


สารบัญ   
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๐  
วันจันทรที่  ๑๘  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
-------------- 

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

  -  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว   ๑ 
 

  ผูอภิปราย 
 - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   ๓, ๑๒, ๑๓, ๑๗, ๑๘, 

  ๒๒, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, 

  ๔๔, ๔๘, ๔๙, ๕๑, ๕๓, 

  ๖๔, ๖๕, ๖๘, ๖๙, ๘๘, 

  ๘๙, ๙๐, ๙๘, ๑๓๔, ๑๓๕, 

  ๑๓๗, ๑๘๑, ๑๘๒, ๑๘๓, 

  ๒๑๑, ๒๒๕, ๒๓๑, ๒๓๒, 

  ๒๓๕, ๒๓๗, ๒๕๘, ๒๖๓, 

  ๒๖๙, ๒๗๑, ๓๐๗, ๓๑๓, 

  ๓๑๖ 

 

 

 



   - ๒ - 
                         หนา   

 - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ๖, ๑๔, ๑๗, ๒๕, ๓๐, ๓๔, 

   ๙๐, ๙๒, ๑๔๘, ๑๘๒, 

  ๑๙๕, ๒๒๙, ๒๓๒, ๒๓๔, 

  ๒๓๙, ๒๔๔, ๒๔๕, ๒๔๖, 

  ๒๔๗, ๒๔๘, ๒๔๙, ๒๕๐, 

  ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๗๕, 

  ๒๗๖, ๒๗๗, ๒๙๑ 

 - นายคมสัน โพธิ์คง   ๘, ๑๓, ๑๔ 

 - นายประพนัธ นัยโกวิท   ๙, ๑๗, ๑๘, ๒๓, ๒๖, ๘๖ 

 - นายวัชรา หงสประภัศร   ๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๓๕, 

  ๕๔, ๘๑, ๑๑๑, ๑๒๑,  

  ๑๒๒, ๑๕๒, ๑๕๔, ๑๖๒, 

  ๑๖๕, ๑๗๓, ๑๘๐, ๑๘๑, 

  ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๘๕, ๑๘๗, 

  ๒๑๔, ๒๑๖, ๒๑๗, ๒๔๖, 

  ๒๔๗, ๒๔๘, ๒๕๑, ๒๕๔, 

  ๒๙๐, ๓๐๔, ๓๐๗, ๓๒๐ 

 - นายเศวต ทินกูล   ๒๐, ๒๑, ๓๘, ๖๐, ๑๓๙, 

  ๑๔๗, ๑๕๙, ๑๖๕, ๑๗๓,   

  ๑๗๔, ๒๑๒, ๒๑๓, ๒๙๖, 

  ๓๐๗, ๓๑๔ 

 - นายจรัญ ภักดีธนากุล   ๒๑, ๓๒ 

 - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ   ๒๔, ๔๕, ๑๔๑, ๑๔๓,  

  ๑๔๔, ๒๙๗ 

 

 



- ๓ - 
                         หนา   

 - นายอรรครัตน รัตนจันทร   ๒๕, ๒๙, ๘๒, ๑๘๗, ๑๙๑, 

  ๒๑๘, ๒๒๗, ๒๒๘, ๒๕๕, 

  ๒๕๗ 

 - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ๓๒, ๖๒, ๖๘, ๑๗๑, ๑๙๒, 

  ๒๒๐, ๓๑๘, ๓๑๙, ๓๒๐ 

 - นางสดศรี สัตยธรรม   ๓๖, ๕๙ 

 - นายปกรณ ปรียากร   ๔๓, ๔๖, ๕๔, ๒๘๔, ๒๙๘ 

 - นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศริิ ๕๖ 

 - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช   ๖๑, ๒๐๒, ๒๑๙, ๒๒๑, 

  ๒๗๙ 

 - นายไพโรจน พรหมสาสน   ๖๖ 

 - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ   ๖๖, ๒๒๑, ๒๖๗, ๓๐๖ 

 - นายการุณ ใสงาม   ๖๘ 

 - นายวีนัส มานมุงศิลป ๗๒, ๗๗, ๗๘, ๑๙๓, ๒๑๘ 

 - ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร   ๘๑, ๑๕๙ 

 - นายสุพจน ไขมุกด ๘๑, ๒๘๐, ๒๘๒, ๒๘๗, 

  ๒๘๘ 

 - นายอัครวิทย สุมาวงศ   ๘๒, ๒๕๔ 

 - นายอัชพร จารุจินดา ๘๔, ๙๒, ๑๒๗, ๑๓๒,   

  ๑๓๓, ๑๓๕, ๑๓๗, ๑๗๗, 

  ๑๘๗, ๒๒๙, ๒๓๑, ๒๓๒, 

  ๒๕๐, ๒๗๐, ๒๗๓, ๒๙๑                     

 - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา   ๘๕, ๘๘, ๙๕, ๙๗, ๑๐๐, 

  ๑๐๖, ๑๑๒, ๑๑๔, ๒๘๕, 

  ๒๘๙ 

 



- ๔ - 
                         หนา  

 - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร   ๙๑, ๑๔๓ 

 - นายพิสฐิ ลี้อาธรรม   ๙๗, ๑๒๔, ๑๒๖, ๑๒๗, 

  ๑๓๐ 

 - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล   ๙๙, ๒๙๑, ๓๐๖, ๓๑๑, 

  ๓๑๓, ๓๑๗, ๓๑๙, ๓๒๐ 

 - นายเสรี นมิะยุ   ๙๙, ๑๑๔ 

 - นายสวิง ตนัอุด   ๑๐๓, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๓๒, 

  ๑๓๓, ๑๘๔, ๒๒๓, ๒๒๘, 

  ๒๓๘, ๒๔๔, ๒๖๔, ๒๗๓, 

  ๒๗๕, ๒๘๑, ๒๘๒, ๒๘๔, 

  ๒๙๗, ๓๐๑ 

 - นายวิทยา คชเขื่อน  ๑๐๖, ๒๐๖ 

 - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๑๐๗, ๑๑๔, ๑๑๗, ๑๑๙, 

  ๒๖๖, ๓๑๓ 

 - นายชํานาญ ภูวิลัย   ๑๑๑, ๑๑๕, ๑๒๑ 

 - นายอุทิศ ชชูวย   ๑๑๔, ๑๗๙, ๓๐๓, ๓๑๙ 

 - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล   ๑๑๗ 

 - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ   ๑๒๒, ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๒๙, 

  ๑๔๙ 

 - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร   ๑๓๘, ๑๔๐, ๑๕๐, ๑๖๐, 

  ๒๔๙, ๒๕๐, ๒๖๑, ๓๐๘ 

 - นายชูชัย ศภุวงศ   ๑๔๐, ๑๔๑, ๑๕๔, ๑๖๔, 

  ๑๗๑, ๑๗๓, ๑๗๔, ๑๘๔ 

 - นายสุนทร จันทรรังสี   ๑๔๔, ๑๔๖ 

 - นายธวัช บวรวนิชยกูร   ๑๔๔, ๑๔๕ 



- ๕ - 
                         หนา  

 - นายธีรวัฒน รมไทรทอง   ๑๕๐, ๑๕๕, ๑๕๗, ๑๕๘, 

  ๑๕๙, ๑๗๒, ๑๗๙, ๑๘๐, 

  ๑๘๑, ๑๘๓ 

 - นายเกียรตชิัย พงษพาณิชย   ๑๕๒, ๒๐๔, ๒๑๓, ๒๑๔, 

  ๒๑๗, ๒๘๕, ๒๘๖, ๒๘๙ 

 - นายรัฐ ชูกลิ่น ๑๖๗, ๑๘๒, ๒๐๖, ๒๐๗, 

  ๒๐๘, ๒๐๙ 

 - นายชาติชาย เจียมศรพีงษ   ๑๖๙ 

 - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ   ๖๗, ๑๗๕, ๑๘๕ 

 - นายศิวะ แสงมณี   ๑๗๗, ๒๒๖, ๒๔๙, ๒๖๕ 

 - นายชนินทร บัวประเสรฐิ   ๑๘๗ 

 - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย   ๑๙๒, ๑๙๔, ๑๙๕, ๒๐๙, 

  ๒๒๔, ๓๑๐ 

 - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๒๑๔, ๒๑๗, ๒๒๑, ๒๓๔, 

  ๒๓๕, ๒๓๗, ๒๔๑, ๒๔๖, 

  ๒๔๗, ๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๖, 

  ๒๖๐, ๒๖๒, ๒๗๖ 

 - ผูชวยศาสตราจารยกนก โตสุรัตน ๒๑๙ 

 - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์   ๒๓๔, ๒๓๖, ๒๕๗ 

 - พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล   ๒๕๒ 

 - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย   ๒๗๙, ๒๘๐, ๒๘๑, ๒๘๔, 

  ๒๘๕, ๒๘๘, ๓๐๑ 

 - นายอภิชาติ ดําดี   ๒๙๓ 

 - นายธงทอง จันทรางศ ุ ๓๐๒, ๓๑๑ 
 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๐ 

วันจันทรที ่๑๘ เดือนมิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

____________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๒ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๖ คน 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนทานสมาชิก

ที่เคารพครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปด        

การประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ไมมีนะครับ 

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

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางจัดทํา

เสร็จแลวนะครับ  

ผมขออนุญาตเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก        

ที่เคารพครับ ระหวางที่คณะกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ ผมขอเรียนหารือนิดหนึ่ง    

นะครับวา การประชุมของเรานี่ ที่ยังมีปญหาเรื่องเวลา และจะตองเรงรัดนะครับ ตอนนี้

เราก็จะประชุมตามกําหนดระยะเวลา ขอวาตอนกลางคืนนี่นะครับ เรากะไววาประมาณ  

สี่ทุม หรืออาจจะยาวไป แตจะไมเกินสองยามนะครับ ก็อยากหารือขอความกรุณาวา    

เมื่อกําหนดระยะเวลาการประชุมอยางนี้ ไมมีเหตุจําเปนสุดยอดนี่ ขอความกรุณาวา    

อยาเสนอปดประชุมเลยครับ เพราะวาถาเราเลิกประชุมไมเปนไปตามตารางนะครับทาน 

ที่เราไปเรง ๆ ไวก็จะมีปญหา แลวเวลานี้เราตองสํารองวันเสาร อาทิตย  ไวแลวนะครับ        

 



 ๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๑/๒ 

 

ก็ขอความกรุณา คือเราคงพยายามใชเวลาใหคุม ทานก็ยังขยับตัวไดนะครับ เพราะนั่ง

นาน ๆ อาจจะเสียสุขภาพ ก็ขยับตัวกันได เพื่อใหสามารถพิจารณาไดลุลวงไปนะครับ  

แลวก็จะพยายามควบคุมเวลานิดหนอย  ทานมีอะไรก็เจรจากันก็แลวกันนะครับ          

ทางกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ  ในวันนี้จะเปนการพิจารณาตอจากการประชุม

สภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖ /๒๕๕๐  เมื่อวันศุกรที่ ๑๕ มิถุนายน  ซึ่งที่ประชุม             

ไดพิจารณาจนถึงมาตรา ๖๗ แลวนะครับ แลวยังคางอยู -------------------------------------- 

 

          - ๒/๑ 

 

 

 

 



 ๓
สรร ๒๗/๒๕๕๐                     กุลนที ๒/๑ 

 

เพราะวาในมาตราดังกลาวมีประเด็นสําคัญที่จะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ    

เ ราค างตรงนี้ ไวนะครับ  พรอมไหม  พรอมนะครับ  ถาอย างนั้นขอดํา เนินการ                 

เชิญเลขาเลยครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

สวนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข มาตรา ๖๗ มีการแกไข มีทานคมสัน 

โพธิ์คง กรรมาธิการ สงวนความเห็น และมีทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และทานสุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เชิญ               

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ คราวที่แลวพูดไปหรือยังครับ ยัง เชิญเลยครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานที่เคารพ                    

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ถาจะใหกรรมาธิการพูดกอน ผมก็ยินดีนะครับ               

แตถาทานเรียกผมแลวนี่ ผมก็พูดก็ได เพราะวากรรมาธิการไดมีการแกไขเพิ่มเติมจาก   

รางแรกนะครับ แตวาในเมื่อเรียกแลว ผมก็พูดเลยก็แลวกัน ทานประธานครับ มาตรา ๖๗ 

นี่ เปนเรื่องที่สุดทาย การสอดคลองกันกับ เขาใจวา จะเปนมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ       

ป ๒๕๔๐ ที่บัญญัติวา บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญนี้ 

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ ทานประธานครับ ตรงนี้ละครับ 

กฎหมายเดิมเขียนวา โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้

มิได ในวรรคที่ ๑ นี้ คดีตัดสินยุบพรรคการเมืองที่เกิดขึ้น ก็อาศัยรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ 

เพราะฉะนั้นมาตรานี้เปนมาตราที่สําคัญ ผมขอเรียนวา ทานอาจารยประพันธ นัยโกวิท  

ตอนที่เปนรองอัยการสูงสุด ไดเคยรับเรื่องราวรองเรียนจากผม แลวก็คณะ สว. จํานวนหนึ่ง  มี

อาจารยไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ คุณการุณ ใสงาม หมอนิรันดร พิทักษวัชระ ที่จะใหอัยการเขา

ดําเนินการ เพื่อที่จะเอาผิด ไตสวน แลวก็เอาผิดกับพรรคการเมืองที่กระทําโดยไมชอบ 

พอหลังจากนั้น  กกต. ก็ไดสงคําวินิจฉัยไปที่อัยการเพื่อเอาผิด  แลวในที่สุด เราก็เพิ่ง

ยุบพรรคการเมืองไปตามมาตรานี้ เพราะฉะนั้นมาตรานี้มีความสําคัญพอสมควร ทานดู 



 ๔
สรร ๒๗/๒๕๕๐                     กุลนที ๒/๒ 

 

ใหดีนะครับ หลักของมันก็คือวา จะใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญลมลางระบอบการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไมได หลักคือตัวนั้น 

ถาหลักคือตัวนั้นนี่ อะไรละครับที่ใชสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งดูเหมือนใชสิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แตไปลมลางระบอบการปกครอง ขณะนี้เรารูกันอยูทั่วไปวา 

ประเทศไทยมีปญหาเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง เร่ืองการทุจริตการเลือกตั้ง เปนวิธีการ

ไดมาซึ่งอํานาจการปกครองที่ดูเสมือนเปนประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตใชวิธียึดอํานาจดวยเงิน ยึดอํานาจดวยการทุจริต ซื้อ

สิทธิขายเสียง ทานประธานครับ อันนี้ยังไมชัดวา การซื้อสิทธิขายเสียง การทุจริตในการ

เลือกตั้ง จะถือวา เขาขายในการที่มีปญหา ถือวา เปนการลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยหรือไม เพราะไปใชสิทธิเสรีภาพ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แตวาไปทํา

แบบนี้นี่ไดไหม เพราะฉะนั้นผมเลยคิดวา นาจะใสเสียใหชัดไหมครับ เติมวา เหตุแหงการ

กระทําความผิด ก็คือ เติมคําวา การทุจริตการเลือกตั้ง เติมขอความอันนี้เปนมูลเหตุใน

การเอาผิดเสีย ก็นาจะเปนประโยชน เพราะฉะนั้นทานผูมีเกียรติ ทาน สสร. ทั้งหลาย

กรุณาคิดนะครับ ถาคิดวา เมืองไทยมันมีปญหาจริงในเรื่องนี้ ถาเราใสเสียอยางนี้ ตอไป

อาจจะมีกฎหมายลูกออกมาตามได แลวก็จะทําใหเมืองไทยอาจจะดีขึ้นไหมจากการ    

ซื้อสิทธิขายเสียงทั้งหลาย ---------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓/๑ 



 ๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                       นงลักษณ ๓/๑ 

 

ทานประธานครับ เมื่อวานนี้ผมไปที่พิษณุโลก ประชาชนชาวพิษณุโลกทานหนึ่งไดยินวา

เปนพอคาขายเตาฮวย แตวาเปนคนที่มีความรูเร่ืองการเมืองคอนขางดี ทานอุตสาห

เดินทางไปพบผมที่สนามบิน แลวก็ตามมาที่โรงแรม เพราะวาไมพบที่สนามบิน ก็ตามมา  

ที่โรงแรม แลวก็ตามไปที่ ที่ผมรับฟงความเห็น ทานใหความเห็นอยางนี้นะครับ ชื่อคุณ

อนุชา นิลมาพันธ ทานบอกวา เปนที่ รูกันอยูวา ๗๐ เปอรเซ็นต (Percent) ของ สส. 

ปจจุบันนี้ใชเงินซื้อสิทธิขายเสียง แลวหนทางในการที่จะเอาผิดนี่มันจะยาก ถาทานไปเอา

ผิดคนที่ขายเสียงดวย คือชาวบานที่รับเงิน อันนี้กฎหมายลูกตามมา ก็คือ ไมเอาผิดคนที่

ขายเสียง แลวอาจจะใหสินบนนําจับดวย เพื่อใหชาวบานที่ไดรับเงินไปแจงความ แลว

ขณะเดียวกัน ผูที่ซื้อเสียงถาซัดทอดตอไป อาจจะไดรับลดหยอนผอนโทษ แลวติด

ประกาศอันนี้ที่ตําบลทั่วไป จะทําใหการซื้อสิทธิขายเสียงลดลงอยางรวดเร็ว ผมฟงแลว   

นี่เปนความเห็นของชาวบานที่ระดมฝากกันมา เพราะฉะนั้นถาเราเติมเพียงแค การทุจริต

การเลือกตั้ง  ผมเติมแคนั้นเองนะครับ ซึ่งมูลเหตุจะเหมาะสมหรือไม อันนี้ก็ทาน

กรรมาธิการชวยกรุณาชี้แจงดวย สวนในวรรคสุดทาย ที่ผมเติมในมาตรา ๖๗ วา ในกรณี

ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู

เคยดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปเปนระยะเวลาหาป 

นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งดังกลาว ทานประธานครับ เร่ืองนี้จริง ๆ แลวทาน    

รองประธานผม คือ คุณศิวะ พูดกับผมดวยซํ้าวา ๕ ปมันนาจะนอยไป ถามีความผิด 

อยางนี้ นาจะหามไมใหใชสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต แตวา เอาละ ผมแปรไว ๕ ป ซึ่ง

บังเอิญนี่นะครับ ตรงกันกับที่กรรมาธิการขอแกไข แตวากรรมาธิการไมไดตรงกันในทุก

บรรทัด ผมอานแลว ผมไมติดใจ ถาจะเปนไปตามที่กรรมาธิการขอแกไข ผมไมติดใจ

ประเด็นนี้ ถาจะเปนไปตามกรรมาธิการขอแกไข หรือถากรรมาธิการพิจารณาใหม

เห็นชอบที่ผมขอแกไข ผมก็ไมติดใจ ผมคิดวา ถอยคําไมตรงกันทีเดียว แตวามีประโยชน

ทั้งคู ในวรรคนี้นะครับ ผมพูดสั้น ๆ แคนี้ครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ

แสดงวาในวรรคสุดทาย อาจารยเจิมศักดิ์ยอมตามกรรมาธิการแลวนะครับ เพราะฉะนั้น  

   



 ๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                  นงลักษณ ๓/๒ 

 

ก็ เหลือทานอภิปรายอีกทานหนึ่ งนะครับ  เอาตรงประเด็นเลย  ทานสุรชัยครับ                  

แกตรง รูเห็น เปน ทราบ อะไรนี่ เชิญทานสุรชัยครับ สั้น ๆ ครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๖๗ ครับ     

กราบเรียนทานประธานสภา และทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา มาตรา ๖๗ นี้    

อยูในสวนที่ ๑๓ คือ สิทธิในการพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในหมวด ๓ ซึ่งวาดวย

เร่ืองของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย บทบัญญัติในมาตรา ๖๗ นี้ ไดบัญญัติใหเปน

สิทธิของบุคคลที่จะใชสิทธิในการนําเรื่องเสนอตออัยการสูงสุด ในกรณีที่ทราบวา มีบุคคล

หรือมีพรรคการเมืองที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อเปนการลมลางการปกครอง   

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอกจากนี้ในมาตรา ๖๗    

ยังกําหนดผลของการกระทําวา ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา การกระทําที่มี          

ผูรองเรียนนั้น เปนการกระทําที่มีลักษณะตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง      

คือ มีการกระทําที่มีลักษณะเปนการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้น จะมีผลที่ทําใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถมีคําสั่ง      

ยุบพรรคการเมืองได ในกรณีที่ผูกระทําเปนพรรคการเมือง นอกจากนั้น ในวรรคทายของ

มาตรานี้ ที่ทานกรรมาธิการยกรางไดมีบทบัญญัติเพิ่มเติมมา มีผลใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งของผูที่เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรค

ดวย นอกจากนี้ ถาเรายอนไปดูในวรรคสองของมาตรานี้ จะพูดไดเลยวา การดําเนินการ

ของอัยการสูงสุดในกรณีท่ียื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยการกระทําของบุคคล

หรือพรรคการเมืองวา มีลักษณะของการกระทําที่เปนการลมลางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยหรือไมนั้น ไมตัดสิทธิในการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําการดังกลาว ------- 

 

                                                                                                               - ๔/๑ 



 ๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สมร ๔/๑ 

 

ทั้งหมดที่ผมนําเรียนมานี้ จะเห็นไดวา บทบัญญัติของมาตรา ๖๗ นั้น มีลักษณะของการที่

จะลงโทษ ทั้งในเชิงของการเปนโทษในทางอาญา ตามที่ปรากฏอยูในขอความใน       

วรรคที่ ๒ รวมถึงโทษที่ไมมีลักษณะเปนโทษทางอาญา แตเปนการลงโทษตามกฎหมาย

วาดวยเรื่องของการเลือกตั้งหรือการเมือง นั่นคือ โทษของการยุบพรรค รวมถึงโทษของ

การตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่มีการกระทําดังกลาว เมื่อเปนเชนนี้แลวนี่ 

กระผมจึงมีความเห็นวา สิทธิของบุคคลที่จะนําเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด ในกรณีที่เขา

ทราบวา หรือพบวา มีการกระทําที่เขาขายในลักษณะที่จะเปนการกระทําที่เปนการ      

ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนั้นนี่ จึงไม

จําเปนวา จะตองเปนผูรูเห็นเหตุการณนั้นเสียกอน ถาเราใชคําวา ผูรูเห็น ดังที่บัญญัติอยู

ในมาตรา ๖๗ วรรคแรกนะครับ ก็จะทําใหเหตุการณนั้นมันเกิดขึ้นเสียกอน แลวผูรูเห็น

เหตุการณนั้นจึงจะมีสิทธิที่จะนําเสนอเรื่องตออัยการสูงสุด ผมเปรียบเทียบอยางนี้ครับ 

ทานประธานครับวา ในทางอาญานั้นนี่ ถาเราทราบวา มีการกระทําความผิดกฎหมาย

อาญาเกิดขึ้น แมไมรูตัววา ผูใดเปนผูกระทําความผิด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาก็ยังเปดชองวา สามารถไปกลาวโทษกับเจาพนักงานได เพื่อใหเจาพนักงานทําการ

สอบสวนวา มีการกระทําความผิดดังกลาวเกิดขึ้นจริงไหม เพียงแคทราบเทานั้น             

ก็สามารถที่จะใชสิทธิในการที่จะไปกลาวโทษตอเจาพนักงานของรัฐได เมื่อนําบทบัญญัติ

ในเรื่องของการกลาวโทษในทางอาญามาเปรียบเทียบกับมาตรา ๖๗ เราจะเห็นวา ระดับ

ของความผิด ความรายแรง และผลเสียหายสูงกวาการกระทําความผิดในทางอาญามาก 

เพราะเปนเรื่องของการลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข แลวเชนนี้ ทําไมเราถึงตองเขียนเปนเงื่อนไขวา ผูที่จะมีสิทธินําเรื่องเสนอตอ

อัยการสูงสุดนั้น ตองเปนผูที่รูถึงการกระทํานั้น  ยิ่งไปกวานั้น ถาเราพิจารณาประกอบวา 

มาตรา ๖๗ นั้นนี่ เปนเรื่องของสิทธิในการพิทักษรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมถือวา เปนสิทธิของ

ปวงชนชาวไทยทุกคนที่เขามีหนาที่ ที่เขามีสิทธิในการที่จะพิทักษรักษารัฐธรรมนูญ พทิกัษ

รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพราะฉะนั้น

เพียงแคทราบวา มีบุคคลหรือมีพรรคการเมืองใด กําลังจะดําเนินการไปในวิถีทางเพื่อให

ได อํานาจรัฐมา นอกเหนือจากวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ผูทราบเหตุการณนั้น   



 ๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สมร ๔/๒ 

 

ควรที่จะตองมีสิทธิที่จะมารองเรียนตออัยการสูงสุด เพื่อใหทําการตรวจสอบไดแลว     

แลวขั้นตอนที่มารองเรียนนั้นนี่  ก็เปนหนาที่ของอัยการสูงสุดครับ ทานประธานครับ        

ที่จะตองตรวจสอบเรื่องราววา มีมูลหรือไมมีมูล กอนที่ทานจะนําเรื่องเสนอตอศาล

รัฐธรรมนูญใหดําเนินการในขั้นตอนตอไป  เพราะฉะนั้นผูที่จะมาชวยกันพิทักษ

รัฐธรรมนูญ พิทักษการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน  

ประมุขนั้น จึงไมควรที่จะกําหนดเงื่อนไขวา ตองเปนผูรูในเหตุการณที่จะนําไปสูการ      

ลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดวยเหตุผลที่ไดกราบเรียนทานประธานมา 

กระผมจึงไดใชสิทธิขอแปรญัตติขอความในวรรคที่ ๑ ครับ ทานประธานครับ วา ในกรณีที่

บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทํา ขอแกไขคําวา 

ผูรู เปน ผูทราบการกระทําดังกลาวมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง

ได กราบเรียนทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานอาจารยคมสันครับ สั้น ๆ นะอาจารยครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ครับ ประเด็นในมาตรา ๖๗ นี่ ผมขอสงวนความเห็นไวในวรรคทายนะครับ แกไขเร่ือง

ระยะเวลาจาก ๕ ป เปน ๑๐ ป นะครับ ดวยเหตุผลดังตอไปน้ีครับ ทานประธานครับ 

เนื่องจากวา ในบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญที่แกไขนี่ รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง แลวก็พรรคการเมืองที่มีอยูในปจจุบันนี่นะครับ อัตราโทษ

ของการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนี่ มีระดับความลักลั่นแตกตางกันอยูนะครับ ในรางของ

มาตรา ๖๗ นะครับ วรรคทาย ที่ไดเติมเปน ๕ ป นั้น ในอดีต ในมาตรานี้ไมเคยมีนะครับ 

ในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ โดยไมมีเรื่องของการตัดสิทธิ กรรมาธิการได

กําหนดขึ้นใหมวา ใหตัดสิทธิเปนระยะเวลา ๕ ปนะครับ ---------------------------------------- 

 

         - ๕/๑ 



 ๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                        รัตนา ๕/๑ 

 

แตในมาตรา ๒๓๑/๑ ซึ่งกรรมาธิการก็ไดตัดเปนเวลา ๕ ป เหมือนกัน ผมมีความเห็น   

อยางนี้ครับ ทานประธานครับ มาตรานี้โทษการกระทํา พฤติการณแหงการกระทํารายแรง

กวามาตรา ๒๓๑/๑ เนื่องจากเปนการกระทําที่เปนการลมลางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แลวก็มีลักษณะที่เปนปฏิปกษ ขอประทานโทษครับ มีลักษณะที่เปนการ

ลมลางการปกครองนะครับ เพื่อลมลางตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหไดมาซึ่งอํานาจการปกครอง

ประเทศ ซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรายแรงกวามาตรา ๒๓๑/๑ ซึ่งเปน

เร่ืองของการซื้อเสียง ซึ่งกรรมาธิการไดไปแยกไวใน ๒๓๑/๑ โทษ ๕ ป กับเทากัน ซึ่งผม

เห็นวา  ระดับโทษนาจะตางกัน  นอกจากนี้  ในปจจุบันพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่ครับ ไดลงโทษกรณีของผูที่ซื้อ

เสียงนะครับ หรือผูกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งไว ใหศาลเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งเปนเวลาไมเกิน ๑๐ ป ซึ่งกลายเปนวา กฎหมายลูกมีอัตราโทษสูงกวาในเรื่องที่

เบากวาในฐานของมาตรา ๖๗ วรรคทายที่เขียนอยูนะครับ กระผมจึงไดขอใหมีการแกไข

ตรงนี้ จาก ๕ ป เปน ๑๐ ป เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน แลวก็เปนอัตรา

โทษที่คอนขางสูงกลายเปนวา โทษนอยกวาครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ ทาน

กรรมาธิการครับ ตอบประเด็นของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ แลวก็ขอทานสุรชัย และของ

ทานอาจารยคมสัน ๓ ประเด็นนี้ เชิญครับ  

   นายประพันธ  นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนประธานสภา            

รางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ สําหรับ

รางมาตรา ๖๗ ที่มีทานกรรมาธิการขอแปรญัตตินี้ กระผมอยากจะกราบเรียนวา 

โดยทั่วไปแลว มาตรา ๖๗ นี่ เปนถอยคําเดิมในมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ 

มาตรานี้นี่ เดิมมีคนคิดวา ไมมีที่ใช เปนสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ คิดวา เขียนไปอยางนั้น    

ไมมีประโยชนนะครับ แตปรากฏวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม ทานทําให

มาตรานี้มีประโยชน มีที่ใช อยางที่ทานไดกราบเรียนที่ประชุมไปแลว  ในรางมาตรา ๖๗ นี้ 

นะครับ ที่ทานกรุณาเติมถอยคําเอาไววา เพิ่มถอยคําในวรรคหนึ่งนะครับ วา ทุจริต       

การเลือกตั้ง นะครับ อันนี้เปนสิ่งที่กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ถาหากวา  การเลือกตั้ง        



 ๑๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๕/๒ 

 

นี่นะครับ ยังคงสภาพซื้อสิทธิขายเสียงอยูเชนเดิมนี่นะครับ การเมือง การปกครอง         

ในระบอบประชาธิปไตยนี่ คงไมสามารถพัฒนาไดนะครับ สิ่งที่ทานเสนอนี่ ตรงกับ

ความเห็นของกรรมาธิการนะครับ แตถาหากวา จะใสเอาไวในวรรคหนึ่ง ตามที่ทานเสนอ

นี่ ก็อาจจะไมคอยเหมาะสมเกี่ยวกับที่ ที่จะบัญญัตินะครับ โดยเหตุนี้ กรรมาธิการถึงไดไป

บัญญัติในรายละเอียดตอไปอีกนะครับ ในมาตรา ๒๓๑/๑ นะครับ ซึ่งบัญญัติวา ผูสมัคร

รับเลือกตั้งผูใดจะทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผู อ่ืนกระทําการอันเปนการฝาฝน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งทําให

การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูกระทําตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา นะครับ กรรมาธิการถึงไดไปเพิ่มเติมไวในมาตรา ๒๓๑/๑ เพื่อให

ครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับ สําหรับในมาตรา ๖๗ ที่วรรคหนึ่งนี่ ก็คงเอาไว เพื่อใหเปนหลัก

ทั่วไปนะครับ วา การปกปองพิทักษรัฐธรรมนูญนี่ก็สามารถดําเนินการไดนะครับ การ

ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศดวยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้นะครับ ถอยคํานี้ นอกจากจะมีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญนี้แลว ยังมีบัญญัติ

อยูในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนะครับ ในมาตรา ๖๖ ซึ่ง

ทานก็พอทราบแลววา เปนเหตุที่มาของการยุบพรรคที่ผานมา โดยการดําเนินการใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนี่ เปนหนาที่ของนายทะเบียน

นะครับ ที่จะเสนอไปที่อัยการสูงสุด ฉะนั้น มาตรา ๖๗ นี้ และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาการเลือกตั้งนี่ ก็จะมีสวนในการถวงดุลกันนะครับ ------------------------------ 

 

                                                                                                                        - ๖/๑ 

 

 

 

 



 ๑๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๖/๑ 

 

ถานายทะเบียนไมดําเนินการ  ตามมาตรา  ๖๖ ๖๗ อัยการสูงสุดก็ดําเนินการได            

ตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญนะครับ ถาอัยการสูงสุดไมดําเนินการ ตามมาตรา ๖๗ 

ของรัฐธรรมนูญ  นายทะเบียนพรรคการเมืองก็สามารถไปดํา เนินการไดตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ฉะนั้น ในหลักการแลว           

ที่ทานเติมถอยคําวา การทุจริตการเลือกตั้ง กรรมาธิการเห็นดวยครับ และไดพยายาม    

ไ ป เ ขี ย นป รั บ ใ ห ชั ด เ จ น ขึ้ น น ะค รั บ  ใ น ร า ง ม าต ร า  ๒๓๑ /๑  ค รั บ  สํ า ห รั บ                          

ทานผูแปรญัตติอีกทานหนึ่งนะครับ ที่ขอแกไขถอยคํา จากคําวา ผูรูเห็น เปน ทราบ                          

นี่นะครับ กระผมใครจะขอกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ในมาตรา  ๖๗ นี่นะครับ                          

เหตุที่เกิดการกระทําอันนี้ นําไปสูการยุบพรรคการเมืองไดนะครับ ซึ่งเปนกรณีคอนขาง                      

จะมีความรายแรง การแกจาก ผูรูเห็น เปน ทราบ มันทําใหน้ําหนักของถอยคํานี้ออนลงมา                    

นะครับ จากที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตที่เอยนามทาน ตามที่ทานเสนอขอมูลไป                          

ทานไมไดเพียงทราบธรรมดานะครับ ถาทราบธรรมดา บอกวา รูจากหนังสือพิมพ                          

แตท านมีขอ มูลครับ  ทานมี เอกสาร  อันนั้ น  ถึ ง เปน เหตุที่ ใหทางอัยการสู งสุด                          

เขาตั้งคณะทํางานสืบสวน สอบสวนตอไปครับ ฉะนั้น กระผมคิดวา ในเรื่องของถอยคํา                    

ถาคงไวตามเดิมนี่นะครับ ก็จะมีความชัดเจนนะครับ สําหรับที่กรรมาธิการอีกทานหนึ่ง 

ขอแกจาก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับ จาก ๕ ป เปน ๑๐ ป นี่นะครับ การเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ๕ ป นี่นะครับ ในรางมาตรา ๖๗ สอดคลองกับในรางมาตรา ๒๓๑/๑ นะครับ                     

คือ เปนบทบัญญัติทั่วไปครับวา ถามีการกระทําในลักษณะอยางนี้นี่นะครับ ถามีการ                          

ยุบพรรคการเมือง ก็จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ๕ ป นะครับ                          

แตถาการกระทําอันนั้นนี่นะครับ  มีหลักฐานวา  เปนการกระทําความผิดอาญา                 

มีการดําเนินคดีอาญา อยางเชน เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงนี่นะครับ ในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. หรือ สว. นี่นะครับ ถาหากมีการลงโทษ    

ทางอาญาในเรื่องนั้นแลว การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะเปน ๑๐ ป นะครับ ฉะนั้น            

ที่บัญญัติไว ๕ ป นะครับ ในรางมาตรา  ๖๗ นี้ คิดวา มีความเหมาะสมแลวครับ 

ขอบพระคุณครับ 

 



 ๑๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๖/๒ 

 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เอาอยางนี้นะครับ 

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ที่ทานวานี่ ตกลงไดไหมครับ ทีละราย  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ตองขอบพระคุณ

นะครับ ผม เจิมศักดิ์ นะครับ ที่กรรมาธิการไดเห็นดวย แลวก็เปลี่ยนไปอยูในมาตราอื่น

แทนนะครับ สวนใหญผมก็เห็นดวย ขอถามนิดเดียววา ในมาตรา ๒๓๑/๑ ที่ทาน                          

เอาไปเขียนตรงนั้นแทน จะรวมแตเฉพาะ สส. กับ สว. เทานั้นหรือเปลา แลวการเลือกตั้ง

ในระดับต่ํากวานั้น ระดับทองถิ่นทั้งหลายนี่รวมดวยไหม แลวเราควรจะรวมดวยไหม 

เพราะวามันก็เปนรากฐานของระบอบประชาธิปไตยอันหนึ่ง อันนี้ขอถามเทานั้นนะครับ 

อันนี้เพื่อความกระจาง ประการที่ ๒ ที่ทานประพันธกรุณาบอกวา ที่ผมเคยไปยื่น                         

ตามมาตรา ๖๓ เดิม ก็คือ มาตรานี้นะครับ ที่วาเปนผูรูเห็น ผมตองกราบเรียนทาน

ประธานอยางตรง ๆ นะครับวา ผมไป ผมก็พยายามรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหลาย

เทาที่ผมมีไปยื่นใหกับอัยการ แตผมกราบเรียนวา พวกผมนี่ประหวั่นใจเหลือเกินวา ถา

อัยการตีความอยางเครงครัด รูเห็น ตองเปนผูรู แลวก็เห็น ผมเสร็จเลย คือ ผมพยายาม

รวบรวมไปใหทานจริงเลยอยางที่ทานพูด แตผมประหวั่นใจตลอดเวลา ผมยังคิดวา 

มาตรานี้ คุณสุรชัยที่แปรนี่มีเหตุผล อันนี้มันพันโดยตรง เพราะผมเคยทํามาแลวตาม

มาตรานี้ เมื่อประมาณ ๒ ปที่แลว 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อันนี้ของ         

ทานสุรชัย อาจารยพูดสั้น ๆ แลวกันนะครับ เอาของอาจารยกอน 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เพราะฉะนั้นถาคําวา ทราบ ผมวา                     

ไมเลวนะครับ เพราะวาอัยการทานตองไปตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปอีก แตวาตอนนั้น                       

ผมเองตองเรียนทานอาจารยประพันธนะครับ ผมไปยื่นกับทาน ผมคุยกันตลอดเวลาวา 

ถาอัยการทานจะชวยฝายที่ถูกรอง ทานบอกวาผมไมไดเห็นนี่ รู เห็นนี่ เพียงแตวา            

ผมไปรวบรวมขอมูลทั้งหลายมาใหเฉย ๆ ผมเสร็จเลย แตถากรุณา ถาเปน ทราบ ได 

นาจะเปนประโยชน ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงของอาจารย

นี่ยอมหรือยัง 



 ๑๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๖/๓ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมถามกอนไงครับวา รวมถึงใคร

บาง เฉพาะ สส.  สว. หรือเปลา ขอถามตรงนั้นนิดเดียว 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย                   

คมสันครับ วาอยางไรครับ สั้น ๆ วา ทานยอม ไมยอมอยางไร สั้น ๆ  

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  เรียนทานประธานครับ ความจริงผม

ไมไดติดใจประเด็นนี้มากครับ แตวากรรมาธิการ ตกลงกรรมาธิการไมไดแกใชไหมครับ 

ทานประธานครับ 

 

 

            - ๗/๑ 



 ๑๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                        รัศมี ๗/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ๒๓๑ /๑ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : ใชไหมครับ คือ อยางนี้ครับทาน

ประธานครับ ผมก็อยากใหบันทึกไว เพราะวา มาตรา ๖๗ นี่โทษแรงครับ เปนเรื่องลมลาง

การปกครอง ๒๓๑ นี่เปนเรื่องของการซื้อเสียง ขออนุญาตทานประธานนิดเดียวครับ     

ในมาตรา  ๑๐๐  ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรปจจุบันนี้นะครับ เพียงแตเรื่องบางเรื่องซึ่งเปนเรื่องเล็กนอย    

นะครับ เขาก็เพิกถอนสิทธิเปนเวลา ๑๐ ป สําหรับผูกระทํานะครับ กรณีนี้ ๕ ป ถา

กรรมาธิการเห็นวา จะคงไวนี่ จริง ๆ ผมไมติดใจมากนะครับ แตก็อยากจะใหบันทึกตรงนี้

ไวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : โอ.เค.           

(O.K. – Okay) นะยอม แตใหบันทึกเอาไวนะครับ เหลือของทานสุรชัยครับ สั้น ๆ          

อีกนิดหนึ่ง แลวจะไดดูวา ถาตกลงกันไมได คงตองโหวต (Vote) ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิกสภาราง ดวยความเคารพตอคําชี้แจงของทานประพันธ      

นะครับ ผมยังคงมีความเห็นตางอยู อยางนี้ครับ ทานประธานครับ ในวรรคสองของ  

มาตรา ๖๗ นะครับ ใชถอยคําอยางนี้ทานประธาน ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใด

กระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด

ตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบขอเท็จจริงนะครับ ทีนี้ผมกราบเรียนครับวา คําวา รูเห็น   

รูเห็นในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นนี่ ใหความหมายไววา รูเห็นคือ การรู

เหตกุารณ ถาในทางกฎหมาย เปรียบไปแลวก็คือ ตองเปนประจักษพยานเลยนะครับ ตอง

รูเหตุการณ แตถา ทราบ นี่ ไมจําเปนที่จะตองเปนประจักษพยาน ก็สามารถที่จะมีสิทธิ

รองเรียนผานมาตรา ๖๗ วรรคสองนี้ได และผมกราบเรียนครับวา การที่อัยการจะ

ดําเนินการตอไปหรือไมอยางไรนั้นนี่ รัฐธรรมนูญเขียนไวชัดเจนครับ ทานประธานครับ 

อัยการสูงสุดเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง ไมใชใหผูนําเสนอเรื่องตาม ๖๗ วรรคสอง เปนคน

ตรวจสอบขอเท็จจริง รวบรวมขอเท็จจริงไประดับหนึ่งกอน ดังเชนที่ทานกรรมาธิการ     

ยกรางไดชี้แจงนะครบั นั่นคือประเด็นที่ ๑ 



 ๑๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                        รัศมี ๗/๒ 

 

  ประเด็นที่ ๒ ผมกราบเรียนทานประธานครับวา ประโยคทายของวรรคนี้นี่ 

พูดไวชัดเจนครับวา กรณีที่เกิดขึ้นตามวรรคนี้นี่ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญา

ตอผูกระทําการดังกลาว แลวเมื่อสักครูผมก็ไดกราบเรียนเหตุผลไปแลววา ในทางประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น การที่จะไปกลาวโทษตอเจาพนักงานของรัฐนั้นนี่    

ไมจําเปนตองเปนประจักษพยาน ใครก็ไดที่ทราบวา มีบุคคลกระทําความผิดเกิดขึ้น โดยที่

ไมตองไปรูตัวเลยวา ใครเปนผูกระทําความผิด ก็มีสิทธิที่จะไปกลาวโทษตอเจาพนักงาน

ของรัฐ เพื่อใหดําเนินการสอบสวนได ทีนี้ถาทานวางความหมาย หรือนัยของมันไวตางกัน

นี่ ผมกราบเรียนครับวา ถาผมทราบวา มีคนกําลังจะลมลางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข แตผมไมรูเห็นในรายละเอียด ทานบอก  

ผมไปรองเรียนตออัยการไมได ผมเดินไปกลาวโทษกับพนักงานสอบสวน เพราะวรรคนี้     

บอกแลววา ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิในการดําเนินคดีอาญานะครับ ผมใชสิทธิ         

ไปกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน อะไรจะเกิดขึ้นครับ ทานประธานครับ ความตางกัน   

ในระดับการดําเนินการทางกฎหมายจะเกิดขึ้นทันที ฝงของอัยการสูงสุดบอก ผมไมใช   

ผูรูเห็น เพราะฉะนั้นไมรับเร่ืองรองเรียนของผม แตพนักงานสอบสวนตองดําเนินคดี       

นะครับ ตรงนี้จะเห็นเลยครับวา จะเกิดนัยทางกฎหมาย จะเกิดปญหาในทางปฏิบัติทันที 

พนักงานสอบสวนปฏิเสธไมรับคํากลาวโทษจากผมไมได ตองดําเนินการ แลวถาพนักงาน

สอบสวนดําเนินการไปแลว เห็นวามีการกระทําความผิดจริง พนักงานสอบสวนตองสั่ง

ฟองผูกระทําความผิด แลวในซีกของอัยการสูงสุดละครับ ทานบอกทานไมรับเรื่องผม      

ปญหามันจะเกิดขึ้นครับ ในทางปฏิบัติครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุผล      

ที่ผมกราบเรียน ประกอบกับท่ีผมไดกราบเรียนไปแลววา สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ           

ในสวนที่ ๑๓ นั้น  คือ สวนหนึ่งในหมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่ง

มาตรา ๔ เขียนรองรับไวแลวครับวา ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ มีเสรีภาพเสมอกัน              

ตามบทบัญญัติในหมวด ๓ นี้ทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นไมนาจะมีเงื่อนไข            

ในการที่ประชาชน หรือบุคคลที่เปนชนชาวไทยจะใชสิทธิในการที่เขาจะไปพิทักษ

รัฐธรรมนูญ ผานมาตรา ๖๗  แตทานเขียนอยางนี้ ทานกําลังไปสรางเงื่อนไข แปลความวา  

 



 ๑๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                        รัศมี ๗/๓ 

 

สิทธิเสรีภาพในหมวดนี้ไมไดรองรับไวเทาเทียมกันอยางที่ เขียนไวอยูในมาตรา ๔       

กราบเรียนทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกําลังจะตอบ

อาจารยเจิมศักดิ์นิดหนึ่ง แลวก็เผอิญมีทานสุรชัย เชิญครับ 

 

                             - ๘/๑ 

 

   

   



 ๑๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                         รสรินทร ๘/๑ 

 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา    

รางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ      

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตที่ เอยนามทานนะครับวา ในมาตรา  ๒๓๑ /๑                 

นี่นะครับ มีความหมายเฉพาะ สส.  สว. เทานั้นใชไหมครับ ก็อยากจะกราบเรียนวา 

กรรมาธิการยกรางนี่ไดยกรางไว ตองการจะมุงไปถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับ 

เนื่องจากวา ในระดับชาตินี่นะครับ พรรคการเมืองเปนผูสงสมาชิกเขาสมัคร สส. นะครับ 

ถึงมุงไปในการเลือกตั้ง สส. และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะครับ สวนในการเลือกตั้ง

ในระดับทองถิ่น ยังไมไดอยูในความหมายนี้นะครับ แตถาหากวา เปนเจตนารมณ          

ก็อาจจะไปพิจารณาตอในกฎหมายลูกในการเลือกตั้งทองถิ่น ถาจะมีนะครับ สําหรับ

ประเด็นที่ ๒ ที่ทานสุรชัย ขออนุญาตเอยนาม ขอแกถอยคํานะครับ จาก ผูรูเห็น เปน 

ทราบ นะครับ ที่ไดฟงทานชี้แจงมานะครับ ทานก็ช้ีแจงมีเหตุผล และไดหารือทาน

กรรมาธิการแลวนี่นะครับ  ก็ไมขัดของครับ ที่จะขอแกไขถอยคําจาก รูเห็น เปน ทราบ 

ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  สมาชิกครับ     

ตกลงทานสุรชัยแกตามที่กรรมาธิการยอมแกแลว คงไมเปนไรแลวมั้งทาน 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณ                    

ทานกรรมาธิการยกรางครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)    : ครับ         

อาจารยเจิมศักดิ์ละครับ อธิบายแลว ไหวไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ไหวครับ ผมรับได

นะครับ แลวก็ผมคิดวา เรานาจะรับรองมาตรา ๒๓๑/๑ ไปเสียเลย คือ ทานประธานครับ 

ไมอยางนั้นจะมีปญหา คือ วันนี้ทานหยิบ ๒๓๑/๑ ซึ่งก็เปนไปตามมาตรา ๖๗ อยางที่   

ผมกราบเรียน ทานบอกวา ทานขอยายไปอยูตรงนั้น ถาทานไมรับรองไปเสียเลย วันหลัง

พอมาถึง ๒๓๑/๑ ถาเกิดไมรับรอง ผมหายไปเลย  ๒  ที่  เพราะฉะนั้นอันนี้ในสภาตอง  

 



 ๑๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                         รสรินทร ๘/๒ 

 

รับรองไปเลยครับ ตองพิจารณา ๒๓๑/๑ ไปเลย แลวจบ อันนี้พอถึงเวลาก็ผาน ๆ ๒๓๑/๑ 

ไปนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนู)  :   นิดหนึ่งครับ รับรอง 

๒๓๑/๑ มันจะโยงอันไหนบางหรือเปลาครับ ทานกรรมาธิการครับ รับไดไหมครับ    รับได

ไหม ถารับไดก็รับ เชิญครับ ยืนยันไวครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน           

ผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ไดหารือกรรมาธิการแลว เห็นวา รับตามที่ทาน   

อาจารยเจิมศักดิ์เสนอได ขอใหพิจารณามาตรา ๒๓๑/๑ ไปพรอมกันเลยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พิจารณา      

ตอนนี้เลยหรือครับ คือ รับเอาไวไดไหมครับวา ตามที่อาจารยเจิมศักดิ์วา  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ               

เจิมศักดิ์ครับ ผมคิดวา เราพิจารณาไปเลยพรอมกัน แลวทานไมเสียเวลาเลยครับ 

ไมอยางนั้นกลับมาใหม ตองมาเทากันอีกวา ๖๗ ทานรับกันแลววาอยางนี้ จึงแกเปน  

อยางนี้ ถึงเวลานั้นมันลืมหมดแลว ตอนนี้ดูขอความกันเลยวา ๒๓๑/๑ ผมดูแลวผมรับได

นะครับ แลวก็ผานเลยครับ ถาอยางนั้น ถาไมมีผูใดติดใจก็ผาน ถาติดใจเราก็มาดูกัน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :    ทานเอาอยางนี้

ใชไหมครับ ตองรับมาตรานี้ไปกอน แลวถึงจะยกมาตรา ๒๓๑ มาพิจารณาตอไปเลย ใช

ไหมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ตกลงนะครับ เพราะฉะนั้นมาตรา ๖๗ นี่นะครับ  ที่มีการแกไข 

และที่มีการขอแปรญัตติ ขอสงวนคําแปร กรรมาธิการตกลงไดแลว ใครเห็นเปนอยางอื่น

ไหมครับ มีทานวัชรา เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง เปนเรื่องสิทธิพิทักษ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งผมเห็นดวยวา จะอยูตรงนี้ครับ แตในวรรคสาม วรรคสี่ ซึ่งวาดวย        

พรรคการเมือง คือ ผลกระทบที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามวิถีทางแหงรัฐธรรมนูญนี้นะครับ     

จึงเปนเหตุใหยุบพรรคการเมืองไดนี่ กระผมเห็นวา ที่ถูกที่ควรนั้น ในวรรคสาม หรือวรรคสี่นี้ 

 



 ๑๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                         รสรินทร ๘/๓ 

 

นาจะไปอยูในมาตรา ๖๔ ตอทาย เพราะเปนเรื่องของการที่ทําใหพรรคการเมืองที่กอตั้ง

ขึ้น ตามมาตรา ๖๔ นั้น ตองยุบเลิกไปนะครับ และรวมมาตรา ๒๓๑/๑ กระผมขอพูด       

ทีหลังครับ เหตุผลที่กระผมเสนอเชนนี้ ก็เพราะวา ถาไมเชนนั้นจะเปนการสับสน ที่เรื่อง

พรรคการเมืองกลับมาอยูในเรื่องสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ มันไมนาจะถูก ไมนาจะควรครับ 

ขอบคุณครับ 

 

           - ๙/๑ 



 ๒๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๙/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานวัชราครับ 

ทานไมไดแปรญัตติไวนะครับ แลวก็วรรคสามก็ไมไดแก มีขอสังเกตใหกรรมาธิการ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  มิไดครับ วรรคสี่มีการแกไขครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทีนี้ทานพูด  

วรรคสาม ตกลงวรรคสามทานไมติดใจนะครับ ทานไมไดแปรญัตติดวย แลวเขาไมได

แกไข  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ในเมื่อวรรคสี่ไป วรรคสามก็นาจะไป   

ดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม เขาทําเฉพาะ

วรรคสี่ ถาจะโหวตตองโหวตเฉพาะวรรคสี่นะครับ เชิญคุณเศวตครับ สั้น ๆ นะครับทาน 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ขอบคุณทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต   

ทินกูล นะครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะถามทาน ติดใจนิดหนึ่ง ถามทานประธานไป

ยังทานกรรมาธิการยกรางครับ ผมตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งนะครับวา มาตรานี้นี่การลมลาง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนี่ ผมยังติดใจอยู

ครับวา ถาเกิดมีผูคนที่เขาคิดเรื่องวา เขาจะปกครองแบบรีพับลิก (Republic) เห็นดี      

เห็นงามกับเร่ืองมารคซิสม (Marxism) อะไรแบบนี้ มันเขาขายมาตรานี้ไหมครับ         

ทานประธานครับ แบบนี้มันฟงไดสองแงสองงามทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเศวต เอาที่

เขาแกไขสิ 

  นายเศวต ทินกูล  :   ตองบันทึกนะครับ เร่ืองนี้ตองบันทึกไวดวยนะครับ 

ไมอยางนั้นเกิดผมเปนเจาลัทธิขึ้นมานี่  ผมจะไปชวนเพื่อนตั้งลัทธิใหมขึ้นมานี่               

มันจะลมลางนะครับ ผมยกตัวอยาง ไมใชหมายความวาอยางนั้นนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คุณเศวตไมได 

แปรญัตติก็เอาที่กรรมาธิการเขาแกไข  

 

 



 ๒๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๙/๒ 

 

  นายเศวต ทินกูล  : อยากใหทานกรรมาธิการชี้แจงเรื่องนี้ จะไดบันทึก       

ไวครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงมีเร่ืองที่   

คุณวัชราพูดเฉพาะวรรคสี่ครับ ทานกรรมาธิการ วาอยางไรครับ ถาอยางไรก็ตองโหวต  

อยูดี เชิญชี้แจงนิดหนึ่งครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ คือ ๒ เร่ืองนี้มันจะไวตรงพรรคการเมืองก็มองได     

แตจะไวตรงมาตรา ๖๗ ก็ได ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ ทานเอาไวในมาตรา ๖๗ ครับ 

เพราะทานตองการใหเร่ืองนี่มันเดินไปจนจบ อาน ๖๗ แลวก็เห็นตลอดสาย จบเร่ือง       

ไมตองยอนกลับไปอานมาตราอื่นอีกนะครับ คณะกรรมาธิการเพียงแตตอยอดออกไป    

อีกนิดเดียววา  ถาศาลใหยุบพรรคการเมืองแลว  เขาใหตัดสิทธิการเลือกตั้งของ

คณะกรรมการบริหารพรรคออกไปอีกเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นนี่นาจะตองอยูที่ ๖๗ นี่ 

ถูกตองแลวครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญคุณวัชราครับ 

สั้น ๆ ยอม หรือไมยอม 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา  หงสประภัศร  กระผมขอความกรุณาทานกรรมาธิการไดพิจารณาในเรื่อง           

พรรคการเมืองนี้สักเล็กนอยครับวา นาที่จะหยิบเปนหมวด หรือสวนหนึ่งขึ้นมาหรือไม 

เพราะปรากฏวา เมื่ออานสารบัญแลวจะเห็นวา สวนที่ขาดหายไป คือ พรรคการเมือง        

ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากในเรื่องของการเมืองนี่นะครับ นาที่จะไดมีหมวด หรือสวนในเรื่อง

นี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ แลวซึ่งถามีก็มีมาตราที่เกี่ยวของอยูประมาณสามสี่มาตรา ถาแยกได

ครับ แตถาทานไมไดแยกเอาไว กระผมก็ไมติดใจครับ ในเรื่องที่กระผมเสนอไปตะกี้นี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาทานไมติดใจ   

ไมตองโหวต ก็เปนขอสังเกต เดี๋ยวกรรมาธิการไปดูตอนพรรคการเมืองแลวกันนะครับ 

เพราะฉะนั้นมาตรา ๖๗ นี่นะครับ เปนไปตามที่คณะกรรมาธิการแกไข แลวกรรมาธิการ 



 ๒๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๙/๓ 

 

ตกลงเปลี่ยนแปลงนะครับ ตามที่ไดตกลงแลวนะครับ ของอาจารยเจิมศักดิ์ก็ดี ของทาน

สุรชัยก็ดีนะครับ ของทานอาจารยคมสันก็ดีนะครับ ผานนะครับ ผานมาตรา ๖๗  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตสรุป

นิดหนึ่งนะครับ คือ มาตรา ๖๗ สรุปวา ไมมีการแกไขตามที่ผมเสนอ แตวาจะไปอยูใน

มาตรา ๒๓๑/๑ ซึ่งประเดี๋ยวเราจะพิจารณาตอทันที วรรคที่ ๒ เปนไปตามที่คุณสุรชัย     

ขอแกไข เปลี่ยนคําวา รูเห็น เปน ทราบ แลววรรคที่ ๔ ที่ผมขอเพิ่มเติมนี่ ใหเอาของ

กรรมาธิการเพิ่มเติมแทน อยางนี้ถูกตองใชไหมครับ จะไดบันทึกกันไดถูกตองอยางนี้ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คณะกรรมาธิการ

ครับ เพราะฉะนั้นเชิญทานเลขาไปมาตรา ๒๓๑/๑ ครับ 

 

                - ๑๐/๑ 



 ๒๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                            อุทยัวรรณ ๑๐/๑ 

 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๓๑/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ที่แปรญัตติไว   

นะครับ ใชไหม มีใครอภิปราย เชิญครับ ไมมี ทานกรรมาธิการชี้แจงนิดครับ ที่เพิ่มขึ้นใหม 

เชิญครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในราง           

มาตรา ๒๓๑/๑ ที่มีการเพิ่มเติมเขามานะครับ ในหลักการ ก็คือวา การเลือกตั้งในหลักการ

แลวควรจะเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ฉะนั้น การกระทําใด ๆ ซึ่งทําใหการเลือกตั้ง

มิไดเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม หรือไมบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่ เปนสิ่งที่ไมควรจะมี โดยเหตุนี้

กรรมาธิการจึงไดเพิ่มมาตรา ๒๓๑/๑ ขึ้นมา โดยถาหากวา ผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดเปน

ผูกระทํา อยางเชน เปนคนที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เปนผูใชใหซื้อสิทธิ ขายเสียง ยกตัวอยาง 

งาย ๆ นะครับ หรือเปนผูสนับสนุน ซึ่งอันเปนความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ หรือการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา    

ทําใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับ ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น     

นะครับ แลวถาหากวาผูนั้นเปนคนกระทํา หัวหนาพรรคการเมือง หัวหนาพรรคการเมืองนี่

ถือวาเปนผูแทนของพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองนะครับ          

ที่มีสวนรูเห็น ปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทําแลว มิไดยับยั้งหรือแกไข เพื่อใหการ

เลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ก็ถือวา พรรคการเมืองนั้น กระทําการเพื่อให

ไดมา ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ ดวยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว

ในรั ฐธรรมนูญนี้  แล วก็ ให เพิ กถอนสิทธิ เลื อกตั้ งของหั วหน าพรรคการ เมื อง                  

และกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนด ๕ ป ซึ่งในหลักการอันนี้ ก็ตัวอยางงาย ๆ  

ก็เปนอยางที่ทานไดทราบ ในคําพิพากษา ในคดียุบพรรค ซึ่งจะเขียนไวคอนขางชัดเจน  

ตามแนวที่บัญญัติไวนี้ ท้ังนี้ ก็เพื่อตองการใหการเลือกตั้งนี่เปนไปดวยความบริสุทธิ์ 

ยุติธรรมอยางแทจริงครับ ขอบคุณครับ  



 ๒๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                            อุทัยวรรณ ๑๐/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสมาชิกวา

อยางไรนะครับ ใชไดหรือยัง ทานศักดิ์ชัย  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่เคารพ ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะเรียนถามดวย

ความไมเขาใจนะครับวา  คําวา เลือกตั้งโดยสุจริต เที่ยงธรรม กับการทุจริตการเลือกตั้ง 

มันมีนัยที่คลายคลึงกันหรือไม เนื่องจากวา มาตรา ๖๗ เม่ือสักครูทานอาจารยเจิมศักดิ์  

ไดขอแปรญัตติ แลวบรรจุคําวา ทุจริตการเลือกตั้ง  ซึ่งฟงแลวมีความเขาใจงาย       

ประเด็นที่  ๒ ที่อยากจะกราบเรียนถาม ก็คือวา เม่ือการกระทําใดที่ปรากฏวา เปนการ

เลือกตั้งนี่ แลวมีบทลงโทษที่จะใหหัวหนาพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรค

การเมืองถูกลงโทษ ประเด็นก็คือวา ผูที่ไปกระทําความผิด ซึ่งไมใชกรรมการบริหารพรรค

การเมือง  หรือหัวหนาพรรคการเมืองนั้น ไดรับการลงโทษดวยหรือไมนะครับ ขอบพระคุณ

ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มีทานอื่นมีคาํถาม

ไหมครับ ทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ในมาตรา ๒๓๑/๑ นี้ กระผมมีขออภิปรายทั้งวรรคแรกและวรรคที่ ๒ 

วรรคแรกนั้น กระผมเห็นวา ในสวนที่อางถึงวา ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการ

เลือกตั้ง ที่ทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ในเรื่องนี้นั้น ไดบัญญัติไว

เกี่ยวกับฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งแลว เพราะฉะนั้น

การที่ฝาฝนระเบียบหรือประกาศ ระเบียบหรือประกาศนั้น ก็ออกมาตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งนั้นเอง -------------------------------------------------- 

 

                                                                                                               - ๑๑/๑ 

    



 ๒๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๑๑/๑ 

 

เพราะฉะนั้นเมื่อฝาฝนระเบียบหรือประกาศ ก็เทากับฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง จึงไมจําเปนที่จะตองระบุถึงระเบียบหรือประกาศนั้นไว

ดวยครับ ในวรรคสอง กระผมเห็นวา ที่กลาวถึงการปลอยปละละเลย  ขอสรุปวา              

ในเรื่องนี้ ที่จะผิดไดนั้น ก็ตองจงใจกระทํา หรือจงใจละเวนการกระทํา การจงใจละเวน        

การกระทํา กระผมวา นาที่จะบัญญัติใหมันชัดเจนมากกวาที่ไดระบุเอาไวนะครับ            

วาปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทําแลวไมไดยับยั้ง หรือแกไขใหการเลือกตั้ง    

เปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ทั้งนี้ เพื่อในการปฏิบัติจะไดไมตองมาตีความอีกครับ        

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอรรครัตน

ครับ เชิญครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในมาตราที่ ๒๓๑/๑ 

นี่ กระผมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการยกราง แตอยากจะใหมีการเพิ่มเติม ในเมื่อระบุให  

ในกรณีที่มีบุคคลกระทําความผิดแลว หัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรคนี้จะตอง 

รับผิด แลวก็ถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ผมอยากใหคณะกรรมาธิการระบุใหมีการ

รับผิดชอบรวมกับ ก็คือ หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค รับผิดชอบรวมกับบุคคลที่

กระทําความผิดในเรื่องของคาเสียหาย คาใชจายในการเลือกตั้งตรงนั้นดวยนะครับ 

ขอขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานสุรชัยครับ เชิญทานครับ ตรงประเด็น 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ มาตรา ๒๓๑/๑ ผมมีประเด็นที่ใครขอ

ความกรุณาใหทานกรรมาธิการยกรางชี้แจงเพิ่มเติมอีก ๒ ประเด็นครับ ทานประธานครับ 

ประเด็นแรก ก็คือ ในวรรคแรกที่ใชถอยคําวา ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการกอ        

หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทําการ ความหมายของคําวา กอ มีความหมายแคไหน เหตุใด

ทานไมใชคําวา ใช นะครับ ซึ่งเปนคําที่เราใชอยู ในประมวลกฎหมายอาญา ประเด็นที่ ๒  



 ๒๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๑๑/๒ 

 

ในวรรคที่ ๒ ครับ  ทานประธานครับ  ตอนทายของวรรคที่ ๒ ที่พูดถึงการกระทําของ

บุคคล ตามวรรคแรก ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง หรือ

กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใดมีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบการ

กระทําแลวมิไดยับยั้ง บทบัญญัติในมาตรานี้บอกวา ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทํา

การเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในวรรคสองเขียนวา ใหถือวา การกระทําของพรรคการเมืองนั้น

เปนการกระทําที่ใหไดมาซึ่งอํานาจรัฐโดยทางที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตไมไดเขียนถึง

การกระทําของตัวบุคคล ซึ่งเปนผูเริ่มตนกระทําตามวรรคแรก เพราะฉะนั้นหมายความวา

เฉพาะการกระทําของพรรคการเมืองเทานั้นหรือ ที่เราจะถือวา เปนการกระทําที่ใหไดมา            

ซ่ึงอํานาจรัฐ นอกเหนือจากวิถีทางที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แลวตัวบุคคล ตัวสมาชิก

พรรคการเมืองที่ไปทุจริตการเลือกตั้งละครับ จะถือวา เปนการกระทําเพื่อใหไดอํานาจรัฐ 

นอกเหนือจากวิถีทางที่กําหนดในรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะตรงนี้คือประเด็นที่จะเชื่อมโยง

กลับไปสูมาตรา ๖๗ อยางที่ทานอภิปรายไวตอนตนวา ทานเห็นดวยกับทานเจิมศักดิ์        

แตทานเห็นวา ตําแหนงของมันควรจะแยกมาอยูอีกมาตราหนึ่ง คือ มาตรา ๒๓๑      

วรรคหนึ่ง แตพอมาอยูที่ ๒๓๑ วรรคหนึ่ง ทานไปกําหนดวา เปนความผิดเฉพาะพรรค

การเมืองเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ในมาตรา ๖๗ นั้น เขียนถึงบุคคลหรือพรรคการเมือง นั่นแปลวา

บุคคลก็สามารถกระทําความผิดตามมาตรา ๖๗ ได มิไดหมายความแตเฉพาะพรรค

การเมืองเทานั้น เพราะฉะนั้นเหตุใดในวรรคสองของ ๒๓๑/๑ ทานจึงอนุมานเอาเฉพาะแต

เปนความผิดของพรรคการเมืองเทานั้น กราบเรียนครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )   :   เชิญ             

ทานกรรมาธิการครับ  ๔ ประเด็นใชไหมครับ ไลเรียงไปเลย ขอบคุณครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  กระผม  ประพันธ  นัยโกวิท  กรรมาธิการ         

สําหรับที่ทานผูสอบถามทานแรกนะครับ สอบถามเรื่องการใชถอยคํานะครับ วา          

การทุจริตการเลือกตั้งที่ เปนถอยคําที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ใสไวในรางมาตรา ๖๗ นะครับ  

 



 ๒๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๑๑/๓ 

 

กับทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มีความหมายตางกันอยางไร   

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

  

          - ๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐               สุพิชชาย ๑๒/๑ 

 

กระผมอยากจะกราบเรียนวา ถอยคําที่วา สุจริตและเที่ยงธรรม นี่ เปนถอยคํานะครับ    

ซึ่งมีอยูในกฎหมายรัฐธรรมนูญเดิม ป ๒๕๔๐ เปนถอยคําที่อยูในกฎหมายนะครับ        

ถาหากจะใชใหถูกตอง และควรจะใชถอยคําตามที่บัญญัติเอาไวในรางมาตรา ๒๓๑/๑   

นะครับ   

   สําหรับประเด็นที่ ๒ ที่ทานสอบถามวา กรรมการพรรคนี่นะครับ ที่บัญญัติ

เอาไวนี้นี่ จะตองรูดวยหรือไม คือ โดยหลักแลวนี่นะครับ หัวหนาพรรคเปนผูแทนของ        

นิติบุคคล ถาหากวา มีการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และหัวหนาพรรคทราบแนนอน   

อันนี้ตองเปนพรรครู ถือวาแทน ทําการแทนพรรค กรรมการบริหารพรรคนี่เปนผูบริหาร

ของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนี่    

คนที่มีอํานาจดําเนินกิจการของพรรค คือ กรรมการบริหารพรรค เพราะฉะนั้นถาหากวา มี

การรูเห็นนะครับ ทราบแลววา มีการซื้อสิทธิขายเสียง ทราบแลววา มีการโอนเงินสิบยี่สิบ

ลาน หรือรอยลาน หรือพันลานนี่นะครับ ทราบแลว ไมมีใครดําเนินการเลย ทั้งที่รูแลวนี่ 

นะครับ กรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนผูบริหารพรรค เหมือนกับกรรมการบริษัท ตอง

รับผิดชอบดวย ไมอยางนั้นทานก็บอกไมรู ไมเห็น เปนกรรมการบริษัท ถาไมรับผิดชอบ ไม

รูเห็น ไมยับยั้งนะครับ อันนี้ก็เปนสิ่งที่ไมถูกตองนะครับ สวนที่ทานกรรมาธิการอีกทาน

หนึ่ง ทานวัชรา ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่สอบถามวา ระเบียบที่ออกของ กกต. นี่ ก็

ออกโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งอยูแลวนี่นะครับ เนื่องจากวา 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. สว. นี่นะครับ และในราง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๑ (๑) นี่นะครับ ก็จะมีกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี

อํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง การดําเนินการตาง ๆ ของพรรคการเมืองดวย   

นะครับ ฉะนั้นจึงจําเปนตองเขียนนะครับวา ถาหากวา มีการละเมิดระเบียบที่ กกต. ออก

ตามกฎหมาย ก็จะมีผลตามนี้ดวยครับ ถึงตองใสเอาไวดวยนะครับ สวนกรณีที่ทานเห็นวา     

ในวรรคสองนี่ นาจะใสคําวา จงใจ นะครับ ในรางที่กรรมาธิการเสนอนี่นะครับ ถาหาก   

ไมมีสวนรู เห็น แลวปลอยปละละเลย ทราบนะครับ แลวไมยับยั้ง ก็มีผลแลวครับ            

ไมเพียงแตจงใจนะครับ   

 



 ๒๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๑๒/๒ 

 

   สําหรับกรณีที่ทานกรรมาธิการทานถามเรื่องคาเสียหาย  กรณีเ ร่ือง

คาเสียหายนี่ ถาหากวา มีการจัดเลือกตั้งใหมนี่ คงจะตองไปบัญญัติอยูในกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. สว. อีกชั้นหนึ่งครับ สวนที่ทานสุรชัย          

ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่สอบถามวา ในวรรคแรกของมาตรา ๒๓๑ นี่นะครับ ที่ใช   

คําวา กอ ทําไมไมใชคําวา ใช  อันนี้เปนถอยคําจากประมวลกฎหมายอาญาครับ ผูใดกอ

นะครับ คือ เปนไปตามกฎหมายอาญานั่นเอง จึงใชคํานี้ครับ ก็คือ เปนผูใชนั่นเองนะครับ  

   และอีกประเด็นหนึ่งที่ทานสอบถามวา อันนี้เปนบัญญัติเฉพาะพรรค

การเมืองใชไหม ถูกตองครับ เพราะวาในรางมาตรา ๖๗ วรรคสามนี่ ก็เปนกรณีที่ใหศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหพรรคการเมืองเลิกการกระทํานะครับ และศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่ง

ยุบพรรคการเมืองดังกลาวได ก็เขียนใหลอกันอยูแลวนะครับ สวนบุคคลผูกระทํา          

ใครกระทําการอยางใด คนนั้นตองรับผิดตามกฎหมายอยูแลวนะครับ ถาหากเขาขาย

กระทําผิดตามกฎหมายอาญา อยางเชน มีการซื้อสิทธิขายเสียง เปนผูใชใหไปซื้อเสียง     

ก็ตองรับผิดตามกฎหมายอาญาอยูแลว เปนเฉพาะบุคคลอยูแลวครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

รับไดไหมครับ คุณอรรครัตน เชิญ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผมใคร       

ขอความชัดเจนจากคณะกรรมาธิการนิดหนึ่งวา  เพื่อจะใหเปนเจตนารมณของ              

รางรัฐธรรมนูญวา หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง

กับผูกระทําความผิด ซึ่งเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในพรรคของตนเองนั้น จะตองมีสวน

รับผิดชอบในเร่ืองคาเสียหายดวยหรือไมครับ เวลาที่ไปบัญญัติเปนกฎหมายลูกครับ     

ขอความชัดเจนตรงนี้ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ 

รอบสองนี่ขอสั้น ๆ นะครับ 

 

 



 ๓๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๑๒/๓ 

 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย นิดเดียวครับ ตอเนื่องกับคําชี้แจงของทานประพันธนะครับ ขออภัย        

ที่ เอยนาม  ที่ทานให เหตุผลวา  วรรคสอง  ของ  ๒๓๑ /๑  ที่ ใชถอยคําวา  ใหถือวา            

พรรคการเมืองนั้นกระทําความผิด นะครับ  ------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๓/๑ 



 ๓๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       วีรุทัย ๑๓/๑ 

 

โดยทานใหเหตุผลอธิบายวา เนื่องจากในมาตรา  ๖๗ วรรคทาย เขียนใหอํานาจ          

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทําความผิดได ผมกราบเรียน       

ทานประธาน และทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา อํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ   

ตามบทบัญญัติของมาตรา  ๖๗ นั้น  มิไดมีแตอํานาจในการสั่งยุบพรรคการเมือง         

ตามมาตรา ๖๗ วรรคทาย เทานั้น หากแตยังมีอํานาจตามมาตรา ๖๗ วรรคสาม ในการที่

จะสั่งใหบุคคลที่กระทําความผิด คือ เขาขายในการที่จะกระทําการเพื่อลมลางการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือกระทําการ

เพื่อใหไดอํานาจรัฐมาโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจากวิถีทางที่ระบุไวในบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ  คือ ถาผูกระทําการดังกลาวนั้นเปนบุคคลครับ ทานประธานครับ วรรคสาม

ของมาตรา ๖๗ บอกวา ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจสั่งใหยกเลิกการกระทํา หรือยุติการ

กระทํานั้นได เร่ืองยุบพรรคการเมืองนั้น หมายถึงผูกระทําเปนพรรคการเมือง ทีนี้ประเด็น

ที่ผมนําเสนอ  ก็คือ ใน ๒๓๑/๑ นั้น วรรคแรกพูดถึงตัวบุคคล คือ คนที่สมัครรับเลือกตั้ง

แลวไปทุจริตการเลือกตั้ง ๒๓๑ เขียนไวอยางนั้นกอนครับ แลววรรคสองมาเขียนผูกวา ถา

การกระทําของบุคคลที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น พรรคการเมืองรูเห็นเปนใจ มีเหตุ มี

หลักฐาน ควรเชื่อไดวา รูเห็นเปนใจ แลวไมยับยั้งการกระทํา ก็มาผูกรวมวา ใหถือวา เปน

การกระทําที่เขากับมาตรา ๖๗ ซึ่งจะนําไปสูการสั่งเสนอใหอัยการสูงสุดนําเรื่องเสนอตอ             

ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นได แตขณะเดียวกันการที่จะเสนอเรื่อง        

ใหอัยการสูงสดุเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญสั่งการไปยังตัวบุคคลที่ทุจริตการเลือกตั้ง เพื่อให

ยุติ หรือยกเลิกการกระทําที่เปนการทุจริตการเลือกตั้ง ตามที่มาตรา ๖๗ วรรคสาม      

เขียนใหสิทธิไวนั้น มันจะเกิดขึ้นไมได เพราะทานไปเขียนผูกเฉพาะวา ใหอนุมานเอาวา 

การกระทําของพรรคการเมืองเทานั้น เปนการกระทําที่ใหไดอํานาจรัฐมาโดยวิธีการอื่น

นอกเหนือจากที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีแลวนะครับ 

กรรมาธิการวาอยางไรครับ นิดหนึ่ง จะชี้แจงอะไรสั้น ๆ นิดหนึ่งไหมครับ ถาไมอยางนั้น

เดี๋ยวขัดกัน ก็ตองโหวต 

 



 ๓๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       วีรุทัย ๑๓/๒ 

 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ในประเด็น ๒ ประเด็นที่ทานสมาชิกไดกรุณา            

ใหความเห็นเพิ่มเติม ขออนุญาตกราบเรียนวา ประการแรก เร่ืองของการรับผิดในเรื่อง

ของการชดใช ในสวนที่เปนคาใชจายในการเลือกตั้งนั้นนะครับ แตเดิมก็มีการกําหนด

เอาไวในพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งนะครับ แลวก็เปนเรื่องที่ทางผูเสียหาย คือ 

กกต. จะตองเปนผูดําเนินการ ซึ่งในหลักการนี้ก็คงจะปรากฏอยูใน พรบ. ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งอยูแลวนะครับ สวนประการที่ ๒ เรื่องของการกระทําผิด 

ในวรรคสอง ซึ่งเกี่ยวของกับพรรคการเมืองนั้น จริง ๆ ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอํานาจในการ   

ที่จะสั่งในการยุบพรรค รวมทั้งมีอํานาจในการที่จะสั่งในตัวบุคคล คือ การเพิกถอนสิทธิ 

ซึ่งในวรรคสองเองไดเขียนไวครบถวน แลวก็ลอตามมาตรา ๖๗ ที่เราเพิ่มเติมเขาไป       

ในวรรคสี่นะครับ ถาเราอานใหครบในวรรคสอง ในหนาถัดไปก็จะเขียนไวชัดเจนครับวา 

ศาลรัฐธรรมนูญนั้น เม่ือพิจารณาเห็นวา พรรคการเมืองตองยุบพรรคดวยเหตุอันเปน    

เร่ืองของการทุจริตในการเลือกตั้งนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค แลวก็

กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นดวยนะครับ ซึ่งก็นาจะสอดคลองกัน ผมขออนุญาต

กราบเรียนวา มาตรา ๒๓๑/๑ เปนความพยายามของกรรมาธิการที่จะแสดงเจตนารมณ

ของรัฐธรรมนูญวา เร่ืองของการเลือกตั้งเปนหัวใจสําคัญในการที่จะเกิดใหการปฏิรูป

การเมืองนะครับ เราจึงพยายามเพิ่มเติมบทบัญญัตินี้ไว สวนรายละเอียดบางเรื่องนั้น     

ก็ ค ง จํ า เ ป น จ ะต อ ง ไปป ร ากฏอยู ใ นพ ร ะ ร าชบัญญั ติ ป ร ะกอบรั ฐ ธ ร รมนูญ                        

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางกําลังดําเนินการอยูครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    ตกลง พอจะ   

