การรบ กับ สงคราม นั้น เปนถอยคําซึ่งไดเขียนอยูในหลายมาตราดวยกัน 

ผมขอประทานอนุญาต ยกตัวอยาง ในมาตรา ๓๘ เรื่องของการเกณฑแรงงาน การเกณฑ

แรงงานจะกระทํามิได แลวก็อยูในมาตรา ๔๕ วรรคหา ก็ใชคําวา สงครามและการรบ  

ถามวาคํา ๒ คํานี้แตกตางกันอยางไร ผมเขาใจวา คําวา สงคราม นั้น เรามุงหมายถึง

สงครามที่ไดมีการประกาศสงครามอยางเปนทางการนะครับ เปนการรบขนาดใหญที่มี  

คนจํานวนมากเขาสูรบกันนะครับ แตคําวา การรบ นั้น ขนาดนั้นอาจจะไมไดไปไกล       

ถึงขนาดนั้น มีการสูรบกัน และนัยสําคัญทางกฎหมาย คือ ไมมีการประกาศสงครามครับ 

ผมคิดวา เ ร่ืองของการประกาศสงครามจําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนตาง ๆ            

ตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกําหนดรับรองไว แตบางทีมันรบ มันรบแทบตายเลยนะครับ   

ในสายตาชาวบานเห็นวามันเปนสงครามแลว แตวาไมมีการประกาศสงคราม มิติทาง

กฎหมายอาจจะมีคนเถียงวา มันยังไมเกิดสงคราม เราก็จะนิยามสิ่งนั้นวา เปนการรบ      

แตไมวาจะเปนสงครามหรือการรบนั้น ที่จริงแลวความรุนแรงในเรื่องของการที่ตองการ 

 

 



    ๙๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   พรเทพ ๓๔/๓ 

 

ความรวมมือรวมใจในการชวยกันรักษาความสงบของบานเมืองนั้น คงไมแตกตางกัน     

นะครับ   

  ประเด็นที่ ๒ ก็คือ เร่ืองของการชุมนุมโดยสงบที่วานี้ คําวา โดยสงบ นั้น

เบื้องตนความมุงหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ถาผมเขาใจไมผิด นาจะหมายถึงการ

ไมใชความรุนแรง การที่ใชอาวุธ -------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๓๕/๑ 

 

 



    ๙๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทยัวรรณ ๓๕/๑ 

 

การที่ใชกําลังเขาทํารายกัน เขาประหัตประหารกัน อยางนั้นจะบอกสงบคงไมได           

แตประเด็นเรื่องการใชเครื่องขยายเสียง การใชเสียงดัง ผมคิดวา เปนอีกประเด็นหนึ่ง      

ซึ่งจะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป แลวก็ที่สําคัญก็คือวา จะตองไปดูบทบัญญัติใน       

มาตรา ๒๘ ประกอบกันดวยนะครับวา การที่จะใชสิทธิเสรีภาพนั้นนะครับ จะตองไมเปน

การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดวย เพราะฉะนั้นถาหากวา การใชเสียงดังเกิน

สมควร แลวก็ตอเนื่องกันโดยปราศจากเหตุผล เปนความมุงหมายที่จะไปละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน สิ่งนี้ก็กระทําไมได ตามมาตรา ๒๘ ขอประทานกราบเรียนดังนี้  

ครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        
ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยังติดใจในถอยคําไหมครับ  
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ นิดเดียวครับ      

คือ ผมมันก็นักชุมนุมเกานะครับ คราวนี้พอบอกการรบนี่ บอกวา การรบ คือ การที่ไมได

ประกาศสงคราม แตวามันมีการตอสูกันใชไหมครับ แตวาไมไดประกาศ ตกลงดวยเหตุนี้ 

ถาผมมีการชุมนุม สมมุติวา เขามีการชุมนุมกันที่สนามหลวง แลวมันเกิดการรบกันที่ไหน  

ก็ได ตกลงการชุมนุมอันนั้นเลยชุมนุมไมได เพราะวาอันนี้เปนขอหาม ขอยกเวน อยางนี้

เหมาะไหม อันนี้เราลองสวมหัวใจคนที่จําเปนตองชุมนุมนะครับ มันอาจจะเลยกลายเปน

วา พอมีการรบอะไรกันเกิดขึ้น ก็เลยเปนขอยกเวนวาชุมนุมไมได เพราะชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ รัฐธรรมนูญคุมครอง แตพอมีการรบปบ บอกไมคุมครองแลว คุณจะ

สงบผมก็ไมคุมครองคุณนะ ผมโดนเลยนะ อยางนี้เหมาะหรือเปลา นี่เราคิดกลาง ๆ      

นะครับ ผมเปนทั้งผูที่เคยชุมนุม และเปนทั้งผูที่ไมเห็นดวยกับการชุมนุม ที่พยายามพูด  

ทั้ง ๒ ดานนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        
ขออาจารยธงทองอีกทีครับทาน 

  นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง คณะกรรมาธิการครับผม 

 



    ๙๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๓๕/๒ 

 
  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มจาก

อาจารยธงทอง จะไดจบครับ ผมจะชี้แจงให อธิบาย มันจะไดจบครับ คําสองคํานี้ครับ  
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เอาครับ เชิญครับ  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ    :   กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ         

ทานกรรมาธิการยกราง และทาน สสร. คําวา การสงคราม อาจารยธงทองพูดถูกตอง   

แลววา ตองมีการประกาศ แตการรบที่ไมมีประกาศ เชน ชายแดนบานเรานี่ รอบ ๆ บานนี่     

บางทีเกิดปะทะกันระหวาง ๒ ชาติชายแดนนี่ มันไมใชเปนการประกาศสงคราม เพราะวา

ไมไดเปนการตอสูระหวาง ๒ ชาตินี้ แตมันมีการปะทะกันบาง เขาเรียก การรบ ทีนี้ความ

วุนวายในบานเราเอง ไมเกี่ยวกับคนตางชาติ เขาไมเรียก การรบ มันเกิดการใชกําลังกันนี่ 

เขาไมเรียก การรบ การรบมันตองเปนเรื่องระหวางคนละชาติกัน ทีนี้เร่ืองความสงบนี่ 

ปราศจากอาวุ ธนี่  มีคดี ม็อบในกรุ ง เทพนี่ ตั้ ง เ ยอะแยะ  ตั้ ง ก อนหน านี้ ที่ จ ะมี                 

ความเปลี่ยนแปลงนี่ มันก็คือ คําวา ความสงบ ก็คือ ไมมีการใชกําลังทํารายกัน แตไมได

หมายความวา ใชเครื่องขยายเสียงแลวจะไมสงบ การใชเครื่องขยายเสียง มันเปนอุปกรณ

ในการชุมนุม คนมีเปนหมื่น หลายหมื่นนี่ ถาไมใชเครื่องขยายเสียงนี่จะคุยกันไดอยางไร 

เพราะฉะนั้นคําวา โดยสงบ นี่ ไมไดหมายความวาเสียงดังไมได เครื่องขยายเสียงนี่เปน

สวนหนึ่ งของการชุมนุมอยางสงบ  และไม มีอาวุธ  สรุปแลวก็คือวา  สามารถใช            

เครื่องขยายเสียง และทางเจาหนาที่จะดําเนินคดีขอหา ผิด พรบ. เครื่องขยายเสียง              

พรบ .  เทศบาล  อะไรไมไดครับ กฎหมายเล็กนี่ มันจะทําลายสิทธิของประชาชน            

ตามรัฐธรรมนูญไมไดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ แตวาทานอาจารยเจิมศักดิ์คงไมยอม ยกมือหรือเปลา หรือไมยก  

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  ทานประธานครับ  นิดเดียว           

เพื่อความรูเทานั้นแหละครับ นาสนใจมาก คือ เม่ือกี้อาจารยธงทองพูดเหมือนกับวา เม่ือ

มีการรบโดยไมไดประกาศสงคราม มันเหมือนกับภายในประเทศก็ไมได แลวคุณเสริมเกียรติ 

อัยการบอกวา คําวา การรบมันไมใชในประเทศ  ตกลงมันอะไรกันแน  ถาในประเทศนี่     



    ๙๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๓๕/๓ 

 

ผมไมคอยเห็นดวย คําวา การรบ แลวจะไปหามชุมนุม ถาเปนในประเทศ ถาอยางนั้น      

มีคนแกลงสรางเรื่องอะไร รบกันสักหนอยหนึ่ง หรือทะเลาะกันสักหนอย ปะทะกัน

การชุมนุมไมไดรับการคุมครองเลย ผมวาอันนี้ใชไมได แลวเสียงนี่ ผมเห็นดวยกับ        

คุณเสริมเกียรตินะครับ ที่บอกวา เครื่องขยายเสียงเปนเครื่องมือในการชุมนุม ถาไมมี

เครื่องขยายมันชุมนุมไมได คือ มันควบคุมคนไมได มันจะเกิดความรุนแรง ------------------ 

 

                                                                                                              - ๓๖/๑ 

 

   
    

 

 

 



    ๙๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นัชชา ๓๖/๑ 

 

เพราะฉะนั้นเครื่องขยายเสียง เห็นดวย แตเครื่องขยายเสียงที่ไมไดใชเพื่อการควบคุมคน 

แตใชเพื่อแผดเสียงไปเรื่อย ๆ อันนี้อะไรนะครับ สวดมนต ไมใช แผดเสียงก็แลวกัน อันนี้ 

จะวาอยางไร ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานสวิงครับ ทานครับ เชิญครับ  

   นายสวิง ตันอุด  :  ผมคิดวา ยิ่งอธิบายผมก็ยิ่งไมเห็นดวยนะครับวา        

ในขอความที่ทานกรรมาธิการ ทานประธานที่เคารพ ผม สวิง ตันอุด ครับ เพราะวา        

ผมคิดวา ยิ่งจะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะหมวดนี้     

เปนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนนะครับ เพราะผมคิดวา          

ถาสมมุติวา รัฐบาลในชุดนั้นไดทําการรุกราน สมมุตินะครับ เพื่อนบาน เกิดการรบขึ้น       

แลวประชาชนไมพอใจตอนโยบายของรัฐบาลนั้น ผมคิดวา เขาก็ตองชุมนุมนะครับ        

แลวดังนั้น ขอความนี้ก็เหมือนกับวา ผมคิดวา ก็เหมือนกับหลายประเทศนะครับ              

ที่ไมเห็นดวยกับรัฐบาล ในการที่จะไปทําสงครามกับประเทศตาง ๆ ซึ่งผมคิดวา คําวา 

ภาวะสงคราม นี่ โอ.เค. มันถึงขึ้นวิกฤติที่จะตองสูรบกันขนาดหนัก แตวาในการรบเฉย ๆ 

นี่ ถาไมเชนนั้น ผมคิดวา จะเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไปนะครับ      

ผมไมเห็นดวยในเรื่องนี้ครับ ขอใหตัดออกครบั 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็ทานถามกรรมาธิการไปทีหนึ่งครับ อาจารยสมคิดครับ ยืนยันนะครับ เพราะวา             

ก็มีประเด็น หรือทานไพบูลย เชิญครับ เชิญทานไพบูลยครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   ขออนุญาตกราบเรียน    

ทานประธานสภา ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ       

ในประเด็นที่เกี่ยวกับการชุมนุมนะครับ ผมอยากจะเรียนวา ในการชุมนุมโดยสงบ       

ตามความหมายที่เราไดพูดจากันไปนะครับวา มันเปนเรื่องที่ชุมนุมในที่สาธารณะ        

การชุมนุมในที่สาธารณะ มันมีอยู ๒ ประการ เทาที่ผมศึกษามาจากระบบกฎหมายของ

ตางประเทศ ก็คือ เปนลักษณะในการชุมนุมที่อยูกับที่ กับการเดินขบวน  การชุมนุม         

ที่อยูกับที่นะครับ ในระบบกฎหมายของตางประเทศเขาจะสงผูจัดการชุมนุมขึ้นมา         



    ๙๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นัชชา ๓๖/๒ 

 

เพราะวาแตละคนรูตัวอยูแลววา วันนี้จะไปรวมตัวที่ไหนนะครับ เชน ๓ คน จัดการชุมนุม 

ถาเปนการผิดกฎหมาย ๓ คน นั้นตองรับผิดชอบนะครับ แตในเรื่องของการเดินขบวน      

ก็คือวา มีการเดินโดยไมไดนัดหมาย ทุกคนตางออกจากบานมานะครับ แลวมาเจอกัน   

แตการเดินขบวนในกฎหมายของตางประเทศ หามหยุดครับ ตองเดินเคลื่อนไปเรื่อย ๆ 

ไมอยางนั้นแลวหลักความไดสัดสวนในการเดินทางกับการชุมนุมโดยสงบ มันจะไมได

สัดสวนกันตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเรายืนยันในเรื่องของเสรีภาพในการเดินทาง      

ไปไหนตอไหน ถาทานเดินขบวน หรือวาชุมนุมอยูกับที่โดยการปดถนน แลวประชาชน

เดิ นทาง ไปไหนต อ ไหนไม ได  ตรงนั้ นก็ ต อ งอยู ในกรอบกติ กาของกฎหมาย                      

ซึ่งในตางประเทศมีกฎหมายรองรับอยูในเรื่องนี้อยางชัดเจน แตในระบบกฎหมายบานเรา     

นะครับ กฎหมายเฉพาะในเรื่องการชุมนุมโดยสงบนะครับ ชุมนุมในที่สาธารณะยังไมมี

กฎหมายเฉพาะเรื่องนี้โดยชัดเจน เมื่อไมมีกฎหมายเฉพาะ ก็ตองนํากฎหมายตาง ๆ           

ที่มันมีอยู เชน กฎหมายอาญา กฎหมายทางหลวง นะครับ กฎหมายการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมืองมาใช  อยางคราวที่แลวนะครับ  ทางรัฐสภาเองไดออก               

รางพระราชบัญญัติทางหลวงนะครับ ในเรื่องของเขตไหลทาง ที่มีการชุมนุมกัน แลวก็       

แปลความวา เขตไหลทางมันจะรวมไปถึงไหลทางนะครับ แลวก็ไหลถนนในจุดนั้น ก็คือ  

ที่ยืนของผูชุมนุมไมมีเลย ถาไมไดขออนุญาตก็จะผิดหมดนะครับ เชน ยืนที่ลานพระรูป     

นะครับ ก็จะผิดนะครับ ยืนที่ เกาะกลางถนนก็ผิดนะครับ เพราะเปนเขตไหลทาง           

ทางศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไดตีความตรงจุดนี้วา มันกระทบสิทธิเกินนะครับ ก็เลยตรงนี้         

เปนเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คือ เขาสงสัยคําเดียวกัน อาจารยธงทองครับ เชิญครับ 

   นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง ครับผม เพื่อใหที่ประชุมแหงนี้สามารถเดินหนาไดนะครับ อยางไรก็ตาม 

ผมคิดวา เงื่อนไขของการที่จะหามชุมนุมนั้น ตองเปนไปโดยบทบัญญัติของกฎหมาย     

เ ร่ืองของสงครามก็ดี เ ร่ืองของสถานการณฉุกเฉิน  เ ร่ืองกฎอัยการศึกนั้น ก็คิดวา               

มีเพียงพอแลว รัฐธรรมนูญ  ๒๕๔๐  ก็บัญญัติรับรองไวแนวทางเดียวกัน  โดยไมมีคําวา 



    ๙๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นัชชา ๓๖/๓ 

 

การรบ แลวผมคิดวา เราหวัง และเราเชื่อวาประเทศไทยเราคงจะไมจําเปนตองใช

มาตรการในสวนนี้ กรรมาธิการขออนุญาตที่จะไมยืนยันในเรื่องของ คําวา การรบ ครับผม 

 

           - ๓๗/๑ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



    ๑๐๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๓๗/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณกรรมาธิการมากครับ อาจารยพิสิฐพูดอีกนิดหรือครับ นิดเดียวนะครับ       

ทานอาจารยครับ 

 นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ผมขอตั้งเปนขอสังเกตสั้น ๆ เพราะวา ไดมีการพูดถึง

เร่ืองของการชุมนุม แลวก็ใชเครื่องกระจายเสียงนะครับ ผมเผอิญไดรับการรองเรียนจาก

ประชาชนที่อยูแถว ๆ ที่มีการชุมนุมขณะนี้นะครับวา มีการเปดเครื่องดังมาก จนกระทั่ง

เขาไมไดหลับไมไดนอน  ผมจึงขอตั้งเปนขอสังเกตใหทานผูที่จะไปรางกฎหมาย           

เรื่องการชุมนุมตอไปในอนาคตนี่ครับ ไดเอาประเด็นนี้พิจารณาดวยครับ ขอเพียงแคนี้ครับ 

 นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ มาตรา ๖๒ ก็ผานไปดวยดีนะครับ ขอบพระคุณอยางยิ่งครับ ขอเรียนเชิญ

ทานเลขาไปตอครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๖๓ 

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ ๔ ทาน คือ นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  

นายวิชัย รูปขําดี รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ 

 นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรา  ๖๓  นี่ยาวหนอย  เพราะมีผูแปรญัตติ  ผูสงวนคําแปรญัตติ เยอะ  แลวก็    

โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการแกไขนะครับ แลวก็มาตรา ๖๓ การแกไข ไมใชเฉพาะถอยคํา 

เพราะฉะนั้นตองขออนุญาตใหกรรมาธิการชี้แจงในเรื่องนี้กอนนะครับ ที่เปลี่ยนแปลง

แกไขครับ เรียนเชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                 

ที่เคารพครับ ในมาตรา ๖๓ เปนเรื่องเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือกลุมตาง  ๆ ซึ่งมีความคิดเห็นคอนขางมาก ซึ่งเปนเรื่องที่ดีที่ประชาชน       

จะไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม ในมาตรา ๖๓ วรรคแรก กรรมาธิการ   

ไดขออนุญาตเติมคําวา  องคการพัฒนาเอกชน เขาไปนะครับ ถามวา ทําไมมีการเติมคํานี้ 



    ๑๐๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๓๗/๒ 

 

เขาไปนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นกวาเดิม ความจริงแลว 

คําวา องคการพัฒนาเอกชน นั้น อาจจะรวมอยูในคําวา องคการเอกชน ก็ได หรืออาจจะ

รวมอยูในคําวา หมูคณะอื่น ก็ไดนะครับ แตวาผมเขาใจวา ในชวงสิบกวาปที่ผานมานั้น 

คําวา เอ็นจีโอ คําวา องคการพัฒนาเอกชน เปนที่ยอมรับของสังคมปจจุบันนะครับวา     

มีบทบาทที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา องคการพัฒนาเอกชนนั้น

แตกตางกับองคการเอกชน  ซึ่งอาจจะหมายถึงสมาคมเอกชนทั้งหลาย  สมาคม

ทนายความ หรือสมาคมอื่น ๆ ก็แลวแตนะครับ ผมเรียนวา ก็เปนเรื่องที่อยากจะแยก      

ใหเห็นชัดเจนระหวางองคการเอกชนโดยทั่วไปกับองคการพัฒนาเอกชน ที่เรียกวา       

เอ็นจีโอ นะครับ ก็เลยขออนุญาตเติมคํานี้ขึ้นนะครับ แลวก็เทาที่ทราบ ก็คือมี สสร.       

อีกกลุมหนึ่ง เขาใจวา กลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดขอแปรญัตติเพิ่มคํานี้   

เขามานะครับ กรรมาธิการก็เห็นดวย และคิดวา จะเปนประโยชนกับการพัฒนาองคการ

พัฒนาเอกชนไปในอนาคต ที่มีการเขียนรับรองเชนนี้นะครับ ซึ่งจะทําใหเกิดทัศนคติที่ดีตอ

องคการพัฒนาเอกชนทั้งหลาย ซึ่งมักถูกมองภาพในทางลบในสังคมไทยมาโดยตลอด    

ก็ขออนุญาตเติมคํานี้เขาไปครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

ก็คงไมมีทานผูใดขัดของใชไหมครับ อยางนั้นก็ขอเรียนเชิญเจาของญัตติเลยนะครับ      

คือ ทานพิเชียรเปนคนแรก เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ญัตตินี้ทาง           

คุณหมอธีรวัฒน รมไทรทอง เปนผูเสนอในสวนของกลุม ๑ ของกระผม ขออนุญาตให           

ทานนายแพทยธีรวัฒนครับ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    เชิญ

ครับ เชิญคุณหมอครับ   

 นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานและทานกรรมาธิการ   

ที่เคารพครับ กระผม  นายแพทยธีรวัฒน  รมไทรทอง  สสร. ครับ  เนื่องจากผมไป   

รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนจากภาคอีสาน และจังหวัดกาฬสินธุนะครับ ปรากฏวา

ประชาชนเขาไดใหความคิดเห็นวา  เขามีปญหาเรื่องการเกษตรกรรม แลวก็วงจรการผลิต 



    ๑๐๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๓๗/๓ 

 

การตลาดอะไรตาง ๆ นั้น มีปญหามาก แลวก็การรวมกลุมนั้นเปนสหกรณเปนอะไร      

ตาง ๆ นั้น  มันเปนกลุม ๆ ไมมีเจาภาพที่จะมาเปนแมงานใหญเกี่ยวกับภาคสวนของ

เกษตรกรรม เขาพยายามผลักดันมาหลายตอหลายปแลวครับ แตไมสําเร็จ ในประเทศไทย    

มีสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรมพวกนั้น แตเกษตรกรซึ่งเปนกระดูกสันหลังของ  

ประเทศนั้น  ไม มีการที่ จะมี เจาภาพมาดูแลภาพรวมทั้ งประเทศ  เพราะฉะนั้น                 

ผมมาพิจารณาดูแลว เห็นวา จําเปนครับที่จะตองมีเจาภาพรวมของประเทศในสวนของ

การเกษตรกรรม ผมก็เลยขอแปรญัตติ ------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๘/๑ 

 

 



    ๑๐๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๘/๑ 

 

ในมาตรา ๖๓ บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ 

กลุมเกษตรกร และสภาเกษตรกรแหงชาติ องคการเอกชน  หรือหมูคณะอื่น อันนี้          

ตองขอขอบพระคุณครับ ที่ทางกรรมาธิการยกรางไดเห็นความสําคัญ ก็ไดบรรจุเขาไป   

แตไปอยูในมาตรา ๘๓ คือ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจดังตอไปนี้ 

(๙)  คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต การตลาด สงเสริมใหสินคา

เกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของ     

สภาเกษตรกร เพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร ครับ                     

ตองขอขอบพระคุณมา  ณ ที่นี้ดวย  แทนเกษตรกรทั้งประเทศนะครับ ที่ทางทาน

กรรมาธิการยกรางไดเห็นความสําคัญครับ เพราะตอไปนี้เกษตรกรซึ่งเปนกระดูกสันหลัง

ของประเทศชาติจะไดผนึกกําลังกัน ในการที่จะแบงพื้นที่จัดสรรเกี่ยวกับเร่ืองการสงเสริม

การเกษตรกรรมในภาคสวนตาง ๆ ใหเปนภาพรวมทั้งประเทศ ใหเปนผลดีกับประเทศชาติ

ตอไปครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ เรียนเชิญทาน พลเรือเอก พีรศักดิ์ แทนทานวิชัยนะครับ เชิญครับ 

   พลเรือเอก พรีศักดิ์ วัชรมูล   :  เชิญอาจารยดวงสุดาครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ตอนนี้ เ ค รื่ อ ง เสี ยบบัตร ไม ค อยทํ า งานนะครับ  ข า งบนนี้ ก็ ไม ค อยทํ า งานนะ                    

บางที ตองเสียเวลาเล็กนอยนะครับ ไดแลวครับ ขอบคุณครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ดิฉัน ดวงสุดา เตโชติรส สสร. นะคะ สมาชิกในกลุม ๒ นะคะ ของทานวิชัย รูปขําดี       

ขอแปรญัตติในมาตรา ๖๓ วรรคสอง ในสวนของคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ มีความเห็นวา ควรจะตัดวรรคสองออกทั้งหมดนะคะ ทั้งนี้

เนื่องจากการที่ไปรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจากการสัมมนา

ในการรับฟงความคิดเห็นของทั้ง ๑๒ องคกร เมื่อวันที่ ๑ ถึง ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐         

ที่ผานมา ในสวนนี้ในวรรคสองที่พูดวา ที่ในวรรคสองของมาตรา ๖๓  ที่เขียนไววา  

 



    ๑๐๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๓๘/๒ 

 

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป         

แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน และความตอเนื่อง      

ในการจัดบริการสาธารณะ ในวรรคสองนี้ อาจจะทําใหเกิดความสับสน เขาใจผิดไดกับ

ขาราชการนะคะ เพราะสวนราชการจะไมอยูภายใตกฎหมายแรงงานสัมพันธ ป ๒๕๑๘ 

ในมาตรา ๔ แลวก็ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยบางแหงก็ไดเขียนไววา กิจการของ

มหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายประกันสังคม เปนตน 

ทานประธานที่เคารพคะ การเขียนใหขาราชการสามารถรวมกันตามวรรคหนึ่งไดนี่นะคะ - 

 

            - ๓๙/๑ 



    ๑๐๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๓๙/๑ 

 

จึงอาจทําใหเกิดปญหานะคะ ตอการบริหารราชการแผนดินไดนะคะ ในกลุม ๒ จึงเห็นวา

ควรจะตัดวรรคที่สองออกนะคะ และแกไขในวรรคที่สามนะคะ ซึ่งจะทําใหมาตรา ๖๓ 

ตามรางป ๒๕๕๐ นี้ จะเหมือนกับมาตรา ๔๕ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ซึ่งไมไดตัดสิทธิ