เห็นดวยไดไหมครับ ไมตองโหวต ไมอยางนั้นตองโหวต ทานครับ เห็นดวยนะครับ            

มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ไมมี เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ   

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ กอนจะโหวตกระผมขออนุญาตเรียนหารือ

เรื่องถอยคํานิดหนึ่งไดไหมครับ จุดที่ ๑ อันนี้ก็สุดแทแตทานจะเห็นสมควรนะครับ จุดที่ ๑ 

อยูในวรรคหนึ่ง บรรทัดที่ ๕ ใหเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของผูกระทํา แคบไปนิดหนึ่งครับ   



 ๓๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       วีรุทัย ๑๓/๓ 

 

เพราะตอนตนเราพูด มันมี ๒ คน คือ คนที่ไปกระทําการฝาฝนกฎหมาย กับผูสมัคร         

รับเลือกตั้งที่ไปกอ หรือไปสนับสนุนใหผูนั้นกระทํา --------------------------------------------- 

 

           - ๑๔/๑ 



 ๓๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    ปทิตตา ๑๔/๑ 

 

ผมจะเรียนหารือวา เราเปลี่ยนคําวา ผูกระทํา เปนคําวา บุคคลดังกลาว ไดไหมครับ         

ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาว คือ ที่กลาวมาทั้งหมดนี่ ใครทั้งหมด             

ที่เกี่ยวของนะครับ อาจจะเปนผูสนับสนุน เปนอะไรนะครับ  จุดที่ ๑ นะครับ จุดที่ ๒ อยูใน

วรรคสองครับ บรรทัดที่ ๓ เปนเรื่องถอยคําแท ๆ เลยครับ ปลอย หรือปลอยปละละเลย 

หรือทราบการกระทํา ขอเติมคําวา นั้น อีกคําหนึ่งครับ  ทราบการกระทํานั้นแลว          

มิไดยับยั้งหรือแกไข นะครับ จุดที่ ๓ อยูในวรรคสอง บรรทัดที่ ๕ นี่ครับ ผมอยากจะนําเอา

ความหวงใยของทานสุรชัยนี่เขามาทําใหชัดวา ใหถือวา พรรคการเมืองนั้น กระทําการ

เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามมาตรา ๖๗ ขอเติมคําวา ตามมาตรา ๖๗ ก็จะโยงพับ

กลไกอยางนี้ครับ ทานสุรชัยทานหวงวา กลไกในการที่ผูที่ทราบเรื่องนี่จะยื่นเรื่องไปให  

ทานอัยการสูงสุด เพื่อที่จะนําเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญนี่ มันหายไป ในนี้ไมมีกลไก 

เพราะฉะนั้นพอเราโยงเขาไปที่มาตรา ๖๗ ซึ่งก็คือ สิ่งเดียวกันนั่นแหละ เราก็จะสามารถ

ดึงเอากลไกในมาตรา ๖๗ เขามาประกอบได ก็จะแกปญหาที่ทานสุรชัยหวงนี่ใหหมดไป

นะครับ แตทั้งนี้ก็สุดแทแตนะครับ แลวก็จุดที่ ๔ ครับ อยูในบรรทัดที่ ๒ จากลางนั้น       

นะครับ มันมี นั้น ๒ นั้น ผมขอเปลี่ยน นั้น หลัง เปน ดังกลาว ครับ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ   

มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว แทนคําวา นั้น มีกําหนดหาปนับแตวันที่มีคําสั่ง

ใหยุบพรรคการเมือง ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ที่แกนี่ รับ         

ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธาน ผม สุรชัย    

เลี้ยงบุญเลิศชัย ก็ยินดีครับ แลวก็ดีใจที่ทานอาจารยจรัญไดกรุณาเพิ่มเติมถอยคํา        

ในวรรคสองให ผมวานั่นละครับ มันจะมีความชัดเจนขึ้น และมันจะสามารถเชื่อมโยงได 

เวลามีปญหา แลวตองใชสิทธิทั้ง ๒ มาตราพรอมกัน ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวัชราครับ   

วาอยางไรครับที่แกนี่ 



 ๓๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    ปทิตตา ๑๔/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร พอมาดูมาตรา ๖๗ วรรคสองนะครับ ที่ระบุวา แตทั้งนี้          

ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว ทําใหหวนคิดถึง           

ที่ทานสมาชิกไดเสนอวา แลวเรื่องการชดใชเงินในการที่ตองมีการทําอะไรขึ้นมานี่นะครับ 

นาจะไดระบุเอาไวดวยไหม  ทําให เกิดความคิดอันนี้วา  เ ม่ือไมกระทบกระเทือน            

การดําเนินคดีอาญาแลว ก็นาจะไมกระทบกระเทือนการเรียกรองใหชดใชคาเสียหายดวย  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ก็ไปอยู             

ในกฎหมายลูกแลวนะครับ กรรมาธิการวา ตกลงทานสมาชิกครับ ที่ทานกรรมาธิการ   

ทานขอแก ๔ จุดนี่นะครับ แลวอันหนึ่งก็ตามที่สมาชิกเองอภิปรายแลวนี่นะครับ         

ทานจะเห็นดวยกับที่กรรมาธิการแกไขใหมนี้ทั้งหมดไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถาไมมีเห็นเปน

อยางอื่น จะผานมาตรา ๒๓๑/๑ นะครับ วาสมาชิกเห็นดวย ครับขอบคุณมากครับ 

กลับไปมาตรา ๖๘ ครับ ฝายเลขาครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๖๘ มีการแกไข มีกรรมาธิการสดศรี สัตยธรรม ขอสงวนความเห็น และมีกลุม      

ขอแปรญัตติทั้งหมด ๖ กลุมดวยกัน กลุมที่ ๑  คุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ กลุมที่ ๒ 

คุณวิชัย รูปขําดี กลุมที่ ๓ คุณอุทิศ ชูชวย  กลุมที่ ๔ คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กลุมที่ ๕ 

คือ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และกลุมที่ ๖ คือ อาจารยวัชรา หงสประภัศร ขอสงวน

คําแปรญัตติครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานสมาชิกครับ 

ปรากฏวาทานวิชัย ทานอุทิศ ทานสุรชัย แปรญัตติแลว ในเอกสารบอกวา ผูแปรญัตติ

พอใจแลวนะครับ ๓ กลุมนี้ไมตองมีแลวนะครับ -------------------------------------------------- 

 

          - ๑๕/๑ 



 ๓๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 ประไพพิศ ๑๕/๑ 

 

เพราะพอใจ ตกลงกับกรรมาธิการแลว ขอเร่ิมทานสดศรีซึ่งสงวนคําแปรครับ เชิญครับ 

ทานแรกครับ เปนไปตามกติกา เชิญครับ ทานสดศรีครับ 

  นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ) :  ประทานกราบเรียนทานประธาน 

สสร. นะคะ ดิฉัน สดศรี สัตยธรรม ในฐานะเปนผูขอสงวนคําแปรญัตติ มาตรา ๖๘    

วรรคสอง ไวนะคะ คือ ในมาตรา ๖๘ วรรคสอง ดิฉันขอสงวนคําแปรญัตติวา ในกรณีที่

ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ ภาวะคับขัน หรือเกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่งในทาง

การเมือง ใหมีการประชุมรวมกันระหวางนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ผูนําฝายคานใน

สภาผูแทนราษฎร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 

ประธานองคกรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และผูนําเหลาทัพของสภากลาโหม เพื่อ

พิจารณาหาทางปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว โดยการดําเนินการขององคกรแกไข

วิกฤติดังกลาวใหอยูภายใตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยองคกรแกวิกฤตการณ

แหงชาติ ในการที่ขอสงวนคําแปรญัตติมาตรา ๖๘ วรรคสองไวนี้ เนื่องจาก ในการประชุม

ของกรรมาธิการยกรางนะคะ ก็ไดมีมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ไวมาตลอด และก็ไดมีการลง

มติกัน  เห็นควรใหคงมาตรา ๖๘ วรรคสองไว แตเม่ือมาการเขาประชุมคร้ังหลังสุดนี่ 

ปรากฏวา ทานใหตัดออกไป ซึ่งในการตัดทานก็บอกวา ทางสื่อมวลชนก็ดี พรรคการเมือง

ก็ดี ไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีมาตรานี้ไว แลวก็กลัววา จะเปนการตั้งนายกขึ้นมาโดย

ที่ไมถูกตองตามกระบวนการของประชาธิปไตยนะคะ แตดิฉันมีความเห็นวา ในกรณีที่มี

มาตรา ๖๒ วรรคสอง ตามที่ดิฉันขอสงวนคําแปรญัตตินี่ มันกลับเปนผลดีแกประเทศชาติ 

เพราะวา เมื่อประเทศชาติถึงภาวะทางตัน คับขัน ไมสามารถจะหาชองทางออกใด ๆ ได 

และไมสามารถที่จะแกไขดวยกฎหมายใด ๆ ไดแลวนี่ ก็นาจะมีองคกรหนึ่งที่จะชวยแกไข

วิกฤติอันนี้ขึ้นมานะคะ  และโดยเฉพาะอยางยิ่ง เราคงทราบดีวา เรามีการปฏิวัติ

รัฐประหารมาโดยตลอดนะคะ และมีการฉีกรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ เปนฉบับที่ ๑๘ แลว ก็ไม

ทราบวา จะตองมีการถูกฉีกกันอีกหรือไมนะคะ การปฏิวัติ รัฐประหารทุกครั้งก็ดําเนินการ

โดยทหารนะคะ เราคงจะทราบดีวา การปกครองประชาธิปไตยของประเทศไทยนี่ เรามี

ทหารในลักษณะที่มีบทบาทอยางยิ่งในกระบวนการทุกอยาง เพราะฉะนั้นเมื่อมีการให

ทหารมีบทบาทในประเทศอยางนี้แลว ทําไมเราไมเอาทหารเขามาสูกระบวนการที่เปน 



 ๓๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๑๕/๒ 

 

ระเบียบยิ่งขึ้น คือใหทานมาเปนองคกรหนึ่งในการแกไขวิกฤติ ในลักษณะที่รวมประชุมกับ      

ฝายตาง ๆ ดังที่ดิฉันกลาวมาแลวขางตน เพื่อแกไขวิกฤตการณที่เกิดขึ้นมานะคะ แลวก็

คิดวา ถาปญหาเหลานี้หมดไป การรัฐประหาร การปฏิวัตินี่ ก็คงจะไมเกิดขึ้น หรือถาจะ

เกิดขึ้นก็ดี ก็ถือวา ผูที่เขาประชุมไมไดยึดถือกฎเกณฑ ระเบียบ ที่ระบุไว ดังนั้น ดิฉันจึงขอ

วา การดําเนินการขององคกรแกวิกฤตินี่ ขอใหอยูภายใตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      

วาดวยองคกรแกไขวิกฤติแหงชาติ ก็คือวา เราจะตองมีกฎหมายลูกประกอบเขาไปดวยวา

แคไหน เพียงไรนี่ จะเปนการแกวิกฤติ และวิกฤตการณแคไหนจะถือวาเปนวิกฤติ อันนี้    

จะชัดเจนในกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตอไปคะ เพราะฉะนั้น         

ในวรรคสองอันนี้ ดิฉันก็เห็นวา ถาหากบัญญัติเอาไวในรัฐธรรมนูญนะคะ ปญหาตาง ๆ    

ที่เกิดขึ้น การปฏิวัติรัฐประหารอาจจะไมมีขึ้นมา แลวก็จะทําใหเกิดกฎเกณฑที่ใหทหาร  

อยูภายในระเบียบ  ก็คือวา เขามาเปนที่ปรึกษาขององคกรแกไขวิกฤติอันนี้ดวย จึงได

เสนออันนี้ขึ้นมา แลวก็ขอกราบเรียนวา ในขณะที่มีการประชุมกันนี่ มีทานเกจิทางดาน

ประชาธิปไตย ขออนุญาตเอยนาม คือ ทานประสงค สุนศิริ ทานก็เคยพูดไววา ------------- 

 

          - ๑๖/๑ 

 



 ๓๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๑๖/๑ 

 

บานใดไมมีบันไดหนีไฟแลวก็นาอันตราย เพราะฉะนั้นในกรณีมีมาตรา ๖๘ วรรคสอง   

เขามา  ก็นาจะเปนบันไดหนี ไฟอยางหนึ่ งที่ จะทําให เกิดความปลอดภัยขึ้นมา                 

ในประเทศชาติ ดิฉันขออภิปรายสั้น ๆ แคนี้คะ กราบขอบพระคุณมากนะคะ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณ

มากนะครับ ทานตอไปทานพิเชียร 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล นะครับ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนม ครับ ผมทําหนาที่แปรญัตติของทานพิเชียร

ค รับ  ผมเปนผู เสนอญัตตินี้ นะครับ  ทานประธานครับ  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง                     

ที่ผมขอแปรญัตตินั้น  ใหเพิ่มคําวา ผูนําสามเหลาทัพ  เขาไปจากรางแรกนะครับ                 

เพราะสืบเนื่องมาจาก มาตรา ๖๗ ที่เราพูดถึงเรื่องบุคคลไมสามารถใชสิทธิในการลมลาง    

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ    

ที่เราพูดไปเมื่อสักครูนี้ครับ มาตรา ๖๘ ก็เปนมาตราที่สืบเนื่องมาจากมาตรา ๖๗ นะครับ

วา บุคคลยอมมีสิทธิตอตานการกระทําที่กลาวขางตนนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคล      

มีสิทธิในการตอตานแลว วิถีทางที่ไมเปนประชาธิปไตยนั้น ตามบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

นั้น มันก็มีเหตุการณเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤติชาติ ซึ่งรางแรกคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญไดนําเสนอมาแลว  โดยนําเอาผูนําประเทศ  เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองคกรอิสระ   

ตามรัฐธรรมนูญทั้ง ๑๒ องคกรนะครับ และผมก็เติมคําวา ผูนําสามเหลาทัพไปดวย      

นะครับ สาเหตุก็คือวา มันเกิดวิกฤติหลายครั้งในประเทศไทย ครั้งแลวครั้งเลา วันนี้ก็ยัง

เกิดอยู  อางเรื่องกฎหมาย อางเรื่องการวินิจฉัยที่ไมถูกตองตามหลักนิติธรรม นําไปสูการ

ใชอัตตาธิปไตย นําไปสูความเดือดรอนของพี่นองประชาชนทั่วประเทศที่ไมไดมีสวน

เกี่ยวของ นําไปสูกระบวนการที่จะทําใหบานเมืองลุกเปนไฟ เกิดจลาจลนะครับ เหตุผล  

ในรางแรกนั้นมันดีแลวครับ เพราะวาเปนการประคับประคองประชาธิปไตยใหเดินหนา

ตอไปไดนะครับ มันเปนการประคับประคองนะครับ ผมอยากจะเรียนวาอยางนี้นะครับ 

เราตองตั้งคําถามวา มันใกลจะวิสัญญีกลียุคแลวนะครับ ผมจะถามทานประธานไปยัง 



 ๓๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๑๖/๒ 

 

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และเพื่อนสมาชิกวา ทําไมตั้งแตการเปลี่ยนแปลง         

การปกครองมา ๗๕ ป ระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงยังไมเกิดครับ ทําไมความเปน    

เมืองพุทธศาสนาจึงไมสามารถสถาปนาศีลธรรมขึ้นมาได ทําไมพระเจาอยูหัวทรงตรัส

สอนเรื่องความดีมาตลอดรัชกาล ศีลธรรมก็ไมเกิดครับ ทําไมทานพุทธทาสภิกขุเผยแพร

ธรรมะอยางมหาศาล และเรียกรองใหศีลธรรมกลับคืนมา ศีลธรรมก็ไมกลับคืนมาครับ   

แตกลับเลวลงอีกครับ ทําไมพระพรหมคุณากรณ รจนาพุทธธรรมไวเปนอยางดี ศีลธรรม     

ก็ไมมีทีทาวาดีขึ้นครับ ทําไมการเมืองไมสามารถนําสิ่งดีงามสูบานเมือง ตรงกันขาม       

มีความขัดแยงรุนแรง และนําไปสูการนองเลือดหลายครั้งหลายหน รวมทั้งความแตกแยก          

ในปจจุบันที่เราเห็นอยู ซึ่งจะนําไปสูความรุนแรง นองเลือด ขั้นวิสัญญีกลียุค ทาน

ประธานครับ ทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่

เคารพครับ ขอทานไดโปรดพิจารณา องคกรนี้มิไดเปนองคกรที่ใชอํานาจแตอยางใด 

หากแตเปนองคกรผูหลักผูใหญของบานของเมือง สิ่งที่กลาวขางตน ที่ผมนําเรียนขางตน

ไวในรางแรกนั้น ก็เปนผูหลักผูใหญ หลักบานหลักเมืองทั้งสิ้น การที่มีการชุมนุมกัน หา

ความคิดเห็นกัน เพราะแตละทานยอมมีองคความรูที่แตกตางกัน คนละมิติครับ มิติของ

ศาลก็มีมิติดานกฎหมาย มิติของทหารก็การสูรบ ความมั่นคง มิติของสภาผูแทนราษฎรก็ดี 

วุฒิสภาก็ดี ก็เปนมิติของกลั่นกรองกฎหมาย ทุกทานที่กลาวขางตนยอมมีวุฒิภาวะอัน

ควรยิ่งแกชาติบานเมืองแลว เม่ือมาถึงทางตัน เม่ือมาถึงเหตุการณคับขันกลียุค เราจะ

ปลอยใหบานเมืองลมสลายไปตอหนาตอตาหรือครับ คนเหลานี้เปนที่ยอมรับของบาน

และสังคมมาตลอด การที่ทานไดมาพูดคุยกัน หาทางออก ปรึกษาหารือกัน ----------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๗/๑ 



 ๔๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๑๗/๑ 

 

ทานก็จะไดแลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ ปญหาตาง ๆ ในขอกฎหมายก็ดี ขอความมั่นคง หรือ

ขออ่ืน ๆ ก็ดี และไปสูกระบวนการหาทางออก เพราะวาเราก็มีขบวนการสื่อสารมวลชน 

ขบวนการพี่นองประชนรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ อยูแลว สถานการณก็จะคลี่คลาย เปน

การชี้แจงใหกับพี่นองประชาชนคนทั่วประเทศไดเขาใจถึงเหตุการณวา ควรจะเปนอยางไร 

อะไรแบบไหน ความเย็นก็จะเกิดขึ้นทั่วหลาครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ไมไดเปนมาตราที่

บอกวาจะตองใหองคกรเหลานี้ไปบังคับกะเกณฑรัฐบาล ไมใชครับ แตเปนสิ่งที่ดีงาม   

เปนทางออกของสังคมไทย แบบไทย ๆ ที่คนไทยพูดกันได และนําไปสูความสําเร็จในการ

เดินหนาประชาธิปไตย  ในการสรางชาติแปลงเมืองตอไป ผมขอกราบขอบคุณ ณ โอกาส

นี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ 

ทานตอไป ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั 

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับตอนแรกที่ผมเคยเห็นมาตรา ๖๘ วรรคสอง         

ผมตองกราบเรียนทานประธานดวยความจริงใจวา ผมเร่ิมตนไมเห็นดวยเลยที่จะเติม ๖๘      

วรรคสอง แตเมื่อผมไดซักถามกรรมาธิการยกราง ผมเชื่อวา ทานอธิบายไดดีจริง ๆ และ

ผมก็เอาคําอธิบายของทานที่บรรจุอยูในซีดี (CD – Compact Disc) สั้น ๆ เอาไปใหพี่นอง

ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ แลวกรรมาธิการประจําจังหวัดตาง ๆ ก็ไดเปดซีดีที่ทานอธิบาย 

แลวก็ผลปรากฏวา จากการรับฟงนี่หกสิบกวาเปอรเซ็นต เห็นดวย ทานประธานครับ      

ขณะนี้ผมซักถามกรรมาธิการยกราง ๒ ทาน คือ ทานอาจารยจรัญ กับทานอาจารยปกรณ 

ผมเห็นประเด็นหลายอยางที่เปนประโยชน ผมก็ยังไมไดวางใจเสียทีเดียววา พี่นอง

ประชาชนจะเอาอยางไร แตหลังจากที่ผมฟงแลวหกสิบกวาเปอรเซ็นตเห็นวา เห็นดวย    

ผมเลยแปรญัตติขึ้นมา เพื่อที่จะทําความเห็นดวยของประชาชนใหเปนจริง และใหชัดเจน

มากขึ้นกวาตัวหนังสือ เพราะวาทานอาจารยจรัญกับทานอาจารยปกรณไดอธิบายชัดเจน

กวาในตัวหนังสือ ผมเลยแปรญัตติเพิ่มเติมมา แตกอนที่จะดูวา ผมแปรญัตติวาอยางไรนี่ 

 

 



 ๔๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๑๗/๒ 

 

ผมคิดวา เพื่อประหยัดเวลาในหลักการ และก็เพื่อใหทานไดเห็นพรอม ๆ กันวา ผมไดเอา

คําอธิบายของ ๒ ทานนี้อยางไร ประหยัดเวลาดวย สั้น ๆ นะครับ แลวก็ถือวา สิ่งที่ผมจะ

ขอเปดในที่ประชุมแหงนี้ ใหถือวาเปนคําอภิปรายของผม ผมจะขอทานประธานเปดสั้น ๆ 

นิดเดียวครับ วา ทานอธิบายวาอยางไร และอันนี้ผมไดใหพี่นองประชาชนไดดู 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เปดอะไร 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : เปนซีดี สั้น ๆ ครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นานเทาไร

อาจารย 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ไมกี่นาทีครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไม เพราะวา       

ถาอาจารยเปด เดี๋ยวคนอื่นเขาก็ขอเปดบางอาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : เปลา ๆ อันนี้มันอยูในเนื้อหา        

ผมจะไดไมตองพูดอีกครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม คืออยางนี้

อาจารย ที่เกรงนี่ พอใหอาจารยเปดแลว ผมไมใหคนอื่นเปดไมได แลวก็ไมใหมาตลอด 

อาจารยยกเลาเลย อยาเปดดีกวา 

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์   ปนทอง  :   ผมเลาได ไม เหมือนครับ            

ทานประธาน กรุณาเถอะครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เพราะวาถาเปด

นะอาจารย หลังจากนั้นมันจะเสียเวลา แลวคนอื่นขอเปด ผมไมใหเขาเปดก็เกิดเรื่อง 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง :  ผมไมพูดเลยครับ พอเปดแลว      

ผมจบเลย ผมจะไมพูดอีก เอาเปนวาผมเปนคําอภิปรายของผม  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม ผมขอรอง 

อาจารยอยาเปด อาจารยโควท (Quote) เอา ยกเลาเอาดีกวา เพราะวาถาเปดนะอาจารย  

คนอื่นนี่ตองขอแน และเดี๋ยวก็มีเร่ือง อาจารยขอความกรุณาอยาไปเปดเลย อาจารยเลา

ดีกวา 



 ๔๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๑๗/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ซีดีอันนี้ ผมจะให     

พี่นองทั้งประเทศไดดู ทานจะไดเขาใจ ทาน สสร. จะไดเขาใจวา ทําไมเขาจึงเห็นดวย  

เพราะวาทานไปชี้แจง ไปดวยตัวไมได แตพอผมเดินสายก็เอาซีดีไป  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยนิดหนึ่ง

ครับ เร่ืองเปดซีดี ถาใหเปด คนอื่นก็เปด แลวถาคนอื่นเขาเห็นเปด เขาก็ตองไปทํามาบาง 

ขอความกรุณา ซึ่งที่อาจารยจะพูดนี่ พูดไปเลยในเวลาที่มี ไมอยางนั้นเวลา อาจารยเรา

ตองใชเวลาดวยความกระชับ ก็ตกลงอาจารยก็ใหความรวมมืออยางดี ขอความกรุณา

อาจารยอยาเปดซีดี ถาเปดแลวนี่ คนอื่นขอเปด มันจะมีปญหาทั้งนั้น อาจารยครับ        

ขอความกรุณา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมไมไดเปนซีดีของผมเองนะครับ

ทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : นั่นละครับอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  หลังจากเขายกราง ทานฟงผมนิด    

สิครับ หลังจากเขายกรางเสร็จ ตอนสงกรานต ผมชวนกรรมาธิการทั้งหลายที่นั่งอยูบนนี้  

ไปซักถาม เพ่ือที่จะเอาไปชี้แจงกับประชาชนในรอบสอง วาประชาชนจะมีความเห็น

อยากจะแกไขอยางไรบางไหม ผมก็ไดถามอยางเปนทางการ แลวก็เอาไปเปนทางการของ

พวกเรา เพราะฉะนั้นที่ผมนี่ไมไดเปนซีดีอะไร เปนซีดีที่เปนทางการของกรรมาธิการ

ทํางาน 

             

                                                                                                                      - ๑๘/๑ 

 



 ๔๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐          สมร ๑๘/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารย   

ปญหาซีดีก็เคยเสนอ ก็ไมเคยใหเปดแลว ถาใหอาจารยเปดนี่ คนที่เขาเคยเสนอ แลวผมก็

ไมไดใหเปดในที่ประชุมนี่ ผมก็จะตองโดนทั้งขึ้นทั้งลอง อาจารย ขอความกรุณาอาจารย

อธิบายไปแลวกัน อยาเปดเลยซีดี เวลานี้เวลามันก็นั่นเต็มที่แลว ขอความกรุณาอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมไมสามารถ   

จะพูดไดดีเทากับอาจารยจรัญ กับทานอาจารยปกรณ ที่ผมไดเปนคนซักไซไลเลียง 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :   แตเดี๋ยว

อาจารยก็ขอใหทั้ง ๒ คนพูดได คือ ถาเปดซีดีแลว ผมเคยใหเขาไมเปดไปเม่ือสองสามวัน

นี่เองอาจารย ผมยังไมใหเขาเปดเลย กลาวหากันอยางไรกัน ก็ไปดูขางนอกเลย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : อันนั้นเปนเรื่อง คม ชัด ลึก ที่          

คุณพิเชียรไปพูดขางนอก ก็เปนการกลาวหา ไมเกี่ยวของกับสภา ทานประธาน ผมเขาใจดี 

แตอันนี้ เปนเรื่องอยูในเนื้อ อยูในกระบวนการ  สสร. ทั้งหลายทานก็อยากจะรูวา              

ที่ประชาชนเขาเห็นดวยนี่ มันเนื้ออะไรที่เขาเห็นดวย แลวทําไมผมจึงแปรญัตติอยางนี้       

ผมไมไดไปเอาจากขางนอกทานประธาน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :   คือ อาจารย   

เราไมไดใหเปด ถาใหอาจารยเปดแลวคนอื่นจะขอเปด ถาอาจารยนั่นนะ ใหอาจารย

ปกรณพูด ขออาจารยจรัญพูด อาจารยปกรณทานวาอยางไรครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : ทานประธานครับ ทานประธานฟง

ผมนิดหนึ่งนะครับ ๒ ทานนี้จะลําบากไหม เมื่อกรรมาธิการขอแปรญัตติโดยการตัดออก 

แตอันนี้เปนอันที่เขา ขณะที่เขาไมตัดออกนี่ เขาคิดอยางไร ทานลองคิดดูสิครับ ตอนนี้เขา

จะพูดไดเหมือนเดิมไหมครับ  

  นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ)  :   เหมือนครับ ทานประธานครับ    

ผมขออนุญาตครับ ทานประธานครับ กรณีนี้ผมยินดีที่จะชี้แจง แลวเขาใจวา จะชี้แจง

เหมือนกับที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์พูด แลวมีเหตุผลที่ทําไมเรามาเปลี่ยนความเห็น         

ในตอนหลังนะครับ 

 



 ๔๔
 สสร ๒๗/๒๕๕๐          สมร ๑๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : อาจารยเจิมศักดิ์

ครับ ขอวาอยาไปเปดเลย เดี๋ยวทานอาจารยจะขออาจารยปกรณ ขอทานอาจารยจรัญ 

ทานอยูที่นี่ทั้งคู 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานกรุณาดูภาพรวม      

นะครับ บัดนี้กรรมาธิการเสียงขางมากเขาตัดออก โดยประธานประสงคใชสิทธิประธาน

ขอตัดออก เพราะฉะนั้นกรรมาธิการทั้งหลายทานจะพูดอยางไร 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :   อาจารยปกรณ

เขายืนยันวาเขาจะพูดแลวอาจารย แลวเปลา ถาใหนะ มันตองออกใหซีดีคนอื่นเขา

อาจารย  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือ เขาก็พูดไดไมเหมือนเกา          

ที่ผมถาม ตอนนั้นนี่เขาเพิ่งรางเสร็จ แลวเขาบอกวามันเปนอยางไร เขาก็เลา แลวผมเอง   

ก็แปรญัตติใหเขาตรงกับที่เขาเลา แลวถาอยางนั้นทานประธานใหผมเลาเอง 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   : อาจารยตอง  

โคดเอง อาจารยตองไปฟง คนอื่นเขาก็ฟงมาอยางนี้ อยาไปใชอุปกรณซีดีมานั่นนะ

อาจารย ขอรอง แลวอาจารยปกรณยืนยันที่จะ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ๑. ทานประธานครับ ผมไมได         

ไปเอาอุปกรณที่อ่ืน  ๒. ไมไดไปถามบุคคลภายนอก ผมถามบุคคลในนี้ ในขณะที่เขาราง 

แลวเปนอุปกรณที่ผมเอาไปใชกับประชาชน เพราะฉะนั้นทาน สสร. จะไดรูดวยวา           

ที่ประชาชนเห็นดวยหกสิบกวาเปอรเซ็นตนี่ ออ เพราะอยางนี้นี่เอง เพราะฉะนั้นจะไมเอา

ดวยก็ได จะเอาดวยก็ได ทานทั้งหลายไดมีดุลยพินิจ แตถาทานเลนใหผม ก็กลายเปนของ

เจิมศักดิ์ แลวความนาเชื่อถือมันก็ไมเกิด ทานประธานครับ ผมไมไดไปเอาบุคคลภายนอก 

ไมเกี่ยวกับคนนอกเลย เปนของเราทั้งสิ้น ทานฟงผมนิดสิครับ ทานกรุณาวินิจฉัยสักนิด

เถอะครับ ผมรวมมือ แลวก็ทํางานมาโดยตลอด แลวก็ทํางานหนักมาก ทานประธานก็รู 

เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งกลับมาถึง มาถึงเกือบเที่ยงคืน ที่ไปฟงความเห็นประชาชนมา ทานประธาน

กรุณาเถอะครับ 

 



 ๔๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐          สมร ๑๘/๓ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)   :   อาจารยครับ

อาจารยรวมมือ อาจารยทํางานหนัก ผมเห็นดวยหมด แตทวาขอวินิจฉัยวา ไมใหใชซีดี  

นะครับ ทานอาจารยครับ อาจารยปกรณทานยืนยันแลว ถึงแมทานเปนขางนอย ทานจะ

อภิปรายชี้แจงแทนนะครับ เชิญครับ ทานศักดิ์ชัย 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม ศักดิ์ชัย ครับ 

ทานประธานครับ เมื่อสักครูที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกลาวถึงซีดีนะครับ ผมขออนุญาต

เรียนชี้แจงอยางนี้ครับวา ในการที่เราไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในรอบแรก    

แลวกลับมารางเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับ รอบที่ ๒ เราออกไปพบปะเวทีประชาชน    

ในทุกจังหวัด แลวทางกรรมาธิการการมีสวนรวมและประชามติของชุดอาจารยเจิมศักดิ์  

ไดรวมมือกับกรรมาธิการยกรางในการทําประเด็นสําคัญ เนื่องจากวา การออกไป          

รับฟงความคิดเห็นนั้น ผูที่จะออกไปรับฟงความคิดเห็นนั้น อาจจะสื่อไมตรงกับสิ่งที่

กรรมาธิการยกรางไดรางไว -------------------------------------------------------------------------- 

 

     - ๑๙/๑ 

 

 



 ๔๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐         รัตนา ๑๙/๑ 

 

ดังนั้น จึงไดทําซีดีขึ้นมา เพื่อที่จะไปอธิบาย แลวก็ชี้แจงใหประชาชน แลวก็ใหประชาชน

นั้น รับทราบถึงความจริง  และประเด็นในการรางนั้นออกมา  เพราะฉะนั้นซีดีที่              

อาจารยเจิมศักดิ์ไดกราบเรียนทานประธานไปนั้น ก็คือ ซีดีที่เราไดออกไปถามประชาชน

ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย

ปกรณครับ  

   นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ในฐานะที่มีการพูดพาดพิงถึงตัวกระผมนั้นนะครับ เพื่อไมใหสมาชิก

เกิดความรูสึกวา มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลาในเรื่องนี้ อยากจะเรียนชี้แจงอยางนี้นะครับ

วา เร่ืองของวีดิทัศน ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูดถึงนั้น เปนการไปบันทึกที่ชอง ๙ อสมท. 

ในชวงที่เรามีการเตรียมการ เพื่อที่จะรณรงคในการที่จะไปรับฟงความคิดเห็น หลังจากที่

คณะกรรมาธิการไดยกรางรัฐธรรมนูญรางแรก ฉบับรับฟงความคิดเห็นเสร็จเรียบรอยแลว 

ประเด็นมันก็มีอยูวา มาตราที่เรากําลังพูดถึงนี่ เปนขอความที่กรรมาธิการไดเติมเขาไป

จากมาตรา ๖๕ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนวรรคที่ ๒ ขอความตามที่เราไดทราบอยู

แลว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ในฐานะที่เปนพิธีกรนี่นะครับ ก็ไดพิจารณาวา ประเด็น

อะไรบางที่เรานาจะหยิบขึ้นมา เพื่อจะไปถามพี่นองประชาชนในขั้นของการรับฟง     

ความคิดเห็น ในทายที่สุดก็มีประเด็นนี้ คือ ประเด็นที่เราเติมขอความเรื่องของกรณี            

ที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ เหตุการณคับขัน หรือเกิดสถานการณที่จําเปน ก็มีไดเชิญ

ผมกับทานอาจารยจรัญเปนวิทยากรในรายการนั้นนะครับ แลวก็มีเทป (Tape) ซึ่งมี  

ความยาวประมาณ ถาผมจําไมผิดนี่ ก็ประมาณสักสิบเอ็ดหรือสิบสองนาที สิบนาที

ประมาณนั้นนะครับ ผมไดชี้แจงวา ในขั้นของการพิจารณานะครับ ก็มีขอถกเถียงกัน

คอนขางมากในที่ประชุม และที่ประชุมก็ลงมติดวยเสียงขางมากนะครับ ใหเปนขอความ

ตามที่ไดระบุไว ในฐานะที่ผมเปนโฆษกกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ผมก็ตองชี้แจง    

ไปตามที่คณะกรรมาธิการยกรางไดมีมติวา เรามีความคิดวา ในกรณีที่ประเทศตกอยูใน

ภาวะวิกฤติ เหตุการณคับขัน  หรือเกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่งในทางการเมือง   

 



 ๔๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๑๙/๒ 

 

จะแกปญหาอยางไร ก็หาวิธีการในการดําเนินการทํานองนั้นรวมกัน อาจารยเจิมศักดิ์     

ก็มีขอที่คลาย ๆ ถามในเชิงซักคานบาง ซักคานนะครับ เอะ ถาเปนอยางนี้ มันจะทําให

เกิดความขัดแยงกับระบบของการเมืองหรือไม ในการใชอํานาจที่เกิดขึ้น ผมก็พยายาม       

จะชี้ แ จ งตามที่ ก ร รมาธิ ก า รมี ค ว าม เห็ น ในฐานะที่ เ ป น โฆษกกร รมาธิ ก า ร                          

โดยที่ผมไมไดสงวน  ในการที่จะ แมวาโดยขอเท็จจริงกรรมาธิการไมไดเห็นรวมกันทั้งหมด

นะครับ แตเมื่อผมเปนกรรมาธิการ เปนโฆษกนี่ ผมก็บอกวา ในกรณีที่เราไดเห็นวา บุคคล

เหลานี้ ไมวาจะเปนประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภา

ผูแทนราษฎร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 

และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนผูหลักผูใหญในบานเมืองนะครับ ก็นาที่จะ

เขามาชวยกันแกไขปญหา ในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะวาในชวงที่มีภาวะวิกฤตินั้น 

คนสวนใหญก็ถามวา เรื่องอยางนี้ไมมีผูใหญในบานเมืองเขามาชวยในการแกไขปญหา

เหลานี้เลยหรืออยางไร  ซึ่งอันนั้นก็เปนขอเท็จจริงที่กระผมชี้แจงไป แลวก็คงทํานอง

เดียวกันกับที่ทานอาจารยจรัญไดกรุณาชี้แจง ขอความก็จะมีในทํานองนี้นะครับ แลวก็

อาจารยเจิมศักดิ์ก็ซักคานในหลาย ๆ กรณี และในทายที่สุดก็ดูเหมือนวา จะสรุป            

ในตอนทายวา เอะ ถาเปนอยางนี้ก็ เปนเรื่องที่นาสนใจ  แลวก็เรานาจะไปรับฟง         

ความคิดเห็นของพี่นองประชาชนดู คือ ในบรรดาเทปทั้งหมดที่เราทํานี่ประมาณสัก

เกือบจะ ๒๐ รายการนะครับ ก็จะลงทายอยางนี้ อาจารยเจิมศักดิ์ก็เลยลงทายวา          

ถาอยางนั้นก็ใหพี่นองประชาชนไปแสดงความคิดเห็น ระหวางที่เราไปชี้แจงนี่ ถาใคร     

ไมเขาใจในประเด็นนี้ ในฐานะที่กรรมาธิการยกรางมิไดไปชี้แจงเอง ก็ใหถือวา เอาเทป

มวนนี้ เอาวีดิทัศนมวนนี้เปดใหเขาฟงนะครับ เพื่อจะทําความเขาใจในเรื่องนี้ ซึ่งขอความ

ก็มีอยูแคนั้นนะครับทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ ทานอาจารย

เจิมศักดิ์อภิปรายตอไหมครับ  

 

                                                                                                                     - ๒๐/๑ 



 ๔๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๒๐/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ 

ผมไมเขาใจประธานจริง ๆ ครับ คือ เทปทั้งหมดนี่ก็ทําอยางเปนทางการของเราที่จะให

ประชาชนไดดู และทาน สสร. หลายคนก็มาบอกผมวา ทานยังไมไดดู แลวอันนี้ก็เปน

เนื้อหาที่เขารางกันสด ๆ รอน ๆ ผมก็ซักคาน แลวผมเรียนทานประธานครับ ตอนนั้น                         

ผมไมเห็นดวยเลย ผมเอาความคิดของผมที่ซักคานทุกอยาง ก็คลาย ๆ กับสื่อมวลชน                        

ที่ไมเห็นดวย แลวทานแกไดหมดเลย และผมฟงดวยเหตุดวยผล ผมก็เลยบอกวา โอ.เค. 

อยางนั้นไปฟงประชาชนก็แลวกัน  และประชาชนก็ใหขอมูลที่ผมก็ ไปรวบรวม                    

มาทั้งหมดเปนอยางนี้ ก็จะไดเพื่อให สสร. ไดฟงกรรมาธิการอยางชัด ๆ เขาจะไดลงมติกัน

ถูกวา เขาจะเห็นดวยกับคําแปรญัตติของผมไหม แคนั้นเองครับทานประธาน ผมไมไดไป

เอาเทปที่ ไหนมา  เปนเทปที่ เ ราทํากัน  ทานประธานพิจารณาสักนิดเถอะครับ                   

ไมเสียเวลาเลยครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย                     

เจิมศักดิ์ครับ คือ อยางนี้ครับ พิจารณาแลววา ในการฟงความคิดเห็นมันก็ตองฟงทั่วไป 

หลายเรื่อง มีพวกเราเกี่ยวของทั้งนั้น ถาตองเอา ใครขอก็เอามาฉาย ใครขอก็มาแสดงแลว 

มันจะเปนปญหานะทานอาจารยครับ เพราะฉะนั้นอาจารยเสนออะไร ก็ตองไปสรุปมาวา

เขาพูดกันอยางไร เปนอยางไร แลวก็นําเสนอ แลวก็ใหทานสมาชิกทานตัดสินใจนะครับ 

ผมก็ตัดสินใจวา ไมใหอาจารยแสดงเทปในนี้นะครับ อาจารยจะพูดอภิปรายในประเด็นนี้ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธาน ผมไมอยากจะเสนอ

ญัตติขอเปดเทปนะครับ คือ ผมมีสิทธิที่จะขอได  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมครับ อาจารยจะ

เสนอวา จะเอาวัตถุใดเขามาในนี้นะครับ ผมไมอนุญาต 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : แตผมไดอธิบายแลว แลวก็ถาที่

ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็ทําไดครับ ทานประธานครับ 

 

 

 



 ๔๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๒๐/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไม ทานเอามา

ประธานก็ไมอนุญาต ทานอาจารย 

   รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :   ผมไม เขาใจทานประธาน           

ทานประธาน คือเราจะเสียเวลาไปทําไม  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาจารยก็ไมตอง

ใหเสียเวลา ผมไมไดขัดขวางการนําเสนอ แตการนําเอาเทป เอาซีดีมาเปดนี่ ผมก็วินิจฉัย

วาไมใหนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ในหองนี้                          

มีกรรมาธิการรับฟงความเห็นประจําจังหวัด หรือวาในกรรมาธิการภาค หลายคนไดเห็น 

แลวตางคนตางก็ชื่นชอบวา เปนซีดีที่มีสาระ เปนการซักถามกันระหวางผมกับ ๒ ทาน                   

ก็ตามใจทานประธานนะครับ ผมก็เคารพทานประธานนะครับ แตวาก็ไมเห็นดวยนะครับ 

อยากจะใหบันทึกไววา ผมไมเห็นดวยกับทานประธาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ถาอยางนั้นผมก็

จะใชความสามารถเทาที่ผมจะอธิบายไดก็แลวกัน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ 

อาจารย เชิญตอไปเลย 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เวลาที่เกิดวิกฤติ 

คําถามมันมีอยูสองสามประเด็นที่ มีคนเขาใจผิด  ประเด็นที่  ๑  มีคนเขาใจผิดวา                     

เปนองคกรแกวิกฤติ จนกระทั่งสื่อมวลชน และคนทั้งหลายไปเรียกวา เปนองคกรแกวิกฤติ 

ผมคิดวา เปนการสื่อความหมายที่ผิดพลาดทั้งหมด คําวา องคกร แปลวา องคกรที่จะตอง

อยูถาวร มีการประชุมกันเปนครั้งคราว มีหนวยงาน มีอะไรรองรับ แตหลังจากที่ผมได

ลวงรูความจริงทั้งหมด ปรากฏวา เปนเพียงแคคณะบุคคลที่มาปรึกษาหารือกันเปนครั้ง

คราวเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติ ซึ่ง ๑๐ ป อาจจะมีคร้ังหนึ่ง หรือ ๒๐ ป อาจจะมีครั้งหนึ่ง 

หรือไมมีเลยก็ได เพราะฉะนั้นถาจะพูดใหถูก ตองบอกวา เปนคณะบุคคลจํานวนหนึ่ง      

จะมีกี่คนก็แลวแต จะมี ๑๑ คน ตามรางเดิมของทาน  หรือจะเติมที่ทานอาจารยสดศรี                          



 ๕๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๒๐/๓ 

 

อาจจะเพิ่มเติมก็ทําได อันนั้นเปนคณะบุคคล คณะบุคคลนี้จะมาพูดจาปรึกษาหารือกัน

ในยามที่เกิดวิกฤติ คําวา วิกฤติ นี่ คนก็คิดวา ถาอยางนั้นจะตีความวาอยางไรที่เกิดวิกฤติ  

หลังจากที่ผมทราบจากกรรมาธิการยกราง ทานก็บอกวา เมื่อทานหนึ่งทานใดเชิญประชุม 

แลวก็มีผูมาคุยกัน มาประชุมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด ก็ใหถือวา เปนองคประชุม - 

 

                - ๒๑/๑   

 



 ๕๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐         รัศมี ๒๑/๑ 

 

แลวองคประชุมในที่นี้ ถาเกิดมีคนอื่นเห็นวา ยังไมจําเปน ยังไมเกิดวิกฤติ ถามาเพียง      

แคบางคน แลวมาไมถึงครึ่ง เชน ๑๑ ตองมา ๖ ก็ถือวา ยังไมมีวิกฤติ เปนดุลยพินิจของ

ทาน และถามวา เมื่อมาแลวมีอํานาจตามกฎหมายไหม ทานก็ตอบวา ไมมีอํานาจที่จะไป        

สั่ งการใด  ๆ  ทั้ งสิ้น  เปนแต เพียงเวที  เพื่อใหประมุขของแตละฝาย  และองคกร              

อิสระตามรัฐธรรมนูญไดมีโอกาสมาปรึกษาหารือกันในยามที่บานเมืองเกิดวิกฤติ        

ทานประธานครับ เราจึงมีบุคคลที่ประมุขฝายบริหาร ประมุขฝายตุลาการ แลวก็ประมุข

ฝายนิติบัญญัติรวมทั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สําคัญ จึงรวมกันเปนคณะบุคคล

ที่มาปรึกษาหารือกัน ถามวาเราควรจะใหมีการปรึกษาหารือกันไหม เม่ือบานเมือง        

เกิดวิกฤติ คนที่ไมไดอยูในวิกฤติคงไมทราบหรอกครับ แตผมเคยอยูในวิกฤติของ

บานเมืองมาสามสี่ครั้ง แลวก็ตัวเองนี่ไปอยูทามกลางวิกฤติดวย ๑๔ ตุลา ทานประธานก็รู 

เราอยูธรรมศาสตรดวยกัน ๖ ตุลา เราอยูธรรมศาสตรดวยกัน ทานก็รูวา มีเหตุการณอะไร 

แลวเหตุการณเดือนพฤษภา ทานก็ทราบ เหตุการณเดือนพฤษภา นี่นะครับ ตั้งแตวันที่ 

๑๗ พฤษภา ป ๒๕๓๕ ไดเกิดการปะทะกัน แลวบานเมืองแตกระส่ํา ๑๘ พฤษภา ทุกคนก็     

ตกอกตกใจ และไมรูจะทํากันอยางไร จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๙ พฤษภา ทานประธานครับ    

ผมอยูบานไมติดเลย เหตุการณพฤษภา ผมไปนั่งอยูบานทานศาสตราจารยเสนห จามริก 

ปรึกษาหากันตลอดเวลาวา ทําไมผูใหญในบานเมืองไมเขามาคุยกัน ทําไมไมมาพูดกัน 

เรามีรัฐสภาในสมัยนั้น ดร. อาทิตย อุไรรัตน เปนประธานรัฐสภา ผมจําได แลวถามวา

สภาอยางเดียวชวยแกปญหาไดไหม ทุกคนเกร็งไปหมด ไมมีการเขามาพูดจากันวา       

จะแกไขปญหาอยางไร ทานประธานครับ ผมไมตองเผยหรอกครับวาผมเองว่ิงเตน        

ทุกวิถีทางที่ จะให มีการพูดจากัน  แลวในที่สุด เราก็ รบกวนเบื้องพระยุคลบาท           

สมเด็จพระเทพฯ โทรศัพทมาจากตางประเทศ แลวในที่สุดก็มีการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอความกรุณา 

ไมอางพระบรมวงศานุวงศนะครับ ขอความกรุณา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ครับ ในที่สุดก็มีการแกไขปญหา          

โดยรบกวนเบื้องพระยุคลบาท พระประมุขตองเชิญ พลเอก สุจินดา กับ พลตรี จําลอง    

ศรีเมือง ภาพยังจําไดใชไหมครับ แลว พลเอก เปรม ติณสูลานนท นั่งเขาเฝาอยู เหตุการณ 



 ๕๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐         รัศมี ๒๑/๒ 

 

วิกฤติจึงคลี่คลายไป ทานประธานครับ ผมผานวิกฤติอยางนี้มา จนกระทั่งถึงเมื่อปที่แลว 

ผมก็อยูในทามกลางเหตุการณตลอดเวลา เราอยากจะเห็นวา ถาประมุขของทุกฝาย       

ไดพูดจากัน ดีกวาไมพูดจากัน แลวเราจะไดไมรบกวนเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป        

เราจะรบกวนทานอีกนานเทาไร ทานประธานกรุณาคิดนิดหนึ่งเถอะครับ เราจะมีเวลา      

ที่เราจะรบกวนเบื้องพระยุคลบาทในเหตุการณวิกฤติบานเมืองอีกนานเทาไร ถาประมุข

ของแตละฝายไมมาพูดจากัน เราควรจะตองสรางอะไรที่มีคณะบุคคลที่พูดจากัน แลว  

ทานประธานครับ ทานอาจารยสดศรีพูดถูกครับ เหตุการณพลิกผันไป ถาเราทําอะไร      

ไมทันในการแกวิกฤติ ก็เปนเหตุ และเปนฉนวนที่ทําใหเกิดการปฏิวัติ ปฏิรูป หรืออะไร      

ก็แลวแตจะเรียก ทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงัก แตถาเราใหบุคคล

ในระบอบประชาธิปไตยได มีการพูดจากัน  ถามาไมครบองคประชุม  ขอมูลนี้                   

ก็เปนประโยชนทางสังคม ถามา แลวบุคคลที่ไมยอมมาประชุม ก็เปนประโยชนในการ     

ใหขอมูลกับสังคม เปนรูปแบบแบบไทย ๆ ก็มีหลายคนบอกวารูปแบบนี้ไมเคยเห็น         

ในตางประเทศ ผมไดพูดจากับกรรมาธิการยกรางในครั้งที่แปรญัตติ ไดทราบวา ที่ฝร่ังเศส

มีที่ เรียกวา องคกรวิกฤติ เหมือนกัน แตเที่ยวนี้ เราไมใชองคกรเลย เปนแตเพียง          

คณะบุคคลในยามวิกฤติที่จะทําอะไรไดบาง ----------------------------------------------------- 

                                                                                                                                   

                                                                                                               - ๒๒/๑ 



 ๕๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๒๒/๑ 

 

ทานประธานครับ ผมคิดวา ถาเรามีนี่ ทานลองคิดดู กับเราไมมีนี่ จะเปนอยางไร ผมฝาก

ทานเพื่อนสมาชิกครับ ผมไมมีโอกาสไดเปดใหดู แตตองลองชั่งน้ําหนักระหวางมีบันไดหนี

ไฟ กับไมมี ที่ทานประธานประสงคไดพูดวันนั้น เราจะมีทางหนีไฟ ถึงแมวา ไมไดใชงาน 

๑๐ ป ๒๐ ป ไมไดใชงาน เราก็ดีใจที่ไมไดใชงาน แตถามันมีเพลิงเกิดขึ้น มีอัคคีภัยเกิดขึ้น 

เราก็มีทางหนีไฟไมดีกวาหรือ เรารุมรามนักหรือครับ ที่เราจะเติมสักวรรคเดียวในมาตรานี้ 

ซึ่งผมคิดวา นาจะเปนประโยชนไมใชหรือครับ ทานประธานครับ ดวยเหตุนี้นี่นะครับ       

ผมจึงอยากที่จะใหพิจารณาขอความที่ผมเพิ่มเติม ผมคิดวา ทานไดบรรจงประดิษฐ

รังสรรคถอยคํานี่ ดีแลว แตผมเพียงแคจะเติมตอนทายวา เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ผม      

ไดซักถามกรรมาธิการยกราง ที่ผมจะขอใหทานประธานเปดนั่นนะครับ ผมจะไดบอกวา    

นี่แหละครับ ผมเติมใหตามที่ผมซักทาน แลวเมื่อเห็นเจตนารมณ แตทานเขียนไวยังไม

ครบ ถาเติมเสีย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยตองสรุป

แลวนะ สิบนาทีกวาแลว 

                      รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถาเติมเสียคนจะไดเขาใจ ก็คือ    

เติมคําวา ทั้งนี้ โดยผูดํารงตําแหนงดังกลาวคนใดจะเปนผูเรียกประชุมก็ได แตตองมี

จํานวนผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงเปนองคประชุม ตรงนี้จะแกไขคําวา วิกฤติ 

คืออะไรได และในวรรคถัดไป ผมเติมวา ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงใดในวรรคสอง      

ใหผูดํารงตําแหนงที่มีอยูเปนองคประกอบของการประชุมได โดยใหถือจํานวนไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของผูดํารงตําแหนงที่มีอยูเปนองคประชุม ผมเติมตรงนี้ ก็เพื่อที่จะใหไดเห็นวา      

ในยามที่เขายุบสภา อยางเชน วิกฤติที่มีการยุบสภา เราก็ไมมีประธานรัฐสภา หรือไมมี

ประธานสภาผูแทนราษฎร ก็ใหถือวา ที่เหลือเปนองคคณะได แลวก็พิจารณากึ่งหนึ่งของ    

ที่เหลือ ก็เปนการปดทั้งหมดตรงนี้ เพื่อใหสมบูรณที่สุดตามที่คณะกรรมาธิการยกราง      

ไดมีเจตนาที่ดี ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานตอไป

ทานวัชราครับ  

 



 ๕๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๒๒/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สําหรับมาตรานี้เนื่องจากทานกรรมาธิการไดตัดออกทั้งวรรค

แลว เพราะฉะนั้นสวนที่กระผมขอใหตัดคําวา ประธานศาลฎีกา ออก จึงนาจะตองตัด       

ไปดวยใชไหมครับ แตวาถามีเหตุที่ทําใหมาตรานี้กลับคืนมา กระผมก็ขอตัดคําวา 

ประธานศาลฎีกา ออก ทั้งนี้ เนื่องจากประธานศาลฎีกาเปนประมุขของฝายตุลาการ        

ไมควรที่จะเขามามีสวนในการบริหารครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญกรรมาธิการ

ยกรางชี้แจงหนอยครับ เชิญครับ ใครครับ ทานปกรณ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ    

ที่เคารพ ผม ปกรณ  ปรียากร กรรมาธิการ ผมขอเรียนชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการ    

ในทายที่สุดไดกลับมาทบทวน แลวก็ตัดวรรคสองทั้งหมดออก โดยมีเหตุผลในการ           

ชั่งน้ําหนักที่จะอธิบายดังตอไปนี้นะครับ  ในประเด็นที่ ๑ ถาเราไปดูจากความเห็นของ     

พี่นองประชาชนตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีสวนรวมและประชามติ             

ไดรายงานตอที่ประชุมนะครับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐  ก็เปนไปตามที่          

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดเรียนชี้แจง นั่นก็คือ ประชาชน ๖๐.๘ เปอรเซ็นต นี่นะครับ เห็น

ดวยกับรางฉบับรับฟงความคิดเห็น ไมเห็นดวย ๓๑.๔ เปอรเซ็นต และก็ไมระบุนี่               

๗.๘ เปอรเซ็นต แตเมื่อเราไปรับฟงในประเด็นที่ ๒ ก็คือวา คณะกรรมาธิการวิสามัญ      

รับฟ งความคิด เห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่ งความคิด เห็นขององคกร                 

ตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ จะมีผลตอมาตรานี้คอนขางมากกวาความคิดเห็นของพี่นอง

ประชาชน ก็ปรากฏวา คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ศาลปกครอง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สํานักงานตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๒๓/๑ 

 

 



 ๕๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐               พรเทพ ๒๓/๑ 

 

สภาที่ปรึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นควรตัดวรรคสองของมาตรานี้

ออก เปนเอกฉันทเลยนะครับ สวนศาลฎีกานั้น ใหตัด ประธานศาลฎีกา ออก  ถาหากวา  

มีการยืนยันที่จะมีคงไวซึ่งวรรคสอง แตความเห็นที่มาแลวมีน้ําหนักมากที่สุดนี่นะครับ 

เปนความเห็นที่มาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รอยหกสิบกวา

สถาบัน ซึ่งในทุกกลุมนี่จะมีความเห็นตรงกันหมด และใหอธิบายความเห็นในเชิงของหลัก

ในทางดานการปกครองหรือการบริหารราชการแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความเห็นของ

คณะวิชาที่สอนทางดานรัฐศาสตรโดยทั่วไป ที่เห็นวาการคงวรรคสองของมาตรานี้ไว       

นี่นะครับ จะมีผลทําใหขัดกับระบบรัฐสภาเปนอยางยิ่ง น้ําหนักตรงนี้ทําใหเราตองมาคิด 

และใครครวญอยูคอนขางมากทีเดียว ในลักษณะที่เราจะใชความเห็นของคนสวนใหญ 

กับความเห็นของหลักการในทางวิชาการนี่ จะพิจารณาอยางไร แตก็ปรากฏวา มีผู      

แปรญัตติ ซึ่งผูแปรญัตตินี่มีอยู ๓ กลุมนะครับ ที่เห็นควรใหตัดวรรคสอง ของมาตรานี้     

ก็คือ  ผูแปรญัตตินําโดย อาจารยวิชัย รูปขําดี นําโดยทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และก็นํา

โดยคุณอุทิศ ชูชวย นี่นะครับ เห็นวา ใหควรตัดวรรคสองของมาตรานี้ออกไป บังเอิญ ๒ 

ทานนี่นะครับ ก็คือ ทานอุทิศ ชูชวย เปนประธานกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นจาก

ภาคใต และทานสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เปนประธานกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นจาก

ภาคกลาง ตรงจุดนี้ก็ทําใหเรามาชั่งน้ําหนักวา เมื่อคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็น

จาก ๒ ภาคใหญนี่ ประมวลความเห็นวา ควรตัดวรรคสองของมาตรานี้ออก ก็ทําใหเรา

มองเห็นวา ถาเราจะดึงดันที่จะใหมาตรานี้คงไวตอไปน่ีนะครับ ถึงแมจะเปนความ

ปรารถนาดีอยางที่เราไดเรียนชี้แจงขางตน ตามที่ผมรวมกับทานอาจารยจรัญไปชี้แจงใน

รายการของทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ตาม แตวาเราก็ตองพิจารณาในแงของหลักการของ

การที่จะคงไวในลักษณะเชนนี้ จะมีขอดี ขอเสียตางกันอยางไร ก็ไปประมวลในเชิง

ความเห็นจากบรรดานักวิชาการที่แสดงความเห็นขึ้นมา ในลักษณะของการทําเปน

หนังสือก็ดี ทําเปนบทความก็ตาม ทําเปนรายงานการวิจัยที่ควบคูประกอบกับการฟง

ความคิดเห็นดังกลาว  รวมทั้งโครงของสํานักตาง  ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยู ใน

มหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่นะครับ ก็มองเห็นวา ในเรื่องนี้นี่ ถาจะยังคงอยูไวนี่ จะไมมีความ

ชัดเจนในทางการปฏิบัติ และอาจจะไมมีสภาพบังคับ รวมทั้งอาจจะมีปญหาในการ 



 ๕๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐               พรเทพ ๒๓/๒ 

 

ตีความ เชนเดียวกับในเรื่องของการที่จะทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการขัดกับระบบ

รัฐสภา เมื่อเปนเชนนี้นี่นะครับ คณะกรรมาธิการพิจารณาแลว โดยเสียงสวนใหญ ก็ใหตัด

วรรคสองของมาตรานี้ออกไป อันนี้ก็คงเปนคําชี้แจง เพื่อที่จะไมทําใหเราเสียเวลาในการ

ประชุมของสภานี้ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานประธาน

คณะกรรมาธิการยกรางครับ  

  นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผม นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ 

ประธานคณะกรรมาธิการยกราง กระผมใครขอกราบเรียนชี้แจง เพื่อความเขาใจ เพราะวา

ไดมีการพาดพิงมาถึงกระผม เร่ืองนี้นั้น ผมขอกราบเรียนกับทานสมาชิกวา เราได

พิจารณากันถึงเรื่องนี้นี่เปนระยะเวลานานพอสมควร ถึงไดใสในรางแรก คือ มาตรา ๖๘ 

วรรคสอง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๒๔/๑ 



 ๕๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                      อุทยัวรรณ ๒๔/๑ 

 

กระผมเองกราบเรียนตรง ๆ วา กระผมเห็นดวยที่จะตองมีมาตรา ๖๘ วรรคสองไว            

ที่เห็นดวยก็เพราะวา จากประสบการณที่ผานมา ในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในบานในเมือง   

ทุกครั้งนั้น ผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ไมสามารถที่จะหันหนาเขาหากันได ไมมีตัวตั้งตัวตี    

หรือไมมีชองทางที่จะดําเนินการในการที่จะมาพูดจาปรึกษาหารือกัน มาคุยกันนั่นเอง 

ถึงแมวาจะไมมีอํานาจบัญญัติเอาไว แตการไดมาพูดคุยกันระหวางหัวหนาสวนราชการ

ตาง  ๆ  ตามที่ มีอยู ในมาตรา  ๖๘  วรรคสองนั้น  นาจะเปนหนทางที่ดีหนทางหนึ่ง      

เพราะวาภาวะวิกฤติเราไมทราบวาจะเกิดขึ้นเมื่อไร และเกิดขึ้นอยางไร กระผมอยูใน  

ภาวะวิกฤติมาหลายตอหลายครั้ง แลวก็เห็นดวยนะครับ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์    

ไดหยิบยกขึ้นมาชี้แจงตอที่ประชุมแหงนี้วา ทําไมเราจะตองรบกวนเบื้องพระยุคลบาท

ตลอดเวลา ทําไมพวกเราไมมานั่งคิดแกไขกัน หารือกัน หาชองทางกัน และถาหากวา

จําเปนที่จะตองกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ก็คงจะกระทําได เปนการใชกระบวนการ  

ของพวกเรากันเองเสียกอน กอนที่จะขึ้นไปถึงระดับสูงสุด กระผมก็ยังไดพูดกันในที่ประชมุ

ของกรรมาธิการยกรางวา พวกเราเปนผูออกแบบสรางบานใหกับประชาชน ถาหากวา   

เราจะมีบันไดหนีไฟไวเผื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน มันก็จะนาเปนการสมควรกวาที่จะไมมี

อะไรเลย เวลาเกิดไฟไหม เกิดอะไรตาง ๆ ขึ้นมา ออกไมได แตถาหากวา คนสวนใหญ     

ไมเห็นความจําเปนอันนี้วา จําเปนตองมีบันไดหนีไฟ ก็สุดแลวแตเสียงของสวนใหญ 

เพราะฉะนั้นเมื่อออกมา  และรับฟงความคิดเห็นจากองคกรตาง  ๆ  ๑๒  องคกร             

และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนั้น ทานประธานศาลฎีกาก็ไดออกมาแสดงความเห็น       

วา ไมควรจะนําศาล โดยเฉพาะในตําแหนงประธานศาลฎีกา หรือวาตําแหนงประธาน   

ศาลอื่น ๆ เขาไปเกี่ยวของกับทางการเมือง ในเมื่อกระผมเองเปนประธานยกราง         

แลวก็จากการที่องคกรตาง ๆ เสนอมาวา ไมสมควรจะมี ทั้ง ๆ ที่กระผมเห็นวา สมควรจะ

มี กระผมก็ไดดูจากคณะกรรมาธิการยกรางทั้ง ๓๕ คนแลว เม่ือเหตุการณมันเกิดอยางนี้        

แลวก็เสียงสวนใหญในกรรมาธิการยกรางก็เห็นวา ควรจะตัดออก กระผมคงไมสามารถ   

ที่จะใชอํานาจแบบเผด็จการ อันฟงเสียงคนสวนใหญกระผมตองการ ในเมื่อขั้นตน       

จาก  ๑๒ องคกร และสื่อ หรือแมกระทั่งในกรรมาธิการยกรางจํานวนที่มากกวา            

เห็นวาไมสมควร แลวก็ยังถกเถียงกันอยู กระผมก็ใชสิทธิในฐานะเปนประธานยกราง      



 ๕๘
สสร. ๒๗/๒๕๕๐                                                                               อุทัยวรรณ ๒๔/๒ 

 

ขอยกอันนี้ออกกอน เพราะกระผมคิดวา คงจะตองมาพูดกันในสภารางรัฐธรรมนูญ        

อีกครั้งหนึ่ง นี่คือ ความเปนมาทั้งหมด และกระผมขอกราบเรียนวา ถาหากวา เราจะคงไว 

แบบตัดตําแหนงที่ไมตองการเขามายุงเกี่ยวดวย เราก็ทําได แตถาหากวาไมมีเลย ---------           

 

               - ๒๕/๑ 



 ๕๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                    นัชชา ๒๕/๑ 

 

อันนี้ก็เปนเรื่องที่เหมือนกับที่ไดพูดจากันมาตลอดเวลาวา ในที่สุดแลวแตละครั้งนั้น      

เรารบกวนเบื้องพระยุคลบาทตลอดมา เราไมตองการอยางนั้นอีกใชไหมครับ เพราะฉะนั้น      

ก็สุดแลวแตที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาในเรื่ อง อันนี้  กระผม                   

ก็ขอกราบเรียนทานประธานนะครับ เพื่อความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน แลวที่ทานปกรณ   

ไดลุกขึ้นมาชี้แจงนั้น ก็เปนขอเท็จจริงทั้งหมด แลวยิ่งกระผมไดรับทราบมาวา จากการ      

ไปรับฟงความเห็นของประชาชนมา กวา ๖๐ เปอรเซ็นต นั้น เห็นวาควรจะคงไว อันนี้        

ก็สุดแลวแตสภารางรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวาจะคงไว หรือไมคงไว กระผมเอง             

ไมอยากจะพูดในเรื่องความเห็นของสวนตัว เคารพความเห็นของสวนใหญ ทั้ง ๆ ที่เห็นวา 

มันดี แกไขได ถึงแมวา จะไมมีอํานาจ แตการไดมาพบปะพูดจากันนั้น นาจะเปนชองทาง

ที่จะคลี่คลายปญหาไปไดไมมากก็นอยนะครับ เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้กระผมขอกราบ

เรียน  ทานประธานนะครับ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญจะไมเห็น

ดวย หลังจากที่ลงมติกันแลว กระผมก็รับได แตสําหรับตัวกระผมเองนั้นที่เสนอ หรือเห็น

ดวย มาตั้งแตตน ก็ดวยประโยชนอยางนี้แหละครับ ขอขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

เชิญทานสดศรีครับ รอบสอง สั้น ๆ  

   นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ) :  คะ ประทานกราบเรียนทานประธาน 

ดิฉันขอพูดสั้น ๆ นิดหนึ่งนะคะ เราคงยอมรับวา รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ นี่เปน

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนนะคะ เราไดออกไปรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน แลวนอกจากนี้แลว ยังตองทําประชามติ เพื่อใหประชาชนรับ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะวา เปนรัฐธรรมนูญของประชาชนจริง ๆ นะคะ การที่ทาง       

ทานกรรมาธิการยกรางไดบอกวา ทานไดรับฟงความคิดเห็นขององคกรอิสระก็ดีนะคะ       

พวกอาจารยมหาวิทยาลัยก็ดี นักวิชาการก็ดี ดิฉันอยากจะทราบวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้

เปนรัฐธรรมนูญสําหรับองคกรอิสระ หรือองคกรที่ทานไดกราบเรียนที่ประชุมหรือไม       

แตถาเราเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อประชาชนจริง ๆ แลว ก็คงควรจะตองมีการรับฟง

วา ๖๐.๘๐ เปอรเซ็นต ที่ประชาชนเห็นวา เราคงจะมีมาตรา ๖๘ วรรคสองไวนะคะ           

แตถาที่ประชุมเห็นวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เกิดจากนักวิชาการนะคะ  เกิดจากบุคคล 



 ๖๐
สร ๒๗/๒๕๕๐                    นัชชา ๒๕/๒ 

 

ที่ทานกลาวอางมานี่  ดิฉันก็ถือวา  ประเทศเรากําลังใกลวิกฤติ เต็มที่แลวนะคะ 

ขอขอบพระคุณคะ ขอพูดแคนี้คะ ขอบพระคุณคะทาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณเศวตครับ  

สั้น ๆ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ     

ผม เศวต ทินกูล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ นครพนมครับ ทานประธานครับ ผมไมมาก

หรอกครับทานประธาน เพื่อหักลางกับทานกรรมาธิการนะครับวา ในสวนที่นักวิชาการ

โดยเฉพาะนักวิชาการรัฐศาสตรนะครับ ก็จะมีความคิดเห็นตรงกันหมด คือ ไมเห็นดวย

เร่ืองนี้นะครับ เพราะเปนหลักวิชาของรัฐศาสตร แตผมกราบเรียนดวยความเคารพครับวา

นักวิชาการนั้นก็เรียนมาจากตําราฝรั่งหมดนะครับ ก็มีความคิดเห็นอยางนั้น ผมเขาใจ   

นะครับ แตผมจะยกตัวอยางนิดหนึ่ง ในฐานะที่ผมเปนเกษตรกร และเปนเกษตรกรเลี้ยง

วัวครับ เปนผูเชี่ยวชาญเรื่องวัว ผมเคยเอาวัวพันธุชาโรเลส (Charolais) รอยเปอรเซ็นต     

มาเลี้ยงครับ ปรากฏวากินหญาไมไดครับ หญาเมืองไทยไมได แลวโลกรอนชื้นนี่             

วัวพื้นบานไมมีเห็บนะครับ วัวชาโรเลสหรือวัวฝร่ังนี่ครับ วัวฝรั่งเศส หรือวัวปแอร เดอเลส 

(Pierre Deles) เห็บเต็มไปหมดเลยครับ มันอยูไมไดในสภาวะของประเทศไทยนะครับ แต

ผลจากการทดลอง เอาวัวพื้นบานรอยเปอรเซ็นตกับวัวฝร่ังเศสรอยเปอรเซ็นต หรือวัว

ตางประเทศเมืองหนาวรอยเปอรเซ็นต มาผสมกันในอัตราสวน ก็จะเปนลูกครึ่งหาสิบหาสิบ 

ปรากฏวาอยูไดดีในภาวะประเทศไทยครับ ทานหญาไดดีครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณเศวตครับ   

เอาเรื่องรัฐธรรมนูญครับ เขาเรื่องรัฐธรรมนูญ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ผมเปรียบเทียบอยางนี้ครับ เพื่อจะโยงรัฐธรรมนูญวา 

เร่ืองหลักการของรัฐศาสตรนั้น มันจะตองมาผสมกับวัฒนธรรม ภาษา ความรูสึกนึกคิด

ของคนไทยดวย มันถึงจะเปนประโยชน ในกรณี ๖๘ วรรคสองก็เชนเดียวกัน มันเปน

วัฒนธรรม ประเพณีแบบใหม แบบไทย ๆ ซึ่งบางครั้ง ตอไปนี่ตางประเทศอาจจะตองมา

เรียนรูกระบวนการนี้ อาจจะมาดูงานเราก็ไดนะครับ เพราะวายังไมเปนขอยุติและพิสูจน

นะครับ ----------------------------------------------------------------------------------    - ๒๖/๑ 



 ๖๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐               สุพิชชาย ๒๖/๑ 

 

แลวประเด็นตอไป เปนประเด็นเรื่องของศาล องคกรอิสระ คือ ศาลที่ไมอยากจะเกี่ยวของ

เร่ืองนี้ครับ ผมไดฟงวิทยุ ดูทีวี (TV ) เร่ืองนี้ศาลไดออกมาพูด ผมอยากวิงวอนไปถึงศาลวา 

ศาลเปนหลักชัยของบานของเมืองหลักบาน หลักเมือง ถาทานไมเห็นแกประเทศไทย       

พี่นองประชาชนคนไทย ทานจะเห็นแกใคร  ผมเขาใจดีวา ทานอาจจะทนการเสียดสี     

หรือการพูดวิพากษวิจารณของประชาชนหรือสื่อมวลชน หรือนักวิชาการไมได แตทั้งนี้

ทั้งนั้น ไดโปรดเถอะครับ เห็นแกชาติบานเมือง นะครับ ผมก็ขอฝากสั้น ๆ ๒ ประเด็นแต

เพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย    

ศรีราชา ไมไดสงวนความเห็น สั้น ๆ นะอาจารยนะ เชิญ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  กราบขอบพระคุณ

ทานประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ อาจจะเปนเรื่องที่

คอนขางจะแปลกหนอยนะครับ ถาเผื่อนักวิชาการจะมาสนับสนุนมาตรา ๖๘ วรรคสอง 

เพราะวารูสึกเหมือนกับวา คนเหลานี้นี่ไมรูจักประชาธิปไตยหรืออยางไรนะครับ ผมอยาก

เรียนสั้น ๆ งาย ๆ อยางนี้ครับวา ในฐานะเปนนักวิชาการ ผมก็ไดศึกษา ไดดูหลาย ๆ 

อยางในบริบทตาง ๆ ผมก็ดูวา เราไปเรียนจากเมืองนอกเมืองนากันเยอะนะครับ แตเสร็จ

แลวนี่ เราก็ไปถูกครอบ หรือไปถูกกอบป (Copy) ความคิดเหลานี้มา ตองถามนะครับวา         

จริง ๆ แลวอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมสําหรับสังคมบานเรา ก็คือ สิ่งที่เราจะตองมาปรับใหมัน

เขากับบริบทของสังคมแบบไทย ๆ ณ วันนี้ จนปานนี้นะครับ เกือบจะ ๗๐ ปอยูแลว ๗๕ ป

อยูแลว เราก็ยังไมไดไปถึงไหนนะครับ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เพราะฉะนั้นเราคง

จะตองมาคิดกันนะครับวา อะไรคือสิ่งที่ถูกที่ตอง และจะนําพาประเทศไปสูความรุงเรือง

เจริญพัฒนาไปได ผมเองนี่ ผมไมติดยึดกับทฤษฎีของฝรั่ง เพราะฉะนั้นใครจะวาอะไรก็วา

ไปนะครับ นักวิชาการหลายคนก็อาจจะมีความรูสึกเหมือนกับผม ผมยังเห็นวาบทบัญญัติ

ใดก็ตามที่มีประโยชน และสามารถที่จะทําใหสังคมไทยมันไมเกิดวิกฤติ เราก็ควรจะรับไว

พิจารณา แมวามันอาจจะเปนเรื่องที่อาจจะแปลกอยูบาง ผมไดฟง ไดทราบวา ฝร่ังเศสก็มี

ครับ ไมใชวาไมมี ประเทศอื่นก็อาจจะมี เพราะฉะนั้นบางทีฟงเผิน ๆ นี่ ดูเหมือนวา    

หากรัฐธรรมนูญเรามีมาตรานี้แลวจะกลายเปนประเทศที่ลาหลัง  ไมเปนประชาธิปไตย 



 ๖๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๒๖/๒ 

 

วา องคกรนี้มันไมมีการยึดโยงกับประชาชนนะครับ ก็มันเปนมาตราที่มาฝาวิกฤตินี่ครับ 

มันจะไปยึดโยงไดอยางไร มันเปนบทบัญญัติพิเศษ มันเปนบทบัญญัติยกเวน เพื่อที่จะ

ปองกันไมใหมันเกิดวิกฤติ เหมือนกับที่ทานประธานคณะกรรมาธิการนะครับ วา มันเปน

บันไดหนีไฟ เพราะฉะนั้นการตัดออกโดยไมมีนี่ ในทายที่สุดนะครับ ก็ไมมีทางออกครับ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไมมีทางออก เพราะฉะนั้นมันก็จะตอง หากมีวิกฤติในบานเมืองที่

กําลังคลาย ๆ กับที่มีอยูในสถานการณในขณะนี้นะครับ ก็จะเปนเรื่องที่วา ในทายที่สุด

แลวตองฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับ หรือไม ปฏิวัติกันอีกรอบหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคณุครับ   

ยกราง ใครครับที่จะชี้แจง ทานอาจารยวุฒิสารสั้น ๆ นะครับ  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน             

ทานประธาน ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธาน

ผานไปยังทานสมาชิกสองสามประเด็น เพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดของกรรมาธิการสวน

ใหญ ในมาตรา ๖๘ วรรคสอง ใน ๒ ประเด็นเทานั้นครับ  

   ประเด็นแรก ผมกราบเรียนวา ในความเห็นของคณะกรรมาธิการหลังจาก

การรับฟงความเห็นขององคกรตาง ๆ รวมทั้งไดมีการหารือกันมากขึ้นนี่ เราเห็นวา สิ่งที่

คณะกรรมาธิการยกรางไดดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบองคกรตาง ๆ ในระบบที่มีอยู

ใน รัฐธรรมนูญ  ป  ๒๕๕๐นั้นนี่  มีความรอบคอบ  รัดกุม  มากพอสมควร  ดังนั้น              

การแกปญหา ใด ๆ ก็ตาม คณะกรรมาธิการเห็นวา การแกปญหาดวยโครงสรางของ

ระบบที่ไดถูกออกแบบไวในรัฐธรรมนูญ เปนสิ่งที่พึงกระทําเปนเรื่องแรก 

   ประการที่ ๒ ครับ การที่เราเชื่อม่ันในระบบนี้นี่จะเห็นวา การกําหนด

มาตรา ๖๘ วรรคสองเพิ่มเติมขึ้นมา ดูประหนึ่งจะเปนทางออก แตหากพิจารณา           

ในความเห็น ซึ่งคณะกรรมาธิการเองไดพิจารณาความเห็นขององคกรตาง ๆ นี่ มิไดอาน

เฉพาะประโยคสุดทายครับวา ความเห็นนั้นเห็นดวย หรือไมเห็นดวย แตไดดูถึงเหตุผล   

คําชี้แจงขององคกรตาง ๆ จํานวนมาก ------------------------------------------------------------ 

                                                                                                              - ๒๗/๑ 

 



 ๖๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๒๗/๑ 

 

ขอถกเถียงจํานวนมากที่องคกรตาง ๆ พิจารณา ก็คือวา คํานิยามของความวิกฤติระหวาง

องคกรตาง ๆ ที่มีความเห็นตอเร่ืองนั้นเปนอยางไร ความวิกฤติในระดับขององคกรที่

ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ หรือความวิกฤติของประโยชน หรือความมั่นคงของประเทศ    

ผมคิดวา ประเด็นเหลานี้เปนประเด็นที่มีขอถกเถียงมากมายวา อยางไรจึงจะกําหนดวา

เปนเรื่องของวิกฤติ  

   ประการที่ ๒ ในเหตุผลที่หลายองคกรใหความเห็นมา ก็คือวา การเปด

ชองทางนี้ไวแลว ปญหาก็คือวา หารือกันแลวมีสภาพบังคับอยางไร หารือกันเสร็จจะทํา    

ใหมีการแกไขปญหาไดหรือไม รวมทั้งมีหลายทานในกรรมาธิการก็ตั้งคําถามวา                 

ถาไมบัญญัติไวใน ๖๘ วรรคสอง ผูนําองคกรทั้งหลายที่เปนผูใหญของบานเมืองสามารถ

หารือกันไดหรือไมนะครับ ดังนั้น การกําหนด ๖๘ วรรคสองเอาไว ก็ดูประหนึ่งวาจะเปน

บันไดหนีไฟนะครับ แตอีกทางหนึ่ง ถามองมุมกลับ คนอาจจะไมใชบันไดหลัก แตกลับใช

บันไดหนีไฟ เพราะฉะนั้นถาเราเชื่อม่ันวา ระบบที่เราออกแบบไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้       

มีความรัดกุม มีการปองกันภาวะอันเกิดจากการเดดล็อก (Deadlock) ทั้งหลาย เราก็คง

ตองเชื่อในระบบนี้ และอยางนอยที่สุด ในมาตรา ๗ ก็กําหนดไวชัดวา หากไมมีบทบัญญัติ

ใด ๆ ก็มีแนวทางที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ความเห็นของกรรมาธิการสวน

ใหญจึงมีความเห็นวา มาตรานี้หากกําหนดไวอาจจะสรางความสับสนมากกวาทางที่จะ

ทําใหแกปญหาไดจริง เพราะไมมีความชัดเจนในเชิงของนิยามนะครับ ดังนั้น กรรมาธิการ    

เสียงสวนใหญจึงมีความเห็นวา อยากใหพิจารณาใหถองแทวา เราเชื่อม่ันในสิ่งที่เรา

กําหนดทุกเรื่อง ในมาตราอื่น ๆ อีก ๒๙๘ มาตรา ที่เกี่ยวของกับเรื่องขององคกรตาง ๆ    

ในรัฐธรรมนูญมากนอยแคไหน อยางไรครับ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    ทานสมาชิกครับ 

ตองขอมติสมาชิกแลวนะครับวา เนื่องจากมาตรา ๖๘ คณะกรรมาธิการมีการแกไข 

เพราะฉะนั้นกรรมาธิการตัดเอาวรรคสองออกนะครับ  

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณ         

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 



 ๖๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๒๗/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เราจะลงมติวา 

เห็นดวยกับกรรมาธิการไหม ถาเห็นดวย ก็แสดงวาตัดออก เนื่องจากที่ทานแปรญัตติ   

ทานสงวนคําแปร มันจะอยูในวรรคสองทั้งนั้น ถาไมเห็นดวย มันจะมีวรรคสองอยู คอยมา

ดูในวรรคสอง ถูกตองไหมครับทานกรรมาธิการ ถูกตองนะครับทานสมาชิก ถูกตอง        

นะครับ เชิญเขามาเตรียมลง มติที่ผมจะถาม คือ มาตรา ๖๘ กรรมาธิการมีการแกไข จะ

ถามวา ทานเห็นดวยกับกรรมาธิการไหม  ถาเห็นดวย ใหออกเสียงวา เห็นดวย ถาไมเห็นดวย        

ก็ออกเสียง ไมเห็นดวย แลวเราจะมาดูคําแปรของผูที่แปรนะครับ ซึ่งมีอยู ๓ รายการ     

นะครับ  ออกเสียงนะครับ  เชิญทานออกเสียงเลยครับ  ถาเห็นดวย  คือ  เห็นดวย               

กับกรรมาธิการที่ตัดวรรคสองออกนะครับ ของมาตรา ๖๘ แลวถาไมเห็นดวย ก็คือ          

ไมเห็นดวย ถาไมเห็นดวย ฉะนั้น เราจะไดมาดูในรายละเอียดของสิ่งที่มีทานแปรญัตติไว              

เชิญออกเสียงครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม      

เจิมศักดิ์  ครับ  คือสมาชิกหลายทานงงตรงนี้  เพราะเหตุวา  พวกเราเห็นรางแรก 

เพราะฉะนั้นจะตองลงมติวา จะเห็นดวยกับรางแรกหรือไม คือ ถาเห็นดวยกับรางแรก         

ก็หมายความวา มี ใชไหมครับ แลวก็ทุกตองกดวา เห็นดวย  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงใหถามวา 

เห็นดวยกับรางแรกเสียกอนใชไหมทานครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ หรือจะใหมีการแกไข 

   นายนรนิต ิเศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : คือ ถาเห็นดวยกับรางแรก               

คือ มีวรรคสองอยู ก็ใหกด เห็นดวย อันนี้ตามเดิมที่เราเคยทํากันมา แตวาแลวแต          

ทานประธานนะครับ แตวาผมพูดขึ้นมาเพื่อใหเคลียร (Clear) เพราะตรงนี้ถามกันมาก   

เลยวา ตกลงมันจะโหวตอยางไร 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)    :  มีใครเห็นวา     

จะคงตามรางแรกบางไหมในหองนี้ ใชไหม ถาไมอยางนั้น ใหดูที่รางที่กรรมาธิการแกไข 

 



 ๖๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                         วีรุทัย  ๒๗/๓ 

 

แลวนะครับ คือราง ๖๘ กรรมาธิการตัดวรรคสองออกนะครับ เพราะฉะนั้นจะลงมติที่

กรรมาธิการตัดวรรคสองออกนะครับ ใชไหม ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ใชไดไหม 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  มีปญหาทั้งคู คืออยางนี้ครับ      

ทานประธาน เราตั้งหลักกันนิดหนึ่ง พวกผมเองก็มีการแกไข ขอแกไขจากรางแรก         

ถูกไหมครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๒๘/๑ 



 ๖๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    ปทิตตา ๒๘/๑ 

 

กรรมาธิการก็ขอแกไขจากรางแรกทั้งคู ถูกไหมครับ ตกลงก็ตองถามกอนวา จะคงไวตาม

รางแรก หรือแกไข ซึ่งทั้งกรรมาธิการ และทั้งพวกผมก็จะตองลงวาแกไข สวนอาจจะมี

บุคคลที่เห็นดวยตามรางแรก ไมมีการแกไขเลย ก็อีกเรื่องหนึ่ง แตผมนี่เห็นดวยกับการ

แกไข เพราะวาผมไดเติม การเพิ่มเติม ก็คือ การแกไขประเภทหนึ่ง ทานอาจายสดศรี       

ก็เห็นวา ควรแกไขเพิ่มเติมจากรางแรก เพราะฉะนั้นก็จะตองยืนวา จะเห็นตามรางแรก 

หรือจะมีการแกไข ถาแกไข แปลวา กลุมพวกผมที่เห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมตองลง    

ไมเห็นดวย หมดเลย รวมทั้งกรรมาธิการดวย กรรมาธิการที่มีที่สามารถออกเสียงก็ตองลง

แกไข เสร็จแลวจึงมาพิจารณาวา จะแกไขแบบไหน แกไขโดยตัดทิ้งเลย หรือแกไขแบบ

ไหนก็วากันนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานกรรมาธิการ

ครับ  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน ทางปฏิบัติที่เราถือกันหลังสุดนี่นะครับ ถาเปนกรณีเชนนี้ ทาน

ประธานก็จะถามวา มีใครไมเห็นดวยกับการที่กรรมาธิการแกไขไหม ซึ่งไมตองโหวต  ถามี 

จะตองโหวต ก็โหวตครับ แตวาทางปฏิบัติ ก็คือ ถามวา มีใครไมเห็นดวยกับการใหมีการ

แกไขไหม ซึ่งก็ไมมีใครยกมือ ก็ตองมาโหวตวา ถาเชนนั้นเห็นดวยกับที่กรรมาธิการแกไข

หรือไม มันก็มีอยูแคนั้นเอง ไมตองสับไปสับมาหลายครั้ง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดไหมครับ ถามวา

มีใครเห็นดวยกับ ตกลงวาอยางไร ไมเห็นดวยหรือ มันใกลเที่ยงแลวใชไหมครับ มีใคร     

ไมเห็นดวยกับที่  ทานสมเกียรติ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ ขอความกรุณาทานประธานถามชัด ๆ ตามขั้นตอนนะครับ ก็คือ รางแรกที่

ดําเนินการรางแตตน ขณะนี้มีการแกไขทั้งกรรมาธิการยกราง และผูแปรญัตติ ดังนั้น

เพื่อใหรางแรกมันผานไปกอน ทานควรถามวา รางแรกที่กรรมาธิการยกรางไวในรางฉบับ

รับฟงความคิดเห็นนี่ เห็นควรแกไขหรือไม ถาเผื่อใครเห็นวา เห็นควรแกไข ไมมีเสียงเปน

อยางอื่น  ก็แสดงวา รางแรกนั่นตกไปแลว  ตองแกไข  ทานถึงมาถามรางท่ี ๒ นี้ 



 ๖๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    ปทิตตา ๒๘/๒ 

 

ที่กรรมาธิการยกรางไดแก โดยตัดวรรคสองออกไปแลวนี่ คอยมาถามใหมวา เห็นควร   

ตามกรรมาธิการยกราง หรือไมเห็นควร แคนั้นละครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เอาอยาง         

คุณสมเกียรตินะครับ คุณสมเกียรติวาอีกอยาง สงสัย ทานเสริมเกียรติ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ   : ชวยกรุณาลางกอนครับ เพราะวามีคนกด        

ไปบางแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมครับ เดี๋ยวลาง 

เดี๋ยวเจาหนาที่ลางใหมกอนนะ ถามวา เห็นดวยกับที่มีการแกไขไหม การแกไข ก็คือ        

ถาใครเห็นดวยกับการแกไขนะครับ ก็กดแกไข แลวเดี๋ยวแกไขเปนอยางไร คอยไปดู         

ใชไหมครับ แลวใคร มีทั้งพยักหนา ทานจะถามอยางไรทานสมเกียรติ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตอีกครั้งครับ    

ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ รอดเจริญ  สสร. ครับ ขออนุญาตอีกครั้ง เพื่อความ

ชัดเจน คือ ขณะนี้รางแรกที่กรรมาธิการยกรางไดรางตามความคิดเห็นของประชาชนนี่ ได

มีการแกไขทั้ง ๒ ทาง ทั้งกรรมาธิการยกรางเอง และผูแปรญัตติ ดังนั้น จึงตองถามกอนวา             

ใครมีความคิดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ใหชัดเจน ถาเผื่อไมมีใครคิดเห็นเปนอยางอื่นวา   

มีการแกทั้ง ๒ ทาง ๒ ฉบับ รางรับฟงความคิดเห็นนี่ มันก็จบไป ๑ อันแลว แลวทานคอย

มาถามอันที่ ๒ โดยใชโหวตแลวทีนี้ วา ถาเผื่อใครเห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางที่ตัด  

วรรคสองออก ใหใส เห็นดวย ถาเผื่อไมเห็นดวย เห็นเปนอยางอื่น ใหใส ไมเห็นดวย จบ

ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผมถามอยางนี้

ครับ เนื่องจากถาเอารางเดิม จะถามนะครับ ใครเห็นดวยกับรางเดิม หรือรางที่

กรรมาธิการแกไข ไม รางที่มีการแกไข สมมุติวา ถารางเดิมผาน ก็จบ แตวาเห็นดวยกับ

การแกไข ก็จะมาโหวตอีกที แกไขตามที่กรรมาธิการตัดออก กับที่ทานทั้งหลายแปรญัตติ 

ใชไดไหมครับ ถาม ๒ อัน ทานวุฒิสารวาอยางไร ------------------------------------------------ 

 

          - ๒๙/๑ 



 ๖๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๒๙/๑ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ผมคิดวา แนวปฏิบัติที่ปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ วันที่ ๖ นี่ 

ถามีกรรมาธิการแกไขนี่ เ ร่ืองแรก  ก็คือ  ประธานถามวา ใครไมเห็นดวยกับสิ่งที่

กรรมาธิการแกไข ถาไมมีใครยกมือนี่ ก็แปลวา รับรางที่แกไขของกรรมาธิการ โดยไมตอง

โหวตครับ ทานประธานครับ จากนั้นจึงมาโหวตในประเด็นนะครับ ผมคิดวา ประเด็นนี้

เปนประเด็นที่เราถือปฏบิัติมาหลายครั้งนะครับ แลวก็หลายทานที่เปน สสร. เอง ขางลาง

นี่แหละครับ เสนอวา ไมอยางนั้นจะสับสนครับวา โหวตเห็นดวย ไมเห็นดวย กลับไป 

กลับมา  เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือวา สวนใหญประธานก็จะถามวา ที่กรรมาธิการแกไขนี่

มีใครไมเห็นดวย และถาไมมีใครยกมือคัดคาน ก็ถือวา ใชรางที่กรรมาธิการแกไขแลวนี่มา

พิจารณาในการลงมติครับ ทานประธานครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )   :  เดี๋ยวกอน      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ใหทานการุณนิดหนึ่ง 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

ที่จริงเรื่องนี้ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็เคยไดมีความเห็นมาครั้งหนึ่งแลว ตอนชวงวันแรก    

ผมเองก็ไดบอกไปแลวเหมือนกัน ถาเราตั้งหลักกันดี ๆ นะครับ ใหไปดูรัฐธรรมนูญฉบับ

ชั่วคราว มาตรา ๒๘  ทานดูครับ วรรคแรก มาตรา ๒๘ เขาบอกวา การพิจารณาวันนี้ของ

พวกเรานี่ มันเปนการพิจารณาตามมาตรา ๒๘ แลว เพราะวรรคแรกเขาบอกวา ให

กรรมาธิการยกรางนั้นนะครับ จะเสนอรางรัฐธรรมนูญใหพวกเราพิจารณาวันนี้ จะตองทํา

มาตรา ๒๖ แลวก็บวกดวย มาตรา ๒๗ นี่วรรคแรก บวก ๒ อันเสร็จแลวนี่ จึงมาเกิดตัวราง

ตัวนี้ครับ ที่เสนอเราวันนี้ เพราะฉะนั้นทานลืมเร่ืองนี้เอาไวกอน นี่ของเกาใชไหม รางรับฟง

ความคิดเห็นนี่ มันเปลี่ยนจากอันนี้ มาเปนมาตรา ๒๘ วรรคที่ ๑ แลว คือ รางฉบับนี้ 

เพราะฉะนั้นพิจารณาวันนี้ หลักก็ตองดูตามนี้ ทานประธานตองยึดหลักในการถาม      

ถามตามรางนี้ ซึ่งรางนี้จะเหมือนเดิมบางมาตรา รางนี้จะตัดออกบางมาตรา จะแกไข

เพิ่มเติมบางมาตรา ก็ตองเอารางนี้เปนรางหลัก ถามรางนี้เปนรางหลัก แลวประกบกันกับ           

ผูแปรญัตติทั้งหมด บวกกันกับรางเดิมที่รับฟงความเห็นมา ซึ่งทานประธานจะตองนําตัวสู 



 ๖๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๒๙/๒ 

 

นะครับ วิธีการนําตัวสู คือ ตองเอาตัวนี้เปนหลัก เปนตัวสูหลัก เมื่อตัวสูหลักนี้ชนะ ก็จบ   

ถาตัวสูหลักนี้ชนะนะครับ ขอรับฟงความคิดเห็นกับของกรรมาธิการแปร ก็จบ แพ แตถา  

ตัวสูตัวนี้หลักนะครับ แพ ถาตัวนี้แพนะครับ ทานประธานจะตองมาถามอีกวา เพราะบาง

คนเขาอาจจะเห็นดวยกับของเดิม คือ รางของรับฟง บางคนอาจจะเห็นดวยกับรางที่เขา    

แปรญัตติกันมาเปนกลุม ๆ กลุมใดกลุมหนึ่ง ฉะนั้น หลักตองเอารัฐธรรมนูญตัวนั้นมาครับ    

ตองลืมขอบังคับบางอยางไปกอนครับ เพราะวาการพิจารณาตอนนี้มันพิจารณาตาม

รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา ๒๘ ไปแลว  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือ มาตราแรก 

ผมก็ถามอยางนี้ เขาบอกวา ไมเหมือนกัน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ 

ตองพิจารณาขอเท็จจริงกอนนะครับวา พวกผมนี่ไมทราบหรอกวา กรรมาธิการจะแกไข

หรือไมแกไขอยางไร เพราะทานทํามาทีหลัง พวกผมนี่แปรญัตติ แปรวา ขอแกไขเพิ่มเติม

จากรางที่ทานรางแรก เพราะฉะนั้นผมไมมีทางรูเลยวา รางใหมของทานนี่จะเปนอยางไร 

ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพวกผมนี่พากันแกไข ชวยกันทํางาน แกรางแรกของทาน 

เพราะฉะนั้นก็จะตองดูกันกอนวา รางแรกนี่ยังจะคงอยูไหม กรรมาธิการก็เหมอืนกับพวก

ผมคนหนึ่ง ก็คือ ทานก็แปรญัตติดวย ทานก็ไปแปรใหมของทาน ๑ ชุด ผมก็พูดอยางนี้มา

ตลอด พวกผมก็แปรทีละกลุม ทีละกลุม ตกลงเรายังยืนตามอันแรกที่กรรมาธิการไดยก

รางหรือไม ถาบอกวา ไมยืน ก็จะกลับมาเทียบแลวทีนี้วา จะเอาแบบไหน จะเอาตาม

กรรมาธิการที่ ๑ หรือทําตามกลุมที่ ๑  กลุมที่ ๒  กลุมที่ ๓ ก็วากันอีกทีหนึ่ง ถูกไหมครับ 

ตัดเสียกอนวา รางแรกนี่จะมีไวไหม เผื่อรางแรกชนะ ก็ตกหมด พวกที่ขอแกทั้งหลายตก

หมด รวมทั้งกรรมาธิการขอแกดวย ก็ตก ก็หมายความวาอยางนั้น 

 

    - ๓๐/๑ 



 ๗๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                             กุลนที ๓๐/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้ถามแลววา

ใครยังเห็นเหมือนกรรมาธิการอันเดิมไหม ก็ไมมีนะ แลวผมก็ถึงจะมาโหวตวา วาเปน

อยางนี้ เปนไปตามกรรมาธิการ ที่ตัดออก ก็พอดีทานทวงกัน ที่จริงถามไปแลวนะครับ 

อยางที่ทานอาจารยวุฒิสารก็ยืนยัน ถามไปแลววา ก็ถามกันมาอยางนี้ตั้งหลายมาตรา

แลว ถามวาใครเห็นดวยตามเดิมนะครับ ก็ไมมีใครเห็นดวยตามเดิม เพราะฉะนั้นก็จะมาที่

กรรมาธิการแกไขแลว เพราะฉะนั้นจะถามวา ตอไปนี้นะครับใหออกเสียงวา ใครเห็นดวย

ตามที่กรรมาธิการแกไขแลว ก็ใหกด อยาเพิ่งนะครับ ทานอยาเพิ่งกดนะครับ เห็นดวย 

สวนถาใครไมเห็นดวยตามมาตรา ๖๘ ที่กรรมาธิการแกไข คือ ตัดวรรคสองออก ใหกด    

ไมเห็นดวย ถาฝายไมเห็นดวยชนะ  เดี๋ยวคอยมาดูตามที่ทานแปรญัตติ ตรงกันแลว      

นะครับ เพราะฉะนั้นถาเห็นดวยตามที่กรรมาธิการแกไข โดยตัดวรรคสองของมาตรา ๖๘ 

ใหกด เห็นดวย ถาไมเห็นดวย จะไปเห็นดวยกับที่มีผูแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญ

ออกเสียงครับ  

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีใครยังไมได

ออกเสียงไหมครับ  มีปญหาในการออกเสียงไหมครับ  ครบหมดแลวนะครับ                 

รวมคะแนนครับ ผูเขารวมประชุม ๗๙ เห็นดวย ๔๔ ไมเห็นดวย ๒๘ งดออกเสียง ๖        

ไมลงคะแนนเสียง ๑ เพราะฉะนั้นเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ตัดวรรคสองออกนะครับ       

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                             กุลนที ๓๐/๒ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จบมาตรา ๖๘ 

เลยเที่ยงมาแลว ขออนุญาตพักการประชุม รับประทานอาหารครับ ขอบคุณครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  นาฬิกา 

 

                - ๓๑/๑ 



 ๗๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             นงลักษณ ๓๑/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ขอดําเนินการประชุมตอจากภาคกอนเที่ยงนะครับ เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่เลย

ครับ ตอนชวงกอนเที่ยงไดจบที่มาตรา ๖๘ นะครับ ตอไปก็จะขึ้น หมวดที่ ๔ หนาที่ของ   

ชนชาวไทย  

เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ           

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ดําเนินการประชุมตอนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : กอนไปหมวด ๔ นะครับ มีทานสมาชิกสงวนคําแปรญัตติ เพื่อเพิ่ม

ความเปนหมวด ๓/๑ การจัดการศึกษาของชาติไว กับเพิ่มมาตรา ๖๘/๑ ถึง มาตรา ๖๘/๔ 

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติไว ทานวีนัสยังติดใจไหมครับ เชิญครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป : ขอบคุณทานประธานครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ทานกรรมาธิการยกราง ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม วีนัส มานมุงศิลป ครับ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ผูขอแปรญัตติ วาดวยเรื่องหมวดการศึกษาแหงชาติ 

นะครับ ทานประธานครับ ผมไดรวมเอามาตราที่ ๔๘  มาตรา ๔๙ มาตรา ๗๙ (๑) (๒) 

(๓ )  มาจัดหมวดหมู ใหม  เรียงใหม  เรียกวา  หมวดการศึกษาแหงชาตินะครับ                        

ซึ่งทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณาใสชื่อหมวด  เปน หมวดที่ ๓/๑  มาตรา ๖๘/๑ ถึง /๔        

ทานประธานที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ถามวา ทําไมผมถึงอยากจะ     



 ๗๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             นงลักษณ ๓๑/๒ 

 

แปรญัตติเรื่องของการจัดการศึกษาเปนหมวดการศึกษาแหงชาติครับ คําถามวา ทําไม   

ถึงอยากทํานะครับ และคําถามที่ ๒ ก็คือ เราจะไดอะไรจากการจัดการศึกษาแหงชาติ     

นะครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ การอภิปรายตอไปนี้ ไมใช เปนการยกเมฆลอย  ๆ   

นะครับ แตเปนการศึกษา เปนการคนควาจากการวิจัยหลายสาขาอาชีพที่มีผลกระทบตอ

ระบบการศึกษาของไทยทั้งระบบนะครับ หลังจากที่ มีกฎหมายวาดวยการปฏิรูป

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ นะครับ ดังตอไปนี้ครับ ทานประธานครับ ถาพูดถึงเรื่องการศึกษา              

เราจะนึกถึงอะไรครับ  เรานึกถึงโรงเรียน ซึ่งหมายถึงความเพียบพรอมในดานสื่อการเรียน

การสอน ดานสถานที่ ความเพียบพรอมทั้งบุคลากรการศึกษาดวยนะครับ ขอที่ ๒        

เรานึกถึงครู เราพูดถึงครูผูสอน ผูที่ซึ่งตองไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ศึกษา อบรม

เรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียน ก็คือ นักเรียนไดรับความรูที่มีความรู มีประสิทธิภาพ

สําหรับผูสอนนะครับ ที่ ๓ เรานึกถึงนักเรียน เราหมายถึงการเตรียมความพรอมของ

นักเรียน ตั้งแตชั้นปฐมวัยนะครับ การเตรียมความพรอมทางดานการศึกษาตั้งแตระดับ

ของครอบครัว ความอบอุน ความเปนอัจฉริยะตาง ๆ ในดานการเรียนของเด็ก ๆ ที่มีตั้งแต

วัยเยาวนะครับ อันดับที่ ๔ เรานึกถึงผูปกครอง ผูซึ่งตองอุปการะเลี้ยงดู อบรมบมนิสัย 

พรอมทั้งใหความรัก ความเอ็นดู ผูกพันในครอบครัวอยางอบอุนนะครับ นี่คือ เร่ืองของ

ครอบครัวนะครับ ที่ ๕ เรานึกถึงทองถิ่น ผูที่มีสวนรวมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสงเสริม

ดานการศึกษาและประสานการมีสวนรวมชุมชนทองถิ่นทุกระดับ นี่คือ บทบาทของ

ทองถิ่นนะครับ สุดทายครบั เรานึกถึงวัด เรานึกถึงศาสนานะครับ ----------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๓๒/๑ 

    

    



 ๗๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐           สมร ๓๒/๑ 

 

หมายถึงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกเขาไปในหลักสูตรการศึกษา          

ทานประธานที่ เ คารพครับ  ปจจุบัน เ รามีความคาดหวั งว า  ค รูหรื อผู สอนสู ง                     

ในขณะเดียวกัน เราก็อยากใหครูผูสอนใชวาจะทําหนาที่สอนอยางเดียว  เราอยากจะ

ปรับปรุงครูผูสอนมาเปนผูที่อํานวยความสะดวก ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความสนใจ ความสามารถของผูเรียน รวมทั้งตองจัดทํารายการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษานะครับ ประเด็นการศึกษา ปญหาของระบบการศึกษาของไทย   

ผมแยกเปน ๔ ประเด็น ดังนี้นะครับ เรามีปญหาเรื่องของการจัดการการศึกษานะครับ 

ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ นะครับ เราไดรวมเอาหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการศึกษาเขา

ดวยกัน ๓ หนวยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดใหปูนอํานาจการจัดการศึกษาสูเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา สงผลใหมีปญหาในการปฏิรูปโครงสรางในการบริหาร ไมวา

จะเปนทั้งในระดับของกระทรวง หรือเขตพื้นที่การศึกษา นี่คือปญหาเรื่องการศึกษา      

ชั้นที่ ๑ นะครับ  อันที่ ๒ ปญหาดานการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนครับ ทาน

ประธานครับ จากความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง

ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ ไดบัญญัติไวในมาตราที่ ๒๒ 

แลว แมวาทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนเปน

จุดศูนยกลาง  แตโดยภาพรวมเรายังพบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนเรื่องของ

การนําหลักสูตรไปใชนะครับ รวมทั้งรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู

ของผูเรียน เห็นไหมครับ ปญหาที่ ๒ นะครับ  ตอไป ปญหาที่ ๓ ดานคุณภาพ และการ

ประกันคุณภาพการศึกษาครับ ทานประธานครับ แมวาทางสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา วงเล็บ สมศ. นะครับ  มีการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาทุกระดับไดใกลเคียงกันนะครับ กับเปาหมายที่วางไว แตมิไดนําผลของการ

รายงานจากการตรวจเยี่ยมมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกอใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ในภาคเรียนตอผูเรียนนะครับ จากการประเมินพบวา สิ่งที่เราประเมินพบนั้น

เปนเด็กสวนนอยที่อยู ในเกณฑมาตรฐาน  แตเด็กสวนใหญยังอยู ในเกณฑที่ต่ํากวา 

 



 ๗๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐           สมร ๓๒/๒ 

 

มาตรฐานนะครับ  ปญหาที่ ๔ คือ ทิศทางของการวิจัย เพื่อการพัฒนาการศึกษาของไทย

นะครับ  จากการปฎิรูปการศึกษา จากหนวยงานที่มีหนาที่เสนอนโยบายการวิจัยทาง

การศึกษาของชาติคือ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งสํานักวิจัยและพัฒนา

การศึกษา มีวิสัยทัศน ภารกิจ และรูปแบบการทํางานที่กําหนดมาตรฐานการวิจัย และ

การประเมินผลการวิจัย ซึ่งตองรวมมือกับหนวยงานทั้งภายนอกและภายในของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกอใหเกิดแนวทางในการพัฒนาความจําเปน ศึกษาสภาพ

ปจจุบัน รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นกับการวิจัยการศึกษานั้นนะครับ วิธีแกนะครับ มีอยู        

๔ อยางนะครับ เร่ืองเงิน เรื่องคน เร่ืองการจัดการ แลวก็เรื่องเครื่องมือ ผมสรุปดังนี้ครับ 

ทานประธานครับ ประเด็นที่ ๑ เรื่องงบประมาณที่ผมไดนําเรียนวา เราจะตองใช

งบประมาณในการจัดการศึกษานะครับ ปละสองแสนสามหมื่นกวาลานบาท จะวามาก  

ก็มากนะครับ จะวานอยก็นอย ผมถึงตัดคําวา เหมาะสม ออก เพราะมันหาขอสรุป     

ยากครับ  ประเด็นที่ ๑ คือ งบประมาณนะครับ การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ

พัฒนาการศึกษามีนอยนะครับ จึงไมสามารถดําเนินการศกึษาไดดี  ขอ ๒  คือ การจัดสรร

งบประมาณ มีความเหลื่อมล้ําระหวางสถานศึกษาในชนบทกับสถานศึกษาในเมือง 

สถานศึกษาในภูมิภาคกับสถานศึกษาในสวนกลาง เห็นชัดนะครับ ตอมาครับ การจัดสรร

งบประมาณใหกับสถานศึกษาจะจัดสรรตามรายตัว คือ รายหัวนะครับ ไมสอดคลองกับ

สภาพความขาดแคลนของแตละสถานศึกษา อันนี้เปนปญหาระหวางรายหัวของมัธยม

กับประถมนะครับ ดังที่ขออนุญาตเอยนาม ทานศาสตราจารยศรีราชา (รองศาสตราจารย
ศรีราชา )   ไดนําเรียนในที่ประชุมครั้ งกอนแลววา  มันมีปญหาเรื่องของการจัด               

รายหัว ซึ่งไมเปนธรรมระหวางครูประถมกับครูมัธยม ก็คือ ๒ โรงเรียน ๒ กลุมนะครับ  

ประเด็นตอมาครับ ปญหา แลวก็แนวทางที่จะตองแกไขนะครับ เรื่องของบุคลากรนะครับ          

ครูบาอาจารยสวนใหญ ในประเทศไมมีความรูเร่ืองของคอมพิวเตอรนะครับ --------------- 

 

- ๓๓/๑ 

 

   



 ๗๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๓๓/๑ 

 

เรายังขาดแคลนครูสาขาวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรอยางมาก ถามวา      

ทําอยางไรใหไดมา ยังไมตอบนะครับ บุคลากรทางการศึกษาในเมืองมีอยางเพียงพอ                   

แตในขณะเดียวกัน บุคลากรการศึกษาของชนบทขาดแคลนนะครับ สถานศึกษา           

ในเมืองไทยมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง หมายถึงวาในเขตเมืองนะครับ          

แตในเขตชนบทเรายังมีปญหาเรื่องของเด็กนักเรียนขาดโอกาสในการศึกษาอยางตอเนื่อง

ครับ ความเปนเอกภาพทางการศึกษานะครับ โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหญ

เกินไปที่ผมบอกแลวครับ มันขับเคลื่อนยาก มันไมมีความรวดเร็ว สะดวก ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลไมเกิด เนื่องจากใหญ แลวก็เทอะทะ ดังนั้น เห็นสมควรที่จะตองปรับปรุง

โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหม อยางเกาดีอยูแลว แตวาขอใหปรับปรุงใหแมนยํา

มากขึ้นนะครับ  

   ประเด็นตอมา คือ การบริหารการจัดการดานการจัดการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนะครับ ทําใหไมเกิดผล       

โดยมุ ง เนนการเรียนตามภู มิปญญาทองถิ่น เปนหลัก  อยางนี้ จะดีกวานะครับ               

ดานการบริหารครับ ฝายบริหารระดับบนหวังผลจากการเรียนมากเกินไป แตวาอยูบนที่สูง         

ผมยอมรับในเชิงวิชาการวา คนที่อยูเรื่องของวิชาการมองภาพของการศึกษาเปนท็อป วิว 

(Top view) ลงมา แตวาไมเห็นปญหาทางระดับลางวา เขามีปญหาอยางไรบางนะครับ 

เพื่อใหเกิดการแกไขครับ ทานประธานครับ จริง ๆ ผมมีเยอะนะครับ แตวาขออนุญาต    

ทานประธานรวบรัดตัดตอน เพื่อวาใหประหยัดเวลาในที่ประชุมนะครับ วิธีการแกไขครับ 

กําหนดวิธีแกไวอยูไมกี่ทาง แตวางายหนอยนะครับ เร่ืองงบประมาณ รัฐจะตองจัดสรร

งบประมาณ เพื่อใหเพียงพอ และใหหนวยงานที่ปฏิบัติโดยตรง คือ โรงเรียนไดบริหาร

จัดการงบประมาณของตนเอง โดยยึดหลักรายหัวของนักเรียนเปนหลัก แลวก็เปนธรรม          

ดวยนะครับ  หลักสูตรครับ  ทําแผนพัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตรทุกป  หรือทุก  ๓  ป            

แลวใหสถานศึกษาหรือเขตพื้นที่เปนผูกําหนดรวมกับสถานศึกษานั้นนะครับ บุคลากร   

นะครับ ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการแกครูมากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากร       

ทางการศึกษาใหมีความรูเพิ่มขึ้น การบริหารการศึกษานะครับ ปรับระบบการจัดการศึกษา 

 



 ๗๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๓๓/๒ 

 

ใหเอื้อตอการรองรับผูเรียน และมีระบบการสอนสอดรับที่ตอเนื่องนะครับ กําหนดแผน

หรือนโยบายในการจัดการศึกษาโดยครู อาจารยทุกชวงชั้น มีสวนรวมกําหนดแผนการ

ศึกษาใหเปนไปตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับ มีสถาบันหลาย

แหงนะครับที่ไดอภิปราย ไดกําหนดหัวขอเสวนาเรื่องวิกฤตการณของการศึกษาไทย 

หัวขอก็คือ  ทําไมการศึกษาของไทยถึงไปไมถึงดวงดาว  เราตามหลังเวียดนาม                     

ถาถามวา ถาประเทศที่พัฒนาดอยกวาเราเขาล้ําหนาเรื่องการศึกษามากกวาเรา ถามวา

เราจะเอาหนาไปไวที่ไหนเรื่องการศึกษาของไทย มันมีปญหาครับทานประธาน ผมถึงบอก

วา เรานาจะคิดใหมเร่ืองของการศึกษา เอาจัดไวเปนหมวดหมูเฉพาะ เพื่อใหงายขึ้น

สําหรับการดูแล การวัดผล ถาไมอยางนั้น มันก็จะเปนอยางนี้ มันก็แกไมไดนะครับ       

เรายอมรับวาสองแสนสามหมื่นกวาลานตอป ถาทานบอกวามาก ก็ โอ.เค. นะครับ       

แตทานบอกวานอย ก็ใช ผมอาจจะบอกวา เราใชเงินสองแสนสามหมื่นลานตอป          

มันมากไปดวยซ้ํา ผมจะขอตัดแค ๒ แสนลาน แลวทําใหการศึกษาดีกวาเกา อยางนี้     

ฟงไดไหมครับ แปลวาอะไรครับ แปลวา เราตองมาปรับปรุงโครงสรางของการศึกษาใหม       

ทั้งระบบเสียกอน  ถาเราเห็นรวมกันวา  การศึกษามีความสําคัญ  การศึกษา  คือ             

การพัฒนาคน พัฒนาคน คือการพัฒนาประเทศ อยางนี้กลับมาทบทวนกันใหมวา เราควร

จะจัดหมวดการศึกษาเปนการเฉพาะหรือไมนะครับ เราตองคิดใหมครับ ทานประธานครับ 

ผมถึงถามวา ซุปเปอรแมน (Superman) เอากางเกงในออกขางนอกยังทําได เราก็เชนกัน 

เราตองคิดใหมอีกทีวา เราจะทําการศึกษาของชาติไดอยางไรนะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เลยไปสองนาทีกวาแลวครับ  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  เดี๋ยวผมจะสรุปใหทานฟงครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

สรุปเลยนะครับ เชิญสรุปเลยครับ 

 

 

 



 ๗๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๓๓/๓ 

 

   นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ครับผม ขอบคุณครับ ทานประธานครับ      

อยางไรก็ตามนะครับ ผมขอเรียนวา การจัดการศึกษาแหงชาตินะครับ ไมไดเปนเรื่องใหญ 

เพียงแตวา เราจัดหมวดไวเปนเฉพาะ เนื่องจากจะทําใหการทํางานทุกดานของการศึกษา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตรงจุด เกาถูกที่คันนะครับ ตรงเปา ผมจะใหทานประธาน    

ดูรูปนี้นะครับ ผมเตรียมไวหลายวันแลว สมาชิกเขาบอกวา รูปอะไร ผมไมอธิบายนะครับ-  

 

                                                                                                                      - ๓๔/๑ 

 

 

 



 ๗๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๓๔/๑ 

 

หลังจากที่เกิดการปฏิรูปการศึกษา คือ พรบ. ๒๕๔๒ เรายังอยูชั้นนี้ หลักสูตรของเรา      

ไปเร่ือยครับ ทานประธานครับ ไมมีเปาเลยครับ แตหลังจากที่ผมเสนอหมวดการศึกษา

แหงชาตินะครับ ผมก็หวังวา มันจะมาอยูในเปานี้ คือ เรารวมศูนยกลุมกันมากขึ้น            

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเที่ยงตรงและแมนยํานะครับ ถาไดเปานี้ คือ การศึกษาแหงชาติ 

จะไดเปานี้ตามมาครับ เราจะเปนผูนําทางการศึกษาในแถบเอเชีย (Asia) อยางนี้นะครับ

ทานประธานครับ มีตัวเลขสงผลใหระบบการศึกษาของไทยตกต่ํานะครับ ผมจะรวม       

๔ ภาคนะครับ รวมประเภทชายหญิงเขาดวยกันนะครับ นี่เปนขอมูลลาสุด บอกวา ระดับ

การศึกษาของคนไทย อายุระหวาง ๑๔ ถึง ๕๐ ป นี่คือ คนไมรูหนังสือนะครับ ตกหลน 

ถามวา เราสําเร็จ หรือวาลมเหลว ตัวเลขนะครับ ภาคเหนือหนึ่งลานหนึ่งแสนกวาคน     

คือคนที่ไมรูหนังสือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยอะหนอยนะครับ หนึ่งลานหนึ่งแสนกวา          

ภาคกลางหกแสนกวา ภาคกลางนี่ถือวาอุดมสมบูรณนะครับ เรื่องทรัพยากร เรื่องคน  

เร่ืองเงินนะครับ ภาคตะวันออกนี่หนักสุดเลยครับ สามแสนเจ็ดหมื่น รองจากกรุงเทพ    

นะครับ ภาคใตเจ็ดแสนกวา ตกลงเหนือกับอีสานหนักกวานะครับ แปลวา ๒ ภาคนี้เรายัง

มีปญหาเรื่องการศึกษานะครับ ทานประธานครับ เอาละครับ ทานประธานครับ สุดทาย

นะครับ ผมใครอยากจะกราบเรียนทานสมาชิกวา ที่เราไดผานกันมาสองสามมาตรานะครับ       

มันมีผลกระทบมากมาย เร่ืองของมาตราที่ ๔๘ ก็ตาม ๔๙ ก็ตาม เรามีนักเรียนอยูใน  

สองสามสถานะในหองเดียวกัน เปนไปไดอยางไรครับ เราเลือกที่จะเรียนฟรีตั้งแตอนุบาล 

ตีอีกคนหนึ่งเลือกเรียนฟรีตั้งแต ป.๑ อีกคนหนึ่งเลือกเรียนฟรีตั้งแต ม.๑ อีกคนหนึ่ง   

เลือกเรียนฟรีตั้งแต ม.๓  ถามวา การจัดการศึกษา  ๑๒  ป ที่ รัฐจัดใหนี่ เปนธรรม           

หรือเปลา มันจะบริหารจัดการไมไดเลยทานประธานครับ  มันจะมีปญหาแนนอน 

ลักษณะอยางนี้นะครับ  ผมถึงบอกวา เราเอาการศึกษาเปนหมวดเฉพาะนะครับ          

เอาการศึกษาไปพัฒนาประเทศนะครับ ปลูกฝงความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยดวย  อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข อยางอื่นไมมีอะไรเพิ่มแลว          

ทานประธาน ผมหมดสิ่งที่ผมจะอภิปราย แตวาในใจลึก ๆ ผมก็อยากอภิปรายอีกเยอะ  

แตวารบกวนสมาชิก ผมมีอีกเปนปกเลยครับทานประธาน เยอะเลย ที่ผมเตรียมรวบรวมขอมูล  

 



 ๘๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๓๔/๒ 

 

แตอยางไรก็ตามอยากจะฝากทานประธานผานไปยังกรรมาธิการยกราง ถามีการทบทวน

เรื่องนี้นะครับ หลัง ๒๙๙ มาตรา ที่เราไดพิจารณา ผมวาจะเปนการดี แลวก็จะเปนการ

ขอบคุณวงการศึกษาของไทยที่จะมีระบบการศึกษาครั้งใหม โดยรัฐธรรมนูญของไทย 

ขอบพระคุณครับทานประธาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ที่ใหทานวีนัสอภิปรายนี่นะครับ ก็เนื่องจาก ในมาตราเกี่ยวกับการศึกษา

ดั งกล าวนั้น ไดผ านไปแลว  แตท านวีนัสได เสนอมาเปนอีกหมวดหนึ่ งนะครับ                          

เพื่อไมใหเจตนารมณของทานตองตกหายไป ก็เลยอนุญาตใหอภิปราย เพียงแตวา          

มีประเด็นที่ทานพูดถึงนี่นะครับ กรรมาธิการนาจะนําไปพิจารณา ก็คือ ในสวนของการเริ่ม

ระบบการศึกษาตั้งแตในชั้นใดนี่นะครับ ผมวา ขออนุญาตฝากกรรมาธิการไปพิจารณา                 

อีกครั้งหนึ่งก็แลวกันนะครับ ขออนุญาตฝากนะครับ ดูสิวา มันเปนปญหาหรือไมอยางไร                

นะครับ ดังนั้น ในหมวดนี้ขออนุญาตผานนะครับ ทานวีนัสครับ อยางนั้นผานไปนะครับ 

เชิญหมวดตอไปเลยครับ  

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : หมวด ๔ หนาที่ของชนชาวไทย ไมมีการแกไข มาตรา ๖๙                          

มีการแกไข มาตรา ๗๐ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สมาชิกไมติดใจ ผานเลยครับ ทานสมาชิก ผมเรียนอยางนี้นะครับ ถาหากทานเลขา                    

อานแลวนี่นะครับ ถามาตราใดที่กรรมาธิการแกไข ทานติดใจ ทานยกมือเองนะครับ                     

ผมจะไมถามซ้ํานะครับ มาตรา ๗๐ มีการแกไข ทานอาจารยพรรณรายครับ 

 

 

           - ๓๕/๑ 

  



 ๘๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐         รัศมี ๓๕/๑ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย  แสงวิเชียร  :  กราบเรียนทานประธานสภา      

ที่เคารพ ดิฉัน พรรณราย แสงวิเชียร สสร. นะคะ ในมาตรา ๗๐ นั้น กรรมาธิการมีการ

แกไขนะคะ ซึ่งดิฉันอยากจะฟงคําชี้แจงของกรรมาธิการนะคะ เพื่อใหเขาใจ เนื่องจาก

ประเด็นที่ทางกลุมเสนอไปนั้น เปนเรื่องของการเพิ่มเติมขอความในมาตรานี้นะคะ       

เพื่อความชัดเจน แลวก็ยังมีประเด็นที่ดิฉันยังสงสัยอยู เผื่อครอบคลุมแลวก็จะไดผานไป

นะคะ ขอคําชี้แจงจากทานกรรมาธิการดวยคะ ขอบคุณคะ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยวัชราครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ครับ กระผมก็เหตุผลเดียวกับที่ทานอาจารยพรรณราย คือ

กระผมอยากขอความกรุณาทานประธานเชนนี้ครับวา ในมาตราที่แกไข ทานกรรมาธิการ

ยกรางกรุณาชี้แจง แลวเราจะไดผานไปครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือ มาตรา ๗๐ นี่นะครับ เขาแกไขจากขอความ ปองกันประเทศ จาก ๗๐ ไปไว     

๖๙ มันก็อานงาย ๆ นะครับ มาตรา ๗๙ นี่นะครับ ผานไปแลว มาตรา ๗๐ ก็เอาขอความ

ยายไปนะครับ ดูแลวก็นาจะเขาใจ ทานกรรมาธิการเชิญอธิบายหนอยครับ เชิญครับ 

  นายสุพจน  ไขมุกด (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

ผม สุพจน ไขมุกด กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ เมื่อกี้ตั้งแตมาตรา ๖๙ ผมพยายาม

ยกมือ แลวก็ผมจะขอมีการแกไขนะครับ โดยที่มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ มันมีความ

เกี่ยวพันกันนะครับ ผมจะขออนุญาตที่จะเรียนในมาตรา ๖๙ นะครับ คือ ขอเปลี่ยนแปลง

ขอความบางตอนนะครับ โดยที่วา ในวรรคหลังนะครับ ของมาตรา ๖๙ ที่บอกวา และมี

หนาที่ปองกันประเทศ นะ ผมตองการที่จะเอามาไว ตัดออกนะครับ และมาไวใน     

มาตรา ๗๐ นะครับ และผมจะอานมาตรา ๗๐ นะครับ โดยที่มีทานกรรมาธิการหลายทาน

ขอแปรในญัตตินี้นะครับ ผมเห็นวา ขอความที่ทานแปรนี่มันมีประโยชน แลวกรรมาธิการ

ก็เห็นดวย จึงขอเอามาปรับใหมนะครับ โดยอานวา มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาที่ปองกัน  

 



 ๘๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐         รัศมี ๓๕/๒ 

 

ประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ ผมขอรวมนะครับ 

เพราะวาเห็นวา มาตราตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนะครับ ทาน สสร. นี่ไดใหความเห็นมา    

แลวก็เห็นวา มีประโยชน แลวก็มีเนื้อหาสาระ ก็ขออนุญาตนํามารวมกันในมาตรา ๗๐ 

แลวก็มาตรา ๖๙ ก็ตัดคําวา และมีหนาที่ปองกันประเทศ ออกไปนะครับ แลวก็มารวมกัน

ไวในมาตรา ๗๐ อยางที่ผมไดเรียนในที่ประชุมทราบเมื่อกี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ขอบพระคุณครับ กรรมาธิการเห็นพองตองกันหรือเปลาครับ กรรมาธิการแกกลับไป

กลับมา สมาชิกก็อภิปรายกันทั้งสภานะครับ  

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ   (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม อัครวิทย   

สุมาวงศ กรรมาธิการครับ ขอเรียนวา คณะกรรมาธิการไดพิจารณามาตรา ๖๙ นะครับ 

กับมาตรา ๗๐ แลวก็ประกอบกับคําแปรญัตติของทานสมาชิก แลวก็เห็นพองวา นาจะคง

รางมาตรา ๖๙ ไวตามเดิม โดยไมมีการเพิ่มเติม และคงรางของมาตรา ๗๐ ไวตามเดิม       

แตเพิ่มเติมขอความที่ทานสมาชิกไดแปรญัตติวา รักษาผลประโยชนของชาติ ทีนี้     

มาตรา ๗๐ ใหม จะอานวา บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ 

และปฏิบัติตามกฎหมาย ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

อยางนั้นมาตรา ๖๙ ก็ตัดขอความ เมื่อกี้ก็ผานไปแลวนะครับ ถอยคําดังกลาว ทาน

สมาชิกมีติดใจไหมครับ เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ไมเห็นอยางอื่น เอาตามกรรมาธิการ

เสนอนะครับ ครับ เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๗๑ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง): 

ทานอรรครัตนครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ    

ที่ เคารพ  กระผม  อรรครัตน  รัตนจันทร  ในมาตราที่  ๗๐โดยทานอาจารยพิ เชียร      

อํานาจวรประเสริฐ ไดมีการขอแปรญัตติ โดยเพิ่มวรรคที่ ๒ เขาไป โดยนาจะสอดคลองกับ 



 ๘๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐         รัศมี ๓๕/๓ 

 

ทางคณะกรรมาธิการยกราง แตวาก็เลยอยากจะสอบถาม มีเพิ่มเติมอยางนี้ครับ รัฐตอง

ดูแลสิทธิประโยชน และคาชดใช กรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ หรือ ประชาชนตองเสียชีวิต

บาดเจ็บ พิการ จากการปองกันประเทศและปฏิบัติตามกฎหมาย ตรงนี้พอมีหนาที่           

ที่จะตองกระทําตรงนี้แลว ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                          - ๓๖/๑ 

 

 

 

 



 ๘๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รสรินทร ๓๖/๑ 

 

เนื่องจากที่ผานมา ในเรื่องของการคุมครอง โดยเฉพาะในภาคเอกชนที่ไดเขาไปชวยเหลือ

ภาครัฐในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งในสวนของการปองกันประเทศ และในสวนของการ

ปฏิบัติการชวยเหลือเจาหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ตรงนี้ยังไมไดรับการคุมครองที่ควร 

แลวก็มีบางสวนที่เม่ือเขาไปชวยเหลือแลว ปรากฏวา เขาเหลานั้นถึงแกชีวิต หรือไดรับ

ความบาดเจ็บ แลวก็ไมคอยไดมีการเยียวยาแกไขในเรื่องนี้ แตก็มีบางกรณีที่เปนขาวผาน

ทางสื่อ บุคคลเหลานั้นก็จะไดรับการเยียวยา แกไข ในตรงนี้ผมใครอยากจะสอบถามทาง

คณะกรรมาธิการวา ตรงนี้เราไดมีบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับการเยียวยาใน

ภาคเอกชนนะครับ ผมย้ําในสวนของภาคเอกชน เนื่องจากวา ในภาครัฐก็จะมีในสวนของ

รัฐที่เขาไปดําเนินการใหการชวยเหลืออยูแลววา ในสวนของภาคเอกชนไดมีในสวนนี้

เพื่อที่จะเยียวยา แกไข อยางไรบางหรือไมครับ ขอขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เม่ือสักครูนี้ถามวา ถาทานสมาชิกติดใจใหกรุณายกมือดวย พอทานไมยกมือ         

มันก็ผานนะครับ แลวก็จะวนกลับมามาตรา ๗๐ อีกนะครับ เพื่อความกระจางชัดนะครับ    

วรรคสองในมาตรา ๗๐ ที่สมาชิกขอเพิ่ม ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานกรรมาธิการ          

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงอยางนี้   

ครับวา บทบัญญัติในหมวดนี้ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วาดวยหนาที่ของชนชาวไทยนั้น เปน

การบัญญัติที่ เกี่ยวกับหนาที่ของบุคคล  ซึ่งเปนชาวไทยที่จะมีตอประเทศนะครับ 

เพราะฉะนั้นการเขียนในเรื่องที่หนาที่ของรัฐลงไปในหมวดนี้ มันจึงไมสอดคลอง          

หรือสอดรับกับหมวดนี้ หรือในเรื่องของหนาที่ของชนชาวไทย อยางไรก็ตาม ในเนื้อหา

สาระก็กราบเรียนวา ในกรณีของเจาหนาที่ของรัฐนั้น ในปจจุบันมีพระราชบัญญัติ

สงเคราะหผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรองรับ              

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐอยูแลวนะครับ แตในสวนของประชาชนนั้น ที่ผานมา

เราไมเคยใชวิธีการเกณฑ การเกณฑบุคลากร การเกณฑประชาชน เพื่อมาชวยเหลือ    

งานราชการ โดยปกติก็จะเปนอาสาสมัคร หรือวาเขามาเพราะเหตุอ่ืน ซึ่งถามีเหตุรายอะไร  

 



 ๘๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๓๖/๒ 

 

เปนอะไรกันไปนั้น  คณะรัฐมนตรีก็จะใชมติคณะรัฐมนตรี หรือออกเปนระเบียบ

กระทรวงการคลังนั้น กําหนดเพื่อชวยเหลือเปนคราว ๆ ไป การมาบัญญัติอยูตรงนี้          

ก็เลย  ๑. ก็คือ ไมตรงกับเร่ืองของหมวดโดยตรง กับอันที่ ๒ นั้น โดยปกตินั้นก็ดําเนินการ           

อยูแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจนะครับ ขอบพระคุณครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :   มาตรา ๗๑ ไมมีการแกไขครับ มีผูสงวนคําแปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สมาชิกไมไดยกมือ ผานนะครับ อาจารยจรัสติดใจไหมครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ ในมาตรา ๗๑     

ทางกลุมของกระผมขอเสนอคําแปรญัตติครับ หลักการ ก็คือ อยากจะใหเปลี่ยนหลักการ

วาดวยเรื่องการไปใชสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนนะครับ ในมาตรา  ๗๑ นี้ 

กําหนดใหการใชสิทธิในการเลือกตั้งนี่ใหเปนหนาที่ แทนที่จะเปนสิทธินะครับ ความจริง

หลักการนี้มีอยูในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทานประธานครับ โดยในรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว

ไดกําหนดใหการไปเลือกตั้งเปนหนาที่ เพื่อที่จะใหประชาชนไปลงคะแนนกันมาก ๆ      

นะครับ แกปญหาการนอนหลับทับสิทธิ แลวก็ที่สําคัญ ก็คือ คิดวา ถาคนไปลงคะแนน

เสียงมาก ๆ แลวจะชวยปองกันการซื้อสิทธิ ขายเสียง ไดดวยนะครับ แตวาจากที่เราไดพบ

กันมาในชวง ๑๐ ปที่ผานมานะครับ เม่ือเราใชรัฐธรรมนูญแลวนี่ ปรากฏวา ไดมีการ

เลือกตั้งซ้ํา ๆ หลายครั้ง แลวก็เมื่อประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งซ้ํา ๆ นี่ ก็จะเปนภาระกับ

ประชาชนเปนอยางยิ่งนะครับ เพราะฉะนั้นคิดวา ตรงนี้นาจะเปนปญหานะครับ จากนั้นนี่

เราก็ไดลองไปรับฟงความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องหลักการนี้นะครับ ก็พบวา มี

ประชาชนจํานวนไมนอยที่เห็นวา นาจะปรับหลักการไปลงคะแนนใหเปนสิทธิ แทนที่จะให

เปนหนาที่ --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๗/๑ 



 ๘๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐              พรเทพ ๓๗/๑ 

 

เพราะวาความจริงแลว กอนหนาป ๒๕๔๐ นี่ การไปลงคะแนนเสียงนี่ก็เปนสิทธิมาโดย

ตลอดนะครับ แลวก็ยิ่งไปกวานั้น เราพบวา หลังจากป ๒๕๔๐ แลวนี่ ก็ไมไดแกปญหา

การซื้อสิทธิ ขายเสียง ไดแตอยางใดนะครับ ถึงแมเราจะพบความจริงวา มีจํานวนคนไป

ลงคะแนนนี่มากขึ้น ซึ่งก็สมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ในสวนหนึ่งก็ตาม

นะครับ  แตวา ก็ไมไดทําใหการซื้อสิทธิ ขายเสียง ลดลงแตอยางใดนะครับ เม่ือเปนเชนนี้

แลวนี่ ก็อยากจะใหลองพิจารณากันดูนะครับวา เราควรจะกลับไปใชหลักการเดิมวา     

จะใหการเลือกตั้งเปนสิทธิ แทนที่จะเปนหนาที่หรือไมนะครับ ทั้งนี้ถาจะเดินตามขอเสนอ

ที่จะใหการเลือกตั้งเปนสิทธินี่ ก็ตองไปแกขอความในวรรคสอง วรรคสาม ของมาตรา ๗๑ 

ดวยนะครับ และผมอยากจะอานใหฟงวา ขอความที่จะเสนอขอแกเปนอยางนี้ครับ 

มาตรา ๗๑ บุคคลมีสิทธิเลือกตั้ง นะครับ แลวก็ถัดไปคือ การใชสิทธิเลือกตั้งใหเปนไป

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย วรรคสองนะครับ แลวก็วรรคสามทั้งหมดนี่ เสนอใหตัดออก

ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยประพันธครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในรางมาตรา ๗๑        

ซึ่งกําหนดใหบุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง อยางที่ทานอาจารยไดเรียนที่ประชุมแลววา 

หลักการอันนี้นี่เปนหลักการเดิมในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ การไปใชสิทธิเลือกตั้งนี่นะครับ 

มีความสําคัญในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนะครับ เนื่องจาก

จะทําใหไดรัฐบาลที่ดีนะครับ แลวในการรับฟงความคิดเห็น ซึ่งผมก็ไดติดตามมาตลอด

นะครับ ในสวนของการกําหนดใหมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งนี่ ที่รับฟงมาก็ไมถึงกับวา     

มีใครคัดคานนะครับ ถาผมจําไมผิดนี่ คะแนนยังเกินครึ่งนะครับ แลวจากการเลือกตั้ง     

ที่ผานมานี่ ตองยอมรับอยูอยางหนึ่งวา การที่กําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่นี่ เปนการ

กระตุนใหประชาชนไปใชสิทธิมากขึ้นนะครับ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ 

๒๕๔๘ มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๔๔,๕๗๒,๑๐๑ คน มีผูมาใชสิทธิ ๓๒,๓๓๗,๖๑๑ คน คิดเปน

จํานวนผูมาใชสิทธิ เลือกตั้ง  ๗๒.๕๕ เปอรเซ็นต ครับ ฉะนั้นหลักการที่กําหนดเอาไวนี้นี่ 



 ๘๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐              พรเทพ ๓๗/๒ 

 

คิดวา นาจะยังมีประโยชน และอีกประการหนึ่งนะครับ การที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งนี่     

ตามกฎหมายมีการเสียสิทธิที่กําหนดไว ไมไดมีความรุนแรงนะครับ ในตางประเทศนี่

อาจจะกําหนดใหมีโทษทางอาญา มีโทษปรับนะครับ แตในกฎหมายพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. หรือ สว. มาตรา ๒๓ นี่นะครับ ผูที่ไมไปใช

สิทธิเลือกตั้งนี่จะเสียสิทธิ ๘ ประการนะครับ อยางเชน เสียสิทธิเร่ืองยื่นคํารองคัดคาน 

สส.  สว. เสียสิทธิยื่นคํารองคัดคานกํานัน ผูใหญบาน เสียสิทธิสมัคร สส.  สว. ผูบริหาร

ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น เสียสิทธิสมัครกํานัน ผูใหญบาน เสียสิทธิเขาชื่อเสนอ

กฎหมาย เสียสิทธิออกขอบัญญัติทองถิ่น เสียสิทธิขอให สว. ถอดถอนบุคคลออกจาก

ตําแหนง และเสียสิทธิถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ซึ่งเปนการ     

เสียสิทธิทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับ ถาหากวาคนที่ไมไปออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปนสิทธิ

สําคัญแลวไมไป ก็ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๘ ประการดังกลาวนะครับ ซึ่งบทบัญญัติ    

ในการตัดสิทธินี่ก็มีเหตุมีผลพอสมควรนะครับ ไมไดมีความรุนแรง หรือวาเปนโทษ      

ทางอาญานะครับ นอกจากนี้นี่ กรณีที่มีเหตุจําเปนที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งไดนี่ กฎหมาย         

ก็ผอนผันนะครับ สามารถที่จะไปแจงเหตุขัดของไดทั้งกอนและหลังการเลือกตั้งนะครับ 

นอกจากนี้ ในรัฐธรรมนูญที่เรายกรางกันนี่นะครับ บุคคลที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้งนี่ ยังจะให

ไดรับสิทธิดวยนะครับ ไมใชพูดเฉพาะการเสียสิทธิ ผมคิดวา ในหลักการที่ใหประชาชน   

ไปใชสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติเอาไวเดิมนี่ ที่ใชมาเกือบ ๑๐ ปนี้ ประชาชนคุนเคย และ

จากสถิตินี่ ผมยังคิดวาจะเปนประโยชนนะครับ ก็คิดวา นาจะคงหลักการนี้ไวครับ         

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยจรัส ติดใจไหมครับ อธิบายแลว ไมติดใจนะครับ ถาติดใจผมจะไดถามมติ 

 

          - ๓๘/๑ 



 ๘๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๓๘/๑ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :   เรียนทานประธานครับ กระผมคิดวา 

สิทธิที่เสียไปจากการที่คนไมไปเลือกตั้งนี่ เปนสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งมี

ความสําคัญคอนขางมากนะครับ ผมอยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวา ความจริง

ประชาชนทั่วไปไมไดรังเกียจหรือมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่จะไปทําหนาที่เลือกตั้ง แตวา

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งซ้ํา ๆ ซ้ําหลายครั้งนี่ คนอยูตางพื้นที่ตองเดินทางไปมา ไปมา แทบ

จะไมไดทํามาหากินเปนเวลาเปนเดือน ๆ นะครับ ผมอยากจะใหลองพิจารณาเรื่องนี้ครับ

วา ไมใชเร่ืองเล็ก ๆ ครับ ขอบคุณครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานสมาชิกครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ ถาทานเห็นดวยกับรางของ

กรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย     

เชิญลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ตกลง ทานถามวาอยางไรนะครับ 

เพราะวาตรงนี้เขาสับสน บางคนบอกอยางนั้น บางคนบอกอยางนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๗๑ กรรมาธิการไมไดแกไข ถาสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย    

ถาเห็นดวยกับผูขอคําแปรญัตติ ไว  ใหกด  ไม เห็นดวย  ลงครบถวนแลวนะครับ                 

ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๔๖  ไมเห็นดวย ๑๗          

งดออกเสียง ๑ นะครับ เปนไปตามรางของกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 



 ๘๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๓๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ  )เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๗๒ ไมมีการแกไข  มาตรา ๗๓ มีการแกไข   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผานครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ไมมีการแกไข  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ กรุณาชา           

สักนิดหนึ่งไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

นี่ก็ไมไดเร็วเลยนะครับอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง :  คือทานประธานครับ คือ เวลาผม       

ขอแกไข กรรมาธิการก็จะบอกวา เขาคิดไมทัน เขาขอใหเราชา ๆ และเขาก็ไปแกมาทีหลัง 

และผมก็ดูไมทันจริง ๆ เพราะผมนี่นั่งเรงกันอยูตรงนี้ ดูไมทันครับ กรุณาชาเถอะครับ 

กฎหมายใหญอยาเรงมากนัก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ผมไมไดเรงเลยนะครับ และผมก็บอกแลววา ถาทานใดติดใจ        

นี่นะครับ จะอภิปราย ก็ยกมือ ก็ในเมื่อสภาไมยกมือสักทานหนึ่ง แลวจะใหผมนั่งรออะไร

ละครับ ผมก็บอกวา มีทานใดติดใจไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :   คือทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ไม 

ทานตองไมวาผมนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เขาใจ แตวาพวกผมมันจะยกมือ

ไมได เพราะมันยังทําความเขาใจอยู  

 



 ๙๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๓๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันตองดูตั้งแตที่บานนะครับอาจารย มันไมใชมาดูที่นี่อยางเดียว  

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  โอ.เค. ครับ ถาอยางนั้นทานวาไป

แลวกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดติดใจไหมครับ มาตรา ๗๓ กรรมาธิการแกไขครับ เชิญทานเลขาตอครับ  

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : หมวด  ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ไมมีการแกไข สวนที่ ๑    

บททั่วไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๗๔  ไมมีการแกไข  มาตรา ๗๕ ไมมีการแกไข มีผูสงวน

คําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธาน ผม สุรชัย       

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๗๕ ครับ 

เรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับ วา ในมาตรา ๗๕ วรรคสอง 

ขอความที่บัญญัติไว ไดบัญญัติไววา ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัด

ใหมีแผนการตรากฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๘/๑ 



 ๙๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๓๙/๑ 

 

ทีนี้ผมขอกราบเรียนกับทานประธานอยางนี้ครับวา ในความเปนจริงแลว การบริหาร

ราชการแผนดิน ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดบัญญัติแลววา จะตองบริหารโดยอาศัยหลัก

นิติรัฐ นั่นหมายความวา ประเทศไทยตองบริหารตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราไว      

ซึ่ งบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราไวนี้ จะมีทั้ งบทบัญญัติของกฎหมายที่ตราไว             

เปนเวลานานแลว แลวก็ที่ตองตราขึ้นใหมตามการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของสังคม 

เมื่อเปนเชนนี้ ในการบริหารราชการแผนดินจึงมีความจําเปนที่คณะรัฐมนตรีจะตองจัดให

มีแผน ทั้งแผนของการตรากฎหมายขึ้นมาใหม และแผนของการปรับปรุงกฎหมายที่

ลาสมัย ไมสามารถตอบสนองตอการบริหารราชการแผนดินได ดวยเหตุผลดังกลาว

กระผมจึงไดขอแปรญัตติ โดยขอเพิ่มเติมถอยคําลงในวรรคสอง ไดความหมายเปนวา     

ในการบริหารราชการแผนดินคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมาย และ

ปรับปรุงกฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร       

ราชการแผนดิน กราบเรียนที่ประชุมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ อยางนั้นเดี๋ยวรอทานวุฒิชาติอีกทานหนึ่ง เชิญครับ 

   นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม  วุฒิชาติ  กัลยาณมิตร  นะครับ  กระผมเปนผูหนึ่งที่ขอสงวนคําแปรญัตติ              

ในมาตรา ๗๕ วรรคสองนะครับ คือ จริง ๆ แลวก็เหมือนกับจะสอดคลองกับทานสุรชัย    

นะครับ ขออภัยที่เอยนามทานนะครับ เพียงแตวา ผมเอาคําวา ปรับปรุง มาไวขางหนา    

นะครับ แลวก็เอา การตรากฎหมาย ที่เพิ่มเติมเปนตอไปนะครับ เปน ในการบริหาร

ราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการปรับปรุงกฎหมายและการตรา

กฎหมายที่จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน ทั้งนี้        

เพื่อความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน นะครับ ตรงสวนนี้ผมยินดีนะครับที่จะเอารางผม   

นี่นะครับ คําแปรญัตติผมรวมกับทานสุรชัยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ 

 



 ๙๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๓๙/๒ 

 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงอยางนี้ครับวา     

ในรางกรรมาธิการที่เขียนถึงแผนการตรากฎหมายเทานั้น เพราะเหตุวา การตรากฎหมาย

นั้น มีความหมายรวมทั้งการจัดใหมีกฎหมายใหม การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูแลว      

การยกเลิก และปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูเดิมนั้นเปนกฎหมายใหม เพราะฉะนั้นจะรวม   

ทั้ง ๓ กรณีเขาไวดวยกัน แลวก็อยูในความหมายของการตรากฎหมายเชนเดียวกัน ซึ่งจะ

กราบเรียนวา ในตัวรัฐธรรมนูญนี้เอง ซึ่งไดแยกบทบัญญัติเปนหมวดสวนที่ ๗ ก็ใชคําวา 

การตราพระราชบัญญัติ คําเดียว แตความหมายของสวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัตินั้น

ก็จะรวมทั้งหมดเชนเดียวกัน ก็คือ การเสนอกฎหมายใหม และการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

รวมทั้งในสวนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็มีความหมาย

เชนเดียวกันวา ทั้งกฎหมายใหม และกฎหมายที่มีการเสนอแกไขเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น     

ดวยความเขาใจเชนนี้จึงใชคําเดียววา การตรากฎหมาย แตรวมถึงการกระทําที่เกี่ยวกับ

กฎหมายที่เกี่ยวของ เพราะฉะนั้นถามาแกไขในมาตรานี้มาตราเดียว จะทําใหเกิด         

ความเขาใจที่ สับสนกับบทบัญญัติ ในสวนหลัง  ๆ  โดยเฉพาะในสวนที่ ว าดวย                

การตรากฎหมายครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมมาธิการชี้แจงแลว อาจารยสุรชัยติดใจไหมครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ก็ฟง        

คําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางแลว ผมยังคงติดใจอยูครับ เรียนเหตุที่ติดใจนี่นะครับ          

ผมมีเหตุผลอยางนี้ครับวา คําชี้แจงของทานกรรมาธิการยกรางที่ทานชี้แจงโดยอาง        

สวนที่ ๗ เร่ืองของการตราพระราชบัญญัตินั้น ผมขอกราบเรียนครับวา เร่ืองของการตรา

พระราชบัญญัตินั้น อาจจะหมายความรวมถึงการตราพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม หรือการ

แกไขพระราชบัญญัติเดิมที่ มีอยูแลวก็ได แตทานตองเขาใจนะครับวา การแกไข

พระราชบัญญัตินั้น ก็ตองตราเปนในรูปของพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติ

เชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงถูกตองในการที่จะใชคําวา ตราพระราชบัญญัติในสวนที่ ๗ 

สวนเรื่องของสวนที่  ๘  นั้น  ที่รางรัฐธรรมนูญใชคําวา  ตรากฎหมายเพื่อมิใหมีการ 



 ๙๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๓๙/๓ 

 

ขัดหรือแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ก็เชนเดียวกัน คําวา ตรากฎหมาย หรือ การ

ควบคุมกฎหมาย นั้น ก็คือ การควบคุมกฎหมายทั้งที่จะเกิดขึ้นใหม ทั้งที่มีอยูเดิมนะครับ 

มิใหมีการขัดหรือแยงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตมิไดหมายความวา จะเปนการนํา

กฎหมายเกามาปรับปรุงแกไข เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลที่ผมเรียนใหทราบนั้น จึงไมมีความ

จําเปน แลวก็เปนเรื่องที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง --------------------------------------------------- 

            

                                                                                                                  - ๔๐/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๙๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐               สุพิชชาย ๔๐/๑ 

 

ในการที่จะนําคําวา ตรากฎหมาย ในสวนที่ ๗ กับสวนที่ ๘ นั้น มาใชกับการตรากฎหมาย 

ความหมายของการตรากฎหมาย ในวรรคสองของมาตรา ๗๕  เพราะวาไมมีที่ไหน      

หรอกครับที่จะบัญญัตินิยามความหมายของคําวา ตรากฎหมาย ไว ใหมีความหมาย

รวมถึงการตรากฎหมายเกา การปรับปรุงกฎหมายเกา หรือการยกเลิกกฎหมายเกา ดังที่

ทานกรรมาธิการยกรางไดใหคําอธิบายไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาคําวา การตรากฎหมาย      

ในมาตรา ๗๕ วรรคสอง มีความหมายอยางที่ทานไดชี้แจงใหพวกเราทราบนี่ ผมยิ่งเห็นวา 

ก็ไมไดเปนการเสียหายอะไรที่ทานจะเขียนใหมันชัดเจน โดยที่ไมตองมานั่งอธิบาย    

ความวา คําวา ตรากฎหมาย ใน ๗๕ วรรคสอง นั้น หมายรวมถึง การตรากฎหมายที่มี

ขึ้นมาใหม และรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายเดิมดวย ก็ยิ่งเปนเหตุผลที่สนับสนุนวา        

ถาอยางนั้นเราเขียนใหชัดเจนเลยไมดีหรือครับ จะไดไมตองมาอธิบายความวา 

ความหมายของคําวา ตรากฎหมาย ตาม ๗๕ วรรคสอง นั้น มีความหมายวาอยางไรครับ 

    (นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๗๕ ไมมีการแกไขนะครับ มีผูสงวนคําแปรญัตติ ถาหาก        

ทานสมาชิกเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูขอสงวน    

คําแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดยังไมลง มีไหมครับ ลงครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่        

รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๓๔ ไมเห็นดวย ๑๙ งดออกเสียง ๒ เปนไปตามราง       

ของกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 



 ๙๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๔๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานเลขาตอครับ 
   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สวนที่ ๒ แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ ไมมีการแกไข 

มาตรา ๗๖ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยจรัสครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ กระผมขอเพิ่มเติม

ขอความ ในมาตรา ๗๖ นะครับ  มาตรา ๗๖ เดิมนี่ เขียนวา รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่ง

สถาบันพระมหากษัตริย  คําวา เอกราช ผมขอเสนอใหแกเปน อธิปไตย แทนนะครับ 

ขอความในบรรทัดที่ ๑ และบรรทัดที่ ๓ ที่ลงขางลางดวยนะครับ มี ๒ คํา อยูในวรรคนี้   

นะครับ และที่อยากจะขอเพิ่มเติม ซึ่งเปนสาระสําคัญ นอกจากคําแลวนะครับ ก็คือ

อยากจะใหเพิ่มวา ใหรัฐมีหนาที่พิทักษรักษาไว แลวก็คุมครองซึ่งโครงขายโทรคมนาคม     

ของชาติ ลงไวในมาตรานี้ดวย ที่กระผมเสนออยางนั้น ก็เพราะวา ในปจจุบันนี้นะครับ 

ระบบโครงขายโทรคมนาคมนี่มีความสําคัญอยางยิ่งไมแพอาวุธยุทโธปกรณ เทคโนโลยี

การรบ หรืออยางอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับ ถาเราสูญเสียหรือ             

เราไมสามารถที่จะคุมครองระบบโครงขายการโทรคมนาคมแลวนี่ เราก็จะถูกรุกราน     

ถูกทําใหออนแอ ถูกลวงความลับในเรื่องความมั่นคงของชาติไดโดยงาย กระผมจึง

อยากจะใหลองพิจารณาวา เราจะเพิ่มขอความเรื่อง ใหรัฐทําหนาที่คุมครองโครงขาย

โทรคมนาคมของชาติเอาไวในมาตรานี้ดวยนะครับ ขอความที่จะเพิ่มเขาใหมก็จะเปนวา 

รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ

รัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ คําวา และ นี่ขออนุญาตตัดออกนะครับ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และคุมครองโครงขายโทรคมนาคมของชาติที่จําเปนและเพียงพอ 

เพื่อพิทักษ  คําวา เอกราช ขอตัดออกนะครับ  เติมคําวา อธิปไตย เขาไปแทน อธิปไตย   

 

 



 ๙๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๔๐/๓ 

 

ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ         

เติมขอความตอนทายวา อยางยั่งยืน ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

 

          - ๔๑/๑ 

 

 

 



 ๙๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐               วีรุทัย ๔๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ อาจารยพิสิฐ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ตามที่ทานอาจารยจรัสไดนําเสนอนะครับ ขออภัยที่เอย

นาม คณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวนะครับ ก็เห็นวา คําวา อธิปไตย ก็เปนคําที่รับได   

ที่จะใหเพิ่มเติมลงไป สําหรับเรื่องของการคุมครองโครงขายโทรคมนาคมของชาตินี่       

นะครับ เปนคําที่อาจจะไมคอยตรงกับประเด็นในที่นี้ จริง ๆ แลวรัฐมีหนาที่ตองพิทักษ     

ในเรื่องตาง ๆ ในเรื่องของอธิปไตย ในเรื่องของบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐนะครับ       

เรื่องตาง ๆ เหลานี้มันก็มีความหมายที่กินความกวางพอสมควรแลวนะครับ เพราะฉะนั้น

ถาเกิดไปเขียนอะไรที่ยอยลงไปนะครับ ก็จะมีปญหาวา แลวอื่น ๆ อีกหลาย ๆ เร่ือง 

นอกจากโครงขายโทรคมนาคม ก็ยังมีเรื่องของระบบคมนาคมขนสง เรื่องของอะไร       

ตออะไรอีกมากมายที่ตองไปเขียนเติมลงไปหรือเปลาครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้ จึงเห็น

วาไมนาจะจําเปนตองเติมประเด็นหลัง ก็คือ เร่ืองของการคุมครองโครงขายโทรคมนาคม

ของชาติลงไป ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนแตเพียงเทานี้กอนครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยจรัสติดใจไหมครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ กระผมยังอยากจะ

ใหที่ประชุมลองพิจารณาดูนะครับ เพราะวาอยางที่เรียนนะครับวา ในอดีตเรื่องนี้ไมใช

เร่ืองสําคัญมากนัก แตปจจุบันนี้ระบบโครงขายโทรคมนาคมนี่สามารถที่จะควบคุม

ความลับ ลวงความลับของประเทศไดโดยงาย อยางที่เราเจอกันมาเมื่อประมาณสามสี่

อาทิตยที่ผานมา ไดพิสูจนใหเห็นแลวนะครับวา ระบบโครงขายการโทรคมนาคมสําคัญ

มากขนาดไหนตอความมั่นคงครับ ขอบคุณครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 

 



 ๙๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐               วีรุทัย ๔๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๗๖ นี้มีการแกไข โดยเพิ่มคําวา อธิปไตย เขาไป ใหตามที่ทาน

อาจารยจรัสเสนอนะครับ แตขอความอื่นนี่ไมไดแกไข ทานสมาชิกมีความเห็นกับรางเดิม 

มีใครมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ รางเดิมยังติดใจไหมครับ รางเดิมกอนกรรมาธิการ

แกไขนะครับ กอนจะเพิ่มคําวา อธิปไตย เขาไป มีใครติดใจไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไมมีทานใดติดใจนะครับ ผมจะถามทานวา ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่มี

การแกไข ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับที่สมาชิกขอแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญ

ลงคะแนนไดครบั เดี๋ยวทานสมาชิกขอลงคะแนนครับ กําลังเดินเขามานะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มีขอสังเกตครับ 

กลุมผมนี่ตัดคําวา เอกราช แตวากรรมาธิการ เอกราช ไมไดตัด ลองพิจารณาประเด็นนี้

ดวยนะครับ เดี๋ยวโหวตไปแลวไมรูสรุปวาอะไร 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถามรวมไปหมดแลวครับ ถามรวมไปวา รางของกรรมาธิการทั้งหมดนี่นะครับ แลวมีการ

เพิ่มคําวา อธิปไตย เขามานี่ เปนรางที่กรรมาธิการแกไข ถาสมาชิกเห็นดวยกับรางของ

กรรมาธิการ นั่นหมายความรวมถึงคําวา เอกราช ดวยนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวย

กับสมาชิกที่ขอแปรญัตติ ใหกด ไมเห็นดวย ชัดเจนแลวครับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนน    

มีไหมครับ ไมมีนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนนะครับ เห็นดวย ๔๖      

ไมเห็นดวย ๒๖ เปนไปตามรางกรรมาธิการที่แกไขนะครับ 

           - ๔๒/๑ 



 ๙๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                ปทิตตา ๔๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานเลขา  ตอครับ  
  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สวนที่ ๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ไมมีการ

แกไข มาตรา ๗๗ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ผานครับ มาตรา ๗๗ ยังไมผานนะครับ ตกลงสมาชิกยังติดใจนะครับ ครับทานกฤษฎา

ครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :   ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ทานประธานครับ เนื่องจากมาตรา ๗๗ (๑) ครับ           