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจอ่ืน ซึ่งไดมีกฎหมายเฉพาะอยูแลว เชน พรบ. แรงงาน รัฐวสิาหกจิ

สัมพันธ ขอบพระคุณคะทาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ออ ทานสวิงครับ เชิญครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๖๓ นะครับ ผม สวิง 

ตันอุด ครับ คณะกรรมาธิการไดแกไขใหเรียบรอยแลวครับ ขอบคุณครับ 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
ขอบพระคุณครับ ทานสุรชัยครับ  
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๖๓ ครับ 

ผมเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในมาตรา ๖๓ ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพของ

บุคคล ในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ

เอกชน หรือหมูคณะอ่ืน ในทางปฏิบัติจริงอาจจะมีปญหาลักษณะเดียวกับเรื่องของ

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและเปดเผย  กลาวคือ  อาจจะมีการถูกแทรกแซง            

หรือถูกคุกคามโดยผูที่ไมหวังดี หรือผูที่ไมประสงคที่จะใหเกิดการรวมตัวกัน ซึ่งเหตุการณ

ดังกลาวนั้น มักจะเกิดกับพี่นองผูใชแรงงานเปนสวนใหญ ในการที่จะรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงาน 

หรือเปนสหพันธแรงงาน ดวยเหตุดังกลาว ทางกลุมของกระผมจึงได ขอแปรญัตติ       

โดยขอเพิ่ม เติมขอความวา  การใชสิทธิ ในการรวมตัวกันเปนสมาคม  สหภาพ          

สหพันธ ดังกลาวนั้น จะตองไดรับการคุมครองไมใหผูถูกกระทําดังกลาวถูกกลั่นแกลง    

ถูกคุกคาม หรือถูกแทรกแซงในการรวมตัว นี่คือประเด็นที่ ๑ ที่ไดขออนุญาตแปรญัตติ

เพิ่มเติม    ทานกรรมาธิการยกรางอาจจะชี้แจงวา การใหการคุมครองนั้น มีบัญญัติ      

อยูในหมวดทั่วไป ในมาตรา ๒๗ แลวก็ตาม แตกระผมเห็นวา เรื่องของการคุมครองในที่นี้    

เปนเรื่องของการคุมครองเฉพาะกรณีที่มุงประสงคที่จะใหบุคคลที่ตองการใชเสรีภาพ 



    ๑๐๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๓๙/๒ 

 
ในการรวมตัวกันนั้น ตองไมถูกกลั่นแกลง หรือถูกคุกคาม หรือถูกแทรกแซงในการรวมตัว 

จึงไดแปรญัตติเพิ่มเติมใหเปนกรณีเฉพาะ อีกประเด็นหนึ่ง ที่กระผมไดขอแปรญัตติ

เพิ่มเติม ก็คือ นอกจากการใหเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนกลุมกอนดังกลาวแลว กระผม

ไดแปรญัตติใหรัฐตองสงเสริม เมื่อสนับสนุน หรือใหเสรีภาพแกประชาชนในการรวมตัวกัน

เปนหมูคณะแลว รัฐตองสงเสริมความเขมแข็งขององคกรที่เกิดจากการรวมตัวดังกลาว

ของประชาชนดวย กระผมจึงไดขอแปรญัตติ โดยเพิ่มขอความตอนทายของวรรคแรกวา 

และรัฐตองสงเสริมความเขมแข็งขององคกรจากการรวมตัวดังกลาว สําหรับวรรคที่ ๒ 

ของมาตรา ๖๓ ที่กระผมไดขอแปรญัตติ โดยเพิ่มขอความคําวา พนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น 

กระผมไมติดใจครับในสวนของวรรคที่ ๒ กราบเรียนทานประธานครับ  
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 
ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการไพบูลย เชิญครับ 
  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานสภา 

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพทุกทานครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย  

กรรมาธิการ ขอกราบเรียนประเด็นที่ทานสมาชิกไดกรุณาแปรญัตตินะครับ ในบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวของกับมาตรา ๖๓ ในประเด็นของทานคุณหมอนายแพทยธีรวัฒน ขออนุญาต    

เอยนามนะครับ ที่ทานไดกรุณาอภิปรายในประเด็น ในวรรคแรก ที่วา บุคคลมีเสรีภาพ   

ในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร และเพิ่มเติมในเรื่อง

ของสภาเกษตรกรแหงชาตินะครับ เปนจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ทางบทบัญญัติที่ทาง

กรรมาธิการไดยกรางขึ้น ซึ่งปรากฏในมาตรา ๘๓ ซึ่งเมื่อสักครูทานก็อภิปรายควบคูกันไป 

ในสวนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งปรากฏในสวนที่ ๗ แนวนโยบาย        

ดานเศรษฐกิจ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
          - ๔๐/๑ 



    ๑๐๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ประไพพิศ ๔๐/๑ 

 

ตามมาตรา ๘๓ ที่รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจนะครับ โดยเฉพาะ 

ใน (๙) ที่คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิต การตลาดสงเสริม  

และใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร   

ในรูปของสภาเกษตรกร กราบเรียนวา ในการบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับ ก็จําเปนที่

จะตองบัญญัติไวในสวนใดสวนหนึ่งนะครับ จะไมบัญญัติในเชิงของการซ้ําซอนนะครับ      

เพราะเปนที่เขาใจไดครับ อีกทั้งในเรื่องนี้นะครับ ถาดูในวรรคหนึ่ง ถาเขียนในเรื่องของ

สภาเกษตรกรแหงชาติ เปนเรื่องของคําเฉพาะเจาะจง ในคําอ่ืน ๆ จะมีสมาคม ก็จะมี

สมาคมหลากหลายกันไปนะครับ สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกรก็เชนกัน       

นะครับ ในเรื่องของสภาวิชาชีพก็ยังดีอยูหลายประการ เชน สภาทนายความนะครับ   

สภาการพยาบาล แพทยสภา หรือทางวิศวะ สถาปตยก็มี เปนเรื่องของสภาวิชาชีพ       

ถาไมเชนนั้นก็ตองเขียนกันยาวนะครับ ตรงจุดนั้น แลวก็ไมจบสิ้นครับ เปนเรื่องขององคกร

ที่กลาวไวรวม ๆ นะครับ คําวา หมูคณะอื่นก็ยอมมีความหมายที่จะเก็บตกในบรรดา   

กลุมที่เปนประโยชนในเรื่องของการใชสิทธินะครับ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาวา           

ที่กรรมาธิการบัญญัติไวในมาตรา ๘๓ (๙) ก็ใหความสําคัญในเรื่องนี้อยูแลวนะครับ  

   ในประเด็นตอมานะครับ ที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานอาจารย

ดวงสุดานะครับ ขออนุญาตเอยนาม ที่ตัดในวรรคสองออกไป ซึ่งทานไดรับขอมูล          

จากการรับฟ งความคิดเห็นมานะครับ  ตองกราบเรียนว า  ในประเด็นนี้  ทาง

คณะกรรมาธิการเอง ไดยกรางขึ้นในฐานะรับฟงความคิดเห็นเชนกันนะครับ ก็อาจจะ    

ฟงในลักษณะขอมูลที่หลากหลายนะครับ ในกรรมาธิการก็ฟงจากทางองคกรตาง ๆ       

นะครับ ทางคณะกรรมาธิการและประชาชนที่มีเขามานี่ เรียนวา ในเรื่องของการรวมของ

ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ ที่จะใหเสรีภาพในการรวมกลุม เชนเดียวกับบุคคลนะครับ ใน

เร่ืองนี้เรียนวา สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน ซึ่งสวนใหญจะเกิดจากสหภาพแรงงาน ใน

สากลนะครับ เปนเชิงของสิทธิมนุษยชน หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีอยูในตัวตน 

พรอมกับการเกิดมาเปนมนุษยของทุกคนนะครับ โดยที่รัฐเองไมอาจที่จะเลือกปฏิบัติ 

เพราะสถานะที่เปนขาราชการได โดยสิทธิเสรีภาพในการรวมกันเปนสหภาพแรงงาน     

นะครับ  ในตัวของมันเอง หมายความรวมถึงสิทธิในการที่จะเจรจาตอรองในเรื่องของ 



    ๑๐๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ประไพพิศ ๔๐/๒ 

 

คาจาง อันนี้พูดถึงสหภาพแรงงาน คาจาง เงื่อนไขการทํางาน ทั้งนี้ สิทธิเสรีภาพในการ

รวมตัวเปนสหภาพแรงงานนี้ ไดรับการยอมรับในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

และกติกาสากลวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขององคการสหประชาชาติ   

นะครับ นอกจากนั้น ก็ไดกําหนดไวในอนุสัญญาหลักขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

ซึ่งประเทศที่ปกครองในระบบของเสรีประชาธิปไตยสวนใหญมีความกาวหนาทาง

อุตสาหกรรม ตางก็ยอมรับในหลักการขางตนนะครับ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส 

เยอรมัน หรือในญ่ีปุนนะครับ ถาดูถึงในบางประเทศ อยางเชน ทางฝรั่งเศสนะครับ ได

รับรองสิทธิแกขาราชการถึงขั้นนัดหยุดงานไดนะครับ แลวในบางประเทศ อยางญี่ปุน 

ขาราชการอาจกระทําไดเพียงการเสนอขอเรียกรอง และการมีสวนรวมในการเจรจา

ตอรองที่จํากัดเทานั้นนะครับ  ในระบบของเราที่ผานมายังไมมีการยอมรับในเรื่องนี้        

นะครับ เนื่องจากติดในเรื่องของวินัยบาง ติดในเรื่องของการตอรองอะไรตาง ๆ ซึ่งมอง

สภาพคลายกับเราจะไปแยกสวนระหวางขาราชการกับผูใชแรงงานนะครับ การทําหนาที่

ขาราชการ ก็นับวามีเกียรติ มีศักดิ์ศรีนะครับ แตก็เปนการใชแรงงานอีกชนิดหนึ่งนะครับ 

ในเรื่องนี้นะครับ ทางกรรมาธิการก็เปนหวงครับ ไมใชวาจะรวมตัวเปนสหภาพขาราชการ 

แลวจะทําอะไรไดทุกสิ่งทุกอยาง คณะกรรมาธิการจึงเห็นวาในเรื่องนี้นะครับ ที่บัญญัติไว

ในมาตรา ๖๓ วรรคสอง ------------------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๔๑/๑  



    ๑๐๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     กุลนที ๔๑/๑ 

 

ก็จะมีขอจํากัดตามสมควร ไมใชรวมตัวแลวทําไดเต็มที่ อยางเชน สหภาพแรงงาน       

เปนการทั่วไปนะครับ ในขอบัญญัติเงื่อนไขของวรรคสองที่กําหนดวา ขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป ก็คือ สามารถที่จะ

ทําสหภาพได สมาคมขาราชการตอนนี้มีแลวนะครับ ผมก็เปนกรรมการบริหารสมาคม

ขาราชการอยูดวย แตบทบาทนะครับ มันเหมือนกับไมมีกฎหมายขึ้นมารองรับ ในลักษณะ

นั้น ก็จึงไดมีบทบาทตามสมควร ไมมีความเขมแข็ง ที่กรรมาธิการบัญญัติวา แตทั้งนี้ ตอง

ไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการจัดทํา

บริการสาธารณะ ก็หมายความวา ขาราชการจะนัดหยุดงานไมไดอยูแลวนะครับ ในเรื่อง

นั้น ก็ตองติดอยูในกรอบของกฎหมาย อยางเชน ทหาร ตํารวจนะครับ ที่จะนัดหยุดงาน 

ตรงจุดนั้นก็ไมสามารถทําได แลวที่มีการบริการสาธารณะในเรื่องของการขนสง ในเรื่อง

ของสาธารณูปโภค ก็ไมสามารถที่จะหยุดงานเพื่อใหขาดความตอเนื่องไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นขอจํากัดในเรื่องนี้ ก็คือ รวมตัวเพื่อความเขมแข็งนะครับ แตก็จะมีขอจํากัด 

ตามที่ผมกลาวที่กรรมาธิการไดยกรางขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ตกลง

เสียงออดเตือนมีจริง ๆ นะครับ ทานศิวะครับ เชิญครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี      

ขออนุญาตถามความรูนิดเดียวนะครับ ทานกรรมาธิการครับวา การที่เราใหสิทธิขาราชการ

ในการรวมกลุมนี่ มันจะไดรับการคุมครองมากนอยแคไหน อยางสมมุติวา พวกขาราชการ

เห็นวา การแตงตั้ง โยกยาย ของนักการเมือง ของผูบริหารนั้นเปนไปโดยไมชอบอยางนี้   

นะครับ หรือวากลั่นแกลงอยางนี้ มีการรวมกลุมมากลาวหาผูบังคับบัญชา มันจะไดรับ

การคุมครองสักขนาดไหนครับ เพราะวาในพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน มันเรื่อง

วินัย มันมีเร่ืองการกระดางกระเดื่องผูบังคับบัญชา หรืออะไรตาง ๆ เหลานี้ เรายังมีอยู  

อันนี้ผมไมทราบวา ตามเจตนารมณนี้จะใหมีการคุมครองมากนอยแคไหน เพราะผม    

คิดวา ถามาตรานี้ออกไป ผมคิดวา ขาราชการดีใจนะครับ เพราะจะไดมีโอกาสในการที่จะ

ถวงดุลอํานาจการบังคับบัญชาที่ไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชาได หรือถวงดุลอํานาจ    

ที่ไมเปนธรรมของนักการเมืองที่เขามาบริหารในกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ ดวย      



    ๑๑๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๔๑/๒ 

 

เพราะทุกวันนี้ขาราชการเหมือนกับคนถูกปดปาก เพราะฉะนั้นในการรวมกลุมกันไดนี่   

ทําไดมากนอยแคไหน แลวจะตองไปแกพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนหรือเปลา    

ถาเราออกรัฐธรรมนูญนี้ไป ขออนุญาตถามเปนความรูนะครับ  

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังก เพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ การเพิ่มเติมวรรคนี้เขาไปนั้น ก็จะ

สอดคลองอยูกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการพลเรือน ซึ่งกําลังจะทําใหม   

ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนที่ทําใหมนั้น จะมีคณะกรรมการพิทักษ

คุณธรรมเกิดขึ้น  เปนคณะกรรมการอิสระ  ซึ่งจะรับเรื่องที่ขาราชการได รับความ          

เดือดรอนจากความไมเปนธรรมทั้งหลาย ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชาหรือทางสาย

การเมืองก็ตามนั้น ก็จะมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอคณะกรรมการนี้ได ทีนี้สิ่งที่

คณะกรรมาธิการเติมอันนี้เขามานั้น ก็มองเห็นวา ถาลําพังคน คนเดียวนั้น มันอาจจะ

ลําบากในการที่เขาจะตอสูกับระดับสูงกวา ในระดับผูบังคับบัญชา การรวมตัวของ

ขาราชการที่ มีขึ้นนั้น  ก็อาจจะผลักดันเรื่องที่ เขาได รับความเดือดรอนนั้นเขาสู

คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม ซึ่งจะไดดูแลความไมเปนธรรมทั้งหลาย แลวเมื่อ

คณะกรรมการมีมติเปนอยางไรแลว ทุกคนก็ตองปฏิบัติตามในสายงานของขาราชการ   

นะครับ เขาใจวา ที่เติมเขามามันก็จะสอดรับไป แลวสิ่งที่ทานศิวะไดกรุณาสอบถามนั้น 

นาจะทําใหผลักดันเกิดขึ้นไดอยางจริงจังได แลวก็มีระบบการคุมครองอยูครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๖๓ นี่ มี ๓ วรรคนะครับ กรรมาธิการแกไขวรรคแรก        

ในวรรคแรกนี่ จากการที่กรรมาธิการไดอธิบายแลว มีทานใดยังติดใจไหมครับ ตองลงมติ

ไหมครับ ทานกฤษฎา 

 



    ๑๑๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๔๑/๓ 

 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม กฤษฎา      

ใหวัฒนานุกูล ครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ มาตรา ๖๓ นี่นะครับ เปนมาตราที่

สําคัญมาตราหนึ่ง ที่พี่นองประชาชนใหความสนใจเปนอยางยิ่ง แลวก็เปนหัวใจหนึ่งดวง

ดวยนะครับ ของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ สิ่งที่คณะของกระผมไดแปรญัตติเพิ่ม

นะครับ ก็คือ เนนเรื่องการสงเสริมความเขมแข็งขององคกรที่ตองรวมตัวกันนะครับ         

ซึ่งตรงนี้นะครับ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                        - ๔๒/๑ 

 

 



    ๑๑๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๔๒/๑ 

 

เม่ือสักครูนี้ทางทานกรรมาธิการผูทรงเกียรติไดกลาวเหมือนกัน แตทีนี้วา อยากได    

ความกระจางอีกสักนิดนะครับ เพราะวาในมาตรา ๖๓ นี่นะครับ ทําใหพี่นองเกษตรกร    

ที่เปนผูที่ดอยโอกาสทางสังคมมีโอกาสในการรวมตัวกัน หรือตอสูเพื่อความคงดํารงอยูกับ

ทางสังคมได ก็อาศัยมาตรานี้แหละครับ ในการรวมกลุม รวมตัวกันเปนสหกรณก็ดีนะครับ 

สมาคมก็ดี  สหพันธก็ดี  เปนกลุมเกษตรกรก็ดีนะครับ  เพราะตรงนี้จะทําให เปน

กระบวนการสําคัญในการเขามารองรับ เพื่อเปนการตอรองอํานาจทางสังคม เพื่อการ

ดํารงชีพอยู ในขณะเดียวกันทานไดเอยถึงมาตรา ๗๙ (๙) นะครับ ที่พูดถึงในประเด็นของ

สภาเกษตรกร ตรงนี้ผมคิดวา พี่นองเกษตรกรถาไดดูวันนี้ก็คงขอขอบพระคุณสมาชิกสภา

รางนะครับที่หลาย ๆ คน ก็คงจะเปนทั้งสภานะครับ คงเปนความดีของเราทั้งสภานะครับ 

ที่ไดบรรจุสภาเกษตรกรแหงชาติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว ตรงนี้แหละครับจะเปน

หัวใจที่สําคัญที่สุดวา คนสวนใหญของประเทศไดรับการพิจารณาดูอยางแทจริงนะครับ 

ขอขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดี 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

เดี๋ยว ฟงของทานผมยังไมเขาใจเลย 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ประเด็นอยูตรงนี้ครับ คือ ประเด็น             

อยูมาตรา ๖๓ นะครับ เราเพิ่มวา โดยไดรับการคุมครองไมใหผูกระทําการดังกลาว       

ถูกกลั่นแกลง ถูกคุกคาม หรือถูกแทรกแซงในการรวมตัว และรัฐตองสงเสริมความเขมแขง็

ขององคกรจากการรวมตัวดังกลาว เปนสิ่งที่พวกเราวิตกกังวลครับวา เราตองการใหรัฐ

ตองสงเสริมความเขมแข็งจากการรวมตัวตรงนี้นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
กรรมาธิการเขายอมหรือยังครับ ยังไมไดยอมไมใชหรือครับ 
   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล :  ยังครับ ก็ไมไดยอมไงครับ ผมเลยตองถาม

เหตุผลวา เมื่อสักครูนี้ทานไพบูลยทานไดเอยในประเด็นของการรวมตัวความเขมแข็ง    

ตรงนี้ไวแลวนะครับ ผมเลยอยากทําความเขาใจในสวนตรงนี้เพิ่มเติมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
กรรมาธิการเขาตอบไปแลว ผมเห็นทานขอบคุณ ผมนึกวากรรมาธิการเขายอม 



    ๑๑๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๔๒/๒ 

 
   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล :  ออ ผมพูดประเด็นสภาเกษตรกรครับ             

คนละประเด็นนะครับ พอดีเปนชวงที่ทานเปลี่ยนการทําหนาที่กันพอดีครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
เปลา ของทานไมมีสภาเกษตรกรนี่ในนี้ 
   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล :  ไมใชครับ พอดีเม่ือกี้นี้มีประเด็นเชื่อมโยงไป

อยูครับ ซึ่งกอนหนามีการแปรในชั้นนอกรอบกันครับวา ผมเปนคนแปรวา มีสภาเกษตรกร

ในมาตรา ๖๓ ครับ ไปดูในเอกสารหมายเลข ๑ ที่เปนการแปรชั่วคราวกันไดเลยครับ         

แตทางกรรมาธิการยกรางไดนําไปใสในอีกในหมวดมาตราหนึ่งครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ถาอีกมาตราหนึ่ง อยาเพิ่งพูดเลยครับ เดี๋ยวงงครับ ผมก็มาตอดวย ทานสมเกียรติ

ครับ เชิญครับ 
   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ก็คงจะเปน

สรางความมั่นใจสักนิดนะครับ ในฐานะที่ผมอยูในภาคนี้พอดีครับ ทานประธานครับ     

ผม สมเกียรติ รอดเจริญ  สสร. ครับ ก็คงมาตรา ๘๖ ที่เราไดดําเนินการแปรกันไปจาก

วรรคที่ ๑ เรียบรอยแลว ทีนี้มาคุยถึงวรรคที่ ๒ ที่ทานไพบูลย ขออนุญาตที่เอยนามนะครับ 

ทานพูดถึงขาราชการและเจาหนาที่ ซึ่งเราพยายามที่จะใสคําวา พนักงานรัฐวิสาหกิจและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาไป แตทานอธิบายเสร็จเรียบรอย ก็อยากจะรับความมั่นใจ

ครับวา เจาหนาที่ของรัฐ มันหมายถึง รัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย   

แคนั้นแหละครับ ผมอยากทราบตัวนี้นะครับ และอีกประเด็นหนึ่ง ในกรณีการรวมตัวของ

ขาราชการนี่นะครับ ถาเผื่อวา ของเรา ประเทศเราไปลงนาม  ในขอตกลงไอแอลโอ     

(ILO – International Labour Organization) องคกรแรงงานระหวางประเทศ มาตรา ๘๗ 

วาดวยสิทธิการรวมตัว แลวก็มาตรา ๙๘ สิทธิการเจรจาตอรองรวมนะครับ ถาเผื่อลงนาม

ไปตั้งแตรัฐบาลที่ผานมา ก็คงไมตองมีมาตราในรัฐธรรมนูญนี้มาชวย ขอบคุณครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 
ครับ ทานกรรมาธิการมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มไหมครับ  
 



    ๑๑๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๔๒/๓ 

 
   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนในวรรคที่ ๑ ที่มีทานสมาชิก

ไดหารือนะครับ อยากจะเติมขอความ โดยไดรับการคุมครองไมใหกระทําการดังกลาว   

ถูกกลั่นแกลง ถูกคุกคาม หรือถูกแทรกแซงในการรวมตัว และรัฐตองสงเสริมความเขมแขง็

ขององคกรจากการรวมตัวดังกลาว ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ทุกทานครับวา ความจริงคําที่สําคัญที่กลุมทานสุรชัยขอเพิ่มเติมนี่ มี ๒ คําสําคัญ  คําแรก 

คือ คําวา คุมครอง คําที่ ๒ คอื คําวา สงเสริม นะครับ ที่เหลือผมเขาใจวา เปนรายละเอียด 

ความจริงกรรมาธิการไดกราบเรียนทานสมาชิกสภารางทุกทานไปแลวนะครับวา      

ความจริงคําทั้ง ๒ คํา นี่ถูกเขียนอยูแลวนะครับ แตวากรรมาธิการคงไมสามารถไปเขียน

คํา ๒ คํานี้ แลวขยายรายละเอียดในทุกมาตราที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพได ไมอยางนั้นคง

ตองเขียนทุกมาตราหมดละครับวา คุมครองสงเสริมอยางนั้น ---------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๓/๑ 
 

 



    ๑๑๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๓/๑ 

 

อยางนี้ อยางโนน ในรายละเอียด กรรมาธิการเลยขออนุญาตเขียนคําวา คุมครอง อยูใน

มาตรา ๒๗ และเขียนคําวา สงเสริม อยูในมาตรา ๒๘ วรรคทาย ขออนุญาตกราบเรียน

ทานอีกทีนะครับ ในมาตรา ๒๗ ก็จะเขียนวา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว   

โดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับความคุมครอง  

นะครับ มีคําวา ยอมไดรับความคุมครอง หมายถึงทุกประเภท ทุกประเภทหมดครับ       

ไมเฉพาะสิทธิในการรวมกลุมตามมาตรานี้เทานั้น ก็ไดรับความคุมครองทั้งหมด อันที่ ๒ 

คือ เร่ืองความสงเสริม ก็เขียนอยูในมาตรา ๒๘ วรรคทายครับ บอกวา บุคคลยอมมีสิทธิ

ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใชสิทธิตามความในหมวดนี้ 

หมายถึงทุกเรื่องครับ รัฐจะใหความสงเสริม สนับสนุน ถาไปเขียนเรียงทีละมาตรา          

ก็จะตองยาวมาก ๆ แลวก็จะตองไปแจกแจงรายละเอียดนะครับ มาตรานี้จะสงเสริมอะไร 

มาตรานี้จะคุมครองอะไรบางนะครับ กรรมาธิการก็ขออนุญาตกราบเรียนแคนั้นครับ  

  สวนประเด็นที่ ๒ ที่มีการเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับวา คําวา ขาราชการและ