คือ เนื่องจากผมไดแปรญัตติในมาตรา  ๘๒ ครับ แตทางคณะกรรมาธิการไดตัด       

มาตรา ๘๒ ออกทั้งหมด แลวเอามาใสในสวนของมาตรา ๗๗ (๑) แตทางผมจะขอ     

ยังคงสงวนไว ในสวนที่แปรญัตติยังคงไวอยูที่มาตรา ๘๒ อยูครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถึงเวลานั้นทานอภิปรายดวยนะครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถาอยางนั้นผมถามตามนี้กอนแลวกันนะครับ จะไดไมสับสนนะครับ ของกลุมอาจารยวิชัย 

รูปขําดี เดี๋ยวครับของทานอาจารยวิชัยนี่ ทานขอเพิ่มเปน (๑๐) กับ (๑๑) นะครับ          

ถาอยางนั้นเดี๋ยวเอาไวทีหลังนะครับ ของกลุมของทานอุทิศ ชูชวย ขอแกความ ใน (๒)    

นะครับ ถาพิจารณาจาก (๑) กอนนี่  (๑) ทานที่ติดใจนะครับ ไมมีนะครับ (๑) กรรมาธิการ

แกไข (๑) มีสมาชิกติดใจไหมครับ (๑) ขออนุญาตพิจารณารายอนุมาตราแลวกันนะครับ 

เพราะมีผูแปรหลายทาน  (๑) มีทานใดติดใจไหมครับ ไมมี ไป (๒) นะครับ  (๒) กลุมทาน

อุทิศครับ มีทานใดติดใจไหมครับ ทานเสรี นิมะยุ  เชิญครับ  

  นายเสรี นิมะยุ   :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ 

กระผม นายเสรี นิมะยุ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตามที่ผมไดขอสงวนการแปรญัตติ  



 ๑๐๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                ปทิตตา ๔๒/๒ 

 

มาตรา  ๗๗  (๒)  ครับ  จัดระบบการบริหารและราชการสวนกลาง  สวนภู มิภาค             

และสวนทองถิ่น นั้น กระผมขอเพิ่มถอยคําในวรรคลําดับตอไปนั้น ก็คือวา จากลําดับ       

สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น และเพิ่มความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

อยางมีอิสระ เหตุผล เนื่องจากวา แนวทางการทํางานนั้น ถาเกิดวา งบประมาณนั้น        

ในการบริหารยังไมอิสระนั้น ยอมจะมีปญหาและอุปสรรคในการทํางานในระบบในระดับ

ลาง ดังนั้น ถอยคํานี้ผานไปยังประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ผานไปยงักรรมาธิการยกราง

ใหเพิ่มถอยคําที่ผมไดนําเรียนเมื่อสักครูนั้น เพื่อใหมันเกิดประโยชนตอการบริหาร

งบประมาณของแผนดินในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัดตอไป ในการที่จะใหการ

บริหารงานดวยความอิสระ ประโยชนที่ตกกับประชาชนอยางแทจริงครับ ขอบคุณมาก

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ของทานเสรี นิมะยุ ที่อภิปรายบอกในกลุมทานอุทิศ ซึ่งเปนขอความเดียวอยูในกลุม    

ทานวัชรา ซึ่งทานก็เปนผูรับรองในญัตติดังกลาวนั้นดวยนะครับ ขอไปกลุมอาจารย     

เจิมศักดิ์ ที่ตัด (๒) ออก ผูเสนอ คือ ทานอาจารยจรัส เชิญครับอาจารย 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ      

กลุมของกระผมขอเสนอแปรญัตติใน (๒) นะครับ แตวาตองขอประทานโทษที่ตองชี้แจง

กอนนะครับวา จริง ๆ แลวในเอกสารยังมีความผิดพลาดอยูดังน้ีครับ คือ จริง ๆ แลวไมได

เสนอใหตัดทั้งวงเล็บออกนะครับ ----------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๓/๑ 



 ๑๐๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๔๓/๑ 

 

ในคําแปรญัตตินี้จะใหยังคง ๒ บรรทัดแรกไวนะครับ ขอความที่ยังอยากจะใหคงไวคือ (๒) 

จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหาร   

สวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแกการ

พัฒนาประเทศ ขอความนี้ยังอยากจะใหคงไวครับ แตเผอิญวา ในเอกสารคําขอแปรญัตติ

มันตัดเกินไปครับ สวนที่กระผมอยากจะขอแปรญัตตินะครับ คือ สวนที่จะใหตัด คือ จะ

ขอใหตัดขอความถัดจากนั้นไปครับ ขอความที่วา และสนับสนุนใหจังหวัดเปนตัวแทนของ

รัฐในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหมีงบประมาณ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผน

ดังกลาว รวมทั้งกํากับดูแลองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ 

ทานประธานครับ ที่กระผมขอเสนอใหตัดขอความนี้ออก ก็เพราะวา เปนการกําหนด

รายละเอียดที่ไมจําเปนลงในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการแปล

เจตนาของรัฐธรรมนูญนี่คลาดเคลื่อนไปไดนะครับ ประเด็นที่ผมคิดวา นาจะเปนเหตุใหมี

การแปลเจตนาคลาดเคลื่อน ก็คือ ขอความที่เขียนวา สนับสนุนใหจังหวัดเปนตัวแทน   

ของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และก็ขอความตอนหลังที่พูดถึงเรื่องการกํากับดูแล

ทองถิ่นนะครับ คือ จริง ๆ แลวนี่ ในการบริหารราชการแผนดินที่เราทํากันมานะครับ 

จังหวัดนี่ก็มีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอยูแลวนะครับ แตวาการเขียนวา ให

เปนตัวแทนของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนี่ จะเปนเหตุใหตีความไดวา การจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดนี่ ทําไดก็แตเพียงจังหวัดในฐานะที่เปนสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค

เทานั้น องคกรอื่นในจังหวัดจะไมอยูในฐานะที่จะจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอยางถูกตองได 

กระผมอยากจะเรียนวา ในจังหวัดนี้มีองคกรปกครองทองถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด

อยู ก็คือ องคการบริหารสวนจังหวัด อบจ.   ที่เรารูจักกันนี่นะครับ อบจ. นี่มีงบประมาณ   

ปหนึ่งไมต่ํากวารอยลานในจังหวัดเล็ก ๆ นะครับ จังหวัดใหญ ๆ นี่มากกวารอยลาน

แนนอน อาจจะถึงพันลานในบางจังหวัดนะครับ อบจ. ในฐานะที่เปนองคกรปกครอง  

สวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ยอมมีอํานาจหนาที่ที่จะจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดแนนอนนะครับ กระผมคิดวา การที่เราไปเขียนใหจังหวัดในฐานะที่เปนภูมิภาค 

กระผมก็เขาใจอยางนั้นนะครับ ไปมีหนาที่เปนตัวแทนของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดนี่ จะสรางปญหาความขัดแยงในระดับปฏิบัติการตอไป  เพราะเราเขียน  



 ๑๐๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๔๓/๒ 

 

รายละเอียดลงไปมาก จนกระทั่งเกิดความตึงนะครับ กระผมไมไดขัดของที่จะใหจังหวัด 

ในฐานะที่เปนภูมิภาคนี่ จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด รวมกับองคกรอื่น ๆ ในจังหวัด เปน

แกนกลาง เปนเจาภาพในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนะครับ แลวก็สนับสนุนใหจงัหวดัมี

งบประมาณในการบริหารงานของจังหวัดเอง อันนั้นเปนเรื่องที่คิดวา นาจะสมควร 

เหมาะสม แตการเขียนทํานองนี้ดูเหมือนจะตีความกวางไปนะครับ 

  ในประการที่ ๒ ครับ ในวรรคนี้เชนเดียวกัน เขียนใหจังหวัดเปนตัวแทนของ

รัฐในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ นี่ก็คลาย ๆ กันครับ คือ เปนการ

กําหนดรายละเอียดในกระบวนการบริหารราชการลงในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียด

มากเกินไปนะครับ แลวก็การกําหนดนี้ อาจจะตองใหมีการแปลเจตนาของกฎหมาย

ในทางที่ผิดไดครับ คือ หลักการปกครองตนเอง หรือหลักการกระจายอํานาจนี่ เราถือวา

การกํากับดูแลทองถิ่นนี่ เปนสิ่งที่ควรจะทําเทาที่จําเปนเทานั้น การเขียนขอความทํานองนี้            

ลงในมาตรานี้นะครับ ทําใหเปนการใหความสําคัญกับการกํากับดูแลองคกรปกครอง

ทองถิ่นมากเกินไปนะครับ อีกทั้งในมาตรานี้ก็ไมไดเขียนวา จะใหการกํากับดูแลนี่           

มีขอบเขตกวางขวาง หรือแคบเพียงใดนะครับ ซึ่งเทากับเปนการสื่อเจตนาไมตรงกับ         

ที่ผมคิดวา คณะกรรมาธิการยกรางนี่อยากจะใหเปน เวนแตวา กรรมาธิการยกราง

ตองการจะใหการกํากับดูแลทองถิ่นในตามรัฐธรรมนูญนี้มีความเขมขน มีขอบเขต

กวางขวางมากขึ้น หรือมากกวาเดิมนะครับ กระผมคิดวา ดวยเหตุผลทํานองนี้จึงสรุปวา 

นาจะตัดขอความสวนหลังของวรรคสองออกไป เพื่อที่จะใหไมขัดแยงกับหลักการกระจาย

อํานาจสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

   

          - ๔๔/๑ 



 ๑๐๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐        กุลนที ๔๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่ เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ                      

ในหมวดนี้นี่นะครับ  ผมคิดวา  มีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ  เปนเรื่องเกี่ยวกับ

แนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน และผมคิดวา อยากจะใหทางสภานี่                   

นะครับ ไดพิจารณากันอยางรอบคอบ เพราะวาจากรางเดิมนะครับ ที่กรรมาธิการได                

รางมาจนถึง ณ บัดนี้นะครับ ผมคิดวา กรรมาธิการไดเปลี่ยนแปลงไปจํานวนมาก ไดมี

การตัดวงเล็บทั้งหลายออกไปจํานวนมากนะครับ ซึ่งผมคิดวา หลายเรื่องนี่มันกระทบกัน 

เพราะวาจริง ๆ เวลาเราแปรญัตตินี่นะครับ เราก็แปรญัตติจากรางเดิม ซึ่งตอนนี้จะสําคัญ

อยางยิ่งนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยสวิงครับ โทษทีครับ ขอ (๒) กอนครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ผมจะเขาประเด็นแลวครับ ทีนี้ผมจะเขาประเด็นสอง

แลวนะครับ ทานประธานครับ คือ จริง ๆ แลวมันเกี่ยวพันครับ ทานประธานครับ เพราะวา

บางเรื่องนี่มันพูดเปนเรื่อง ๆ ไมไดนะครับ เพราะวาอยางเชน ระบบของ (๒) นี่นะครับ พูด

ถึงเรื่องระบบของการบริหาร ๓ ระบบ ระบบสวนกลาง ระบบสวนภูมิภาค และทองถิ่น ซึ่ง

จริง ๆ แลวนี่ ผมก็คิดวา โอ.เค. ละ ถาเปนอยางนี้ แตวาบังเอิญพอไปดูอยางอื่นนี่นะครับ 

มันก็มีผลกระทบ เพราะทานไปตัดเกี่ยวกับการจัดระบบราชการอยางของรัฐ อยางอื่นออก

นี่ เหมือนกับวา เราก็เดดล็อกเร่ืองนี้ไวนะครับ คือล็อกเรื่องนี้ไว ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้นี่

จําเปนที่จะตองพูดกันมาก เพราะวาอยางไรก็ตามนี่นะครับ ผมคิดวา เอาประเด็นแรก

กอน เรื่องเกี่ยวกับ ๓ ระบบ ที่ขอตัดนี่ทั้งมาตรา หรือวาทั้งวงเล็บนี้ออกนี่ ดวยเหตุผลก็คือ                  

จริง ๆ แลวนี่อาจจะปรับปรุงขอความอยางที่อาจารยจรัสพูดก็ไดนี่นะครับ ก็ดวยเหตุผลวา 

ทําอยางไรเราถึงจะพัฒนาระบบการบริหารราชการของเราเอง ใหกาวหนาและทันสมัย

มากยิ่งขึ้น ก็คือวาตอนนี้นี่เรามีระบบภูมิภาคนี่นะครับ เขาไปกํากับ ดูแลในสวนของ

ทองถิ่นมาก และทําใหทองถิ่นนี่นะครับ ไมเติบโตเทาที่ควร ทีนี้ถาเราเปดเรื่องนี้ ไว เสีย   

 



 ๑๐๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐        กุลนที ๔๔/๒ 

 

เพื่อที่จะทําให ทําอยางไรถึงจะทําใหระบบของทองถิ่นเติบโตโดยตัวของเขาเอง แลวก็

สวนกลางทําหนาที่ในแงของการสนับสนุนนะครับ ลดในแงบทบาทของสวนภูมิภาค                

ลงเรื่อย ๆ เราก็จะสามารถที่จะพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินของเรานี่นะครับ 

ไปโตที่ฐานไดมากยิ่งขึ้น ผมคิดวา เร่ืองนี้สําคัญนะครับ ดังนั้นนี่ ระบบแบบนี้เองอาจจะ

ตองมีการทบทวน อันนี้ประเด็นแรก วาดวยเรื่อง ๓ ระบบ 

  ประเด็นที่ ๒ นะครับ อยางที่วานี่ บังเอิญไปเขียนคําวา แผนพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งผมคิดวา ตอนนี้แผนพัฒนาจังหวัดนะครับ จังหวัดก็ไมไดทําเองอยูแลว พอไปเขียน

แบบนี้ก็เหมือนกับวา ไปรับรองใหจังหวัดนี่จะตองเปนตัวแทน ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้นี่ถาไป

เขียนไวในรัฐธรรมนูญแบบนี้นี่ยิ่งลําบากครับ เพราะจะทําใหทองถิ่นทั้งหลายนี่นะครับ 

ประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนทั้งหลายนี่นะครับ มีปญหา เพราะวาอยางไรก็ตาม

การจัดทําแผนนี่ ถึงที่สุดตอนนี้นี่นะครับ ก็คือ การสรางการมีสวนรวม และทําให

ประชาชนเขามามีสวนรวม ซึ่งดี ไมดีนี่นะครับ ก็คือวา จะทําหนาที่หลักเสียดวยซ้ําไป ใน

แงของภาคประชาชนในการที่จะทําแผนเรื่องนี้ควบคูไปกับสวนของจังหวัด ซึ่งผมคิดวาถา

เขียนแบบนี้เปนอุปสรรคในแงของการทํางานในพื้นที่นะครับ 

  ทีนี้อันตอมานะครับ ประเด็นที่ ๓ นี่ ในวรรคที่ ๒ ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับการใช

คําวา กํากับดูแล นะครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้นี่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีปญหามาก เพราะวาการเขียนในเรื่องนี้อยูในเรื่องวาดวยการปกครอง               

สวนทองถิ่นในมาตราหลัง ๆ อยูแลว ซึ่งผมคิดวา เขียนไวเยอะมากอยูพอสมควรแลว 

ดังนั้น การเขียนกํากับแบบนี้ ก็เสมือนหนึ่งวา เราก็ยังผูกสวนทองถิ่นไมใหเติบโตอยูดี           

ทําอยางไรถึงจะปลดล็อกที่จะทําใหตรงนี้นี่นะครับ ทําใหองคกรทองถิ่นนี่เติบโตดวย

ศักยภาพของเขา เพียงแคดูแลหรือสนับสนุน เพื่อใหเขาไดเติบโต ซึ่งไมเหมาะสมที่จะมา

เขียนในมาตรานี้นะครับ ดังนั้น ผมคิดวา ๓ เร่ืองนี้นี่ เราเองจึงขอคิดวา ในวรรคที่ ๒ นี่

สมควรอาจจะตองปรับปรุง หรือมีการตัดทั้งมาตราครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยว ทานวิทยารอเดี๋ยวนะครับ คือ (๒) นี่นะครับ ตอนทานอาจารยจรัสอภิปรายนี่                

 



 ๑๐๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐        กุลนที ๔๔/๓ 

 

บอกวา ขอความแรกนี่ยังอยู ขอตัดเฉพาะชวงทาย ผมก็เขาใจวา เจาหนาที่เขาคงพิมพผิด 

ผมก็ไปเอาดูรางที่ทานแปรไวมาดู ------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๔๕/๑ 

 



 ๑๐๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๔๕/๑ 

 

ก็ปรากฏวา (๒) ถูกตัดหมด เหมือนกับที่ทานอาจารยสวิงนี่อภิปรายนะครับ  ที่อาจารย

สวิงพูดถึงมันตัดหมดเลยนะครับ ก็เลยกลายเปนวา ญัตติของทาน ๒ คน อภิปรายไม

เหมือนกันแลวนะครับ นาจะตกลงกันวา จะเอาอยางไรนะครับ  เชิญทานอาจารยจรัสครับ 

   ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณมาลา  : ที่จริงแลว ความผิดพลาดเกิดขึ้น      

ตั้งแตตอนตนที่เราเสนอขึ้นไป ก็คือเราผิดไปเองครับ ไมใชเจาหนาที่พิมพผิดนะครับ               

คือ เราเขาใจวา คําขอญัตตินี่คลาดเคลื่อน แตวา เพื่อใหงายตอการพิจารณาของที่ประชุม

นะครับ ก็เอาตามในเอกสารก็แลวกัน คือ ขอตัดออกทั้งอนุครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทั้งอนุนะครับ เมื่อกี้ทานวิทยายกมืออยูในญัตติของทานวัชรา ที่ทานเสรี นิมะยุ อภิปราย

ไปแลวนะครับ ทานจะอภิปรายเพิ่มหรือครับ เชิญครับ 

   นายวิทยา  คชเขื่อน  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา คชเขื่อน สสร. 

แมจะนั่งใกลกันนะครับ แตความคิดเห็นก็ตางกันกับทานอาจารยจรัสนะครับ เพราะวา

มาตรา ๗๗ (๒) นี่คือ หัวใจของภูมิภาค นะครับ หมายถึงวา รัฐบาลจะสั่งลงไปก็จะสั่งไปที่ 

จังหวัด ใหจังหวัดดําเนินการ ขณะเดียวกัน คําวา ทองถิ่น ทองที่ภูมิภาค หรือสวนกลาง นี่

มันก็จะอยูดวยกัน โดยที่ใหจังหวัดเปนศูนยรวมในระดับภูมิภาค เพราะฉะนั้นมันจะตัด

มาตรานี้ออกไปไมไดครับ แตวา จะขอแกขอความเปนบางขอความ เพราะตัวอยาง           

ที่เห็น  ๆ  นะครับวา ทําใหเกิดปญหามากมาย อยางเชน สส. นะครับ จริง ๆ แลวปญหานี้

มันเกิดจาก สส. ปญหาเกิดจากพรรคการเมืองที่เขาไปคุมจังหวัด จัดงบประมาณซีอีโอ 

(CEO – Chief executive officer) ลงไปใหจังหวัด แตปรากฏวา เวลาหัวหนาสวนมา

ประชุมวัน สส. เขารวมประชุมดวย สส. กําหนดของตัวเองนะครับ กําหนดงบประมาณ

ของตัวเองวา เปนของตัวเองที่หามาในจังหวัด แลวก็แบงสรรปนสวนกันในจํานวน สส.        

ในพื้นที่นะครับ นี่มันไมใช เพราะฉะนั้น ถาหากยังคง (๒) ไว ใหเราจัดการงบประมาณ

อยางเปนอิสระ สามารถจะแจกแจงไปในพื้นที่ได จริง ๆ แลวองคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนทองถิ่น เทศบาล ไมวาเทศบาลเมือง เทศบาลตําบลนะครับ มันก็

เหลื่อม ๆ กันอยูนะครับ ไมใชแยกกันโดยเด็ดขาด ขออนุญาตที่จะเพิ่มเขาไปในสวนนี้    

เปนดังนี้นะครับ (๒)  การจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น  



 ๑๐๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๔๕/๒ 

 

ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เพิ่ม รวมถึงการบริหารงบประมาณ

อยางเปนอิสระที่ชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และความมั่นคงของรัฐ ใหระบบ

ราชการบริหารสวนภูมิภาคเปนตัวแทนของรัฐในการจัดแผนการพัฒนาจังหวัด และความ

ม่ันคงของพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ โดยใหมีงบประมาณเพื่อดําเนินการ

ใหเปนไปตามแผนดังกลาว รวมทั้งกํากับดูแลองคการบริหารสวนทองถิ่นเพื่อประโยชน

ของประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานกรรมาธิการครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธาน                

ที่เคารพครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย  กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญนะครับ วา มาตรา ๗๗ (๒) นี้มีผูแปรญัตติอยู ๒ กรณีดวยกัน         

กรณีที่ ๑ คือ ขอตัดทั้งอนุมาตราทิ้ง ไดแก กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ      

ซึ่งไดอภิปรายโดยทานจรัส  สุวรรณมาลา กับทานสวิงไปแลว กลุมที่ ๒ คือ กลุมของ    

ทานอุทิศ ชูชวย กับกลุมของทานวัชรานะครับ ขอคง (๒) ไว แตขอปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม

ในบางประเด็นดวยกัน ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับวา 

มาตรานี้ที่พูดกันทั้งที่ตัด และที่แกไขเพิ่มเติมนั้น มีประเด็นอยูดวยกัน ๓ ประเด็นดวยกัน       

ประเด็นที่ ๑ คือ การจัดระบบราชการเปน ๓ สวนนะครับ ราชการสวนกลาง ราชการ   

สวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ซึ่งกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ขอตัดทิ้งนะครับ 

ประเด็นที่ ๒ คือ เร่ืองแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งกลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขอตัดทิ้ง

เชนเดียวกัน -------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       

                                                                                                                      - ๔๖/๑ 



 ๑๐๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       สมร ๔๖/๑ 

 

เร่ืองที่ ๓ คือเร่ืองระบบงบประมาณของราชการสวนภูมิภาคนะครับ เปน ๓ ประเด็น  

ใหญ ๆ ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา  

  ประเด็นแรก เรื่องการจัดระบบราชการเปน ๓ ลักษณะดวยกัน ราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนระบบที่เราใชมาตั้งแตตน

อาจจะเรียกวา ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมาถึงปจจุบัน การเขียนวา ประเทศไทย       

มี ๓ ราชการเชนนี้ ไดยืนยันถึงหลักการที่สําคัญนะครับ เพราะวาตองการกอใหเกิด      

ความชัดเจนนะครับวา ราชการในประเทศไทยจะมีทั้งราชการสวนกลาง ภูมิภาค        

และทองถิ่น การตัด (๒) ทิ้งนี่ อาจจะกอใหเกิดความสับสนเกิดขึ้นนะครับวา มีหลายคน

เรียกรองใหเลือกตั้งผูวา มีหลายคนเรียกรองใหไมมีราชการสวนภูมิภาค ถาตัด (๒) นี้ทิ้งนี่                   

ก็จะกอใหเกิดความสับสนเกิดขึ้นทันทีนะครับวา ราชการสวนภูมิภาคจะคงอยูตอไป

หรือไมนะครับ ผมคิดวา การเขียนใหมีราชการสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น เชนนี้        

เปนเรื่องที่ถูกหลักในทางวิชาการของประเทศที่เปนรัฐเดี่ยวทั้งหลายซึ่งดํารงอยูในปจจุบัน 

กรรมาธิการยังจะขอยืนยันนะครับวา มีความจําเปนตองเขียนระบบราชการทั้ง ๓ นี้ไว 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในระบบสังคมไทยนะครับ นี่ประเด็นที่ ๑ 

  ประเด็นที่ ๒ เร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ขออนุญาตกราบเรียน   

ครับวา แผนในระดับจังหวัดนั้น มี ๒ แผนใหญ ๆ แผนแรก คือแผนจังหวัด แผนที่ ๒       

คือ แผนของทองถิ่น ซึ่งอยูในจังหวัดทั้งหลาย ความจริงถาคิดวา ๒ แผนนี้เปนแผน

เดียวกัน ก็จะเขาใจผิดครับวา ราชการสวนภูมิภาคจะมากาวกายการทํางานของราชการ

สวนทองถิ่น แตถาเขาใจวา แผนทั้ง ๒ แผนนี้ เปนเรื่องที่ตางคนตางทํา แผนพัฒนาจังหวัด

นั้น ราชการสวนภูมิภาคทํามาโดยตลอด จนถึงทุกวันนี้นะครับ แลวในระบบกฎหมายไทย 

ก็เขียนใหแผนพัฒนาจังหวัดทําโดยสวนจังหวัดนั้นเอง เพราะฉะนั้นการเขียนเรื่อง

แผนพัฒนาจังหวัดใหสวนราชการภูมิภาคเปนตัวแทนของรัฐในจังหวัด ในการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดจึงไมใชสิ่งใหม และไมกอใหเกิดความสับสนนะครับวา ราชการ      

สวนทองถิ่นจะไมมีอิสระในการทําแผนของตัวเองแตประการใดทั้งสิ้น องคการบริหาร       

สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ก็ยังสามารถจัดทําแผนพัฒนาระดับ

จังหวัดของตัวเองได โดยตองประสานดวยกันนะครับ ระหวางแผนภูมิภาคกับแผนทองถิ่น  



 ๑๐๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                         สมร ๔๖/๒ 

 

แตถาเขาใจผิดวา แผน  ๒ แผน เปนแผนเดียวกัน  แลวจะกอใหเกิดการครอบงํา            

จากราชการสวนภูมิภาคไปยังราชการสวนทองถิ่น ก็อาจจะเปนความเขาใจผิดที่เกิดขึ้นได

ครับ 

  เร่ืองสุดทาย เร่ืองระบบงบประมาณ ซึ่งในรางของกรรมาธิการไดเขียนไววา

ใหมีงบประมาณระดับจังหวัดนั้น นี่ก็เปนเรื่องที่พูดกันมานานนะครับวา ในการแกปญหา

ของจังหวัดนี่ เราใชงบประมาณจากสวนกลางทุมไปยังจังหวัดนะครับ แตไมเปดโอกาส   

ใหจังหวัดเขามีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดดวยตัวเองได ในอดีตที่ผานมา เราเคย

พยายามที่จะจัดสรรระบบงบประมาณไปที่จังหวัดนะครับ ซึ่งยังไมเกิดความชัดเจนขึ้น   

นะครับ ในรัฐบาลบางรัฐบาลก็ยอมใหจัดงบประมาณระดับจังหวัดได บางรัฐบาล           

ก็ไมยอมใหจัดงบประมาณระดับจังหวัดได การเขียนเชนนี้ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ เพื่อใหเกิดความชัดเจน เพื่อใหเกิดความสนับสนุน สงเสริมครับวา จังหวัดซึ่งเขา

ตองแกปญหาของประชาชนนี่ เขาควรมีงบประมาณโดยตรงในการแกปญหาได แตวา

งบประมาณที่ลงไปจังหวัดนี่ เขาใจวา มีกลุมทานอุทิศ กับกลุมทานวัชรา ขอแปรนะครับ

วา ขอเปนงบประมาณอิสระ อันนี้ก็จะเปนปญหาครับ เพราะวาระบบงบประมาณ           

ของประเทศไทยนี่ ของกระทรวง ทบวง กรม ทั้งหมดนี่ จะเปนระบบงบประมาณเดียวกัน     

เมื่ อ มี เงิน เขามา  ก็จะเขาคลั งของจังหวัด  หรือคลังของระดับประเทศนะครับ                  

แลวก็ถายออกมา เพื่อใชจายระบบงบประมาณตาง ๆ ซึ่งเราเรียกวา ระบบงบประมาณ             

ที่เรียกวา ไลน ไอเท็ม (Line - Item) คือ กําหนดรายละเอียดตาง ๆ ลงมา แตถายอมให

จังหวัดมีงบประมาณแบบ บล็อก แกรนต  (Block grant) ที่หลายฝายเรียกรองนี่นะครับ 

อาจจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นมาได ผมยังคิดวา การรับรองใหมีระบบงบประมาณ    

แตงบประมาณยังเปนระบบงบประมาณปกติโดยทั่วไปที่สามารถแกปญหาของพี่นอง

ประชาชนทั้งประเทศได นาจะเปนระบบที่ถูกตอง ระบบงบประมาณอิสระนั้นจะมีไดก็แต

ดวยองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเทานั้นนะครับ ที่เราไดพูดกันไป แตระบบของจังหวัดนั้น

คงตองเปนระบบงบประมาณปกตินะครับ กรรมาธิการขออนุญาตทานประธาน          

ทานสมาชิกครับวา การเขียนใน (๒) ไวนี่ จะทําใหเกิดการพัฒนาระดับจังหวัด แลวก็ 

ไมไดทําลายระบบการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นแตประการใดทั้งสิ้น ผมขอยืนยันวา  



 ๑๑๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                         สมร ๔๖/๓ 

 

ในหมวดวาดวยการปกครองทองถิ่น เราเขียนเรื่องการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น

จํานวนมาก เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เสียอีก ในเรื่อง           

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมาธิการคิดวา (๒) นี่ นาจะพอ

รับไดครับ ผมจะขออนุญาตยืนยันครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานชํานาญครับ 

            - ๔๗/๑ 



 ๑๑๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๔๗/๑ 

 

  นายชํานาญ ภูวิลัย  :   กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกที่เคารพ      

นะครับ ผม ชํานาญ ภูวิลัย สสร. นะครับ ๕ วันที่ผานมา ผมไมไดรบกวนที่ประชุมเลย     

แตวันนี้ผมตกใจครับ ที่เห็นวาระการตัด (๒) ของมาตรา ๗๗ ตองขออนุญาตที่ประชุม    

ขออนุญาตทานประธานวา มันมีอยูจุดเดียว ที่เดียวสําหรับพวกเราที่อยูในภูมิภาคนะครับ 

แลวก็อยูในภูมิภาคที่ต่ําลางสุด คือ พวกกํานัน ผูใหญบาน ตัวกระผมเองอยูในกลุมของ

ทานอาจารยวัชรา ไดแปรญัตติขอเพิ่มเติมในวรรคสองนี้หลายแหง รวมถึงวรรคสี่ดวย   

นะครับ ถาเกิดวา มีการลงมติตัด (๒) ออก ตามที่ทานสมาชิกไดแปรญัตติ เรื่องราวที่  

พวกเราไดขอเพิ่ ม เติมแก ไขไวก็คงจะหายไปเลย  ก็จึ งมาสนับสนุนการคงไว               

ตามที่กรรมาธิการไดชี้แจงเมื่อสักครูครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ของอาจารยวัชรา ญัตติทาน ๓ คนแลวนะครับ แลวก็คนที่เสนอจริง ๆ เจาตัวเขาก็

อภิปรายไปแลว  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมขออนุญาตอภิปรายครับ นิดเดียวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เขาก็ขอใหทานชวยยื่นญัตติให ทีนี้ถาเจาตัวเขาที่อภิปรายแลวนะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  มิไดครับ กระผมขออธิบายนิดเดียว ขออนุญาต

ครับ ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วัชรา หงสประภัศร ครับ คงจะเกิดความเขาใจผิด

ขึ้นครับ เพราะเหตุวา ทานเสรี นิมะยุ นั้น ทานอภิปรายในฐานะที่ทานแปรญัตติในนาม    

ทานอุทิศครับ แลวสวนทานวิทยา กับทานกํานันชํานาญนี่นะครับ อภิปรายในสวนของผม

จริงครับ แลวก็ผูที่ขอใหผมแปรญัตตินั้น คือ กํานันชํานาญครับ ซึ่งไดอภิปรายในฉบับที่

ผมแปรครับ สวนทานเสรีนั้น ไมไดขอเกี่ยวกับผมเลยครับ และขอความกรุณาทาน

แยกแยะนะครับ ใน (๒) นี้ เปน ๒ สวน คือ สวนงบประมาณ กับสวนของความมั่นคง     

ในระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคครับ มี ๒ สวนนะครับ สวนงบประมาณสวนหนึ่ง และ

สวนความมั่นคงในการบริหารราชการสวนภูมิภาค คือ กํานันครับ ขอบคุณครับ   

 

 



 ๑๑๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๔๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานอาจารยจรัสมีอะไรครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  เรียนทานประธานครับ กระผมก็ตอง

ขอประทานโทษที่ใชเวลาที่ประชุม คือ ผมคิดวา จากคําชี้แจงของกรรมาธิการ ถาจะ

ประนีประนอมโดยไมตองลงมติจะไดไหมครับ คือ มีหลายเร่ืองที่เห็นตรงกันนะครับ แตมี

บางคําเทานั้น ที่คิดวา นาจะตองปรับนะครับ ไมทราบวา ทานประธานจะอนุญาตใหผม

อธิบายตรงนี้ไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หน่ึง)  :   

คือตอนนี้นะครับ กรรมาธิการเขาแกไข ของทานนี่ขอตัดออกนะครับ ทานตองเอาประเด็น

กอนวา ทานจะตัดของทานหรือไมกอน  

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ผมเสนอประนีประนอมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ประนีประนอมกับกรรมาธิการวา จะขอแกถอยคํา 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ครับ คือผมจะขอเสนออยางนี้        

ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ เอา ลองดูครับ เผื่อจะตกลงกันได 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  คือ มีคําบางคําที่คิดวา เปนปญหาที่

เรียกวา วิกฤติทีเดียว นะครับ คือ ขอความสวนใหญแลวคิดวายังพอรับกันได แตวา

ขอความที่บอกวา ใหจังหวัดเปนตัวแทนของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด นี่ คําวา 

เปนตัวแทนของรัฐ นี่ทําใหเกิดความรูสึกวา เปนองคกรเดียวที่จะทําหนาที่นี้ได กระผม

เขาใจดีวา แผนพัฒนาจังหวัดนี่นะครับ จังหวัดในฐานะที่เปนภูมิภาคนี่ ทําหนาที่จัด

วางแผน จัดทําแผนอยู แตวาองคกรปกครองทองถิ่นเขาก็จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเขา

เหมือนกัน เพราะวาพื้นที่เหมือน ๆ กันนะครับ กระผมเองเรียนตรง ๆ วา ตัวผมเอง       

โดยสวนตัวก็ เคยเปนเจาหนาที่ วิ เคราะหนโยบายและแผนของจังหวัดมากอน              

แล  วก็ทํางานเรื่องการกระจายอํานาจ ก็ทราบดีวา ทั้ง  ๒ อยางนี่  มันมีอยูดวยกันทั้งคู  



 ๑๑๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๔๗/๓ 

 

เพราะฉะนั้นการเขียนวา เปนตัวแทนของรัฐ นี่ ทําใหองคกรปกครองทองถิ่นเสียพื้นที่     

แลวก็พอตอไป พอถาจะทําขึ้นมานะครับ ตองตั้งชื่ออ่ืน ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะ

ตัด  คําวา ตัวแทนของรัฐ ออก นั่นประการที่ ๑ กับอีกขอความหนึ่ง ก็คือ การกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอความหลังนี่นะครับ ที่บอก กํากับดูแลองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น นี่ เหมือนกับวาจะไปแยง หรือไมลงกันทีเดียวกับ (๓) ที่จะตามมานะครับ --------- 

 

                                                                                                                   - ๔๘/๑ 

 

 

  

 

 

     

  

 



 ๑๑๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                เกศราภรณ ๔๘/๑ 

 

คือ ถาตัดออกเสียก็คงจะดี ขอตัดแค ๒ สวนเทานั้น ไมทราบกรรมาธิการจะคิดอยางไร

ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ของญัตติครับ พอดีมันมีญัตติอีกญัตติหนึ่งดวยนะครับ ลองพิจารณาไปพรอม ๆ กัน                         

ดวยนะครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ  

กรรมาธิการเห็นดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของทานอาจารยจรัสนะครับ แตขออนุญาต                

ใชคําใหมไดไหมครับ ทานอาจารยจรัสครับ วรรคแรก ประโยคแรกนั้นเหมือนกันหมด    

นะครับ แตวาประโยคทายนี่ขอปรับอยางนี้ครับ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและ

งบประมาณ เพื่อการพัฒนาจังหวัดใหเปนไปตามแผนดังกลาว เพื่อประโยชนของ

ประชาชนในพื้นที่ ไดนะครับ ตัดคําวา กํากับดูแล ทิ้งนะครับ ตัดคําวา แผนจังหวัด ทิ้ง   

แตวายังมี แผน อยู ไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยจรัส เชิญครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ อันนี้พอใจแลวครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทีนี้ญัตติสวนของทานวัชรานะครับ ตกลงทานเสรี นิมะยุ นี่ ญัตติของ

ใครแนครับ ผมจะไดจับทางถูก 

  นายเสรี นิมะยุ  :  ของนายกอุทิศครับ นายกอุทิศครับ กลุม ๓ ครับ 

   นายอุทิศ  ชูชวย  : กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิก                          

ผูทรงเกียรติครับ กระผมไดใครครวญดูแลวนะครับ ขอสนับสนุนแนวคิดของทานอาจารย

จรัส สุวรรณมาลา นะครับ เพราะวาเปนการรอมชอม แลวก็ทําใหเกิดประโยชนกับ      

การบริหารราชการสวนทองถิ่น  แลวก็สวนภูมิภาคดวยนะครับ  โดยใหตัดคําวา                          

รวมทั้งกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น นะครับ เพราะวาอะไรครับ เพราะวาใน (๓) 

แลวก็ในสวนของอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในมาตราทาย  ๆ  ๒๗๔  



 ๑๑๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐            เกศราภรณ ๔๘/๒ 

 

เปนตนไปนี่นะครับ ไดเขียนเรื่องนี้ไวชัดเจนแลวครับ ไมควรจะอยูใน (๒) นี้ครับ                          

ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ ตอนนี้ญัตติของทานอุทิศก็ผานแลวนะครับ เหลือของทานอาจารยวัชรา

ที่ทานชํานาญเสนอไว เชิญอาจารยชํานาญครับ 

     นายชํานาญ  ภูวิลัย  :  กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกที่เคารพครับ 

กระผม ชํานาญ  ภูวิลัย สสร. ครับ คือ ในมาตรา ๗๗ วรรคสอง ที่กลุมของกระผมได     

แปรญัตติขอเพิ่มเติมไวนะครับ ความหมายในการเพิ่มเติมนี้ ก็คือ เรื่องงบประมาณ       

อยางอิสระของจังหวัด ของภูมิภาค ของทองถิ่นนะครับ วา เรามีความประสงคที่จะ

เปลี่ยนแปลงการดําเนินการในภูมิภาค  เพื่อลดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย                

นี่คือ ปญหาของชาติของเรามานาน แลวก็จะเปนตอไปอีกนานนะครับ วิธีการใหอิสระ    

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับภูมิภาค ก็ตองเปลี่ยนแนวคิดดวยวา ในการจัดสรร

แบงปนงบประมาณของประเทศที่เปนมาตลอด มักจะมีแนวคิดวา กลุมใดที่เสียภาษีมาก         

ก็ตองจัดสรรงบประมาณไปใหจํานวนมากนะครับ กลุมใดที่เสียภาษีนอยก็จะลดหลั่น     

ลงไป ปญหาดังกลาว ทําใหเกิดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย แลวก็เกิดปญหา      

ความมั่นคงมานาน จึงอยากจะใชคําวา อิสระ บริหารงบประมาณอยางอิสระของภูมิภาค

และทองถิ่น อันนั้นตรงนั้นนะครับ เพื่อใหเพิ่มแนวคิดเขาไปดวยวา การเสียภาษีมาก           

การเสียภาษีนอย และการใชทรัพยากรมาก การใชทรัพยากรนอย ตรงนี้มันจะตองมี

ความสัมพันธสมดุลกันนะครับวา ปกติแลว แนวคิดของคนทั่วไปดวยความเปนธรรม     

ผมเห็นวา ทรัพยากรของชาติเปนของคนไทยทุกคน คนไทยมีสิทธิในทรัพยากร ก็หมายถึง

งบประมาณดวย เพราะฉะนั้นในการที่จะตอเติมจากรัฐธรรมนูญนี้ลงไป เพื่อกําหนด     

ใหมีการแบงปนงบประมาณอยางเปนธรรมไปสูภูมิภาค ลดความแออัดของเมืองใหญ ๆ    

ตั้งแต กทม. ลงไปถึงจังหวัดใหญ ๆ เพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ทองถิ่นตาง ๆ ---                          

 

                - ๔๙/๑ 

    



 ๑๑๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๔๙/๑ 

 

เดี๋ยวนี้ในชนบทกําลังตองการไฟฟา ถนน และแหลงน้ําเปนอันมาก ถาใหสิ่งเหลานี้ลงไป

สรางความเจริญ สรางความทัดเทียมขึ้นมา บรรดาพี่นองประชาชนที่อยูในเมืองใหญ

แออัด ซึ่งอึดอัดเต็มทีแลวนี่ เมื่อเขาหมดภาระความผูกพันตาง ๆ ก็จะสามารถไปอยู      

ในชนบท รับความบริสุทธิ์ผุดผองของอากาศ ของทรัพยากร ของชนบท แลวก็จะสราง

ความเจริญใหชนบทกาวกระโดดขึ้นมาสูความทัดเทียมเพิ่มขึ้นนะครับ นี่คือเจตนาของ

การขอใหการบริหารงบประมาณอยางอิสระ และอีกสวนหนึ่งนะครับ เราตองการจะให

กําหนดไหมวา ความมั่นคงของพื้นที่ ในตอนทาย ๆ ของวรรคสองนะครับ อยากจะให

กําหนดถึงความมั่นคงของพื้นที่  ดังขอความที่ ตัวแทนของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดและความมั่นคงของพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ คําวา ความมั่นคง

ของพื้นที่ ในความหมายของผูแปรนี้ ก็หมายถึงหมูบาน ชุมชน นะครับ ปญหาของ

ประเทศชาติที่จะเกิด แลวก็คงอยูไปเร่ือย ๆ ก็คือ ความมั่นคง อันนี้เปนเรื่องที่มีความ     

อึดอัดใจมากสําหรับผูที่อยูในพื้นที่อยางพวกเราที่เปนกํานัน ผูใหญบานนะครับ เพราะวา

เราไมมีงบประมาณ เราไมมีอํานาจ เราไมมีอะไร มีแตหนาที่อยางเดียว เพราะฉะนั้น     

ถากรรมาธิการไดกรุณาใสตรงนี้เขาไป ความมั่นคงของพื้นที่ เขาไป ก็จะเปนที่อยูของ  

พวกเรา กํานัน ผูใหญบาน ที่อาภัพมานาน แลวก็ไมคอยมีโอกาสไดมีความมั่นคง 

เพราะวาทองถิ่นกําลังรุกคืบหนาไปเรื่อย ๆ กําลังขยายเติบโตไปเรื่อย ๆ เมื่อทองถิ่นขึ้นสู

เทศบาล ขึ้นสูการปกครองที่เปนเทศบาลนคร เปนเทศบาลเมือง กํานัน ผูใหญบาน        

ไมมีที่อยูครับ การไมมีที่อยูจะทําใหราษฎรขาดผูชวยเหลือนะครับ เราเปนผูชวยเหลือ

ประชาชนมาตลอดในเรื่องตาง ๆ รัฐธรรมนูญนี้มักจะกําหนดวา ในการตรวจสอบเรื่องราว

ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องความโปรงใสของทองถิ่น มักจะกําหนดวาเปนหนาที่ เปนอํานาจ

ของประชาชน แตถาประชาชนไมมีคนชวยเหลือนะครับ คาตรงนี้จะต่ํามาก จะมีความต่ํา

มากในการที่จะตรวจสอบสิ่งตาง ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงขอความกรุณาใหที่ประชุม          

ใหคณะกรรมาธิการไดกรุณาใสตรงนี้ไวให เพื่อเปนที่อยู เปนการสรางความมั่นคงแก

หมูบานชุมชน เพื่อปองกันประเทศชาติในอนาคตครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



 ๑๑๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๔๙/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ของทานก็ยังยืนยันคําแปรญัตติของทานอยูนะครับ ขอถอยคําของ

กรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการไดขอแกไขตามความเห็นของทานสมาชิกสภารางในหลายจุดดวยกัน 

นะครับ ตัดเรื่อง เปนตัวแทนของรัฐ ออก ตัดเรื่อง การกํากับดูแล ออกนะครับ เรื่อง แผน

จังหวัด ก็ตัดบางสวนออกนะครับ อานจะไดความอยางนี้ครับวา (๒) จัดระบบการบริหาร

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและ

งบประมาณเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ นะครับ             

ขออนุญาตกราบเรียนวา การเขียนเรื่องราชการสวนภูมิภาค จะเปนการเขียนขึ้น         

เปนครั้งแรกนะครับ แลวก็มีแผน มีงบประมาณ เร่ืองที่ทานสมาชิกสภารางหวงกังวลเรื่อง

ความมั่นคงนะครับ เมื่อมีงบประมาณแลว ก็สามารถไปจัดทําในทุกเรื่องได รวมทั้งเรื่อง

ความมั่นคงดวยครับ ขออนุญาตใชคําตามที่ไดเรียน 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)             

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ทานสุรพลครับ 

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ               

ทานกรรมาธิการ ทานสมาชิกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทานครับ กระผมตองขออนุญาต       

นิดหนึ่งครับ ในฐานะซึ่งทานกรรมาธิการไดปรับแกขอความ ในมาตรา ๗๗ วรรคสอง       

ซึ่ งที แ รกกระผมก็ เห็นว า  ถ าข อความเดิมนี่  น าจะ เหมาะสมอยู แล วนะครับ                       

แตเมื่อทานกรรมาธิการมาปรับแก กระผมก็ขออนุญาตตอทานประธานและที่ประชุมนี้ ---              

 

                                                                                                                      - ๕๐/๑ 



 ๑๑๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รสรินทร ๕๐/๑ 

 

ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงในฐานะซึ่งกระผมเปนผูปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับวา          

เรามีความรูสึกอยางไร และเราทํางานนี่มีปญหาอยางไร ทานประธานครับ ราชการบริหาร

สวนภูมิภาคนั้นนี่ อยางที่ทานกรรมาธิการไดชี้แจงนี่นะครับ ไดทํางานเพื่อบาน เพื่อเมือง

มานี่ตลอดเวลานะครับ อยูกันมาตั้งแตออนแตออกก็วาไดนะครับ รักษาชาติบานเมือง

มานะครับ แลวเสร็จแลวนี่นะครับ จริง ๆ แลวนี่ ในหลักการบริหารราชการแผนดินนี่ 

ราชการบริหารสวนภูมิภาคนั้นนี่เปนตัวแทนของสวนกลาง เปนตัวแทนของรัฐบาลในการ

ที่จะนําเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเหมาะสมกับพื้นที่และประชาชน สวนราชการ

บริหารสวนทองถิ่นนั้น ก็เปนราชการบริหารอีกสวนหนึ่งตางหาก ที่มีหนาที่ของตนเอง     

ในเรื่องของการพัฒนาทองถิ่น มีอิสระในการปกครองตนเอง ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา      

โลคอล ออโทโนมี  (Local autonomy) มีสภาของตนเอง มีงบประมาณของตนเอง                    

มีการตรวจสอบของตนเอง แลวก็มีกฎหมายคุมครองของตนเองดวยครับ ทีนี้เราตอง

ยอมรับครับวา งานของราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบานนั้น

ยังมีความจําเปนอยูไหม กระผมอยากจะเรียนครับ ทานประธานครับ งานในเรื่องที่

เกี่ยวกับความมั่นคง งานที่เกี่ยวกับเร่ืองปญหาที่เปนเรื่องใหญ ๆ นะครับ ปญหาเกี่ยวกับ

เรื่องยาเสพติด หรือปญหาอะไรตอมิอะไรที่จะมีมานี่นะครับ รัฐบาลก็ใชราชการบริหาร

สวนภูมิภาคนี่ปฏิบัติหนาที่นี้มาตลอด แมแตการพัฒนาก็แลวแตนะครับ แลวกระผมขอ

กราบเรียนวา เมื่อเรามีหนาที่ แลวเราก็ทํางานมา แลวทํางานมาตลอดครับ แตวาเราไมมี

แผนงาน เราไมมีงบประมาณนี่ ปญหามันจะเกิดขึ้นมากมายนะครับ อยางที่ผานมา กรณี

แผนงานนี่ ทานก็เปนหวงวา ไมควรจะเปนตัวแทนของรัฐ ถาจังหวัดไมเปนตัวแทนของรัฐ 

แลวใครจะเปนละครับ ทานประธานครับ ประเทศไทยมีปญหาแนนอน กระผมกราบเรียน

อยางนั้น เพราะวาระบบการบริหารราชการของเรานั้น แบงเปน ๓ สวน ราชการสวนกลาง 

สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นนะครับ แลวถามวา ในเรื่องเราการกํากับดูแลทองถิ่นนั้นนี่ ทานก็

เปนหวงเปนใยวา เราจะไปควบคุมทองถิ่น ทานประธานครับ จริง ๆ แลวนี่ ทองถิ่นนั้นมี

กฎหมายของทองถิ่นเอง ตองขอกราบเรียนวา แมแตการยายพนักงานเทศบาล แมแตคน

เดียวนี่ ก็ทําไมไดหรอกครับ เพียงแตวาเรานั้นเปรียบเสมือนตัวแทนรัฐบาลที่คอยดูวา ถา

เลนฟุตบอลก็เหมือนกรรมการนี่ครับ คอยดูวา ทานเตะลูกออกหรือเปลา ทานฟาวล (Foul)   



 ๑๑๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๕๐/๒ 

 

หรือเปลา ถาฟาวล ก็เปานกหวีดวาฟาวลครับ  แตไมสามารถจะลงไปเลนลูกเองไดครับ

ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นการที่ทานกรรมาธิการไดกรุณานี่ เขียนไวแตเดิมนี่นะครับ 

กระผมคิดวา เปนประโยชนตอชาติบานเมือง แลวก็ยังชัดเจนดวยนะครับ อยางเรามีแผน 

มีโครงการของจังหวัดนี่นะครับ ก็ปองกันที่จะไมใหผูมีอิทธิพล มีอํานาจบางคนมาลวงลูก

นะครับ ผมเขาใจวา เพื่อนผูวาราชการจังหวัดก็ดีนะครับ เพื่อนกํานัน ผูใหญบาน เพื่อน 

อบต. จะทราบดีครับวา ในชวงที่จังหวัดมีงบนี่ ก็จะมีคนมาลวงลูกอยางนั้นอยางนี้ แตวา

ถาเรามีแผนงาน มีโครงการปฏิบัติครบถวนนี่ ก็จะทําใหเรามีที่ที่พอจะแกไข หรือวาช้ีแจง

เขาไปไดครับ เพราะฉะนั้นทานประธานครับ กระผมจะไมรบกวนเวลานี้มาก สภานี้มาก 

เพราะกระผมเขาใจวา กระผมไมใชผูแปรญัตติ แตวาเพื่อความรอบคอบของสภานะครับ 

เพื่อสภาจะไดพิจารณาอยางรอบคอบนี่นะครับ กระผมก็ขออนุญาตกราบเรียนวา รางเดิม

ของทานกรรมาธิการนั้นนี่นะครับ ผมวาเหมาะสมในการบริหารราชการบานเมืองที่จะให

เกิดประสิทธิภาพอยูแลวครับ ขอขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ กรรมาธิการก็พยายามเอาใจเปนกลุม ๆ นะครับ ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแหละครับ 

ตอนนี้ครับ ทางกรรมาธิการไปตกลงกันกอนดีไหมครับ อาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ 

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานผูวา ทานกํานัน     

หลายทานนะครับที่เปนสมาชิกสภารางวา ความจริงรางที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไมไดทํา

ใหสาระของราชการสวนภูมิภาคดอยลงไปแตประการใดทั้งสิ้น ความจริงสิ่งที่กลุม          

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานอาจารยจรัส ทานสวิงไดพูดนี่ ก็เปนสิ่งที่กรรมาธิการพิจารณา

อยู ก็คิดวา ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแลวก็ยังมีเนื้อหาที่ไมไดดอยไปกวาเดิม ความจริง   

อยากกราบเรียนวา ราชการสวนภูมิภาคไมเคยถูกเขียนในรัฐธรรมนูญเลย กรรมาธิการนี้

เขียนขึ้นเปนครั้งแรกนะครับ ตามคําเรียกรองของหลายทาน แลวก็เราก็เห็นดวยวา      

การเขียนเชนนี้ทําใหกอใหเกิดความชัดเจนนะครับ ความจริงปญหาเรื่องเปนตัวแทนของ

ภาครัฐหรือไมนี่นะครับ ถึงไมเขียนก็เปนตัวแทนของภาครัฐอยูแลว ความจริงที่ผานมา 

 



 ๑๒๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                  รสรินทร ๕๐/๓ 

 

เขียนใหเปนตัวแทนภาครัฐครับ แตไมใชดูแลแผน ไมไดดูแลงบประมาณ ก็เปนตัวแทน

ภาครัฐไมไดอยูดีแหละครับ ความจริงที่เขียนใหมีแผนและงบประมาณแลว ตามรางของ

กรรมาธิการนี่ ก็ขออนุญาตยืนยันนะครับ จะทําใหราชการสวนภูมิภาค รวมถึงราชการ

ปกครองสวนทองที่มีศักดิ์มีศรี มีหนาตา และสามารถรับใชประชาชน รับใชบานเมืองได

อยางสมเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ตองการรับใชประชาชนมากที่สุดอยูแลวครับ 

ขอความกรุณาวา เราคุยกันเรื่องนี้มานานพอสมควรแลว ผมยืนยันนะครับวา ไมไดมี

ปญหากับราชการสวนภูมิภาคเลยครับ 

 

                    - ๕๑/๑    

 



 ๑๒๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๕๑/๑ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ในมาตรา ๗๗ (๒) นะครับ กรรมาธิการมีการแกไขตามที่ไดอานให    

ทานสมาชิกไปแลว แตยังมีสวนที่สมาชิกกลุมของทานอาจารยวัชรา หงสประภัศร         

ขอแปรญัตติไวนะครับ ผมจะถามทานสมาชิกวา มีสมาชิกทานใดติดใจรางเดิม          

กอนมีกรรมาธิการแกไขไหมครับ มีไหมครับ รางเดิม คือ กอนจะไปแกไข ก็คือ รางปกสี    

สม ๆ นะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ รางเดิมนะครับ ทานวัชราก็แปรญัตติไมเอา         

รางเดิมแลวนะครับ ผมถามวา รางเดิมมีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมีนะครับ ก็จะมีรางที่กรรมาธิการแกไขเปนหลักนะครับ ถาสมาชิกทานใดเห็นดวยกับ

รางของกรรมาธิการที่ขอแกไขลาสุด ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอแปรญัตติ 

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทาํการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายชํานาญ ภูวิลัย  : ขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ ทานประธานครับ   

คือ อยากจะขอลงเปน ๒ ตอนไดไหมครับ เร่ืองงบประมาณ กับเรื่องความมั่นคงนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ลงไปเลยครับ แลวถาหากวาทานชนะ เดี๋ยวมาวากันอยูตรงไหน เชิญเลยครับ นั่งกอนครับ 

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมไมเขาใจครับ ทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

เห็นดวย ๖๙  ไมเห็นดวย ๖  งดออกเสียง ๑  ไมลงคะแนน ๑  เปนไปตามที่กรรมาธิการ

แกไขลาสุดนะครับ ใน (๒)    

 

 



 ๑๒๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๕๑/๒ 

 

   (๓) นะครับ มีกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ก็คือ ขอแกไข (๓) ยังติดใจ

ไหมครับ อาจารยสวิงครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดขอแกไขใน (๓) นะครับ 

แลวก็ปรากฏวา คณะกรรมาธิการไดแกไข แลวก็ดูแลวเปนที่พอใจ ผมไมติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ขอบพระคุณมากครับ (๔) นะครับ ก็ยังมีกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ทานใด  

ยังติดใจไหมครับ อาจารยสวิงครับ  (๔) ของทานเติมคําวา ธรรมาภิบาล เขาไป ติดใจ   

ไหมครับ เชิญอาจารยสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมคิดวา   

ในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลนี่นะครับ ก็ไดมีสวนที่อยูในสวนอื่น ๆ อยูแลวนะครับ    

ผมไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ขอบพระคุณครับ กลุมของอาจารยวัชรา (๔) ครับ ยังติดใจไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ขอบคุณครับ (๕) ถึง (๙) ไมมีทานใดแปรญัตติไวนะครับ มีสวน (๑๐) (๑๑) กลุมของ

ทานอาจารยวิชัย รูปขําดี ขอเพิ่มขอความ ยังติดใจไหมครับ อาจารยกิตติครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ ครับ ในสวนของมาตรา ๗๗ (๑๐) กับ (๑๑) นั้นนี่นะครับ กระผม

จะขอใชเวลาของที่ประชุมแหงนี้เพียงสั้น ๆ นะครับ คือ จะขอพูดรวมกันไปนะครับ ในเรื่อง

ของการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรของรัฐ         

ผมคิดวา เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปไดดวยดี  

นะครับ อยางไรก็ตาม การที่บุคลากรของรัฐจะมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหภารกิจ     

ของแตละคน แตละหนาที่สําเร็จตามวัตถุประสงคที่มุงหมายนั้น เร่ืองของหลักประกัน   

ดานคาจางก็ดี ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                - ๕๒/๑ 



 ๑๒๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๕๒/๑ 

 

เร่ืองของดานสิทธิ สวัสดิการตาง ๆ ของบุคลากรของรัฐ ก็เปนสิ่งที่จําเปนที่บุคลากรของรัฐ

ก็ควรจะได รับเชนเดียวกัน  เพื่อที่จะได มีจิตใจที่ มุ งมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่นะครับ 

เพราะฉะนั้นในสวนนี้ คิดวาทานประธานอาจจะยังไมทราบ หรือทราบดีอยูวา ในปจจุบัน

ไดมีการพัฒนาระบบขาราชการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ไดมีบุคลากรของรัฐประเภท   

ใหม ๆ เกิดขึ้น เชน พนักงานของรัฐ พนักงานราชการ เปนตน ซึ่งบุคลากรของรัฐในระบบ

ใหมนะครับ จะไมมีสวัสดิการเทาที่ควรนะครับ หรือวาเรื่องของหลักประกันนั้น ก็ยัง       

ไมชัดเจนวา คาจางจะเปนอยางไร หรือเมื่อพนจากการทํางานไปแลวจะมีสวัสดิการที่

ไดรับจากรัฐอยางไรนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้คิดวา ก็นาจะมีความจําเปนที่จะตอง

เพิ่ม (๑๐) และ (๑๑) เขาไป เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๔๔ ที่ไดใหบุคคลนะครับ ยอมมี

สิทธิไดรับหลักประกันในเรื่องของการดํารงชีพ ทั้งในระหวางการทํางาน และเมื่อพนภาวะ    

การทํางานครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญอาจารยพิสิฐครับ 

  (นายสวิง ตันอุด ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานครับ ผมขอประทวง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  เมื่อกี้ทานประธานผาน (๔) ไปจนถึง (๑๐) นี่นะครับ  

โดยที่ไมไดถามวา มีใครเห็นดวยกับทางกรรมาธิการหรือไม เพราะวาตามมาตราตาง ๆ 

เหลานี้นะครับ ทางกรรมาธิการมีการแกไข มีการตัดอนุตาง ๆ นี่ออกไปหลายอนุนะครับ 

ซึ่งผมคิดวา อันนี้จะตองถามดวยครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เมื่อกี้ผมก็ถามรวมไปหมดแลวครับ ทานสวิงครับ ผมถามวา 

  นายสวิง ตันอุด : ทานประธานบอกวา ไมมีใครขอแปรญัตติครับ         

ทานประธานครับ  

 



 ๑๒๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๕๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถาอยางนั้นผมขออนุญาตถามอีกทีนะครับ ขอบพระคุณนะครับ ทานยังติดใจหรือครับ 

พอดีเมื่อกี้ผานไป (๑๐) (๑๑) ที่ขอเพิ่ม อยางนั้นไป (๑๐) (๑๑) กอนแลวกันนะครับ       

ไมเปนไรนะครับ แลวเดี๋ยวผมมาถามทานอีกทีแลวกัน เชิญตอใหจบเลยนะครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นที่เมื่อสักครูทานสมาชิกไดเสนอขึ้นมานะครับ   

มีการใหเพิ่มมาตรา ๗๗ (๑๐) นี่นะครับ ก็เปนเรื่องของการสนับสนุนใหมีการออมเพื่อการ

ชราภาพ สําหรับพนักงานของรัฐประเภทอื่นนะครับ ที่นอกเหนือไปจากระบบราชการ     

ซึ่งอยางที่เราทราบกันนะครับวา ระบบราชการนี่ เรามีระบบบําเหน็จบํานาญมาชานาน 

แลวก็เมื่อสิบกวาปที่ผานมานี้นะครับ ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการนี่ ก็ไดมีการ

ปรับปรุงเสียใหม ใหเปนระบบกองทุน ก็คือ กองทุน กบข. ก็คือ สนับสนุนใหขาราชการ      

มีการออมของตัวเองเปนจํานวนที่ชัดเจนนะครับ แตวาเนื่องจากยังมีระบบเกาอยูนี่ 

สัดสวนบางสวนก็ยังคงเปนการใหเปนในลักษณะบาํนาญอยู แตทิศทาง ก็คือ จะพยายาม

ใหขาราชการนี่นะครับ ตอไปในอนาคตตองเขาสูระบบใหมนี้ ก็คือ เปนการเก็บเงินของ

ตัวเอง และรัฐก็สงเคราะหสวนหนึ่ง และ กบข. ก็ดูแลนะครับ สําหรับในสวนของลูกจาง

นั้น ขณะนี้ก็มีระบบที่เรียกกันวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นะครับ ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

ที่ผานมานี่ ขาราชการไมไดเปน เพราะถือวามี กบข. แลว แตวาผูที่อยูในระบบของรัฐ    

อ่ืน ๆ ไมวาจะเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับ หรือลูกจางของรัฐ อยางที่ทานสมาชิก

ไดหยิบยกขึ้นมาก็ดีนะครับ ก็ไดเขาสูการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แลวก็ได

ประโยชนจากเรื่องของการออมในลักษณะนี้ โดยที่รัฐก็จายใหสวนหนึ่ง แลวก็ผูออมก็เก็บ

ไวอีกสวนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นก็อยากกราบขอเรียนวา ที่ทานสมาชิกไดเปนหวงเปน

ใยนั้นนะครับ ก็ยังมีระบบนี้อยูแลว เพียงแตวา ระบบปจจุบันนี้เปนระบบที่ไมใชบังคับ     

เปนระบบสมัครใจ เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลูกจางบางสวนที่ไมไดแสดงความสมัครใจไว 

นะครับ แตถาหากเรามีการปฏิบัติตามที่เราไดแสดงเจตนารมณไวแลว ในมาตรา ๘๓ (๒) 

ในเรื่องของการใหมีการออมนี่นะครับ ตอไประบบนี้ก็นาจะเปนการบังคับที่ทําใหทุกคนนี่              

มีสวัสดิการในสวนนี้ อยางถวนหนากันครับ 



 ๑๒๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๕๒/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยกิตติ ติดใจไหมครับ ชี้แจงแลว พอจะนาจะชัดเจน เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

กิตติ ตีรเศรษฐ ครับ คือไดรับฟงคําชี้แจงของทานกรรมาธิการแลวนี่นะครับ ในสวนของ

ขาราชการนั้นไม มีปญหานะครับ  แตในสวนของบุคลากรของรัฐประเภทอื่น  ๆ              

เชน พนักงานของรัฐ ยังไมสามารถเปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการได 

เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หลักประกันยังมีไมชัดเจน  สําหรับบุคลากรของรัฐทั้งหมด            

ทุกประเภท ก็อยากจะฝากทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณาพิจารณาในสวนนี้ดวยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

 

          - ๕๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๕๓/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานกรรมาธิการครับ อาจารยกิตติบอกยังไมชัดเจนนะครับ ขอความชัดเจนครับ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ อยางที่ผมไดเรียนชี้แจงนะครับวา กบข. นี่นะครับ      

เปนกองทุนที่ตั้งขึ้นมานะครับ แลวก็ดูแลขาราชการ ซึ่งขณะนี้ก็มีสัก ๗๐ เปอรเซ็นต ของ

ขาราชการที่เขามาเปนสมาชิกนะครับ หลักก็คือวา ใหสมาชิกจายสวนหนึ่ง แลวก็รัฐก็จาย

อีกสวนหนึ่ง รวมกันแลวนี่นะครับ เม่ือขาราชการทานนั้นเกษียณในวัยเกษียณแลวนี่ ก็จะ

มีเงินกอนใหเขานะครับ เพื่อใหเขาดูแลบั้นปลายของชีวิตไดนะครับ แตขณะเดียวกัน ก็ยัง

มีขาราชการอีกจํานวนหนึ่งซึ่งยังไมยอมที่จะเขาสูระบบนี้ ก็ยังคงเปนระบบบํานาญ        

ซึ่งเปนระบบที่ราชการในอดีตที่ผานมาไดจัดไวให แตขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะยกเลิก

ระบบบํานาญอันนี้ลงไปนะครับ ซึ่งเปนระบบเดียวกับ เปนลักษณะเดียวกับที่ประเทศ  

ตาง ๆ  ในโลกก็พยายามเดินตามนี้นะครับ สําหรับพนักงานของรัฐอ่ืน ๆ อยางเชนที่ผมได

กราบเรียนไปแลวนี่ พนักงานรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่ออก

นอกระบบก็ดีนะครับ ทานเหลานี้ก็จะมีการจัดระบบที่เรียกวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    

ซึ่ งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ  รัฐก็อาจจะจายสักสวนหนึ่ ง  ก็คือ  ประมาณ               

๑๐ เปอรเซ็นต เศษ ๆ ของเงินเดือนนะครับ แลวเอกชน หรือพนักงานนั้น ก็จายอีก

ประมาณ ๑๐ กวาเปอรเซ็นต นะครับ รวมกันแลว เปนกวา ๒๐ เปอรเซ็นตของเงินเดือน 

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวัยเกษียณแลวนี่ พนักงานของรัฐ ลูกจาง

ของรัฐเหลานี้ก็จะมีเงินกอนเก็บไว ไมผิดแผกแตกตางไปจาก กบข. ที่กระผมไดกราบเรียน

เมื่อสักครูนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยกิตติครับ เห็นดวยไหมครับ กรรมาธิการบอกไมตางนะครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ อีกครั้งหนึ่งครับ คือตางกันนะครับ เพราะวาปจจุบันนี่ประเด็นที่

ผมเรียน ไมใชของขาราชการ เปนของพนักงานของรัฐนะครับ ซึ่งกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ หรือ กบข. ยังไมไดมีการปรับแกกฎหมายที่จะใหพนักงานของรัฐสามารถ     



 ๑๒๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๕๓/๒ 

 

เขาเปนสมาชิกของกองทุนได เพราะฉะนั้นเรื่องของการออม หรือในเรื่องของกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพนั้น บางแหงก็ไมมีนะครับ เพราะฉะนั้นหลักประกันในเรื่องของสิทธิ หรือ

สวัสดิการเพื่อการดํารงชีพ หรือเม่ือพนภาวะการทํางานนี่ ยังไมมีความชัดเจนพอนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญครับ อาจารยพิสิฐครับ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ คือ ประเด็นของ กบข. นี่นะครับ เขามีความชัดเจนวา       

เขาบริหารดูแลเงินของขาราชการเทานั้นนะครับ แมกระทั่งพนักงาน กบข. เองก็ไมไดเปน

สมาชิก กบข. ก็ยังตองไปตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ ถึงแมวาจะเปนองคกรของรัฐ

เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้ ก็อยากจะขอกราบเรียนวา ในสวนของพนักงาน

ของรัฐอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยก็ดี ลูกจางของรัฐอ่ืน ๆ ก็ดี ขณะนี้        

ก็มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ ซึ่งมีกองทุนคอนขางจะเปนตัวเปนตนนะครับ มีประธาน

ขณะนี้เปนระดับถึง ซี ๑๐ ของกระทรวงแรงงาน เปนประธานอยูนะครับ ทานคุณหมอ

สมเกียรติ ขออภัยที่เอยนาม ก็เปนประธานอยู เพราะฉะนั้นจริง ๆ แลว ระบบการออมนี่มี

อยูแลว เพียงแตวาลูกจางหรือพนักงานเหลานี้ยังไมไดเปนสมาชิก กบข. เพราะวา

เจตนารมณ กบข. มีไวเพื่อขาราชการเทาน้ันนะครับ ไมไดมีไวเพื่อพนักงานอื่น ๆ แลวก็ให

พนักงานอื่น ๆ ไดเขาระบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนระบบสมัครใจนะครับ ยัง

ไมไดบังคับ แตวาอยางที่ผมไดกราบเรียนนะครับวา ตอไป ถาเกิดมาตรา ๘๓ (๒) เราได

ดําเนินการแลว ก็จะมีการบังคับเกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหพนักงานทุกระดับ ทุกประเภทของรัฐ

ไดเขามามีประโยชน ไดประโยชนจากสวนนี้อยางถวนหนากันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เมื่อกี้เห็นทานอัชพรจะอธิบายเพิ่มหรือครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ กราบเรียนอยางนี้ครับวา คือ

โดยระบบของบุคลากรภาครัฐนั้น โดยปกติจะมีกฎหมายรองรับ ไมวาจะเปนขาราชการ        

 



 ๑๒๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๕๓/๓ 

 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  รวมทั้งพนักงานที่ออกนอกระบบของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ก็จะมีกฎหมายรองรับ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับคาจาง เกี่ยวกับหลักประกันใน

การออกจากงานครับ อาจจะขาดอยูบาง ก็คือ ประเภทลูกจางประจําที่มีการแปรญัตติ       

แตก็กราบเรียนวา ลูกจางประจําในขณะนี้ โดยนโยบายของทางราชการนั้น พยายาม

ลดลง และพยายามปรับเปลี่ยนใหเปนระบบของพนักงานราชการ ซึ่งในระบบของ

พนักงานราชการนั้น ก็จะเปนการจางที่มีระยะเวลาจํากัด หลักประกันตาง ๆ จะเปนไป

ตามสัญญาจางนะครับ ซึ่งจะพูดถึงเรื่องทั้งคาจาง ทั้งการออกจากงานในกรณีที่มีสัญญา

จางตามระยะเวลานะครับ --------------------------------------------------------------------------- 

       

           - ๕๔/๑ 

 

 

 

 

 



 ๑๒๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๕๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นกราบเรียนวา ในสิ่งที่ไดแปรญัตติเขามานั้น ปจจุบันนี้โดยสวนหนึ่งมีอยูแลว 

แลวก็ในสวนหนึ่งที่การแปรญัตตินั้น ก็อยูในการพัฒนาของระบบราชการซึ่งแตกตาง

ออกไปนะครับ เพราะฉะนั้นกราบเรียนวา โดยทั่วไประบบของทางราชการ และเจาหนาที่

ของรัฐมีความคุมครองโดยกฎหมายครบถวนนะครับ ขาดแตอยางที่กราบเรียนนะครับ 

ลูกจางประจํา ซึ่งกําลังจะยกเลิกไป โดยการปรับเปลี่ยนไปเปนพนักงานราชการ และ    

อันนั้นก็เปนไปตามสัญญาจาง ก็จะตองไปกําหนด หรือไปเจรจากันอยูในระหวาง   

สัญญาจางครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยกิตติครับ  อาจารยศรีราชาครับ  ตอนนี้สวนของสมาชิกเขาขอแปรญัตติ            

เพิ่มเขามานะครับ อาจารยกิตติครับ 

   รองศาสตราจารยกิตติ ตรีเศรษฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม กิตติ  

ตีรเศรษฐ ครับ ผมคิดวายังมีความเขาใจที่ไมตรงกันอยูนะครับ จริง ๆ ก็ไมอยาก           

ยกประเด็นของพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้นมาเทาไร แตเมื่อสักครู เมื่อทานกรรมาธิการ       

ไดพูดถึงพนักงานมหาวิทยาลัย ผมขออนุญาตเรียนนะครับวา พนักงานมหาวิทยาลัย

ปจจุบันนี้ยังไมมีกฎหมายรองรับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย การไดรับคาตอบแทน    

ในปจจุบันเปนเพียงขอตกลงระหวางรัฐบาลกับบุคคลที่ไดรับการจางนั้นเอง แลวก็การจาง

ตามที่ทานกรรมาธิการทานไดพูดถึง ก็เปนการจางที่ มีระยะเวลาตามสัญญาจาง              

ถาหากวาไมมีการตอสัญญาจาง ก็จะมีปญหาในเรื่องของประเด็นใน (๑๑) ที่ไดขอเสนอ

ขึ้นมา และถาพูดถึงลูกจางประจําซึ่งกําลังจะกลายเปนพนักงานราชการ อันนี้ยิ่งแลวใหญ

นะครับ เพราะพนักงานราชการนี้จะมีสัญญาจาง จริง ๆ แลวเปนชุดไมเกิน ๔ ปนะครับ  

แลวเมื่อไมมีการจางตอ ก็คือ ขาดหลักประกันทุกอยางเลย ฉะนั้น ในสิ่งนี้ผมคิดวา ในเมื่อ

มาตรา ๔๔ รัฐใหหลักประกันสําหรับบุคคลทั่วไปในการที่จะไดมีหลักประกันในเรื่องของ

การดํารงชีพ ทั้งในระหวางการทํางาน และเมื่อพนภาวะการทํางาน แตบุคลากรภาครัฐ

กลับไมไดรับการดูแลตรงสวนนี้ มันก็จะไมสมดุลนะครับ ถาหากวาในสวนของที่มี

บุคลากรไดรับการจางเขามาตามสัญญาจาง แลวเมื่อพนสัญญาจางแลว ขาดหลักประกัน

ใด ๆ ทั้งสิ้น ขอบพระคุณครับ 



 ๑๓๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๕๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เปนอยางอาจารยกิตติวาหรือเปลาครับ กรรมาธิการลองดูก็ไดนะครับ เดี๋ยวผมจะไป    

(๔) กอน หรือวาทานยังยืนยันครับ เชิญครับ 

 นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  

จริง ๆ ประเด็นที่ทานสมาชิกเมื่อสักครูไดยกขึ้นมานี่ ก็คือ เสนอใหพนักงานของรัฐ 

โดยเฉพาะพนักงานของมหาวิทยาลัยก็ดี หรือลูกจางประจําก็ดี ไดเปนสมาชิก กบข.      

ใชไหมครับ ที่ทานตองการเสนอ คือ ใหไดรับหลักประกันในเรื่องของบํานาญในสวนนี้ แต

ที่ผมกราบเรียนนี่ ก็คือวา ทิศทางของการออมเพื่อชราภาพทุกวันนี้นี่ รัฐไดเปลี่ยนไปแลว      

จากเดิมนะครับ เดิมนี่ขาราชการมีระบบบํานาญ หรือเลือกบําเหน็จก็ได แตสวนใหญ      

ก็จะเลือกบํานาญ แตเมื่อมีระบบบํานาญนี่ ก็เปนปญหา แลวก็ทําใหการบริหารจัดการ   

ในสวนนี้ขาดความชัดเจน เพราะฉะนั้นเมื่อสักสิบปที่แลวนี่ รัฐก็ไดจัดตั้ง กบข. ขึ้นมา    

โดยใหขาราชการเขามาสูระบบ กบข. โดยใหมีการออมเกิดขึ้นในสวนของภาครัฐ ในสวน

ของภาครัฐที่จายสมทบก็ดี หรือวาในสวนของพนักงาน ก็คือ ขาราชการนี่ ไดจายสมทบ   

เขามา แลวก็มีการออมในสวนนั้น แลวกฎหมายก็จํากัดเฉพาะในสวนของขาราชการ      

แตวาที่ทานเปนหวง ก็คือ เปนหวงอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ พนักงานอื่น ๆ ที่ไมใชขาราชการ   

ซึ่งกระผมขอเรียนยืนยันวา ระบบอื่น ๆ นั้นนี่ แทที่จริงแลวก็มีการรองรับอยูแลว ก็คือ    

เร่ืองของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี่นะครับ กฎหมายก็มีไวมาตั้งแต   

ป ๒๕๓๐ ที่ใหนายจางและลูกจางนี่จายสมทบเขาไป ขางละไมเกิน ๑๕ เปอรเซ็นต 

รวมกันนี่ก็เปนจํานวนมากอยู คือถึง ๓๐ เปอรเซ็นตของเงินเดือน ซึ่งเงินสวนนี้ก็จะมีการ

สะสม แลวก็ออมไปจนถึงวัยเกษียณอายุ แลวก็ไดรับเปนสิทธิประโยชนเร่ืองภาษีอากร     

ไมตองเสียภาษีทั้งเงินที่จายเขา หรือไดรับประโยชน หรือเงินขาออกก็ตาม เพราะฉะนั้น

สวนนี้นี่มีเปนที่ แลวก็เปนหลักที่เปนหลักสากล เปนหลักที่ยอมรับกัน ฉะนั้นผมขอเรียน

ยืนยันวา พนักงานสวนนี้เรานาจะดูแลใหเขาไดรับประโยชนในสวนนี้มากกวาที่จะผลักให

เขาเขาไปสูระบบของ กบข. เพราะ กบข. นี่ เขามีเจตนาที่ชัดเจนวา เขานี่ดูแลขาราชการ        

เปนหลัก เปนการเฉพาะครับ  

 



 ๑๓๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๕๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ อภิปรายกัน ๓ รอบแลวนะครับ กรรมาธิการถามวา ทานสมาชิกเขาใจไหม ทาน

สมาชิกก็ยังสั่นหัว ไมเขาใจนะครับ ก็คือ อาจารยกิตติ ผมอยางนี้ครับ เดี๋ยวครับอาจารย

ศรีราชาครับ พอดีมันเปนเรื่องของคนแปรกับกรรมาธิการนะครับ ----------------------------- 

 

                     - ๕๕/๑  

 

 

 

 

  

 

 



 ๑๓๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๕๕/๑ 

 

ผมขออนุญาตใหทานปรึกษาหารือกันใหตรงกันเสียกอน เพราะอภิปราย ๓ รอบแลวก็ยัง

ไมตรงกันนะครับ ผมขออนุญาตแขวนของทานไวนะครับ แลวก็ไป (๔) ที่คางอยู ขออภัย

อาจารยศรีราชานะครับ เพราะวามันเปนคูกรณีกันนะครับ ขออนุญาตใหทานชวยคุยกัน

ใหตรงกันกอนนะครับ เพราะเขาใจวา มันมีสวนที่ไมตรงกันอยู อภิปรายก็คงจะไมตรงกัน

อยูดีนะครับ ผมขออนุญาตกลับมา (๔) ที่กรรมาธิการแกไขนะครับ แตไมมีสมาชิก    

สงวนคาํแปรญัตติไว หรือยื่นคําแปรญัตติไวนะครับ (๔) อาจารยสวิงครับ ขอความกรุณา

ทานชวยไปคุยกันเลยครับ จะไดตรงกัน 

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ที่จริงแลว

เรื่องนี้ผมคิดวา ถาอยากจะใหกรรมาธกิารไดชี้แจง เพราะวาตอนนี้ ตั้งแต (๔)  (๕) แลวก็ 

๗  ๘  ๙ นี่นะครับ กรรมาธิการขอแกไข ซึ่งผมคิดวา จริง ๆ แลวผมติดอยูในบางวงเล็บ แต

วาอยากจะฟงเหตุผลนะครับวา ที่จริงขอแกไข แลวมันกระทบกับระบบของการแปรญัตติ 

ของเราเดิมนี่นะครับ ถาหากวาพอใจ ก็จะไมมีปญหานะครับ แตวาผมคิดวา นาจะมีการ

ชี้แจงเรื่องนี้ครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไดครับ ทานกรรมาธิการครับ อาจารยอัชพร ตั้งแต (๔) ไปนี่นะครับ เอาสวนที่มีการ

แกไข ๔ ๕ ๗ ๘ ๙ เชิญครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจง  

อยางนี้นะครับวา (๕) นั้น ที่ขีดเครื่องหมายตัดออก ความจริงแลวเอาไปรวมอยูใน (๔) 

เพื่อใหขอความกระชับขึ้น เพราะเห็นวา การจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นนั้น 

คือ ในความหมายของการพัฒนาระบบงานภาครัฐ ซึ่งเปนคํากวาง เพราะฉะนั้นก็จะเอา

ขอความในตอนทายของ (๕) นั้น เขาไปใส เปนขอความที่ขีดเสนใตนั้น คือ ขอความที่ (๕) 

เดิม ดังนั้น ความหมายจะอยางเดียวกันครับ สวนขอความใน (๔) ที่มีการตัดออกนั้น 

เพราะเห็นวา มีอยูในมาตรา ๗๓ ซึ่งลักษณะเดียวกัน คือ การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ

อยูแลวครับ ใน (๗) และ (๘) นั้น ไดนําไปรวมอยูใน (๓) ที่มีการขีดเสนใต เพราะเห็นวา 

เปนเรื่องเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น หรือการพัฒนาระบบทองถิ่นดวยกันครับ ซึ่งพอ 



 ๑๓๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๕๕/๒ 

 

(๗) (๘) ไปรวมใน (๓) แลว จะทําใหขอความใน (๓) ทั้งหมดนั้น เปนไปตามรัฐธรรมนูญ        

ป ๒๕๔๐ คือ ในเรื่องทองถิ่น ซึ่งบัญญัติรวมกันเชนเดียวกันนะครับ ใน (๙) ที่ตัดเรื่อง

จัดทํามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมนั้น เพราะไดแยกไปบัญญัติเปนหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ 

เปนหมวดวาดวยจริยธรรมโดยเฉพาะอยูแลวครับ นี่คือ การแกไขโดยสรุปครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสวิงครับ  

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด นะครับ     

ผมติดใจอยูนิดเดียวนะครับ หลังจากที่ไดฟงกรรมาธิการชี้แจงนะครับ ทานบอกวา ไดนํา 

(๕) เขาไปรวมกับใน (๔) ผมคิดวา (๕) มีนัยอยูหลายประการ ไมใชเปนเรื่องเกี่ยวกับ

ทางดานการจัดบริการใหรวดเร็ว หรือประสิทธิภาพโปรงใสเทานั้นเอง แตเร่ืองเกี่ยวกับ  

การจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นนะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็ตั้งคําถาม

กรรมาธิการนะครับวา สมมุติตอไปขางหนา เราเองเกิดปญหาในเรื่องเกี่ยวกับระบบของ

การบริหารราชการ แลวจําเปนที่จะตองสรางเขตปกครองตัวเองของตัวเองขึ้นมาในระบบ

บริหารราชการอีกแบบหนึ่ง ที่ เ รียกวา เปนเขตพิเศษ ผมอยากจะตั้งขอสังเกตวา 

ไมอยางนั้นเราจะล็อกตัวเองหมดเลย เพราะวาจริง ๆ เราสรางระบบการบริหารราชการ   

๓ ระบบ ซึ่งผมคิดวา อันนี้เองนาจะเปดชองไวสําหรับในแงของการที่จะเกิดปญหา

ขางหนา เพราะวาจริง ๆ แลวเนื้อหาใน (๕) ที่จะไปรวมกับ (๔) ไมไดมีเร่ืองเกี่ยวกับการ

จัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นนะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้อยากจะขอฟงคําชี้แจง

จากกรรมาธิการครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ อยางที่กราบเรียนแลววา คณะกรรมาธิการ 

มองวา คําวา พัฒนาระบบงานภาครัฐ ซึ่งเขียนอยูใน (๔) นั้น มันรวมถึงการจัดระบบงาน

ของราชการ งานของรัฐทุกอยาง ไมวาจะจัดเปนในเรื่องรูปแบบการบริหารหรือวิธีการ

ทํางาน ---------------------------------------------------------------------------------------   - ๕๖/๑ 



 ๑๓๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                        ปทิตตา ๕๖/๑ 

 

เพราะฉะนั้นพอดูในถอยคําของ (๔) นะครับวา พัฒนาระบบงานภาครัฐ  ซึ่งเปนคํากวาง

ครอบคลุมทั้งหมดแลว โดยจะใหมุงเนน ๒ เร่ือง ก็คือ พัฒนาคุณภาพ จริยธรรมของ

เจาหนาที่ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ รูปแบบนี่ก็คือ การจัดระบบราชการและงาน

ของรัฐ  และวิธีการทํางาน  ก็คือ  การทํางานของขาราชการ  กระบวนการทํางาน 

วัตถุประสงค ก็คือ เพื่อใหบริการสาธารณะเปนไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   

ตาง ๆ โดยคํานึงถึงประชาชน ซึ่งเปนขอความเดียวกับ (๕) เพราะฉะนั้นโดยแนวความคิด

ของกรรมาธิการในการแกไขที่จะรวมกันนั้น ก็เพื่อใหครอบคลุมไปทุกเรื่องในการพัฒนา

ระบบงานภาครัฐ  ไมวารูปแบบ และวิธีการทํางาน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไป อยางที่    

ทานสวิงไดกรุณายกขึ้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

อยากจะขอความกรุณาทานกรรมาธิการ แลวก็เพื่อน สสร. ชวยดูใหดีนะครับ (๕) นี่มันพูด

ถึงการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ก็คือ จัดได แตจัดนั้น จะตองเปนไป

เพื่อใหการจัดทํา และการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ

ได ก็คือ ไปใหมีโอกาสในการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในอนาคตได 

แต (๔) นี่ มันพูดถึงการพัฒนา พัฒนาระบบงานภาครัฐ มุงเนนพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม 

แลวก็ไปพูดถึงวา ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน ผมวา มันคนละเรื่อง   

นะครับ ที่จะไปบอกวา การปรับปรุงรูปแบบวิธีการทํางาน นั่นคือ การจัดระบบราชการ

และงานของรัฐอยางอื่นแลวนี่ ผมวามันไมใชนะครับ วัตถุประสงคมันคนละเรื่องเลย ถา

อาน (๔) ทั้งหมด เปนเรื่องของการพัฒนาระบบงานภาครัฐ ที่มุงเนนพัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรม อะไรตออะไร แลวก็ปรับปรุงรูปแบบ อะไรก็วาไป อันนั้นไมติดใจ แต (๕) มัน

แยกออกมาอีกเรื่องหนึ่ง ไมนาจะบอกวาเปนเรื่องเดียวกัน แลวทานไปตัดทําไมครับตรงนี้  

เชนเดียวกันกับ (๙) นะครับ ก็เชนเดียวกัน ผมพูดไปเลยก็แลวกัน จัดใหมีแผนพัฒนา

การเมือง และจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงในการเมือง และ

เจาหนาที่ของรัฐ ผมเองดีใจวา มันมีจัดมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรม  แล  วก็เปน 



 ๑๓๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                        ปทิตตา ๕๖/๒ 

 

จุดหนึ่งที่ไดไปบอกประชาชนมากมาย และเดี๋ยวนี้ตัดออก ผมเลยไมรูจะพูดอยางไรกับเขา 

พวกเราจะพูดกันอยางไรตรงนี้ ไปตัดทําไมครับตรงนี้ ขอถามนิดเดียวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ที่ตัดนี่ กรรมาธิการเขาบอกยายไปอยูในหมวดจริยธรรมนะครับ เมื่อกี้ที่อธิบายนะครับ 

เดี๋ยวอาจารยลองไปดูอีกทีวา มันยายแลวไปไดไหมนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ตกลง

เมื่อกี้ (๔) (๕) นี่  

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)     :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ คือ ถาทางสมาชิกเห็นวา ถาแยกอยูอยางเกานั้น นาจะมีความหมายไดครอบคลุม  

ทุกเรื่องมากกวา กรรมาธิการก็ไมขัดของครับวา (๔) กับ (๕) นั้น คงขอความเดิมที่        

กอนแกไขทั้งหมดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

สวน (๙) ก็ยายไปแลวนะครับอาจารยครับ ไมไดหายไปไหนเลยนะครับ ทานอัชพรให

ความชัดเจนอีกทีครับ (๙) ครับ  

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือ (๙) ยายไปตั้งเปนหมวดใหม 

หมวดวาดวยจริยธรรมทั้งหมดนะครับ ซึ่งจะเขียนรายละเอียดไดมากกวาเขียนอยูตรงนี้    

ก็เพื่อไมใหเกิดความสับสนวา นอกจากจะมีแผนพัฒนาการเมือง แลวก็ในแผนพัฒนา

การเมืองจะพูดถึงมาตรฐานหรือไมนั้น ก็ไปดูในรายละเอียดในหมวดวาดวยคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักการเมืองทั้งหมด ซึ่งจะมีรายละเอียดมากกวานั้นครับ 

 รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : โทษนะครับ ทานชวยชี้นิดหนึ่ง      

ไดไหมครับ อยูหนาไหน อยางไร ขอดูนิดเดียวครับ เพราะทานยายไปยายมา ผมตาม    

ไมทันจริง ๆ 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : จะอยูในหมวด ๑๓ นะครับ        

หนา ๑๓๑ ตั้งแตมาตรา ๒๗๐ เปนตนไป ๒๗๐ กับมาตรา ๒๗๑ ซึ่งจะกําหนดถึง

มาตรฐานจริยธรรมในการดําเนินการ การมีหนวยงานของ ปปช. และผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา เขามารับผิดชอบในการดูแล ก็จะชัดเจนขึ้นในการนําไปปฏิบัติใหเปนผลครับ  

 



 ๑๓๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                        ปทิตตา ๕๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็ตกลง (๔) (๕) กลับไปเปนแบบเกานะครับ กอนมีการแกไขนะครับ (๗) (๘) ไมมีสมาชิก

ติดใจ (๙) ยายไปแลว อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

 

         - ๕๗/๑ 

 

  



 ๑๓๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๕๗/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ บอกยายไปอยู

หมวด ๑๓ นี่ ๑๓ ก็ไมไดมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา เพราะจากเดิมทานก็เขียนไวอยางนี้       

หรือทานคิดวามันไมจําเปนครับ ผมเห็นหมวด ๑๓ ทั้งหมดเลย มาตรา ๒๗๐  ๒๗๑     

ทานไมไดเพิ่มเติมอะไรขึ้นมา แลวมันยายมาไวอยางไร ขอความเขาใจนิดเดียว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  คือหมวด ๑๓ นั้นมีแตตน ถูกครับ 

ทีนี้พอเรากลับมาทบทวนในตอนครั้งที่ ๒ นั้นก็เห็นวา ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมทั้งหลาย

นั้นมันอยูในหมวด ๑๓ โดยเฉพาะแลว มีการกําหนดหนาที่ผูที่จะตองรับผิดชอบดูแล

เรียบรอยแลว การเขียนในเรื่องมาตรฐานคุณธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทิ้งไว

ใน (๙) อีก ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐบาลเทานั้น ก็จะแคบไป เมื่อเราเขียนอยูในหมวดนั้น 

หมวดเรื่องคุณธรรมของนักการเมืองโดยเฉพาะแลว ตรงนี้ก็ไมจําเปนตองเขียน มันจะซ้ํา

กัน แลวก็จะเกิดความสับสนวา ตกลงเปนหนาที่รัฐบาล หรือเปนหนาที่ขององคกรอิสระ

รัฐธรรมนูญในการดูแลเรื่องมาตรฐานคณุธรรมนักการเมืองครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็คือ ไมจําเปนตองมีแลวครับ (๙) นะครับ เอานะครับอาจารยครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ โดยสรุปนี่ทานไมไดยายใชไหม 

ทานตัดออกเฉย ๆ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมไดยายครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะคิดวามันไมจําเปนตองมี 

อยางนั้นจะไดเขาใจ เพราะวายายผมก็ตามหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ อยางนั้นผานหมดนะครับ ก็คงติดคางที่ (๑๐) กับ (๑๑) ที่มีสมาชิก

ขอเพิ่มขอความ  ยังไมมาหรือครับ  อยางนั้นเดี๋ยวรอก็ได  ไมเปนไรนะครับ อยางนั้น 

 



 ๑๓๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๕๗/๒ 

 

ดําเนินการตอไปเลยนะครับ แลวเดี๋ยวคอยกลับมาอีกทีหนึ่งครับ แขวนไวกอนในสวนที่ 

ขอเพิ่มนะครับ ทานเลขาครับ เชิญครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ  (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษา และ

วัฒนธรรม มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

สวนที่ ๔ นะครับ ยังไมถึงมาตรา ๗๘ นะครับ เอาเฉพาะสวนที่ ๔ ที่กรรมาธิการแกไข  

เพิ่มขอความวา การสาธารณสุข เขาไปนะครับ อาจารยกรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธาน ดิฉัน กรรณิการ       

บรรเทิงจิตร นะคะ ในสวนของหัวขอสวนที่ ๔ เรื่องแนวนโยบายดานศาสนา สังคม 

การศึกษา แลวก็ทางกรรมาธิการเพิ่มเติม คือ การสาธารณสุขและวัฒนธรรม ตรงนี้ดิฉัน           

มีความเห็นวา เรื่องการสาธารณสุข ที่ เพิ่มเติมเขามา ก็เปนสวนที่ดีนะคะ  แตวา                

ในความหมาย ความเขาใจของการสาธารณสุข กับสิ่งที่จะรับกันในมาตรา ๗๙ วรรคสอง 

ควรจะใหมีความสัมพันธกัน แลวก็รับกันดวย ดิฉันมองวา เร่ืองของการสาธารณสุข         

ที่ เพิ่มเขามาตรงนั้น  นาจะตองทําความเขาใจกัน  เพราะวาในปจจุบันเรื่องของ              

การสาธารณสุข ภาษาอังกฤษ ก็คือ พับลิก เฮลธ (Public health) ขออนุญาตที่ใช

ภาษาอังกฤษ เปนเรื่องของการบริการสาธารณสุข ในเร่ืองของการรักษา สงเสริม ปองกัน 

ฟนฟู แตปจจุบันนั้น องคการอนามัยโลกเอง ไดใหนิยามของคําวา สุขภาพ  สุขภาพ ก็คือ 

ภาวะที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  และทางปญญา  เพราะฉะนั้น                 

ที่มีความหมายที่กวางขวางกวาการสาธารณสุข ดังนั้น ตรงสวนของคําวา ทานไปใชคําวา 

การสาธารณสุข ขึ้นมาเปนหัวขอใหญ ดิฉันใหความเห็นวา ไมนาจะถูกตองนัก ที่ถูกตอง

นาจะเปนเรื่องของสุขภาพ หรือระบบสุขภาพที่เขามาเกี่ยวของในตรงสวนนี้คะ ซึ่งตรงนี้

อาจจะตองทําความเขาใจกันกับทางกรรมาธิการ ตรงนี้อาจจะขออนุญาตไปคุยกันกับ   

ทางกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง ทานอื่นอาจจะไมไดติดใจคะ อาจจะแขวนไวกอนคะ 

ขอบพระคุณคะ 

 



 ๑๓๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๕๗/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

เดี๋ยวอาจารยหมอ เดี๋ยวครับ ทานเศวต เอาสวนประเด็นการสาธารณสุขที่เพิ่มมานะครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม เศวต ทินกูล 

ครับ ทานประธานครับ การที่กรรมาธิการใส การสาธารณสุข เขามา มันนาจะทะแมง ๆ 

ครับ เพราะวาสวนที่ ๔ นี้ เปนหมวดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา สังคม การศึกษา วัฒนธรรม 

เปนเรื่องของปรัชญานะครับ เปนเรื่องของปรัชญาเลย มันไมเกี่ยวของกันเลยเรื่องการ

สาธารณสุขเลยครับ เพราะฉะนั้นมันนาจะอยูหมวดอื่นนะครับ ทานประธานครับ 

เพราะวาผมก็มีความเห็นวา มันไมสอดคลองรองรับกันเลย เพราะเปนเรื่องการศึกษา 

ศาสนา สังคม วัฒนธรรมนี่ เปนเรื่องการเรียน การสอน กระบวนการเรียนรู จิตสํานึกครับ 

มันไมเกี่ยวกับเรื่องการพลานามัยสมบูรณ ไมสมบูรณเลยครับ ขอบคุณครับทานประธาน 

 

          - ๕๘/๑ 

 

 

   

 

 



 ๑๔๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๕๘/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยหมอครับ เชิญครับ 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม 

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ อันที่จริงเรื่องหัวขอแนวนโยบายดานศาสนา สังคม 

การศึกษา การสาธารณสุข และวัฒนธรรม ที่ผมดูนี่ คณะกรรมาธิการแกไขแลว              

ผูแปรญัตติพอใจนะครับ ในเรื่องการสาธารณสุข เพราะฉะนั้นถาจะใหผมอธิบายเพิ่มเติม

ก็อยากจะเรียนวา ก็คงเรื่องการสาธารณสุขไวนะครับ เพราะการสาธารณสุขกินความ

รวมถึงการรักษา การพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดลอม การ

สุขาภิบาล การฟนฟูสภาพ การควบคุมปองกันโรค อยางนี้เปนตนนะครับ ซึ่งถาเปน

แนวนโยบาย ก็เปนนโยบายดานการสาธารณสุข ซึ่งกวางขวาง ครอบคลุมแลวนะครับ 

เพราะฉะนั้นหัวขอนี้ทางกรรมาธิการยืนยันนะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการยืนยัน สมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

อาจารยยังเห็นอยางอื่นหรือครับ อาจารยกรรณิการ เห็นอยางอื่นก็คือ 

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  :  เห็นอยางอื่น ก็คือ ตรงนี้ขอไปคุยกับทาง

กรรมาธิการคะ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็เอาเปนวา พอดีสาระนี่นะครับ อาจจะอยู หรือจะไปก็ไมทราบนะครับ เนื้อหาสาระนี่ 

เดี๋ยวเอาสาระจบกอน แลวมาดูหัวขอก็ไดนะครับ ตกลงไดไหมครับ กรรมาธิการครับ 

เพราะวาเนื้อหาเราก็ยังไมไดดูเลย เราจะไปบอกหัวขอกอน มันอาจจะผิดเพี้ยนอะไรไป 

นะครับ ขออนุญาตปรึกษาครับ 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผม ชูชัย ศุภวงศ ก็ยืนตามหัวขอนี้ครับ 

เพราะวาเราไดคุยกันมาแลว แลวก็กรรมาธิการก็พอใจ ไมใชครับ คือ ผูแปรญัตติเขาพอใจ

ตามที่บันทึกไวนะครับ  

 

 



 ๑๔๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๕๘/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาแปรไปตามที่สมาชิกเขาขอแปรญัตติไวนะครับ แตถารอไวสักครู ก็ไมนาขัดของนะครับ 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ก็ไมขัดของครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นะครับ เพราะวาเดี๋ยวเราดูเนื้อหากอนนะครับ อะลุมอลวยกันไปเล็ก ๆ นอย ๆ ครับ ถา

อยางนั้นตอมาตราที่ ทานเลขาธิการเชิญครับ 

  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๗๘ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๗๘ นี่ มีทานสมาชิก คือ อาจารยพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ      

ทําหนังสือขึ้นมานะครับ บอกวา เร่ืองขอหารือเลื่อนการพิจารณาเรื่องพุทธ มาตรา ๗๘ 

ออกไปสักระยะกอน ถึง ๒๗ ถึง ๒๘ มิถุนายน นะครับ ขอความ ขออนุญาตอานนะครับ 

กระผม พิเชียรนะครับ คือ วงเล็บไวนะครับ ไดปรึกษาหารือกับทานกรรมาธิการยกรางคือ

อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล อาจารยชูชัย ศุภวงศ เห็นควรใหเลื่อนการพิจารณา มาตรา ๗๘ 

ออกไปอีกระยะกอน เพื่อเปดโอกาสใหหลายฝายไดมีเวลาหารือกัน เพื่อหาทางออกใหดี

ที่สุด ไมขัดแยงกัน อาจารยเจิมศักดิ์ อาจารยสุรชัย อาจารยอุทิศ อาจารยวัชรา และผม

เห็นพองตองกันหมดแลว  จึงขอไดโปรดกรุณาสนับสนุนการเลื่อนการพิจารณา         

มาตรา ๗๘ ออกไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ มีหนังสือมาอยางนี้นะครับ ทานสมาชิกเห็น

เปนอยางอื่นไหมครับ เอาเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ที่จะไมเลื่อนมีไหมครับ ไมเลื่อนนะครับ 

ทานศักดิ์ชัยครับ ไมเลื่อนนะครับ เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่

เคารพ กระผม นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สสร. ครับ ทานประธานครับ เร่ืองของการเลื่อนนี่

นะครับ กระผมเอง เมื่อวันที่ ๑๑ ซึ่งเปนวันแรกที่ มีการเปดประชุม มาตรา ๒ กระผมเปน    

ผูที่ยกมือแลวก็ยืนขึ้นมาวา ขอเลื่อนมาตรา ๒ ไปพิจารณาพรอมกับมาตรา ๗๘ นะครับ 

ซึ่งที่ประชุมในวันนั้นก็ไม มีทานผู ใดคัดคาน  ทานประธานครับ  ผมเองเปนผูที่ไดรับ 

 



 ๑๔๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๕๘/๓ 

 

ผลกระทบจากเรื่องนี้ ผมจําเปนอยางยิ่งที่ผมจะตองนํากราบเรียน และชี้แจงที่ประชุม      

ที่สําคัญ คือ ผมตองการเรียนใหประชาชนไดรับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ทานประธาน

ครับ นั่นก็คือวา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนา ที่ผานมา ในรายการ คม ชัด ลึก ที่ทานพิเชียรไปออก 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานครับ ผมวาเอาเรื่องเลื่อนหรือไมเลื่อน ไมเอาแลวครับ ทาน ดวยความเคารพครับ

   

 

                                                                                                                     - ๕๙/๑ 

 



 ๑๔๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๕๙/๑ 

 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ 

ทานประธานครับ ผมเอง ถูกพาดพิง เอยชื่อผมวา วันนั้นพิธีกรถามวา ยังไมไดพูดถึง

มาตรา ๒ ศาสนาพุทธใชไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ มันพูดกันไปแลว หนังก็ฉายแลวหลายรอบ ผมถามทานสมาชิกครับวา ทานใด           

ที่เห็นควรไมเลื่อนมีไหมครับ เอาไมเลื่อนนะครับ ถาทานพูดของเกา เดี๋ยวทะเลาะ          

กนัอีกครับ ไมเอาแลวครับ ขออนุญาตเลย เลื่อนไมเลื่อนครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  : ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เอาเลื่อนครับ  ที่ เสนอมานี่ เลื่อน  ถาไม เลื่อนนะครับ  มีทานใดเห็นดวยไหมครับ            

ทานวุฒิชาติครับ เชิญครับ 

    นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร 

ครับ ผมประทวงทานประธานหนอยนะครับ จริง ๆ มันไมใชเปนประเด็นที่วาจะทะเลาะ

หรือไมทะเลาะ ผมอยากจะใหเพื่อนเราคนหนึ่ง เขาไดดีแคลร (Declare) ตัวเขาเองหนอย

นะครับ ผมวาทานประธานควรจะเปดโอกาสสักนิดหนึ่ง ทานประธานอยาเพิ่งตัดบทสิครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ผมถามทานสมาชิกวา ทานใดที่ไมควรเห็นเลื่อนนี่นะครับ มีทานใดเห็นอยางอื่น   

ไหมครับ ที่ไมควรเลื่อนนะครับ ทานสุนทรครับ เชิญครับ ทานศักดิ์ชัยเชิญนั่งกอนครับ 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตชี้แจงนิดเดียว

ครับ ผมมีเอกสารประกอบนิดเดียว และผมไมไดพาดพิงถึงใคร 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ ทานไปพูดถึงเนชั่น (Nation) อีก อะไรอีกนี่นะครับ มันก็เรื่องเกา 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ทานประธานครับ คืออยางนี้ครับ ทานประธาน

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

นะครับ จะขอความกรุณาเลยครับ ทานสุนทรครับ ที่ไมเลื่อน เชิญครับ ขอรับฟงกอนครับ 



 ๑๔๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๕๙/๒ 

 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เรามันเพื่อนกันนะครับ ขอความกรุณาเถอะครับ นะครับ 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : คืออยางนี้ครับ ทานประธานครับ ผมเกรงวา

ญัตติจะตกไป กลุมผมเองไดขอแปรญัตติ ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําประเทศชาติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมตกครับ ไมตกครับ 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ไมครับ ผมเกรงวาของทานพิเชียรจะตกไป 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีใครตกครับ กําลังถามแคเลื่อน หรือไมเลื่อน 

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : แลววันนั้นมีการพาดพิงผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานครับ ใหเกียรติกันบางนะครับ ขอรองนิดหนึ่งครับ อยาขัดแยงกันเลยครับ ผมขอถาม

กอนครับ ส่ิงที่ผมถาม สมาชิกเขาก็กําลังจะพูดนะครับ เชิญทานสุนทรครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

นม. เม่ือกี้ที่ทานประธานอานบันทึกของ ขออนุญาตเอยนาม ของ สสร. พิเชียร ผมคิดวา

เหตุผลยังไมชัดแจงนะครับ เพราะวาเลื่อนเพื่ออะไร ไดแตอางวา เลื่อนเพราะปรึกษา    

คนโนนคนนี้ ผมอยากไดเหตุผลที่เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติใหเลื่อน หรือไมอนุมัติ

ใหเลื่อนใหชัดเจนกวานี้ ตองการเหตุผลมากกวานี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอเหตุผลเพิ่มเติมนะครับ ที่ขอเลื่อนครับ มีทานใดเห็นควรใหเลื่อนครับ ยกมือครับ 

เห็นควรใหเลื่อนนะครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร : ผมคิดวา ควรจะมีเหตุผลกอนนะครับ ที่ยกมือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอเหตุผลเพิ่มนะครับ  

   นายธวัช  บวรวนิชยกูร  : ผมขออนุญาต 



 ๑๔๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๕๙/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยวผมตองเรียกทานกอนนะ ทานธวัชครับ ทานใชวิธีนี้ไมได ขออภัยครับ ทานอาจารย

รุจิราครับ เชิญคนที่ไมคอยไดพูดบางครับในสภา เมื่อกี้ขอเหตุผลนะครับ ที่บอกวา ใครจะ

ใหเหตุผลที่ขอเลื่อนนะครับ มีไหมครับ ขอเหตุผลที่ขอเลื่อนนะครับ มี ๒ ทานนะครับ       

ที่ขออนุญาตใหเลื่อนไปนะครับ ทานธวัชครับ เชิญครับ 

   นายธวัช  บวรวนิชยกูร :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ กระผม ธวัช 

สสร. ครับ กระผมเห็นดวยครับ กับการที่จะใหเลื่อนมาตรา ๒ มาตรา ๗๘ ไปอภิปรายกัน        

ในภายหลัง กระผมเห็นดวย สาเหตุที่ผมเห็นดวยนี่นะครับ ผมขอกราบเรียนนะครับวา    

ในกลุมของเรานะครับ เร่ิมเดิมทีเลย พวกเราไมเห็นวา ควรจะมีการบรรจุศาสนาพุทธ    

เขาไปในมาตรา ๒ ผมเรียนอยางนี้นะครับ ตั้งแตวันที่ ๒๘ พฤษภา แลว ที่พวกเรานี่ได

เสนอญัตติเขาไป เพื่อรวบรวมให 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ ขอเหตุผลที่ใหเลื่อนนะครับ 

   นายธวัช  บวรวนิชยกูร :  ผมกําลังจะใหเหตุผลนะครบัวา แตหลังจากนั้น

ผมฟงเหตุผลมามาก เดิมทีผมอาจจะฟงเหตุผลเพียงแคฝายเดียว แตหลังจากนั้น         

ผมก็ได รับเหตุผลอะไรตาง ๆ นานามามากมาย  ผมยอมรับครับวา มีเหตุผลครับ             

ทําใหกลุมเรา จนกระทั่งกอน วันที่ ๑๐ กอนวันที่จะมีการแปรญัตติจริง ผมตองไปเดิน

เพื่อที่จะขอคะแนน ขอใหทุกคนรับรองจนครบ ๑๑  คน วา ขอใหกลุมเราไดมีโอกาสบรรจุ

มาตรา ๒ เขาไปไวดวยนะครับ และผมเอง ผมก็เชื่อวา มีเหตุและผลดีดวยที่จะบรรจุ  

มาตรา ๒ เขาไป --------------------------------------------------------------------------------------- 

   

                                                                                                                 - ๖๐/๑ 

 

 

 

 



 ๑๔๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐            สมร ๖๐/๑ 

 

วันนี้ผมเปนหวงครับวา ทําไมผมถึงอยากใหเลื่อน ที่ผมอยากใหเลื่อน เพราะวาผมเปน

หวงวา ทุกคนโดยสวนใหญแลว โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปทราบวา มีกลุมเดียวที่       

แปรญัตติเร่ืองมาตรา ๒ นี่ มีแคกลุมเดียว ผมมาชี้แจงวา ตอนนี้มี ๒ กลุมแลว นั่นหนึ่ง   

๒. สิ่งที่ผมเปนหวงวา หากวาเราเองเราพิจารณากันตั้งแตวันนี้ บังเอิญตัวเจาของญัตตินี่

นะครับ ในมาตรา ๒ นี่นะครับ ที่เดิมมีอยูแคกลุมเดียวนี่นะครับ วันนี้บังเอิญถูกขาดความ

เชื่อถือจากปญหาที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตยที่แลว ถาหากวาเรามาพิจารณากันวันนี้นี่นะครับ      

ความขาดความนาเชื่อถือนั้น อาจจะทําใหพวกเรา สสร. เองนี่นะครับ ลงคะแนนไป 

เนื่องจากความไมเชื่อถือในตัวบุคคล เพราะฉะนั้นแลวนี่ การเลื่อนออกไป ผมเชื่อวา ทําให

พวกเราอยางนอย ๆ แลวจะรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับบรรจุศาสนาพุทธได

รอบคอบยิ่งขึ้น แทนที่วา เราเองจะตัดสินใจจากการที่เราเองเราไมไววางใจคนซึ่งเสนอ

ญัตตินี้มาแตตนนี่นะครับ ทําใหพวกเราคิดวา โอ.เค. ใหเวลาขึ้นอีกนิดหนึ่งในการที่จะ

พจิารณาเรื่องนี้ตอไปครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานใดมีเห็นควรไมเลื่อน มีไหมครับ ไมเลื่อนครับ ทานสุนทรครับ เชิญครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี สสร. 

ฟงเหตุผลจากเพื่อนสมาชิกแลว ผมก็ยังทําใจลําบากนะครับ เพราะวา มันไมมีเหตุผล

สําคัญที่จะกระโดดไปกระโดดมา ของเราเคยกระโดดมาครั้งหนึ่งนะครับ จากมาตรา ๒    

แลวกระโดดมาตอนนี้ แลวถึงตอนนี้ ทานบอกวา ผูที่นําเสนอของคณะที่ผานมาขาด       

ความเชื่อถือ ถาอยางนั้นจะใหผมเขาใจวา เราจะมีผูนําเสนอใหมที่จะไดรับความเชื่อถือ  

ใชไหม ถาเชนนั้น ขอทราบวา ผูที่จะนําเสนอใหมคณะนั้นคือใคร ควรแกการเชื่อถือหรือไม 

จึงจะตัดสินใจได แลวก็ผูที่นําเสนอกอนจะไปตามหนทางของตัวเองหรือไม หรือจะเสนอ  

คูเคียงกันไป ขอทราบครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสมาชิกครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับวา มาตรา ๗๘ จะเลื่อนออกไปกอนหรือไม 



 ๑๔๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐            สมร ๖๐/๒ 

 

ถาเลื่อนไปตามที่เสนอ ก็คือ ไปประมาณวันที่ ๒๗  ๒๘ มิถุนายน นะครับ ถาสมาชิก     

เห็นดวยใหมีการเลื่อนออกไปนะครับ ใหกด เห็นดวย ถาไมใหเลื่อนออกไป จะพิจารณา  

ตอในวันนี้เลย ขณะนี้เลย ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

 (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  

     นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีทานใดยังลงคะแนนไมครบถวนมีไหมครับ 

  (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานเศวตนั่งลงครับ  กําลังรวมคะแนนครับ  เจาหนาที่ปดการลงคะแนนนะครับ            

รวมคะแนนดวยครับ 

  นายเศวต  ทินกูล   :   ผมยังไมไดลงคะแนนครับ  ทานประธานครับ           

ทานประธานจะรวบรัดตัดความใชไหมครับ ผมขออนุญาตครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ      

เร่ืองประเด็นใหญนะครับ อยาเพิ่งเลยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เห็นดวย ๕๖ ไมเห็นดวย ๓ งดออกเสียง ๑๓ นะครับ มาตรา ๗๘ ในวันนี้ขอเลื่อนไปกอน

นะครับ  

 

 

 

 

แทรกมติ 

 

 

 

 

 



 ๑๔๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐            สมร ๖๐/๓ 

 

   มาตราที่คางอยูสักครูนะครับ ของมาตรา ๗๗ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออภัยครับ ทานประธาน

ครับ ผมมีญัตติดวนที่อยากจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ญัตติซอนญัตติไมไดครับ ตอนนี้กําลังพิจารณากฎหมายอยูครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ถาอยางนั้นขอหารือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยว ขออนุญาตพิจารณาเรื่องกฎหมายกอน ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : มันสืบเนื่องกับมาตรา ๗๘  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หน่ึง)  :   

๗๘ เลื่อนไปแลวครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ที่เลื่อนไปนั่นละครับ ที่ทานประธานบอกวา

เลื่อนไปประมาณวันที่ ๒๐ กวานั้นนี่ ผมจะหารือทานประธานวา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เอาเปนวา ถาพรอมเมื่อไร ทานบอกมาแลวกันนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ผมอยากจะหารือทานประธาน ทานประธาน

ไมฟงขอหารือผมกอนหรือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือ ทานครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานนาจะฟงขอหารือผมกอน 

เพราะวาเรื่องนี้มันเปนเรื่องละเอียดออนนะครับ เดี๋ยวมันออกไปแลวจะมีปญหาในสังคม

ขางนอก แลวไมดี ผมจะหารือทานประธานอยางนี้ครับวา เราเลื่อนไปโดยไมมีหลักเกณฑ

นะครับ เลื่อนไปโดยไมมีเปาหมาย เลื่อนไปโดยไมมีวัตถุประสงคนั้นนี่ ตอไปจะมีความ

เสียหายเกิดขึ้น ผมกําลังจะหารือทานประธานวา อยางนี้ดีไหมครับ ไหน ๆ เราเลื่อนไป

แลว ก็ใหเราไดใชเวลาใหเปนประโยชน ไมไดแปลวาเลื่อนไปเฉย ๆ ก็อยากจะหารือ        

ที่ประชุมวา ขอใหกลุมคุณพิเชียร ซึ่งเปนกลุมที่เสนอใหบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนา 



 ๑๔๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๖๑/๑ 

 

ประจําชาตินั้น ใชระยะเวลาที่เลื่อนไปนี้นี่ ไปประชุมนอกรอบกับทางกรรมาธิการยกราง 

จะดีหรือไมนะครับ นั่นคือประการที่ ๑  

   ประการที่ ๒ ผมมีความเห็นวา เนื่องจากที่ผานมาเราไมเคยประชุม

พิจารณาเรื่องนี้ เปนกิจจะลักษณะเลย  เรานอกรอบกันหลายเรื่อง  หลายมาตรา          

หลายประเด็น แตสําหรับประเด็นนี้ ซึ่งเปนประเด็นซึ่งมีผลกระทบกับสังคมเปนอยางมาก 

เราไมเคยคุยเฉพาะเรื่องนี้เปนกิจจะลักษณะ ผมก็อยากจะหารือวา ถามีความเปนไปได 

อยากจะใหทานประธานใชอํานาจตามขอบังคับ ขอที่ ๑๐ ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง       

นะครับ ไปรวมประชุมกับชุดของทานพิเชียรที่เม่ือกี้ผมหารือวา นาจะมีการประชุม      

นอกรอบกับกรรมาธิการยกรางนะครับ ก็เปนขอหารือประการที่ ๒ ก็คือ หารือวา สมควร

ไหมที่ทานประธานจะใชอํานาจตามขอบังคับ ขอที่ ๑๐ นั้น ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง      

ไปประชุมรวมกับชุดของคุณพิเชียรและกรรมาธิการยกรางครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสุรชัยครับ เม่ือกี้อานชัดเจนนะครับ วา เขาขอเลื่อนไปหารือหาทางออกใหดีที่สุด      

นะครับ และเดี๋ยววิธีการ รายละเอียดก็ไปวากันเถอะครับ จะตั้งกรรมการหรือไมตั้ง       

หรือจะเชิญใครมานะครับ อยาเอาเวลาตรงนี้เถียงกันตรงนี้เลยนะครับ ชัดเจนแลวนะครับ         

วาเลื่อนไปตกลงหาทางออกที่ดีที่สุดครับ  กลับมา มาตรา ๗๗ นะครับ ตกลงกันไดไหม

ครับ (๑๐) กับ (๑๑) ตกลงกันไดแลว ทานการุณบอกตกลงกันไดแลว ตกลงอยางไรครับ 

ตกลงกันไดแลว ทําไมยัง ทีนี้ถาผานไป ๗๙ นะครับ มันจะรายละเอียดเยอะนะครับ 

อาจารยแถลงเลยครับจะเอาอยางไรครับ  

   รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม กิตติ    

ตีรเศรษฐ ครับ ขณะนี้กําลังหารือกับทานกรรมาธิการ ขออภัยที่เอยนาม ทานพิสิฐอยู    

นะครับ แลวอาจจะยายไปอยูที่มาตรา ๘๓ ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อยางนั้นเวลาไปถึงมาตรา ๘๓ คอยหยิบประเด็นนี้มาพูดอีกทีนะครับ ทางทานเลขาคอย

เตือนดวยนะครับ ครับทานเลขาตอเลยครับ 

 



 ๑๕๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัตนา ๖๑/๒ 

 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๗๙ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น          

และผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

กรรมาธิการที่สงวนความเห็น ไมมีกรรมาธิการติดใจนะครับ มาตรานี้มีหลายอนุนะครับ  

   นายธีรวัฒน  ร มไทรทอง   :   กราบเรียนทานประธานครับ  กระผม          

นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คุณหมออยูในกลุมไหนครับ  

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กลุมคุณพิเชียรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

กลุมทานพิเชียรนี่ ขอแปรตั้งแต (๒) นะครับ เดี๋ยวครับ ผมหา (๑) กอนวา มีทานใด        

ทานรอจนกวาจะถึง (๒) นะครับ 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

(๑) นี่ มีกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ผมไปดูคําแปร ก็มีอาจารยสวิง อาจารย

กรรณิการ อาจารยจรัส ทานใดครับ ๗๙ (๑) นะครับ อาจารยกรรณิการ เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร มาตรา ๗๙ วรรคหนึ่งนั้น เร่ืองของการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในสวนนี้ทางกรรมาธิการยกรางไดกรุณาปรับเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องของการสงเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน

ครอบครัว และเติมคําวา และชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอาย ุ

ผูยากไร คนพิการ หรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตรงสวนนี้ดูจากคําแปร 

แลวคิดวา ในเรื่องของการสนับสนุน ดิฉันอยากจะถามทางกรรมาธิการวา ในสวนของเด็ก 

เยาวชน ในเรื่องของการสนับสนุนเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัยตรงนี้จะเอาไปไว 

 



 ๑๕๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๖๑/๓ 

 

ตรงไหน หมายถึงวาจะครอบคลุมตรงสวนไหน แตโดยภาพรวมใหญแลว ก็เห็นดวยนะคะ 

เพียงแตวา ติดใจตรงเรื่องของการอบรม เลี้ยงดูเด็ก เยาวชน และเรื่องของการให

การศึกษาคะ ขอเรียนถามตรงนี้คะ ขอบคุณคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

(๑ )  นี่  เดี๋ ยวจะมีกลุมของทานอาจารยสุ รชัย  เลี้ ยงบุญเลิศชัย  นะครับ  แลวก็                  

ของทานอาจารยวัชรา เดี๋ยวนะครับ ของทานวัชรานี่อยูกอน (๑) ดวยซ้ําไปนะครับ        

อยูวรรคแรกเลยครับ อาจารยวัชรายังติดใจไหมครับ  

 

                                                                                                                      - ๖๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 ๑๕๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                     เกศราภรณ ๖๒/๑ 

 

  นายวัชรา  หงส ประภัศร   :   ครับ  ก็ เชนเดียวกับชื่อครับ  ชื่อหมวด 

เพราะฉะนั้นไวพิจารณาพรอมกันไดครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาไวพิจารณาพรอมกัน แลวอาจารยคอยเตือนดวยนะครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

(๑) ของอาจารยวัชรา ไมมีนะครับ มีกลุมของทานสุรชัยครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมอบทานเกียรติชัยเปนคนนําเสนอครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ อาจารยเกียรติชัย  

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  : ครับ ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

เกียรติชัย  พงษพาณิชย ครับ เฉพาะมาตรา ๗๙ (๑) ซึ่งทางกลุมเรา โดยเฉพาะตัวกระผม

ไดขอแปรไวนี่  สวนใหญแลวก็จะเห็นดวยกับทานกรรมการยกรางไดนําเสนอไว                          

สิ่งที่อยากจะขอแกไข เพื่อใหมีความสมบูรณขึ้น ก็เพราะเหตุวา ที่แกไวก็คือวา ผมไดขอ

เพิ่มถึงคุมครองและพัฒนา แตเดิมของทางคณะกรรมาธิการยกรางใชคําวา พัฒนาเด็ก 

ผมขอเติมใหชัดเจนวา พัฒนาการเลี้ยงดูเด็ก นะครับ อันนั้นเปนขอที่เสนอแปรไว แลวผม

ขอเพิ่มเติมใหชัดเจนขึ้น ใหการศึกษาตั้งแตปฐมวัย แลวก็เติม คุมครองสิทธิเด็ก อันนี้เปน

สวนที่ขอแปรเพิ่ม ซึ่งผมคิดวา จะทําใหในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายดานนี้ครบถวนสมบูรณ

ขึ้น ประการแรกที่สุดนั้น ก็คือวา การเขียนแตเพียงเร่ืองพัฒนาเด็ก ไมบอกอะไรเลย      

มันลอยเกินไป แลวแทที่จริงเราไดเห็นขอบกพรองจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ซึ่งไมได

เนนใหความสําคัญในเรื่องนี้ เมื่อจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม โดยใชฐานของรัฐธรรมนูญ                          

ฉบับ ๒๕๔๐ อยางนี้แลว ผมคิดวา เราเขียนใหชัดขึ้น เนนใหความสําคัญขึ้น ปรับปรุง                

สวนซึ่งเห็นวา เปนขอออนดอยที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ใหดีขึ้นในฉบับนี้                      

จึงขอเสนอใหเนนย้ําลงไปตรงนี้ อีกประการหนึ่ง ที่ขอเพิ่มลงไป ก็คือ เร่ืองใหการศึกษา

ตั้งแตปฐมวัย  นี่ก็ เปนสวนหนึ่ง  ซึ่ ง เห็นไดจากขอออนดอยที่ มีอยู ในรัฐธรรมนูญ                          

ฉบับ ๒๕๔๐ เพราะเหตุวา  ทําใหการศึกษาปฐมวัยได รับการเอาใจใส แลวก็ความสนใจ 



 ๑๕๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                    เกศราภรณ ๖๒/๒ 

 

นอยลงไป ซึ่งเปนเหตุที่มีการกลาวถึง แลวก็จะเห็นวาไดมีความพยายามในการที่จะเอา

เรื่องการใหการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายลงครอบคลุมไปถึงการศึกษาปฐมวัย                          

ดังที่ไดผานมาในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งแลว เพราะฉะนั้นเพื่อจะใหมีความชัดเจนขึ้น                         

ทําเรื่องการศึกษาปฐมวัยใหมีความเขมแข็งขึ้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดใหชัดเจน

เปนนโยบายในหมวดนี้เสีย จึงขอเพิ่มตรงสวนนี้ ขอแปรใหเพิ่มคําตรงสวนนี้ ในเรื่อง                      

ใหการศึกษาตั้งแตปฐมวัย อันนี้ก็จะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับซึ่งเรากําลังรางกันอยูนี้                      

ไปแกไขขอบกพรอง หรือขอออนดอยที่มีอยูใน ฉบับ ๒๕๔๐ อีกชั้นหนึ่ง ที่จริงเรื่องเหลานี้

มันเกี่ยวของกับ มาตรา ๔๘ ที่ผานมามาก แตวาเนื่องจากผานไปแลว เดี๋ยวเรามาดูวา                         

จะทําอยางไรที่จะทําใหมันสอดประสานไปดวยกันได อันนี้ก็คือ เหตุผลที่ขอเพิ่มเขามา         

ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเด็ก ผมคิดวา จําเปนจะตองระบุเปนนโยบายสวนหนึ่ง       

ที่ชัดเจนไวในหมวดนี้ เพราะเหตุวา ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดพูดไวชัดเจนถึงการที่จะให

ความคุมครองสิทธิของเด็กในบางมาตราไวแลว อยางเชน ในมาตรา ๕๑ ที่ผานมา ไมวา

จะเปนสิทธิของเด็ก อยางที่เราไดมีการตกลงกับทางองคการสหประชาชาติในเรื่องสิทธิ

ของเด็กไปแลว หรือแมแตสิทธิของเด็กตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๑ เพราะฉะนั้นตรงนี้                    

ถากําหนดไว ผมคิดวา จะทําใหมีความสมบูรณมากขึ้น ในมาตรา ๗๙ (๑) ก็จะทําให

นโยบายในสวนนี้ครอบคลุมลงไป แลวก็เปนสวนซึ่งเห็นชัดเจนมากขึ้น ที่ทําใหเห็นวา 

รัฐธรรมนูญฉบับซึ่งเรากําลังรางอยูนี้ไดมีสวนที่จะไปปรับปรุงขอออนดอยที่มีอยูใน

รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ อีกทีหนึ่ง ก็จึงเรียนเสนอขอแปรไวดังนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

 

           - ๖๓/๑ 

 



 ๑๕๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๖๓/๑ 

 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รอง

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ตอไปก็เปนของกลุมทานวัชรา จะเสนอในขอ ๑ นะครับ (๑) มีไหมครับ 

เชิญครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สมาชิก สสร. ใน (๒) นี้ กลุมผมไดขอเพิ่มเติมขอความตอน

สุดทายครับ มีขอความวา  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

๑ นะครับ ไมใช ๒ นะครับ ของทานยังไมมี ๑ ใชไหมครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขอ ๑ ไมมีครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาไมมี ๑  ขอประทานโทษ ขอประทานโทษ  ตองขอรอสักนิดหนึ่ง ตกลง ๑ หมดแลว    

นะครับ เชิญฝายกรรมาธิการ จะชี้แจงไหมครับ เชิญครับ คุณหมอหรือครับ 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม 

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ ขอเสนอการแปรญัตติในมาตรา ๗๙ (๑) ซึ่งผมคิดวา         

อันที่จริงในมาตรา ๕๑ เราก็ไดพูดถึงเด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและการพัฒนา

ทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่ เหมาะสม            

โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ วันนั้นเราก็ไดพูดอยูตรงนั้น

แลวนะครับ ในเรื่องสิทธิ และในมาตรา ๔๘ เร่ืองการศึกษา เราก็ไดพูดถึงเรื่องการศึกษา

ขั้นปฐมวัยอยูเชนกันนะครับ แตวาถาผูแปรญัตติเห็นวา การเพิ่มเติมลงไป ในมาตรา ๗๙ (๑) 

คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน แลวก็เพิ่มขอความวา สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ

ใหการศึกษาปฐมวัย ก็ไมนาจะขัดของอะไร นาจะสอดคลองกับที่ทาน สสร. กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร และทาน สสร. เกียรติชัย ไดอภิปรายมาเมื่อสักครูครับ แตวาถาจะใสไวใน 

 



 ๑๕๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รัศมี ๖๓/๒ 

 

บันทึกเจตนารมณก็ยอมได ผมคิดวา อันนั้นก็เปนทางหนึ่งที่จะไมทําใหการเขียน

รัฐธรรมนูญซ้ําซอนกันครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ยังติดใจไหมครับ (๑) ขอผานครับ ชัดเจนนะครับ ขอไป (๒) นะครับ (๒) มีผูที่ขอแปรญัตติ

คือ คุณพิเชียรใชไหมครับ เชิญครับ เชิญคุณหมอครับ 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานและทานกรรมาธิการ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง เนื่องจากผมออกไป  

รับฟงความคิดเห็นในกลุมวิชาชีพนะครับ ก็ไดรับฟงความคิดเห็นมานะครับ และไดมา    

ดูวา ปญหามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ รัฐธรรมนูญเมื่อป ๒๕๔๐ มีการกําหนดใหมีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนะครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนเขารวมในการบริหาร

การสาธารณสุขนะครับ พอมาป ๒๕๕๐ ครับ ปรากฏวา ไดถูกตัดออกไป แลวไดปรากฏ

กลับเขามาคืนนะครับ ในยกรางในเลมสีเหลืองนี่ครับ ไดเขามา แตปรากฏวา หลังจากนั้น

ก็ไดถูกตัดออกไปอีกครับ ในเลมที่ยกรางใหมาหลังสุด ถูกตัดออกไปนะครับ เพราะฉะนั้น

ตรงที่ถูกตัดออกไป ผมจะขออนุญาตอานใหฟงครับ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการสราง

เสริมสุขภาพ นําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชน

ไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุข อันนี้ถูกตัด

ไปครับ โดยทางยกรางนะครับ ----------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                               - ๖๔/๑ 

   

 



 ๑๕๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รสรินทร ๖๔/๑ 

 

แลวผมขอแปรเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ โดยผูมีหนาที่บริการดังกลาว ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมได รับความคุมครองตามกฎหมายครับ           

เปน ๒ ประเด็นนะครับ ในวรรคนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นแรก ผมจะขอใหเหตุผลกอนวา ไม

ควรตัดออกไปครับ เพราะป ๒๕๔๐ ก็มี ป ๒๕๕๐ ก็มีครับ แลวก็มันหลุดออกไปนะครับ 

สาเหตุที่ผมเห็นความจําเปนวา ไมควรตัดออกไป เพราะแมวดํา แมวขาว จับหนูได

เหมือนกัน แขนซาย แขนขวา ชวยกันทํางาน  ที่นโยบายของเราบอกวา หลักการ

รัฐธรรมนูญ เพื่อจะเพิ่มใหประชาชน สิทธิประชาชน ใหอะไรตาง ๆ นั้น เขามามีสวนรวม

ใหมากขึ้น อันนี้ตัดหายไปครับ มันลดลงครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน

หายไป แลวจะทําใหเกิดความเสียหายอยางไรครับ จะทําใหเกิดความเสียหายเพราะวา

จํานวนเตียงของคนไขในประเทศไทยทั้งหมดแสนสี่หมื่นเตียงนะครับ แลวก็เปนของ

ภาคเอกชนสี่หมื่น  เปนของกระทรวงสาธารณสุขแปดหมื่น แลวเปนของมหาวิทยาลัยและ

กลาโหมอีกสองหมื่นครับ เพราะฉะนั้นถาตัดเอกชนออกไป มันจะหายไปสี่หมื่นครับ 

เกี่ยวกับจํานวนเตียง แลวก็จํานวนแพทยก็เชนเดียวกันครับ แพทยในประเทศไทยเรามี

ทั้งหมดสามหมื่น แลวที่ปฏิบัติหนาที่จริง ๆ เหลืออยูสองหมื่นเอ็ดครับ แลวภาคเอกชนมี

อยูประมาณหาพันคน แลวภาครัฐมีประมาณหมื่นหกพันคนครับ อันนี้จะหลุดหายไปเลย

ครับ ทางภาคเอกชน แลวก็ปญหาจะตามมา ก็คือ โรงพยาบาลที่เปนของทองถิ่นกับ

ทองถิ่น เชน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลอะไรตาง ๆ ที่เปนของเทศบาลในกรุงเทพ แลว

ก็ตางจังหวัด อยางเชียงใหม หรือจังหวัดใหญ ๆ ครับ อันนั้นก็จะไมมีสวนเขามารวม

แบบเดิมนะครับ แลวก็ศูนยสุขภาพตาง ๆ ตามชุมชนตาง ๆ ในกรุงเทพก็จะหลุดหายไป 

แลวตามตางจังหวัด ตามตางอําเภอก็เชนเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ครับ ผมคิดวา

จําเปนที่จะตองคงไว แลวก็อีกโครงการตาง ๆ ที่เอกชนไดเขามารวมกับรัฐบาลนะครับ      

ก็มีโครงการหลักประกันสุขภาพ  คือ สาธารณสุขมูลฐานครับ อันนี้ก็จะประชากร              

๔๘ ลานคนครับ ของเอกชนมีสวนรวมอยูประมาณ ๒ ลานคนนะครับ แลวก็ประกันสังคม 

๙ ลานคน เอกชนมีสวนรวมอยูประมาณ ๔ ลานคนครับ แลวก็โครงการของขาราชการ

ตาง ๆ  ๔ ลานเศษ อันนี้ครับจะถูกกระทบกระเทือนไปอยางมาก เพราะฉะนั้นในวรรคนี้ 

ผมอยากจะขอใหบรรจุกลับมาเหมือนเดิมนะครับ  เกี่ยวกับสงเสริมใหองคกรปกครอง  



 ๑๕๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๖๔/๒ 

 

สวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุขครับ  ผมขอประเด็นนี้กอน

นะครับ เพื่อที่จะใหมันชัดเจน แลวก็อีกประเด็นที่ ๒ ผมคอยพูด หรือจะใหผมพูดตอไปเลย

นะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ทานตอไปเลยดีกวา เพราะเวลายังเหลือ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ขอบพระคุณมากครับ เกี่ยวกับการที่กระผม

บรรจุประโยคนี้เขาไป ก็คือ ใหผูมีหนาที่บริการดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายครับ ตามกฎหมายนะครับ 

สาเหตุก็เพราะวา ประเทศไทยของเราที่ผมกลาวมาแลววา มีแพทยประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน 

ที่อยูรักษาคนปวยจริง ๆ  ตอนนี้ก็ประมาณ ๒,๑๐๐ คน นะครับ แลวก็แพทยที่ไปทําธุรกิจ

อยางอื่น เพราะฉะนั้นจํานวนสองหมื่นกวานี้ก็คงไมใชเปนจํานวนที่มารับผิดชอบ

ประชาชนนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๖๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๖๕/๑ 

 

แพทยตอประชากรครับ ๑ ตอ ๔,๐๐๐ คน ครับ ในภาคกลาง แลวก็ของตางประเทศครับ 

๑ ตอ ๒๕๖ คน ครับ ตอประชากร จะเห็นวา แตกตางกันมาก แลวก็ภาคอีสานของผม

ครับ ๑ ตอ ๒๐,๐๐๐ คน ครับ เพราะฉะนั้นปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยมี

มาก  จากตัวเลข ผมมาดูวา เอะ มันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏวา แพทยเมื่อป ๒๕๔๙ ที่จบ

ออกมาใชทุน ๑,๑๔๘ คน ลาออกครับ พอจบแลวลาออก เพราะกลัวถูกฟองครับ      

๕๒๐ คน แลวก็ปนี้ครับ ปการศึกษานี้ ๒๕๕๐ แพทยสอบบรรจุเขาไป ๑,๑๕๒ คน      

สละสิทธิ ไมเรียนครับ เรียก ๓ หนครับ ไมเรียน ลาออก ๒๔๗ คน ครับ อันนี้อะไรมัน

เกิดขึ้นครับ แลวก็จะเห็นวา ถาเปนแบบนี้ครับ ปหนึ่งจะเหลือแพทยอยูจาก ๕๐๐ บวก 

๒๐๐ ก็ ๗๐๐ หักออกจาก ๑,๐๐๐ จะเหลือประมาณสามสี่รอยคนครับ ที่จะออกมารับใช 

แลวแพทยเดี๋ยวนี้ก็ยังขาดแคลนมาก เพราะฉะนั้นผมคิดวา มันเกือบจะเปนการวิกฤติแลว 

เพราะปญหาที่เกิดขึ้น มาดูปญหาวา เอะ ทําไมถึงลาออก ก็เพราะวา ถูกฟองครับ ถูกฟอง 

ซึ่งความจริงแลวการทํางานก็ผิดพลาด ก็ถูกฟองไดเปนปกติครับ ของทุกสาขาอาชีพ แต

ทางแพทยนี้มาดูแลว ถูกฟอง จํานวนสถิติจากตุลามานี้ ประมาณเกือบสองรอยกวาคดี

ครับ แลวก็เปนอาญาอีกครับ เปนอาญาอีกประมาณยี่สิบกวารายครับ แลวก็มีบางรายถูก

ใสกุญแจมือ เพราะเขาไมมีเงินค้ําประกันครับ ๒ แสน แพทยที่จบมาใหม ๆ ยังไมมีเงิน

ครับ เพราะมันจะตองมีคาประกันตัว หรืออะไรตาง ๆ อันนี้เปนปญหาครับ เพราะฉะนั้น

ผมมาดูแลววา ปญหาวงจรนี้ ปจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปน

ปจจัยหนึ่งครับ ถาเกิดวิกฤติขึ้นมาครับ จะเปนปญหากับสังคมอยางใหญหลวงเลย ผมมา

ดูแลววา เอะ มันเกิดอะไรขึ้น ทําไมแพทยถึงลาออก มาดูแลววา อาชีพแพทยนะ มันเปน

การใชดุลยพินิจครับ การใชดุลยพินิจ แลวก็ตองการอิสระพอสมควรในการวินิจฉัยโรค

ครับ และขอมูลตาง ๆ นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  คือ

คุณหมอครับ ตองกระชับแลว เกินเวลาที่กําหนดแลวครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ครับ ขออีกนิดเดียวครับ ทานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ขอโทษ เจาหนาที่ครับ เสียงที่เตือนไมมีอีกแลวนะครับ 



 ๑๕๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 พรเทพ ๖๕/๒ 

 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ขอมูลตาง ๆ นะครับ ปรากฏวา มันตองใช

ขอมูลมากมายที่จะมาประเมินผล หรืออะไรตาง ๆ นะครับ ทั้งแล็บ (Lab) ทั้งซักประวัติ  

ทั้งตรวจรางกาย อะไรตาง ๆ ในเวลาจํากัดแบบที่ทานเห็นเดี๋ยวนี้  ที่ผมกําลัง  มันตอง

เรงครับ พอเรง ทุกสิ่งทุกอยาง โรคแทรกก็มี ลางเนื้อชอบลางยา อะไรตาง ๆ พวกนั้นครับ 

ตองมีหลักในการยึด ในการใหความคุมครองครับ ไมเชนนั้นแลว หมอเขาไมมีหลักยึดครับ

วา จะยึดตัวไหนเปนตัวมาตรฐานที่จะใหเขาไมถูกฟอง มันเกิดอาการเกร็งครับ เกร็ง

ทํางานไดไมไดดีครับ ผลสุดทายทานจะลาออก เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานสมาชิก 

ทุกทานไดโปรดใหความเมตตาดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณมากครับ คุณหมอครับ ก็ไปกลุมทานวิชัยนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ กลุม ๑ ยังไมหมดเลยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ไหนครับ ผมกําลังเรียกกลุมทานวิชัยอยูนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมไมมีชื่อครับ แตวา ผูรับรองนะครับ ผมเปนผูรับรอง

กลุมนี้นะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ยังไม

ถึงเวลาของผูรับรองครับ เอาเรื่องหัวหนากลุมกันเสียกอนนะครับ ขอเชิญกลุมคุณวิชัย   

รูปขําดี ครับ จะใหใครพูดครับ เพราะแปรญัตติ เชิญเลยครับ เชิญครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยพรรณราย แสงวิเชียร  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ดิฉัน พรรณราย แสงวิเชียร ผูรับรองในกลุมของอาจารยวิชัยนะคะ สําหรับในมาตรา ๗๙ 

ก็แปรญัตติในประเด็นเดียวกับกลุมของอาจารยพิเชียรนะคะ ซึ่งคุณหมอธีรวัฒน          

ขออนุญาตที่ไดเอยนามนะคะ ไดอธิบายเหตุผลตาง ๆ ก็เปนการยืนยันวา ทางกลุม         

มีความเห็นเชนเดียวกับกลุมของคุณพิเชียรวา ---------------------------------------------------- 

 

                - ๖๖/๑ 



 ๑๖๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐            อุทัยวรรณ ๖๖/๑ 

 

ไมควรจะตัดขอความออกนะคะ ในเร่ืองของการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุข เนื่องจากรัฐบาลก็จัดใหไมเพียงพอ   

อยูแลวนะคะ และในการเติมขอความ โดยมีผูมีหนาที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายนะคะ อันนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ 

เนื่องจากตามเหตุผลนั้น ก็คือ บุคลากรทางการแพทยเราขาดแคลนอยูนะคะ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชนบท ทุกคนก็คงทราบปญหานี้ดีอยูแลว ถาหากเราไมใหความคุมครอง    

ตามกฎหมาย  ก็จะสรางปญหาการใหบริการสาธารณสุขของประเทศยิ่ งขึ้นคะ                

ก็ขออนุญาตเสริมเทานี้คะ ขอบคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)    :  

ขอบพระคุณครับ มีกลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ แตวาคนละประเด็นนะครับ ยังไมพูด       

นะครับ คุณกรรณิการครับ เชิญครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ ในสวนมาตรา ๗๙ (๒) นี่นะคะ กอนอื่นตองขอขอบพระคุณ

ทางกรรมาธิการที่ไดใหการนําความคิดเห็นของกลุมเอาไปปรับนําเสนอใหมนะคะ        

เปนกรอบตรงนั้น แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีคําที่เขาใจวา ยังมีความไมเขาใจกันระหวาง     

ในสวนที่คําแปรตรงนั้น ก็คือวา ในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ ที่เนน

การสรางเสริมสุขภาพ อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริม   

ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ         

ในวรรคนี้ เขาใจวา เร่ืองของการสรางเสริมสุขภาพคงไมใชเร่ืองของการสรางเสริม

คุณภาพ เดี๋ยวกรรมาธิการกรุณาตอบนะคะ เขาใจวาเปนเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพ

นะคะ ที่จะนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  

สวนในวรรคตอมา เร่ืองของการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

และเอกชน ตรงนี้ขอทําความเขาใจวา ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน            

มีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพ และการจัดบริการสาธารณสุขดวย เนื่องจากวา            

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามที่ในรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็ไดมีการบัญญัติไว

เชนเดียวกัน เนื่องจากวา การจัดบริการในระบบสุขภาพ และการบริการสาธารณสุขนั้น  



 ๑๖๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐           อุทัยวรรณ ๖๖/๒ 

 

ภาครัฐอยางเดียวคงจะจัดไมไดนะคะ  คงตองเกิดจากความรวมมือทุก  ๆ  ฝาย                

ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแมกระทั่งภาคเอกชน และประชาชนใน

ชุมชน ซึ่งขณะนี้เราก็พบวา ในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ ก็รวมกันในการที่จะจัดบริการ      

สุขภาพ  แลวก็จัดบริการสาธารณสุขดวยกันเอง  เรียกวา  แบบพึ่ งตนเองนะคะ               

แลวก็ชวยเหลือกันเองในเบื้องตนนะคะ ซึ่งกอนที่จะนําไปสูโรงพยาบาล หรือสถานบริการ

ตาง ๆ ซึ่งจะสรางความแออัดตอไปนั้นนะคะ ดังนั้น ดิฉันจึงเสนอวา ในเรื่องของ            

การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบ

สุขภาพ และการจัดบริการสาธารณสุขนั้น ยังมีความจําเปนอยู ถาหากวากรรมาธิการ     

ไดตัดออกไปในวรรคนี้ คงตองขอคําถามแลวคะ ขอคําตอบนะคะวา ตัดดวยสาเหตุใดวา 

การที่จะสนับสนุน หรือการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน 

แมกระทั่งในชุมชนเอง ซึ่งไมไดบัญญัติในนี้นะคะ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

และการจัดบริการสาธารณสุข ตรงสวนนี้เขาใจวา ถาจะตัด อยากใหเหตุผลวา ทําไมถึง

ตัดนะคะ  

อีกประเด็นหนึ่ง ก็คือวา ในสวนของการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น     

และเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพ  ซึ่งเราอางไวตั้งแตในวรรคแรก            

คือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ ที่เนนการสรางเสริมสุขภาพนั้นนะคะ     

จะเห็นวา การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเอกชนมีสวนรวมเพียงเฉพาะ                

การจัดบริการสาธารณสุข เปนการจํากัดการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

ซึ่งมีศักยภาพ และควรมีสวนรวมในการดําเนินงานดานสุขภาพอื่น ๆ เชน ดานการ    

สรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพ การปองกัน และควบคุมปจจัยที่คุกคามสุขภาพ และ

อ่ืน ๆ นั่นก็คือ การพัฒนาระบบสุขภาพในทุกมิติ ทั้งระบบควบคูไปกับการจัดบริการ

สาธารณสุขนั่นเอง ดังนั้น ตรงนี้ตองขอความชัดเจนจากทางกรรมาธิการยกรางวา ในสวน

นี้จะปรับ แกไขไดอยางไร ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๖๗/๑ 



 ๑๖๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๖๗/๑ 

 

แลวก็ยังยืนยันวา การจัดระบบบริการสุขภาพนั้น ภาครัฐอยางเดียวไมเพียงพอคะ คงตอง

อาศัยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หรือแมกระทั่งชุมชน หรือแมกระทั่ง   

บุคคลเอง ตองเขามาในสวนรวมคะ ขอประเด็นคําถามตรงนี้กอนนะคะ และอีกสวนหนึ่ง 

ก็เห็นดวยกับทางเมื่อกี้ที่คุณหมอธีรวัฒนนะคะ ขออนุญาตที่เอยนาม รวมทั้งคณะของ

ทางอาจารยวิชัย รูปขําดี คือ ทานอาจารยพรรณรายนะคะ ขออภัยที่เอยนาม ที่ไดมุงเนน

ในเรื่องของการที่จะใหผูบริการ ผูที่ทําหนาที่บริการดังกลาวทําหนาที่ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจริยธรรมจะตองไดรับการคุมครอง ซึ่งประเด็นนี้อาจจะเพิ่มเติมเขามา         

แตก็ตองคิดอีกในแงหนึ่ง ก็ตองฝากทางกรรมาธิการยกรางวา การใหบริการ หรือการ      

รับบริการ ทั้งผูใหและผูรับบริการตองไดรับการคุมครองทั้งหมดคะ ขอขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รอ งประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)    :  

เหลือของทานอาจารยวัชรา ก็ซ้ํากันอยูนะครับ ยังติดใจนะครับ เชิญทานวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมกราบเรียนทานประธานวา สิ่งที่กระผมจะกราบเรียน

ตอไปน้ี แมประเด็นจะซ้ํากันบาง แตก็ไมเหมือนกันทั้งหมดนะครับ กระผมขอกราบเรียน

แยกเปน ๓ ประเด็นดวยกัน   

   ประเด็นที่ ๑ กระผมขอสนับสนุนคุณหมอธีรวัฒน อาจารยพรรณราย     

และอาจารยกรรณิการ ในสวนที่ใหทางคณะกรรมาธิการกลับไปสูรางเดิมครับ ในรางเดิม

ที่จะมีการแกไขบางสวน แตสวนหนึ่งก็ขอกลับคืนสูไปยังรางเดิมกอนนะครับ และขอแกไข

จากรางเดิมเปนวา สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ 

อันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน อันนี้เปนประการแรกครับ ซึ่งในตอนทาย         

ก็ขอเพิ่มเติมใหสอดรับกับตอนตนดวยวา สงเสริมใหมีการมีสวนรวม เพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข อันนี้เปนประการที่ ๑ นะครับ  

   ประการที่ ๒ กระผมใครขอกราบเรียนทานประธานวา องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นนั้น สามารถจะจัดกิจการเกี่ยวกับสุขภาพนี้ ไดนะครับ  ซึ่งที่โรงพยาบาล       

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ก็สามารถจัดโรงพยาบาลถึง ๒๐,๐๐๐ เตียงได และจัดได

อยางดี โดยใชงบประมาณไมมากนัก แลวก็ เปนที่กลาวขวัญในทางที่ดีของประชาชน    



 ๑๖๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   นัชชา ๖๗/๒ 

 

เปนอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นในประการที่ ๒ นี้ กระผมขอใหคงไวในเร่ือง องคกรปกครอง  

สวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการ และเพิ่มมหาวิทยาลัยไปดวยครับ 

เพราะในสวนมหาวิทยาลัยนั้น ก็สามารถจะจัดบริการสาธารณสุขสวนนี้ได  

   ในประการที่ ๓ กระผมขอสนับสนุนใหมีการระบุถึงการบริการปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เพราะปรากฏวา

เดี๋ยวนี้แพทยถูกฟองเปนจํานวนมาก แมไดปฏิบัติวิชาชีพดวยความระมัดระวังแลวก็ตาม

นะครับ เพราะฉะนั้นเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ทางรัฐนาจะใหความคุมครอง แมวา      

ในปจจุบันนี้ทางรัฐจะไดมีระบบ มีการชวยเหลือผูที่ ได รับความเสียหายจากการ

รักษาพยาบาลก็ตามนะครับ แตในสวนของแพทย หรือผูใหบริการนั้น ก็นาที่จะไดรับ     

ความคุมครองตามกฎหมายครับ รวม ๓ ประการครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

ขอบคุณครับ มีผูสนับสนุนจะขออภิปราย ๒ ทานดวยกัน แตผมคิดวา ถากรรมาธิการจะ

ชี้แจงเสียกอนชั้นหนึ่ง เผื่ออาจจะไมตองตอบคําถาม เชิญครับ 

  

           - ๖๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๖๘/๑ 

 

  นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)    :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม 

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ  เทาที่ฟงดูก็มีอยูประมาณสามสี่ประเด็นดวยกันนะครับ 

  ประเด็นที่ ๑ มาตรา ๗๙ (๒) ที่บอกวา สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ

สุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพครับ ไมใช สรางเสริมคุณภาพ ก็ถูกแลวครับที่       

ทาน สสร. กรรณิการ บรรเทิงจิตร ไดทวงติง  

  ประเด็นที่ ๒ เร่ืองการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมี

สวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุขนั้นนี่ จริง ๆ แลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมี

บทบาทนะครับ แตวาเราเขียนในมาตรา ๗๗ (๓) ลองเปดดูครับ มาตรา ๗๗ (๓) สงเสริม

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

คือ ทั้งหมดเลยครับ ถาเราไประบุไวเฉพาะในเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขนี่ ก็จะทําให

เขาใจคลาดเคลื่อนครับ ฉะนั้น ในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้งหมดนี่ สงเสริมใหทาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งก็สงเสริมบทบาททาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น แลวก็ชัดเจนขึ้นนะครับ  

  สวนเรื่องของเอกชนมีสวนรวมในการจัดการบริการสาธารณสุข ผมคิดวา

เห็นดวยครับที่จะตองคงไวนะครับ ตามที่พี่หมอธีรวัฒน แลวก็ทาน สสร. หลายทานไดชี้ 

เพราะวาในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็ไดปรากฏขอความนี้ไวนะครับ  

  สวนในเรื่องของที่ สสร. กรรณิการไดพูดถึง ใหเพิ่มเรื่อง พัฒนาระบบ

สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ตรงนี้ผมคิดวา ก็ไมขัดของครับ ก็ทําใหมีความ

ชัดเจนมากขึ้นนะครับ 

  ในประเด็นสุดทาย ใหผูปฏิบัติหนาที่บริการดังกลาว ซึ่งไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย อันนี้ผมอยากจะเรียนนะครับ

วา ทางวิชาชีพแพทยหรือพยาบาลก็มีกฎหมายใหการคุมครองอยูแลวครับ ถาไดทําตาม

ถูกตองมาตรฐานและจริยธรรม ถาเราเขียนตรงนี้ ก็หมายความวาทุกวิชาชีพเราก็ตอง

เขียนหมดนะครับ ฉะนั้น ก็อยากจะเรียนทาน สสร. ในสี่หาประเด็นที่ไดเสนอมาครับ 

ขอบคุณครับ 

 



 ๑๖๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๖๘/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณกรรมาธิการครับ แตวาทางผูสนับสนุนกอนนะครับ ติดคางคุณเศวตนะครับ   

เชิญครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอประทานโทษครับ ทานประธานครับ กระผม

ขอตอเนื่องนิดหนึ่งครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ตอเนื่อง คาง หรือวามีประเด็นใหม 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  เร่ืองที่ทานกรรมาธิการยังตอบไมหมดครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ขอเชิญสั้น ๆ ก็แลวกันครับ 

   นายวัชรา หงสประภศัร  :  ขอบพระคุณครับ คือ กระผมเห็นวา ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่วาดวยระบบสุขภาพนั้น นาที่จะไดระบุใหชัดเจน แมกระทั่งใน

มาตรา ๗๗ จะไดกลาวถึงเรื่องอื่นเอาไว แตก็ไมไดชัดในเรื่องระบบสุขภาพครับ กระผม

ใครขอใหระบุไวในมาตรานี้ดวย เพราะเปนเรื่องของระบบสุขภาพโดยเฉพาะ และกระผม

ไดขอเพิ่มเติม มหาวิทยาลัย ดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ประเดี๋ยวจะขอใหกรรมาธิการเขาปรับถอยคําใหมให แลวคอยวากันอีกทีนะครับ เชิญ   

ทานเศวตนะครับ 

   นายเศวต ทินกูล  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนมครับ ผมเปนผูสนับสนุนการอภิปราย      

ทานนายแพทยธีรวัฒนนะครับ คือ เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการ

สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการ

สาธารณสุข ผมเรียนเปนรูปธรรมอยางนี้นะครับ เร่ืองนี้นี่มันมีสวนสาธารณสุขมีการ

ปองกัน ปองปรามนะครับ ผมยกตัวอยางเชน คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เยอะ อยางนี้ 

 



 ๑๖๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๖๘/๓ 

 

เขาก็มีการเตนแอโรบิก (Aerobic) กันนะครับ เขาก็สงเสริมสนับสนุน ปรากฏวา เอกชนนี่ 

รัฐก็ตอง ไมมีเงินไปสนับสนุนเขา เพราะวาไมมีชองทาง มาตรานี้ก็จะครอบคลุมเขา คาน้ํา  

คาไฟที่เขาไปเตนกัน คาน้ําแข็งไปเตนกัน ลงทุนไมกี่สตางค ไมกี่บาท แตไดผลมากมาย 

อันนี้เปนประการสําคัญกอนที่โรคมันจะเกิด หรือวาการใหความรูสันทนาการเกี่ยวกับ

พยาธิใบไมตับ หอยอยาไปกินนะ ปลาราตองกินสุกนะ อะไรแบบนี้ เขาก็เปนกลุมชุมชน 

หรือวาก็มีกระบวนการ อยางเชน เร่ืองยา สมมุติ พาราเซตามอล (Paracetamol) นี่ 

เดี๋ยวนี้เขาทันสมัย เขาใชฟาทลายโจรแลว เขาก็ปลูกได เขาก็สงเสริมสนับสนุน อยาง

ยกตัวอยาง เชน ยาสระผมจากดอกอัญชัน  สบูจากขมิ้นชัน ขมิ้นขึ้น อะไรแบบนี้ เขาก็ทํา

ของเขาอยางนี้ เพราะฉะนั้นองคกรสวนทองถิ่นและเอกชนนี่สําคัญมากในการดูแลเรื่อง      

เหลานี้ครับ เราอาจจะคิดไมถึง ครอบคลุมไปไมถึงนะครับ ที่จริงชุมชนนี่มีบทบาท      

อยางมากครับ  

 

          - ๖๙/๑ 

 

 

 

 

 



 ๑๖๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๖๙/๑ 

 

   ประเด็นตอไป เปนเรื่องของหมอนะครับ ที่เขาตองการใหผูบริการทาง

แพทย ทั้งหมอ ทั้งผูชวยงานตาง ๆ ไดรับความคุมครองตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม

ของเขาที่ทําไปอยูนะครับ ประเด็นปญหามันก็เกิดขึ้นวา ในเมืองฝร่ังมังคานี่ เกิดใครมี

อุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้น ถามีคนไปชวย ไปเคลื่อนยายอะไรตาง ๆ กระดูกกระเดี้ยวหักไป     