เจาหนาที่ของรัฐ นั้น จะรวมถึงรัฐวิสาหกิจกับทองถิ่นดวยหรือไมนะครับ ก็ขออนุญาต

กราบเรียนวา คําทั้ง ๒ ครอบคลุมรวมอยูแลวนะครับ คําวา ของรัฐวิสาหกิจ ผมเขาใจวา  

มีคําวา พนักงาน มีการใชคําที่แตกตางกันไป แตก็จะรวมอยูกับคําวา เจาหนาที่ของรัฐ 

ครับ สวนคําวา ทองถิ่น มี ๒ ประเภทดวยกัน บางสวนเปนขาราชการ บางสวนเปน

พนักงานนะครับ ก็จะรวมทั้ง ๒ คํา อยูดวยกันทั้งหมดอยูแลว เพราะฉะนั้นคําวา 

ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ จะรวมทั้งหมดอยูในมาตรา ๖๓ วรรคสองแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อทานไปเติมมาตรา ๗ กับมาตรา ๒๘ แลวนี่ มาตรา ๖๓ นี่คงเดิม ถูกตองไหมครับ   

ทานสุรพลกลุมเดียวกับทานสุรชัยหรือเปลาครับ พอใจไหมครับ ที่กรรมาธิการแกใหแบบนี้ 

เชิญครับ  

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ กราบเรียน    

ทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพล พงษทัดศิริกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ      

นะครับ คือ กระผมตองขออนุญาตขอความรูนิดหนึ่งครับวา เดิมนี่นะครับ ในรางเดิมเรา 

 



    ๑๑๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๓/๒ 

 

เขียนวา องคกรเอกชน  ในวรรคแรกนะครับ   แลวก็มาเพิ ่มเปน   องคการพัฒนา

ภาคเอกชน ความหมายแตกตางกันอยางไรครับ แลวก็อีกอันหนึ่ง ก็คือวา ที่ทานสุรชัย

แปร แลวผมไดรับรองไปนี่นะครับ ไดสนับสนุนไปนี่ ในการเพิ่มคําวา องคการปกครอง

สวนทองถิ่น กระผมจําไดวา เคยมีคําวินิจฉัยนะครับ ของสํานักงานคณะกรรมการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอวรรคแรกกอนครับทาน 

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  วรรคแรกกอนหรือครับ ถาวรรคแรก                

ก็ขออนุญาตสอบถามความเขาใจแคนั้นละครับวา มีความแตกตางกันอยางไร หรือวา    

มีคําจํากัดความที่ไมเหมือนกันอยางไรครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาอธิบายไปรอบแลวนี่ครับ อธิบายไปแลวครับ ทานครับ เดี๋ยวทานไมเขาใจ มาถามเขา

อีกทีดีกวานะครับ เดี๋ยวก็กลายเปนอธิบายสองสามรอบ ผมถามทานสุรชัยก็ไดครับ       

ขออนุญาต หรือทานกฤษฎาก็ได ที่กรรมาธิการเขาขอแกไขถอยคําดังกลาวนี่ครับ ในกลุม

ของทานพอใจหรือยังครับ เอาไวมาตรา ๗ คําหนึ่ง มาตรา ๒๘ อีกคําหนึ่งครับ เชิญครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ กอนที่จะ

ตอบคําถามทานประธาน  ผมขอเรียนถามทานอาจารยสมคิดอีกครั้งหนึ่ง  เ ม่ือกี้          

ทานอาจารยสมคิดชี้แจงใหคณะของผมทราบวา คําวา สงเสริม มีอยูในมาตรา ๒๘    

วรรคทายแลวนะครับ ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมวา คําวา สงเสริม ในมาตรา ๒๘   

วรรคทายนั้น มีความหมายมากนอยแคไหน ระดับของการที่รัฐจะสงเสริมการใชสิทธิ

เสรีภาพของพี่นองประชาชนตามมาตรา ๒๘ วรรคทายนั้น คือการสงเสริมใหประชาชน   

ใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือจะสงเสริมหลังจากที่เขาไดใช

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแลวดวย ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยสมคิดครับ  

 

 



    ๑๑๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๓/๓ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาต            

ทานประธาน สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ความจริงในมาตรา ๒๘ วรรคทาย ไมไดใช

คําวา สงเสริม อยางเดียวครับ  ใชคําถ ึง  ๓  คําดวยกัน  สงเสริม  สนับสนุน  และ

ชวยเหลือจากรัฐ ก็หมายถึงทั้งกอนและหลังละครับ แลวการสงเสริม สนับสนนุ ชวยเหลอื 

ก็ขึ้นกับลักษณะของสิทธิเสรีภาพนั้นเอง ถาเปนเรื่องของการรวมกลุมก็ไปสงเสริมใหเขา

รวมกลุมกันนะครับ ถาเปนเรื่องของการเขาถึงขอมูลขาวสาร ก็ไปสงเสริมใหเขาเขาถึง

ขอมูลขาวสาร  ไดงายขึ้น ถาเปนเรื่องของไดรับสวัสดิการ ก็ตองไปสงเสริมสวัสดิการ   

ตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม ก็ขออนุญาตกราบเรียนวา ก็ไดคํานึงถึงครับวา อาจจะมีปญหา

อยางที่ทานสุรชัยคิด ก็ไดใชคําอยู ๓ คําดวยกัน สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ 

นะครับ ซึ่งจะกวางขวางครับ สวน สงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือจากรัฐอยางไรบาง        

ในแตละเรื่อง ก็คงตองมีกฎหมายไปบัญญัติไวโดยตรงครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

พอไดไหมครับ ทานสุรชัยครับ  

 

                  - ๔๔/๑ 

   



    ๑๑๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รัตนา ๔๔/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทีนี้หารือทานอาจารยสมคิดตอนะครับ 

ถอยคําที่ผมขอแปรญัตติเพิ่มเติมคําวา รัฐตองสงเสริมความเขมแข็งขององคกรจากการ

รวมตัวดังกลาว  ทานวาอยูในความหมายของคําวา สงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือ 

จากรัฐ ตามมาตรา ๒๘ วรรคทายแลวหรือยังครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  รวมแลวครับ ทานครับ 

ขออนุญาตครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  รวมอยูแลวนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ใชครับ  ทานครับ 
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถารวมอยูแลว ยืนยันวารวมอยูแลว           

ไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

วรรคหนึ่งทานไมติดใจแลวนะครับ ของกลุมทานอาจารยพิเชียร มีใครติดใจไหมครับ        

ที่เติม สภาเกษตรกรแหงชาติ กรรมาธิการเห็นดวยหรือเปลาครับ สภาเกษตรกรแหงชาตินี่ 

เมื่อกี้ใครตอบครับ ผมถามคําเดียววา เห็นดวยหรือเปลาครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  กรรมาธิการไมเห็นดวย 

เนื่องจากวา อยูใน ๘๓ (๙) ซึ่งเปนเรื่องเดียวกันอยูแลวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

กลุมของทานพิเชียร มีใครติดใจไหมครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ไมติดใจครับ ที่ทานไดยกไปไว มาตรา ๘๓ (๙)  

ครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมติดใจ ผานนะครับ ดังนั้น มาตรา ๖๓ วรรคแรกนี่ ถือวาผานหมดนะครับ มีทานใดติดใจ

ไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมี ก็อยูที่วรรคสองนะครับ และวรรคแรกนี่ เดี๋ยวผมถาม            

ใหครบเลย กรรมาธิการแกไข มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

 (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
 



    ๑๑๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รัตนา ๔๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผานแลวนะครับ  วรรคที่  ๒  นะครับ  ในกลุมทานอาจารยวิชัยนี่ ขอตัดทั้ งวรรค         

อาจารยดวงสุดาครับ ยังคงยืนยันไหมครับ ฟงกรรมาธิการแลว  

  รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส  :  ไมติดใจแลวคะ ทานคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจนะครับ  วรรคสอง  กลุมทานสุรชัยนะครับ  มี เพิ่ม  พนักงานรัฐวิสาหกิจ                

และเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของทานยังยืนยันไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมติดใจครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมติดใจ ผานนะครับ ดังนั้น มาตรา ๖๓ นี่ถือวาผาน วรรคสามของทานสุรชัย มีไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีแลวนะครับ ถือวา ผานหมดนะครับ ไมตองโหวตนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมน ูญ) :   

มาตรา ๖๔ ไมมีการแกไข คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ขอสงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ ทานสุนทรยกมือนี่ กลุมทานสุรชัยหรือเปลาครับ  

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี        

เราทํางานกันมาสี่หาวันแลว แลวก็ไดไปรวม ๖๐ มาตราแลว ผมขอเรียนเสนอ พรอมกับ

รับฟงความเห็นของทานสมาชิกทั้งสภาดวยนะครับ เพื่อปองกันความมั่วนะครับ       

ความสับสน ผมอยากใหทางทานสั่งการ ดําเนินการใหจัดพิมพมาตราที่เราผานไปแลว 

เปนเลม เปนชุด ๕๐ มาตรา เลมหนึ่งหมายความวา ปรับใหออกมาแตละครั้ง แตละครั้ง 

เพื่อที่วา ถามัวแตรอใหหมดรวม ๓๐๐ มาตรานี่ พิมพออกมาครั้งเดียวนี้ ผมเกรงวา เมื่อ

นานเขาไป ก็จะมีเกิดขอโตแยงกันอีกวา มันหลายวันนะทาน ถาหากวา ณ วันนี้ ไมไดพูด

อยางนี้ แลวถาทานทําเชนนี้ไดนะครับ  ทางพวกผมซึ่งออกกลับไปสูประชาชนนี่ ก็จะไดนํา 



    ๑๒๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  รัตนา ๔๔/๓ 

 

ขอมูลเหลานี้ไปใหประชาชนดูวา ขณะนี้แกไขถึงมาตรา ๕๐ แลวนะ มีอยางนี้ ๆ ใหดูไว 

แลวก็ถึงรอยแลวนะ ใหมันเปนระยะ ๆ ขอเรียนเสนอเชนนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานไมเสนอ กรรมาธิการ เจาหนาที่เขาทําอยูแลวนะครับ ทานสามารถดูได

ตลอดเวลานะครับ เขาพิมพตอเนื่องครับ ทานไมตองกังวลครับ สามารถดูไดตลอดครับ 

เชิญทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เรียนทานประธาน มาตรา ๖๔ ขอมอบหมายให

ทานกฤษฎา ผูรับรองเปนผูนําเสนอแทนครับ  

    นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)   :  

เชิญทานกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๖๔ นั้น  

ก็เปนสิ่งที่สําคัญอีกมาตราหนึ่งนะครับ ที่ทางกรรมาธิการยกรางไดนําเสนอ ผมวาเปนสิ่ง

ที่ดีครับ เพราะวารัฐธรรมนูญนั้น สิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยางหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของการเมืองครับ   

เปนเรื่องของพรรคการเมืองนะครับ มาตรา ๖๔ ครับ ทางคณะเราไดขอแปรญัตตินะครับ 

จากเดิมนะครับ  บุคคลยอมมีเส รีภาพในการรวมกันจัดตั้ งนะครับ  ตัดนะครับ             

พรรคการเมืองนะครับ -------------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๔๕/๑ 

 

  

 

 

 

 



    ๑๒๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           เกศราภรณ ๔๕/๑ 

 

เราเพิ่มวา พรรคการเมือง  และเปนสมาชิกพรรคการเมือง  เพื่อสรางเจตนารมณ            

ทางการเมืองของประชาชน และเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตาม

เจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     

ทรงเปนประมุข ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงนี้นะครับ เหตุเนื่องจากวา เราตองมี  

คําวา สมาชิก เพราะเนื่องจากพรรคการเมืองนั้น ตัวพรรคไมสามารถสรางเจตนารมณ    

ไดครับ ตองใหสมาชิกครับ ซึ่งเปนตัวบุคคล หรือเปนผูที่ดําเนินการ ก็คือ ตัวคน              

นี่แหละครับ จะตองเปนผูไปทํากระบวนการ ก็คือ เจตนารมณทางการเมือง และดําเนิน

กิจกรรมครับ เพราะวาพรรคการเมืองนั้นดําเนินกิจกรรมไมไดครับ แตตัวสมาชิกพรรค   

จะเปนผูดําเนินกิจกรรมไดครับ จึงขอเสนอเพิ่มวา และเปนสมาชิก ดวยครับ ขอบพระคุณ     

ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ทานกรรมาธิการ เชิญอาจารยประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ สําหรับในรางมาตรา ๖๔ นี้ เนื้อความโดยทั่วไปก็จะ

มาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ สําหรับที่ทานสมาชิกขอแปรญัตติ ตัดคําวา จัดตั้ง

เปนพรรคการ เมือง  ใหตัดคํ าว า  เปน  ออกนี่ นะครับ  กระผมไดหารื อกับทาง

คณะกรรมาธิการแลวนะครับ ก็ยินยอมตัดคําวา เปน ออก ตามที่ทานขอแปรนะครับ     

แตในสวนที่ทานขอเพิ่มนะครับ คําวา เปนสมาชิกพรรคการเมือง นี่นะครับ กระผมใครจะ

ขอกราบเรียนวา การที่จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดหรือไม อยางไรนี่ โดยปกติก็เปน

สิทธิอยูแลว แลวเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง   

นะครับ ผูที่สามารถจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดนี่ ก็จะมีบทบัญญัติกําหนดอยูแลว   

นะครับ ถาไมมีการเสียสิทธิ ไมถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไมขาดคุณสมบัติ ก็สามารถที่จะ

เปนสมาชิกพรรคการเมืองไดครับ ถาหากวา นําถอยคําการเปนสมาชิกนี่นะครับ            

มาบัญญัติอยูในมาตรา ๖๔ นี่นะครับ อาจจะเกิดปญหาการตีความขึ้นไดนะครับ 

เนื่องจากวา ในกฎหมายบางฉบับหามนะครับ อยางเชน ขาราชการบางประเภทนะครับ 

ขาราชการตุลาการก็ดี  หรือวาขาราชการอัยการก็ดี  มีกฎหมายขององคกรนั้น  ๆ 



    ๑๒๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          เกศราภรณ ๔๕/๒ 

 

ก็หามการเปนสมาชิกการเมืองครับ หรือแมกระทั่งวุฒิสมาชิก ก็เชนเดียวกันนะครับ      

ในรางที่ยกรางตอไปนี่นะครับ การเปนวุฒิสมาชิกนี่ก็จะหามการเปนสมาชิกพรรค

การเมืองในระยะเวลาที่กําหนดครับ ถาหากวาจะเติมคําวา สมาชิกพรรคการเมือง เขาไป

ใน มาตรา ๖๔ นี้นะครับ อาจจะเกิดปญหาในการตีความไดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ทางทาน กกต. ชี้แจงแลว ทานยัง พอใจไหมครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ทานประธานครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล 

อีกครั้งหนึ่งครับ ก็ถาเปนอยางนี้นะครับ ผมก็ตองขอบคุณทานประพันธดวยครับ ที่ไดให

ความรูในสวนนี้ เพราะวาสิ่งที่สําคัญ คือ ตองการความชัดเจนครับ เพื่อจะไดอยูใน

เจตนารมณนะครับ ถาเปนอยางนี้ก็ขอบพระคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตก็ตัดใหทานไปคําหนึ่งนะครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ เปนไปตามที่กรรมาธิการตัดออก คําวา เปน ออกนะครับ ทานเลขาธิการเชิญตอครับ

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :

สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน ไมมีการแกไข มาตรา ๖๕ มีการแกไข โดยอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง 

และคุณวัชรา หงสประภัศร ขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ของทานอาจารยเจิมศักดิ์นี่ เขาแกไปใหแลวไมใชเหรอครับ แกใหแลวใชไหมครับ

อาจารยสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่ เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ            

ก็ขอบคุณทานกรรมาธิการครับที่แกให ที่เติมใหคําวา ความหลากหลายทางชีวภาพ ครับ 

แตความหลากหลายทางเพศ ยังไมไดเติมครับทานประธาน ขอบพระคุณครับ 

 



    ๑๒๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           เกศราภรณ ๔๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

อาจารยวัชราเชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมมีขอเสนอครับ หลังจากที่ไดปรึกษากับ         

ทานผูแปรญัตติคนอื่นแลว เมื่อมาพิจารณามาตรา ๖๕ แลวรวมทั้ง ๖๖ ดวยนะครับ       

มีความเกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๘๔ เพราะฉะนั้นขอเสนอวา ไปพิจารณาทั้งมาตรา ๖๕ และ 

๖๖ รวมกับมาตรา ๘๔ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ทานกรรมาธิการครับ ฟงอยูหรือเปลาครับ ขอทบทวนอีกทีครับ พอดีมีหลายเรื่องครับ        

ที่ตองปรึกษากันครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มาตรา ๖๕ และ ๖๖ เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๘๔ 

ขอไปพิจารณารวมกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ มันเกี่ยวกันจริงไหม หรือวาแยกกันได 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  แยกกันก็ไดครับ       

รวมก็ได แตขออนุญาตวา เอามาพิจารณาตอนนี้เลยไดไหมครับ สิทธิชุมชน จะไดจบไป 

แลวก็ความจริงเมื่อกี้มีทานสุนทรใชไหมครับบอกวา --------------------------------------------- 

 

          - ๔๖/๑ 

 

 

 

   

 



    ๑๒๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๔๖/๑ 

 

ขอใหกรรมาธิการชวยเขียนมาทั้งหมดนะครับ ที่เขียนมาทั้งหมด แลวกรรมาธิการเขา

อยากเขียนออกมานะครับ เขาใจวา วันจันทรนาจะแจกทานได แลวก็ถาพิจารณา

ตอเนื่องกันไป เขาใจวาเราจะไดดูทั้งหมดเลยครับ ขอทานวัชราครับวา สิทธิชุมชน       

ทางกรรมาธิการไดเตรียมคนตอบไวแลวนะครับ จะไดตอบคําถามทานทั้งหลายได      

วันนี้อยูกันเยอะพอสมควรครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมพิจารณาดูเร่ืองเวลาแลวนะครับ              

ถาพิจารณาเรื่องนี้แลวมันจะไมจบหมวดนี้ ผมคิดวา เรานาที่จะจบหมวดในเรื่องสิทธินี้  

แลวไปเริ่มวันจันทร ก็ไปแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เพราะอีกนิดเดียวก็จบแลวครับ      

จะไดจบไปถึงแนวนโยบาย ขึ้นแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในวันจันทรเลย แลวรวมทั้ง

มาตรา ๘๔ ก็จะไดไปวากันในอาทิตยหนาครับ อาจารยครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ทานอยาเพิ่งวางแผนครับ เอาของทานกอนนะครับ มาตราแตละมาตราที่ติดคางนี่ 

ตกลงสรุปอยางไรครับ ขอสรุปความชัดเจน  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เหมือนกับพระพุทธศาสนานะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทางกรรมาธิการเขาขอพิจารณาเลย แลวถาเกิดผูสงวนเขาขอเอามาตรา ๘๔ มาพูดเลย  

ใชไหมครับ ถาอยางนั้นพิจารณาตอเลยครับ อาจารยวัชราครับ ทานเสนอเลยครับ        

เชิญครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขอเชิญอาจารยปริญญา 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ทานประธาน และทานผูมีเกียรติทุกทาน     

นะครับ กลุมที่ ๗ นี่นะครับ ขอใหแปรญัตติ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ ไปรวมกับมาตรา ๘๔ 

นะครับ ผมคิดวา กรรมาธิการยกรางนาจะพิจารณา เพราะมันเปนกรณีคลายเคียงกับ

กรณีพระพุทธศาสนา ซึ่งเราแขวนกรณีพระพุทธศาสนาไดนะครับ เราก็ขอความกรุณา

แขวน อันนี้ไดไหม ลักษณะประเภทเดียวกัน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยปริญญา ทานเอามาตรา ๘๔ มาวาเลย  



    ๑๒๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๔๖/๒ 

 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  คือมาตรา ๘๔ นี้เราไมไดขอ เพียงแตวา      

ผมเห็นวาสอดคลอง แลวก็ในกรณีพระพุทธศาสนานี่ เรายกไปได กรณีนี้ก็ควรจะยกกรณี

เดียวกัน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทาน ฟงไมรูเรื่อง ทานเอาไมค (Microphone) ใกลปากนิดหนึ่งครับ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ก็มันเปนเหตุสอดคลองนะครับ ไมใชวา    

แขวนเรื่องโนน แลวเรื่องนี้ไมแขวน เรื่องนี้จะพิจารณาทันที มันดูไมสวยงามนะครับ       

ทานครับ ก็เลยคิดวา 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันคนละเรื่องกัน เอาเปนวาตอนนี้ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  มันคนละเรื่องเดียวกัน แตมาตรามันลักษณะ

เดียวกันนะครับ ผมก็เลยเห็นวา กรณีสังคมกับกรณีสิ่งแวดลอม หรืออะไรตาง ๆ มันก็ควร

จะพิจารณาในประเภทเดียวกัน ไมใชวาทานไปแขวนพระพุทธศาสนาอยางเดียว ผมเองก็

ไมยอมนะครับ อยางนั้นก็ตองเอาพระพุทธศาสนามาคุยกันเลยนะครับ อยางนี้มันจะ

เหมาะสมกวา  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ของทานมี ๘๔ มีสงวนอะไรไวไหมครบั 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ไมไดสงวนครับ แตมันสอดคลองกันครับ       

ก็เลยวามันเปนเรื่องที่สอดคลองกัน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไป ๘๔ แลวเอาของทานไปพิจารณา ในเมื่อทานก็ไมไดสงวนตรงนี้ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ก็ถาเผื่อทานเห็นดวยกับมาตรา ๘๔           

ใชไหมครับ บางครั้งทานก็ตองกลับมาแกมาตรานี้เหมือนกัน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมนึกออกแลวอาจารย อาจารยสงวนตรงนี้นะครับ ตองวาตรงนี้ ๘๔ ทานก็ไมสงวน     

แตถาเกิดมาตรานี้ไปกระทบ ๘๔ นะครับ คอยปรับทีหลัง 



    ๑๒๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๔๖/๓ 

 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ไปกระทบอยูแลวครับ โอ.เค. ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ถาทานคิดวาอยางนั้นนะครับ ก็ถือวา         

ผมเปนไปตามกติกาแลวกันนะครับ คือ มาตรา ๘๔ นี่ บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่น

หรือชุมชนที่ดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี เรื่องนี้ผมไมขัดนะครับ    

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นหรือของชาติ และมีสวนรวม   

ในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม

อยางสมดุลและยั่งยืน คําวา ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ นะครับ สิ่งแวดลอม   

อยางสมดุลยั่งยืน นี่ ผมคิดวา มันเปนไปไมได ถาเราจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน มันจําเปนจะตองสอดคลองไปกับเศรษฐกิจนะครับ         

ถาเศรษฐกิจที่เติบโตนะครับ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรยอมรอยหรอ เปนเรื่องธรรมดา        

แตทานใหอยางนี้นะครับ ผมคิดวา อนาคตสังคมจะทะเลาะกันมากมาย แมแตทานจะ  

เผากองขยะสักกองหนึ่ง ความยั่งยืน และความสมบูรณของสิ่งแวดลอมก็จะหายไป       

แมทานจะตัดตนไมสักตนหนึ่ง หรือถมที่ หรือขุดดินสักอันหนึ่ง กิ้งกือ ไสเดือน ตายไปสัก

สิบตัว ยี่สิบตัวนี่นะครับ ในความเปนจริงนี่นะครับ ผมคิดวา ถาเราเปนพวกเดียวกัน         

ก็ยังหยวนกัน แตถาเปนคนละพวกนี่นะครับ ไมจบนะครับ ฉะนั้น ถาเผื่อความเจริญของ

สิ่งแวดลอม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม กับความยั่งยืนของทรัพยากร มันจะตองรอยหรอ

เปนธรรมดา เมื่อเศรษฐกิจโตขึ้น เมืองโตขึ้น และสิ่งตาง ๆ ขณะนี้ทานก็เห็นแลววา มีการ

กระทบกระทั่ง ไมวาโครงการใหญ ๆ ของประเทศ ไมวาที่ไหน การเจาะแกสธรรมชาติ 

อนาคตก็อาจจะตองมีปญหาเรื่องการรักษาทรัพยากรนะครับ วันนี้เรามีปญหาเรื่อง       

โพแทส (Potash) แลวนะครับ ----------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๗/๑ 

 

 



    ๑๒๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๔๗/๑ 

 

แตโพแทสเปนของแข็ง ซึ่งเรามองเห็นวา มันจะสรางปญหา แตของเหลวที่อยูใตดิน หรือ

เปนแกสที่อยูใตดินนี่นะครับ มันก็ทําใหความสมบูรณยั่งยืนของธรรมชาติของสิ่งแวดลอม 

เสียหาย ฉะนั้นผมก็เลยขอแปรญัตติวา ทรัพยากรธรรมชาติที่จะรักษาและบริหาร       

ตองสอดคลองกับเศรษฐกิจ ในขณะนี้ที่ผมไมไดเขียนวา สอดคลองกับการเติบโตของ

อุตสาหกรรม ดวยนะครับ แตวาเราพูดภาพรวมไปวา สอดคลองตามการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจ  สิ่งที่เราพบกันวันนี้ ไมวากลุมอนุรักษ หรือวากลุมองคกรอิสระตาง ๆ นี่นะครับ 

กําลังเรียกรองสิ่งตาง ๆ มันเปนสิ่งที่เราพบกันเปนประจํา แลวก็เปนการที่เขาตกลงกัน

ไมได หลายฝายบอกวา เพื่อความยั่งยืนของหมูบาน เพื่อความยั่งยืนของเมือง เพื่อความ

ยั่งยืนของชุมชนตาง ๆ นานานี่ครับ สิ่งนี้ คือ สิ่งที่เปนหางกระทบซึ่งกันและกัน แตถาเรา        

ระบุไปวา ถอยคนละครึ่ง เพื่อความเติบโตของเศรษฐกิจ มันไปได วันนี้คุณจะไปสราง  

เขื่อนขางคันกั้นน้ําสักหนอยหนึ่งนะครับ แยหรือไสเดือนอะไรตายตกตรงนั้นไป ทานก็

สรางไมไดครับ เพราะทานจะละเมิดรัฐธรรมนูญทันที บางคนบอกวา ผมจะสรางทาเรือ

ออกไป ก็มีปญหาอีก เพราะการรักษาสิ่งแวดลอม การละเมิดสิ่งแวดลอม เพราะฉะนั้นผม

ก็เลยบอกวา ขอใสอันนี้เถอะครับ ทานกรรมาธิการยกราง เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโต

ของเศรษฐกิจของประเทศดวยนะครับ นี่คือ สิ่งหนึ่งที่ผมขอเสนอคิดกันนะครับ และอีก

อยางหนึ่ง  ถาสิ่งแวดลอมอันหนึ่งไปกระทบกับอีกสิ่งแวดลอมของชุมชนอีกชุมชนหนึ่งเรา

จะตัดสินใจอยางไร เชน กรณีบอกวา น้ําเวลามันทวมมาจากที่เราไมมีเขื่อน ยกตัวอยาง

ใหเห็นชัด ๆ เขื่อนที่แกงเสือเตน ที่เรากลุมองคกรอิสระไมยอมใหสราง เรายอมรูวา ปาใน

เขตเหนือจากนั้น สภาพของปาลดลง ไมสามารถจะอุมน้ําได น้ําเวลามานี่ มันมาทําลาย

สิทธิชุมชน หรือวาสิ่งแวดลอมของอีกชุมชนหนึ่ง เราจะไปบริหาร หรือเราจะไปรักษา หรือ

เราจะไปควบคุม หรือปองกัน หรือจะไปทําโทษกับใคร ถาอยางนั้น เพื่อความเจริญเติบโต

บางทีเราจะตองไปกั้นสภาพของน้ํา อาจจะมีการสรางเขื่อน ซึ่งวันนี้ ขณะนี้องคกรอิสระ

ฟงผมอยู อาจจะไมพอใจ เพื่อไมใหสิ่งที่เกิดขึ้นมาทําลาย หรือมาทําลายสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งอีกกลุมหนึ่ง นั่นคือ การแกไขปญหา ขณะนี้มีคนโตแยง          

ผมมาตลอดที่ผมแสดงความคิดเห็น และคนก็สนับสนุน ก็มองเห็นนะครับ เชน การสราง

เขื่อนขึ้นมา   มันอาจจะไมใชสิทธิชุมชน   แตชุมชนตรงนั้น  เมื่อผมไปศึกษามาวา     



    ๑๒๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๔๗/๒ 

 

เขื่อนฮูเวอร (Hoover Dam) เมื่อตอนสรางก็มีคนคัดคานกันมากมาย เพราะวาเปนการ

ทําลายธรรมชาติ ทําลายทางน้ําไหลมากมาย แตวันนั้น ปรากฏวา เม่ือสรางฮูเวอรเสร็จนี่

นะครับ สมมุติกรณียกตัวอยาง กอนที่จะสรางเขื่อน ปลาชอนเยอะ แตปลาดุกนอย                  

หรือตนมะมวงเยอะ ตนชมพูนอย พอสรางเขื่อนเสร็จ ปรากฏวา ปลาชอนกลับนอย     

ปลาดุกกลับเยอะ มะมวงนอย แตชมพูเยอะ มันเปนธรรมชาติที่ทดแทนกันไดจากการ

เติบโตของเศรษฐกิจ แตทางทานบอกวา ไมเกี่ยวกัน แตผมคิดวา นาจะสอดคลอง ฉะนั้น

ชุมชนที่อยูตรงนั้น บอกสรางไมได เพื่อจะรักษาธรรมชาติอันนี้เทานั้นเองครับ ผมวา      

คงเขาใจนะครับวา มันตองสอดคลอง ถาไมสอดคลอง ปญหาทะเลาะกันไมจบ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ ทานใดชี้แจงเชิญครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ กรรมาธิการกําลังหารือกันอยูครับ 

กําลังหารือวา จะรับนะครับ ไมใชหารือไมรับนะครับ รับไดไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ  

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ทานประธานสภาทีเ่คารพ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานปกรณ               

ขอนิดเดียวครับ ประทานโทษ เดี๋ยว ใหทานชูชัยนิดเดียวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญอาจารยชูชัยครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม      

นายแพทยชูชัย  ศุภวงศ อันที่จริงพัฒนาการที่ผานมาสามสี่สิบปนี่ เปนพัฒนาการที่เอา

เศรษฐกิจเปนตัวตั้งนะครับ แลวตั้งแตแผน ๑ ถึง แผน ๗ มา เมื่อแผน ๘ และแผน ๙ เราก็

เร่ิมเอาคนเปนตัวตั้ง แลวก็เอาสิ่งแวดลอมเปนตัวตั้ง แลวทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไป

มากมาย เพราะวา เราเอาจีดีพี (GDP – Gross Domestic Product) เปนตัวตั้ง            

ถาดูตัวเลขจริง ๆ แลว ทรัพยากรปาไมก็ถูกทําลายไปเยอะนะครับ พื้นที่ปาไมลดลงมาก

อยางที่เห็นไดชัดเจน อยางที่เราทราบดีอยู นะครับ ขณะนี้ก็ยังลดลงอยางตอเนื่อง 

 



    ๑๒๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๔๗/๓ 

 

ถาดูจากภาพดาวเทียม  ปหนึ่งก็ประมาณ ๐.๔ ลานไร นะครับ แลวพื้นที่ปาชายเลน 

ถาดู  ตอนนี้ มันมี เทคโนโลยี  (Technology)  ทางการดูภาพผานจานดาวเทียม                 

เมื่อป ๒๕๐๔ มี ๒.๓ ลานไร ------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๔๘/๑ 



    ๑๓๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  พรเทพ ๔๘/๑ 

 

ตอนนี้มีประมาณ ๑.๕ ลานไร อันนี้พื้นที่ปาชายเลนนะครับ เนื่องจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม เนื่องจากการทํานากุง อะไรตาง ๆ เพราะวาเราเนนในเรื่องของจีดีพี        

แลวโครงการตาง ๆ ที่ลงไป เชน ซีฟูด แบงก (Seafood bank) นี่ก็ทําความขัดแยงกับ

ประมงพื้นบานอยางมาก ตามลักษณะที่ชาวบานสามารถที่ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

ในการที่ทํามาหากิน  ลักษณะปาชายเลนเหลานั้น  ก็เหมือนกับซุปเปอรมาร เก็ต 

(Supermarket) ของคนยากคนจน ทีนี้เรามองในแงของมลภาวะในทุกดาน ทั้งแมน้ํา          

ลําคลองก็เสียอยางมาก กวาจะฟนไดนี่ เวลาฟนก็ชุมชนชวยกันฟนนะครับ แตวาเวลา

ทําลายนี่ ก็อุตสาหกรรมธุรกิจทําลาย อันนั้นไมวาแมน้ําสายไหน ๆ ลําคลองสายไหน ๆ  

ไปดูเถอะครับ ตอนนี้ก็ยังทิ้งรองรอยของความสกปรก ภาคเกษตรนี่ ก็สารปองกันศัตรูพืช

นี่ทวมบาน ทวมเมือง ตองบอกอยางนั้น แลวถาไปดูตัวเลขที่สั่งเขามานี่ ก็ยังไมมีแนวโนม

วาลดนอยลง ผมคิดวา อันนี้เปนอันตรายมาก เวลาเรากินอาหารในหองอาหาร แมกระทั่ง  

ในรัฐสภานี้ ซึ่งสั่งมาจากรานอาหารที่คอนขางดี เวลากินผักนี่  ผมยังรูสึกนะครับ           

จะกินไมรูสึกจริง ๆ ก็กินที่บานนะครับ ตองไปลางอะไรอยางนั้น อยูอยางนี้มันสภาพที่

คุณภาพชีวิตนี่มันลําบากนะครับ ขยะก็ทวมเมืองดวย ดวยการพัฒนาแบบเชนนี้ ทีนี้   

แผน ๘  แผน ๙ นี่ เขาเอาคนเปนตัวตั้ง เอาสิ่งแวดลอมเปนตัวตั้ง แลวรัฐธรรมนูญนี้         

ก็ตั้งแตป ๒๕๔๐ เราก็ยืนทิศทางนี้มา แตนาเสียดาย สิทธิชุมชนนี่ เราไปเขียนวา         

ตองรอกฎหมายบัญญัติ พอถึงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทานก็บอกวา กฎหมายยังไมบัญญัติ 

ในกรณีของการวางทอกาซปโตรเลียม (Petroleum)แลวก็มีกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมนี่เขา

ไปตอตาน แลวก็มีการฟองรองกัน ปรากฏวา กฎหมายยังไมไดบัญญัติ ศาลทานก็ไมได

วางเกณฑ อะไรตาง ๆ มันไมมีกลไกในการที่จะคุมครองสิทธิของชุมชนเลย ทีนี้เราก็ยังจะ

บอกวา เราจะตองยังไปทิศนั้น จริง ๆ แลวผมคิดวา ถาเราใชอยางที่รางของกรรมาธิการ

ยกรางนะครับ เราเติมเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอันนี้เปนเรื่องที่สําคัญ  

นะครับ ผมเขาใจวา มีผูแปรญัตติในเรื่องนี้ดวย ใหเติมความหลากหลายทางชีวภาพ 

อยางสมดุลและยั่งยืน ถาจะใหเพิ่ม ปรับโดยที่ไมใหสูญเสียการพัฒนามากเกินไปนะครับ 

แตวาที่ผมเรียนใหทราบวา ที่ผานมานี่ มันเสียดุลยภาพไปมาก ก็อาจจะตอทายไดนะครับ

วา โดยคํานึง หรือวาโดยสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศนะครับ โดยคํานึงถึง 



    ๑๓๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  พรเทพ ๔๘/๒ 

 

การพัฒนาของประเทศ อันนั้นก็อาจจะพอได ทีนี้การพัฒนาของประเทศ ก็ตองกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาประเทศนะครับวา เราไปเนนความสุขมวลรวม หรือวาเนนเงินตราที่

เปนตัวตั้ง มันก็อยูที่ทิศทางของประเทศที่ผูคนจะตองชวยกําหนดดวยกัน อยางภูฏาน 

(Kingdom of Bhutan) นี่เขาชัดเจน เขาเนนความสุขมวลรวม แลวเมื่อมีทิศทางอยางนั้น 

นโยบายการไปทองเที่ยวก็กําหนดจํานวนคนที่ชัดเจนวา ปหนึ่งเขาปละไมเทาไร แลวก็เพือ่

ไมใหทําลายสิ่งแวดลอมอันสวยงามของเขา  แลวคนเขาก็มีความสุข  เมืองไทย                

นี่ผมอยากจะเรียนอยางนี้นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยหมอ ขอโทษทีหนึ่งครับ แลวที่ทานปริญญาขอเติมนี่  

  นายชูชัย  ศุภวงศ  (กรรมาธิการ)  :  ผมกําลังอภิปรายครับวา การที่ขอเติม

ใหสอดคลองกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนี่ อันนี้ผมอภิปรายมาแลว          

สามสี่สิบปที่ผานมา เรายังเดินทิศนั้นนี่ ชุมชนจะถูกทําลาย สิ่งแวดลอมจะถูกทําลาย    

นะครับ แตวาถาเขียนเพิ่มเติมวา โดยคํานึงถึงการพัฒนาของประเทศ อันนั้นก็พอรับได 

ดวยเหตุที่วา การพัฒนาของประเทศ ตอนนี้ก็คํานึงถึงคนเปนตัวตั้งมากขึ้น สิ่งแวดลอม

เปนตัวตั้งมากขึ้น อันนั้นก็เปนเรื่องที่ตองชวยกันนะครับ วางกฎกติกาและกําหนดทิศทาง

บานเมืองที่ใหเปนไปตาม ที่ผมกําลังจะพูดตอ ก็คือวา เมืองไทยนี่มันทําใหดีได อยาง

สมดุลและยั่งยืน  นี่ตองมี เปนหัวใจ  และผมอยากจะเรียนวา เมืองไทยเหลานี้ที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่ มันเปนไปเปนเรื่องจริงครับ - 

 

                                                                                                                  - ๔๙/๑ 

 



    ๑๓๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       อุทัยวรรณ ๔๙/๑ 

 

ดวยเหตุที่วาประชากรตอไป จากนี้ไป ๑๕ ปจะอยูที่ประมาณ ๖๕ ลาน แลวคนเกิด      

คนตายมันจะอยูในระดับเดียวกัน ไมเกินนี้แลวนะครับ แลวพื้นที่ขนาดนี้ประมาณ                   

๓๒๐ ลานไร หรือ ๕๑๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มันอยูไดนะครับ แลวบานเมืองเรา 

สมบูรณมาก มันเปนสุวรรณภูมิจริง ๆ ไมใชสุวรรณภูมิที่เกิดการคอรรัปชั่น (Corruption)          

อยางมโหฬารอยางนั้นนะครับ แลวเราจะฟนไดถาเราไมทําลาย เพราะฉะนั้นบานเรา              

มันแผนดินธรรมแผนดินทองนะครับ ที่ผานมาสามสี่สิบปมันทําลายนะครับ เพราะฉะนั้น

การที่มีโอกาสมากําหนดกติกาของประเทศ เราตองชี้ทิศไปตามที่ใหคนในรุนหนาเขาไดอยู    

สุขสบาย เราก็อยูสุขสบายมาระดับหนึ่ง แตเรามันทําลายนะครับ แลวถาเรามาคํานึงถึง

ความร่ํารวย คํานึงถึงเศรษฐกิจ ดูที่มาบตาพุด ดูที่ระยองนะครับ ยังฟนกันไมเสร็จเลย  

ผมขอชี้แจงขั้นตน แคนี้กอนครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กราบเรียนทานกรรมาธิการอยางนี้ครับ คือ บางทีเราอยากจะใหขางลางกระชับนะครับ          

แตขอความกรุณาทานกรรมาธิการชวยกระชับดวยนะครับ อาจารยปริญญาครับ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ผมเห็นสอดคลองกับทานหมอชูชัยนะครับ 

เพราะวาเปนเรื่องจริง เร่ืองดิน น้ํา ปา เราตองถนอมไวนะครับ ซึ่งวันนี้ที่เราเกิดปญหา 

ไมใชเกิดจากการทําลายธรรมชาติมากมาย เกิดจากความเครงครัดของกฎหมาย การดูแล

ไมทั่วถึงมากกวานะครับ มันจึงเกิดปญหา กฎหมายทุกอยางระบุไว ผมเห็นบางทีน้ําเสีย

จากโรงงาน กลางคืน ๆ ปลอยลงมาทั้งที่ไมไดบําบัด เพราะเราไมไดเครงครัดเรื่องพวกนั้น 

แตถาเราเครงครัดพวกนั้น ปญหาพวกนี้จะจบ แตถาทานใชอยางที่คุณหมอชูชัยพูดนี่                

นะครับ มันครอบคลุมไปทุกอยางนะครับ ทุกอยางจะเปนการละเมิดรัฐธรรมนูญหมด             

นะครับ ในขอนี้ แตถาพูดอยางที่ผมพูด สอดคลองตามเศรษฐกิจนิดนะครับ มันทําให              

ทุกอยางคุยกันไดนะครับ ที่ผมบอกวา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผมยกตัวอยาง 

เขื่อนอัสวาน (Aswan High Dam) ที่ประเทศอียิปต เมื่อสามสี่สิบปที่แลว พอเปดเขื่อนปป

นี่นะครับ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) มีน้ํากรอยทันที คนประทวงกันใหญเลยวา 

ปาตรงนั้น ทําใหตรงนั้นเสียหมด วันนี้สามสิบป สี่สิบปเกิดขึ้นแลว ปรากฏวา ตรงนั้นมี

ธรรมชาติใหมเกิดขึ้นที่ทดแทนธรรมชาติเกาได ผมไปดูเขื่อนฮูเวอรที่อเมริกา วันนี้น้ํา 



    ๑๓๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       อุทัยวรรณ ๔๙/๒ 

 

ในเขื่อนฮู เวอรทําให มีสวนสมมหาศาลในแคลิฟอร เนียตอนใต  มีไฟใชมหาศาล              

ในเมืองลาสเวกัส (Las Vegas) นะครับ แลวเกิดธรรมชาติใหมที่เขาเครงครัด เปนปา              

เปนธรรมชาติ หลาย ๆ คนผมโตแยงในสภาที่ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเขื่อน บอกวา ทําไมมี

บางที่เขาทุบเขื่อนทิ้ง พอเราไปศึกษาจริง ๆ วา เขาทุบเขื่อนทิ้งจริง แตเขาไปสรางเขื่อน

ใหมที่ใหญกวา ดีกวา ประสิทธิภาพกวานะครับ เพื่อที่จะใหเกิดธรรมชาติใหม แตทานตอง

เครงครัดการดูแลการใชกฎหมาย นี่คือสิ่งที่จําเปนที่สุด ฉะนั้น ไมมีทรัพยากรอันไหนที่จะ

ยั่งยืนไดโดยเศรษฐกิจเติบโต ฉะนั้น เม่ือเศรษฐกิจเติบโตหรือการพัฒนาประเทศ 

ทรัพยากรยอมรอยหรอ ลดหรอ ความสมบูรณยั่งยืน ถาวันนี้ผมบอกวา ธรรมชาติที่เรา

ทําลายกันไปนี่เกิดความสมบูรณและยั่งยืนอยู ไมวาฝนจะตกหนัก หรือฝนจะตกเบา นี่คือ

ความสมดุลของธรรมชาติ เขาใจไหมครับ วันนี้น้ําแข็งเริ่มละลาย โลกรอน น้ําก็ระเหยจาก

ทะเลมาก พอน้ําระเหยจากทะเล ฝนก็ตกมาก มันเปนความสมดุลธรรมชาติอยูแลว      

แตมนุษยเราไมคุนเคยกับสมดุลธรรมชาติใหมเทานั้นเอง เราเลยบอกวา มันผิดธรรมชาติ 

แตเพราะวาเรารับหลักไมได นี่คือสิ่งที่ผมกําลังอธิบายวา ธรรมชาติมันคือสมดุลอยูแลว 

แตผมไมอยากใหเกิดการทําลาย ผมเลยบอกวา การรักษา การบริหารทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม ขอใหมันสอดคลองกับความเปนจริง ถาทานมาระบุอยางนี้ ผมก็ยืนยันวา  

ตัวผมเองไปเผาหญาสักกอง หรือเผาอะไรก็ไมได ถาถูกใจกันก็ยอม แตถาไมถูกใจก็แยง 

แลวจะมีปญหาเรื่องชุมชนทะเลาะกับคนทํางานที่ไมถูกกันอีกมากมาย เพราะละเมิดกฎ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ แตวาผมคิดวา เราควรจะหาครึ่งทางที่มันเปนไปได ไมวาความเจริญ

ทางเศรษฐกิจอะไร ทรัพยากรยอมรอยหรอ สังคมยอมเสื่อม แตดวยระบบที่ควบคุมได

ดีกวา วันนี้เราจะให ผมยกตัวอยาง สังคมที่เสื่อมจากการเศรษฐกิจเติบโต วันนี้ทิเบต      

นี่นะครับ ซึ่งเราเห็นวาไปไหวพระ ไหวเจามาก วันนี้ดิสโก (Disco) เขาไปในทิเบตแลว  

การยอมผมไฮทไลท (Highlight) เขาไปในทิเบตแลว คนทิเบตจะอกแตกตาย แตวามันก็

ตองยอมรับความเจริญ เพราะเศรษฐกิจมันโต สังคมมันจะดอยลงบาง หรือวาเราคิดวา                 

การเจริญเติบโตทางวัฒนธรรมตะวันตก  เราคิดวาเรารับไมได  ทานเชื่อไหมวาคนใน

อเมริกาก็รับไมได ผูหลักผูใหญในประเทศตาง ๆ เหลานั้นเขาก็รับเศรษฐกิจที่โตไมได 

ฉะนั้น การเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมยอมเปลี่ยน ทรัพยากรยอมรอยหรอ  สิ่งแวดลอม                       



    ๑๓๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       อุทัยวรรณ ๔๙/๓ 

 

ยอมบกพรองบาง ผมก็เลยบอกวา หรือทานไมเห็นดวยกับคํานี้ ทานหาคําที่สอดคลอง              

กับคํานี้ใหผมหนอย แลวพบกันครึ่งทางครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ กรรมาธิการเขาขอแกใหนะครับ แตทานยังไมพอใจ ถูกไหมครับ 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ขอทราบคําแกไขครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อะไรนะครับ 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ขอทราบคําแกไขที่ชัดเจนอีกทีครับ 

 

 

           - ๕๐/๑ 



    ๑๓๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นัชชา ๕๐/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ฟงเขาดูกอนวา เขาแกไขหรือไมนะครับ แลวถาแกไข แกไข

อยางไร ถาแกไขนี่นะครับ นี่กําลังพูดถึงประเด็นของทานปริญญาหรือเปลาครับ ทานครับ 

เดี๋ยวผมฟง ใหเขาตกลงกันใหเรียบรอยกอน  

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ใหเขาพูดสักนิดหนึ่งก็ได เดี๋ยวผม  

จะไดอธิบายรวมไปเลย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เดี๋ยวนะครับ ถาเขาตกลงกันใหเรียบรอยนะครับ ถาเกิดเขาจะแก อาจารยถึงจะมีสิทธิ    

นะครับ เดี๋ยวฟงเขากอนวา เขาจะแกหรือไมแก หรือแกไปแคไหน เชิญครับ 

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ) :  ขออภัยทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ 

ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ ปรียากร กรรมาธิการ เรียนตอทานผูแปรญัตติดวยความ

เคารพนะครับวา ในภาวะของการพัฒนาประเทศในเวลานี้ เรามาถึงจุดที่สําคัญมาก ก็คือ

การใชแนวความคิดเรื่องของคําวา การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งอันนี้เปนหลักคิด

สากล และไมไดไปมีผลกระทบตอเรื่องของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอยางที่ทานวา 

เพราะวาเราตองคํานึงถึงการบูรณาการของการพัฒนา ที่จะไมทําใหการพัฒนาดานหนึ่ง

ไปกระทบอีกดานหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะยังคงประนีประนอมกันก็คือวา เราใชคําทั้ง 

๓ คํา  ก็คือ ความสมดุล ยั่งยืน โดยคํานึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อาจารยปกรณครับ อาจารยจะแกนี่นะครับ ตองคํานึงถึงคนอื่นที่เขาจะเห็นดวยหรือไม

ดวยนะครับ แกไดนะครับ ตามที่ผู เสนอนะครับ แตเมื่อกี้มีสมาชิก พอกรรมาธิการ         

จะแกปบ สมาชิกยกมือนะครับ เพราะฉะนั้นเลยตั้งขอสังเกตใหนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์

จะใหเสนอความเห็นไหมครับ จะไดพิจารณาไปพรอม ๆ กัน 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมไมทราบนะครับวา ควรจะเปน

อยางไร แตผมจะพูดแลวละ ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ นะครับ ผมคิดวา เรื่องนี้   

ตองคิดใหดี ที่ทานจะไปแกถอยคํานี่ ขอใหคิดใหดี  ผมคิดวา ถอยคําที่บอกวา อยางสมดุล 

 



    ๑๓๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นัชชา ๕๐/๒ 

 

นี่มันมีความหมายของมันอยูแลว คําวา สมดุล คืออะไรครับ สมดุล แปลวา เราพัฒนา

แลวใหเกิดความสมดุลกับสิ่งแวดลอม แลวก็ใหเกิดความยั่งยืน ตัวมันเองบอกอยูแลวครับ 

ทานประธาน รัฐธรรมนูญที่ไหนไปใส สมดุล ยั่งยืน แลวยังไปพัฒนา ไปอะไรอีก ตัวมันเอง

บอกสิ่งที่คุณปริญญาเปนหวงแลว แลวก็การที่จะพัฒนาประเทศ ก็ไมจําเปนวา จะตอง 

เอาทรัพยากรไปขาย เพื่อพัฒนาประเทศเทานั้น มันมีวิธีการพัฒนาประเทศแบบไมเอา

ทรัพยากรไปขาย คือ สามารถทําใหสิ่งแวดลอมสมดุลและยั่งยืน และชุมชนก็จะตอง        

มีสวนรวมในเรื่องอยางนี้ ผมคิดวา เหมาะสมแลวครับ ผมไมเห็นดวยกับการที่ทานจะไป

เพิ่มเติมอะไรใหมันรุมราม ผมคิดวา บางทีคํามันบอก สมดุลมันไมไดหมายความวา     

เอียงขางใดนะครับ สมดุลนี่ แลวใหยั่งยืน ก็แปลวา ใหความสมดุลนั้นมันอยูตอไป          

ไดตลอด มันบอกของมันอยูแลวนะครับ ถาทานแกคํานี้ ผมก็ไมเห็นดวยละครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เทาที่พิจารณาก็มองอยูนะครับ เดี๋ยวครับ ทางอาจารยปริญญา พอทานอาจารย     