ก็ถูกฟอง มันก็เดือดรอน แตประเทศไทย เมืองไทยมันก็ไมเปนอยางนั้น ในฐานะ              

ที่สมัยกอนผมเปนเอด (Aid) ครับ แลวทานหมอชูชัยทานก็เปนนายแพทยอยู เอดนี่ไมใช

เอชไอวี (HIV – Human Immunodeficiency Virus) นะครับ ทานประธานครับ ผมเปน

เอดคือหมายความวา ผูชวยเหลือแพทยและพยาบาลอยูที่โรงพยาบาลนครพนม หมอชูชัย

อยู อําเภอทาอุเทน  ทานเปนผู อํานวยการ  และเปนหมอคนเดียว  มีทั้ งหมอและ

ผูอํานวยการคนเดียวนะครับอยูตรงนั้น ทานก็ลําบาก ตอนนั้นทางคมนาคมไมสะดวก   

ผมก็เปนเอดอยู ผมก็เห็นภาพชีวิตตาง ๆ นานา หมอนี่ลําบากมาก ในวินาทีที่วิกฤติ      

ผมเจอหลายครั้ ง  หมอตองตัดสินใจในการฉีดยา  หรือวาผาตัด  หรือวาทําอะไร           

อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งผมก็ไมมีความรูตรงนี้ แตก็ชวยหมอเพราะเปนเอดนะครับ ก็ชวยไป 

แตวาเกิดมีการตายเกิดขึ้น เสียหาย เปนอัมพาต พิการเกิดขึ้นมา ก็ไปฟองหมอ แลวหมอ

เมืองเราก็นอยอยูแลว เขาทําดวยจิตศรัทธาบริสุทธิ์  ตามมาตรฐานของเขา หมอไมใช

เทวดาครับ เขาก็วินิจฉัย อาจจะผิดได ถูกได แตวาเขามั่นใจวาเปนอยางนั้น แตเม่ือมัน

เปนไปแลวจะใหทําอยางไร ไมมีกฎหมายคุมครองเขา เขาเดือดรอน ก็อยางหมอธีรวัฒน

พูด ก็คือ ก็ตองลาออกไปเรื่อย ๆ อยางนี้ตองลาออก อยางนี้ตองลาออก เขาวาอยางนั้น 

เราผลิตแพทยแสนจะยากแสนเข็ญนะครับ กวาจะไดแพทยแตละคนมาเมืองไทยนี่       

พอมาถึงปุบ ฟองแตแพทย เขาก็เลิกแลวแบบนี้ เพราะฉะนั้นจึงมีกฎหมายคุมครอง       

เราตองเขียนรัฐธรรมนูญคุมครองเขาในประเด็นนี้ ผมก็ขออนุญาตแตเพียงเทานี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ไปเถียง อยาพูดเลนนะ ระวังเขาตัวเองจริง ๆ  นะครับ ทานรัฐ ชูกลิ่น ครับ เชิญครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ  

ยกรางครับ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมเปนผูรวมแปรกับทานอาจารยเจิมศักดิ์      



 ๑๖๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๖๙/๒ 

 

นะครับ ในสวนที่ ๔ เร่ืองแนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษา สาธารณสุข และ

วัฒนธรรม คงไมใชสวนที่ ๓ วาดวยแนวนโยบายดานบริหารราชการแผนดินนะครับ 

มาตรา ๗๙ (๒) ที่ทานกรุณาตัดออกไปวา สงเสริมให ตรงที่ฆาออกนะครับ สงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุข นั้น ทานก็

ให เหตุผลวา  ไดไปรวมกับสวนที่  ๓  วาดวยแนวนโยบายบริหารราชการแผนดิน              

แตเนื่องจากหมวดนี้ ผมเห็นวา มันเปนหมวดที่แนวนโยบายดานสาธารณสุข ซึ่งทางทาน

ยกรางไดกรุณาใสเขามาให ผมคิดวา สาธารณสุขก็ควรจะอยูในหมวดสาธารณสุขนะครับ 

ประการที่ ๑   

   ประการที่ ๒ เนื่องจากมีบางหมวดที่ผานมาแลว ที่ทางทานยกรางไดกรุณา

บรรจุลงไป เรื่องการศึกษาทางเลือกนะครับ เหมือนอยางที่ทานไดทราบ เหมือนอยูใน    

ยกราง มีบางทานซึ่งเปนคุณหมออยู ผมไดมีโอกาสไดคุยกับทานวา แลวตอนนี้ทางหมอ    

มีอะไรที่เปนการศึกษาทางเลือกบาง ทานก็ยกตัวอยางใหฟงวา ก็มีการฝงเข็ม ซึ่งไดผล  

นะครับ การนวดคลายจุด ซึ่งไดผล ซึ่งทานก็บอกวา ไดผล แลวสวนใหญไป ตอนนี้       

ทานก็มาเขียนแลววา เอกชนจะมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุขไมได ผมก็เลย    

ไมเขาใจวา สิ่งที่ทานใหไปวา เราจะใหการศึกษาทางเลือกตรงนั้น แตมาตัดตรงนี้ออก     

ผมคิดวาไมเหมาะนะครับ ก็ทานชวยพิจารณาตรงนี้ดวย เรื่องที่ ๑ นะครับ  เร่ืองที่ ๒      

ใบประกอบโรคศิลป หรือใบอนุญาตตาง ๆ นี่ เราสวนราชการ หรือหนวยงานราชการ   

ตาง ๆ เปนคนออกใหเขานะครับ ไมวาแพทย หรือพยาบาล เราออกใหเขาทั้งนั้นละครับ          

แลวตอนนี้เราจะไปบอกเขาวา คุณทําอะไรไป คุณรับผิดชอบดวยตัวคุณเอง ถึงเวลา   

หรือยังครับที่เราจะไปดูแลเขา ถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะบอกวาถาคุณทําถูกตองตาม

จรรยาบรรณ คุณทําเต็มฝมือคุณแลว แตมันเปนเหตุสุดวิสัย ---------------------------------- 

 

               - ๗๐/๑ 



 ๑๖๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                        ปทิตตา ๗๐/๑ 

 

เราจะไปดูแลเขา ถึงเวลาหรือยังครับ เราจะใหกําลังใจหมอและพยาบาลเหลานั้นวา       

ถาคุณทําเต็มที่แลวรัฐธรรมนูญจะคุมครองคุณ ถาเราทําไดอยางนี้แลว ผมเชื่อวา มีคนที่

จะตั้งใจทํางานใหกับประเทศนี้อีกมากมายครับ ขอขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ คุณชาติชายครับ เชิญครับ 

  นายชาติชาติ เจียมศรีพงษ  : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม          

นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ  ทานประธานครับ              

ผมคอนขางจะเห็นดวยกับทานธีรวัฒนนะครับ ที่ไดนําเสนอในเรื่องของคณะกรรมาธิการ

ที่ไปปรับ ไปปรับในเรื่องของรายละเอียด เร่ืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ      

ซึ่งตาม (๒) นะครับ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวม     

ในการจัดการบริการสาธารณสุข ขออนุญาตไดขยายความนะครับ ทานประธานที่เคารพ 

พอดีหมอชูชัยบอกวา ใหปรับ จริง ๆ แลวนะครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ        

ที่เสนอเขามาตรงนี้นะครับ ก็เพื่อที่จะไดเขามาสงเสริมในอีกหลาย ๆ เรื่อง คงไมใชเรื่อง

ของทางการแพทยอยางเดียวนะครับ ในเรื่องของสถานีอนามัยที่อยูตามตําบลตาง ๆ 

ยังคงจะตองไดรับการสงเสริมอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ไมวาจะเปนในเรื่องของการ

การปองกันโรคนะครับ ไมวาในเรื่องของการที่จะไดทําใหสุขภาพของคนในทองถิ่นนั้นไดมี

การสงเสริมสุขภาพ ตรงนี้ผมคิดวา มีความสําคัญอยางยิ่งยวดครับ ถาเราไมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือเอกชนเขามามีสวนรวมดวยนะครับ บางเรื่องนี่นะครับ ลองดู

เถอะครับวา สถานีอนามัยที่อยูตามตําบลตาง ๆ นะครับ ตอนนี้ไมมีงบที่จะเขามาชวยกัน

บํารุง มาชวยกันดูแลนะครับ ซึ่งทั้งปจจุบัน และในอนาคตนี่นะครับ มีโรคติดตอมาเปน

จํานวนมาก ไมวาจะเปนในเรื่องของโรคเอดสนะครับ เรื่องของยุงลาย ไขเลือดออก ตรงนี้

แหละครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาเราบรรจุเขาไปในตรงนี้แลวนะครับ ผมคิดวา 

จะชวยในเรื่องของในดานของสาธารณสุขทางการแพทยอีกเยอะแยะมากมายนะครับ 

แลวเห็นดวยกับนายแพทยธีรวัฒนดวยครับ ปจจุบันนี้นะครับ หมอหรือเจาหนาที่

สาธารณสุขที่อยูตามพื้นที่ตาง ๆ นั้น ไมมีจิตใจที่จะไดทํางานในเรื่องของทางการแพทย 

เพราะวาบางกรณีวินิจฉัยโรคไปแลว จะโดนฟองรองนะครับ ซึ่งผมไดขอมูลมาวา คดีแพง 



 ๑๗๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                        ปทิตตา ๗๐/๒ 

 

นะครับ คุณหมอเขาไมคอยกลัวหรอกครับ เขากลัวคดีอาญา เพราะฉะนั้นจะตองมี

กฎหมายคุมครองใหกับแพทยและเจาหนาที่อนามัยใหชัดเจนนะครับ เพราะวาถาทํา

อยางนี้แลวนะครับ ตอไปแพทยเมื่อจบมาแลวก็ไมอยากที่จะไดรับราชการ ไมมีหมอที่

เพียงพอกับพี่นองประชาชนที่อยูตามอําเภอ ตามชนบทตาง ๆ หรือตามจังหวัดนะครับ 

เห็นดวยกับนายแพทยธีรวัฒนครับที่ไดเสนอตรงนี้นะครับ แลวก็มีพยาบาลดวยครับที่เขา

เปนหวงนะครับวา ไมมีกฎหมายคุมครองที่ชัดเจน ที่เขาไดวินิจฉัยโรคตาง ๆ แลวนี่ เขายัง

จะตองโดนมาฟองรองอีกนะครับ ตอนนี้นะครับ โรงพยาบาลตามพื้นที่ ตามอําเภอตาง ๆ 

บางโรงพยาบาลมีหมออยูคนเดียวนะครับ ก็ดวยเหตุผลนี้แหละครับ ที่กฎหมายคุมครองที่

ชัดเจนของกฎหมายรัฐธรรมนูญเรานี่นะครับ ก็คงจะตองขออนุญาตที่จะไดลงลึกไปใน

ตรงนี้ดวยนะครับ เพื่อที่จะไดเปนขวัญและกําลังใจใหกับแพทยหรือพยาบาล หรือ

เจาหนาที่อนามัยนะครับ อยางไรก็แลวแตนะครับ ผมขออนุญาตสรุปวา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนะครับ ก็มีความสําคัญนะครับ ในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพ เราจะมาซอม

สุขภาพทําไมละครับ ทําไมเราไมสรางสุขภาพใหพี่นองประชาชนที่อยูตามพื้นที่ตาง ๆ 

เพื่อที่รัฐบาลนั้นจะไดประหยัดเงินดวยนะครับ ที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเขาไป

สนับสนุนการมีสวนรวม หรือสงเสริมรวมทั้งเอกชนดวยครับ ทานประธานครับ ขอบคุณ

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ อนุนี้ รูสึกวาจะไมตองโหวตนะครับ เพราะวากรรมาธิการทานก็เห็น       

คลอยตามเสียเปนสวนใหญ  เหลือแตถอยคําเทานั้นละครับ  ถาเผื่อวาอยางไร             

ทานคณุหมอจะกรุณารวบรวมถอยคําใหมไดไหมครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                   - ๗๑/๑ 

 



 ๑๗๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 ประไพพิศ ๗๑/๑ 

 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ประเด็นที่ทานสมาชิกไดหารือใน (๒) ของ

มาตรา ๗๙ ตอนนี้เหลืออยู ๒ ประเด็น คือ เรื่องของระบบการมีสวนรวมของเอกชน กับ

เ ร่ื องของการปกปองหรื อคุ มครองจรรยาบรรณนะครับ  ในส วนแรกนะครับ 

คณะกรรมาธิการเห็นวา ขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับวา เราเห็นวา ในสวนที่เราตัดทิ้ง   

เรื่องการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมนี่ อยางที่ไดกราบเรียนแลววา 

เราไดไปกําหนดเอาไวแลวในมาตรา ๗๗ (๓) แตอยางไรก็ตาม ในความสําคัญของ

ภาคเอกชนและชุมชนนี่ยังมีอยูนะครับ เพราะฉะนั้นกรรมาธิการจะขออนุญาตเพิ่มเติม

ถอยคําดังนี้นะครับวา ถอยคําตอนทายนะครับ ที่ถูกตัดออกนี่ จะขอเปลี่ยนเปนอยางนี้

ครับวา และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพและ      

การจัดบริการสาธารณสุข นะครับ โดยที่ขออนุญาตที่จะใหบันทึกในเจตนารมณวา ในอนุ

นี้ประสงคที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่มีสวนรวมในการจัดอยูดวยแลวนะครับ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา ๗๗ (๓) นี่ เราพูดถึงการใหจัดเองและมีสวนรวม ทั้ง ๒ สวน

นะครับ ดังนั้น จึงจะขออนุญาตแกไขถอยคําดังที่ไดกราบเรียนที่ประชุมครับ สวนประเด็น

เร่ืองของการคุมครองจรรยาบรรณและวิชาชีพนั้น จะขออนุญาตใหคุณหมอชูชัย         

เปนผูชี้แจงครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เรียนเชิญคุณหมอครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน ผม นายแพทย

ชูชัย ศุภวงศ ครับ เรื่องการคุมครองวิชาชีพแพทย พยาบาล ก็เปนเรื่องที่นาเห็นใจนะครับ 

แลวก็ที่ทาน สสร. ไดสะทอนมา ก็เปนอยางนั้นจริง ๆ ครับ แพทย พยาบาล ที่ทํางาน 

โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่หางไกลออกไป อยูในสภาพที่ยากลําบาก แตวาการ

คุมครอง หรือการดูแลผูประกอบวิชาชีพนี่ มันตองไปแกปญหาเรื่องระบบหลายระบบ

ดวยกัน คงไมสามารถที่จะเขียนในรัฐธรรมนูญ แลวก็บอกวา ถาเขียนอยางนี้แลวก็จะ

ฟองรองแพทยไมไดนะครับ ก็ตองไปพัฒนาระบบบริการทางการแพทย ระบบบริการ   

การสงตอผูปวยโดยเร็วที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ก็จะทําใหแพทยที่อยูที่นั่นก็คลี่คลาย 



 ๑๗๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๗๑/๒ 

 

ปญหาไดระดับหนึ่ง รวมทั้งมีการระบบเจรจาไกลเกลี่ย ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได

พยายามทําอยู ในการที่จะไมใหปญหาบานปลาย แลวก็มีกองทุนเยียวยาผูเสียหาย      

ซึ่งไมตองพิจารณาวา ใครผิด ใครถูก แตวาพรอมที่จะชวยเหลือผูปวยที่ไดรับความ

เสียหายทันทีนะครับ ระบบตาง ๆ เหลานี้เปนระบบที่มีความสําคัญที่จะทําใหแพทยและ

พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางดานสาธารณสุขอื่นทํางานในชนบท ในโรงพยาบาลชุมชน 

หรือในโรงพยาบาลจังหวัดนี้ดวยความมีความสุขมากขึ้นนะครับ แลวก็ผมคิดวา การเขียน

ลงไปในรัฐธรรมนูญนี่ ก็จะเปนประเด็นปญหาวา เดี๋ยวจะตองคุมครองวิชาชีพอื่นดวย 

แลวก็จะไมไดแกปญหาโดยตรงนะครับ ขอบพระคุณครับ ผมขอใหยืนตามรางของ

กรรมาธิการครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

คุณหมอคงเขาใจนะครับ เพราะวาเอาเปนบันทึกเจตนารมณลงไปอีกทีไหมครับ         

ไหนลองดูสั้น ๆ ก็ไดครับ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเขาใจครับวา

ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น มันเกิดจากปจจัยหลายปจจัย ปจจัยปรุงแตงยอมเปนไปตามปจจัย

ครับ แตปจจัยตาง ๆ นั้น เอชเอ (HA – Hospital / Healthcare Accreditation) เราก็

พยายามทําแลวนะครับ ระบบสงตอเราก็พยายามทําแลว ทําดีที่สุดแลวครับ แลวก็มันมี

โรครักษาก็ตาย ไมรักษาก็ตายก็มี บางอันมันเปนดวงของคนไขครับ มันมีหลายอยางครับ 

เพราะฉะนั้น ผมคิดวา การใชกฎหมาย การออกกฎหมายนั้น ควรจะมีทั้งเสมอภาค และ

สมดุลดวยครับ แลวก็ภราดรภาพ คือ ใหมีสมานฉันทกัน เพราะฉะนั้นเรื่องสมดุลนี่ เพราะ

เร่ืองนี้มีสิทธิเยอะครับ แตสิทธิของผูใหบริการ มองขามไปเลยครับ อันนั้นมันถึงเกิดปญหา

ที่วิกฤติของบุคลากรทางการแพทยครับ อันนั้นอันหนึ่ง  อันที่ ๒ ที่บอกวา มีกฎหมายแลว 

กฎหมายกองทุนคุมครองผูไดรับบริการนั้น ยังไมคลอดครับ แลวมันคลอดไมไดครับ มันมี

ปจจัยอีกหลายเรื่องเลยครับ  แลวก็ที่บอกมีกฎหมาย ถาหมอทําตามจรรยาบรรณแลวควร

จะไดรับการคุมครองหรือตามมาตรฐานวิชาชีพ ยังไมมีครับ พรบ.ไหนยังไมมีครับ --------- 

 

          - ๗๒/๑ 



 ๑๗๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐        กุลนที ๗๒/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา เปดชองใหนิดหนึ่ง เพราะในนี้ผมก็ขอบอกวา ตามกฎหมายครับ 

แลวก็ไปออกกฎหมายลูกตออีกครับ แตตอนนี้มันยังไมมีครับ ขอใหคุมครองครับ 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา อยากจะขอใหโหวตเลยครับ เพราะไมเชนนั้นมันจะมีปญหาครับ  

มันเกี่ยวกับวิกฤติของสังคมดวยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ครับ 

ตกลงวา ตอนนี้ยังไมโหวตครับ โหวตรวมทุกอนุนะครับ ตอไป (๓) นะครับ เพราะมีผูแปร

เยอะ หลายกลุมทีเดียวนะครับ เร่ิมตั้งแต 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ประทานโทษครับ กระผมยกมือนานแลวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   ยังติด 

(๒) อยูหรืออยางไรครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  (๒) ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร ทานประธานครับ ของผมยังมีเร่ืองมหาวิทยาลัย ทานไมได

ตอบ ทานกรรมาธิการไมไดตอบครับ ขอความกรุณาครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                

ยืนไว เชิญตอบครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :   ผม ชูชัย ศุภวงศ นะครับ เรื่องบริการนี่

เปนเรื่องที่รัฐใหบริการนะครับ มหาวิทยาลัยก็เปนสวนหนึ่งของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข                     

ก็เปนสวนหนึ่งของรัฐนะครับ เพราะฉะนั้นถาเติม รัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ ก็ตองเติม 

กระทรวงสาธารณสุข เติม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง  กทม. อะไรเขาไปดวยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

อาจารยคุณหมอครับ แลวก็ไมไดแปรญัตติไวดวยนะครับ ขอขามไป (๓) เลยนะครับ      

ทานเศวตยังติดใจ (๒) อยูหรือครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ผมติดใจ (๒) ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :                   

เอา เชิญครับ สั้น ๆ นะครับ 

 



 ๑๗๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐        กุลนที ๗๒/๒ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ คือ

ผมยังติดใจทานคุณหมอชูชัยนะครับ ก็เรียนแลววา สมัยนั้นทานเปนผูอํานวยการและ

หมอนอยดวย ผมก็เปนเอด ก็ผมเรียนแลววา มันจําเปนจริง  ๆ ครับ คือเบื้องตนเราตองรู

กันกอนวา หมอทุกคนนะครับ อยากใหคนไขหาย อยากใหคนไขดี ทุมเทเต็มที่ แตก็หมอ 

เรียนแลววา ไมใชเทวดา มีขอจํากัด ทั้งรางกาย สรีระ ความออนเพลีย การวินิจฉัยโรค 

สมมุติฐานไมเหมือนกัน เมื่อทําไปแลว เกิดความพลาดพลั้ง เสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน 

หรือรางกายของคนไข มันไมยุติธรรมที่จะใหหมอตองไปรับโทษ คือ หมอทําไปแลวตอง       

เสียเงิน เงินเดือนหมอก็นอยอยูแลวนะครับ พักผอน  หมอก็มีนอย แลวก็พักผอน                          

ไม เพียงพอ  ตองดูแลพี่นองประชาชนมากมายกายกอง  ถาเราไมคุมครองเลย                

คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญก็คุมครองไวกวาง ๆ กอน สวนที่เหลือเปนกฎหมายลูก ก็เปน

เร่ืองของแพทยสภา ไปรวมกันทําขอกําหนดวา จะทําอยางไรดี คือ มาตราในรัฐธรรมนูญ         

ที่ขอแปรญัตติไปก็เปนเรื่องกวาง ๆ หลักกวาง ๆ วา การที่หมอทําไปโดยมีมาตรฐาน มี

จริยธรรม และมีความจริงใจที่จะแกไขใหคนไขไดมีสุขภาพพลานามัยดีขึ้นนั้น ก็เปนความ

จริงใจแลว ไมตองรับผิด เจตนาทางกฎหมายอาญาไมมีแลว ทางแพงก็ไมมี เร่ืองนี้จะให

หมอไปรับผิดทั้งแพง ทั้งอาญานี่ มันคิดถึงความเปนธรรมแลว มันไมนาจะเปนอยางนั้น

ครับ เพราะฉะนั้นขอฝากทานหมอชูชัย คณะกรรมาธิการยกรางเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :            

ความจริง คุณเศวตครับ คุณหมอไมไดบอกวา จะไมคุมครองนะครับ เพียงแตวา ถา

คุมครองหนึ่งวิชาชีพ แลววิชาชีพอื่นก็จะตองเขียนไปหมด มันจะเทาเทียมกันหมด มีอีก

หลายวิชาชีพ เพราะฉะนั้นพูดแทนคุณหมอนะครับ แตคุณหมอจะยืนยันอีกที เชิญครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ ผมยืนยันวา มี พรบ. วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภานี่มี               

อยูแลว ขอบังคับทางจริยธรรมก็มีอยูแลวนะครับ แลวก็เร่ืองมาตรฐาน เร่ืองตาง ๆ                  

เกณฑจริยธรรมมีอยูเรียบรอยแลวครับ พัฒนามาตั้งแต ป ๒๕๑๑ ครับ ก็รวม ๔๐ ปแลว  

 

 



 ๑๗๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐        กุลนที ๗๒/๓ 

 

เพราะฉะนั้นการดําเนินการตามนั้นนี่ ก็จะไมทําให ไมรับวาเปนเกณฑที่แพทยจะใชเปน

แนวทางในการที่จะปกปองคุมครองตัวเองนะครับ แตวาสวนที่สําคัญ คือ การจัดวาง

ระบบที่สําคัญในการที่จะชวยใหแพทยและพยาบาลทํางานไดดียิ่งขึ้นนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

เชิญทานเสริมเกียรติครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทาน

กรรมาธิการ ทาน สสร. ผูทรงเกียรติ กระผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ สสร. หมายเลข ๐๘๗ 

ประเด็นนี้นะครับ หลาย ๆ กลุมนี่ ก็มีติดอยูประเด็นเดียวกับกรรมาธิการ ก็เร่ืองการ

คุมครองแพทย ซึ่งกระผมนี่มีทางออก แลวก็คิดวา คงจะรับกันได ก็คือวา ควรจะบัญญัติ

สั้น ๆ ใน (๒) วา ทั้งนี้ ผูใหบริการทางการแพทยยอมไดรับการคุมครอง สั้น ๆ ครับ --------- 

 

          - ๗๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ๑๗๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๗๓/๑ 

 

คือ คุณหมอชูชัย ขออนุญาตเอยนาม วา ตรงนี้นี่ เร่ืองแพทยเปนเรื่องละเอียดออน 

เมื่อกอนนี้ทุกอาชีพนี่ เวลาเราจางใครทําอะไร เราคงไมยกมือไหว แตหมอนี่ เวลาเราไปหา

หมอกันทุกครั้งเราตองเอาเงินใหหมอดวย และตองไหวดวย ซึ่งเรื่องนี้มันหวั่นไหวมา ไมใช

เรื่องคดีแพง คดีอาญาเกิดที่อําเภอรอนพิบูล หมอรักษาคนไขไสติ่ง ตาย แลวเสร็จแลวมา

ฟองแพงที่ศาลนนท เพราะวากระทรวงสาธารณสุขอยูนนท พอจายเงินไปแลว ทางแพงก็

มาฟองหมอคดีอาญาที่รอนพิบูล ๒ คน เปนคดีอาญา ประมาท ทําใหคนตาย คือ หมอที่

ใหยาและหมอลงมีด  ตรงนี้ก็เปนเหตุใหหมอทั่วประเทศอกสั่นขวัญแขวน คือบอกวา 

ไมไดประกันตัว หรือวาไดรับการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม เสร็จแลวก็มีการสัมมนาหมอ      

ทั่วประเทศสี่รอยกวาคนที่พระนั่งเกลา ขออนุญาตเอยนาม ทานอาจารยจรัญกับผมก็ไป

เปนวิทยากรเรื่องนี้ แลวตอนนี้ก็กําลังออกกฎหมายลูก เพื่อจะคุมครองหมอในการรักษา 

แลวก็ถูกฟอง ซึ่งผมก็เขาไปชวยเหลือทุกอยางนะครับ กฎหมายลูกนี่ อยางที่อาจารยชูชัย

พูดวา ถาคุมครองโดยไรขอบเขต คงจะเปนไปไมได การคุมครองนี่ก็คงจะมีขอบเขตจํากัด

วาไดรับการคุมครองนะ ในกฎหมายลูก เวนแตจะเปนการกระทําโดยจงใจหรือประมาท

รายแรง คือ ถาประมาทนี่นะ ปกติหมอก็ถูกฟอง อยางที่ถูกฟองทุกวันนี้ แตตอไปคุมครอง

คือ ถาหากวา หมอไมเจตนาทําใหเขาตาย หรือไมประมาทรายแรงทําใหเขาตายนี่ เขาก็

จะไดรับการคุมครอง ตรงนี้ผมถึงอยากจะหาทางออกใหทางฝายกรรมาธิการยกราง    

เห็นใจหมอทั่วประเทศ เพราะวารูสึกวาหมอโทรมาหาทุกคนเลยนะครับ โทรมาหา สสร. 

ทุกคนเลย แลวก็เร่ืองนี้ ตั้งแตหมอรอนพิบูลถูกฟองนี่ หมอจะไมรับคนไขรักษานะครับ 

อยางที่อําเภอรอนพิบูลนี่ หรือหมอทุกแหงที่อําเภอจะปฏิเสธการรักษา บอกวา เกินกําลัง

ของหมอโรงพยาบาลอําเภอ ใหสงไปที่โรงพยาบาลจังหวัด และทานประธานลองคิดดูสิวา 

คนเปนไสติ่งนี่ ถาหากวาเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนี่ ไมตองไดรับการรักษาแลว ระหวาง

เดินทางก็ตายแลว เพราะเหตุที่หมอเขาไมไดรับการคุมครอง เขาเลยบอกวา โรคพวกนี้ 

เขาทําไมไดดีกวา เขาจะไดไมตองเหนื่อย และไมตองถูกฟองดวย จึงกราบวิงวอนทางฝาย

กรรมาธิการยกรางวา ใหเติม (๒) สักนิดวา ทั้งนี้ ผูใหบริการสาธารณสุขยอมไดรับการ

คุมครอง สวนเรื่องคุมครองระดับไหนเปนเรื่องของกฎหมายลูกครับ แคนี้เขาก็พอใจวา

รัฐธรรมนูญคุมครองแลวครับ ขอบคุณ 



 ๑๗๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 นงลักษณ ๗๓/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  พอได

ไหมครับ ฝายกรรมาธิการ จะไดไมตองโหวตครับ หรือยืนยัน เชิญคุณอัชพร ครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา   

ดวยความเขาใจวา กรรมาธิการเองนั้นเขาใจกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น แตสิ่งที่กรรมาธิการ

หวงในการที่จะบัญญัติอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก็คือ ผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ 

นั้นมีอยูมาก แลวก็ในการประกอบวิชาชีพหลาย ๆ วิชาชีพนั้น ก็เสี่ยงภัยตอการที่จะ

ใหบริการ หรือไมใหบริการ และจะถูกฟองรองเหมือนกัน การใสเฉพาะวิชาชีพเดียวลงไป 

ก็จะเกิดคําถาม ซึ่งตอบไมไดกับหลาย ๆ วิชาชีพ ไมวาจะกฎหมาย วิทยาศาสตร 

สถาปตย หรือวิศวะ ซึ่งเหลานั้นก็จะกระทบตอความเปนอยูของบุคคลธรรมดาทั่วไป 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางกรรมาธิการไดพยายามชี้แจง ก็คือ สิ่งเหลานี้นั้น ก็จะไปคุมครองอยู

ในกฎหมายวิชาชีพตาง ๆ ตามลักษณะหรือตามสภาพการประกอบวิชาชีพ โดยไม

บัญญัติโดยเฉพาะเจาะจงอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สิ่งที่ทานสมาชิกไดกรุณา

ชี้แจงมานั้น สามารถที่จะกําหนดอยูในบันทึกเจตนารมณ เพื่อในการสรางกฎหมาย

วิชาชีพตาง ๆ นั้น จะไดดําเนินการตอไป นาจะเหมาะสมกวาการเขียนเฉพาะวิชาชีพนี้อยู

ในรัฐธรรมนูญเพียงวิชาชีพเดียวครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ทานศิวะครับทาน เชิญครับ 

   นายศิวะ แสงมณี : ครับ ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี     

นะครับ ยังไมไดเปนหมอครับ ก็กราบเรียนทานประธานที่เคารพอยางนี้ครับวา เรื่องของ

หมอที่เราพูดกันนี้ ไมใชเปนหมอดูนะครับ คือ เปนแพทย หมอดูนะดูผิดไมเปนไรครับ 

คนไขไมตาย หรือวาคนที่ไปดูหมอไมตาย แตวาแพทยนี่ถาหากวา รักษาโดยที่เขาไมไดรับ

การคุมครองนี่ ผมวาเรามีโอกาสสูญเสียเยอะนะครับ ผมเองนี่ก็คิดวา ในชีวิตนี่อยูกับ

โรงพยาบาลตลอด ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๗๔/๑   



 ๑๗๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐           สมร ๗๔/๑ 

 

เพราะวามีบัตรทุกโรงพยาบาลเลย เพราะเปนทุกโรคเทาที่ในนี้มี ยกเวนโรครายแรง       

นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา การคุมครองหมอนี่ตางกับอาชีพอ่ืนนะครับ อยางพวก    

หมอความ อยางทานอาจารยสุรชัยนี่ ไมตองไปคุมครองเขาครับ เขาคุมครองตัวเองได    

นะครับ หรือวาพวกสถาปนิก วิศวกร เราไมจําเปนครับพวกนั้น เพราะวาไมไดรักษาใคร   

นะครับ พวกนั้นมาหาเรา ยังตองไหวเราดวยซ้ํานะครับ เพราะวาเราเปนคนจายสตางค       

แตหมอนี่เปนคนที่ผมคิดวา รักษาชีวิตเรานี่ เราจะคุมครองสักนิดในรัฐธรรมนูญนี่ 

คุมครองไมไดหรือครับ มันเปนอยางไร ผมยังไมเขาใจนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณหมอ

ชูชัยนี่นะครับ ซึ่งทานนาจะทราบดี เพราะวาทานเปนหมอในชนบท ผมนี่อยูตางจังหวัด        

ผมทราบดีครับ หมอตามชนบทนี่ มีโรงพยาบาลละ ๑ คน ครับ ถาเราไมคุมครองเขานี่

ครับ ตอไปไมมีใครอยูหรอกครับ เขาเปนทั้งผูอํานวยการ เปนทั้งแพทย เปนทั้งพยาบาล

อะไรตาง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา การคุมครองหมอนี่จะตางกับอาชีพอื่นครับ 

อาชีพรัฐศาสตรอยางพวกผมก็ไมตองมาคุมครองนะครับ เพราะผมไมไดไปรักษาใคร 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา การที่เราจะคุมครองผูปฏิบัติหนาที่ในดานนี้ ไมใชเพียงแพทย       

นะครับ พยาบาลอะไรตาง ๆ ดวยนี่ แลวพวกเหลานี้เราตองยอมรับวา เสี่ยงในการรักษา

เราทีหนึ่งแลว ก็ยังเสี่ยงการติดโรคดวยซ้ํา เราจะพบวา หมอเหลานี้นะครับ ตามสถิติบอก

วาเปนวัณโรคก็เยอะนะครับ แลวก็เปน โอกาสพลาดไปเปนเอดส (AIDs – Acquired 

Immune Deficiency syndrome) ก็มีนะครับ แลวหลายคนนะครับ จากการวิจัยเขาบอก 

ไมทราบจริงเท็จแคไหนครับคุณหมอชูชัย เขาบอกหมอนี่อายุสั้นที่สุด ในบรรดาวิชาชีพ

ทั้งหมด เพราะอยูกับเช้ือโรคตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผมคิดวา ในเรื่องนี้อยากจะใหมีการ

คุมครองในรัฐธรรมนูญนะครับ ไมใชเอาแคกฎหมายลูก กฎหมายลูกนั้น เอา ในนี้เราเสนอ

อยูแลวครับ ในกลุมทานวัชราวา ยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นเรา      

ก็เผื่อไปใหถึงการออกกฎหมายลูกดวยครับ  ผมขออนุญาตเรียนทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ผมอยากขอรายสุดทายนะ ไมอยางนั้นถาไมตกลง ตองขอโหวตแลวครับ      

ทานอุทิศครับ เชิญครับ  

 



 ๑๗๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐           สมร ๗๔/๒ 

 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ 

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผม อุทิศ ชูชวย ครับ ขออนุญาตสนับสนุนแนวคิดของ

ทานผูแปรญัตติที่จะใหมีการคุมครองมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมของหมออยางยิ่งครับ 

แตอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานกรรมาธิการนะครับ ใน (๒) นี่นะครับ 

ตามรางเดิมนี่นะครับ ในบรรทัดรองสุดทายนี่นะครับ ที่มีการแกไขนี่นะครับ ตัดขอความ

คําวา และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการ

สาธารณสุข นะครับ ตรงประเด็นนี้ ผมอยากจะเรียนทานกรรมาธิการนะครับวา ขอใหคง

อยูนะครับ เพราะวาปจจุบันนี้นี่นะครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ไดทํากิจกรรมอยางนี้ 

ดูแลสุขภาพ ดูแลอนามัยของพี่นองประชาชน และมีศูนยสาธารณสุข ศูนยแพทย ในบาง

เทศบาลนั้นนะครับ มีโรงพยาบาลเปนของตนเองนะครับ ไมวาจะเปนโรงพยาบาลของ

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ตัวอยางนะครับ ก็มีโรงพยาบาลและมีหมอ มีบริการ       

สาธารณสุขพรอมครับ เทศบาลอื่น ๆ ก็มี อยางนอยที่สุดครับ มีศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 

อยางครบถวนนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ ผมคิดวา ไมควรตัดขอความตรงนี้ออกไปนะครับ 

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการดาน

สาธารณสุข ครับ ทานประธานครับ กราบขอบพระคุณมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เขาใจวา เร่ืองนี้ทานกรรมาธิการรับไปแลวใชไหมครับเม่ือสักครู ประเดี๋ยวถอยคําคงจะ

พอจะรับกันได เพราะฉะนั้นเราคงจะมีประเด็นปญหาเรื่องเดียวครับวา คุมครองหรือ      

ไมคุมครองนะครับ ประเด็นตัวปญหา คุณหมอ จะโหวตแลวนะครับ ถาใชเวลา คงไมให   

ใชเวลา 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ขอนิดเดียวครับ ทานครับ ผมคิดวานะครับ    

จริงอยูวาวิชาชีพตาง ๆ จะตองการแบบนั้น แตผมคิดวา ใหพวกผมออกไปรับฟง        

ความคิดเห็นใชไหมครับ มีวิชาชีพไหนที่จะ อันนี้ผมรับฟงมา ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  เขาใจ

แลวครับ คุณหมอครับ ตกลงครับ อันนี้หมดรายการอภิปรายแลวนะครับ เพราะวา

ไมอยางนั้นผมคงจะ                                                                                 - ๗๕/๑



 ๑๘๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                  รัตนา ๗๕/๑ 

  

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)                      

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ มาตรานี้มีการแกไข เพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่จะตองถามกอนนะครับ    

กอนจะไปโหวตในอนุอ่ืน ๆ นั้น ก็ตองถามวา ทานผูใดไมเห็นดวยกับการแกไขของ

กรรมาธิการบาง โปรดยกมือขึ้นนะครับ ถาไมเห็นดวยนะครับ ปรากฏวา ไมเห็นดวยกับ   

รางเดิมนะครับ ที่มีการแกไข ตกลงเราทุกคนเห็นดวยหมดนะครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานประธาน กรุณาถามใหมไดไหมครับ               

ฟงไมทันครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เนื่องจากมาตรานี้มีการแกไขจากรางเดิม เพราะฉะนั้นเราตองถามเปนหลักกอน       

มาตรา ๗๙ ทั้งมาตราแหละครับ มีการแกไขจากรางเดิม แตกอนจะมาลงมติใน (๒)       

นั้น ก็ตองถามกอนวา รางเดิมทานเห็นดวยไหม ที่มีการแกไข เพราะทานสมาชิกอาจจะ

บอกวา ผมไมเห็นดวย เพราะไมไดเห็นรางเดิม ผมไมไดแปรญัตติในรางเดิม ประเด็น               

มันอยูที่เราเคยพูดกันแลว ฉะนั้น ประการแรกที่สุดก็ตองถามวา ในการที่กรรมาธิการ                    

เขียนใหม แปรใหม เขียนใหม มาเปนรางใหม แทนที่จะใชรางเดิมนั้น เนื่องจากทานไมมี

โอกาสไดเห็นในการแปรญัตติครั้งนั้น ก็ตองถามเปนมติวา ทานผูใดขัดของไหม                      

กับกรรมาธิการแปร เขียนวาเปนอยางนั้น ไมมีนะครับ 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  รางเดิมหมายถึงนั่นใชไหมครับ ทานครับ                  

รางเดิม หมายถึงวา มีเอกชนอยูดวยใชไหมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :      

ไมใชเลมนี้ ไมใชเลมที่เสนอนี้   

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  คือ เลมเหลืองนี่ใชไหมครับ ที่วา มีเอกชนและ

ชุมชนในทองถิ่น ใหมีคงอยูใชไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :         

ใชครับ ใชครับ 



 ๑๘๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๗๕/๒ 

 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :      

ชัดเจนนะครับ ถาอยางนั้นวรรคหนึ่ง เราไมตอง 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  คือเราไมเห็นดวยกับทั้ง ๒ รางนี่นะครับ จะทํา

อยางไรครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :        

เอาทีละรางครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  คือ ไมเห็นดวยเลยครับ ทั้ง ๒ ราง  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :          

ก็ไมเห็นดวย ก็ตองโหวตตั้งแตรางแรกเลยครับ ถาอยางนั้น ใชไหมครับ ผมวาตองโหวต     

นะครับ ไมมีทางเลือกนะครับ ถามีผูไมเห็นดวย เพราะฉะนั้นก็ตองถามวา การที่

กรรมาธิการแปรเปลี่ยนจากรางเดิมจริง ๆ มาเปนใหมนะครับ ถาทานสมาชิกเห็นดวย

โปรดกด เห็นดวย ถาไมเห็นดวย โปรดกด ไมเห็นดวย ชัดเจนนะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมเขาใจครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :        

ไมเห็นดวยกับการแปรเปลี่ยนของกรรมาธิการอยางไรครับ กรรมาธิการเขาเสนอมา              

รางเดิมที่ทานไมไดแปรญัตติอยางไรครับ ทานเห็นแลวทานก็มาแปร เชิญทานเจิมศักดิ์

ชวยอธิบายทีครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ      

ผม เจิมศักดิ์ครับ ทานประธานชวยถามอยางนี้ไดไหมครับวา จะมีทานใดยังอยากจะได

อยางรางเดิม คือ เลมสีเหลือง มีอยูบางไหม ถามีก็ถึงโหวต แตถาไมมี ก็ถือวา ผานเลย        

นะครับ ทานใดยังติดใจอยากจะไดอยางรางเดิมบางไหม ผมวาถามอยางนั้นดีกวา ก็คือ

ตามเลมเหลืองรางแรก กอนที่กรรมาธิการจะแกไขนี่ มีใครติดใจอยากจะไดอยางนั้น เดิม    

บางไหม ถาไมมีใครยกมือ ก็แสดงวา ทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :      

ขอบคุณครับ ผมขอถามใหมนะครับ ทานผูใด เอาใหมอีกทีสิ กรุณาถามใหม 



 ๑๘๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                  รัตนา ๗๕/๓ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ      

คือ ทานใดยังติดใจอยากจะไดอยางรางเดิมบางนะครับ มีบางไหม  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :      

ขอบคุณครับ ทานสมาชิกครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ผม สุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมเชื่อแนวา ในที่นี้มีหลายทานที่มีแนวความคิดอยางที่ทานวัชรา

พูดเมื่อสักครู ก็คือ ไมเห็นดวยทั้ง ๒ รางนะครับ รางฉบับรับฟงความคิดเห็น พวกเราเห็น

แลววา มีหลายคนขอแปรญัตติมานะครับ แลวก็รางฉบับแปรญัตติของทานกรรมาธิการ   

ยกราง เมื่อกี้อภิปราย หลายคนก็ยังไมเห็นดวย หลายคนยังเสนอใหมีการเพิ่มเติม ตัด

ทอนขอความอยู นั่นแปลวา หลายทานไมเห็นดวยทั้ง ๒ รางเลยครับ ก็สรุปอยางนี้ วิธี

โหวตเราจะทําอยางไรครับ   

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :          

ก็ไมเห็นดวย ทานก็ไมเห็นดวย ไมมีปญหาหรอกครับ แลวแตวาใครจะชนะรางแรก        

ถูกไหมครับ เพราะขั้นตอนมันตองเปนเชนนั้น คงไมแลวครบั ก็คงเคลียรครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

    นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอพักการประชุมสักเล็กนอยครับ เพื่อหารือ

กันครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :        

กดออดไปแลวครับ ไมตองหารืออีกแลวครับ เพราะทานขอใหมีการโหวตเองนะครับ  

   นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ผมไมเขาใจครับ คือ

ร าง เดิมของทางยกรางนี่  บอกวา  ยั งมี  เลมนี้ เลยนะครับ  เลมแรกของทานนี่                          

มี และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมีสวนรวมในการจัดบริการ

จัดบริการสาธารณสุข --------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๗๖/๑ 



 ๑๘๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐               เกศราภรณ ๗๖/๑ 

 

คือ รางเดิมผมอยากไดนะครับ แตรางใหมที่ทางยกรางทานใหมา ทานตัดออก แตทานไป

เพิ่ มคํ า ว า  ระบบสุ ขภาพที่ เ น น  อั นนี้ ผมก็ อยาก ได  แต ใน ร า งแ รก ไม มี ค รับ                          

ผมก็เลยไมรูวาจะเอารางไหนแนครับตอนนี้ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

เราก็ปฏิบัติมาหลายสิบมาตราแลวนะครับ  ทําอยางนี้ทุกครั้ ง  ทุกมาตราครับ                          

ถาไมอยากไดเดิม ก็ตองตัดสินใจเอาอยางใดอยางหนึ่งนะครับ เพราะวาหลักปฏิบัติก็

ปฏิบัติมาอยางนี้ ไมเคยเปลี่ยนแปลงเลยครับ ผมลืมแลว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ อีกทีเถอะ

ครับ ผมลืมจริง ๆ นะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์                     

นะครับ คือ อยางนี้นะครับ อันที่ ๑ ถามเสียเลยวา ยังมีใครติดใจกับรางเดิม คือ รางแรก                    

ที่อยูในเลมสีเหลืองบางไหม ถาไมมีผูใดติดใจก็แสดงวา ทุกคนตองการแกไขจากรางแรก             

ก็มาเทียบตอระหวางของกรรมาธิการที่แกไข แลวกับของกลุมตาง ๆ ที่แกไข ก็เอามา                   

ชนกันวา จะชอบแบบไหนมากกวา ก็จบนะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ขอบพระคุณครับ คราวนี้ถามเปนครั้งสุดทายนะครับ ทานสมาชิกครับ ยังมีใคร สมาชิก

ทานใดติดใจกับรางเดิมบางไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ปรากฏวาไมมีใครติดใจเลย ไมมีใครติดใจเลย ไมมีใครยกมือเลย  ขอผาน ถาอยางนั้นเรา

จะไดถามวรรคสองกันนะครับ วรรคสองเอาแตประเด็นที่บอกวา จะคุมครอง หรือไม

คุมครอง ถูกไหมครับ เพราะเรื่องอื่นนั้นตกลงกันไปไดเรียบรอยแลว เหลือประเด็นเดียวที่

ยงัตกลงไมได คุณหมอมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ทานประธานครับ ประเด็นแรกยังงงกันอยูครับ 

ผมคิดวา ถามแบบนี้งาย ๆ ครับ ทานครับ บอกวา 

 

 



 ๑๘๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                เกศราภรณ ๗๖/๒ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                        

จบแลวครับ จบแลว คุณหมอครับ จบแลว เอาแตประเด็น จบแลวครับ ไมมีใครงงหรอก

ครับ รับรอง ไมมีใครงงครับ เพราะฉะนั้นในวรรคสองนะครับ ทานสวิง เชิญครับ 

   นายสวิง ตันอุด  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมคิดวา

ที่ทานประธานบอกวา ตกลงกันไปไดบางแลวนี่ ขอตกลงเปนอยางไร อานใหฟงหนอย                     

ไดไหมครับ เพื่อที่จะประกอบการพิจารณาครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ไดครับ เชิญทานใดทานหนึ่งครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ผม นายแพทยชูชัย  

ศุภวงศ นะครับ (๒) ที่ปรับแลวนะครับ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ ที่เนน

การสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมให

ประชาชนได รับบริการสาธารณสุขที่ มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ           

และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันนี้ เราละไวนะครับ ไมไดเติมนะครับ        

ดวยเหตุที่วา อยูในมาตรา ๗๗ (๓) นะครับ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวม   

ในการพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข ครับ และก็ไมไดเติมเรื่องของ   

ผูปฏิบัติหนาที่บริการดังกลาวตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย อันนี้ไมไดเติมครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ชัดเจนนะครับ ก็เหลือประเด็นเดียวนะครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ทานผูใดเห็นดวยกับ อาจารยวัชรา 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  คือ ผมอยากวิงวอนทานกรรมาธิการนะครับ                   

กรุณาชวยพิจารณาครับ โดยผูมีหนาที่บริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  

 



 ๑๘๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐              เกศราภรณ ๗๖/๓ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                      

ไมตองแลวครับ ไมตองแลวครับ ทานวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  : คือ ขอบเขตมีอยูแลวครับ เงื่อนไขมีอยูแลว

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ทานวัชราครับ ยุติแลวครับ เพราะกดออดแลวครับ กรุณาโหวตครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  : ผมยังเห็นวา นาจะตกลงกันไดครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                

ทานเห็นอยางนั้น แตประธานไมเห็นอยางนั้นแลวครับ เพราะรูวาจะตองถกแถลงกัน

ยาวนานนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองโหวตละครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

ทานผูใดที่เห็นวา ไมตองคุมครองตามกรรมาธิการ โปรดกด เห็นดวย ถาเห็นดวยวา                          

ตองมีการคุมครองตามผูแปรญัตติ โปรดกด ไมเห็นดวย เขาใจนะครับ เชิญลงคะแนนครับ 

   นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ถาเห็นดวย                     

กับกรรมาธิการ ตองกดวา  เห็นดวย  ครับ ถาไม เห็นดวยถึงจะกดวา ไมเห็นดวย             

คือ ตองการคุมครอง ตองไมเห็นดวยครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ ตองกดวา เห็นดวย

ครับ 

 

           - ๗๗/๑ 

 

 



 ๑๘๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๗๗/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :         

ตกลงนะครับ ขอตั้งคําถามใหมนะครับ ทานสมาชิกครับ ถาทานผูใดเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ โปรดกด เห็นดวย ถาทานไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ เห็นดวยกับผูแปรญัตติ 

โปรดกด     ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

(สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :          

มีใครยังไมลงอีกครับ เรียบรอยนะครับ ขอปดการลงคะแนน ขอรวมคะแนนเลยครับ     

เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๒๒ เสียงครับ ไมเห็นดวย ๕๐ งดออกเสียง ๓ ตกลงวา ไมเห็น

ดวยกับกรรมาธิการ ใหมีการคุมครองนะครับ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๗๗/๒ 

 

  ตอไปวรรคสามนะครับ เชิญครับ เชิญกรรมาธิการครับ 

  นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตดวยครับ    

เม่ือกี้ที่โหวตไปมันมี ๒ ประเด็นนะครับ ไมใชประเด็นเดียว คือ ประเด็นเรื่องราชการ

บริหารสวนทองถิ่นดวย แลวก็เร่ืองของการคุมครองดวยนะครับ ไมใชประเด็นเดียวนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :         

ผมเขาใจวาประเด็นอื่นตกลงกันไดแลว 

  นายวัชรา หงสประภัศร : การบริหารสวนทองถิ่นนั้นตกลงไปแลว เราไม 

ติดใจครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :          

ใชครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เพื่อประโยชนในการบันทึกขอความในการ

คุมครองนั้น ขอใชขอความที่ทานวัชราไดกรุณาเสนอมาวา โดยผูมีหนาที่บริการดังกลาว 

ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมได รับความคุมครอง          

ตามกฎหมาย 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :      

ชัดเจนแลวนะครับ ตอไปวรรคสามนะครับ มีการแปรญัตติกันหลายกลุมนะครับ แตวา

ทางกรรมาธิการในกลุมแรกของกลุมคุณพิเชียร เชิญครับ ทานอรรครัตนครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ขอกราบเรียน

ตอทานประธานดังนี้ครับ ในกลุมของผม คือ กลุมของทานอาจารยพิเชียรนะครับ ใน

มาตราที่ ๗๙ ครับ จะมีของทานอาจารยวิทยา งานทวี ซึ่งมีผมเปนผูแปรญัตติเหมือนกัน

ครับ เพราะฉะนั้นกระผมขออนุญาตอานในสวนที่ไดแปรญัตติไวดังนี้ การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

การศึกษานอกโรงเรียน และวิทยาลัยชุมชน อันนี้เปนประเด็นสําคัญที่ตองการที่จะแยก

การศึกษาใหชัดเจนนะครับ ซึ่งในขอความนี้ของอาจารยวิทยา ไดมีการรวมกับของทาน 



 ๑๘๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                         รัศมี ๗๗/๓ 

 

อาจารยพิเชียรในตรงนี้แลวครับ แลวก็กระผมขออนุญาตใหเหตุผลดังนี้ครับ เพื่อกําหนด

นโยบายดานการศึกษาที่ รัฐตองดําเนินการใหชัดเจน และมีองคกรรับผิดชอบการ         

จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบทุกระดับ ใหการจัดการศึกษาในทุกระดับ ที่มีการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางแทจริง และเปนไปตามความตองการของประชาชน 

และผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา ทานประธานครับ ชาติบานเมืองจะมีความเจริญมั่นคง

อยูได ก็เพราะประชาชนในชาติไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี การพัฒนาคนจะตองดําเนิน

ตอไปอยางถูกตอง  ก็เพราะมีระบบการศึกษาและกระบวนการใหการศึกษาที่ดี 

กระบวนการใหการศึกษาจะดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญอยางมั่นคง 

การศึกษานับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะแรงงานคนที่มี

คุณภาพ จะเปนปจจัยชี้วัดวา จะสามารถสรางความเจริญใหแกชาติบานเมืองไดหรือไม 

หากเราไดศึกษาวิเคราะหการพัฒนาประเทศในกลุมทวีปเอเชีย (Asia) ดวยกัน จะพบวา 

การพัฒนาดานตาง ๆ มีพื้นฐานจากการพัฒนาคนเปนอันดับแรก  ---------------------------- 

        

 

                                                                                                                      - ๗๘/๑ 

   



 ๑๘๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๗๘/๑ 

 

ซึ่ งหมายความวา  รัฐจะตองสง เสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางจริงจัง                 

จึงจะสามารถวางแผนการพัฒนาประเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนได 

ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญตอการศึกษาเชนเดียวกัน โดยกําหนดใหมีการปฏิรูป

การศึกษา และประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒      

เปนเครื่องมือ ดวยความมุงมั่น และมุงหวังวา จะนําไปสูการจัดการศึกษาของชาติใหมี

คุณภาพ สามารถพัฒนาคนไทยใหเปนคนคุณภาพ คือ เปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทาง

รางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรม ในการ

ดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข หรือที่เรียกวา เปนคนเกง คนดี 

และมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดมีขอกําหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพคน 

โดยกําหนดหลักการศึกษาไววา ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถในการเรียนรู และ

การพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด หรือที่มักเรียกกันวา เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยพยายามใหทุกคนไดรับประโยชนสูงสุด การจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญนั้น สวนใหญจะมุงเนนวา เปนภาระหนาที่ของครู ที่จะใชวิธีการสอน

อยางไร เพื่อใหผูเรียนเปนผูรวมคิด  รวมทํา คิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง จึงนับเปนภาระ

อันยิ่งใหญของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่จะดําเนินกิจกรรมการศึกษาอยางไร เพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ผลของ

การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และการพัฒนาการศึกษาในระบบอยางตอเนื่อง 

สงผลใหระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีความสําคัญอยางยิ่งใน

การชี้นําทิศทางการพัฒนาในอนาคต ทั้งในเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง

สังคม การเมือง การเรียกรองสิทธิตาง ๆ เปนแรงกดดันใหระบบการเมือง และภาค

ราชการตองปรับตัว เพื่อใหการบริหารจัดการมีความโปรงใส และ เปนธรรม รวมทั้งการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายใตขอจํากัด ดานขีดความสามารถในการ

รับรู การมีสวนรวมของประชาชนที่มีพื้นฐานการศึกษาตางกัน และการเผยแพรการ

กระจายของขอมูลขาวสารที่ ไมครอบคลุมถึง  อยางไรก็ตาม  โดยภาพรวมแลว       

ประชากร ไทยยั ง มี ก า รศึ กษาน อย   รั ฐ จึ ง ค ว ร เ ร ง ขยายกา รศึ กษา  เ พื่ อ ให              

ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาในขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหคนไทย 



 ๑๙๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๗๘/๒ 

 

ไดมีความรูพื้นฐาน เพื่อที่จะไดมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับสูงตอไป ทั้งในการศึกษา

ในระบบ นอกระบบ ซึ่งสงผลใหคนไทยมีจํานวนปที่รับการศึกษาสูงขึ้น เพื่อใหคนไทย      

มีความรู ความสามารถ พรอมเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพตอไป ในขณะที่สังคม

โลกกาวสูสังคมแหงการเรียนรู และเศรษฐกิจของแตละประเทศไดปรับเปลี่ยนเปน

เศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู ประเทศไทยเองจําเปนตองปรับตัวเขากับสังคมแบบใหม และ

เศรษฐกิจยุคใหม เพื่อสามารถแขงขันไดในเวทีโลก การที่ประเทศไทยสามารถปรับตัว   

เขากับเศรษฐกิจยุคใหมได  จําเปนที่จะตองให เด็ก  เยาวชนไทย  ตองมีความรู 

ความสามารถ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ ระบบการศึกษาของไทย        

ยังลาหลัง ไมทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  จึงจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปการศึกษา       

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง     

มีความสุข ขณะที่ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันยังสงผลใหประชาชน 

โดยเฉพาะที่อยูในชนบทกลายเปนผูดอยโอกาสในการศึกษาในระดับสูงกับภาคบังคับ 

ขาดการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ทั้งยากไร ทิ้งถิ่นฐานบานเกิดไปทํางานที่อ่ืน 

ชุมชนออนแอ และขาดการพัฒนา ดังนั้น เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกัน        

ที่จะไดเรียนรูตลอดชีวิต โดยยึดหลักการตามนโยบาย การศึกษาสรางชาติ สรางคน      

ผมจึงสนับสนุนที่จะให มีการจัดระบบการศึกษา  โดยแยกออกเปนในทั้ งระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาอุดมศึกษา 

และวิทยาลัยชุมชน ในชั้นนี้กระผมอยากจะขอกราบเรียนถึงที่มาของวิทยาลัยชุมชน      

ซึ่งเปนวิทยาลัยที่เกิดขึ้นใหมพอสังเขป ------------------------------------------------------------- 

 

          - ๗๙/๑ 



 ๑๙๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    พรเทพ ๗๙/๑ 

 

โดยในขณะเดียวกันในการศึกษาในดานอื่น ในดานประถมศึกษา ดานมัธยมศึกษา ก็จะมี

ทานอาจารยวิทธยา ซึ่งกระผมไดรวมขอแปรญัตติเขามาดวยกัน จะเปนผูอธิบายตอ 

กระผมขอพูดถึงวิทยาลัยชุมชนพอสังเขปดังนี้ครับ การจัดการศึกษา การเรียนการสอน   

ในวิทยาลัยชุมชนแตละแหง มุงเนนการตอบสนองตอชุมชน และการประกอบอาชีพของ

ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งในจังหวัดมุกดาหารเอง ก็มีวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ซึ่งตั้งขึ้นมาเปนหนึ่ง  

ในสิบแปดของวิทยาลัยชุมชน  เปนสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ทานอรรครัตนครับ ถาจะใหใครตอนะครับ เวลาของทานเหลืออีก ๒ นาทีเทานั้นนะครับ 

กรุณาคิดในใจไวดวยนะครับ 

  นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  ทานอาจารยวิทธยาอยูคนละกลุมกับผมครับ 

ของผมจะขอใช ๑๐ นาทีตรงนี้ครับทาน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารไดรับการจัดตั้งเปน

สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามแนวนโยบายที่ตองการใหจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้นในจังหวัดที่ 

ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา และดวยเหตุผลความจําเปนที่ มีนักเรียน นักศึกษา       

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจํานวนมาก  ที่ไมสามารถเรียนตอใน

ระดับอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความไมพรอมในดานตาง ๆ เชน ความยากจน  ความไม

สะดวกในการเดินทาง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับตาง ๆ หรือที่ประกอบอาชีพแลว แต

ตองการเรียนรูเพิ่มเติม เรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะอาชีพ ตลอดจนประชาชนผูขาด

โอกาสทางการศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูที่ใชแรงงาน  ในสวนใหญที่มี

การศึกษา ในระดับประถมศึกษา ที่จะจัดเปนแรงงานที่ขาดทักษะในการทํางาน ก็

สามารถที่จะมาศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได ทานประธานครับ วิทยาลัยชุมชนเปนวิทยาลัย

ที่เติมเต็มในระบบการศึกษาใหกับผูที่จบการศึกษา ม. ปลาย ไดมีโอกาสศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา โดยมีคาเลาเรียนที่ถูกมากกวาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ คือประมาณ

เทอม (Term) ละพันบาท เม่ือมีผูสําเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      

เขามาสูวิทยาลัยชุมชน ก็จะทําใหเขาเหลานั้นไดประหยัดคาใชจาย แลวหลังจากที่จบจาก

วิทยาลัยชุมชน  ซึ่งไดอนุปริญญาตรีแลว  ก็จะสามารถไปศึกษาตอในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ดีและเปนสิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน 



 ๑๙๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    พรเทพ ๗๙/๒ 

 

สงเสริมใหดําเนินการจัดการศึกษาเขามาอยูในระดับตาง ๆ และสมควรที่จะไดรับการ

บรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ปรากฏวามีผูขอแปรญัตติในวรรคสามมากเหลือเกินครับ คงใชเวลา

ยาวนาน แลวก็ทางกรรมาธิการก็เสนอแนะวา คงจะมีโอกาสไดปรึกษาหารือรวมกันโดยที่

ไมตองโหวตกัน อาจจะลงตัวกันไดนะครับ เพราะฉะนั้นถาหากวาทานกรรมาธิการจะรับ

อยางนั้น หรือวาจะชี้แจงทีละประเด็นกันไป เมื่อกี้ทานวุฒิสารมาติดตอขอผม หายไปแลว 

ใครจะรับผิดชอบละครับ เชิญครับ ทานอัชพรครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน             

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอ (๓) ของมาตรา ๗๙ เนื่องจาก

มีการแปรญัตติในหลายประเด็น แลวก็มีความแตกตางในเชิงหลักการนะครับ ก็ขอ

อนุญาตกราบเรียนวา ขณะนี้กรรมาธิการกําลังหารือกันนะครับ กับผูแปรญัตติ ก็จะขอ

อนุญาตใหทานประธานไดกรุณาใหเวลาสักระยะหนึ่งครับ แลวก็จะปรับถอยคํา แลวมา

นําเสนอครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ยินดี

ครับ ถาอยางนั้นเราจะผานไปกอนนะครับ แขวนไวกอน แลวไปวรรคที่ ๔ หรือ (๔) ของเรา

ในขอ ๔ มีทางใครแปรญัตติไวบาง (๔) นะครับ มีของทานอุทิศนะครับ (๔) นะครับ       

เชิญครับ 

  นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ เร่ืองเกี่ยวกับ (๓) นั้น   

ผมเห็นวา นาจะใหโอกาสแตละคนไดมีโอกาสไดชี้แจง เพราะวาความแตกตางนั้นมี

เหตุผล มีความจําเปน และเปนสิ่งที่ดี การตกลงบางครั้งนั้น ผมขอยืมคําพูดพี่เกียรติชัย 

นะครับ เหมือนกับ คําวา มุบมิบ อีก เดี๋ยวก็พูดกันอีกครับ -------------------------------------- 

   

                                                                                                                   - ๘๐/๑ 



 ๑๙๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                อุทัยวรรณ ๘๐/๑ 

 

แลวก็เปนปญหาที่เราจะตองมานั่งคาใจเหมือนอยางมาตรา ๔๘ อีก ทําเสร็จแลวก็ปวดหัว     

ทําเสร็จแลวก็ไมไดผล ทําแลวก็เปนปญหา ทําไมละครับ เราพูดกันตรงไปตรงมาไมไดหรือ 

ผมอยากใหทานทั้งหลายไดมีโอกาส เพราะวาแตละคนเขาก็มีเหตุผลทั้งนั้น ผมเรียนเสนอ            

ทานประธานพิจารณานะครับ อยาเพิ่งขามไปนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ก็ถา   

ที่ประชุมตองการจะเปนอยางนั้น ผมก็ไมขัดของ ผมนึกวาตกลงกันไดแลว ถาตกลงกันได

แลวก็เอาอยางที่กรรมาธิการเสนอ แตถาตกลงกันไมได ก็ตองพูดกันนะครับ ทานวีนัส     

วาอยางไรครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  : ขอบคุณทานประธานครับ ที่ไดเมตตาผมครับ (๓) 

ทานครับ พัฒนากฎหมายวาดวยการศึกษา ผมขอใชเวลาไมเกิน ๔ ถึง ๕ นาทีครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ตกลง

จะพูดกอนนะครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  : ครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : โอ.เค. 

ครับ ตกลงครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ ทานสมาชิก       

ผูทรงเกียรติครับ กระผม วีนัส มานมุงศิลป สสร. เกี่ยวกับประเด็นนี้ ผมมีความเห็นอยางนี้

นะครับวา ประเทศที่เขาเจริญแลว เขาใชการศึกษาเปนพลังขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ  

นะครับ ประเทศที่พัฒนาอยางยั่งยืนอยางประเทศไทย สมควรที่จะไดเจริญตามรอย    

เพื่อยกระดับฐานะใหทัดเทียมกับอารยประเทศเรื่องของการศึกษานะครับ ผลการ

ศึกษาวิจัยหลายดานนะครับ บงชี้วา กระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการศึกษาของไทย    

ไมสามารถที่จะพัฒนาระดับสติปญญาของผูเรียนใหสูงขึ้นได มีแตจะทําลายความคิด

ริเริ่ม สรางสรรค และจินตนาการของผูเรียนตั้งแตเริ่มตนครับ ทานประธานครับ เนื่องจาก  

มีปญหาเรื่องผู เรียน ผูสอน ไมมีความรู ไมมีความเขาใจในเนื้อหาสาระของตํารา           

ไมมีความเหมาะสมกับผูเรียน และกอใหเกิดปญหาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้นนะครับ 

เนื่องจากนโยบายทางดานการศึกษาขาดความตอเนื่อง  ความไมมีเสถียรภาพ  



 ๑๙๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                               อุทัยวรรณ ๘๐/๒ 

 

ทางการเมืองนะครับ และมีการสลับปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีมากเกินไป ทําใหขาราชการ

ประจําซึ่งปฏิบัติตามแนวนโยบายสับสนครับ ทานประธานครับ นํามาซึ่งความสูญเปลา

ของงบประมาณในการจัดการศึกษา ความมีทิฐิมานะ ความเห็นแกตนมากกวา          

เห็นประโยชนสวนรวม ถึงจะตองถามวา การศึกษานั้น เปนเรื่องที่ยากยิ่งสําหรับการ

จัดการใชหรือไม ขอที่ ๒ ถาจะทํากันอยางจริง ๆ จัง ๆ เร่ืองการศึกษาไมใชเร่ืองที่จะตอง

จัดการไมได การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองกําหนดระบบในการจัดการศึกษา

เพื่อใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนครับ ในสังคมควรมีสวนรวมในการ          

จัดการศึกษาในเรื่องของกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง มีความจําเปน    

อยางยิ่งที่ รัฐจะตองจัดใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ เพื่อกําหนดระบบ

การศึกษา โครงสรางในการจัดระบบการศึกษาของชาติ ซึ่งกําหนดมาตรฐานการศึกษา 

จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น

นะครับ ลักษณะอยางนี้ผมคิดวา การปรับปรุงเนื้อหา ถอยความตาง ๆ ใหมีความ

เหมาะสมยิ่ งขึ้น  และบัญญัติไว เพื่อประโยชนของบุคคล  เนื่องจากไม มีบัญญัติ               

ในรัฐธรรมนูญนะครับ จึงขอกราบเรียนทานประธานวา ความสําคัญเรื่องการศึกษานั้น 

เราควรจะยกไวเปนหมวดเฉพาะ ซึ่งจะตองคุยกันนอกรอบอีกทีนะครับ ในวันพุธที่จะขอ

คุยกันกอน แลวหลังจากนั้น เรามาวิเคราะหปญหารวมกันวา แนวทางการศึกษามี

ทางออกที่แกได ไมใชวาจะแกไมได แกไมไดเพราะไมยอมแกนะครับ ขอบคุณครับ ทาน

ประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ก็ไปถึง 

เหลือทานอาจารยวิทธยาเมื่อกี้ จะใชสิทธิของทานในฐานะที่สนับสนุน หรือวาแทนกลุมใด

ครับ  

  นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  :  ผมเปนผูเซ็นรับรองในญัตติของทานสุรชัย

ครับ ทานสุรชัยเชิญกอนก็ไดครับ จะเสนอใหใครพูดกอน เชิญครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เชิญทานสุรชัยครับ  

 



 ๑๙๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                               อุทัยวรรณ ๘๐/๓ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในสวนของมาตรา ๗๙ (๓) ที่ผม

ไดยื่นขอแปรญัตติไวนั้น ผมขอมอบหมายใหทานวิทธยา บริบูรณทรัพย กับทานเกียรติชัย 

พงษพาณิชย ๒ ทาน เปนผูชี้แจงเรื่องของเหตุผลครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบคุณครับ เชิญทานวิทธยากอนครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ผมขอกราบเรียนถึงเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา ๗๙ (๓) 

ในเรื่องของการจัดการศึกษา ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาชาติ

ของเรา -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๘๑/๑ 

 

 



 ๑๙๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐         นัชชา ๘๑/๑ 

 

ซึ่งขณะนี้เราผานมาตรา ๔๘ มาแลววา เราจัดการศึกษาพื้นฐาน ๑๒ ป อยางมีคุณภาพ 

และไมเสียคาใชจาย ผมกราบเรียนถึงประเด็นที่ (๓) กําหนดไววา ใหมีการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง พอเริ่มตนขึ้นมาตรงนี้  

ครับ เปนสิ่งที่พวกเรา กลุมทานสุรชัย ก็มีความคิดวา วันนี้ปจจุบันเรานี้คุณภาพการศึกษา

นั้นเปนอยางไร ซึ่งผมกราบเรียนวา สภาพของการศึกษาการจัดพื้นฐาน หรือการศึกษา

ของชาติเราขณะนี้ครับ ทานก็คงจะไดรับฟงจากสื่อมวลชนทั้งหลาย ทั้งสิ่งพิมพตาง ๆ วา 

มันเปนปญหาที่ไดรับผลกระทบ แลวก็มีการยืนยันดวยวา มีผลการศึกษานั้นตกต่ํา เชน 

จากที่เดลินิวส (Daily News) ฉบับวันที่ ๒๒ พฤษภา ก็บอกวา มันมีปญหากับผลสัมฤทธิ์

การเรียนตกต่ํา หรือที่ฉบับเดลินิวส วันที่ ๒๖ เมษา บอกวา เอ็นที (NT – National Test) 

ป ๔๙ นั้นตกต่ํา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ครับ ทาน สสร. ที่เคารพครับ ทานประธานสภาที่เคารพ 

ผมกราบเรียนวา มันเกิดปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษามาเปนระยะเวลาหนึ่ง 

ตั้ งแต มีการปรับป รุง  มีการใช  พรบ .  การศึกษาแห งชาติ  และ  พรบ .  บริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖ นะครับ ซึ่งในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น

นะครับ การศึกษาปจจุบันนี้เรามีการศึกษา คือ กําลังจัดขั้นการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

โดยเฉพาะในระบบนั้น ก็มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสวน

พื้นฐานในขณะนี้ครับ ผมกราบเรียนถึงวา เราหวงเรื่องคุณภาพ ดังที่กรรมาธิการยกรางได

กําหนดมา เร่ืองคุณภาพนี่ครับเปนประเด็นที่ขออนุญาตกราบเรียนวา เรื่องคุณภาพทาง

วิชาการ ซึ่งขณะนี้การที่เราไดจัดการศึกษาพื้นฐาน แลวจัดแบงรวมกรมตาง ๆ แลวก็เปน

เขตพื้นที่ ก็มีผลกระทบ กระทบเกิดกับโรงเรียน สถานศึกษาตาง ๆ ซึ่งมีทั้งระดับ

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ผมกราบเรียนวา ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ มาตรา ๑๖ ครับ ทานประธานครับ มาตรา ๑๖ (๒) จะบอกถึง การจัดการศึกษา

นั้น มีการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ตั้งแตชั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ซึ่งพื้นฐานนั้น จะมีไป

ตามกฎกระทรวง ฉบับ ๒๕๔๖ ไดกําหนดการจัดแบงระดับชั้นไววา มันมีการแบงระดับ 

โดยที่ เริ่มตั้งแตระดับชั้นกอนประถมศึกษา ซึ่งเราก็พูดกันไปแลววา เราควรจะจัด        

ใหมีตามที่ประชาชนตองการ  ระดับที่ ๒ คือ  ระดับประถมศึกษา  และระดับที่ ๓ คือ 

            



 ๑๙๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐         นัชชา ๘๑/๒ 

 

มัธยมศึกษา ซึ่งแบงเปนตอนตนกับตอนปลาย ในกฎกระทรวงฉบับนี้ไดแบง ระบุถึง

วัตถุประสงคของการจัดไววา แตละระดับชั้นนั้นมีความแตกตางกันอยางไร ผมขอสรุป   

สั้น ๆ วา ถาระดับประถมศึกษานั้น จะพูดถึงเกี่ยวกับพื้นฐาน การวางรากฐานของเยาวชน

ของเด็ก เพื่อใหพัฒนาเรื่องคุณลักษณะ ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรูทางดานพื้นฐาน 

แตมัธยมนั้น จะมีลักษณะที่จะใหมีพัฒนาเด็กตามความถนัดของตนเอง แลวก็ใหมีความรู

ดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได สวนมัธยมปลายนั้น ก็มุงเขาไปสู

การศึกษาเปนพื้นฐานการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาหรืออาชีพ ทั้งนี้ ขณะนี้ เรามี

ความรูสึกวาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราจัดการศึกษา ที่เปนลักษณะการรวมเปนเขต

นั้น ทานทราบไหมครับวาวันนี้วิกฤติทางดานคุณภาพการศึกษาอยางไร ผลจากโอเน็ต 

(O-NET – Ordinary National Educational Test)  เอเน็ต (A-NET – Advanced 

National Educational Test) เอ็นที ที่เราทราบวามันตกต่ํานั้น ก็เกิดจากการบริหาร    

โดยองครวมนะครับ องครวม ซึ่งจะมองถึงคุณภาพดานเชิงวิชาการแลว ในปจจุบันวันนี้

บางจังหวัดนะครับ จังหวัดใหญ ๆ เชน จังหวัดนครราชสีมา แบงเปน ๗ เขต เชียงใหม 

เปน  ๕  เขต  คุณภาพของการจัดการศึกษาในภาพองครวมจังหวัดนั้นไม เทากัน               

ในแตละเขต เขตหาง ๆ นั้นจะลําบากมาก เพราะขาดโรงเรียนแกนนํา เนื่องจากวาเปนเขต

เล็ก ๆ กระจัดกระจายออกไปตามจํานวนโรงเรียน ตามจํานวนประชากร นอกจากนี้               

การบริหารงานวิชาการนั้น การสนับสนุน และการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในแตละ

เขตก็ไมเทากัน มันติดเรื่องงบประมาณ เรื่องการจัดการ และการบริหารของเขตพื้นที่ 

ประเด็นของการบุคลากรครับ ปจจุบันนี้เราบริหารบุคลากร คือ ครู อาจารย นั้น เปนสิ่งที่

นาหวงใย เพราะเราใชบุคลากรผสมปนเปกัน ไมมีประสิทธิภาพ ศักยภาพโดยตรง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันนี้บางพื้นที่ ในบางเขตนะครับ ทานประธานครับ เรายายครูซึ่งอยู

ในเขตเดียวกันก็จริง แมวาเปนพื้นฐาน แตเอาครูที่มีพื้นฐานปฐมวัย หรือประถมศึกษา

ยายไปสอนมัธยมศึกษาเอาไปสอนมัธยมศึกษา ผลกระทบ ก็คือ วันนี้บางโรงเรียนนะครับ 

มีการโยกยายสับเปลี่ยนบุคลากรกัน เชน อยางโรงเรียนในจังหวัดภาคอีสานจังหวัดหนึ่งนะครับ   

 

 



 ๑๙๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐         นัชชา ๘๑/๓ 

 

ไมตองบอกโรงเรียนก็แลวกันนะครับ เด็กนักเรียนชั้น  ม. ปลาย คือ ม. ๔ ปนี้ เทอมนี้

ลาออกหมด ไปเรียนที่อ่ืน เพราะครูหลักของเขา คือ คณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรถูกยาย

ออกไป และไดศิลปะ พละมาแทน ------------------------------------------------------------------ 

 

                 - ๘๒/๑ 



 ๑๙๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๘๒/๑ 

 

สิ่งอยางนี้เปนเรื่องคุณภาพ และบุคลากรที่มีความจําเปนจะตองมาดูวา เราจะแกปญหา

กันอยางไร นอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการและงบประมาณนั้น ก็ยังเปนปญหาที่

ตอเนื่องสืบกันมา ซึ่งเปนปญหาที่จําเปนจะตองแกไข ทานประธานครับ ในเรื่องของการ

จัดสรรงบประมาณและคนนั้น เปนปญหาหนึ่งที่จะพัฒนาเรื่องคุณภาพ ผมบอกวาใน (๓)         

ที่ขอแกแปรญัตติไว ก็คือวา รัฐจะตองจัดงบประมาณใหเพียงพอ และจัดบุคลากรดวย

ครับ เพราะวันนี้โรงเรียนของเรานี่ ทั้งประถม และมัธยม และอาชีวะ เราจะขาดบุคลากร

เปนสวนใหญ เนื่องจากวา มีการปรับปรุง ยุบตําแหนงขาราชการออกไป ทานเชื่อไหมครับ

โรงเรียนบางโรงเรียนนี่ขาดอัตราครูถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ขาด ๕๐ เปอรเซ็นตครับ แลวก็

กําลังจะขาดไปเรื่อย ๆ แมแตอัตราของภารโรง คนขับรถ ยาม ก็ไมมี ลดลงตลอดเวลา  

เงินที่จะจาง โรงเรียนก็ตองไปหางบประมาณมาเพียงนอยมาก เพราะฉะนั้นเรื่องบุคลากร

เปนสวนหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การทดแทนกันครับ ในระหวางครูหนุม ๆ     

ครูเด็ก ๆ ที่จะบรรจุเขามาใหม กับครูอีกรุนหนึ่งซึ่งไมมีการบรรจุมาเพียงพอ ขาด รอเปน

เกือบสิบปแลว ผลกระทบตรงนี้ครับ คุณภาพทางวิชาการที่จะตองไปสูเด็กนั้น เปนสิ่งที่

จะตองแกไขเลยครับ มิฉะนั้นแลวสภาพของโรงเรียนของเรานั้น ก็คือ ลดลงในเรื่อง

เกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณภาพลงไปเรื่อย ๆ ดวย ยกเวนในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใหญจริง ๆ ที่จะยังคงรักษาคุณภาพมาตรฐานไวได นอกนั้นแลวนี่นาหวงใย ผมขอเรียนถึง

เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุง เ ร่ืองเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาแหงชาติ              

ซึ่งเปนกฎหมายที่มีผลในการที่เราจะไปพัฒนาองคกร และการจัดระบบกระบวนการ

พัฒนาการเรียนรู การสอนตาง ๆ ซึ่งตรงนี้ ก็ปจจุบันเรามีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติอยูแลว แตพอในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ไมมีเร่ืองนี้อยู แตวา พรบ. การศึกษา

แหงชาติ ป ๒๕๔๒ นั้น ยังอยูครับ ก็อยากจะเพิ่มเติมเขามาวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรจะ   

มีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนากฎหมายการศึกษาแหงชาติขึ้นมาไวดวย เพื่อที่จะให

กฎหมายฉบับนี้ไดมีโอกาสเปนกฎหมายการศึกษาโดยเฉพาะ ที่จะเนน แลวก็สงเสริม    

ใหโอกาสของการวางนโยบาย และการจัดการศึกษาของชาตินั้น ไดเดินไปตาม พรบ.    

ฉบับนี้นะครับ แตวาอยางไรก็ตาม ก็ตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหพระราชบัญญัติฉบับนี้นี่

พัฒนาไปสอดคลองกับสภาพของความเปนไปของสังคมในปจจุบัน ผมก็จึงกราบเรียน 



 ๒๐๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๘๒/๒ 

 

ทานประธานที่เคารพวา การจัดการศึกษาตรงนี้ ผมเสนอมาในการแปรญัตตินะครับวา 

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนี้ ขอใหแยกเปนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูตลอดชีวิต หรือวิทยาลัยชุมชน โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อที่จะ

พัฒนาครับ แตละหนวยถามีองคกรรับผิดชอบโดยเฉพาะ เปนการจัดการศึกษาที่มี

วัตถุประสงคของการจัดแตละประเภทครับ ยกตัวอยาง ในกฎกระทรวงฉบับนี้บอกวา    

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาประเภทอาชีวะนะครับ บอกวา เปนการศึกษาที่เพื่อพัฒนา

ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ใหเปนกําลังแรงงานที่มีฝมือ และศึกษาตอระดับ

อาชีวะระดับสูง แตละอยาง อยางนี้ครับ ตองมีองคกรที่เปนผูที่เชี่ยวชาญ เราคงไมควรจะ

ใชบุคคลที่ผสมกัน มีความเปนครูครับ ยอมรับ แตขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แลวเรา

ก็ไปผสมปนเปกันมา สรุปแลว ความจําเปนของโรงเรียน ความจําเปนของสถานศึกษา     

ที่จะตองไดรับการดูแลในเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญก็จะหายไป เพราะการโยกยาย

ครู บุคลากร นั้น บางครั้งไมไดดูถึงความจําเปน ไมไดเห็นถึงความขาดแคลน ก็จะใชระบบ

วา ใครก็ไดที่พอจะไปกันได ก็ชวยกันไป ผมจึงขอความกรุณาทานประธาน  และ           

ทานสมาชิกสภารางทุกทานครับ พูดตรงนี้นี่ มาตราที่เสนอมานั้นครับ ผมขอเพื่อกําหนด

เปาหมาย คือ เหตุผล ก็คือ เพื่อกําหนดนโยบายดานการศึกษาที่รัฐจะตองจัดดําเนินการ

ใหชัดเจน  มีองคกรรับผิดชอบที่ชัดเจน  เปนระบบ  ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและ           

นอกโรงเรียน นอกจากนี้ครับ ก็จะใหมีคุณภาพ เพราะถาเผื่อมีองคกรรัฐ มีบริหารเองนี่    

ก็จะดูทั้งระบบ ครบวงจร คุณภาพ ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น มาตรฐานจะดีขึ้น ไมเปนอยาง

ปจจุบันวันนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือ เพื่อแกไขปญหาเรื่องความขาดแคลน กําหนด

นโยบายใหชัดเรื่องงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนสิ่งเหลานี้ครับ เปนความตองการ

ของประชาชน ของสวนบุคคลที่กําลังตองการอยูตลอดเวลา ผมขอขอบคุณทานประธาน

ครับ สวัสดีครับ 

                     - ๘๓/๑ 

 

 



 ๒๐๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       วีรุทัย ๘๓/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ) :         

ผมก็ฟงดวยความสนใจเปนอยางยิ่งนะครับ แตวาตองเรียนทานสุรชัยวา ทานใชสิทธิ   

ของทานครบหมดทั้ง ๑๐ นาทีแลวนะครับ เปนอันวากลุมของทานนี่ก็คงหมดนะครับ 

ขณะนี้ ๑๗ นาฬิกา ๓๐ นาที เพราะฉะนั้นเราก็ถึงเวลาจะพักรับประทานอาหาร ระหวาง

พักนี้ ถาหากวาจะไปเจรจากัน ก็ไมมีอะไรจะขัดของ แลวก็คงพบกันใหมเมื่อถึงเวลาที่

กําหนดนัด คือ ๑๙.๐๐ นาฬิกา ตรงครับ เชิญพักรับประทานอาหารไดครับ 
 

พักประชุมเวลา ๑๗.๓๑ นาฬิกา 

 

 

              - ๘๔/๑



 ๒๐๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๘๔/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๕๗ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ไดกลับมาขึ้น

บัลลังก เพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่เคารพครับ เม่ือกี้ทานประธาน ผูทําหนาที่ประธานสั่งพักการประชุม รับประทานอาหาร     

นะครับ กลับมาตอ ในมาตรา ๗๙ นะครับ  มาตรา ๗๙ (๓) นะครับ ทราบวา มีการเจรจา

กันแลว ผมไดรับเอกสาร ไดขอยุติเปนสวนใหญ เอกสารทางกรรมาธิการยกราง           

โดยทานอาจารยศรีราชาขอแจก เขาคงแจกใหทานดูนะครับ เดี๋ยวเจาหนาที่แจกเลย     

จะไดรวดเร็ว จะไดอานประกอบการพิจารณาวา จะรับรางมาตรา ๗๙ (๓) ตามที่เสนอ   

อั น นี้ เ ป น ข อ ง คณะก ร ร ม า ธิ ก า ร ด ว ย ใ ช ไ ห มค รั บ  เ ชิ ญ  ใ ค ร จ ะ ชี้ แ จ ง ค รั บ                         

เชิญทานอาจารยศรีราชาครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : กราบขอบพระคุณ

ทานประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ กรรมาธิการยกราง เนื่องจากไดมีการ              

ไดกลาวและอภิปรายคางอยูนะครับ ในมาตรา ๗๙ (๓) ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีผูที่ขอแปรญัตติอยู

หลายทานนะครับ ทานวิทธยา ทานไดอภิปรายไปแลวครับ และยังมีทานวิทยา งานทวี 

ทานวิชัย ทานอุทิศ ทานเจิมศักดิ์ และทานสุรชัย ก็ไดมีการประสานงานกับ ๕ ทานหลังนี่

นะครับ แลวก็ไดมีขอยุติ ซึ่งไดมีการรางเร็ว ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นยังมีขอความที่สะดุด

อยู ๒ แหงนะครับ เดี๋ยวผมจะอานใหฟงกอนในรอบแรก แลวก็จะขอแก ๒ ที่นะครับ 

เพราะวาคํามันซอนกันอยู มาตรา ๗๙ (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      

ในทุกระดับใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีกฎหมาย                

เพื่อการพัฒนาการศึกษา จัดใหมีหนวยงาน ตรงนี้ตัดคําวา จัดใหมี ทิ้งนะครับ หนวยงาน

รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนใหผูเรียน  

มีความคิดสรางสรรค สรางเสริม และปลูกฝงความรู มีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณธรรม

จริยธรรม ใหมีสํานึกในความเปนไทย อันนี้ขอตัดคําวา ให ทิ้งนะครับ เปนวา มีสํานึกของ  

 



 ๒๐๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๘๔/๒ 

 

ความเปนไทย ความรูรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมยึด

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ----------------------------------------------------------------- 

 

- ๘๕/๑ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐               วีรุทัย ๘๕/๑ 

 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริม        

ใหมีการพัฒนาคุณภาพผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  และการจัดสรรเพิ่มงบประมาณเพื่อการศึกษา

อยางเหมาะสมและเพียงพอ ขออนุญาต ตัด และ ทิ้งอีก ๑ และ นะครับ  คือ และสงเสริม

ภูมิปญญาไทย นี่ครับ เปน สงเสริม เฉย ๆ ครับ ตกลงมีแก ๓ จุดดวยกันนะครับ           

ขออนุญาต ตองขอประทานโทษดวย รางเร็ว ๆ แลวก็พิมพเลย อาจจะขลุก ๆ ขลัก ๆ     

นิดหนอย โดยนัยเนื้อหาตามนี้ ก็ไดพยายามที่จะรวบของ ๕ ทานหลังนี่นะครับ คือ ทาน

วิทยา งานทวี  ทานวิชัย  ทานอุทิศ  ทานเจิมศักดิ์ แลวทานสุรชัย ทั้ง ๕ ทานนี่ ก็บอกวา   

ก็ไมติดใจนะครับ สวนใหญ แตอาจจะมีขอความที่อาจติดขัดเล็กนอยนะครับ ก็ขอ    

กราบเรียนนะครับวา อันนี้เปนความพยายามที่จะสรุป เพื่อที่จะใหรอมชอมกันไดนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเกียรติชัย

ครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม เกียรติชัย 

พงษพาณิชย สสร. หมายเลข ๐๐๘ ครับ อันที่จริง เราคงจะไดขอสรุป ซึ่งผมคิดวา        

เทาที่เขียนนํามาเสนอใหมนี้ ก็พอจะรับได เพราะเหตุวา ไดผสมผสานหลาย ๆ สวนของ   

ทุก  ๆ  ทานที่แปรเขาไปเปนเนื้อหาเดียวกันดีพอสมควร  สิ่งที่ผมอยากจะให เติม

นอกเหนือจากที่เสนอมานี้ คงจะเปนเรื่อง อาจจะเติมเปนคําสองคําเพื่อใหสมบูรณขึ้น          

ผมอยากจะเติม ที่จริงผมเปนคนเดียวที่แปร บอกในเรื่องนโยบายการศึกษานี้ นาจะตอง

ระบุใหชัดเจนถึงเรื่องการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีเหตุผลสําคัญ  ซึ่งมองเห็นจากขอบกพรองที่ มีอยู               

ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ที่ละเลยใหความสําคัญ และทําใหการจัดการศึกษาอันเปน

ผลเกิดจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ นั้น ไปเนนมากอยูที่การศึกษาในระบบโรงเรียน     

สิ่งที่ปรากฏผลที่ตอตามมาจากนั้น ก็คือ การศึกษานอกระบบถูกลดความสําคัญ หรือ  

ไมไดใหความสําคัญไป เพราะฉะนั้นจะเห็นวา ผลของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ นั้น ทําให 

 



 ๒๐๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐               วีรุทัย ๘๕/๒ 

 

การจัดโครงสราง อยางเชน การศึกษา กองการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน        

ถูกพักไปพักมาอยูที่หนวยโนน หนวยนี้ตลอดเวลา รวมทั้งการจัดการศึกษานอกโรงเรียน      

ก็ขาดชวง แลวก็ลดความสําคัญลงไป รวมทั้งในเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย ไปเนนเรื่อง

การศึกษาในระบบโรงเรียนเปนสําคัญ ซึ่งผิดหลัก แลวที่จริง เมื่อมีกฎหมายออกมาแลว

นั้น ก็พูดถึงการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบนี้อยางเต็มรูปแบบ แตวาไมไดกระทํากัน ซึ่งผมเห็นวา 

เมื่อจะเขียนรัฐธรรมนูญใหมในครั้งนี้ ก็นาที่จะไดเติมเต็มขอที่ออนดอยจากรัฐธรรมนูญ 

ฉบับ ๒๕๔๐ คราวนั้นเสีย ผมจึงไดเสนอวา ในเรื่องของนโยบายการศึกษานั้น นาจะตอง

พูดถึงเรื่องใหมีนโยบายจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษานอกโรงเรียน            

และการศึกษาตามอัธยาศัย ทีนี้เม่ือปรับเปลี่ยนอยางที่ทางคณะกรรมาธิการยกรางเสนอ 

อยางที่นําเสนอเมื่อครูนี้ ผมคิดวา ถาหากจะเติมตรงนี้จะไดไหม จะไดสมบูรณขึ้น เริ่มจาก

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกรูปแบบและทุกระดับ เราอาจจะไมตองไป

พูดถึงวา คือ การศึกษามันก็ตองมี ๓ รูปแบบอยางที่ผมขอแปรไว แตถาเติมลงไปในนี้  

เสียวา จัดพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกรูปแบบ ซึ่งมี ๓ รูปแบบ คือ 

การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และทุกระดับ       

ถาเติมตรงนี้ ผมก็คิดวา ทั้งหมดที่เขียนมานั้น โดยสวนตัวแลว ผมคิดวา ยอมรับได 

เพราะวาไดใหจิตวิญญาณของเรื่องการศึกษาที่มีปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

ถายทอดมาสมบูรณยิ่งขึ้น ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอใหสั้น ๆ และ

เอาประเด็นที่กรรมาธิการเขาแกนะครับ ตามดวยทานวิทยา แลวทานรัฐ เชิญครับ       

คุณวิทยาพูดกอนครับ 

 

           - ๘๖/๑ 



 ๒๐๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                    ปทติตา ๘๖/๑ 

 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนประธานที่เคารพ ในเร่ืองของการศึกษา  

ที่เกี่ยวกับมาตรานี้นะครับ จริง ๆ แลว ความตองการของพี่นองประชาชน ความตองการ

ของนักการศึกษา จริง ๆ เขามีอยู ๓ ประเด็นครับ คือ ใหแยกการศึกษาออกเปนประถม 

มัธยม แลวก็อุดมศึกษา เขาตองการแคนั้นเอง  แตผมเคยเสนอไปแลวครับ ทาง

กรรมาธิการยกรางบอกมันเชยไปหรือเปลา ทานก็คิดเอาเองก็แลวกันวา เขาตองการ

เพียงแคนี้ครับ ตองการใหแยกการศึกษาออกเปนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษานะครับ  ถาไปเขียนยาวยืดนี่ มันเกินความจําเปนไปนะครับผมวา ตองขออภัย

นะครับ ขอใหทานพิจารณาในความตองการของพี่นองประชาชนจากที่ไปรับฟงมานะครับ

วา เขาตองการเพียง  ๓ อยางแคนั้นเองนะครับ ใหแยก ขอบคุณครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ตอไปทานรัฐ    

นะครับ และก็ทานวิทธยา และทานเจิมศักดิ์ ทานเศวต เชิญครับ  

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ   

ยกราง ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ครับ กอนอื่นผมก็ตองขอขอบคุณที่ทางกรรมาธิการทานไดกรุณาบรรจุสิ่งที่ผมไดรับ

มอบหมายใหมาพูด ในมาตรา ๗๙ (๓) วาดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษานะครับ ที่ผมขอเพิ่มเขาไปวา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมี

สํานึกความเปนไทยนะครับ ที่แตกตางจากของทานยกรางที่ชวยกรุณาแกมา ถาขยับอีก

นิดหนึ่ง ก็คงจะดูดีขึ้นครับ ที่ทานพูดวา มีจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม  

ใหมีสํานึกความเปนไทย ผมเห็นดวยครับ จริยธรรม แตสิ่งที่ผมคาดหวัง และมีเจตนารมณ

เปนอยางนี้ครับ ทานประธานครับ ผมขออนุญาตฟงผมสักนิดหนึ่งครับผม การศึกษา    

นะครับ คําวา สํานึกความเปนไทย มันแปลไดเยอะนะครับ ประวัติศาสตรประเทศไทย

ยาวนานเหลือเกินครับทาน ไมเหมือนกับประเทศอื่นเลย เปนเอกเทศของเรามา          

ปฐมกษัตริยของเราก็ไมเหมือนประเทศอื่น บรรพชนของเราทั้งหญิง ทั้งชาย ก็ไมเหมือน

ประเทศอื่น นี่คือ ความเปนไทยครับ เอกราชที่เราไดมาก็ไมเหมือนประเทศอื่น ถึงแม      

จะลมลุกคลุกคลานบางครั้งสองครั้ง ก็มาเปนเอกราช ณ วันนี้ ก็ไมเหมือนประเทศอื่น   

ครับผม ทําอยางไรถึงจะเอาสิ่งนี้แหละครับบรรจุลงไปวา สํานึกความเปนไทย คงไมใชแค 



 ๒๐๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                    ปทติตา ๘๖/๒ 

 

จรรยาบรรณ  นาจะเปนประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองนะครับ ผมยกตัวอยางให          

ทานประธานฟงอันหนึ่ง นเรศวรมหาราช หนังดีมากครับ แตเด็กสมัยใหมเขาก็บอกวาเปน

หนังดี จนผมไปบอกเขาวา นี่เปนไมใชแคหนังดีนะ นี่เปนประวัติศาสตรชาติไทย อิงกับ

ประวัติศาสตรชาติไทย เราจะทําใหเขาภูมิใจไดอยางไรครับ เยาวชนของเราในอนาคต 

ภูมิใจวา เรามีปฐมกษัตริยที่ดี มีบรรพชนที่ดี เมื่อเขาภูมิใจในปฐมกษัตริย ในประเทศ      

ในเอกราชของเราแลวนี่ ความภูมิใจตาง ๆ ก็จะตกไปถึงตัวเขา เขาก็จะภูมิใจในความเปน

คนไทยนะครับ เม่ือเขาภูมิใจในความเปนคนไทยนั้น เขาก็จะภูมิใจที่ไดปฏิบัติหนาที่      

ในความเปนคนไทย นั่นเปนหลักการที่วา ทานก็สามารถจะใสวิชาประชาธิปไตยของไทย

วันนี้ลงไปไดนะครับ  ผมยกตัวอยางตอครับทานประธาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานจะใหเขาใส

อะไรก็ใสนะครับ นี่เขาใจวานี่รอบสองแลวใชไหม 

นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ยังครับ ทานประธานครับ ครั้งแรกครับผม ผมยกตัวอยาง

ครับวา ประชาธิปไตยของเราลมลุกคลุกคลานมาตลอด เพราะวาประชาธิปไตยเราเปน

เชิงรับครับ ไมใชเชิงรุก แตถาใชวิธี คําวา สํานึกในความเปนไทย เอาทุกวิชามาบรรจุ     

ใหเปนแกนนํา แกนหลักในการสอนประชาชนชาวไทย หรือประชาชนชาติอ่ืนที่มาอยูใน

ประเทศไทย ผมคิดวาตรงนั้นตางหากที่จะไดประโยชนนะครับ เจตนารมณของผมนะครับ 

ขออนุญาตครับทานประธาน ผมคงไมไดอยากไดแคจริยธรรม ผมอยากจะไดวิชา

ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง ศีลธรรมอันดี แมกระทั่งภาษาไทยกลับคืนมาสอนอยางเปน

หลักเปนฐาน เปนแกนนําในการสอนตอไปนะครับ ทานประธานครับ ผมเหลือเวลาอีก    

๖ นาที ผมขออนุญาตอานตัวอยางนิดหนึ่งใหทานประธานฟงครับผม  

 

                         - ๘๗/๑ 



 ๒๐๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๘๗/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานไดเปน

หัวหนาคณะหรือ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเปนหัวหนา 

แลวทานยังไมไดพูดเลย 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ทานอาจารยเจิมศักดิ์มอบใหผมพูดตรงนี้ครับ เรื่องสํานึก

ความเปนไทยครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  กลุมของทานนี่ยัง

ไมไดเคยพูดเลยหรือ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กลุมของผม  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถาพูดแลว ไมใช 

๑๐ นาทีนะครับ ทานรัฐ เพราะวาเราตองบริหารเวลาครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ก็เหลือ ๓ นาที ทานประธานครับ เหลือ ๓ นาทีครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมใช ๓ ครับ               

นี่ทานใชไป ๔ นาทีแลว เชิญเร็ว ๆ ครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ครับผม คือ อยางนี้ครับ ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมที่

พิพิธภัณฑพระปกเกลา ซึ่งเปนประวัติศาสตรของเรานะครับ ผมไปเจอบทความขอหนึ่ง

เขียนวา ชนใดไรรักสมัครสมาน ชาตินั้นไมนานเปนขา ชนใดไรจอมพารา ชาตินั้น           

ไมชาอับจน ชนใดไมมีพาณิชยเลิศ ชาตินั้นก็เกิดอับสน ชนใดไรสินโสภณ ชาตินั้นไมพน                 

เสื่อมทราม ชาติใดไมมีกวีแกว ชาตินั้นไมแคลวคนหยาม ชาติใดไรนารีงาม ชาตินั้นหมด

ความภูมิใจ ผมขออนุญาตเวนวรรคไวตรงนี้นิดหนึ่งครับ เวลานอยเหลือเกินครับ                

ทานประธาน ผมอยากจะไดนะครับ ทานก็เห็นแลววา สิ่งที่ประวัติศาสตรสอนมาใหเรา 

แมกระทั่งบทกวี จินตนาการ จินตกรรมทั้งหลายนี่ เขาสอนมาใหเราหมดแลว เพียงแตวา

เราจะมาใช เพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเรา จะดีไหมครับ ผมจะขอจบ              

แลวครับ ทานประธานครับ 

 



 ๒๐๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๘๗/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานรัฐ ทานสรุป

ครับ เพราะวา ๕ นาทีแลว ขอความกรุณา 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น   :   ผมขอจบตรงนี้ เลยครับผม  ทานประธานครับ                     

ทานประธานนะครับ ทานกรรมาธิการยกรางครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมเชื่อวา               

บางทานก็เปนพอคน บางทานก็เปนแมคนนะครับ ผมเชื่อวา เราทุกคนอยากจะให        

ลูกใหหลานเรามีการพัฒนาดานการศึกษา กับลูก กับหลานของเราใหเปนคนดี ที่มีความ

ภูมิใจที่ไดเปนคนไทยครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทานวิทธยา

ครับ สั้น ๆ นะครับ ทานครับ 

  นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย   :   ครับ ทานประธานครับ  ผม  วิทธยา                

บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ทานครับ ผมขออนุญาตใชเวลาเพียงนิดเดียวครับ ประเด็นที่

ทานกรรมาธิการยกรางไดเสนอมาใหม อันนี้ตองเรียนวา ผมในฐานะกลุมทานสุรชัยนี่ 

ไมไดเห็นดวยนะครับ เพราะวาเรายังคงยืนยันถึงการที่ จัดการศึกษาโดยที่มีการสราง

เอกภาพ และสรางคุณภาพ โดยมีการจัดแยกเปนระดับประถม มัธยม อุดม การศึกษา

นอกโรงเรียนตาง ๆ ตามที่เสนอไป เหตุผลก็คือวา วันนี้ครับ ในฐานะที่ผมรับราชการเปน

ครูอยูตลอด ผมรูวาวันนี้โรงเรียนการศึกษาของเรามีปญหาอะไร จริง ๆ มันคืออะไร อะไร

คือสาเหตุ ตนเหตุ แลวเราจะแกอยางไร การที่เขียนคลุมเครือ คลุมเครืออยางนี้ครับ      

ถูกครับ อาจจะมองวา มันอาจจะ มันก็ไมสั้นหรอกครับ ไมเกิน ๕ บรรทัดหรอกครับ แตมัน

จะมีปญหาตอนบิดเบี้ยวในการที่ไมเกิดความเปนธรรม และความเปนจริงในเวลาที่ไป

ปฏิบัติ เพราะวาการตีความ หรือการจะไปทําอะไรตาง ๆ ในลักษณะของผูปฏิบัติของ

กระทรวงนั้นอาจจะไมใชเจตนารมณที่เรากําหนดไว หรืออีกประการหนึ่งนะครับ ผมไดทราบ 

และผมไดเห็นวา มีผูที่แจงเรื่องความตองการ ความประสงค อยางที่ทานกํานันวิทยาไดพูด 

เม่ือกี้นี้ ผมขออนุญาต โทษนะครับที่ตองเอยชื่อทาน ใหกับกรรมาธิการยกราง ผมยืนยันวา 

ผมเห็นวามีรายชื่อมาเปนหลายหมื่นราย หลายหมื่นคนจากทั่วประเทศ แลวพวกเรา      

ไปรับฟงความเห็นมา เราก็เห็นมีเกือบทุกจังหวัดที่เรียกรองมา ผมตองเรียนวา ประชาชน

ที่เปนผูปกครองนักเรียน ครู เด็ก และผูเกี่ยวของ ไดแก กรรมการสถานศึกษานั้น เห็นวา 



 ๒๑๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                ประไพพิศ ๘๗/๓ 

 

อะไรเกิดขึ้น คนตั้งหลายหมื่น เปนหมื่น เปนแสนคนนี่ครับ ขอมา แจงมาอยางนี้ และเขา

เปนผูมีสวนในการที่จะรับกฎหมายไปใชนะครับ การที่เราจะไดรับความไววางใจให

กฎหมายนี้เปนประโยชนแกการศึกษานั้น ผมคิดวา เปนเรื่องที่จะใหเกิดคุณภาพ อยางที่

เราเขียนในยกรางนี่ครับ เม่ือเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน ซึ่งตรงนี้ครับ        

กราบเรียนทานคณะกรรมาธิการยกราง และทาน สสร. ที่เคารพครับ ในสวนของการ     

จัดการศึกษานี่นะครับ ผมพูดไปแลวครั้งหนึ่ง แตขอไมพูดซ้ําละครับ แตย้ําอยางเดียววา 

คงมีความจํ า เป น เสี ยแล วล ะครับ  ที่ มั นจะต องมี การจั ดการศึ กษาในระบบ                     

ใหเปนหนวยงานที่มีอิสระ แลวก็การพัฒนาโดยตรง เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ       

อยางแทจริง อยาผสมกันเลยครับ อยาทําแบบลับ ๆ ลอ ๆ อยาทําแบบอะไรก็ได เขียนไป

งาย ๆ แลวก็ปรากฏวา คนทํานี่ก็มีปญหากัน เดี๋ยวนี้ถึงขนาดขัดแยงกัน แลวก็คุณภาพ     

ก็เกิดการตอตานกัน แลวก็มีการเลนพรรคเลนพวก ถึงขนาดบางเขตพื้นที่นั้น บางจุดนั้น

กลั่นแกลงกัน ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๘๘/๑ 



 ๒๑๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๘๘/๑ 

 

เอาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ดูแลโรงเรียนสามพันแปดนะครับ ไปอยูเด็กหกรอย ถึง

ขนาดจะตองมีการอาฆาตมาดรายถึงชีวิตกันแลว แตทานจะปลอยใหมีเหตุการณอยางนี้

ไปอีกหรือ ผมจึงคิดวา เรื่องทั้งหมดนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผมย้ําคุณภาพ เรื่องของ  

โอเน็ต เอเน็ต เอ็นที ที่มันกําลังเกิดขึ้นในวันนี้ ที่บอกวา มันมีประสิทธิภาพไมดีเทาที่ควร

นั้น อยากจะขอรองเถอะครับวา สิ่งที่เกิดนี้ ผูที่รับผิดชอบ ผูที่จัดการศึกษาจริง ๆ จะรูครับ

วาเรากําลังทําอะไรอยู เราไมไดมาเรียกรองเพื่อจะขอตําแหนง หรือยศฐาบรรดาศักดิ์อะไร                

แตเรากําลังเรียกรอง เพื่อใหเกิดกฎหมายที่นําไปใชแลวเกิดประสิทธิภาพตอการศึกษา

อยางแทจริง ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมเขาใจวา             

จะตกลงกันไมไดนะครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เดี๋ยวจะตองโหวต เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ดวยความเห็นใจกรรมาธิการอยางยิ่งนะครับ ผมคิดวาอาจารย      

ศรีราชาพยายามที่จะผสมผสานความตองการของทุกคนเขาไปดวยกัน ดวยความเห็นใจ

นะครับ แตตองพูดตรง ๆ วา มันออกมาแลวมันใชไมไดจริง ๆ ทานประธาน ผมพูดอยางนี้

เพราะอะไร ผมไมไดตองการที่จะทําลายน้ําใจใคร แตผมคิดวา รัฐธรรมนูญนี่ ทานราง

อยางนี้ไดหรือเปลา อยากใหกรรมาธิการทั้งหลายชวยกันดูนะครับ แค (๓) อนุเดียว ทาน

ใสเขาไปหมดเลย ใครอยากจะได คําวา สรางสรรค ก็ใส สรางเสริม ก็ใส ปลูกฝงความรู   

ก็ใส ใส จิตสํานึก ก็ใส ใส คุณธรรมจริยธรรม ก็ใส ใครอยากจะไดสํานึกความเปนไทย     

ก็ใส รูรักสามัคคี ก็ใส มีระเบียบวินัย ก็ใส คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ก็ใส เศรษฐกิจ

พอเพียง ก็ใส ปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็ใส ภูมิปญญาทองถิ่น ก็ใส ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติก็ใส ทานใสหมดเลย คีย (Key) วา ตัวพวกที่ผมอานเมื่อกี้นี้ แลวมันมีความหมาย

อะไรครับ ก็เทากับวา ใครอยากจะใหแนวนโยบายของรัฐเรื่องคุณภาพเปนอยางไร ทานก็

ใส ใส ใส ไมมีการรวม ไมมีการชั่งน้ําหนัก ผมเห็นใจทานอาจารยศรีราชาอยางยิ่ง ทานนะ

จําเปนที่จะตอง เอา กลุมไหนจะใสก็ใส ใส ใสไดอยางไรก็ใส ผมรูวา ใจทานคงอึดอัด

พอสมควร ทานประธานครับ ผมคิดวา ดูกันใหมดีไหมครับตรงนี้ ทานใสไมกี่คํา ตัวใหญ ๆ 

รัฐธรรมนูญตัวโต  ๆ  วา  เราจะไปแนวอยางนี้นะ แลวจบ  ถาทานไปใสรายละเอียด  



 ๒๑๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      กุลนที ๘๘/๒ 

 

นี่มันละเอียดยิ่งกวานโยบายของพรรคการเมืองอีกนะครับ รายละเอียดยิ่งกวา ยิ่งกวา   

มันไมใชกฎหมายนะครับทานประธาน ผมเรียนนะครับ พวกเราก็ตองเห็นใจกรรมาธิการ

ยกรางนะครับ ไมใชวาเราอยากจะใสอะไรก็ใส เพราะวาแนวนโยบายแหงรัฐนี่นะครับ     

ถาผมตั้งสติไดกอน ผมจะขอตัดทิ้งทั้งหมวด ทานประธาน ผมอยูในสภาแหงนี้ ผมไมเคย

เห็นไดนํามาใชอะไรเลย ฝายรัฐบาล เวลาเขาจะทํานโยบายของเขา เขาก็ทํา เวลาที่             

ผมตรวจสอบ ก็ไมเห็นมีใครหยิบแนวนโยบายแหงรัฐมาตรวจสอบกัน เวลาเขาจะขอ

งบประมาณ อะไรที่ เหมือน เขาก็อิง อะไรไมเหมือน เขาก็ทําลืม เขาก็ไปของเขา             

ทานประธานครับ แลวเรามาเสียเวลา แลวมาใสกันอยางนี้ ผมเรียนแคนี้ละครับ          

อยากที่จะใหอาจารยศรีราชา ผมเห็นใจทานนะครับ ผมคิดวา กรรมาธิการทานตั้งสติ      

นิดหนึ่ง อยาเอาใจมากนัก ทานรูจักรัฐธรรมนูญดีกวาใครเพื่อน ผมคิดวา ทานยืน       

เถอะครับ  อะไรที่ทานตัดทิ้งใหมันสั้น ๆ แลวยืน ผมวาอยางนั้นนะครับ แลวพวกเรานี่ตอง

ชวยกันดวยนะครับ เราใสทุกอยางในรัฐธรรมนูญไมได ผมตองกราบเรียนตรง ๆ นะครับ นี่

ไมไดถายทอด ผมเลยขอพูดตรง ๆ อยางนี้ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

เลยสั้นดีครับ เชิญคุณเศวตสั้น ๆ นะครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ไมถึง ๕ นาทีอยูแลว ทานประธานครับ ทานประธาน

ที่ เคารพ  ผม  เศวต  ทินกูล  ครับ  ในสวนนี้นะครับทานประธาน  เ ร่ืองการศึกษานี่                    

ผมคอนขางเห็นดวยกับทานเกียรติชัย ขออนุญาตเอยนามนะครับ อยากจะสนับสนุน               

เร่ืองนี้ การศึกษานี่มันมีอยู ๓ อยางนะครับ  ๑. การศึกษาในโรงเรียน คือในระบบ                     

๒. การศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนก็ดี มหาวิทยาลัยชีวิตก็ดี                 

พวกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ดี ตาง ๆ นานานี่ครับ แลวก็  ๓. การศึกษาแบบวิธีธรรมชาติ

หรืออัธยาศัยนะครับผม ผมก็เปนคนที่มีการศึกษานอยนะครับ -------------------------------- 

  

                                                                                                                      - ๘๙/๑ 

 



 ๒๑๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๘๙/๑ 

 

แตวาก็ไดเรียนรูหลายขบวนการอยู ปรากฏวา การเทียบโอนเซอรทิฟเคต (Certificate) นี่ 

ผมมันไมไดครับ เปนที่นอยอกนอยใจอยู แตเ ร่ืององคความรูอาจจะพอมีอยูบาง           

ผมอยากรูอะไร ผมก็ไปเรียน ผมฝนวา ผมเปนโคบาล (Cowboy) นะครับ เลี้ยงวัวนะครับ 

เวลาเลี้ยงวัวไป ผมอยากรูเร่ืองอะไร ผมก็เอาตําราไปอานจนถองจนแท 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณเศวตเอา ขอ ๓ นี่ 

   นายเศวต  ทินกูล  :   อยูขอ ๓ นี่แหละครับ ผมกําลังเทียบเขาไปวา  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาว โยง 

   นายเศวต  ทินกูล   :  โยงแลวครับ มันชัดเจน เรื่องนี้เปนเรื่องชัด แลวมัน 

ไมมีมาตรฐานการศึกษา คือ สํานักงานหรือวาสถาบันใดที่มาเทียบโอนวา คุณจะเอา       

๑๔๔  หนวยกิต  คุณบอกมา  ผมก็จะได ไปใส  ไปเทียบโอนวา  ๑๔๔  หนวยกิต                  

ผมไดปริญญาตรีนะ ตอนนี้ถาเทียบโอนตอนนี้ผมเลยแลว เกือบถึงดอกเตอร (Doctor) 

แลว เพราะฉะนั้นผมอยากเห็นวา ชาวไรชาวนา พี่นองอีสาวทรานซิสเตอร (Transistor)     

เลี้ยงวัว เลี้ยงควายนี่ เขาไดเทียบโอนหนวยกิตได เขาไปเลี้ยงวัวดวย สะพายกะติ๊บขาว     

ไปดวย เขาก็ไดดูวัว ดูควาย แลวก็ไดอานหนังสือไปดวย เขาเทียบโอนไปดวย มันตองมี

สถาบันตรงนี้ครับ ผมอยากเห็นวา คนยากคนจน ชาวไร ชาวนา ก็มีความภาคภูมิใจ          

มีความรู  สงเสริมการเรียนรู  กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  มันก็จะกลายเปน              

สตัดดี ฟอร ออล (Study for all ) แลวก็ ออล ฟอร สตัดดี (All for study) ทานประธาน 

เพราะฉะนั้น 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คุณเศวต        

ลง (๓) ที 

   นายเศวต  ทินกูล  : ครับ ก็ (๓) ก็อยากจะฝากถึงทานอาจารยศรีราชาวา

ตองมีมาตรฐานการศึกษา  เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัย  หรือ

กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานครับ ผมไมทราบวา ผมเขาใจ

ผิดหรือเปลาวา แตเดิมเมื่อทางทานคณะกรรมาธิการยกรางนํารางขึ้นใหม 



 ๒๑๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               นงลักษณ ๘๙/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเกียรติชัย

ครับ ทานวัชราครับ ทานซ้ําแลว ขอใหทานวัชรากอน 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย   :  พูดพรอมกันไดไหม 

   นายวัชรา หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมลุกขึ้นมา เพื่อจะกราบเรียนเล็กนอยเทานั้นเอง

ครับวา ในแนวนโยบายแหงรัฐ ขอ ๓ นี่นะครับ เปนเรื่องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา เพราะฉะนั้นกระผมใครขอใหตัดคําวา ความรูรักสามัคคี ออก เพราะผม        

ไดนําไปแปรญัตติไวเปนขอเพิ่มเติม (๘) ครับ เพราะฉะนั้นขอใหเอาออกจากเรื่องนี้   

เพราะเปนเรื่องของการปฏิบัติ ไมใชเร่ืองของการศึกษาครับ ขอขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานกรรมาธิการ

ครับ วาอยางไรครับ จะแกอยางไร เชิญครับ หรือจะใหลงมติ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ เมื่อกี้นี้ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์     

ที่ทานไดกรุณาแปรญัตติ แลวทานเองก็ใหสติกระบวนการแปรญัตติดวยนะครับวา ไมใช

วาอะไรก็ใสไปทั้งหมดนะครับ ควรจะใสแตเฉพาะที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง

แนวนโยบายแหงรัฐนี่ เราไดถูกตอวามาจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่ มี

ความสําคัญมาก  ทานก็เตือนสติมาบอกวา จะทําใหรัฐบาลทํางานไมได ถาใสละเอียดไว

จนหมดครบถวน หมดทุกกระบวนความ เมื่อกี้นี้ก็มีทานที่ขอแปรญัตติ ขออนุญาต      

เอยนาม ทานรัฐ บอกวาจะใหใสหลักสูตรไวทั้งหมด มันก็เปนไปไมไดอีกเหมือนกันครบัผม 

ทานอาจารยศรีราชา ทานไดรับนโยบายไป ใหมีการประนีประนอมกัน สมานฉันท ทานก็

ไดใหความกรุณา แตวาก็อยางที่มันออกมารูปของสมานฉันท มันก็จะออกมาแบบนี้ครับ 

เราตองการสมานฉันททุกกลุม มันก็ตองใสไปอยางนี้ ซึ่งก็จะเห็นไดวา เปนไปไดยาก 

กระผมขอเรียนวา แนวนโยบายการศึกษายิ่งมีมากก็ยิ่งโงมากครับ ยิ่งเรียนยิ่งโง ยิ่งโตยิ่งเซอ 

ผมอยากจะกราบเรียนที่ประชุมอยางนั้นนะครับ ปรับปรุงระบบการศึกษาของเราให

ยอนกลับไปดูตนกําเนิดของเรานะครับ ที่ทาน สสร. ทานหนึ่งที่ไดกลาวเมื่อสักครูนี้วา ----      

                 - ๙๐/๑ 



 ๒๑๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐          สมร ๙๐/๑ 

 

ทานเชี่ยวชาญดานเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงโค นะครับ ขอสนับสนุนวา ทานเปนโคบาล

ครับ ผมอยากจะเรียนวา รุดยารด คิปลิง (Rudyard Kipling) ทานไดเขียนถึงทารซาน 

(Tarzan) ไว ทารซานพูดถึงตัวของเขาเองบอกวา ขาเรียนรูจากสายน้ํา ขาเรียนรูจาก   

พระอาทิตย ขาเรียนรูจากดวงดาว ขาเรียนรูจากพื้นดิน แตพวกเราเองนี่เรียนรูจากอะไร 

แลวไดอะไรบาง ผมขออนุญาตทานปรับหนอยนะครับ เตือนสติกันนะครับ ที่เราไดเขียน

ไปแลวนะครับ เร่ืองพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จัดใหมีกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบการศึกษานี่ ผมวามัน

ครอบคลุมหมดทุกอยางแลว มันไมมีอะไรจะครอบคลุมเทานี้อีกแลวนะครับ ขออภัยเถอะ

ครับ ทานที่เคารพครับ รัฐธรรมนูญ ผมไปดูของตางประเทศนี่นะครับ โดยเฉพาะประเทศ

เกาหลีนี่ เขาไมมีเขียนรายละเอียดอยางนี้ เขาบอกวา ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ครับผม ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต ไลฟลอง เอดดูเคชัน      

(Lifelong education) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวเขาเจริญไหมครับ                          

เขาเจริญรุงเรืองจนเราตามไมทันแลวครับ อยาไปใสอะไรละเอียดจนยิบ จนทําอะไรไมได

เลยครับ ถาขอมีถอยคําอยางนี้ ซึ่งที่จริงเดิมเราก็มีถอยคําอยางนี้ แตวาทางฝายผูบริหาร

การศึกษาเองนี่ขอมา บอกวา ขอใหใสคําวา กฎหมายปฏิรูปการศึกษา นี่เขาไป เพราะวา

ตองการใหตอยอดจากที่เคยทํามาแลว เราก็ไดปรับใหนะครับ เติมใหครับ จะไมมีอะไร                

ที่ไมมีอะไรที่จะใสทุกตารางนิ้วอีกแลวครับผม เพราะฉะนั้นกระผมขอกราบเรียนที่เคารพ

ครับ เพื่อใหมันเดินหนาไปไดครับ เราเสียเวลากับมาตราที่เกี่ยวกับการศึกษามานี่นะครับ               

ที่ผานมานี่ทั้งวันทั้งคืน มาตราเดียว แลวนี่ก็จะมาวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่ง ก็ทั้งวันทั้งคืนอีก 

หรืออยางไรครับ ผมขออนุญาตเถอะครับผม ขอใหไปไดนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น   

ทานยืนตามที่แกไขนะครับ  ผมวาตองออกเสียงทุกกลุม  ไดพูดหมดแลวนะครับ             

พูดหมดแลวนี่ครับ คุณพิเชียรก็พูดแลวนะครับ ตามเดิมนี่หรือครับ ไมเอาตามแกแลว    

นะครับ กลับไปที่เดิมนะครับ ทุกกลุมไดพูดหมดแลวครับ ขืนใหพูดทุกกลุม มีผูรับรอง 

ผูสนับสนุนพูดอีก ไมมีเวลาแลวนะทานครับ เพราะฉะนั้นเขากลับไปที่เดิมแลวนะครับ 

กรรมาธิการยืนตามนี้นะครับ ทานที่แปรญัตติเอาไวนะครับ ผมจะถามมติแลวนะครับ  



 ๒๑๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐          สมร ๙๐/๒ 

 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณ         

ใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เนื่องจาก (๓) 

กรรมาธิการแกไขนี่นะครับ จะขอใชที่กรรมาธิการแกไขแลว ใครจะขัดของไหมครับ         

เปนตวัที่จะโหวตเทานั้นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีใครขัดของ 

ผมจะถามวา เห็นดวยกับกรรมาธิการไหม ใน (๓) ของมาตรา ๗๙ หากวาใครไมเห็นดวย 

ก็กด ไมเห็นดวย ถาไมเห็นดวยมากกวา จะมาดูวาจะแกตามไหน  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอประนีประนอมไดไหมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณวัชรา ตอนนี้

ไมแลวนะครับ เมื่อกี้ถามทานแลว คงไมตอง ประนีประนอมไมไดแลว  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ของผมยังไมไดพิจารณาเลยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ของผมยังไมไดพิจารณาเลยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้คุณวัชราพดู

ไปแลวนี่  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขอพิจารณา ทางอาจารยศรีราชายังไมได

พิจารณาเลยครับ ของผมนี่ยังไมไดพิจารณาครับทาน เพราะวาเปนเรื่องแตกตางกับของ

คนอื่นครับ ดวยความสัตยจริงครับ ยังไมไดเจออาจารยศรีราชาเลยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมไดพิจารณา

อะไรนะคุณวัชรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ยังครับ ของผมยังครับ ของผมปลีกยอยครับ 

ของผมขอตัดคําวา รูรักสามัคคี ออก ซึ่งคงจะกรุณาผมไดครับ ตัดจากขอความเดิม         

ที่มีทั้งเดิม ทั้งที่อาจารยศรีราชาไดปรับปรุง 

          - ๙๑/๑ 



 ๒๑๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๙๑/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เวลานี้กรรมาธิการ

ยกรางเขายืนตาม                                                                                                       

นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานประธานครับ ทางกรรมาธิการยังไมไดตอบ

เลยครับ ผมขอความกรุณาเถอะครับ ตัดออกเถอะครับ เพราะวามันไมใชเร่ืองของ

การศึกษา มันเรื่องของการปฏิบัติครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  รูรักสามัคคีอยู

ตรงไหนนี่  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  บรรทัดที่ ๓ ใน (๓) ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  กรรมาธิการครับ 

ทางคุณวัชราขอตัดตรงนี้ วาอยางไร ยืนหรือเปลาครับ กรรมาธิการครับ คณุวัชราบอกวา 

ยังไมไดพูดเรื่อง ความรูรักสามัคคี ในตัวรางกอนที่อาจารยศรีราชาแกไข จะขอตัด ทานยืน

หรือจะยอมตามเขาตัด แลวจะไดโหวตนะครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ครับผม คําวา รูรัก

สามัคคี นี่ ถาเผื่อมันไมมีความจําเปน จะตัดออกก็ไดครับ ไมมีปญหาอะไรครับผม  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  เพราะฉะนั้นใหไปพิจารณาในขอ ๘ ครับ     

ขอบคุณครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานขอเติมใน (๘)     

นะครับ (๘) นี่ยังไมไดรับนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ คอย ๆ พิจารณาครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณวัชราครับ     

เอาเฉพาะกลับไป (๓) นะครับ ใครจะเจรจาตัดตรงไหนนิดหนึ่ง แลวจะตองโหวต        

แลว ทานเกียรติชัย  

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  คือทานประธานครับ ผมคิดวา คงไมใช

เร่ืองที่วาทางคณะกรรมาธิการยกรางไปเขียนอะไรมาใหม แลวก็ใหมาถามเราวา จะเอา    

อยางนี้ไหม หรือไมอะไร ผมก็อภิปรายไปแลวบอกวา อยางนี้มันยังไมสมบูรณ ยังไมครบ 

ขอใหเติมนั่นเติมนี่ ก็ยังไมไดบอกผมวา จะเติม หรือไม เติม  แลวก็บอกวา ยืนตามรางนี้      



 ๒๑๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๙๑/๒ 

 

จะเอาหรือไมเอา ผมวาไมพอหรอก  แลวถาเขียนอยางนี้นะ ผมก็บอกวา รางที่ผมขอ

แปร  เขียนมานี่ ดีกวาที่เขียนนี้เสียอีก ครบครอบคลุมมากกวาเสียอีก ถาอยางนั้น                

ทําไมไมพิจารณา อยางนี้มันเหมือนจับมือชก ไปตกลงอะไรกันมา เขียนมา เอาตามนี้     

จะเอาหรือไมเอา อยางนี้มันไมพอหรอกครับ ผมวาตองพิจารณากันใหมแลวครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เขาไมเอาตามนี้

แลวนะ เนื่องจากตกลงกัน ฟงดูแลวคนไมเห็นดวย ก็ตองกลับไปเอา เวลานี้กลับไปตาม 

(๓) เอานะครับ กลับไปตาม (๓) เขานะครับ ใครจะขอตัดอยางไร และเดี๋ยวตองโหวต      

นะครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ทานประธานขอนิดเดียวครับ ๑ นาทีครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร : คืออยางนี้ครับ ผมคิดวา ทางกลุมผม อาจารย

วิเชียร แลวก็อาจารยวิทธยานาจะคุยกับของที่ทานอาจารยศรีราชาทํามาได เมื่อกี้นี้ 

เพียงแตวา เมื่อกี้นี้ของทานอาจารยศรีราชานี่ บอกวา ในทุกระดับ แตนี่เพียงแตวาของผม

กับของอาจารยวิทธยา คําวา ในทุกระดับ ก็คือ จะตองการที่จะใหระบุลงไปใหมันชัดเจน

วา ในระดับประถม มัธยม อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และวิทยาลัยชุมชน แคนี้  

ก็เปนเนื้อความเดิม สาเหตุที่จะตองใหเพิ่มเติมใหชัดเจน เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษา

ที่อยูในระดับตาง ๆ เขาไมสบายใจในระบบที่ผานมาวา มันรวมกัน ซึ่งผมคิดวา ทางทาน

อาจารยศรีราชาก็คิดวา ในทุกระดับนาจะเปนเหมือนกัน ถารวมกันตรงนี้ได เพียงแตวา 

แจงรายละเอียดออกมานิดเดียว แคบรรทัดเดียวแคนั้นครับ ไมทราบวาจะเปนไปไดไหม

ครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวีนัสครับ    

เอา (๓) ในตัวเรื่องเดิมนะครับ เพราะกรรมาธิการเขากลับไปที่เดิม  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธาน ผมมีนิดเดียว สัก ๒ นาที 

ทานประธานครับ เพราะวาอยางนี้มันถึงเกิดปญหาครับ ทานครับ ผมวาถาเราแกจาก

ขางลางขึ้นขางบน การศึกษานะยุง ผมคิดวา เราแกขางบน จัดทีมใหม แลวคุยกันใหม    

 



 ๒๑๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                       รัตนา ๙๑/๓ 

 

และคอย ๆ พูดกัน ถอยกันคนละกาว กรรมาธิการก็กรุณาถอยคนละกาว ของเรา        

ถอย  ๑๐ กาวไมวา แตทานดูแลเราหนอยวา เรามีความเปนหวงเปนใยเรื่องการศึกษา            

ถาไมอยางนั้นทานประธานครับ มันก็จะปะทะอยูอยางนี้ มันจะไมจบครับ ทานครับ 

ขอบพระคุณครับ  

      ผูชวยศาสตราจารยกนก โตสุรัตน  :  กราบเรียนทานประธานสภา         

รางรัฐธรรมนูญที่เคารพ ผม กนก โตสุรัตน ครับ ความจริงในสวนของกลุมผม ที่ทานวิชัย

แปรไวนี่ผมยังไมไดอภิปรายใน  (๓) ถาจะกลับไปรางเกานะครับ  ในแนวคิดผม             

ผมเห็นดวยกับทานวีนัส ขออนุญาตเอยนามนะครับ คือ ตรงนี้มันตกลงกันมาไดสวนหนึ่ง

แลวนะครับ มันเหลืออยูบางสวนเทานั้นเอง และอาจจะตั้งทีมแลวคุยกันนะครับ ดีกวา    

ที่จะมาโหวตตรงนั้น ซึ่งมันมีความหลากหลายอยูอยางมากมายเลย แลวในสวนของ     

ผมเองก็ไมอภิปราย  ผมมองวา  รางไปแลวนี่  ผมพอรับได  ก็ยินดีที่จะรับนะครับ                

แตในขณะเดียวกันก็ มีบางกลุมที่ยังเห็นวาควรจะเพิ่ม  ผมวามันนาจะคุยกันได              

มันเหลืออยูนิดเดยีวนะครับ ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอาจารย      

ศรีราชาครับ อาจารยนั่งอยูคนละฟาก เลยไมไดคุยกับยกรางซีกนี้เลย 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน      

ทานประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการยกรางครับ คือ ผมก็พยายามจะ

รอมชอมนะครับ  แตถา เผื่อลึก  ๆ  ผมก็พูดตรง  ๆ  วา  รางอยางที่ ร างมันก็ ไม ใช                 

รางรัฐธรรมนูญอยางนี้ที่ทานวา ๆ กันนะครับ ----------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๒/๑ 

 

 



 ๒๒๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                    เกศราภรณ ๙๒/๑ 

 

ทีนี้เพื่อที่ไมใหมันเกิดความแตกแยกหรือกรณีที่มันไมลงรอยกัน แลวเดี๋ยวก็ตองโหวตกัน

นะครับ ผมก็พยายามจะรอมชอมอยางมากที่สุดนะครับ แตโดยหลักการแลว มันไมควร

จะระบุรายละเอียดนะครับ เพราะรัฐธรรมนูญมันเปนตัวหลักการใหญ ๆ โพลิซี (Policy) 

ทั้ งนั้ น  แตท านนี่ ต อ งการ เอาไปใช ในทางปฏิบั ติ นะครับ  ซึ่ งที่ จ ริ งแล วผมว า                          

มันไมถูก ผมวาที่จริงแลวมันตองร้ือกระทรวงศึกษาทิ้งครับ เหมือนอยางที่ผมเคยพูด                    

นะครับ เพราะปญหามันอยูตรงนั้น ปญหาไมไดอยูในรัฐธรรมนูญนะครับ อันนี้กลาพูด 

ถึงแมวาจะถายทอดก็ตามนะครับ เพราะเปนความตั้งใจที่ผมมีความรูสึกวา คือ ในระบบ

กระทรวงศึกษามันมีความยุงยากซับซอน แลวมันก็มีความไมชอบมาพากลอยูเยอะ                   

นะครับ ทานวิทยาทานก็พูดเอง แลวเราจะเอาความยุงยากนั้นมารีเฟลกต (Reflect)                       

มาใสในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหทางโนนเขาทํางานไดนี่ ผมวามันไมนาจะถูกตอง จริง ๆ แลว               

เขาจะตองไปจัดการกันเองครับ หรือถาไปจัดการไมได ผมรับอาสาจะไปจัดการใหก็ได 

เพราะวาผมรูสึกรําคาญเต็มทน เพราะฉะนั้นในสวนนี้ครับ กราบเรียนทานสมาชิกนะครับ 

ดวยความเคารพวา ผมวามันลําบากนะครับ ที่จะตองลงรอยกัน ถาเผื่อโหวตกันตรงนี้                   

ผมวากรรมาธิการก็คงแพ พูดกันตรง ๆ เพราะวากรรมาธิการมีรางที่อยูในใจนะครับ                   

แตทานอื่นทานไม เห็นดวยเยอะไปหมดเลย  เพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับ  ผมวา                          

มันนาจะตองเพนดิง (Pending) ไวกอน แขวนไวกอน แลวไปคุยกันนอกรอบอีกสักครั้ง

หนึ่ง เพื่อใหมันไดขอยุติ แลวผมวาทุกคนจะสบายใจนะครับ ผมกราบเรียนอยางนั้น                     

นะครับ ไมทราบวาทานกรรมาธิการยกรางทานอื่นทานจะเห็นดวยหรือเปลาครับ                         

แตผมเอง ผมอยากจะสมานฉันทนะครับ ตามสมควรนะครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการ     

ยกราง  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : ขออนุญาตครับ       

ทานประธาน คณะกรรมาธิการเห็นดวยตามที่ทานศรีราชาเสนอครับ แขวนเรื่องนี้ไวกอน                  

แลวจะไดเดินเรื่องอื่นตอครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขออนุญาต       

ถามยกราง ยกรางวาอยางไร 



 ๒๒๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   เกศราภรณ ๙๒/๒ 

 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  คือ ทานประธานที่

เคารพครับ ผม วิชา  มหาคุณ ครับ คือ ที่ทานประธานอนุญาตใหทางฝายยกรางกับทาง

ฝาย สสร. นี่นะครับ ที่แปรญัตติไปนั่งคุยกันนี่ เมื่อคุยกันแลว ตกลงกันประการใดแลว ผม

คิดวาไมควรจะมาโตเถียงกัน หรือถกเถียงกันวา อันโนนไมใส อันนี้ไมใส ใสไปไมดี    

อยางโนนอยางนี้นะครับ ในที่ประชุมอีก ซึ่งทําใหยืดเยื้อ แลวไมใชวาจะทําใหเสร็จสิ้นใน

ระยะเวลาอันสั้น เพราะฉะนั้นในกระบวนการ ก็คือ ถาเผื่อตกลงกันนะครับวา ตอนนี้ทาง

กรรมาธิการเห็นวา อยางนี้วา ถาเผื่อไปตกลงกันโดยรอ หรือแขวนเรื่องนี้ไวกอน            

โดยมอบหมายใหทานอาจารยศรีราชานี่นะครับ ไปทําความตกลง แลวยุตินะครับ คือ 

หมายความวา พอมาเขาที่ประชุมอีกทีหนึ่ง ก็เห็นตรงกัน ก็ถอนที่แปรญัตติไปนะครับ    

อยางนั้นทางกรรมาธิการไมขัดของครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

ผม ศรีราชา  เจริญพานิช กรรมาธิการนะครับ คือ เม่ือกี้ เมื่อตอนกอนพักรับประทาน

อาหารเย็นนี่นะครับ ก็ไดมีการที่ไดมอบหมายใหผมมาเจรจากับหาหกทานนี่ครับ ที่จะเปน

ผูนําการแปรญัตติ ผมไดพยายามทําอยางดีที่สุด แตเมื่อตอนที่ขณะทําไมไดมีการประชุม

ครับ ผมไดแตไปวิ่งล็อบบี (Lobby) เปนรายกลุมรายบุคคล เพื่อท่ีจะใหมีขอยุติใหโดยเร็ว

ที่สุด เพื่อจะไดประหยัดเวลา แตเมื่อมีการแขวนเชนนี้นะครับ เดี๋ยวก็คงจะตองมีการที่

จะตองประชุมกันทุกฝายนะครับ เพื่อใหไดขอยุติที่ชัดเจนนะครับ แตผมก็เกรงวาจะ

คอนขางลําบากเหมือนกัน เพราะวาบางทานทานก็ไมยอมเอาจริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้น

ก็ถาเผื่อไมยอมกันจริง ๆ ก็ไมมีทางอื่นนะครับ นอกจากจะมารายงานที่ที่ประชุม              

แลวก็โหวตกัน ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ                       

ทานสมเกียรติ  

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ  

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็ขอปรึกษาหารืออยางนี้แลวกันครับ เพราะวามีประเด็นปญหา

อยางนี้เกิดขึ้นซ้ําซากหลายครั้งนะครับ กรณีที่อนุญาตใหไปปรึกษาหารือกันนอกรอบ 

เสร็จกลับมาแลวก็จะตองมีขบวนการในลักษณะที่ ไมยอมรับคําปรึกษานะครับ   



 ๒๒๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                    เกศราภรณ ๙๒/๓ 

 

แลวก็เกิดการเติม เกิดการตัด ตัด ตอ แตง เติม กันอยูตลอดเวลา ซึ่งทั้ง ๆ ที่ไปตกลง     

กันมาเรียบรอยแลว แลวก็ทําใหสภาเสียเวลา ผมขอเสนออยางนี้ครับทาน ------------------ 

 

 

              - ๙๓/๑ 



 ๒๒๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัศมี ๙๓/๑ 

 

ตอไปน้ี ถาเผื่อจะมีลักษณะแบบนี้อีก ก็ขอใหคนที่ไดรับมอบหมายลงไปมีน้ําหนักหนอย   

มีน้ําหนักในการที่จะไปเจรจา เม่ือเจรจาแลว ก็ถือวา หาขอยุติในกลุมตัวเองได ถาเผื่อวา

ในกรณีที่ไปเจรจาแลวกลับมาจะเปนอยางนี้ ก็แสดงวา ในกลุมไมยอมรับคนที่ไดรับ

มอบหมายไปทําหนาที่ มันก็จะเกิดการ คอนขางที่จะไมสบายใจสําหรับคนไปดําเนินการ

เจรจา สมมุติผมไดรับการไปเจรจาจากกลุม ผมไปเจรจากลับมาเสร็จเรียบรอย ตกลงกับ

เพื่อนกลุมอ่ืน ๆ เรียบรอยแลววา จะเปนอยางนี้ ๆ พอมาถึงเขามาสูสภา เพื่อนในกลุมเรา

นั่นแหละกลับบอกวา ที่ไปพูดมามันยังขาดโนนขาดนี้ เติมนั่นเติมนี่หนอย อันนี้เปน

ประเด็นปญหาที่ซ้ําซากอยูอยางนี้ครับ สามสี่หนที่ มีการพัก แลวไปเจรจากันทีไร           

จะออกมารูปนี้ทุกครั้ง ก็ขอปรึกษาทานประธานครับ จะทําอยางไรถึงจะมอบหมายใหคน

ที่ไปเจรจานอกรอบนี่มีน้ําหนัก ก็คงจะตองใหคนในกลุมไปตกลงกันเองวา จะรับไดแคไหน 

อยางไร ถาเผื่อยังหาขอยุติอยางนี้ไมได ก็จะมีเหตุการณอยางนี้ตอไปเร่ือย ๆ ครับ       

ทานประธานครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานครับ เขาใจวา

ตกลงกันไมไดนะครับ เพียงแตวาผมขอหารือทานวา ตั้งแต (๓) มันอาจจะโยงทั้ง (๔) (๕) 

(๖) ถาจะแขวนในนี้ไว จะตองแขวนไปทั้งหมดเลย แลวถามันมีอะไรที่ยังมีแปร ก็ไปดู       

ใหหมดเลยไดไหมครับ แลวคอยเอาเขามาอีกทีหนึ่ง จะหารืออยางนี้ ทานจะวาอยางไร

ครับ แลวเราจะไดขาม เราเสียเวลาไปเปลา ๆ แลวทีนี้ถาเกิดตกลงกันอยางไร ชวยตกลง

ใหเรียบรอยหนอยนะครับ จะขอหารือเรื่องแขวนเทานั้น ทานครับ จะแขวน ทานจะเห็น

ดวยหรือไมเทานั้นนะครับ ใครมีความเห็นเปนอยางอื่นครับ เรื่องแขวนมาตรานี้เอาไว    

ยกมือ เร่ืองแขวนนะครับ เชิญทานสวิง 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา โดยปกตินี่ ผม สวิง 

ตันอุด ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา โดยปกตินี่ ถาเราไมสามารถที่จะตกลงกันได      

เราก็ตองโหวตอยูแลว แตวาผมคิดวา ดูเหมือนวา ถามีโอกาสในแงของการตกลงกัน         

ก็จะไปคุยกันในนอกรอบ แตผมเสนออยางเดียวครับ คือวา จริง ๆ แลวนี่ผมเห็นดวยกับ     

ทานสมาชิกสมเกียรติ ที่พูดเมื่อกี้วา ทําอยางไรเราถึงจะทําใหกลุมที่แปรญัตตินั้นเอง      

มีตัวแทนที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะตองขานชื่อกันในที่ประชุมใหชัดเจนวา ใครคือผูที่จะเปน  



 ๒๒๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รัศมี ๙๓/๒ 

 

ตัวแทนในกลุม แลวก็ไปหาขอตกลงรวมกันมา ซึ่งนั่นแสดงวา ถาเปนแบบไหนแลว        

ในที่ประชุมก็คือเพียงแครับรองสิ่งที่ไดตกลงกันนั้นแลว ก็เพราะวาปญหาที่เกิดขึ้น ก็คือวา 

เอาละไปคุยกัน แตวาทีนี้ไปคุยกันแบบล็อบบี้ คือ หมายความวา ไมไดตกลงเห็นชอบ

ดวยกันทั้งหมด หรือมีอํานาจในการมอบหมายอํานาจใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุม 

ไปเปนผูมีอํานาจในการเจรจา ขอปรับเปลี่ยนถอยคํา ดังนั้น พอกลับเขามาในที่ประชุม

ใหญก็ไมเปนที่ยุติ ซึ่งผมคิดวา อาจจะตองถามเปนรายกลุม ถาหากวามีมติวา จะตองไป

คุยกันนอกรอบ ซึ่งอันนี้จะทําใหชัดเจนขึ้นครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวิทธยาเรื่องนี้

หรือเปลาครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรพัย  :  ผมคิดวาเราใชเวลามาพอสมควรแลว แลวก็

เราไดชี้แจงเหตุผลกันมา พรอมทั้งความจําเปนตาง ๆ แตผมก็เขาใจครับ ทานกรรมาธิการ

ยกรางทานก็จะตั้งของทาน แลวทุกครั้งที่เวลาประชุมกันนี่ ออกมานอกรอบทีไรก็จะมีการ

ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนไปเรื่อย มันจะไมตรงตามที่วัตถุประสงค ที่แตละคนไดมีความคิดวา

เราจะทํารัฐธรรมนูญนี่ เพื่อประโยชนสวนรวมอยางไร ทั้ง ๆ ที่เราก็รูวา เราไดรูเห็นอะไรมา

ตาง ๆ โดยที่ไมไดมีสิ่งแอบแฝง หรือสิ่งตอบแทน ผมก็เปนหวงอยางเดียววา อยางไรก็ตาม

คือ การรับดวยเหตุดวยผลนี่ ผมก็จะปฏิบัติตาม แตวาตองเปนไปตามมติ หรือความเห็น   

คนสวนใหญที่เขาขอมา ไมไดเปนเพียงตามความเห็นของผมสวนตัว หรือกรรมาธิการ     

บางทานเทานั้น คือ อยางไรก็ตองยืนตรงนี้ไว เพราะฉะนั้นก็คิดวา ถาแพ ชนะ ดวยเหตุ

ดวยผลกันครับ ดวยความจําเปน ดวยความประสงคของประชาชน ของผูเกี่ยวของ      

การศึกษา เขาอยากไดอยางไร ผมก็คิดวา นาจะตัดสินใจไดวา ทุกคนในนี้ก็มีความเห็นวา 

นาจะโหวตไดเลยครับ  

 

          - ๙๔/๑ 



 ๒๒๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๙๔/๑ 

 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงมี           

ผูไมเห็นดวย ผมจะถามวา ใครไมเห็นดวยนะครับ ขอหารือ ใครไมเห็นดวยที่จะแขวน      

นะครับ ดีไหมครับ แลวถาเสียงไมเห็นดวยมาก ก็จะไดดําเนินการไปถึงขั้นโหวต แลวผม

จะไดถามวา ทานจะเอาตรงไหนนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอผมสัก ๒ คํา 

ไดไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ผมอยากจะเรียนอยางนี้นะครับ 

คือ รัฐธรรมนูญถาเขียนเยอะนี่ กลายเปนวายิ่งแคบ แลวก็ยิ่งทําอะไรไมได พอทานเขียน

รายละเอียดมาก ก็เหมือนกับวา ยิ่งบีบวาตองทําอยางนั้น พออะไรที่ไมเติม บอกไมใช   

มันยิ่งไปกันใหญเลย เปนไปไดไหมครับวา หมวดนี้ เรื่องนี้ มาตรานี้ (๓) เราตองการ

พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหคนนี่คิดเปน แลวก็พึ่งตัวเองได  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงอาจารย     

จะใหแขวน หรือจะใหโหวต  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยวนะครับ นิดเดียว เพราะฉะนั้น

อันอื่นที่ทานพูดมาทั้งหมดนี่ มันอยูในนั้นทั้งสิ้นเลย พอทานเขียนกวางปบนะครับ แลวมัน

ทํางานได เพราะรัฐธรรมนูญมันไมใชหลักสูตรการศึกษาที่ใครอยากจะเติมโนนเติมนี่ 

ไมอยางนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนเติมมาวา ใสวาดเขียนไปไหม ใสไอโนนไป ไอนี่ไป ทานประธาน

ครับเราตั้งสตินิดหนึ่งนะครับ แลวก็ใสใหญ ๆ นี่นะครับ ยิ่งใสเล็กลงไปยิ่งล็อก แลวก็ยิ่งทํา

ใหแคบ รัฐธรรมนูญยิ่งแคบ แลวเราก็จะเสียใจวา มันกลายเปนวา อันนี้ใส อันนั้นไมไดใส 

เราใสใหญ ๆ  รัฐธรรมนูญมันเปนไดแคนั้นแหละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานผูใดคิดวา    

จะแขวนเอาไวไหมครับ หรือทานผูใดตองการวา จะโหวตวันนี้นะครับ แขวนก็ยกมือ      

มือเดียว โหวตก็ยกมือมือเดียว ทานที่อยูในหองนะ  ผมถาม เอาเฉพาะกอนที่จะไป

โหวตนี่ ใครคิดวา  ควรจะแขวน แลวใหเขาไปหารือกันนะครับ ก็จะตองแขวน ที่เหลือ

ทานยกมือ ใหแสดงนิดหนึ่งนะ ถาเยอะชวยยกมือคางไวหนอยครับ เจาหนาที่จะไดดู  



 ๒๒๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๙๔/๒ 

 

แขวนนะครับ พวกที่แขวนยกมือไวหนอยนะครับ  เจาหนาที่ชวยนับทีซิ แขวนนะครับ ใคร

ตองการจะโหวตเลยครับ  

  (มีสมาชิกยกมือเปนสวนมาก) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   แขวนเยอะกวา 

นะครับ ใชไหมครับ แขวนไว ทีนี้อยางนี้ครับ เมื่อแขวนไว ก็คงตองขอแขวน ตั้งแต ๓ ไป

จนจบมาตรา แลวก็ทีนี้ขอเสนอคุณสมเกียรติก็ดีนะครับ คุณสวิงก็ดี บอกวา ผูที่ไปเจรจานี่ 

เปนตัวแทนที่มอบไปเจรจา ไมอยางนั้นคณะกรรมาธิการยกรางเขาก็มึนเหมือนกันนะครับ 

แลวอีกอยางหนึ่ง กรรมาธิการยกรางนี่เขาก็ตองมอบใหใครเปนคนเจรจา ก็ตองรับทั้ง

คณะนะครับ ทานศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

ครับ ผมดู รูสึกวาจะมีปญหามากในเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐ แลวก็สวนมากก็เถียงกัน

เร่ืองถอยคําบาง อะไรบาง ทางที่ดีผมวา ควรยกเลิกไปทั้งหมวดเลยครับ ไมควรจะมี

แนวนโยบายแหงรัฐละเอียดถึงขนาดนี้หรอกครับ เพราะวาผมคิดวา ถาอยางนี้นะครับ    

ผมวาเดือนนี้ก็ไมเสร็จครับ เพราะวาจะตองมีคนพูดอยางนี้กันทุกมาตรา ผมคิดวา         

ไมมีประโยชนอะไรเลย ที่จริงผมก็อยากเสนอวา ใหยกไปทั้งหมวดไปเลยก็ไดครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เราตกลง

แขวนไวแลวนะครับ ขออนุญาตไปตอไปนะครับ เชิญเลขาครับ 

  นายจเร พันธุเปรื่อง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๕ 

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม ไมมีการแกไข มาตรา ๘๐ มีการแกไข           

มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๘๐         

นะครับ มีผูแปร ทานพิเชียร ใครเปนตัวแทนนะครับ ไมมี ไปทานวิชัย รูปขําดี นะครับ       

ใครเปนผูแปร สงวน ใครแทนอาจารยวิชัยครับ  

 



 ๒๒๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รสรินทร ๙๔/๓ 

 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  เรียนทานประธานครับ ขออนุญาตครับ     

ของทานพิเชียรมี แตอยูใน (๗) ผมเลยวาจะเรียงตามวงเล็บไหมครับทาน ตามอนุไหมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียงตามวงเล็บ 

 

                        - ๙๕/๑ 



 ๒๒๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐               พรเทพ ๙๕/๑ 

 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ครับ ของทานอาจารยพิเชียร ก็คือ ผมเอง    

อยูใน (๗) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียงตามวงเล็บนี่ 

มาตรา ๘๐ (๑) นี่ เปนของทานอาจารยเจิมศักดิ์ กับทานสุรชัย 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ถาอยางนั้น ผมก็ขอไปอยูอันดับตาม (๗) ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอเรียงตามลําดับ

นะครับทาน  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานอาจารย    

เจิมศักดิ์ครับ ใครเปนคนอภิปรายนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ใครอภิปรายก็ตาม       

นะครับ เดี๋ยวไมไดสักมาตราหนึ่ง คืนนี้สงสัยสองยาม เชิญครับทานสวิง  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๘๐ นะครับ         

ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด นะครับ ในมาตรา ๘๐ นะครับ รัฐจะตองดําเนิน

ตามแนวนโยบายทางดานกฎหมายและการยุติธรรมนะครับ ซึ่งในเรื่องนี้นี่นะครับ ทาง

กลุมไดขอแปรญัตติใน (๑) นะครับ (๑) นี่นะครับ ขอเพิ่มในสวนที่เร่ืองเกี่ยวกับการจัดทํา

ฐานขอมูลกฎหมายของประเทศนะครับ  และเปดใหประชาชนเขาถึงฐานขอมูล           

ทางกฎหมายไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ทั่วถึงนะครับ ตลอดจนในแงของการปฏิบัติ      

นะครับ เพื่อที่จะบังคับใชในแงของกฎหมายอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ      

นะครับ ผมคิดวา เรื่องนี้นี่ ประเด็นก็คือวา เรื่องเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล แลวก็ขอมูล

กลาง แลวก็การที่จะใหประชาชนสามารถที่จะใชฐานขอมูลไดตามระบบของเทคโนโลยี

สมัยใหมนี่นะครับ ก็อาจจะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในแนวนโยบายเรื่องนี้       

นะครับ ดังนั้นนี่ ถาเพิ่มในขอนี้เขาไปนะครับ ประชาชนก็จะไดประโยชนนะครับ ดังนั้นนี่

ขอใหกรรมาธิการชวยพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยก็ (๑) 

นะครับ พูดไปเสียทีเดียว เดี๋ยวกรรมาธิการจะไดตอบ เชิญครับ 

 



 ๒๒๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐               พรเทพ ๙๕/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภาราง ในฐานะที่เปนผูขอแปรญัตติ มาตรา ๘๐ (๑) นะครับ 

กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในมาตรา ๘๐ (๑) สิ่งที่ผมขอแปรญัตตินั้น         

นิดเดียวครับ ทานประธานครับ (๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมายอยางเปนธรรม รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทีนี้เนื่องจากทานกรรมาธิการ

ยกราง ในคราวพิจารณา มาตรา ๔๐ ครับ ทานประธานครับ มาตรา ๔๐ (๓)  (๔) ซึ่ง

เกี่ยวของกับเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กระผมไดขอแปรญัตติโดยการปรับปรุง

ถอยคําเปน ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม ผมก็เลยขออนุญาตแปรญัตติในมาตรา ๘๐ (๑) 

นี้ โดยใหใชถอยคําใหสอดคลองกับมาตรา ๔๐ (๓)  (๔) เปนวา ดูแลใหมีการปฏิบัติ และ

บังคับการให เปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เปนธรรม  ทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพครับ เทานั้นเองครับทานประธาน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๔๐ (๓) และ 

(๔) เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาทานกรรมาธิการนะครับ หวังวาคงไมขัดของครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ กรรมาธิการ

ครับ วาอยางไรครับ (๑) เชิญคุณอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในประเด็นหลัง ในประเด็นของทานสุรชัยนั้น 

เมื่อมีการแกไขในสวนหนาที่มีเติมคําวา ถูกตอง รวดเร็ว ไปแลวนั้น ตรงนี้ก็ขออนุญาตเติม

ตามที่ทานสุรชัยเสนอมาครับ สวนในคําแปรญัตติที่กําหนดใหมีการจัดใหมีฐานขอมูล

กฎหมายกลางของประเทศนั้น ตองขออนุญาตกราบเรียนวา ใน (๑) นั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับ

การที่รัฐจะตองดูแลใหหนวยงานของรัฐนั้น บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย สวนการ

จัดทําฐานขอมูลกฎหมายกลางนั้น เปนเครื่องมือในการทราบขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่ง

ในปจจุบันนั้น ไดมีการดําเนินการอยูแลวนะครับ โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นั้น ไดทําฐานขอมูลกลางของกฎหมายของประเทศ ทั้งในรูปของขอมูลคอมพิวเตอร 

(Computer) แมกระทั่งขอมูลเอกสาร ซึ่งเปดใหประชาชนเขาถึงฐานขอมูลนั้นได

โดยสะดวก ซึ่งอันนี้ก็เปนตัวชี้วัดหนึ่งในการปฏิบัติงานของสํานักงานดวยวา ไดมีการ

เผยแพรไปไดทั่วถึงหรือไม ในรายละเอียดก็ปรากฏวา ในแตละปนั้น มีบุคคลหรือประชาชน 



 ๒๓๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐               พรเทพ ๙๕/๓ 

 

เขามาดูขอมูลกฎหมายกลางของประเทศนั้นปละเปนแสนราย เพราะฉะนั้นก็นาจะยืนยัน

ไดวา ฐานขอมูลกลางของกฎหมายของประเทศที่ดําเนินการอยูนั้น ไดมีการดําเนินการ 

แลวก็ไดผลดี มีประชาชนที่สามารถเขาถึง แมกระทั่งประชาชนที่อยูตางประเทศก็ยัง

เขาถึงขอมูลเหลานี้ได เพราะฉะนั้นก็คิดวา คงไมตองเพิ่มเติมลงไปในรัฐธรรมนูญ     

เพื่อใหมีการดําเนินการนี้อีกครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเจิมศักดิ์ครับ 

พอใจ หรืออะไร เชิญเลย ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

 

                - ๙๖/๑ 

   



 ๒๓๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                           อุทัยวรรณ ๙๖/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ พอใจครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : พอใจ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : แลวก็ทานชวยชี้แจงนิดเดียวนะครับ

วา ที่ทานเอา (๔) ยายมาอยู (๑) ดวยเหตุผลใดนะครับ อานแลวมันดูดี แตขอใหม่ันใจวา 

ทําไมทานยาย (๔) ไปอยู (๑) แลวก็ใหตัดคําวา รวดเร็ว ทั่วถึง ออกไป แลวก็พออีกวงเล็บ

หนึ่ง (๓) มันมีสะดวก รวดเร็ว ทานก็ตัดทิ้งไปดวยนี่ พวกนี้จะใหเปนอยางไร ขอฟง       

นิดเดียวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา 

ความใน (๑) ใหมนั้น ไดนําความใน (๓) กับ (๔) นั้น เขาไปรวมกัน เพื่อใหขอความกระชับ

และสั้นขึ้นนะครับ เดิมนั้นไดคิดกันวา การปฏิบัติ หรือการบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมายนั้น นาจะมองถึงหลักความเปนธรรมอยางเดียวก็พอ คือ ตัดคําวา รวดเร็ว และ

ทั่วถึง ออก แตในมาตราที่ผานมา ในมาตรา ๔๐ ไดมีการอภิปรายกันมากถึงเรื่องถอยคํา

อันนี้ ซึ่งเดิมก็ตัดออกเชนเดียวกัน แลวก็ทานสุรชัยไดกรุณาขอใหเติมเขามาใหม พอเติม

เขามาใหมนั้น ใน (๑) ซึ่งเคยตัดออก ก็เลยขอกลับเอาเขามาอยางเดิม เพื่อใหสอดรับกับ

มาตรา ๔๐ สวนใน (๓) เดิมนั้น ขอความสวนแรก สงเสริม สนับสนุน ประชาชนมีสวนรวม

นั้น ก็ไดยายไป (๑) อยางที่กราบเรียนแลว สวน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม                     

ไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว นั้น ยายไปอยูเรื่องสิทธิเสรีภาพ ซึ่งขอความซ้ํากันอยู ก็เลยตัด

ตรงนี้ออก ในมาตรา ๔๐ จะเขียนดวยขอความเดียวกัน ใน (๔) เร่ืองดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ซึ่งเปนขอความเดียวกับขอความตอนตนของ (๑) จึงตัดออก ขอความ             