เจิมศักดิ์อธิบายนี่ ทานพอจะรับกันไดไหมครับ จะไดผานมาตรานี้ครับ  

   นายปริญญา  ศิริสารการ  :  คืออยางนี้นะครับ คําวา สมดุล ยั่งยืน มันมี

ปญหาแนนอน  ถาเราไมระบุอะไรชัดเจน  มันไม มีตัววัดวา  ความสมดุลแคไหน          

ความไมสมดุลระดับไหน ความยั่งยืนแคไหน ความไมยั่งยืนระดับไหน เพราะฉะนั้นผมคิด

วา ถาเราทําวา สอดคลอง ถาวันนี้เรามีมิเตอร (Meter) วัดความสมดุล มิเตอรวัดความ

ยั่งยืนนี่นะครับ ผมจะยอมรับอยางที่อาจารย คือ ถอยคําในการแปรคําในวันนี้ ในหองนี้

เขาใจ แตคนที่มาอานทีหลังจะเขาใจไหม คือ ความสมดุล ก็คือ ถาคุณตัดไปตนหนึ่ง          

มันไมสมดุลแลว หรือคุณเพิ่มอะไรหนอย มันไมสมดุลแลว วันนี้ถาคุณหมอชูชัยพูดวา    

ยาฆาแมลงมากมาย อันนั้นเราตองไปควบคุมทางนั้น ไมใหมันไหลลงมา หรือสิ่งแวดลอม 

หรือโรงงานอุตสาหกรรมไมใหเกิดขึ้น ผมบอกวา ธรรมชาติมันสรางทดแทนได เพื่อความ

สมดุล แตถาเราไปตัด บอกเราปลูกอีกตนหนึ่งขึ้นมา อีกนานกวาจะบอกความไมยั่งยืน     

ทะเลาะกันตายครับ วันนี้ที่ผมแปรญัตติออกมานี่ ผมไมตองการใหเกิดขอขัดแยง        

หรือตีความนะครับ ผมตัดตนไมไป ผมจะปลูกบานสักหลังนี่ ความสมดุลธรรมชาติหมดไป 



    ๑๓๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            นัชชา ๕๐/๓ 

 

แลว ผม โอ.เค. ผมยายไปอยู วันนี้ผมยายไปอยูทางไหนก็ไดที่ไมใชถิ่นที่ผมอยูนี่           

คนอยูที่นั่นอาจจะบอกวา ผมไปทําลายสิ่งแวดลอมตรงนั้นแลว ไมยอมใหผมสรางบาน 

หรือไมยอมใหผมทําอะไร ----------------------------------------------------------------------------  

 

           - ๕๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๓๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สุพิชชาย ๕๑/๑ 

 

แตถาคนในหมูบานเดียวกัน หรือคนในถิ่นเดียวกัน เขาอาจจะหลับหูหลับตา หยวน นี่คือ 

สิ่ งหนึ่ งที่ ถ อยคํ าที่ เ กิ ดขึ้ นนี่  มันจะทํ า ให เ กิ ดความวุ นวาย  ผมสอดคลองกับ            

อาจารยเจิมศักดิ์ในหองนี้ แตถาเรามาดูอีกที ผมบอกแลว มันไมมีมิเตอรวัดความสมดุล  

นี่คือ สิ่งหนึ่งที่ผมขอใหความชวยเหลือนี้วา 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอจะเห็นดวยไหมครับ รางเดิมกับของกรรมาธิการ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ถาเมื่อกี้ที่ทานอาจารยปกรณพูดนี่                          

พอสอดคลองครับ พอสอดคลอง 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ตอนนี้สมาชิก พอจะแกปป สมาชิกเขาก็คานกัน แลวก็เราไมรูคนอื่นอีกกี่คน ก็เลย

หาทางปรองดองกันนะครับ ทานกรรมาธิการวาอยางไรครับ แลวแตกรรมาธิการนะครับ  เชิญครับ 

   นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ                      

โดยที่สมาชิกเองก็มีความเห็นขัดแยงกันนะครับ ผมคิดวา กรรมาธิการคงจะตองขอยืน             

ตามรางเดิม 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกที่เคารพครับ มาตรา ๖๕ มีการแกไข ซึ่งในสวนแกไขก็แกไขตามสมาชิก                      

ที่ขอสงวนคําแปรไวนะครับ มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ สวนที่แกไข สวนที่แกไข 

สวนเพิ่มคําวา รวมทั้งความหลากหลายทางวิชาชีพ (ความหลากหลายทางชีวภาพ)        
นี่นะครับ เอาคํานี้กอนนะครับ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ                         

คําแปรญัตติของอาจารยเจิมศักดิ์นี่นะครับ ของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์นี่ สามารถใส      

เขาไปได ผมไมไดขัดของนะครับ แตสิ่งที่ผมเติมเขาไปนี่ ขอคําเติมอันนี้เทานั้นเองนะครับ 

คือ    ที่แกไขมาตามของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์ พูดบอกวา ความหลากหลายทางชีวภาพ                     

ใสเขาไปไดครับ แตที่ผมขอเติมอันนี้ ก็คือ ไมใหใสเพราะความเจริญเติบโตของประเทศ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผมกําลั งถามเพื่ อ ไม ใหสมาชิกคานทีหลั งนะครับ  ผมไม ไดถามมติตรงนี้                   



    ๑๓๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สุพิชชาย ๕๑/๒ 

 

เดี๋ยวเขาใจผิด เห็นทานหัวเราะกัน ผมก็เลย นึกวาผมจะถาม ไมใชหรอกครับ ผมถาม

เพื่อใหเห็นวา กรรมาธิการเขาแกไขถอยคํานี้นะครับ แลวจะถามวา มีทานสมาชิก        

เห็นอยางอื่นไหม ถาไมมี ผมก็จะถามตอนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไมมีนะครับ ก็ถือวา เปนรางกรรมาธิการนะครับ แลวสวนที่ทานอาจารยปริญญานี่ยังคง

ยืนยันนะครับ 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ถาเปนคําที่อาจารยปกรณพูด ถาเปนในนาม

ของยกรางนะครับ ผมเห็นสอดคลองครับ อันนี้ผมยอมรับเลยครับ เพราะวาเปนไปตาม

การพัฒนา หรืออะไรที่เม่ือกี้อาจารยปกรณพูด ไมทราบวา ทานอาจารยพูดในนามของ    

ยกรางทั้งหมดหรือเปลาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็พูดกันหลายคนนะกรรมาธิการ แตตอนนี้เขายืนยันแลวครับ 

   (นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

    นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :       

ผมถามทานสมาชิกนะครับ มาตรา ๖๕ ถาหากวา ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ   

ที่มีการแกไขนะครับ แกไข คือ ขอความขางบนนะครับ เดี๋ยวใหชัดเจน เดี๋ยวทานจะงง   

นะครับ แกไขเรื่อง รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพนะครับ ถือวาเปนรางกรรมาธิการ

ไปแลวนะครับ เพื่อไมใหสับสนนะครับ ผมจะถามวา ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ 

ใหกด เห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็คือ เห็นดวยกับผูที่สงวนคําแปรญัตติ       

นี่นะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ นิดหนึ่งนะครับ กรรมาธิการ

แปรญัตติแกไขมาแลวสวนหนึ่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ แตผมขอแปรญัตติเพิ่มเติม

จากอันนั้น ฉะนั้นอาจารยจะใหโหวตแบบไหนครับ เพราะวาสมาชิกจะงงกันหมดครับ 

 



    ๑๔๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สุพิชชาย ๕๑/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ไมงงหรอกครับ สวนที่กรรมาธิการเพิ่มมาแลว ผมถือวาเปนรางกรรมาธิการไปแลวนะครับ 

เปนรางกรรมาธิการไปแลวปจจุบัน 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ไมนาจะไปใชนะครับ ที่ผมถามเพราะผมจะ

ยืนยันความคิดของผมนะครับวา ความคิดของผมมันสอดคลองกับความเปนจริง ฉะนั้น 

ถาอาจารยจะใหถามวา เพราะวากรรมาธิการรางเดิมที่เขียนไว แลววันนี้เปลี่ยนไปอยางนี้ 

นาจะยกอันนั้นวา ที่กรรมาธิการเปลี่ยนมา เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รับไหม  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถามแลวครับ ถามเรียบรอย เอา ถามอีกทีนะครับ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  แลวโหวตอันนี้ดีกวา แลวคอยไปโหวตอันนั้น

อีกที 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ผมถามอีกทีนะครับ สวนที่กรรมาธิการแกไข เพิ่มคําวา รวมทั้งความหลากหลาย         

ทางชีวภาพ นี่นะครับ มีทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ไมมีผมถามตอนะครับวา รางกรรมาธิการตามมาตรา ๖๕ ทั้งหมดนี่นะครับ 

ถาทานเห็นดวยใหกด เห็นดวย ถาทานเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอสงวนคําแปรญัตติไว คือ 

ของทานอาจารยปริญญานะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

คะแนนมันไมขึ้น มันยังไมลางเลยครับเครื่อง 

 

          - ๕๒/๑  

 

 



    ๑๔๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๕๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ กดไดเลยครับ กดไดเลยครับ เขายังไมไดรวม มีทานใดยังไมไดลงคะแนน มีไหมครับ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนะครับ          

เมื่อกี้ที่ทานอาจารยปกรณพูด แลวก็ผมไดคุยกับอาจารยสมคิดนี่นะครับ ผมคิดวา อันนั้น

สอดคลองกัน ที่ผมรับได แตไมทราบวา เปนคํายืนยันจากยกรางหรือเปลาเทานั้นเองครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ยกรางเขาใหอาจารยอัครวิทยยืนยันไปแลวครับ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ตามเดิมใชไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตามรางกรรมาธิการครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ขอยกใหมไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คะแนนประกาศแลวนะครับ เห็นดวย ๕๗ ไมเห็นดวย ๑๕ งดออกเสียง ๑ เปนไปตาม  

รางกรรมาธิการครับ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๔๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๕๒/๒ 

 

   เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :    

มาตรา ๖๖ ไมมีการแกไข แตมีการสงวนคําแปรญัตติทั้ง ๖ กลุมนะครับ คือ กลุมที่ ๑    

ของทานวิชัย รูปขําดี  กลุมที่ ๒ คือ ทานอุทิศ ชูชวย  กลุมที่ ๓ คือ ทานสมชัย ฤชุพันธุ  

กลุมที่ ๔ คือ ทานเจิมศักดิ์ ปนทอง  กลุมที่ ๕ คือ ทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และ      

กลุมที่ ๖ ทานวัชรา หงสประภัศร ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๖๖ นี่มี ๓ วรรคนะครับ ดูคําแปรญัตติของทานสมาชิก ของทานอาจารยวิชยันี่ 

   นายเศวต ทินกูล : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ หารือ              

นิดหนึ่งครับ นิดเดียวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เร่ืองอะไรครับ ทานเศวตครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  เราตกลงกันวาวันนี้สี่โมง เราจะเลิกกันนะครับ     

คราวนี้มาตรานี้คงจะยาว 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยังไมเลิกหรอกครับ ถาเลิกเดี๋ยวผมจะบอกทานเองครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณนะครับ มาตรา ๖๖ นะครับ ทานอาจารยวิชัยนี่ขอแกความในวรรคสอง วรรคสาม 

ทานอุทิศนี่อยูวรรคสามนะครับ ทานอาจารยสมชัยนี่มีวรรคหนึ่งกับวรรคสอง วรรคสาม 

เดี๋ยวนะครับ ของทานอาจารยวิชัยมีวรรคหนึ่ง วรรคสอง ของทานอาจารยเจิมศักดิ์    

วรรคสอง  ทานสุรชัยวรรคสอง  ทานวัชราวรรคหนึ่งกับวรรคสอง  ผมขอพิจารณา         

วรรคหนึ่งกอนนะครับ วรรคหนึ่งนี่มีของทานอาจารยสมชัยกอนครับ ทานสมาชิก            

มีทานใดติดใจไหมครับ ของทานอาจารยสมชัยวรรคหนึ่ง 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



    ๑๔๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วีรุทัย ๕๒/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ผานนะครับ ของทานวัชราติดใจไหมครับ อาจารยวัชราครับ วรรคหนึ่งครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม

ขอมอบใหคุณจุตินันทครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานประธานจุตินันทครับ เชิญครับ 

   นายจุตินันท ภิรมยภักดี  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม จุตินันท 

ภิรมยภักดี สสร. นะครับ ในเกี่ยวกับการแปรมาตรา ๖๖ วรรคแรกนี่นะครับ ผมเขาใจ    

นะครับ  สิ่ งที่ขอแก ไปนี่ มันคอนขางจะสวนทาง  มันยอนกลับไปถึงรัฐธรรมนูญ             

ฉบับ ๒๕๔๐ ซึ่งก็ถือวา เปนจุดออนอันหนึ่ง ๒๕๔๐ ที่หลาย ๆ ทานมองวา มันเปนแค

นามธรรม ในตัวที่บอก ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ ในหลาย ๆ มาตราเลยใน 

๒๕๔๐ ก็ถือวา เปนจุดออน แตทั้งนี้ทั้งนั้น ในสิ่งที่ผมอยากจะอภิปรายในวันนี้ก็อยากให

เหตุผลอีกดานหนึ่ง ที่ทําอยางไรใหมีความจําเปนนะครับที่ควรจะตองบัญญัติเอาไว  

   ประการแรก ผมเขาใจนะครับวา ในการที่พอไมไดมีกําหนดรายละเอียด   

ในบัญญัติไวนี้ ในเนื้อหาสาระที่จําเปน เชน ขอบเขตของสิทธิก็ดี บุคคลผูมีหนาที่ตอผูมี

สิทธิก็ดี หรือขบวนการใชสิทธิก็ดี ผมเกรงวา จะนําไปสูขอพิพาทในอนาคตนะครับ          

ซึ่งอาจจะเกิดขอพิพาทในระหวางประชาชนผูใชสิทธิกับประชาชนผูถูกเรียกรองนะครับ 

เพราะวาไมมีความชัดเจน หรือความไมแนนอนในกฎหมายนะครับ จริง ๆ หลังจากที่ได

ศึกษาเรื่องนี้อยางคนที่ไมใชนักกฎหมายนะครับ กระผมคอนขางจะวิตกวา แนวทางที่เรา

ใชอยูเวลานี้อาจจะกอใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน หรือชองวางในกฎหมายที่จําเปน

สําหรับทุกฝายผูใชสิทธินะครับ รวมถึงผูที่มีหนาที่นะครับ รวมถึงศาลที่ตองตัดสินคดี

ยึดถือเปนหลักเกณฑนะครับ ------------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๕๓/๑ 



    ๑๔๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๕๓/๑ 

 

เปนกฎหมายที่ตองนํามาปรับใชกับเร่ือง และดวยสภาพการณเชนนี้ ผมเปนหวงมากเลย

นะครับ การที่ไมมีกติกาที่เปนลายลักษณอักษรที่ควรจะตองมี เพื่อรับรองการใหใชสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญใหทุกคนทราบ ทุกคนปฏิบัติและยึดถือ จะกอใหเกิดปญหาสําหรับ      

ทุกฝาย ซึ่งแนนอนนะครับ ฝายที่รับภาระในการแกไขนี้ก็จะอยูที่ศาลนะครับ ผูมีหนาที่    

ที่ตองตัดสินคดีใหได ไมวาจะมีกฎหมายบัญญัติไวหรือไม แลวถาหากถึงขั้นตอนนั้นแลว 

ศาลทานอาจจําเปนตองแสวงหาหลักเกณฑเอาจากขอเท็จจริงในคดีนั้น ๆ มาตัดสิน     

นะครับ ผมเห็นวา ที่จริงเรื่องนี้ เปนเรื่องที่ เกี่ยวของโดยตรงกับหลักการแบงแยก            

การทําหนาที่ในการใชอํานาจอธิปไตยระหวางองคกรฝายนิติบัญญัติกับฝายองคกร    

ฝายตุลาการนะครับ ในเรื่องการแบงแยกอํานาจ ซึ่งเขาใจวา หนาที่สรางหลักเกณฑที่เปน

กฎหมายสําหรับบังคับใชกับทุกฝาย รวมทั้งเปนหลักเกณฑที่สําหรับการตัดสินคดีนะครับ 

อยางไรเสีย ผมก็คิดวา เราควรจะหาทางออกนะครับ ปองกันบรรเทาความรุนแรง         

ของปญหาไวเสียตั้งแตชั้นรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ดวยเหตุผลนะครับอยางรวบรัดนี่ 

ผมควรปองกันปญหาที่จะเกิดอนาคตดังกลาวนะครับ รวมสรางหลักประกันในการใชสิทธิ

ตามมาตรา ๖๖ นี้ ใหเกิดมั่นใจวา การคุมครองสิทธิจะเกิดผลไดจริงเปนรูปธรรมไมเพียงมี

เฉพาะบทบัญญัติ รับรองสิทธิผูที่ดูดี นาตื่นตาตื่นใจนะครับ แตนําไปใชจริงไมได          

ดวยการสรางกลไกทางกฎหมายที่มีความชัดเจน แนนอน เสียตั้งแตในรางรัฐธรรมนูญนี้ 

โดยการแปรเพิ่ม เติมขอความวา  ทั้ งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ  ไวท ายวรรคแรก                  

ดังขอแปรบัญญัตินี้นะครับ ซึ่งก็คงจะตองไปขอตอใน ๒๙๓ นะครับวา บทบัญญัตินี้    

ควรจะลงไปมีสวนในมาตรา ๒๙๓ ทีหลังครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ  วรรคหนึ่ งก็คงมีส วนที่ท านจุตินันท ไดอภิปรายไปแลวครับ               

ทานกรรมาธิการ 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ขออนุญาตครับ ผมอธิบายเสริมนะครับ       

เร่ืองนี้ครับ พอดีผมเปนผูรวมอภิปราย รวมแปรญัตติครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ วรรคหนึ่งนี่ครับ 



    ๑๔๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๕๓/๒ 

 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ถูกตองครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานธวัชครับ เขาเติมคําวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ผมขอเสริมเหตุผลครับ ในสวนของในกลุมของ

ผมนะครับ เพราะวาผมไดแปรญัตติเร่ืองนี้ดวย และเหตุผล 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ผมถามกรรมาธิการนิดหนึ่งครับ กรรมาธิการครับ ที่เขาขอเติมนี่นะครับ ไมครับ       

นี่พูดถึงวรรคหนึ่งครับ คุณวัชราเขาใหทานประธานจุตินันทชี้แจงไวแลวครับ เขาขอเพิ่ม 

นะครับวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทานเห็นดวยไหม ถาไมเห็นดวย ผมจะให      

ทานธวัชอภิปรายตอ เขาขอเพิ่มนะครับวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในวรรคที่ ๑      

ขอเพิ่ม หรือไมเพิ่มนะครับ  

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :   ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ     

จะใส ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ นี่เปนไปไมไดครับ เพราะวาดวยเหตุที่วา รัฐธรรมนูญ    

ป ๒๕๔๐ เราเขียน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวเกิดปรากฏการณที่เปนจริงแลว        

ศาลทาน  เมื่อกฎหมายยังไมบัญญัติ  ทานก็จะบอกวา  ยังไม มีกฎหมายบัญญัติ               

ก็สิทธิพื้นฐานนั้นยังไมไดรับการรับรอง อันนี้มันชัดเจนอยูในทุกศาลนะครับ ดวยเหตุนี้ 

เปนทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับที่เราบอกวา สิทธิเสรีภาพจะตองเกิดเปนจริง 

แลวเราบอกวา ของป ๒๕๔๐ นี่ดีจริงนะครับ แตไมเกิดขึ้นเปนจริง ผมคิดวา จุดนี้เปน    

จุดที่เราพูดไปทั่วประเทศ ในทุกแหง ทุกที่ที่เราไปนะครับ เพราะฉะนั้นขอใหยืนยันตรงนี้

เถอะครับ แลวก็ชุมชนถูกทําลายมากแลว เราไมมีที่ที่จะไดชื่นชมกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

อันดีงามที่บรรพชนไดสรางกันมานะครับ ทําลายไปมากแลวนี่ครับ ผมขอเถอะครับ      

มันไมตองทําลายอีกแลวครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานธวัช เชิญครับ  

 

 



    ๑๔๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   ปทิตตา ๕๓/๓ 

 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม นายธวัช 

บวรวนิชยกูร สสร. ครับ สาเหตุที่ผมเองผมตองขึ้นมาเพื่อขออภิปรายในเร่ืองนี้นะครับ 

เนื่ อ งจากว า เ รามีความเปนห วงครับ  คือ  กระผมในฐานะที่ ผม เปนประธาน                  

คณะอนุกรรมาธิการการมีสวนรวมกิจการสภา ซึ่งเปนการรวมตัวกันของภาคเอกชน     

นะครับที่เปน สสร. เรานี้ ในสภารางนี้ทั้งหมด ๒๕ ทาน แลวก็ยังมี สสร. ทานอื่นอีก       

ซึ่งเปน สสร. ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับทางภาคเอกชนอยูดวย พวกเรามีการคุยกันเกี่ยวกับ

ประเด็นนี้มากทีเดียว ---------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                 - ๕๔/๑ 

   

 

 



    ๑๔๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ประไพพิศ ๕๔/๑ 

 

พวกเรามีความเปนหวงครับวา ในอนาคต  เราเองเราจะไมสามารถที่จะทําอะไร       

กระดิกกระเดี้ยได เพื่อที่จะทําอะไรเพื่อเกิดการขยายตัวของทางเศรษฐกิจนะครับ 

โครงการตาง ๆ  ถาจะทําไปนะครับ ถาหากไมเกิดความชัดเจนนะครับ เพี่อที่จะหาขอยุติ

ทางกฎหมายได ก็จะเกิดการประทวง เกิดการไมยอมรับ เกิดกลุมผูชุมนุมขึ้นมา          

แลวทุกอยางก็จะไมสามารถเดินไปขางหนาได ผมจึงบอกวา เขาใจถูกตองตรงกันครับวา 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นี้ ไมมีการบัญญัติเปนกฎหมายขึ้นมา เพื่อที่จะใหเกิดความชัดเจนวา                          

อะไรคือมาตรฐานที่พึงกระทํา กอนที่จะไปดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตามนะครับ แนนอน                       

ผมเห็นวา รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๕๐ นี้ ในมาตรา ๖๖ นี้ มีการเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาวา       

จะตองมีการทําผลกระทบสิ่งแวดลอม จะตองมีการดูแล ตองมีการรับฟงความคิดเห็น                     

นะครับ หรือตองมีการทําประชาพิจารณ แตแนนอนครับ ในการทําประชาพิจารณนี่                       

ผมก็ยังเชื่อวา มีฝายที่เห็นดวย และฝายที่ไมเห็นดวย ทั้งนี้ ถาหากมีคนที่ไมเห็นดวยนี่                  

นะครับ เพียงแค ๕๐ คน พอแลวครับ ที่จะมาคุยกัน ที่จะมารวมตัวกัน ที่จะมาชุมนุมกัน 

แลวก็เกิดเสียงเรียกรอง ผมถามวา ในอดีตเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ไปสูศาลครับ สุดทายแลว

ศาลตัดสินอยางไรครับ ศาลก็ตัดสินคุมครอง แนนอนครับ คุมครองชุมชน คุมครอง

ประชาชนที่อยูในทองถิ่นนั้น ซึ่งถูกตองนะครับ ผมเรียนวา ถูกตองนะครับ เราเองเราตอง

คุมครอง เราตองดูแลชุมชนนั้น ๆ บุคคลผูเสียหายนั้น ๆ แตเนื่องจากวา ไมมีอะไรที่ขึ้นมา                          

เปนกฎเกณฑที่แนชัดครับ วันนี้นี่ภาคเอกชนสิ่งที่หวง หวงอะไรครับ เราไมหวงหรอก               

ถาหากวาทุกอยางมันชัด เจน  ออกมาวา  ตรงนี้ เขาจะตองดูแลชุมชนอยางไร                          

ตองแกปญหาใหชุมชนอยางไร แลวตองมีคาใชจายอยางไร  แตวันนี้หวงครับวา                     

เพียงแควา วันนี้นี่ตัดสินออกมาวา ทุกอยางใหหยุดนิ่งไวกอน ผมเชื่อวา ถาเปนอยางนี้

ตอไปเร่ือย ๆ ไมมีใครกลามาลงทุนหรอกครับ โครงการตาง ๆ นี่ มันจะตองหยุดนิ่ง                     

ผมจึงเรียกรองวา มาตรานี้นะครับ ขอใหวาเติมคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด                       

แลวผมยังไปใสในมาตรา ๒๙๓ ดวยครับ เพราะวาผมตองการใหมีเวลาที่ชัดเจนแนนอน 

ที่ทําใหกฎหมายนั้นถูกบรรจุเขาไปวา จะมีหลักปฏิบัติอยางไร แลวหลักปฏิบัตินั้น             

จะเกิดความมั่นใจตอผูลงทุนในอนาคต ผมจึงเห็นวา เปนเรื่องสําคัญครับ ในมาตรานี้ผม

จึงวา ไปโยงถึงมาตรา ๘๔ ดวย ที่เมื่อสกัครูนี้ทานปริญญาไดนําเสนอวา อยากที่จะจับไป 



    ๑๔๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ประไพพิศ ๕๔/๒ 

 

รวมกัน เพราะมาตรา ๘๔ เปนมาตราที่เกี่ยวพันกับทรัพยากรอื่น ๆ ดวย ที่จะตอง           

มีการทําหลักการผังเมืองอยางชัดเจน เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา พื้นที่ไหนควรทําอะไรได

นะครับ  อันนี้ผมจึงขอเรียกรองนะครับวา  ขอเรียกรองสมาชิกชวยกันเถอะครับ                          

ใหเกิดความชัดเจนตรงนี้ แลวเราเอง เราจะสามารถเดินไปได เราจะสามารถคํานึงถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตควบคูกับความยั่งยืน           

ของธรรมชาติตอไปนะครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอปรึกษากรรมาธิการนะครับ ทานจุตินันทกับทานธวัชพูด ก็มีเหตุผลนะครับ ทานยอม

เติมไดไหมครับ เชิญทานเลขาครับ 

    ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภา             

รางรัฐธรรมนูญ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงกรรมาธิการสวนหนึ่ง                   

ก็เห็นดวยกับทานธวัชนะครับ ที่อภิปราย แลวก็มีเหตุมีผลที่สมควรไดรับการเพิ่มเติม    

เขาไปนะครับ กรรมาธิการบางสวนยังไมเห็นดวยเทาไรนะครับ ก็ยังหารือตกลงไมไดครับ                   

ทานประธาน แตวาก็มีความเห็นที่คิดวาของทานธวัชนาสนใจ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คืออยางนี้ ขอปรึกษาอาจารยหมอชูชัยครับ  คือ  สิ่งที่อาจารยหมอชูชัยอภิปราย         

สักครูบอก กลัวไมมีกฎหมายใชไหมครับ แตทีนี้ทานธวัชก็เสนอวา เดี๋ยวขอใหไปออก             

บทเฉพาะกาลวา ใหเพิ่มกฎหมายเสียเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารยกังวล                         

คงจะหมดไปครับ  

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  อยางนี้ครับ ผม ชูชัย  ศุภวงศ นะครับ 

เราไดพูดเรื่องนี้ เร่ือง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในที่ประชุมกรรมาธิการครั้งลาสุดนี่   

เราก็เปนหวงเหมือนกันนะครับที่สิทธิเสรีภาพตาง ๆ ขยายออกไปกวางมาก ก็เลยใชคําวา                          

อยางเหมาะสม  แทน  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  ถาในวรรคแรกของมาตรา  ๖๖                          

ที่ตอจาก ยอมไดรับความคุมครอง แลวตอวา อยางเหมาะสม อันนี้รับไดครับ เพราะวา               

อันนี้ศาลก็จะตองวางเกณฑวาจะเปนอยางไร  --------------------------------------------------- 

                - ๕๕/๑ 



    ๑๔๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๕/๑ 

 

แลวก็สิ่งที่เราสัญญากับประชาชน ก็คือวา สิทธิจะตองไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ 

นะครับ ก็เติมลงไปเลยวา ยอมไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม อันนี้ก็จะเปน            

ที่ปลอดภัยของทุกฝาย จําไดไหมครับ เมื่อวานนี้หลายมาตราเหมือนกัน ในเรื่องของผูชรา 

คนพิการ เราเติมไปวา ไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยางเหมาะสม เราตัด ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ ออก ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถาใสอยางนี้ทานพอใจไหมครับ ถามพอใจ ไมพอใจ  

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร    :  ผมเอง ผมคงยังไมสามารถที่จะพอใจตอคํานี้

ไดนะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นผมถามแลวกันนะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :   ตองขอความเห็นใจทานสมาชิกดวยนะครับ  

อันนี้เปนความสําคัญนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ผมถามทานสมาชิกครับ ในวรรคที่ ๑ ของมาตรา ๖๖ ในวรรคที่ ๑ ถาหากวา      

ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตนะครับ             

ทานกรรมาธิการขอเพิ่มคําวา อยางเหมาะสม เขาไปดวย ทานพูดอีกทีนะครับ พูดอีกที

สมาชิกจะไดเขาใจ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)   :  มาตรา ๖๖ วรรคแรก เติมตอนทายวา

อยางเหมาะสม ยอมไดรับความคุมครองอยางเหมาะสม ครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นผมถามอีกทีนะครับ เติมขอความแลวนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 



    ๑๕๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๕/๒ 

 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ผมจะขออภิปรายเพิ่มเติมไดไหมครับวา     

อยางเหมาะสม มันจะเกิดขึ้น นิดหนึ่งครับ เพราะวาทานไดพูดแลวถึงเรื่องเกี่ยวกับ     

อยางเหมาะสม นะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เอาเฉพาะสวนที่ขอเพิ่มนะครับ 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  อยางที่ผมเรียนนะครับวา อยางเหมาะสมนี่    

นะครับ อะไรคือความพึงพอใจของคําวา เหมาะสม นะครับ วันนี้ผมจึงเรียนนะครับวา 

หากมีกฎหมายขึ้นมาจริง ๆ ที่สามารถที่จะจับตองไดในเชิงปฏิบัติจริง ๆ เพื่อที่จะไปหาขอ

ยุติทางกฎหมายไดจริง ๆ เร่ืองนี้เปนเรื่องซึ่งจริง ๆ ตองทําแลวครับ ผมเรียนวามันเปนเรื่อง

ที่ตองทําเลย ปญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด ๑๐ ปที่ผานมา เนื่องจากเราไมมีกฎหมาย          

อยางที่ทานหมอชูชัยพูด วันนี้ผมเรียกรองกฎหมาย เพื่อที่จะมาทําใหเกิดขอชัดเจน              

ขอยุติเทานั้นเอง แลวถาเกิดเรื่องนี้มันยุติไดแลวนี่ ทุกอยางในบานเมืองมันสงบหมด      

นะครับ ผมขอเรียกรองทานสมาชิกดวยครับ ขอบคณุมากครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

กรรมาธิการเติมขอความ อยางเหมาะสม แลวยังยืนอยูไหมครับ ยังยืนอยูนะครับ ถายืน   

ผมก็จะถามนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผมถามทานสมาชิก  ในมาตรา  ๖๖  วรรคหนึ่ง  ที่กรรมาธิการขอแกไข  เพิ่มคําวา            

อยางเหมาะสม ไปตอนทายนะครับ ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด         

เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูที่ขอสงวนคําแปรญัตติที่เติมคําวา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

เขาไป ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ขอถาม                

นิดหนึ่งเถอะ ถาเกิดมีผูที่เห็นดวยกับการที่ไมเติมอะไรเลย จะใหกดอะไรครับ 
 



    ๑๕๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๕๕/๓ 
 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ที่ไมเติมอะไรเลยหรือครับ คืออยางเกาเลยใชไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : แบบรางเดิมครับ รางของกรรมาธิการ

เดิมจะใหกดอะไร  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นไมเปนไรครับ ถามีสมาชิกขัดของนะครับ เดี๋ยวเจาหนาที่ลบขอความทั้งหมด  

กอนนะครับ เนื่องจากมาตรานี้ ถาวาไปแลวถารางสุดทายของกรรมาธิการมีคน             

ไมเห็นดวยขึ้นมา คือ ยังเห็นดวยกับรางเดิมนะครับ เสียงไมแตกหรอกครับ ผมจะถาม  

กอนนะครับ ผมจะถามวา ถามกอนนะครับ ทานอยาเพิ่งลงคะแนน ผมจะถามวา ทานใด

ที่เห็นดวยกับรางเดิมที่ยังไมมีการแกไขนี่นะครับ อาจารยหมอครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ) :  ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ  ตองขอรอง

อาจารยเจิมศักดิ์ครับวา ถามีอีกประเด็นหนึ่งมาเสียงมันจะแตกครับ แลวมันจะไปกัน     

๓ ประเด็นดวยกัน และประเด็นที่ ๑ กับประเด็นที่ ๒ ที่จะรักษาสิทธิชุมชน เสียงมัน       

จะแตก ผมขอเติมวา ตามความเหมาะสม อาจารยยอมรับไดไหมครับ แลวใหเหลือ                     

๒ ประเด็นครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ผมยังไมไดเสนอญัตติ ผมไดแต

ตั้งคําถามเฉย ๆ ไมมีปญหาครับ ผมไดแตตั้งคําถามเฉย ๆ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ  

 

          - ๕๖/๑ 

 

 

 



    ๑๕๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๕๖/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 
อยางนั้นผมจะถามอยางนี้กอนครับ กรรมาธิการมีการแกไข แกไข ก็คือ เติมตอนทาย     

คําวา อยางเหมาะสมเขาไป ตามความเหมาะสมนะครับ เพิ่มคําวา ตามความเหมาะสม

เขาไป มีทานสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ  เมื่อทานสมาชิกไมมีเห็นเปนอยางอื่น  ผมก็จะถามตอไปนะครับวา           

หากทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ มีการแก ไข  ใหกด  เห็นดวย              

หากทานสมาชิกเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติที่ขอสงวนไว ก็คือ เติมคําวา ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ ใหกด ไมเห็นดวยนะครับ เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     
มีทานใดยังไมลงคะแนน ไมมีนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ     

เห็นดวย ๓๒ ไมเห็นดวย ๒๗ งดออกเสียง ๕ นะครับ ก็เปนไปตามที่กรรมาธิการขอแกไข     

นะครับ   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๕๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๕๖/๒ 

 
   มาตรา ๖๖ วรรคที่ ๒ นะครับ วรรคที่ ๒ นี่เร่ิมจากทานอาจารยวิชัย รูปขําดี   

นะครับ มีทานสมาชิกทานใดยังติดใจไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมีก็มีของทานอาจารยสมชยั

ครับ วรรคที่ ๒ มีทานใดติดใจไหมครับ ไมมีผานนะครับ ของทานอาจารยสมชัยครับ    

ทานสมเกียรติครับ 
   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ของทานสมชัย ไมมีอะไรมากครับ ขอถาม   

นิดเดียวครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ  สสร. ครับ การดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรมนี่ มันเปนของรัฐใชไหมครับ ในความหมายนี้  และถาเผื่อมันเปนของรัฐ 

สมมุติ นะครับ มันเปนของรัฐนี่ แลวอันนี้ ความหมายนี้มันจะควบคุมไปถึงของเอกชนดวย

หรือเปลาครับ ควบคุมไปดวยหรือเปลา เพราะมันมีคําวา การดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรม ไมไดบอกวา โครงการหรือกิจกรรมของใคร อยางไร มันเปนของเอกชนดวย   

หรือเปลาครับ ถาเผื่อสถานประกอบการตาง ๆ ของอุตสาหกรรมทางภาคเอกชน ถาเผื่อ

ดําเนินการตามสิ่งแวดลอมที่วานี้ ก็คงจะตองสูกระบวนการนี้ดวยใชไหมครับ ขอบคุณครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  
ตอบไดไหมครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  เรียนทานประธานครับ บทบัญญัตินี้

จะรวมหมดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนครับ เพราะไมไดเขียนเจาะจงไปถึงหนวยงานไหนครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ของทานอาจารยสมชัยวรรคสองผานนะครับ ก็จะมีกลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง 

วรรคที่ ๒ ทานอาจารยมีติดใจไหมครับ อาจารยกรรณิการครับ เชิญครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร :  เรียนทานประธานที่เคารพ กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร นะคะ ในวรรคนี้นะคะ ที่ขอคําแปร เนื่องจากวา วรรคที่ ๑ กลาวถึงสิทธิบุคคล

ที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษบํารุงรักษา และการไดประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอม    

ที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน        

ยอมไดรับการคุมครอง   ซึ่งมีการกลาวถึงประเด็นสุขภาพไวแลวนั้น   แตวรรคสองพูดถึง 



    ๑๕๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            นงลักษณ ๕๖/๓ 

 
เฉพาะผลกระทบจากโครงการหรือกิจกรรม พูดเฉพาะในเรื่องของผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น ไมไดพูดถึงผลกระทบตอสุขภาพดวย          

ซึ่งไมสอดรับกัน ในประเด็นตรงนี้จะชี้ใหเห็นวา สิ่งที่ทางคณะไดขอแปรญัตติ ก็คือวา 

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอม    

หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสุขภาพนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะได

มีการศึกษา และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ นี่คือสวนที่เติมมา 

ดวยเหตุที่วา การจัดการ ซึ่งสืบเนื่องจากวรรคหนึ่งนะคะวา ขณะนี้ในชุมชนที่อยูกัน        

อยางปกติสุขดวยกันทั้งคน ทั้งชุมชน แลวก็สิ่งแวดลอมนั้น ปจจุบันมีหลาย ๆ แหง          

ที่ชุมชนนั้นถูกรุกรานจากโครงการ  หรือกิจกรรมที่ เขาไป กอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
         - ๕๗/๑ 
 

 



    ๑๕๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๕๗/๑ 

 

แลวก็ที่สุด ก็คือ จากสิ่งแวดลอมอยางเดียว ไมพอ จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพดวย 

เพราะสุขภาพในมิติที่วานี้เปนไปตาม พรบ. สุขภาพแหงชาติ หมายความถึง สุขภาพ   

ทางกาย ทางใจ ทางสังคม แลวก็ทางปญญา ยกตัวอยางเชน กรณีมาบตาพุด ที่จังหวัดระยอง 

เนื่องจากการประเมินผลกระทบโรงงานตาง ๆ จํานวนหลายพันแหงนั้น ไดผานการ

ประเมินผลกระทบทางดานสิ่ งแวดลอมแลวก็ตาม  นั่นก็คือ  อี ไอ เอ (EIA)  คือ                  

เอ็นไวรอนเมนทอล อิมแพกต แอสเซสเมนต (Environmental Impact Assessment)    

ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษนะคะ ก็คือ การประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

ถึงแมวาแตละโรงนั้นจะมีผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมก็ตาม ผานนะคะ ผาน เพราะวา 

อีไอเอนั้นเปนเครื่องมือที่จะอนุมัติโครงการนะคะ โดยกําหนดมาตรฐานการลดผลกระทบ   

ทางดานสิ่งแวดลอม แตสิ่งที่ชุมชน แลวก็สังคมควรจะตองคํานึงถึงในขณะนี้ ก็คือ 

ทางดานคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต รวมทั้งสุขภาพของชุมชนนะคะ ไมใชเฉพาะตัวบุคคล    

จากมาบตาพุดนั้น จะเห็นวา สิ่งที่เกิดกับคนในชุมชน รวมชุมชนทั้ง ๒๕ ชุมชนโดยรอบ

ของมาบตาพุดนั้นก็ตามนะคะ จะเห็นวา มีผลกระทบตอสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ     

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เหลานี้จะตองคํานึงถึงดวยนะคะ มีอีกตัวอยางหนึ่ง ก็คือ กรณีของ

โรงงานถลุงเหล็ก ที่อําเภอบางสะพานใหญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีการกอตั้งโรงงาน

ขนาดใหญในการถลุงเหล็ก โรงงานเหลานี้ผานอีไอเอมาแลวก็ตาม แตผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ไมใชเฉพาะตอสุขภาพรางกาย จากกรณีที่มีโรงงานนั้นปลอยแกสซัลเฟอรไดออกไซด 

(Sulfur -  Dioxide) ออกมา กอใหเกิดภาวะตอฝนกรดนะคะ ที่ลงมา ชาวบานก็กินน้ํา  

ตรงนั้นไมได ขณะเดียวกัน ก็เกิดถนนที่เกิดทรุดมาจากการที่โรงงานนั้นผลิตถลุงเหล็ก 

แลวก็เหล็กนั้นขนาดหนักมากนะคะ ก็ทําใหถนนหนทางเสีย หลังคาบานผุพังเนื่องจาก  

ฝนกรด  อีกกรณีตัวอยางหนึ่ ง  ก็คือ  จากจังหวัดตรังนะคะ  โดยเฉพาะที่ อําเภอ                

กิ่งหาดสําราญ จากการที่เราไดไปรับฟงความคิดเห็นของชุมชน เราพบวา ปาชุมชน      

ปาชายเลน ซึ่งอยูกับชุมชนมาเปนเวลาชานาน มีโครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐเอง  

เขาไปพัฒนา ใชคําวา พัฒนา นะคะ โดยการเขาไปรุกล้ํา แลวก็พัฒนา คือการขุดลอก  

นะคะ แลวก็กอใหมีโครงการตาง ๆ เขาไป ปาชายเลนเหลานั้น ซึ่งเปนซุปเปอรมารเก็ต 

 



    ๑๕๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สมร ๕๗/๒ 

 

ของคนจนนั้นถูกเปลี่ยนไป ทําใหชาวบานไมสามารถเขาไปดําเนินกิจกรรมตรงนั้นได 

แลวก็ทําใหคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป ผลการดําเนินงานของกิจกรรมโครงการตาง ๆ 

ดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลย

มองวา ในการที่วรรคสองตัวนี้ การดําเนินโครงการหรือกิจกรรม นอกจากทางเราอยากจะ

เรียกรองวา นอกจากจะมีการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมแลว ควรจะตองมี

การประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพเพิ่มเติม หรือภาษาอังกฤษเรียกวา เฮลธ อิมแพกต

แอสเซสเมนต (Health impact assessment) นะคะ ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษนะคะ  

ซึ่งตรงนั้นจะทําใหเกิดมีการประเมินผลกระทบทางดานสุขภาพ เปนกระบวนการทาง

สังคมนะคะ ในการที่ชาวบานจะรวมกลุมรวมกันกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย มากําหนด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนของตัวเอง ตรงนี้ก็จะเปนทําใหชุมชนรวมกับโรงงาน รวมกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ตาง ๆ อยูกันอยางชุมชน อยางมีความสุขนะคะ แลวก็อยูกันอยาง

สันติ ไมเกิดกรณีที่มีการฟองรองเสียหายตอกัน ดังนั้น ในประเด็นตรงนี้ ในวรรคที่ ๒ ก็เลย

มองวา  อยากใหความสําคัญ  นอกจากจะใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม  แลวก็

ทรัพยากรธรรมชาติแลว อยากใหความสําคัญตอการประเมินผลกระทบทางดาน   

สุขภาพดวย ซึ่งขณะนี้ ทั้งองคการอนามัยโลก แลวก็หนวยงานตาง ๆ ทางสากล ก็ใหการ

รับรองในเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งเปนสวนที่สําคัญ ในเรื่องที่ที่มีผล

ตอสุขภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม และจิตวิญญาณ ตรงสวนนี้ก็เลยอยากจะขอให

กรรมาธิการไดพิจารณาดวยคะ ขอขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานรัฐครับ 

 

          - ๕๘/๑  

 



    ๑๕๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รัตนา ๕๘/๑ 

 

   นายรัฐ ชูกลิ่น  : กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ                  

ทานกรรมาธิการ ทานเพื่อนสมาชิกครับ ผมเปนผูรวมแปรขอนี้กับทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

นะครับ สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชนนะครับ มาตรา ๖๖ วรรคสองนะครับ วา ที่ขอใหเติมคําวา 

ชุมชน คุณภาพชีวิต และสุขภาพ เขาไปนี่นะครับ ของผมสั้น ๆ ครับทานประธาน            

ก็ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตเอาตัวอยางเลยดีกวาครับอาจารย อันที่ ๑ นี่นะครับ       

คงจําไดวา ครั้งแรกที่เราออกเริ่มพบประชาชน คงไดยินอาจารยเจิมศักดิ์พูดวา เขาพาไป

แถวระยองนะ แถวชลบุรี เขาพาไปโรงเรียน ซึ่งปรากฏวา ตอนนี้เปนโรงเรียนรางไปแลว 

เนื่องจากมีสารพิษปนเปอนเขามาในอากาศ ผมก็เลยวา จะถามวาปกติธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอมมันมาฟองทานไดไหมครับ มาฟองรัฐบาลไดไหมครับวา มันเสียไปแลวนะ   

คือวาเปนชุมชนตางหากที่ไดผลกระทบ สุขภาพเขาเสีย เขาถึงมาฟอง เขาถึงมาหา

อาจารยเจิมศักดิ์ ชวนไปตรงโนนชวนไปตรงนี้ ผมเขาใจวา สสร. หลายทานก็คงเจอ

ลักษณะเดียวกันนะครับ  แลวขอที่  ๒  นะครับ  ที่ผมขออนุญาตยกตัวอยางใหฟง          

ตามโครงการหลวงหลาย ๆ โครงการ ผมยกตัวอยางเชน คนรักษปา อยางนี้นะครับ ทําไม

เขาถึงตั้งโครงการนั้นครับ เพราะวาปาตัดไป คนมีอิทธิพลตัดไปทั้งหมด ไมหาย ตนไมตาย

นี่นะครับ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย สิ่งแวดลอมถูกทําลาย ทั้งธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเขามาฟองทานไมไดหรอกครับ แตคนที่อาศัยอยูในปานั้นตางหากนะครับ   

สิ่งที่เขาอาศัยปาในการอยูดีกินดีเหลานั้นตางหากที่เขาจะมาฟองทาน เพราะเขาอยูไมได

แลวนะครับ แตถาทานจะกรุณาบรรจุลงไปนะครับ เพิ่มคําวา ตอชุมชนทั้งในดานคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพ เขาไป ทานจะไดยามเฝาสิ่งแวดลอมใหทานนะครับตอนนี้ เพราะกระทบ

กับเขา เขามาฟองทานแน เขามาฟองรัฐบาลแนวาเขาถูกรุกล้ําเขาไปแลวนะครับ         

ผมขอใหทางกรรมาธิการ  ขอใหทางทานประธานชวยพิจารณาตรงนี้ดวยครับ       

ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

วรรคสอง คือ ทานสมาชิกครับ ถามันเปนถอยคําที่สามารถจะยอมรับกันไดนะครับ                   

ก็อยากจะใหชวยกันผานกันนะครับ ในสวนวรรคสองนี่ มีของทานอาจารยสุรชัยนะครับ 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์มีอะไรครับ ขอใหเปนกลุม ๆ ไปนะครับ เชิญครับ 



    ๑๕๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รัตนา ๕๘/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพ                         

ผม เจิมศักดิ์  ปนทอง ผมอยากจะขอใหกรรมาธิการชวยฟงนิดหนึ่งนะครับ คือผมคิดวา

เราจะประเมินสิ่งแวดลอม หรือวาทรัพยากร สุดทายแลว จุดมุงหมายสุดทายเราตองการ

อยูที่คนใชไหมครับ เราคงไมไดประเมินสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะรักษางู รักษากบ รักษาเสือ           

ใหมันอยู หรือรักษาปลาใหมันอยูเฉย ๆ แตถาเราประเมินแตสิ่งแวดลอม โดยที่ดูแตปลา  

ดูแตกบ ดูแตงู นั่นก็เปนการประเมินที่เขาก็ประเมินกันอยู แตวาถาเราจะคิดถึงคนที่อยู

ตรงนั้น  เราเอาสิ่งแวดลอมนั้น  ตองนึกถึงสุขภาพของคนครับ ทานประธานครับ 

เพราะฉะนั้นที่ เติม คําวา สุขภาพ ผมเรียนวา พวกเราไดรับหนังสือจากกระทรวง

สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เขาบอกวา เขาเห็นรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ ผมยังจําขอความเขาไดวา เปนรัฐธรรมนูญที่ดี ที่พวกทานแกไขรางกันขึ้นมา

คอนขางดี แลวเขาก็บอกวา เขาอยากจะเห็นดียิ่งขึ้น ถาเรานึกถึงคนมากกวาสิ่งแวดลอม

เฉย ๆ เขาก็ชี้แนะ ผมก็ทําหนาที่แปรญัตติให แลวผมก็เห็นดวยกับเขา เพราะฉะนั้น       

ถาทานลองพิจารณาดูนะครับ เราประเมินสิ่งแวดลอมคงไมไดเพื่ออากาศ เพื่อสัตวที่อยูใน

สิ่งแวดลอม แตตองนึกถึงคนดวย เพราะฉะนั้นถาทานกรุณาพิจารณานะครับ ถาเติม    

คําวา สุขภาพ มันจะชวยอะไรไดเยอะเลย ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบคุณครับ ทานกรรมาธิการครับ ทีละประเด็นก็ไดครับ ตกลงเติมไดไหมครับ สุขภาพ                  

หรือทานจะคิดดูกอนครับ ฝากทานคิดดูกอนนะครับ ผมวาถาฝากทานคิด แลวเดี๋ยวตอบได

หรือไมได ชวยคิดแทนกอน กลุมทานอาจารยสุรชัยครับ ทานวิทยาครับ เชิญครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ตกลงทานประธานจะใหใครพูดกอนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานกลุมเดียวกันไมใชหรือครับ  

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  คนละกลุมครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คนละกลุม ทานนั่งกอน ขอโทษที ทานปดไมคดวยครับ 

           - ๕๙/๑ 



    ๑๕๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๕๙/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ขอบพระคุณครับทานประธานครับ          

ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ     

มาตรา ๖๖ วรรคสอง ผมเรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการยกราง และสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับวา มาตรา ๖๖ วรรคสอง นั้น คือ บทบัญญัติที่วาดวย

หลักเกณฑของการที่ เราจะชวยกันคุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เพราะฉะนั้นเริ่มตนของมาตรานี้ จึงไดวางหลักไววา การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม

ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ   

จะกระทํามิได หลังจากนี้ จะเปนขอยกเวนในกรณีที่จะกระทําได ตองเขาเงื่อนไขตามที่

กฎหมายกําหนด นั่นก็คือ จะตองไดมีการศึกษา และประเมินผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม นอกจากการศึกษาและประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ยังจะตอง    

จัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียดวย ทีนี้ผมเรียน                       

ทานประธานอยางนี้ครับวา สําหรับกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือ                      

ผูมีสวนไดเสีย หรือที่เรียกวา การทําประชาพิจารณ นั้น แมวาที่ผานมาเราจะมีเงื่อนไขนี้                       

ในหลาย ๆ เร่ือง ในหลาย ๆ ประเด็นที่จะตองใหพี่นองประชาชนไดมีโอกาสแสดง     

ความคิดเห็นเสียกอน รวมถึงไดกําหนดขั้นตอนของการทําประชาพิจารณไววา รัฐจะตอง

นําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงใหกับพี่นองประชาชนไดมีโอกาสศึกษาเสียกอน กอนที่จะลงมือ

ทําประชาพิจารณก็ตาม แตปรากฏวา รูปแบบของการทําประชาพิจารณที่ผานมา         

ในประเทศไทยนั้น มีลักษณะเปนแบบพิธีการมากกวา ไมมีบทบัญญัติใดที่จะบังคับวา     

เม่ือรัฐไดรับฟงความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนในกระบวนการของการทําประชาพิจารณแลว 

ขอมูล ขอเท็จจริง หรือความคิดเห็นที่พี่นองประชาชนไดแสดงผานเวที หรือแสดง        

ผานขั้นตอนของการทําประชาพิจารณนั้น รัฐตองนําไปใชประกอบ หรือกําหนดใหเปน

เงื่อนไขที่ รัฐจะตองนําความคิดเห็นที่พี่นองประชาชนไดแสดงผานเวทีในการทํา      

ประชาพิจารณนั้น ไปเปนองคประกอบหนึ่งในการที่รัฐจะตัดสินใจวา จะดําเนินการ      

ตามโครงการนั้น หรือจะดําเนินกิจกรรมนั้นตอไปหรือไม ดวยเหตุผลนี้กระผมจึงได          

ขออนุญาตแปรญัตติ โดยเพิ่มเติมขอความนิดเดียวครับ ทานประธานครับ แลวก็          

ผมเชื่อวา เปนหลักการสําคัญที่สอดคลองกับแนวคิดของกรรมาธิการยกราง ในการที่ 



    ๑๖๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๕๙/๒ 

 

เราจะชวยกันถนอม รักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือ           

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมตอทายขอความตอนทายของวรรคสองวา  รัฐจะตองเอา         

ความคิดเห็นของพี่นองประชาชนนั้นไปใชอยางรอบคอบและเปนธรรม เมื่อรวมความแลว

จะไดใจความอยางนี้ครับ ทานประธานครับวา การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่         

อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุรชัยครับ ของทานเติมตอนทายมันเขาใจแลวครับ ทานไมตองอานทั้งหมดหรอกครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมจะรวบรัดไปตอนทายเลยครับ จะตอง  

ใหความคิดเห็นกอนมีการดําเนินการดังกลาวอยางรอบคอบและเปนธรรม นั่นคือประเด็น

สําคัญที่ผมขออนุญาตแปรญัตติเพิ่มเติมครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กลุมทานอาจารยวัชรา ทานสมาชิกครับ ผมขอความกรุณานะครับ ถาอะไรที่มันไมตอง

อภิปรายนี่นะครับ แลวก็โดยถอยคํามันอานแลวก็เขาใจกันนะครับ ทานกฤษฎาครับ                    

ผมวาถอยคํามันอานงาย แลวชวยกันประหยัดเวลา เราเอาเรื่องสําคัญ ๆ  

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ขออนุญาต ประเด็นนี้             

พี่นองประชาชน โดยเฉพาะหลายพื้นที่นะครับ ราชบุรีกับอีกหลาย ๆ จังหวัด สําคัญ                     

มากเลยครับทาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :           

คือมันสําคัญทั้งนั้นละครับ ถาทานไมชวยกัน ไมรวมมือกันนี่นะครับ  

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ก็ผมใหความรวมมือทานนะครับ             

ขอเวลาตามกติกาสักนิดเดียวเทานั้นละครับ ทานประธานครับ สั้น ๆ ครับ ผมขอใชสิทธิ

เทานั้นละครับ ทานประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถอยคําขณะนี้นะครับ  

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ไมใชครับทานประธาน 

 



    ๑๖๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๕๙/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสุรชัยพูดคลุมหมดแลว 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ไมใชครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไมใช อยาพูดเลยครับ เอาถอยคํานี้ครับ ขอความกรุณาเลยครับ อยาหาวาผมสตริกต 

เลยนะครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  คือ อยางนี้ครับทานประธาน คือ ประเด็น  

มันอยูตรงนี้ครับวา จริง ๆ แลวมาตรานี้ผมเปนคนยื่นในชั้นนอกรอบ แลวทีนี้ผมเอง         

ก็พยายามใหใชเวลาสภาใหนอย ผมกับกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็เอาแนวทางเดียวกัน 

ผมเลยไมเขียนนะครับ ก็เลยเอาแนวทางเดียวกัน คือ เร่ืองคุณภาพชีวิต กับเรื่องสุขภาพนี่

นะครับ ใหเปนหนาที่ของทางสวนอาจารยเจิมศักดิ์ไป ---------------------------------------------- 

 

           - ๖๐/๑ 

 

 

 



    ๑๖๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๖๐/๑ 

 

เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยไมอยากใชเวลาสภานี้มาก เพราะประเด็นตรงนี้ยังอยากใหทาง

สภานี้ไดรับทราบวา ประเด็นนี้ มาตรา ๖๖ เปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะวาหลาย ๆ เร่ือง

ขณะนี้โครงการใหญ ๆ ครับทาน ขออนุญาตครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ดวยความเคารพทานกฤษฎาครับ  ทุก เรื่ องที่ เ ข ามาสํ าคัญหมด  ถาท านฝาก                

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดไป ๓ คนแลว ทานสุรชัยก็พูดละเอียดยิบ

เลย แลวเราไมชวยกันบริหารนี่นะครับ แลวมันก็จะไมไปถึงไหน 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ขอบพระคุณครับ อยางนอยทานก็เถียงกับผม 

ผมก็ไดใหเหตุผลไปเยอะแลวครับ ขอบพระคุณครับทาน 

  นายวัชรา หงสประภัศร :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  คือ

อยางนี้ครับ ทานวัชราครับ เดี๋ยวหยุดนิดหนึ่ง คือ ผมเรียนทานกฤษฎา คนนี่ฟงทั่วประเทศ 

อยาเพียงแตใหไดพูดนะครับ ตองขอความกรุณาเลยนะครับ เชิญทานวัชราครับ 

   (นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล : ทานประธานครับ ผมขอประทวง            

ทานประธานครับ  เพราะวาเมื่อกี้ทานประธานใชคําพูดวา  ผมขอเพียงแตไดพูด             

ผมขอประทวงทานประธาน ทานประธานใชคํานี้ไมเหมาะสมครับ เพราะการที่ผมพูดนี่

ไมใชเพียงแตไดพูดครับทานประธาน แตเหตุที่ผมพูดนี่ เพราะเนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอม 

และโดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการผลกระทบหลาย ๆ อยางมันเกิดขึ้นกับประชาชน      

ที่เห็น อยางนอยนี่นะครับ ทานไปราชบุรี ทานเห็นไดชัดเลยวา ราชบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่มี

โรงงานไฟฟามากที่สุด และเปนการตอสู มีปญหาทางสังคมและการเมือง มีการนําม็อบ  

เขามาทําใหเกิดความวุนวายนะครับ แตถาประเด็นนี้ ผมเคยพูดกับทานประธานยกราง 

คือ ทานประสงคครับ มาตรานี้เปนมาตราที่ดีมากสําหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ     

เปนจุดขายอีกมาตราหนึ่งเลยครับ ถามาตรานี้สมบูรณนะครับ ผมบอกไดเลยวา พี่นอง

ประชาชนรอมาตรานี้ครับ  จะไมตองมีการกอใหเกิดม็อบ  หรือมีการประทวงใด  ๆ  ทั้งสิ้น 



    ๑๖๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๖๐/๒ 

 

เพราะวาชุมชนสามารถใชมาตรานี้ในการใชสิทธิ เพื่อทํากระบวนการในการปกปอง     

และคุมครองสิทธิของตนเอง  และชุมชนตนเองทานประธานครับ  ขอบพระคุณ             

ทานประธานมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม

ขอใหคุณจุตินันท แลวก็อาจารยศิวะ และคุณธวัช รวม ๓ คนนี่ ๑๐ นาทีเทานั้นครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถาสรุปไดนอยทานก็ดีนะครับ เชิญครับ 

  นายจุตินันท ภิรมยภักดี  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม จุตินันท 

ภิรมยภักดี นะครับ สสร. คือ อยากทําความเขาใจวา จริง ๆ แลวในสิ่งที่เราขอแปรญัตตินี่ 

เพราะวาเจตนารมณเราอันเดียวกัน เราอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เปนรูปธรรม แลวสามารถ

ปฏิบัติได โดยที่ไมสรางปญหาใหในอนาคต ในเรื่องของวรรคสองนี่ พอดีผมมี ๒ ประเด็น 

จะขออนุญาตประเด็นแรกนะครับ คือ ที่จะขอเปลี่ยนขอความ จะกระทํามิได เวนแต     

จะเปลี่ยนเปน จะกระทําไดตอเม่ือ ทั้งนี้ทั้งนั้น สั้น ๆ นะครับ เหตุผลวา เปนถอยคําที่             

ไมกอใหเกิดความรูสึกที่เปดกวาง เชิญชวนหรือสรางทักษะที่เปนบวกตอนักลงทุนที่จะ 

เขามารวมพัฒนาประเทศ  ผมเห็นวา  ควรจะเปลี่ยนมาใชถอยคําตามที่ เสนอ            

เพราะนอกจากจะทําใหเกิดความรู และสรางทัศนะที่ดีแลว ขอความนี้ยังสามารถตีความ   

ไปในทางที่เปนประโยชนตอการคุมครองสิทธิในสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ     

ไดดีกวาขอเดิม บงบอกวา การศึกษาและทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่    

ตองทํากอนโครงการจะเริ่มนะครับ เพราะวาคําวา ตอเม่ือ บงบอกขั้นตอนที่ตองเกิดกอน

การเริ่มโครงของการศึกษา และการทํารายงานนี้ ในขณะที่ขอความในรางเริ่มชวนให

ตีความไดวา การศึกษาและทํารายงาน อาจทําในขั้นตอนไหนก็ได แมแตโครงการ         

จะเริ่มไปกอนแลว สุดทายเรียนวา แมจะเปลี่ยนมาใชถอยคําตามที่เสนอ ก็ไมไดใหผลการ

ตีความเจตนารมณของมาตรานี้ออนดอยลงจากขอความที่ยกรางไวแตอยางใด 



    ๑๖๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัศมี ๖๐/๓ 

 

มีสภาพบังคับทัดเทียมกันครับ ประเด็นที่ ๑ นะครับ สวนประเด็นที่ ๒ สิ่งที่ผมขอตัด

ออกไป  ก็คือ รวมทั้งตัด ไดใหองคกรอิสระ  ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชน           

ดานสิ่งแวดลอม สั้น ๆ เลยนะครับ ผมเขาใจวา สถาบันวิชาการชั้นสูงของประเทศนี่        

มีความเปนกลางนะครับ มีหลักวิชาการที่เปนที่ยอมรับของประชาชน ฉะนั้น การนํา 

ความคิดเห็นของตัวแทนฝายวิชาการที่เปนกลางและนาเชื่อถือมานี่ นาจะเปนการ

เพียงพอและเหมาะสมนะครับ สวนที่ ๒ เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นนี่นะครับ ควรจะ

อยูในแคผูที่ไดเสียแทจริง และองคกรหรือบุคคลที่เปนกลางเทานั้น ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานธวัช หรือทานอาจารยศิวะครับ ไมอภิปรายนะครับ ทานกรรมาธิการเชิญครับ  

 

- ๖๑/๑ 

   

   



    ๑๖๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๖๑/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ  กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการครับ คณะกรรมาธิการก็ไดพิจารณา              

คําแปรญัตติ รวมทั้งไดตรวจสอบของประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่ทําอยูในปจจุบันแลว ก็พบวา ในปจจุบันนั้นไมไดพูดชัดเจนในเรื่องการ

วิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพนะครับ เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการไมขัดของที่จะเติม 

คําวา สุขภาพ เขาไปในวรรคนี้ตามที่มีการเสนอครับ แตสวนถอยคําอื่น ๆ นั้นจะอยูใน

ความหมายของกฎหมายคุณภาพสิ่ งแวดลอมอยูแลวครับ  เพราะฉะนั้นก็ เลย                

จะขออนุญาตหารือวา สําหรับคําวา สุขภาพ นั้น จะเติมเขาไปอยูในวรรคนี้ทุกคําครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ที่เติมไป กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ พอใจไหมครับ อาจารยกรรณิการครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจติร  :  พอใจคะ ขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ของทานสุรชัยที่เติมตอนทายนี่ กรรมาธิการยังไมเห็นดวยนะครับ กับทานวัชรา    

วรรคสองนะครับ กรรมาธิการก็ยังไมเห็นดวยนะครับ ผมขอลงคะแนนนะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนที่กรรมาธิการขอเติมนั้น  เปนการเติมตามที่สมาชิกเสนอ  มีทานใดเห็นเปน           

อยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ก็เอารางที่กรรมาธิการขอแกไขดังกลาวนี้เปนหลักนะครับ ถาหากวา 

ทานสมาชิกทานใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติ   

ที่คงคาง ๒ ทานนะครับ คือ กลุมทานสุรชัย กับของทานวัชรานะครับ ใหกด ไมเห็นดวย 

เชิญลงคะแนนไดครับ 

     



    ๑๖๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๖๑/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ใชรางกรรมาธิการ

ที่แกไขแลวนั่นนะครับ เทียบกับใครอันนี้ เพราะมันมีหลายกลุมมากเลย เทียบกับใคร 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เทียบ ๒ กลุมเลยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เทียบทีเดียว ๒ กลุมเลย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เทียบอยางไรครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถา ๒ กลุมชนะ เดี๋ยวมาวากันเลยครับ หรือทานจะใหถามทีละกลุมก็ไดนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เทียบ ๒ กลุม ๒ กลุมไหนครับ    

กลุมคุณวัชรากับกลุมคุณสุรชัย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นผมถามทีละกลุมดีไหมครับ ทานจะไดตัดสินใจถูกนะครับ เดี๋ยวขอถาม    

อีกครั้งหนึ่ง เจาหนาที่ลบคะแนนเลยนะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นลงคะแนน  ๒  คร้ังนะครับ  หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่                 

ขอแกไขนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานสมาชิกกลุมของทานสุรชัยที่            

ขอแปรญัตติไว และขอสงวนคําแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เฉพาะกลุมเดียวนะครับ                     

เชิญลงคะแนนครับ 

    (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดยังไมไดลงคะแนน มีไหมครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ  

เห็นดวย ๓๒ ไมเห็นดวย ๒๗ งดออกเสียง ๒ นะครับ         



    ๑๖๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๖๑/๓ 

 

   ผมถามญัตติของกลุมทานอาจารยวัชรานะครับ ถาหากวาทานสมาชิก 

เห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูขอแปรญัตติและขอสงวนไว      

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดยังไมลง  มีไหมครับ ลงเรียบรอยแลวครับ ปดการลงคะแนน  เจาหนาที่            

รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๔๐ ไมเห็นดวย ๑๗ งดออกเสียง ๕ นะครับ เปนไปตาม

กรรมาธิการที่ขอแกไขครับ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๖๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           รสรินทร ๖๑/๔ 

 

   ทานอาจารยจรัญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ        

ผม  จรัญ ภักดีธนากุล  กรรมาธิการครับ ขออนุญาตวาปรับถอยคํานิดเดียวครับ     

เพราะวาเมื่อกี้นี้เร็วไปที่ลงมติโดยหลักการนะครับ ----------------------------------------------- 

 

           - ๖๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๑๖๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๖๒/๑ 

 

แตวาถอยคํานี่จะมีอยูตรงนี้ครับ ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม หรือทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ นี่ ผมเขาใจวา ไมจําเปนตองมี หรือ แลวใชไหมครับ ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม     

เวนวรรค ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตัดคําวา หรือ ออกนะครับ แลวก็ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางนั้นเดี๋ยว  อันนี้ ไมไดแกหลักการนะครับ  หลักการคงเปนไปตามมตินะครับ          

เดี๋ยวผมถามนิดหนึ่ง ถามกรรมาธิการครับ คือ มันมีดานคุณภาพชีวิตนะครับ ทําไมไมเอา 

คุณภาพชีวิต มาใกล ๆ กับสุขภาพ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : คุณภาพ ไมเอาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ออ ไมเอาแลวใชไหมครับ อยางนั้นเชิญอธิบายตอครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : แลวบรรทัดที่ ๓ นี่นะครับ ไดมี

การศึกษา และประเมินผลกระทบตอคุณภาพชีวิต นี่ก็ไมเอานะครับ ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ กรรมาธิการขอปรับถอยคําเฉย ๆ หลักการไมไดเปลี่ยนนะครับ ทานดูใหรอบคอบ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกเห็นอยางอื่นไหมครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  จะกรุณาอานใหมอีกทีไดไหมครับ 

ผมคิดวา ทานอานขามไปตัวหนึ่ง ผมเลยไมรูวาใชหรือเปลา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อานอีกครั้งหนึ่งครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ผมอานตั้งแตตนนะครับ การดําเนิน

โครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน ทั้งทางดานสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทํามิได เวนแตจะไดมีการศึกษาและประเมิน 

 



    ๑๗๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๖๒/๒ 

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมีกระบวนการ   

อยางนี้ก็เหมือนเดิมหมดแลวครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มีคําวา รุนแรง ไหมครับ รุนแรง เอาออกหรือครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

รุนแรงยังมีอยูครับ หลักการอื่นไมไดเปลี่ยนครับ อาจารย ยังมีอยูหรือครับ ยืนยันครับ

กรรมาธิการครับ ตองพูดครับ จะไดบันทึกไว 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ยังมีอยูครับ ทานประธานครับ     

ขออภัยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยเจิมศักดิ์ รับไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอผมหารือ     

นิดไดไหมครับ เพราะวา ที่ผมแปรญัตติไวนี่ ผมวาเอาออก ไมมี ทีนี้พอทานแบบนี้นี่   

เดี๋ยวผมหารือแปบหนึ่งนะครับ ทานก็วาไปกอนก็แลวกัน ขอผานตรงนี้ไปกอน เพียงแค 

คําเดียว เดี๋ยวผมวาตกลงกันได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

แขวนถอยคํานะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถาหากวาไมเปนอยางอื่น เดี๋ยวทานมาแถลงที่ประชุมอีกทีก็ไดนะครับ ถือวา หลักการ 

ผานหมดนะครับ ดูถอยคําอยางเดียวครับ  มาตรา ๖๖ นี่ มีทานใดติดใจสวนอื่นไหมครับ 

มีของใครคาง มีไหมครับ ๖๖ นะครับ ๖๖ ของทานหลักชัยมีหรือครับ ออ มีวรรคสาม      

นะครับ วรรคสามนะครับ วรรคสาม วรรคที่ ๓ นี่ เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตเปนลําดับ     

นะครับ ทานหลักชัยครับ วรรคสามนี่มีของอาจารยวิชัย รูปขําดี มีสมาชิกยังติดใจไหม

ครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  



    ๑๗๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๖๒/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ของทาน กลุมทานประธานอุทิศ ชูชวย ของทานหลักชัยจะอภิปรายนะครับ    

เชิญครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม หลักชัย 

กิตติพล  สสร. นะครับ สวนที่ ๑๒ ในสิทธิชุมชนนี่ เนื่องจากกระผมเปนประธาน

กรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของจังหวัดระยอง ทานประธาน 

แลวก็ทานสมาชิกทั้งหลายนี่ก็ไดอภิปรายไปเยอะแลวนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้นี่เปน

ที่ประทับใจของเวลาผมไปรับฟงความคิดเห็นนะครับ ในสวนนี้ เพราะฉะนั้นนี่ในที่กระผม

จะแปรในวรรคสุดทายนี้นะครับ ในวรรคสุดทายนี้ กระผมก็คิดวา จะตัดบางสวนออก     

นะครับ แลวจะเพิ่มขอความเขาไปนะครับวา ประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจากการ

กระทําที่ฝาฝนในขอความในวรรคสอง ------------------------------------------------------- 

 

                                                          - ๖๓/๑ 



    ๑๗๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       อุทัยวรรณ ๖๓/๑ 

 

ซึ่งมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือ

องคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล รวมทั้งบุคคล หรือบุคคลใด ๆ เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม

บทบัญญัตินี้ นะครับ เหตุผลประกอบนะครับ คําวา ชุมชน หมายถึง กลุมบุคคลที่อยู

อาศัยในบริเวณเดียวกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดมีปญหาในการใชสิทธิวา การใชสิทธิดังกลาว

นั้น จะตองกระทําโดยบุคคลใด เพราะชุมชนเปนการรวมตัวกันของบุคคลอยางไมเปน

ทางการ และไมใชนิติบุคคลที่จะสามารถใชสิทธิ โดยผานผูแทนนิติบุคคลนั้น แตหากระบุให

ชัดเจนวา ผูที่สามารถใชสิทธินั้นได คือ บุคคลใด ๆ ก็ไดนะครับ ซึ่งไดรับผลจากการกระทํา                       

ที่ฝาฝนบทบัญญัตินี้ ยอมทําใหประชาชนที่ไดรับความเสียหายทุกคนสามารถใชสิทธินั้น

ไดดวยตนเองนะครับ ทานประธานที่เคารพ แลวตอมา ขอเพิ่มเติม สิทธิในการฟองรอง

ตามมาตรานี้ ใหครอบคลุมถึงภาคเอกชน ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

เนื่องจากในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ในโครงการ จะพบวา เปนการ

ดําเนินการโดยภาครัฐรวมมือกับภาคเอกชน หรือโดยภาคเอกชน โดยไดรับสัมปทาน    

จากรัฐ  ซึ่ งมักจะมีการหลีก เลี่ ยงที่ จะปฏิบัติตามกฎหมายดวยเหตุผลตาง  ๆ                 

โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะตกไปถึงประชาชนนะครับ อันนี้เปนขอความที่ทางจังหวัดที่

รับฟงมา แลวประชาชนเขาตองการที่จะใสตรงนี้ให ก็ขอฝากทานประธาน ไปยังกรรมาธิการ

ยกรางวา เปนไปไดขนาดไหนนะครับ ใหอธิบายใหนิดหนึ่งนะครับ ขอบพระคุณครับ ทาน

ประธานครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานกรรมาธิการครับ เชิญอาจารยอัชพรครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ  กระผม  อัชพร  จารุจินดา  ขออนุญาตอยางนี้นะครับวา  ความในวรรคที่  ๓             

ของมาตรา ๖๖ ขึ้นนั้น เขียนขึ้นเพื่อจะรองรับสิทธิของชุมชน ซึ่งเปนการรวมกลุมของ

ชุมชนที่จะมีสิทธิดูแลการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะมีการฟองใหหนวยงานตาง ๆ นั้น

ปฏิบัติตามบทบัญญัติในสวนนี้ ทีนี้ถาแกไขอยางที่มีการแปรญัตติ ความหมายก็จะ

เปลี่ยนไป ก็คือ การใชคําวา ประชาชนนั้น อาจจะมีความหมายเปนหนึ่งเดียว หรือวา

หมายถึงคนรวมกลุมใหญ ตองรวมกลุมใหญเปนประชาชนก็ได  ซึ่งความจริงสิทธิของคน 



    ๑๗๓
 

สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       อุทัยวรรณ ๖๓/๒ 

 

บุคคลเดียวนั้น มีสิทธิตามมาตรา ๔๐ ที่จะฟองรองคดีไดอยูแลว แตวาถาไปเขาใจไปถึง

คําวา ประชาชนนี้ ตองเปนการรวมกลุมคนเกือบทั้งประเทศนั้น มันจะเกิดปญหาในการ 

ใชสิทธิของชุมชนตรงนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คณะกรรมาธิการเขียนขึ้น ก็เพื่อจะใหรับกับ 

ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง ซึ่งมาตามลําดับวา สิทธิชุมชนมีอยูอยางนี้วา ในการดูแล

รักษาทรัพยากร แลวก็บังคับวา รัฐจะตองเปดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ถาทั้ง ๒ สิ่งนี้ 

ไมมีการทําขึ้น ชุมชนนั้นเองก็จะสามารถฟองตอศาลปกครองไปไดวา สิ่งที่หนวยงาน    

ทําไปนั้นไมชอบดวยกฎหมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนขึ้นก็เพื่อใหรองรับสิทธิชุมชน       

เปนประการหลัก สวนสิทธิบุคคลที่ไดรับความเสียหายนั้นมีอยูแลวครับ ก็เลยขออนุญาต

คงไวตามรางที่เสนอครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานกรรมาธิการชี้แจงแลว ทานหลักชัยพอใจไหมครับ  

   นายหลักชัย  กิตติพล  :  ทานประธานที่เคารพ ถาสมมุติกรรมาธิการ

ยืนยัน แลวก็อธิบายชัดเจน ก็ขอใหลงในบันทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ                        

เพื่อจะไดเปนที่ศึกษาตอไปนะครับ ขอบคุณครับทาน 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ มาตรา ๖๖ ไมมีทานใดคางแลวนะครับ  

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธาน นิดเดียวครับ มาตรา ๖๖     

คืออยางนี้ ผมมีขอสังเกตนะครับ เรื่องของมาตรา  ๖๖  ก็คือวา เรื่องของถอยคํา                          

ซึ่งอยูตอนทายของมาตรา ๖๖ วรรคสองและวรรคสามครับ ทานประธานจะสังเกตเห็น  

ไดวา วรรคสองลงทายคําวา ยอมไดรับความคุมครอง วรรคสามก็ลงทายดวยคําวา                       

ยอมไดรับความคุมครอง ตรงนี้มันเปนประเด็นเดียวกับที่ผมขอแปรไวในมาตรา ๖๒ 

มาตรา ๖๓ เร่ืองของการใหเนนเรื่องการใหการคุมครอง ---------------------------------------- 

 

         - ๖๔/๑ 

 



    ๑๗๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๖๔/๑ 

 

แลวก็ทานกรรมาธิการไดอธิบายโดยใหเหตุผลวา สิทธิเสรีภาพในหมวดนี้ทั้งหมดนี่นะครับ 

เขียนใหความคุมครองไวแลวอยูในมาตรา ๒๗ เพราะฉะนั้นไมตองมาเขียนซ้ําอีก          

ในแตละรายมาตรา นั่นคือคําอธิบายที่ทานใหกับผมไวในมาตรา ๖๒  ๖๓ ตอมา          

มา ๖๖ นี่เขียนเสียเอง ก็ตั้งเปนขอสังเกตไววา เดี๋ยวมาตรฐานถอยคําในรัฐธรรมนูญ      

เรามันจะไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

บางครั้งก็ใหมันสอดคลองกันนะครับ ทานที่ตกลงถอยคําสักครูนี้ ไดแลวใชไหมครับ 

เรียบรอยไหมครับ  ถอยคําสักครูนี้ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  สมาชิกยังคิดวา ควรที่จะ            

ตัดออกครับ คําวา รุนแรง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญอาจารยหมอชูชัยครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  เรายืนไวตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

ครับ คือยังคงไวครับ ยังคงไว อยางรุนแรง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานคงไว พอจะรับกันไดไหมครับ อาจารยครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ คือสมาชิก    

ผมไดหารือแลว เห็นวา ถาไมตัดออก การประเมินผลกระทบทั้งหลายจะถูกอางวา         

ยังไมรุนแรง ก็ยังไมประเมิน คือ เราใหประเมินเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นคนที่ประเมิน

ชาวบานไมมีปญญาประเมินอยูแลว เปนเรื่องของทางการ เพราะฉะนั้นทางการมีดุลพินิจ

พอสมควร ถาไปเปดชองวาจะตองรุนแรง แคไหนละครับ ทีนี้ก็ รุนแรงแคไหน ก็ยัง          

ไมประเมิน ผมจะเรียนนะครับวา ผมไประยอง รุนแรงขนาดผมเลาใหที่สภาฟงตอนนั้นนี่     

ผมนั่งอยูเพียงแคชั่วโมงเศษ หายใจติดขัด แลวน้ําตาไหล แลวก็ยังบอกวา โอ.เค. อยางนี้

รุนแรงไหม ผมคิดวา ยังไมรุนแรงอีกอยูดี เพราะฉะนั้นนี่เปนการประเมิน เปนการศึกษา 

ผมไมไดไปทําอะไรรุนแรง คือ ทําไมตองปลอยใหรุนแรงถึงประเมินอยางนั้นหรือครับ     

ผมคิดวา ตัดเถอะครับ ผมใหความเห็นเทานั้นละครับ  



    ๑๗๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๖๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เดี๋ยวกอน อันนี้ถอยคํา คําวา รุนแรง นะครับ ถอยคําที่ตกลงกับอาจารยจรัญนี่นะครับ    

ตกลงยุติหรือยังครับ เอาทีละเรื่อง เดี๋ยวจะสับสน ครับเชิญกรรมาธิการทานใดครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ เร่ืองอื่นตกลงกันได

เรียบรอยแลว ก็เห็นดวย ไมมีปญหา คือ แครุนแรง กับไมรุนแรง อันเดียว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คือตกลงจะตองบันทึกอาจารย เพราะอาจารยเมื่อกี้บอกวาใหไปตกลงกันนะครับ         

ตองบันทึกไว ทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธาน                

ที่เคารพครับ คําที่ไดตกลงกัน นอกจากคําวา อยางรุนแรง นั้น ไดตกลงกันเรียบรอยแลว    

ก็เปนคําอยางที่ทานอาจารยจรัญ ทานกรรมาธิการไดกลาวไปเมื่อตอนตนนะครับ 

กรรมาธิการอยากใหคําอธิบาย คําวา อยางรุนแรง ครับวา ในมาตรา ๖๖ วรรคสอง     

เขียนวา การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอชุมชน 

คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ที่ไดพูดกันไปนี่ ถาไมมีคําวา รุนแรง       

นี่ จะตองมีเงื่อนไขทํา ๓ เรื่องใหญครับ  ๑. ก็คือ จะตองมีการศึกษา และประเมินผล

กระทบตอคุณภาพและสุขภาพ อันที่ ๑ ตองทํานะครับ แมไมรุนแรงก็ตาม ก็ตองทํา อันที่ 

๒ ตองจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียกอน           

อันนี้ตองทําอีกอันที่ ๒ ครับ  อันที่ ๓ ตองใหองคการอิสระ ประกอบดวยผูแทนองคการ

เอกชนดานสิ่งแวดลอม และผูแทนสถาบันอุดมศกึษาที่จัดการศึกษาใหความเห็นประกอบ

กอนดําเนินการดังกลาวขางตน เงื่อนไขมี ๓ อยางนะครับ ถาไมมีคําวา รุนแรง อยู 

หมายความวากิจกรรมเกือบทุกกิจกรรม ตองใหความเห็นทั้งนั้น ตองมีเงื่อนไข ๓ อยาง

ทั้งนั้น ผมเรียนวาเมื่อกี้ตอนตนที่พูดถึงวรรคหนึ่ง ทานธวัชกับหลายทานไดพูดประเด็น

เร่ืองนี้นะครับวา กิจกรรมหรือหลายโครงการทั้งหลายที่ทําอยูนะครับ ถาไมจํากัดวง        

ใหชัดเจน จะเกิดการที่ตองดําเนินการ ๓ เร่ืองนะครับ กิจกรรมของรัฐเกือบทุกอยาง    

แทบดําเนินการไมไดเลย ไมใชเฉพาะกิจกรรมของรัฐเทานั้น  กิจกรรมของเอกชน 

 



    ๑๗๖
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๖๔/๓ 

 

การสรางบาน การสรางอะไรตาง ๆ ก็แลวแต ที่ไมไดถูกผลกระทบอยางรุนแรง ตองทํา

เงื่อนไขทั้ง ๓ อยางนี้ ผมยังคิดวา เติมคําวา อยางรุนแรง เขาไป แลวใหในทางพิจารณา    

มีศาลปกครอง มีกรรมการตาง ๆ คอยดูแล นาจะถูกตองแลวครับ แตถาไมมีเขียนวา         

อยางรุนแรง ทุกเรื่องครับ สรางบานนิดหนอย ทําโนนทํานี่หนอยตองทํา ๓ เรื่องนะครับ   

ผมย้ําอีกที ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       - ๖๕/๑ 

 

 

 

 

 

 



    ๑๗๗
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๖๕/๑ 

 

๑. ตองประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ  ๒. ตองจัดกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นประชาชน   ๓ .  ตองใหองคกรอิสระใหความเห็นกอน   ผมเขาใจวา

กระบวนการพัฒนาประเทศจะลาชา และไมเปนไปอยางที่พวกเราตองการครับ ถาไมมี  

คําวา อยางรุนแรง ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิก อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ชวยพิจารณาดวยนะครับ เพราะวาเดี๋ยวจะกลายเปน

ชาวบานทะเลาะกัน เร่ืองเล็กเรื่องนอยก็เปนคดีหมด มันมี ๒ ดานนะครับ มันมี ๒ ดาน 

ชวยคิดดวยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ ผมเคยศึกษาเรื่องนี้โดยตรง ผมกลับเห็นตรงขาม ถาทานไมใสนี่ชาวบาน          

จะทะเลาะกัน ทานรูไหมครับวาที่ออสเตรเลียนี่ ทานจะตัดตนไมที่บานของทานนี่       

ทานยังจะตองไปแจงเพื่อใหขาง ๆ บานเขาพอใจ แลวก็มาคุยกัน สถานทูตไทยจะไปตั้งที่

นิวซีแลนด บริเวณนั้นเปนบริเวณที่เปนที่อยูอาศัย แตวาเราจะไปทําเปนออฟฟศ (Office) 

ก็จะตองแจง และจะตองมีขบวนการรับฟง และในที่สุดก็ตกลงกันได แตถาไมอยางนั้นนี่

จะเกิดเหตุ  ผมกลับคิดวา  การที่ เราตองปลอยให มันรุนแรงเสียกอน  แลวถึงจะ

ทําการศึกษา ผมคิดวา ถาอยางนั้นเราก็ขอมติก็แลวกันครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา

อยางนั้นนะนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวกอนนะครับ ตอนนี้มันมีอยู ๒ สวน สวนหนึ่ง คือ ถอยคําที่บอกวาปรับกันนี้ จบ     

ตกลงเรียบรอยนะครับ คงมีปญหาเฉพาะสวนของคําวา รุนแรง หรือไมเทานั้น ถูกตอง 

ไหมครับ ที่ขัดแยงกันอยู ถูกไหมครับ ที่ยังไมตรงกันนี่ ถูกไหมครับ จะมีคํานี้หรือไม     

สวนอื่น เปลา เจาหนาที่จะไดบันทึกถูกนะครับ ทานอาจารยสมคิดครับ จะยอมกันไดไหม 

ขางลางยกมือกันใหญแลว 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการขออนุญาต

อภิปรายเพิ่มเติมสั้น ๆ นิดเดียวครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยกตัวอยางตางประเทศวา 

 



    ๑๗๘
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๖๕/๒ 

 

ตัดตนไมตองถามเพื่อนบาน อันนั้นเขาถูกตองครับ กรรมาธิการไมไดโตแยงประเด็นนี้   

แตวา มาตรา ๖๖ ไมไดพูดถามเพื่อนบานเทานั้นนะครับ พูดวามีเงื่อนไข ๓ ประการ         

ที่ตองทํา ไมใชเงื่อนไขเดียวที่อาจารยเจิมศักดิ์พูดนะครับ วาไปถามชาวบานขางบานแลว

จบนะครับ ๑. ตองประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  ๒. ตองจัดใหมีกระบวนการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน  ๓. ตองใหสถาบันอุดมศึกษา 

องคการศึกษา ใหความเห็นประกอบกอนการพิจารณา มี ๓ เร่ืองใหญนะครับ ที่จะตองทํา 

ทุกเรื่องนะครับ ถาไมเติมคําวา อยางรุนแรง เขาไปนะครับ ก็ขอลงมติ ดีไหมครับ อาจารย

เจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมอาจจะ

ยกตัวอยางไมดีนะครับ ตองขอโทษ จริง ๆ แลวนี่ มาตรานี้พูดถึงโครงการ ไมใชตัดตนไม 

เม่ือกี้ผมยกตัวอยางนี่ เพื่อชี้ใหเห็นวา ในตางประเทศนี่ แมกระทั่งตัดตนไม แตอันนี้ไมใช

ตัดตนไมนะครับ ในตางประเทศ อยางที่ซิดนีย (Sydney) นี่ ตัดตนไมนี่ อาจารยสมคิด

ครับ ไมใชบอกเพื่อนบานนะครับ เม่ือกี้นี้ผมพูดใหมันนอย ๆ เขาตองไปแจงทางการกอน 

แลวทางการก็ประกาศรอบ ๆ บริเวณนั้น เพื่อที่จะใหคนที่ในบริเวณนั้นมาทําเฮียร่ิง 

(Hearing) (Public hearing) หลังจากนั้นนี่จึงตกลงกันวา จะตัด หรือไมตัด แลวจะตอง

เสียสตางคคาตัดตนไมอีก เพราะวาคุณนี่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อันนั้นเราไปไมถึงนั้น 

แตทานดูครับ อันนี้คือโครงการนะครับ การดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอชุมชน ทั้งทางดาน ก็วาไปอยางที่พูด เพราะฉะนั้นอันนี้อีกโครงการ ก็อันนั้น

ก็แลวแตครับ ถาทานสมคิดอยากจะใหมีลงมติ ตรงนี้ก็ไมมีอะไรเสียหายครับ มันไมมีแพ 

ชนะอะไร เพียงแคไมมีโอกาสไดพูดทุกคน เราก็ใชวิธีกดเอาก็แลวกันนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

คือ ผมเปนหวงวา พวกเราเขาใจกันโดยครบถวนหรือไมนะครับ สะกดนี่งาย แตออกไป

แลวนี่นะครับ ผมก็ไมรูวามันจะออกทางไหนนะครับ ออกไปแลว เดี๋ยวมันก็จะเปนปญหา     

มานั่งเถียงกันอีก ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี ครับ 

ผมขออนุญาตนิดครับ เพื่อเปนการประนีประนอม ถาเราจะไปเขียนไวในกฎหมายลูก 



    ๑๗๙
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๖๕/๓ 

 

ไดไหมครับ ในกฎหมายสิ่งแวดลอมวา เร่ืองระดับความรุนแรงนี่มันเปนอยางไรนะครับ  

ถาจําอยางนี้ได ผมคิดวา มันก็สามารถที่จะไดทั้ง ๒ ฝาย เพราะวาตอนนี้ไมมีใครรูวา 

อะไรที่จะเรียกวา รุนแรงแคไหน หรืออะไรที่จะเรียกวา ผลกระทบธรรมดานะครับ          

ถาอยางนี้ได ผมคิดวา นาที่จะเปนการทางออกที่ดี และผมวาทุกฝายนะครับ  และอันที่ ๒                

ผมอยากเรียนทานประธานนิดหนึ่งครับ เพราะวาเพื่อรักษาภาพลักษณเรื่องการรักษา

เวลานี่ครับ กระผมเห็นวา สภานี้เราไดเลยเวลา เราควรจะเปนคนตรงตอเวลานะครับ     

ในการเลิกนี่นะครับ ผมขออนุญาตเรียน  เผื่อทานประธานจะลืม ไมใชอะไรครับ             

ผมขออนุญาตครับ ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๖๖/๑ 

 

 

 

 



 ๑๘๐
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๖๖/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมตั้งเอาไวแลวครับวาจะเลิกตอนไหนครับ ถาไมเดินหนานะครับ ผมวาดึกนะครับ 

เดี๋ยวฟงทานรัฐนิดหนึ่งไดไหมครับ ทานรัฐยกมือ ทานรัฐครับ คือ ตอนนี้มันอยูที่วิธีเทคนิค 

(Technic) การจะกําหนดเทานั้นเองนะครับ 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  หลักการ รุนแรงกับไมรุนแรงครับ ทานประธานครับ  

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตแคฝาก 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ จริง ๆ มันเขาใจแลวนะครับ 

  นายรั ฐ   ชู กลิ่ น   :  ผมขอถามประ เด็ นนิ ดหนึ่ ง  นิ ด เ ดี ย วค รั บ                  

ทานประธานครับวา สมมุติวา เนื่องจากอยางที่ทานศิวะวานะครับวา รุนแรงหรือไมรุนแรง

นี่เราพิสูจนไมได ไมรูนะครับ แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เราจะใหประชาชนดูวา    

ในนั้นมีบรรจุคําวา สุขภาพ อยูนะครับทานประธาน ทานประธานกําลังจะไปบอก

ประชาชนทั้งประเทศวา ตองสุขภาพเขาแยอยางรุนแรง แลวคอยจะไปดูแลเขาหรือครับ 

ผมวามันจะเปนแงลบของรัฐธรรมนูญนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยจรัญหาทางออกเลยครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนประธานที่เคารพครับ 

ผมเขาใจวา เร่ืองนี้ไมควรจะโหวตอยางยิ่งเลย เพราะวาไปทางใดทางหนึ่งก็มีผลกระทบ

อยางรุนแรงตอประเทศนะครับ ทานครับ ผมเริ่มดูวาอยางนี้ครับ คือ ในตัวกฎหมายที่

เขียนนี่เราเขียนกวางมากเลย เราไปเขียนทั้งกิจกรรมการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งอะไร

ก็เปนโครงการนะครับ อะไรก็เปนกิจกรรมนะครับ แลวก็ไมไดกระทบนะครับ อาจเทานั้น

นะครับ ที่อาจจะไปกระทบตอชุมชนนี่นะครับ ทั้งทุกดานเลย แลวเราก็เพิ่มดานสุขภาพ

เขาไป  ซึ่งกวางมากเลยนะครับ  คํานี้นี่นะครับ  เพราะฉะนั้นถาเผื่อเราไมมีคําวา          

อยางรุนแรง ล็อก (Lock) เอาไวนี่ มันจะทําใหเกินฐานะของการพัฒนาการหรือความ

จําเปนของประเทศเลยนะครับ ทุกเรื่องเราจะตองใชมาตรฐานเดียวกันกับประเทศ

นิวซีแลนด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเรายังไมถึงขนาดนั้นนะครับ แลว คําวา         

 



 ๑๘๑
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สุพิชชาย ๖๖/๒ 

 

อยางรุนแรงนี่ ก็ไมใชคณะกรรมาธิการมายกขึ้นใหม เปนคําที่ใชมาตั้งป ๒๕๔๐ แนนอน

ทางฝายชุมชนก็เห็นวา อยากใหตัดออก แตทางฝายผูที่ประกอบธุรกิจกิจการทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน ทานก็ยิ่งหวาดผวาใหญ ยิ่งเราไปเติม คําวา ดานสุขภาพ เขาไปอีกนะครับ 

ทานครับ ถาเราเขียนตรงนี้ใหกวางมากไปนี่ มันก็จะกระเทือนปญหาทางดานเวลา ปญหา

ทางดานคาใชจายตนทุนโอกาสในการแขงขันทางภาคเศรษฐกิจของประเทศ ผมไมไดเห็น

วา ทางดานเศรษฐกิจสําคัญกวาทางดานคนนะครับ ผมก็ไมไดอยูในแวดวงธุรกิจ 

เศรษฐกิจอะไร แลวก็ชีวิตก็อยูกับผูคน ผมคิดวา โอกาสอะไรของประเทศเรานี่จะสูญเสีย

ใหกับคูแขงในตางประเทศโดยไมจําเปนเลยครับ เพราะวาทานนะครับ เราจะทําอะไร    

สักอยางหนึ่งก็จะตองมาล็อก ๓ อยาง รับฟงทําความคิดเห็น ประเมินผลทุกอยางนะครับ 

แลวทุกเรื่องก็จะตองมีคนที่โตแยงคัดคานอยางนี้ตลอด เพราะฉะนั้นนี่ผมยังคิดวา      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออภัยที่เอยนามนะครับ ทานจะกรุณาดูใหวา ทางเรื่องนี้ไมใชวา

จงใจนะครับ ถาทานดูใหแลวก็คงปลอยทางดานอยางรุนแรงนี้ไวนะครับ แลวเราคอย ๆ 

หาทางอยางไรในกฎหมายสิ่งแวดลอมอะไรของเรา เราจะไปดูกันทีหลัง บันทึกไวในอะไร

ละ เจตนารมณไดวา มันจะมีกระบวนการอยางไรนะครับทาน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานศิวะยอมไหม อยางนั้นทานชวยยืนบันทึกครับ ทานจะไดรับผิดชอบ 

   นายศิวะ  แสงมณี  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ศิวะ แสงมณี    

นะครับ ฟงจากการหารือขางหลังนี่ สวนใหญก็เห็นวา ทานอาจารยจรัญไดอธิบาย     

อยางชัดเจน แลวก็มีเหตุมีผล ซึ่งเรารับฟงได และขอใหใสไวในเจตนารมณดวยนะครับ 

แลวก็อันนี้ในสวนนี้ก็คงจะไมขัดของอะไรนะครับ   

                                                                                                                                            

           - ๖๗/๑                                   

 

 

 

 

 



 ๑๘๒
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๖๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอเพิ่มเติม      

นิดเดียว คือ ไมใชเพียงใสแตเจตนารมณนะครับ แตขอความกรุณาวา จริง ๆ แลว          

ในกฎหมายลูกนี่ ถาชัดเจนก็จะดีวา ความรุนแรงมันแคไหน ทานจะมีหนทางชวยใสอะไร

ตรงนี้วา ในกฎหมายลูกจะตองมีอยางนั้นนี่ ผมก็ยินดีครับ ขอบพระคุณ ทานยินดีนะครับ 

ทานพูดนิดหนึ่งครับ จะไดบันทึกครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ 

    ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ขอบคุณทาน สสร. ที่แปรญัตตินะครับ ที่ใหคงไวนะครับ แลวก็กรรมาธิการรับจะไป

ดําเนินการ แลวก็เขาใจวาจะมีนักกฎหมายหลายคน รวมทั้งทางกฤษฎีกาอยูดวย อาจจะ

มีการตรากฎหมายตาง ๆ วา จะพูดเรื่องอยางรุนแรงครับวา ไมใหมีผลกระทบตอชุมชน

ทั้งหลายอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกพึงพอใจทุกฝายนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มีตอนทาย       

คําเดียว อยาหาวาผมละเอียด หรือดูอะไรมากไปนะครับ เมื่อกี้ที่ทานอาจารยจรัญพูดนี่ 

ตอนทายยังมีคําวา สุขภาพ ตกไปคําหนึ่งนะครับ ชวยดูตอนทายนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีแลวครับ มีตก แตจะเพิ่มใชไหมครับ อาจารยชวยยืนบันทึกดีกวานะครับ เจาหนาที่        

จะไดไปทําถูก 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผม ชูชัย ศุภวงศ บรรทัดสุดทายครับ 

ผูแทนสถาบันการศึกษานะครับ แลวก็เติมคําวา ดานสุขภาพ ผูแทนสถาบันศึกษาที่จัด

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ แลวก็วรรค ดานสุขภาพ ครับ 

 

 



 ๑๘๓
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๖๗/๒ 

 

ใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการดังกลาวนะครับ เติมคําวา ดานสุขภาพ       

ตรงนั้นครับ ตกไปคําหนึ่ง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสองนี่เรียบรอยนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียบรอยครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ดังนั้น ผานทุกวรรคนะครับ นอกจากวรรคสองที่พูดคุยสักครูนะครับ  

ผานทุกวรรคแลวนะครับ ทานเลขาเชิญครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    

ส วนที่  ๑๓  สิทธิพิ ทั กษ รั ฐธรรมนูญ  ไม มี การแก ไ ข  มาตรา  ๖๗  มีการแก ไ ข                       

มีอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ขอแปรญัตติครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ก็จะมีอยูวรรคหนึ่ง ที่แกขอความเขามา แลวก็

ขอเพิ่มวรรคสี่นะครับ สวนของทานอาจารยสุรชัยนี่อยูวรรคสองนะครับ วรรคหนึ่งของกลุม

ทานอาจารยเจิมศักดิ์นี่ยังติดใจไหมครับ ถาไมเสียหายอะไรนะครับ ก็ขอใหผานได         

ไดไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานครับ เร่ืองนี้

เร่ืองใหญนะครับ ผมเองอยากที่จะใหเลื่อนเปนวันพรุงนี้เลยดีไหมครับ เร่ืองใหญนะครับ 

ผมคงพูดยาว ตองขออนุญาต คือ พอเราตกลงกันแลววา ถาเรื่องเล็กนี่ ผมก็พยายามชวย

เต็มที่นะครับ แตเร่ืองนี้เร่ืองใหญนะครับ ๖๗  ๖๘ นี่ขอเปนวันพรุงนี้นะครับ วันจันทร     

นะครับ ขอประทานโทษ ผมไมรูแลววาเปนวันอะไรนะครับ ขณะนี้ ถาอยางนั้นผมขอเลื่อน

อันนี้นะครับ แลวก็ทานประธานก็กรุณานี่ หรือจะใหผมเสนอญัตติปด หรือวาทานจะ    

ปดเอง ก็แลวแตนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จริง ๆ เรียนตามตรงเลยนะครับ ผมไมไดขัดของ หรือมาเสียเวลาอะไรพูดตรงนี้นะครับ    

 



 ๑๘๔
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๖๗/๓ 

 

ถาอะไรที่มันเดินหนาไดนี่ ผมก็อยากจะใหเดินหนาไป แตใจจริง ผมนึกในใจวา จะปดสัก       

๖ โมงนะครับ อยางนอยที่สุดนี่ผมวา ที่ทานบอกยาก ๆ นี่ ก็ใหมันผาน ๆ นะครับ แลวเรา

ใชมาตรานี้ พอไดแลวครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานประธานครับ เราตกลงและ

ทุกคนก็ไปนัด ผมเรียนวา ผมมีรับเสด็จดวย อยางไรผมก็อยูไมได ขอบพระคุณครับ      

ทานประธาน เราตกลงไวจริง ๆ ครับวา ประมาณสี่โมง เถียงกันดวยวา สามโมงหรือสี่โมง 

เพราะฉะนั้นเวลาผมรับอะไรได ก็รับตอบ ผมไมเคยลุกไปไหนเลยนะครับ ตั้งแตวันแรก 

และมาทันทุกวัน ทานจะเห็นไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เห็นครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคุณครบั 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เห็นใจทุกทานนะครับ และก็เหนื่อยทุกทานนะครับ ผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับ      

แตผมก็อยากใหมันไดเนื้อหาสาระเยอะ ๆ ทานสมาชิกครับ มีสมาชิกปรึกษาวา ขอเลื่อน

ไปกอน มีทานเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 

          - ๖๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๕
สสร ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๖๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

โอโห พรอมใจกันขนาดนี้เลยหรือครับ เมื่อสมาชิกทั้งสภาเห็นพองตองกันนะครับ ก็ขอ

เลื่อนไปพิจารณาตอในวันจันทร เวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที วันนี้ขอขอบคุณทานสมาชิก            

ทุกทานครับ ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๐  นาฬิกา 
 

 

  
 

 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันศุกรที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
____________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   นางนัยนา เปรมประพันธ  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

   นางสาววันด ีแกวมณี   นิติกร ๔ 

 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓) 
  นางสาวปทติตา ธีรนนท    นางสาวประไพพิศ ดีสุน  

  นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ   นางสาวนงลกัษณ อู  

  นางสาวสมร เกตุศรี     นางสาวรัตนา ภูระหงษ  

  นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง   นางสาวรัศมี บานเยน็   

  นางสาวรสรนิทร กนกอุดม    นายพรเทพ ไชยสงวนสุข 

  นางสาวอุทัยวรรณ จํานงศาสตร  นางนัชชา โนไธสง  

  นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ   นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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