สวนที่ ๒ วา คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เปนถอยคําที่ซ้ํากับ (๒) ซึ่ง ใชวา 

คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเชนเดียวกัน คําที่เหลืออยูใน (๔) คือการใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน กับการจัดระบบราชการ และงานของรัฐอยางอื่น              

ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพนั้น  เห็นวา เปนเรื่องในกระบวนการยุติธรรม 

 



 ๒๓๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                           อุทัยวรรณ ๙๖/๒ 

 

เดียวกัน จึงยายทั้ง ๒ เร่ืองนั้น ไปอยูใน (๑) ดวยกันครับ คือ โดยสรุปแลวในการแกไข              

ครั้งนี้ ก็คือ นําขอความที่ซ้ํากันนั้น ตัดออกไป และนําขอความซึ่งเหลืออยู และมันเกี่ยวของ 

ในกระบวนการยุติธรรมดวยกันนั้นไปบัญญัติรวมกัน โดยใชขอความใหกระชับขึ้นอยูใน 

(๑) ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการแกไข  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ ขอถาม

นิดเดียว คําวา รวดเร็วและทั่วถึง ยังอยูหรือเปลา เพราะทานตัด ๑ ตัด ๔ คือ ยุบรวมนี่               

ผมไมวาอะไร แตวา รวดเร็วและทั่วถึง ยังอยูไหมครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :   อยูครับ ไดเอากลับเขามาเมื่อตะกี้ 

ที่รับของทานสุรชัยเสนอครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลง ทั้งทาน

สุรชัย ทั้งทานอาจารยเจิมศักดิ์ไมติดใจแลวนะครับ ถาที่ประชุมเห็นดวยกับที่กรรมาธิการ

แกไข ตามที่ผูแปรญัตติ ๒ ทานแปร และตกลงกันไดแลวนะครับ ไมมีความเห็นเปนอยาง

อ่ืนนะครับ เพราะฉะนั้นรับ มาตรา ๘๐ (๑) นะครับ เปนมติ เชิญทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ เพื่อความเขาใจ การรับ

มาตรา ๘๐ (๑) นี้ หมายถึงวา รับเฉพาะตามราง ฉบับรับฟงความคิดเห็น แลวก็ที่   

ทานอัชพรไดอภิปรายชี้แจงไป ตามที่ผมไดขออนุญาตแปรญัตตินะครับ เพราะวา

เนื่องจาก (๑) นี้ จะมีประเด็นตอไปครับ ทานประธานครับ คือ ประเด็นที่ทางกรรมาธิการ     

ยกรางไดนํา (๓) (๔) ปรับตําแหนงที่อยูไปอยูใน (๑)  ดวย ซึ่งตรงนั้นมันมีประเด็นที่ผม   

ไดขอแปรญัตติไวดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอัชพร 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :   เรียนทานประธานที่เคารพครับ    

คงหมายถึงวา ขอความที่เหลืออยูนั้น จะยายไปอยู (๑) สวนขอความที่ทานสุรชัยไดกรุณา

แปร ซึ่งอยูใน (๓) และ (๔) เดิมนั้น ก็คงเอามาพูดวาจะเพิ่มเขาไป หรือวาจะตั้งเปนวงเล็บ

ใหมตางหากอีกทีหนึ่งครับ  

 



 ๒๓๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                อุทัยวรรณ ๙๖/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ตกลง (๑)    

ไมมีปญหาแลวนะครับ รับตามที่กรรมาธิการตกลงแกไข กับกลุมทานสุรชัย และกลุม

อาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ไปมาตรา ๘๐ (๒) มีการแกไขนะครับ ผูแปรญัตติขอสงวน                       

๓ กลุมนะครับ กลุมทานอาจารยสมชัย เชิญครับ  

 

                                                                                                                 - ๙๗/๑ 

 



 ๒๓๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                        นัชชา ๙๗/๑ 

 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ : คะ กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

นะคะ ดิฉัน  อลิสา  พันธุศักดิ์ สสร. คะ เนื่องจากในขอนี้นะคะไดมีการคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดคะ ตรงนี้อยากจะขอใหเพิ่มเรื่องของความ

รุนแรงเขาไปดวยคะ เนื่องจากเคยอภิปรายมาแลวครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อไมใหเปนการ

เสียเวลา ก็อยากจะใหมีการเนนย้ําวา ความรุนแรงนี่เปนปญหาใหญที่ทุกคนกําลังเผชิญ

อยูในปจจุบันนะคะ การย้ําใหรัฐคุมครองทกุคนใหพนจากความรุนแรง จึงเปนสิ่งที่จําเปน

และเปนเงื่อนไขที่ทําใหสังคมไปสูความสงบสุขไดนะคะ ฉะนั้นนี่ ในขอความความรุนแรง

นี่ ในเรื่องของการลวงละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐนี่ อยากจะใหเนนย้ําตรงนี้หนอยหนึ่ง        

ก็อยากจะกราบเรียนทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาคะ ขอบคุณคะ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย

เจิมศักดิ์ก็เหมือนกัน ไมตองอภิปรายใชไหมครับ นะครับ ไปทานสุรชัยนะครับ เหมือนกัน

ไหมครับ ทานสุรชัย เชิญครับ 

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  (๒) ผมไมติดใจครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมติดใจแลว    

นะครับ ทานกรรมาธิการตอบ (๒)  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา  มหาคุณ กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญครับ ขอที่ทาน สสร. อลิสาได     

เปนหวงเปนใยนะครับวา จะไมครอบคลุมถึงเรื่องความรุนแรงนั้นนี่ ผมขอเรียนวา ที่เขียน

ไววา คุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิดนี่ คําวา ลวงละเมิด นี่ก็

หมายถึงทั้งรุนแรง และไมรุนแรง ถาเราใสวาเฉพาะ รุนแรง นี่ ลวงละเมิดแบบไมรุนแรง 

แบบเบา ๆ ก็ไมเขาครับผม เพราะฉะนั้นนี่ คําวา ลวงละเมิด นี่ ถอยคําของกฎหมายมัน

รวมอยูแลวครับ จะใหบันทึกในเจตนารมณก็ไดครับ ก็บันทึกไวในเจตนารมณวา ตองการ

ใหเนนย้ําเรื่องความรุนแรง เพราะวาที่จริงแลว เราก็รับชวง หรือรับตอจากเรื่องสิทธิ

เสรีภาพ ซึ่งเราจะตองใหความคุมครองนะครับ ที่ทานอลิสาไดเสนอ แลวกรรมาธิการ    

ยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดปรับใหครับ  

 



 ๒๓๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                        นัชชา ๙๗/๒ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รับไดไหมครับ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ และคุณอลิสาครับ ใหเขียนบันทึกเจตนารมณไวไดไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ คือ ผมก็อยาก   

จะรับนะครับ เพราะวาการลวงละเมิดโดยไมรุนแรงนี่ มันก็เปนไปได แตวาความรุนแรงนี่  

ที่คุณอลิสาพูดนี่นะครับ ผมคิดวาเมืองไทยมีปญหาจริง ๆ ถาเราใสสักตรงไหนนี่ ผมเชื่อวา

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทานรูดีกวา ใสตรงนี้ ผมวามันก็แปลก ๆ พนจากความ

รุนแรงและการลวงละเมิดทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน มันก็เลยตีความ  

อยางที่ทานวิชาพูดไดวา ความรุนแรง และการลวงละเมิด มันก็ใส ๒ อยาง มันก็ไมคอย

จะไปกันเทาไร ทานชวยคิดหนอยไดไหมครับ จะใสอยางไรเร่ืองความรุนแรง นิดเดียว        

ผมวาถาแนวนโยบายตรงนี้นี่นะครับ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมาย

และการยุติธรรมดังตอไปนี้ แลวมีเร่ืองใหพนจากความรุนแรงตรงไหนสักหนอยไดไหมครับ 

คือในหลักการผมเชื่อวาเราเห็นตรงกัน เพียงแตใสตรงไหนเทานั้นเอง  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ    

ยกรางวาอยางไรครับ ทานครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ คือเนื่องจากวา ในมาตรา ๕๑ นี่ เราไดใหความคุมครอง      

นะครับ แลวยืนยันไวแลว เร่ืองการพนจากความรุนแรงโดยตรงเลยนะครับ แลวก็เห็นได

ชัดเจน เพราะฉะนั้นเราเขียนใหชัดเจนไดวา เรื่องนี้แนวนโยบายแหงรัฐนี่ ในเรื่องนี้เรา   

สืบเนื่องมาจากมาตรา ๕๑ ซึ่งเปนเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับ ที่ใหความคุมครองในเรื่องนี้

อยูแลว เราก็ไดทําแลว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอนี่ คือ บันทึกในเจตนารมณวา อันนี้นี่เปน

การตอยอด หรือสืบเนื่องจากมาตรา ๕๑ ซึ่งเปนการใหความคุมครอง แลวเราให

ความสําคัญในเรื่องนี้โดยตรงครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณอลิสา      

กับอาจารยเจิมศักดิ์ รับไดไหมครับ คุณอลิสากอน วาอยางไรครับ  

 

 



 ๒๓๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                        นัชชา ๙๗/๓ 

 

  นางสาวอลิสา  พันธุศักดิ์  :  ถาอยางไร ถาทานอาจารยจะพิจารณาใน

เร่ืองของความรุนแรง คือ มันเปนเรื่องของความรุนแรงเฉพาะเจาะจงดวยคะ เพราะฉะนั้น

นี่  ถาทานสามารถที่จะแทรกไวตรงไหนได --------------------------------------------------        

 

- ๙๘/๑ 



 ๒๓๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๙๘/๑ 

 

แลวดูวาเปนความหมายไมผิดเพี้ยน ถามันไมเกินที่ทานจะพิจารณา ก็อยากจะให

พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบพระคุณคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทั้ง ๒ ทานอยาก

ใหใส ใสไดไหมครับ ถายืนไมได ก็โหวต คือไมอยางนั้น เดี๋ยวตองเถียงความรุนแรงไปสัก

ชั่วโมงหนึ่ง วาอยางไรครับ ผมถามกรรมาธิการ ยืนใชไหมครับ คือ ถามันใสไมได ก็ตอง

บอกใสไมได แลวเขาก็ใหเพื่อนสมาชิกชวยตัดสิน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ขอหารือ

กรรมาธิการนะครับ พอไหวไหมครับ ถาใสที่เดิมตรงนี้ เพราะวาที่ผมใสนี่ มันใสวา รุนแรง

และการลวงละเมิด มันไมไดหมายถึงถาการลวงละเมิดโดยเบา ๆ ได แตวามัน และ 

หมายถึงคนละเรื่องกัน ความรุนแรงเรื่องหนึ่ง ความลวงละเมิดอีกเรื่องหนึ่ง พอตีความให

ไดไหมครับ แตถาทานคิดวา ไมไดจริง ๆ ก็ไมวากันนะนะครับ แตวาถากรุณาลองคิด       

นิดหนึ่งครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :   ทานประธานที่เคารพ 

ผม  วิชา  มหาคุณ  ครับ  คือ  คําวา  ลวงละเมิด  นี่  เปนถอยคําที่ เปนที่ เขาใจดีของ              

นักกฎหมายและบุคคลทั่วไป จะเห็นไดวากรณี ฮาราสเมนต (Harassment) นี่ครับ        

คือลวงละเมิด  ถาเราไปเขียนวา รุนแรง ถาเราไปใชถอยคําจํากัดตรงนั้น พอมาคําวา ลวง

ละเมิด นี่ เพราะฉะนั้นมันก็เลยไปถูกตีความ อาจจะนักกฎหมายประเภทศรีธนญชัย 

ตีความวานี่นะมันไมเขา  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยเจิมศักดิ์

ยอมหนอยนะครับอาจารยเจิมศักดิ์ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ยินดีครับ ยินดี 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ 

คุณอลิสายอมดวยนะครับ ขอบคุณ ทานสมาชิกครับ ตกลงกรรมาธิการกับผูแปรญัตติ  

ตกลงกันไดแลวนะครับ ตาม (๒) เพราะฉะนั้นขอยืนตามที่กรรมาธิการแกไขนะครับ      

ใน (๒) ไมมีผูใดขัดของนะครับ มีผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

 



 ๒๓๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐              สุพิชชาย ๙๘/๒ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมมีนะครับ     

เปนมติ ผาน (๒) ไปมาตรา ๘๐ (๓) คณะกรรมาธิการตัดออก มีผูแปรญัตติขอสงวน       

๒ กลุม กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์  ๒. ทานสุรชัย ของอาจารยเจิมศักดิ์ใหใครพูดครับ 

ทานสวิงหรือเปลา เชิญเลยครับ จะไดไมตองเสียเวลา  

  นายสวิง ตันอุด  : ทานประธานครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมคิดวาในสวน

ของ (๓) ที่คณะกรรมาธิการตัดไปนี่นะครับ ผมคิดวา มีสวนสําคัญอยางที่พูดถึงนี่นะครับ 

ในบางเรื่องที่เราคอนขางจะเนน ก็คือ การมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน ผมคิดวา เร่ืองนี้คอนขางสําคัญนะครับ แตทานบอกวา เอาไปไวใน (๑) ซึ่งผม

คิดวา ถาอานตามความนี้เอง อาจจะเขาใจผิดกันอยูบางเรื่องนะครับ เพราะบอกวา 

สงเสริมการชวยเหลือทางดานกฎหมาย จัดระบบราชการงานของรัฐอ่ืนในกระบวนการ

ยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผม    

คิดวา ในเร่ืองนี้สาระสําคัญอยูที่วา ทําอยางไรเราถึงจะใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม 

โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  ตอนนี้กระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการลดภาระของศาล  เชน              

การประนอมขอพิพาทของชุมชนเอง หรือเรื่องเกี่ยวกับการสรางศาลของชุมชน โดยการที่

จะตกลง เพื่อที่จะไมใหคดีเขาไปสูศาล ซึ่งผมคิดวา แนวทางนี้เปนแนวทางที่ถูกตอง      

ผมอยากจะฟงความคิดเห็นวา ในขอความนี้เอง มันไดครอบคลุมไปถึงเรื่องนั้นหรือเปลา 

เพราะผมคิดวา เรื่องนี้จะทําให ๑. ประชาชนซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีในการที่จะดูแล     

ขอพิพาทซึ่งกันและกันเองมาแตเดิมอยูแลว เปนวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ผานมาก็ไมไดทําให

คดีนี่เขาไปสูศาลมาก ถาเราปรับใหแนวนี้สามารถที่จะทําใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม      

มีกระบวนการสงเสริม และทําใหเร่ืองนี้ประชาชนไดเขามา ซึ่งอันนี้จะทําใหภาระของศาล

ลดนอยลง ซึ่งผมไมแนใจวา ขอความนี้มันตรงกับเจตนารมณเรื่องนี้หรือเปลานะครับ    

ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ 

เร่ืองนี้หรือครับ เชิญครับ  

                                                                                                                     - ๙๙/๑ 



 ๒๓๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๙๙/๑ 

 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ ในมาตรา ๘๐ (๓) 

กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา ในมาตรา ๘๐ (๓) 

ขอความเดิมบัญญัติไววา สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ

ยุติธรรม และสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว จาก

บทบัญญัติใน (๓) นั้น กระผมขอกราบเรียนตอทานประธานอยางนี้ครับวา การที่รัฐจะเขา

ไปสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมนั้น เปนสิ่งที่เราพูดกันมาตลอด 

แลวก็มักจะพูดควบคูมาตลอดกับเร่ืองของการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ก็พูดอยางนี้ครับทานประธาน โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ 

ฉบับป ๒๕๔๐ เราก็จะพูดถึงเรื่องของการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายไวใน

รัฐธรรมนูญ  มาตรา ๒๔๑  มาตรา ๒๔๒ ทีนี้ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา 

งานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น บางทานอาจจะมองแตเพียงวา ก็คือ

งานของการจัดหาทนายความใหกับประชาชนที่เขามีคดีความ แทที่จริงแลว ไมใชครับ

ทานประธาน งานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น จะประกอบไปดวยงาน

ของการใหความรูทางกฎหมายกับประชาชน เพื่อเปนการใหวัคซีน (Vaccine) กับ

ประชาชนไวกอน ในการที่จะไมใหเขาถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของตัวบทกฎหมาย                

งานใหคําปรึกษากฎหมายกับประชาชน ซึ่งเปนการใหคําปรึกษากฎหมายกับประชาชน   

ที่ เขาเริ่มจะมีปญหาทางดานขอกฎหมาย และสุดทายก็รวมไปถึงงานของการจัด

ทนายความในการวาความใหกับประชาชน ทั้งดานคดีแพงและคดีอาญา ในกรณีที่เขา    

มีคดีความเกิดขึ้น เมื่อเปนเชนนี้ ทานประธานจะมองเห็นภาพของการใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายวา เปนงานที่จะตองใชบุคลากรจํานวนมาก  เพราะงาน              

ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นั่นก็คอื การที่เราจะเขาไปดูแลพี่นองประชาชน

ของเราทั้งประเทศในดานกฎหมาย ปญหาจึงมีวา แลวเราจะไดบุคลากรเหลานี้มาจาก     

ที่ไหน โดยเฉพาะอยางยิ่ง บอยครั้งที่ประชาชนจะตองมีปญหาฟองรองกับภาครัฐ          

นั่นหมายความวา การจัดงานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเฉพาะงาน  

 



 ๒๔๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                วีรุทัย ๙๙/๒ 

 

ดานคดีความนั้น เราไมสามารถอาศัยบุคลากรจากภาครัฐได เนื่องจากจะมีปญหาในเรื่อง

ของการขัดกันของลักษณะของงาน การขัดกันของรูปแบบของประโยชนไดเสียในดาน   

คดีความ เชน คดีปกครองหลาย ๆ เร่ืองที่ประชาชนจะตองฟองหนวยงานของรัฐ ในกรณี

เชนนี้ก็ไมอาจที่จะใชบุคลากรของภาครัฐมาทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายได ดวยสภาพขอเท็จจริงของการที่จะใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได  ดวยสภาพขอเท็จจริงที่จะทําใหประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม             

ในกระบวนการยุติธรรมได และดวยสภาพขอเท็จจริงของงานใหความชวยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย เปนไปอยางที่ผมกราบเรียนใหทานประธานไดรับทราบ กระผมจึงได       

ขออนุญาตแปรญัตติขอความใน (๓) เพิ่มเติมครับ ทานประธานครับ วา รัฐควรสนับสนุน

ใหมีองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับเขามามีบทบาทในการใหความชวยเหลือประชาชน   

ทางกฎหมาย นี่คือ ประเด็นตามเหตุผลที่ผมไดอภิปรายไป นอกจากนี้ผมไดขอแปรญัตติ

เพิ่มเติมวา ใหมีกองทุนเฉพาะที่รัฐสมทบให เพื่อการดําเนินการอยางเพียงพอ เหตุผลตรง

นี้ก็เนื่องจากวา ในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น ทานประธานครับ      

มันมีคดีแพงและคดีอาญา ในสวนคดีอาญานั้น ก็ไมมีคาใชจายอะไรสําหรับพี่นอง

ประชาชนที่ตกเปนผูตองหา หรือเปนจําเลยในคดีอาญา เวนแตคาใชจายในการที่เขา

จะตองไปหาหลักทรัพยมาประกันตัว ในกรณีที่จําเปนที่จะตองใชหลักทรัพย แตถาไปดู

ในทางคดีแพง ทานประธาน จะตองมีคาใชจายเกิดขึ้น ตั้งแตคาธรรมเนียมศาล คาใชจาย

ดานคาฤชาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดกําหนดไว              

เมื่อเปนเชนนี้แลว การที่จะใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในทางแพง จึงจําเปน  

ที่จะตองมีคาใชจาย หลาย ๆ ประเทศเขาก็จะมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาครับ ทานประธาน

เพื่อใหพี่นองประชาชนไดมีโอกาสหยิบยืมกองทุนตรงนี้ เพื่อไปตอสูในกระบวนการ

ยุติธรรม แลวก็มาใชคืนกองทุนในภายหลัง หรือจะเปนกรณีใหเปลา ก็สุดแลวแต          

เปนกรณี ๆ ไปที่รัฐจะตองไปพิจารณา กระผมจึงไดขออนุญาตแปรญัตติเพิ่มเติมวา      

การที่ รัฐจะสงเสริมในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขาเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมไดจริง  ๆ  ก็จะตองมีการจัดตั้ งกองทุนตรงนี้ขึ้นมานะครับ           

เพราะบอยครั้งพี่นองประชาชนตองยอมใหสิทธิที่เขาถูกละเมิดตองสูญเสียไป---- -๑๐๐/๑  



 ๒๔๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                   ปทิตตา ๑๐๐/๑ 

 

ตองยอมที่จะทําใหความเสียหายที่เขาไดรับจากการถูกกระทําละเมิดนั้น ปราศจาก     

การเยียวยา เนื่องจากเขาเขาไมถึง เพราะติดขัดเรื่องคาใชจายครับ ทานประธานครับ          

เมื่อรวมกันแลว จึงเปนเหตุผลที่มาที่ผมไดขออนุญาตแปรญัตติเพิ่มเติม เพื่อใหรัฐไดมีการ

สนับสนุนใหมีองคกรวิชาชีพทางกฎหมายที่มีกฎหมายรองรับอยู เขามาทําหนาที่ในการให

ความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ก็จะทําใหงานใหความชวยเหลือประชาชนทาง

กฎหมายนั้น สามารถปฏิบัติงานไดจริง นั่นหมายความวา เรากําลังทําใหประชาชนเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมไดแทจริงครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คณะกรรมาธิการ

วาอยางไรครับ ปรับกันอยางไรได เชิญครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ สําหรับประเด็นแรกที่ทานอาจารยสวิง ขออนุญาตเอยนาม   

นะครับ ที่ทานไดมีความกังวลในเรื่องของประชาชนที่มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม 

ซึ่งเราไดเคยใสไวใน (๓) แลวก็ไดเอามาตัด มารวมไวใน (๑) เพื่อใหมันกระชับขึ้น แลวเหตุ

ที่ตัดแลวใหมันกระชับขึ้น ก็จะขยายขอบเขตของการใหประชาชนมีสวนรวม กลาวคือ

อะไรครับ คือวา ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติและการบังคับการให

เปนไปตามกฎหมายดวย เพราะมันไปอยูตรงทายนะครับ นอกจากนี้ ยังมีสวนรวมในการ

ใหความชวยเหลือทางกฎหมายดวย ที่ในกระบวนการนั้นนะครับ รวมทั้งในเรื่องของการ

ดําเนินงานของประชาชนเองนะครับ ที่จะมีสวนรวม ของตัวเองดวย ซึ่งระบบนี้เราเรียกวา 

คอมมูนิตี จัสติซ (Community justice) ก็คือ กระบวนการยุติธรรมโดยชุมชน ซึ่งก็จะไป

สอดคลองกับหลักการในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนที่อยูในสวนอีกสวนหนึ่ง

โดยเฉพาะนะครับ หลักการอันนี้ เราจะเห็นไดวา ครอบคลุมไปถึง รีสตอเรทีฟ จัสติซ   

(Restorative justice) ก็คือ กระบวนการยุติธรรมแบบสมานฉันทก็ดี หรือกระบวนการ 

ไกลเกลี่ย ประนีประนอมขอพิพาท  ซึ่งอาศัยประชาชนเปนพื ้นฐานก็ดี  เหลานี้        

จะรวมอยู ในกระบวนการนี้ทั ้ งหมด  เ รา เ รียกวา  เปนกระบวนการยุติธรรมแบบ

เบ็ดเสร็จที่ถือหลักการกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเปนพื้นฐาน โดยที่ไมยึดหลัก             

ของกระบวนการยุติธรรมที่มาจากรัฐเปนหลักอีกตอไป  คือ รัฐก็ตองจัดใหดวย                        



 ๒๔๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                   ปทิตตา ๑๐๐/๒ 

 

ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย   

    สําหรับประเด็นที่ ๒ ซึ่งทานอาจารยสุรชัย ขออนุญาตเอยนามนะครับ       

ก็ตองขอขอบคุณนะครับ ที่ทานเปนกังวล แลวก็อยากจะใหประชาชนไดรับความ

ชวยเหลือทางดานกฎหมายอยางแทจริง ซึ่งขณะนี้เอง สภาทนายความก็ไดรับดูแลในเรื่อง

เหลานี้ รวมทั้งเนติบัณฑิตยสภานะครับ ก็มีสวนนี้อยู แลวก็ไดรับงบประมาณโดยตรง               

จากกระทรวงยุติธรรมที่ดําเนินการ ทางทนายความเอง ก็ไดมีการจัดสรรงบประมาณ

แผนดินใหในเรื่องของการชวยเหลือทางดานกฎหมายนะครับ ในทางคดีที่ศาลไดตั้งทนาย

ใหนะครับ ก็ไดมีการจัดกระบวนการนี้ ถาเผื่อเขียนไวใหชัดเจนอยางนี้แลววา สงเสริม      

ใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน ก็แนนอนวา รัฐจะตองดําเนินการ       

ใหเปนไปจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อยางที่ทานสุรชัยไดกลาวไวแลวนะครับวา            

การชวยเหลือทางกฎหมายนั้น  ไมใช เปนการจัดทนายใหอยางเดียว  หลักของ

สหประชาชาติ คําวา ชวยเหลือทางกฎหมาย นั้นนี่ หมายความวาอะไร หมายความวา    

เราตองเนนในเรื่องของการใหกฎหมายเปนทรัพยากรอยางหนึ่ง ที่เราเรียกวา ลีเกิล รีซอรสเซส  

(Legal resources) หมายความวา กฎหมายไมไดเพียงเปนแตของนอกกาย แตวา

กฎหมายจะเปนเสมือนหนึ่งทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่ประชาชนจะตองมีสวนรวม 

เหมือนกับการขุดคนพบแร ขุดคนพบสิ่งที่มีความสําคัญจากแผนดิน กฎหมายจะตองมี

ที่มาจากแผนดิน เหมือนอยางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ประชาชนจะมี

สวนรวม และไดมาเปนกฎหมายสามัญของแผนดิน เหมือนหลักนิติธรรมนะครับ     

ประการหนึ่งวา กฎหมายจะตองมีที่มาจากประชาชน มีที่มาจากสิ่งที่ประชาชนไดรับ

โดยตรง ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                     - ๑๐๑/๑ 
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ดังนั้น การชวยเหลือทางกฎหมายไมไดเปนแตเพียงการจัดใหประชาชนไดรับความ

ชวยเหลือจากตัวทนายความ แตวากระบวนการนี้ หลาย ๆ ประเทศไดจัดตามแบบฉบับ

ของสหประชาชาติ ก็คือการจัดใหประชาชนนั่นเองมีความรูทางดานกฎหมายนะครับ     

อันนี้จะรวมอยูในการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมาย ก็คือเปนสวนหนึ่ง ก็คือ ลีเกิล  

ดิสเซมิเนชัน (Legal dissemination) ก็คือ การเผยแพรความรูทางดานกฎหมาย การ

อบรม อันนี้จะรวมอยูในความหมายของคําวา ชวยเหลือ ลีเกิล เอด (Legal aid) นี้  

ทั้งหมดเลยนะครับ กระบวนการเหลานี้จะเปนกระบวนการที่จะตองตอเนื่อง หรือสืบเนื่อง

ใหประชาชนเขาใจ เขาถึง และพัฒนา เหมือนอยางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       

ไดทรงมีกระแสพระราชดํารัสในเร่ืองของการใหความชวยเหลือประชาชนนะครับ          

ผมคิดวา คงจะไมใชแตเพียงชาวใตเทานั้น แตทั่วถึงทั้งแผนดินครับ ในกระบวนการที่ผม

ไดกลาวนี้ ในตางประเทศ ในหลาย ๆ ประเทศก็ไดจัดตามแนวที่สหประชาชาติจัด ก็คือ 

นักกฎหมายเทาเปลา หรือที่เราเรียกวา ลีเกิล แบรฟุต (Legal Barefoot) หรือ แบรฟุต  

ลอวเยอร (Barefoot Lawyer) นะครับ กลาวคือวาอะไร คือ ใหประชาชนนี่เปน              

นักกฎหมายเอง ไดมีความรูในดานกฎหมาย ฝกฝนในดานกฎหมาย เพื่อชวยเหลือตัวเอง

ในระดับชั้นตนหรือระดับประถม เสร็จแลว ถาหากวาขาดเหลืออะไรก็สามารถที่จะชวย  

รัฐจัดหาใหนะครับ เปนองคกรที่เรียกวา ลีเกิล ดีเฟนเดอร (Legal defender) ซึ่งอันนี้ก็จะ

อยูใน (๑) ครอบคลุมหมดนะครับ ที่วา และจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอื่นใน

กระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนมีสวนรวม อันนี้เองที่เรียกวา 

ตอเนื่องทั้งกระบวนการ กระผมคิดวา ในเรื่องของงบประมาณ เม่ือมีการจัดสรรอยางนี้    

ก็คงจะหนีไมพนที่รัฐจะตองใหความสําคัญอยางจริงจังและจริงใจนะครับ ไมใชทอดทิ้ง

ประชาชนใหอยูโดดเดี่ยวเหมือนอยางที่แลวมานะครับ เพราะฉะนั้นกระผมคิดวา          

ในกระบวนการในการเขียนนี้  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ขออนุญาตเอยนาม ก็ไดตําหนิวิธีการ

เขียนที่ยืดยาว ซ้ําซาก ในระบบการเขียนแนวนโยบายเราจึงพยายามใหสั้น กะทัดรัด     

จึงจับเอาในหลาย ๆ อนุมาตราที่มันฟุมเฟอย แลวก็ความหมายมันกระจัดกระจายนี้     

เอามาโฟกัส (Focus) เอามารวมจุดศูนยรวม ใหมันอยูในอนุมาตราเดียว คือ หลักจริง ๆ ก็คือ 
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เรื่องการมีสวนรวมหรือ ลีเกิล พารทิซิเพชัน (Legal participation) ของประชาชน อันนี้จะ

เปนสวนที่มีความสําคัญสูงสุดนะครับ จึงอยูใน (๑) ครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานฟงคําชี้แจง

แลว เห็นดวยไหมครับ ถาไมเห็นดวย ก็คงตองโหวต ตกลงกันไดไหมครับ คุณสวิง สั้น ๆ   

นะครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด นะครับ ได

ฟงคําชี้แจงจากทานกรรมาธิการแลวนี่ ผมก็คิดวา นาจะครอบคลุมนะครับ ในสวนของที่

เอาไปใสในวรรคหนึ่งนะครับ แลวก็ผมอยากจะบันทึกใหเปนเจตนารมณดวยครับ       

ทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : บันทึกไว        

ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ไดฟงคําชี้แจงของทานอาจารยวิชา มหาคุณ แลว ขออภัยที่เอยนาม 

ทานกับผมก็หลักการตรงกันทั้งหมดเลย ที่ทานอธิบายมา เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย ทีนี้ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา (๑) ที่นํา (๓) (๔) ไปปรับปรุง 

แลวยุบรวมอยูใน (๑) ดวยกันทั้งหมด ในขอความตอนทายนั้น ผมเห็นดวย แตผมยังมี

ปญหานิดหนึ่ง ทานประธานครับ ก็คือ นโยบายในการที่ เมื่อเราพูดถึงงานใหความ

ชวยเหลือประชาชน หลักการเราตรงกันหมดแลววา เราตองการใหประชาชนนั้น เขาถึง

เรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับ ผมยังเห็นวา เราควรที่จะเขียนเสียใหชัดเจน

เกี่ยวกับเรื่องของการที่รัฐจะใหความสงเสริม และสนับสนุนองคกรวิชาชีพทางกฎหมาย 

คือ ถาเราเขียนใหความมั่นใจกับองคกรวิชาชีพทางกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มีอยูหลายองคกรนี่

นะครับ ใหเขาทราบวา เขามีภารกิจตามรัฐธรรมนูญที่จะตองเปนผูให ไมอยางนั้นมัน

ออกมาลอย ๆ  ทานประธาน วา รัฐจะใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แตวา

หนาที่ของใครครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยากจะเติมตรง

องคกรใชไหมครับ 
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  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ครับ ผมยังเห็นวา เรานาจะเพิ่ม (๑) จะเปน 

(๓) เดิมก็ไดนะครับ เรื่องของการสงเสริม สนับสนุนใหองคกรวิชาชีพตามกฎหมาย         

มีบทบาทในการชวยเหลือ ก็ไมไดยืดยาวอะไรครับ ทานประธานครับ ก็เปนการเขียน      

ใหเห็นนโยบายของรัฐเทานั้นเองครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จะไดถามยกราง

วา ทานสุรชัยเขียนไว ยังขาดเรื่ององคกรวิชาชีพ เติมเขาไปอยางไรไดไหมครับ 

 

          - ๑๐๒/๑ 
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  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ คือ เราเห็นวาอยางนี้ครับ ทางกรรมาธิการยกรางเห็นวา นาจะใสในบันทึก

เจตนารมณไดนะครับ คือ ขอรับไววา เราจะตองใหรัฐจัดอยางนี้แนนอน คือ โดยในองคกร

ตาง ๆ องคกรวิชาชีพที่ไดรับการรับรองแลว เชน สภาทนายความนี่แนนอนชัดเจน แลวก็

ขอบันทึกไวครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดนะครับ                     

ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาอยางนั้นผมสงสัย ทานอาจารย แลวมัน

มีความเสียหายอะไร ถาทานจะเขียนเสียใหมันชัดเจนเลย แทนที่มันจะไปปรากฏอยูใน

บันทึกเจตนารมณ ผมเรียนอยางนี้ครับวา เรามักจะพูดวา เราจะใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย แตเราไมเขียนนโยบายใหมันมีความชัดเจน เปนรูปธรรมขึ้นมาวา

ใครรับผิดชอบเรื่องงานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ใหประชาชนเขารูเลย

ครับวา องคกรไหนที่จะมาดูแลเขาในเรื่องของงานใหความชวยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย ทุกวันนี้ผมเรียนเลยครับวา ปญหาการรองเรียนขอรับความชวยเหลือประชาชน

ทางกฎหมายนะครับ ขาดเรื่องเอกภาพ ตางคนตางทํา ซ้ําซอนกันไปหมดเลยครับ ทุกคน    

ก็บอก รัฐชวยเหลือ รัฐชวยเหลือ แตในที่สุดแลว ประชาชนเขาถึง หรือไมเขาถึง ผมวา                 

พวกเรารูดีนะครับวา ที่ผานมางานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายของเรานั้นนี่ 

ถาประเมินผล อยางดานการศึกษาประเมินนั้น ผมกราบเรียนเลยครับวา สอบตกกัน

ทั้งหมดนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานยังอยากให

ใสอยูนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คุณวัชรา ทานอยู 

(๔) นี่ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  มิไดครับ เนื่องจากประเด็น กราบเรียน                     

ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร เนื่องจากใน (๓) นี้ มีการแกไขของ 
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กรรมาธิการ กระผมจึงขอโอกาสไดพูดสนับสนุนทานสุรชัยครับ โดยผมขอเสนอทางออก

อยางนี้ครับวา  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สั้น ๆ นะครับ

ทาน เพราะจะใหผูสนับสนุนพูดนิดเดียว 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  สั้น ๆ นิดเดียวครับ ทานครับ โดยเติมใน

ตอนทายของ (๑) นี่นะครับ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม เติมวา 

โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม

ครับ โดยใหประชาชน แลวก็เติมคําวา และองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเสนอ              

ตองกอนจะถามยกราง ถาม ถาเติมอยางนี้ ผมไมรูวายกรางเขารับไหม เติมอยางนี้                

ทานสุรชัยรับไวกอน เดี๋ยวยกรางเขาไปรับ แลวไมรับ เหนื่อยเหมือนกันครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  พี่วัชราชวยกรุณาอานทวนอีกทีดวยครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  คือเติมใน (๑) นะครับ โดยใหประชาชน เติม                

คําวา และองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ และตอดวยขอความเดิมที่วา มีสวนรวม    

ในกระบวนการยุติธรรม ไดไหมครับ คุณสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  องคกรวิชาชีพ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ที่มีกฎหมายรองรับ เอาถอยคําของทาน                   

นะครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รับไหมครับ                

ทานสุรชัยรับไหม รับหรือเปลา ผมจะไดถามยกราง  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไดครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดนะ ถาม               

ยกรางรับไหม จะไดรู ไมรับจะไดโหวตไดแลว 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สําหรับองคกรวิชาชีพ ที่จริงเราเอาไวขางหนานะครับ แนวนโยบายดานการมี              

สวนรวมของประชาชน เราใชคําวา ใน (๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ 



 ๒๔๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    กุลนที ๑๐๒/๓ 

 

ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือ

ตามสาขาอาชีพที่หลากหลายรูปแบบ นี่ครับ คือ ถาเราไปจํากัดเฉพาะที่กฎหมายรองรับ 

ในมาตรา ๘๖ นี่นะครับ ที่เราตองการความหลากหลาย มันจะสะดุดลงในทันที หรือวา       

มันอาจจะขัดแยงกันในทันที เพราะฉะนั้นในเรื่องขององคกรทางวิชาชีพ เราตองการเปด

โอกาสใหโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นถาหากวาใส ก็ตองไมมีคําวา กฎหมายรองรับ ก็เปนเรื่อง

ขององคกรทางวิชาชีพ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมวานาจะไดนะครับ เปดกวาง 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  องคกรวิชาชีพ

โดยที่ไมตองใส กฎหมายรองรับ ใชไดไหมทานสุรชัย 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาอาจารยวิชาเห็นวา เหมาะสมที่จะ      

เปดกวางนั้น ผมก็ไมขัดของ ------------------------------------------------------------------------- 

   

                                                                                                                   - ๑๐๓/๑ 

   

 



 ๒๔๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                              นงลักษณ ๑๐๓/๑ 

 

แตวาองคกรวิชาชีพในที่นี้ถาเราจะพูดถึงเฉพาะในที่นี้ ก็คือ เร่ืองของงานใหความ

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับ ทานอาจารยครับ หารือทานครับวา  ถาอยางนั้น         

ปรับถอยคําเปนวา องคกรวิชาชีพทางกฎหมาย  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : องคกรวิชาชีพ 

ทางกฎหมายไดไหมครับ ได ทานพยักหนาแลวนะครับ ตกลงกรรมาธิการกับผูแปรญัตติ

ตกลงกันไดแลวนะครับ ใน (๓) ใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานเห็นเปนอยางอื่น      

นะครับ ทานศิวะ เชิญครับ 

   นายศิวะ แสงมณี : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี  สสร. 

คือ ผมไมอยากใหจํากัดถึงขนาดนั้น เพราะวาไมจําเปนวา จะตองมีวิชาชีพทางกฎหมาย

อยางเดียว พวกรัฐศาสตรเราก็ใหคําปรึกษาไดครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ยังไมควรจะ

กําหนดแคบ และยังมีองคกรผูหญิงตาง ๆ เขาก็สามารถใหความรูได ใหความชวยเหลือได

นะครับ เพราะถาเราไปจํากัดอยางนี้ มันเหมือนกับแคบลงไปครับ ในที่สุดก็จะเหลืออยู

สํานักของอาจารยสุรชัยครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา เปดโอกาสใหหลาย ๆ ฝายนะครับ   

จริง ๆ ผมก็รับอานิสงสจากอาจารยสรุชัยไปดวย 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงสํานัก

รัฐศาสตรขอตอรองกับสํานักกฎหมาย วาอยางไรครับทานสุรชัย เอากฎหมายออกไดไหม

องคกรอื่นเขาอยากอยูดวย 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ครับ ไมขัดของครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมขัดของนะครับ

ทานวิชา ตกลงเปนไปตามนี้นะครับ กรรมาธิการยกรางกับผูแปรญัตติ และผูสนับสนุน

เห็นพองตองกัน เปนไปตามที่ตกลงแลว มีทานผูใดขัดของไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาไมมี ถือเปน

มติ ยอมรับมาตรา ๘๐ (๓) นะครับ ขอตอไป มาตรา ๘๐ (๔) คณะกรรมาธิการตัดออก มี     

ผูแปรญัตติขอสงวน ๒ กลุม  ๑. กลุมทานสุรชัย  

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : ทานประธานคะ 



 ๒๕๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                              นงลักษณ ๑๐๓/๒ 

 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ       

กลุมไหนอาจารย 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : กลุมอาจารยเจิมศักดิ์คะ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมมีอยูในนี้ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : ไมใชคะ ในมาตรา ๘๐ วรรคสามคะ ที่ตะกี้

สรุปกัน เนื่องจากวา พูดกันไป อยากใหสรุป อานใหฟงอีกครั้งหนึ่งวาครอบคลุมอยางไร 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อาจารย           

ตองขอโทษ เพราะเมื่อกี้ตกลงแลว ทานสวิงเจรจาตกลงกับกรรมาธิการยกราง ถาขืน     

ตกลงแลว มาเริ่มตนใหม ตองขอโทษนะอาจารย ตกลงแลว ขอใหเดินหนาไปตามที่ตกลง    

แลวมีมติไปเรียบรอยแลวนะครับ ทานครับ ขอไปมาตรา ๘๐ (๔) นะครับ ทานสุรชัยครับ 

กลุมทานสุรชัย  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถาพรอมแลว     

เชิญสรุปเลย 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ       

ทานประธานครับ การขอแปรญัตติของผม ในมาตรา ๘๐ (๔) ผมขอแปรญัตติสั้น ๆ        

นิดเดียวครับ ทานประธานครับ ก็คือ เพื่อใหเกิดความชัดเจน จากขอความเดิมที่วา       

ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล การใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และผมขอเติม ทั้งทางแพงและทางอาญา ครับ 

หลังจากนั้นก็ถือตามขอความเดิมของทานกรรมาธิการยกรางทั้ งหมดเลยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา การชวยเหลือ  

ทางกฎหมายเกี่ยวกับประชาชนนั้น คงชวยเหลือทางกฎหมายทุกประเภทนะครับ           

ไมวาทั้งทางแพง ทางอาญา หรือแมกระทั่งทางปกครอง ก็จะคลุมหมด ทีนี้ถาเขียนแต 



 ๒๕๑
สสร ๒๗/๒๕๐                                                                          นงลักษณ ๑๐๓/๓ 

 

เฉพาะแพง อาญา มันก็จะขาดไป ขออนุญาตเขียนไวตามราง คือ ชวยเหลือทางกฎหมาย

แกประชาชน เพื่อใหครอบคลุมทุกสาขาครับผม  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวัชรา        

ใหใครพูดครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม    

วัชรา หงสประภัศร ความจริงเรื่องนี้อาจารยปริญญาเปนผูแปรไวครับ แตผมขอตัดสินใจ

เองครับ เนื่องจากวา ไดรับคําชี้แจง อาจารยปริญญาอยูไหมครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : รีบตัดสินใจ   

เลยครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร : ผมตัดสินใจเองครับ เนื่องจากไดรับคําชี้แจงจาก

อาจารยวิชาแลววา ที่มีอยูแลวนั้น ก็รวมถึงการใหความรูทางกฎหมายดวยแลวครับ 

เพราะฉะนั้นผมจึงไมติดใจครับ 

   นายน รนิ ติ    เ ศ รษฐบุ ต ร   (ประ ธ านสภา ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญ )  :                        

ที่ทานกรรมาธิการตอบแลว วาอยางไรครับ เชิญเลยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมติดใจครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมติดใจ          

(๔) นะครับ ตกลงกันไดระหวางผูแปรญัตติกับคณะกรรมาธิการนะครับ ถือวาที่ประชุม

รับรองนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมมีความเห็นเปน

อยางอื่นนะครับ มีมติรับ แลวก็ผาน มาตรา ๘๐ (๔) ตอไปดวยมาตรา ๘๐ (๕) ครับ 

มาตรา ๘๐ (๕) มีการแกไข ไมมีผูแปรญัตติครับ ถือวารับตามที่คณะกรรมาธิการแกไข  

นะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมมีความเห็น

เปนอยางอื่น ---------------------------------------------------------------------------     - ๑๐๔/๑  



 ๒๕๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐         สมร ๑๐๔/๑ 

 

ผาน (๕) ไปมาตรา ๘๐(๖) มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวน  ๓ กลุม กลุมแรก ทานวิชัย 

รูปขําดี ใครเปนตัวแทนหรือเปลาครับ เชิญครับ  

  พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม พลเรือเอก    

พีรศักดิ์  วัชรมูล ตามที่กรรมาธิการยกรางไดแกไขแลวนั้น ยอมรับไดครับ ไมมีปญหาครับ 

ขอบคุณครับ  

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ กลุมอาอาจารยสุรชัย เพิ่มวรรคสอง ยังติดใจไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับ ทานประธานครับ กราบเรียน   

ทานประธาน และทานกรรมาธิการยกรางครับ สําหรับวรรคสองของ (๖) นะครับ          

ตองกราบเรียนอยางนี้ครับวา ในเมื่อขอความใน (๖) นั้น กําหนดใหมีการจัดใหมีกฎหมาย

เพื่อตั้ งองคกรมาปฏิ รูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  กระผมก็ มีแนวคิดวา               

เมื่อ รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร  เพื่อมาปฏิ รูปกฎหมายที่ เกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแลว เพื่อใหองคกรนี้นี่สามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ   

นะครับ ก็เห็นควรวา อยางนอยควรที่จะตองกําหนดโครงสรางขององคกรนี้ไวเปนเบื้องตน

เสียกอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงไดขออนุญาตแปรญัตติในวรรคสองของ (๖) ไววา 

องคกรที่จัดตั้งขึ้น ประกอบดวยหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐและองคกร

เอกชนนะครับ นอกเหนือจากเหตุผลที่จะทําใหองคกรนี้สามารถมีความเปนอิสระในการที่

จะเขาไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศแลวนะครับ ก็จะสอดรับกับ

การที่เราพยายามที่จะสงเสริมใหภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม

นะครับ ก็จะสนองตอบหลักการตรงนั้นไดอีกประการหนึ่งดวยครับ ขอกราบเรียนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เชิญอาจารยวิชาครับ  

 



 ๒๕๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐         สมร ๑๐๔/๒ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเดิมนี่ เราได

เขียนไวเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แลวก็ไดขยายขอบเขตกวางขวางขึ้นครับ 

คือ เปนกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนี่ เราก็เห็นตรงกันนะครับ ความจริงผมก็ไดใส

รายละเอียดอยางที่ทานอาจารยสุรชัยตองการ ก็คือวา โดยเจตนารมณแลวตองการให

เปนองคกรของทั้งทางฝายรัฐและทางฝายเอกชน คือรวมกัน แลวเรากําหนดตัวบุคลากร

ดวยซ้ําไปนะครับวา ควรจะมาจากหนวยงาน มาจากตัวแทนของใครบางนะครับ                

เชน ทนายความ พนักงานสอบสวนก็ดี หรือวาอดีตผูพิพากษาก็ดีนะครับ แตวาอยางไรก็ดี

นี่ เนื่องจากวา การเขียนรัฐธรรมนูญอยางที่วานี่ เราไปเขียนรายละเอียดไวนี่ เปนเรื่องที่

ซับซอน แลวก็เปนเรื่องที่ตายตัวเกินไป ขีดเสนใหเดินนี่ เราก็ไดกําหนดไวแลวนะครับ     

ในบทเฉพาะกาลนะครับ จะเห็นไดวา เราไดเขียนไว ในมาตรา ๒๙๓ (๑) ก ในตอนทาย 

คือ จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา ๘๐ (๖) 

ภายในหนึ่งป นับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๒  ฉะนั้น ผมขอใหมี

การบันทึกไวในเจตนารมณอยางที่ทานอาจารยสุรชัยตองการวา ในรางใหมีตัวแทนอยาง

ที่ทานตองการ ซึ่งก็ตรงกันนะครับ กรรมาธิการยกรางเองก็ตองการอยางนั้นครับ ก็หวังวา

คงจะยอมรับไดนะครับ คือ อยาไปเขียนอะไรในทางที่รุงรังอยูในตัวบทกฎหมาย แตวา   

ตรงนี้ เราบังคับใหเกิดขึ้นแนนอน เพราะวาเราตองการใหมีการปฏิรูปอยางจริงจังนะครับ 

อันนี้ความจริงเปนขอเสนอที่กระผมติดตามมาโดยตลอด ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการชี้แจงแลว อาจารยสุรชัยพอใจไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาจริง ๆ ถาทุกอยางเห็นตรงกันหมดแลว ก็

นาจะเขียนใหมันชัดเจนทานอาจารยครับ ถาทานขอวา ใหบันทึกในเจตนารมณ เพราะวา  

เห็นตรงกันอยูแลวในหลักการ กระผมก็ไมขัดของครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ของกลุมอาจารยวัชรามีการแกไขเพิ่มขอความติดใจไหม (๖) ครับ 

          - ๑๐๕/๑ 



 ๒๕๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รัตนา ๑๐๕/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ไดขอเพิ่มเติมขอความที่วา ทั้งนี้ ใหรวมถึงอํานาจอิสระในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ยังติดใจไหมครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  : ยังติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานกรรมาธิการครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ รูสึกเรื่องนี้ทางศาลเองก็มีความหวงใยในเรื่องนี้ ผมเองก็เปนศาลเหมือนกัน เคยเปน

ศาล ก็ตองเขาใจใหดีวา ในกระบวนการในการจัดการตาม (๖) นี่ เปนเรื่องการปรับปรุง

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้นเปนเรื่องกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ โดยไมได

เจาะจงวา จะไปตรวจสอบคําพิพากษานะครับ หรือการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเปนเฉพาะบุคคล

หรือเฉพาะราย  เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้ เราจึงเขียนใหชัดเจนวา ไมใชวา              

เพื่อทําการศึกษา วิเคราะหและติดตาม แตปรับเปลี่ยนขอความใหมวาเปน ปรับปรุง      

และพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้น

มันมีความหมายอยูในตัววา เปนเรื่องของการปฏิรูประบบ เปนเรื่องของปฏิรูปการ

ดําเนินงานของหนวยงาน หาใชเปนการไลเบี้ย หรือไปดําเนินการสอดแทรกกับการวินิจฉัย

ชี้ขาดคดีหรือไม ซึ่งโดยมารยาทเราก็ยอมไมทําอยูแลวครับ ขอบคุณครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ถากรุณาใสเปนบันทึกเจตนารมณวา ไมรวม

อํานาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล กระผมก็ไมขัดของครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คงบันทึกครับ เชิญอาจารยอัครวิทยครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ผม อัครวิทย     

สุมาวงศ ครับ ความจริงมันไมใชเร่ืองของการที่จะบันทึกเจตนารมณนะครับ เพราะวาเรื่อง

อํานาจของศาลในการพิพากษาอรรถคดีนั้น เปนเรื่องที่บญัญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรายัง 



 ๒๕๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    รัตนา ๑๐๕/๒ 

 

ไมไดพูดถึง ในหมวดศาล ซึ่งในมาตรา ๑๙๓  จะบัญญัติวา การพิจารณาพิพากษา   

อรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย และวรรคสองจึงบัญญัติวา     

ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยถูกตอง

รวดเร็วและเปนธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย พูดงาย ๆ ก็คือ อํานาจในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีนั้น  เปนของศาลและเปนอิสระ  ซึ่ง เปนบทบัญญัติที่

รัฐธรรมนูญรับรองอยูแลว ฉะนั้น องคกรเพ่ือการปฏิรูปกับกระบวนการยุติธรรมที่จะมี

ขึ้นมานั้น ก็ไมสามารถจะไปทําอะไรที่ขัดตอรัฐธรรมนูญในสวนนี้ได ฉะนั้น ขอความที่   

จะเสนอใหใสไวนั้น จึงไมมีความจําเปนครับ แลวก็ไมใชเรื่องของการจะบันทึกไวใน

เจตนารมณ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

นาจะเขาใจกันไดนะครับ อาจารยวัชรา ขอบพระคุณครับ พอดีแจงทานสมาชิกนะครับ       

มีเจาหนาที่โนต (Note) มาแจงใหทราบวา ตอนนี้ไมมีถายทอดโทรทัศนชอง ๑๑ นะครับ 

คงมีแตวิทยุนะครับ ผาน (๖) ไปนะครับ ทีนี้ มีกลุมที่ขอเพิ่ม (๗) ไว เพิ่มขอความ           

เปน (๗) กลุมของทานอาจารยพิเชียรมีใครไหมครับ ทานอรรครัตนครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ ผม นาย อรรครัตน รัตนจันทร ครับ ทางกลุมผมไดขอเสนอแปรญัตติมาตรา ๘๐ 

(๗) มีขอความวา สงเสริมและสนับสนุนแนวทางการแกปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี    

บนพื้นฐานของการสรางสังคมสมานฉันท และใหรัฐจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อทําหนาที่แกไข

ปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี โดยมีผูแทนจากภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินกระบวนการดังกลาวดวย กระผมขออนุญาตใหเหตุผลดังนี้ครับ ปจจุบันมีปญหา

ขอขัดแยงโครงการพัฒนาขนาดใหญระหวางรัฐและประชาชน หรือเอกชนกับประชาชน

จํานวนมากที่ไมสามารถใชกฎหมายดําเนินการได เนื่องจากเปนปญหามวลชน มีการ

คัดคานจากผู มีสวนได เสีย  ปญหาความขัดแยงในชุมชนที่ เกิดจากการแยงชิง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาจากการใชน้ํา ปญหาการบุกรุกพื้นที่

อุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนปญหาระหวางรัฐและประชาชน --------------------------- - ๑๐๖/๑ 



 ๒๕๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                  เกศราภรณ ๑๐๖/๑ 

 

ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น บางกรณีก็สามารถนํากระบวนการไกลเกลี่ย กรณีพิพาทโดย

สันติวิธีมาใชได ที่ผานมาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนดวยการพัฒนางาน

ปองกัน และการแกไขปญหาความขัดแยง โดยใหทุกภาคสวนรวมกันแกไขปญหา ทําให

ขอตกลงหรือแนวทางการแกไขปญหารวมกันอยางมีสันติวิธี แตก็พบปญหา เนื่องจาก

ขอตกลงที่เกิดขึ้นมักไมมีขอกฎหมายรองรับ ทําใหมีสภาพบังคับกับคูกรณี ประกอบกับ

ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยก็ไมมีกฎหมายคุมครอง ดังนั้น คูกรณีสามารถเลือกที่จะกระทํา

หรือไมกระทําตามขอตกลงได โดยสรุปแลว จึงควรใหมีการสนับสนุนบทบาทกลไกของ

สาธารณะ หรือหนวยงานที่มีความเปนกลาง ที่มีความเปนอิสระ ที่เชื่อถือและยอมรับของ

สังคม และไมมีสวนไดเสียในการดําเนินการทําหนาที่ไกลเกลี่ย เจรจา ทําความตกลง ยุติ

ขอที่ยอมรับรวมกันได และสามารถยุติปญหาความขัดแยงในพื้นที่ได จึงไดนําเสนอ                          

ตอทานประธานตามขอแปรญัตติดังกลาวครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใน (๗) มีผูแปร ๔ กลุมนะครับ แตละกลุมก็เปนคนละเรื่องนะครับ ผมจะใหยุติไป                          

ทีละกลุมก็แลวกันนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา  มหาคุณ ครับ ขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานที่ขอแปรญัตติวา 

ในกระบวนการในเรื่องของสันติวิธี อยางที่ผมไดเคยชี้แจงมากอนลวงหนาแลวนะครับ    

ในกระบวนการนั้น  จะรวมอยู ในกระบวนการของการมีสวนรวมของประชาชน                   

ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ที่เราเรียกวา คอมมูนิตี จัสติซ  นี่นะครับ ในกระบวนการ

ยุติธรรมเพื่อชุมชนหรือกระบวนการยุติธรรมโดยชุมชน จะเปนกระบวนการยุติธรรมโดย

สมานฉันทและสันติวิธี กระผมขอกราบเรียนวา ขณะนี้มีรอยกวาประเทศที่ดําเนินการอยู 

หมื่นกวาวิธี เพราะฉะนั้นถาไปเขียนนะครับ รายละเอียดตาง ๆ มันจะปลีกยอยตาง ๆ 

มากมายนะครับ แตวาความรูสึกสํานึกของประชาชนที่มีสวนรวมมันตรงกันหมด ก็คือ 

เรื่องของการยุติโดยสันติวิธีนะครับ แลวก็อาศัยความยุติธรรมที่มาจากฐานคิดของ

ประชาชนอยางแทจริง กระผมขอกราบเรียนวา ถาทานจะตั้งองคกรขึ้นมาจะแคบไป   

 



 ๒๕๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 เกศราภรณ ๑๐๖/๒ 

 

เพราะวาอะไรครับ เพราะพอเราบอกวา ใหมีกฎหมายเพื่อการจัดตั ้งองคกร เพื่อ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนี่นะครับ แลวเราบันทึกในเจตนารมณแลววา ทุกภาคสวนมี

สวนรวม โดยเฉพาะประชาชนนี่ ก็ไปคิดนะครับ ในระบบปฏิรูปที่ทานบอก แลวสามารถ

จะตั้งองคกรตาง ๆ ไดสารพัดองคกร ตามที่กฎหมายปฏิรูปองคกรอันนี้นะครับ จะเปน

อิสระดวย แลวก็จะไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่เหลวแหลก เละเทะ เทาที่เปนมาแลว

ทั้งหมดครับ อันนี้ฐานคิดของเราคืออันนั้นครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอรรครัตนรับไดไหมครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ รับได                          

กระผมขอฝากคณะกรรมาธิการยกรางนิดเดียว ก็คือ ถามีโอกาสไดนําสิ่งที่กระผมได                         

กราบเรียนนําเสนอไปใสตรงไหน เพราะวาเห็นมีประโยชน ก็ขอกราบกรุณาไดนํา           

ไปดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ผานไปที่กลุมอาจารยสมชัยนะครับ ทานอลิสาครับ เชิญครับ 

   นางสาวอลิสา  พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

นะคะ ดิฉัน อลิสา พันธุศักดิ์ สสร. คะ ก็อยากจะเพิ่มเติม วรรคที่ ๗ นะคะ ในเรื่องของการ

ใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรภาคประชาชน ที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมาย โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวคะ เนื่องจากวา

ตองยอมรับว า  ประชาชนโดยทั่ ว ไปนะคะ  ไม มีความรู ด านกฎหมายพื้นฐาน                          

ในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอนะคะ แลวก็โดยเฉพาะในภาวะที่ตองเผชิญปญหา        

ความชวยเหลือในดานกระบวนการยุติธรรมอยางทันทวงที ก็จึงจําเปนเปนอยางยิ่ง        

นะคะ ในปจจุบันองคกรที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายของภาครัฐ ก็มีขอจํากัด      

หลายประการ  ทางดานบุคลากรและกฎระเบียบที่ ไม เอื้ อตอการชวยเหลือได              

อยางทันทวงที แลวก็สงผลเสียหาย โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงในครอบครัวที่ไมได       

มีความรูความสามารถที่ตรงจุดนะคะ ------------------------------------------------------------- 

                 - ๑๐๗/๑  



 ๒๕๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัศมี ๑๐๗/๑ 

 

ก็อาจจะทําใหกรณีตาง ๆ ไมสามารถแกไขได ยิ่งไปกวานั้น การวิจัยของคณาจารย

มหาวิทยาลัยมหิดล ในป ๒๕๔๔ ก็ไดชี้บงตัวเลขสูงถึงรอยละ ๔๔ ของผูหญิงที่ใชชีวิตคู

ถูกกระทําการรุนแรงทั้งทางกาย ทางเพศ และจิตใจ โดยเฉพาะกลไกที่มีในปจจุบันของ

ภาคประชาชน ก็มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณเปนอยางมาก ดังนั้น รัฐจึงควรจะจัดสรร

งบประมาณ เพื่อสนับสนุนใหองคกรภาคประชาชนไดมีโอกาสใชประสบการณ และ

ศักยภาพชวยประชาชนไดอยางเต็มที่ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทาง

เพศคะ ขอใหทางคณะกรรมาธิการชวยพิจารณาเรื่องนี้ดวยคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เร่ืองเดียวกันหรือเปลาครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ครับ 

ผมไดแปรญัตติเรื่องนี้ไว แตวาไดไปใสไวในขอที่ ๘ แตวาในเนื้อหาเหมือนกัน ก็คิดวา  

ควรจะพูดไปเสียเลยทีเดียว จะไดจบ (๘) ผมไป    

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ เร่ืองนี้ผมคิดวา

เปนเรื่องสําคัญนะครับ ผมคิดวา ผมเคย ตอนที่เปนสมาชิกวุฒิสภา เคยไปดูงานของ 

สก็อตแลนด (Scotland)ในกรณีนี้ แลวก็ไดพบวา ครอบครัวที่ถูกสามีทําราย เขามีองคกร

พัฒนาเอกชนที่รัฐใหการสนับสนุน เพราะวาปกตินี่รัฐจะทํางานดานนี้ไมไดดีเทาองคกร

พัฒนาเอกชน คือ องคกรพัฒนาเอกชนที่เขารับมานั้นนะครับ เมื่อผูหญิงถูกสามีทําราย 

เขาเอาตัวมา คือ หนีมาหรือวาจะติดตอมาใหชวยเหลือ เขาเอามาพักพิงกอน ในขณะที่

จิตใจยังไมปกติ เพราะผูหญิงที่ถูกทํารายนี่นะครับ กวาจะใจเปนปกติไดนี่ ตองใชเวลาวัน

สองวัน เสร็จแลวหลังจากนั้น ก็จะมีการพูดคุยกัน แลวถาผูหญิงก็จะมีการตัดสินใจวาจะ

กลับบาน จะตอสูกันตอไปในชีวิตคู หรือวาจะมีหนทางในทางกฎหมายที่จะทําอยางไร 

เขาจึงมีนักกฎหมายที่เขามา เพื่อใหคําแนะนําในหนทางเลือกตาง ๆ เยียวยาทางจิตใจ 

จนกระทั่งผูหญิงตัดสินใจ ถาจะกลับไป จะไปเจรจากับสามี จะไปพูดคุยกันอยางไร หรือ 

 



 ๒๕๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      รัศมี ๑๐๗/๒ 

 

ถาหากวา ตัดสินใจวา จําเปนที่จะตองใชหนทางในทางกฎหมาย จะมีหนทาง ตั้งแตขนาด

เบาไปจนถึงขนาดหนักอยางไรบาง ทานประธานครับ ผมเองไดไปดู และไปศึกษาเรื่องนี้ 

แลวผมก็ถามเขาวา องคกรพัฒนาเอกชนดังกลาวนี้ไปเอาเงินมาจากไหน เขาก็บอกวารัฐ

สนับสนุน เพราะเรื่องนี้ใหหนวยงานของรัฐทําไมได เพราะลักษณะอยางนี้ตองกระจาย 

และหนวยงานพัฒนาเอกชนนี่นะครับ เปนหนวยงานที่นาจะเหมาะที่สุด แลวเขาก็มีระบบ

ติดตามตรวจสอบ เพราะฉะนั้นถาในประเด็นนี้นี่ ผมจึงเห็นดวยกับกลุมของทานอาจารย    

สมชัย ฤชุพันธุ วา ใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรภาคประชาชน ที่ทําหนาที่

ในการชวยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะผูที่ไดผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

เ ร่ืองนี้ทานประธานครับ ไมเหมือนกับคนทั่วไปที่ เดินมาหาทนาย  หรือเดินมาหา            

นักกฎหมาย เม่ือมีความรุนแรงทางครอบครัว แลวเดินเขาไปหา แลวก็บอกวาตัดสินใจ

แลวจะเอาอยางไร แตในภาวะคับขัน เขาจําเปนตองมีที่พึ่งพิง ตองมีที่พักอาศัย ตองมี

คาใชจาย แลวมีการพูดคุยกันทั้งทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เขาอกเขาใจกัน     

แลวจึงตัดสินใจวา จะไปตอสูชีวิตคูตอไปหรือเปลา หรือจะหนทางทําอยางไรไดบาง 

เพราะฉะนั้นมีคาใชจายครับ ทานประธานครับ ถาอันนี้ชวยสนับสนุนได ผมวาจะเปน

ประโยชนตอผูที่ถูกความรุนแรงในครอบครัว ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

โดยใหองคกรเดียวหรือครับอาจารย ชวยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะผลกระทบจาก

ความรุนแรงในครอบครัว เชิญทานกรรมาธิการครับ 

 

                   - ๑๐๘/๑ 

 

 

 

  

 

 



 ๒๖๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               รสรินทร ๑๐๘/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ ก็เห็นอกเห็นใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานอลิสา ขออนุญาต      

เอยนาม ที่เปนผูเชี่ยวชาญในดานความรุนแรง ทานไดกรุณาพูดถึงความรุนแรงตาง ๆ ที่

ผูหญิงไดรับผลกระทบ ซึ่งเราก็ตองยอมรับนะครับวา ผูหญิงสวนหนึ่งตองไดรับผลกระทบ

จากความรุนแรงเหลานั้น  ฉะนั้น  ในมาตรา  ๕๑  เราถึงใหความคุมครอง  แลวก็                

ในเรื่องของความชวยเหลือ อยางที่ทางกรรมาธิการยกรางไดกราบเรียนชี้แจงไป                    

เร่ืองความชวยเหลือทางกฎหมายนี่ มันจะคลุมหมดครับ รวมทั้งเรื่องของความรุนแรงดวย

นะครับ ไมเฉพาะเรื่องทางกฎหมายแพง อาญา รวมถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัว             

การลวงละเมิดทุก ๆ ชนิดนะครับ ดังนั้น ในเรื่องนี้ใน (๑) เราจะถือวาคลุมแลวนะครับ 

แลวในขณะเดียวกันนี่ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ก็ไดเพิ่มตามที่

กลุมของทานสุรชัย ขออนุญาตเอยนามนะครับ ไดเสนอไว ก็คือ องคกรวิชาชีพนะครับ     

ก็คือ ทางภาคเอกชนก็มีสวนรวมอยูดวยนะครับ ในเรื่องของการใหความชวยเหลือ กระผม            

ก็คิดวา จะรวมอยูในขอบขายที่ไดกําหนดไวแลว อยางไรก็ตาม ถายังไมพอ ก็ขอบันทึกใน

เจตนารมณใหชัดเจนครับวา การชวยเหลือนี่ ชวยเหลือโดยเนนย้ําวา นอกจากการให

ความชวยเหลือในเรื่องทั่วไปแลว ในเรื่องของความรุนแรง ตองใหความชวยเหลือ                    

เปนพิเศษนะครับ วา อยาไดใส ดูจะรุงรังเกินไปครับ ถาเผื่อยอมรับไดนะครับวา                   

ทางคณะกรรมาธิการยกรางจะไดบันทึกไวในเจตนารมณใหชัดเจนนะครับ แลวใน

กระบวนการ ก็จะเห็นไดวาอยางนี้ครับ เราจะไดมีการจัดใหมีองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมาย      

ในเรื่องนี้นะครับ ทานจะเห็นไดเลยวา ใน (๕) การปฏิรูปทางกฎหมายนี่ หมายถึง                 

การปฏิรูปกฎหมายที่มันออนแอ ที่มันมีปญหาทั้งหมดครับ ในเร่ืองของความรุนแรง     

ความไมรุนแรง ความเลอะเทอะนะครับ ขององคกรตาง ๆ ที่ไดกระทํามาแลว ที่มัน                  

ไมชัดเจนนะครับ รวมถึงกระบวนการเยียวยา ถาหากวา มันยังไมครบถวน การปฏิรูป

กฎหมายนี่ก็ตองทําใหครบถวนหมดนะครับ แลวปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดวย ใน (๖) 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา ถามี ๒ องคกรนี่นะครับ ตอไปจะเปนชองทางที่สําคัญทีเดียว                  

นะครับ ของระบบกฎหมายของเราทั้งระบบครับ เปนชองทางที่สําคัญของกระบวนการ 

 



 ๒๖๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               รสรินทร ๑๐๘/๒ 

 

ยุติธรรมของเราทั้งระบบครับ คือ เราอยาไปเล็งที่ตรงปลีกยอยครับ แตเราเอาเรื่องใหญ ๆ 

แลวเราก็ถือวา เราสนับสนุนในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราใหเขาสูความกาวหนา

โดยมองไปที่อนาคตครับ ทานที่เคารพครับ ทานอยาจมกับอดีตที่มันขมขื่นเลยครับ ขอให

เรามองไปที่อนาคต ที่จะกอรางสรางประเทศของเราใหพัฒนาตอไป ดวย ๒ องคกรนี้           

นะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอลิสายังติดใจไหมครับ อาจารยกรรณิการครับ เชิญครับ 

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร คะ ในอนุนี้นะคะ ในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ ถึงแมวาจะเปน

ประเด็น ประเด็นหนึ่งนะคะ ตามที่ทานอาจารยวิชาบอกวา มันคงไมไดเล็กขนาดนั้นนะคะ 

มันเปนประเด็นสําคัญ ที่ทางกลุมเครือขายคนผูหญิง หรือผูที่ไดรับความเดือดรอนจาก

ความรุนแรงของครอบครัว จากการกระทําตาง ๆ แมกระทั่งเด็ก เยาวชน ที่ไดรับความ

รุนแรงเหลานี้ จะไดรับการสนับสนุนบาง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ

ชวยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งตรงสวนนี้ขอเทียบเคียงกับในสวนของการชวยเหลือทาง

งบประมาณ โดยผานทางกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ในกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ก็จะมี

การสนับสนุนงบประมาณใหกับภาคองคกรพัฒนาเอกชน ในการที่จะไปพัฒนา หรือไป

ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานทางดานสุขภาพ เกี่ยวของกับงานทางดาน

สาธารณสุข แตเปนขององคกรพัฒนาเอกชน ----------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๙/๑ 

 

 

 



 ๒๖๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐           พรเทพ ๑๐๙/๑ 

 

ในแตละปใชงบประมาณหลายสิบลานบาทในการที่จะสนับสนุนงบประมาณตรงสวนนี้

ใหกับองคกรที่ไปทํางาน ที่จะเปนการชวยเหลือจุนเจือกิจกรรมของกลุมองคกรพัฒนา

เอกชน อันนี้จะขอเทียบเคียงนะคะวา ตรงสวนนี้ การสนับสนุนงบประมาณก็เปนการ     

ตอทอ ตอลมหายใจ ไมใชตอทออยางอื่นนะคะ ตอลมหายใจใหกับกลุมองคกรพัฒนา

เอกชนในการไปชวยเหลือเยียวยา แลวก็โดยเฉพาะทางดานกฎหมาย ใหกับกลุมชุมชน

หรือวากลุมบุคคลที่เดือดรอนในเรื่องของการชวยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งเมื่อตอนสักครู    

ก็ไดมีการอภิปรายกันวา ในสวนของการชวยเหลือทางดานกฎหมายนั้นตองใชเงินนะคะ 

และก็เงินงบประมาณตรงสวนนี้ แตโดยสวนใหญ ณ ขณะนี้ก็เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่

ตองจัดสรร สรรหาไปจัดการกันเอง อยางภาครัฐเองยังไมไดสนับสนุนตรงสวนนี้ ไมแนใจ

วา ที่ทางกรรมาธิการไดมีการปรับเร่ืองของการจัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนั้น ไดครอบคลุมตรงสวนนี้หรือไมนะคะ ซึ่งถาตรงสวนนี้    

อยาละเลย เพราะวาการสนับสนุนงบประมาณตรงสวนนี้มีความจําเปนจริง ๆ คะ 

ขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ ถามกรรมาธิการกอน ที่ถามนี่ ผมวาเปนประเด็นสําคัญ อาจารยกรรณิการ

ถามวา แลวมีองคกรตรงไหนนะครับ ที่ดูแล คุมครองตรงนี้ มีแลวหรือไมนะครับ มีแลว   

หรือยังครับตอนนี้ หรือวามันอยูตรงไหนครับ ตอบไดไหมครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม วิชา มหาคุณ ครับ ก็อยางที่ไดกราบเรียนทานประธานไปยังทานผูขอแปรญัตติวา  

การที่เราจะดําเนินการในเรื่องนี้ โดยที่ไมไดเฉพาะเรื่องการชวยเหลือทางกฎหมายแกผูที่

ถูกกระทบจากความรุนแรงเทานั้น ยังมีประชาชนผูตองการอีกมากนะครับ ผมเขาใจวา 

ผูดอยโอกาสในดานกฎหมายมันครอบคลุมไปทั้งแผนดิน ในขณะนี้ที่ตองเดือดรอน 

ไมอยางนั้นคงไมมีกระบวนการที่เขาไมสามารถจะหาที่ไหนเปนที่พึ่งไดนะครับ ทุกโอกาส

เขาก็จะตองเขามา สมัชชาคนจนบาง เครือขายผูยากไร ตามพื้นที่ตาง ๆ ยังมีคนแบบ 

ยายไฮ ยังมีอีกมากมายนะครับ ซึ่งจะตองการความชวยเหลืออยางจริงจัง เพราะฉะนั้น

กระผมจึงไมมองวา เราจะชวยเหลือเฉพาะจุด แตเราจะใชกระบวนการที่ออกแบบใหม  



 ๒๖๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐           พรเทพ ๑๐๙/๒ 

 

ก็คือ องคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมควบคูไปกับองคกรปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งจะเปน

องคกรอิสระ แลวเราจะพยายามผลักดันทั้ง ๒ องคกรนี้ไปดวยกัน แลวใหมันเปนผลสําเร็จ 

ในการชวยเหลือ กระผมคิดวา ขณะนี้เรามองวา ประชาชนอาจจะไดรับความยุติธรรม

ทั่วถึง เพราะวามีศาลตาง ๆ ทั่วถึง ทั่วทุกจังหวัด แตที่จริงแลว กระบวนการยุติธรรมอยาง

ที่ทานตองการ ก็คือ กระบวนการยุติธรรมเพื่อชุมชน คอมมูนิตี จัสติซ ที่เราตองการ ซึ่งเรา   

ใสไวใน (๑) การมีสวนรวมของประชาชน ทุกกระบวนการ ไมวาการบังคับใชกฎหมายของ

ตํารวจ หรือของเจาหนาที่ของรัฐอ่ืน ๆ จะตองจัดใหมีประชาชนมีสวนรวมหมด แลวเมื่อ   

ในกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวม เราใสไวแลวในแนวนโยบายแหงรัฐมันหนีไมพนที่

จะตองจัดสรรในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของการดําเนินงาน เพื่อใหไดผลอยาง

จริงจัง ถาหากวา ยังไมเพียงพอ องคกรปฏิรูปทั้ง ๒ องคกรนี่ จะรับชวง แลวก็ชวยกัน ถา

หากวาทานยังติดใจ เราก็บันทึก อยางที่ผมไดกราบเรียนวา การจัดในเรื่องขององคกรให

พิเคราะห แลวคํานึงถึงในเรื่องของงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับองคกรตาง ๆ ในการ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ถาเผื่อเปนอยางนี้ กระผมคิดวา เราจะครอบคลุม

หมดทุก ๆ ดานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ นาจะชัดเจนนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

คือ ที่ทานอาจารยวิชาพูด ผมก็พยายามคิดตามอยูตลอด ใน ๘๐ (๑) มันพูดถึงเรื่อง

สงเสริมการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงานราชการ          

งานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ  

ยุติธรรม ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           

                                                                                                                    - ๑๑๐/๑ 



 ๒๖๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                          อุทัยวรรณ ๑๑๐/๑ 

 

แตสิ่งที่พวกผมคิดถึงนี่ มันไมใชประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเทานั้น แตเปน

เรื่องงบประมาณ ผมคิดวา ทานลองอานดู (๑) มันไมไดสื่อในเรื่องงบประมาณ และถา

ทานกรุณานะครับ (๗) ของอาจารยสมชัย (๘) ของผม เปนเรื่องของการที่จะตองจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน จะเขียนวา ภาคประชาชน หรือ องคกรพัฒนา

เอกชน ก็ได ในการทําหนาที่ชวยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายในที่นี้ก็ตองกินความ

กวาง กวางอาจจะเปนเรื่องครอบครัวหรือไมใชก็ได แตไปใสวา โดยเฉพาะผูที่ไดรับ

ผลกระทบความรุนแรงในครอบครัว อันนั้น โดยเฉพาะ แตวาในที่นี้ขอความมันบอก       

อยูแลววา มันกวางกวาเรื่องครอบครัว แตเปนเรื่อง หัวใจของมันก็เปนเรื่อง การจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน ที่พวกเราก็ไดรับรองแลวอยูในรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ แลวองคกรพัฒนาเอกชนถามวา จะทํางานดานนี้ไดดีกวาไหม จะชวยงานของรัฐ           

ไดดีกวาไหม คําตอบก็คือ พวกเราก็นาจะเชื่อวา นาจะชวยงานของรัฐไดดีกวา ดูการ

ชวยเหลือทางดานกฎหมายจากสภาทนายความก็ดี แลวจากหนวยงานทั้งหลาย            

ท่ีชวยเหลือทางดานกฎหมาย เขาทํากันจะไมไหวอยูแลว เพราะฉะนั้นถารัฐใหการ

สนับสนุนตรงนี้ และโดยเฉพาะ ผูไดรับผลกระทบความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเมืองไทย

ขณะนี้ก็มีครับ อยางมูลนิธิของคุณหญิงขนิษฐา วิเชียรเจริญ ซึ่งทานก็ลวงลับไปแลว   

หรือวาจะเปนของเสถียรธรรมสถานของแมชีศันสนียอยางนี้ก็มี แตนั่นเปนเรื่องขององคกร

พัฒนาเอกชนที่เขาก็ตองดิ้นรนหางบประมาณกันเองทั้งสิ้น ถาเราเห็นประโยชนตาม (๑) 

ผมวา (๗) ที่กลุมอาจารยสมชัย หรือวา (๘) กลุมผมนี่ มันรับกันไดนะครับ ทานจะตัด

ถอยคําอยางไร ผมก็ยินดี แตมันเปนเรื่องงบประมาณที่มันพูดจาเพิ่มเติมนิดเดียวครับ  

ตรงนี้ ผมวา ถาอยางนี้ผมวา พวกเราก็จะดีใจละครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสวิงครับ พอดีผมดูแลวอาจารยสวิงจริง ๆ ก็เปนเจาของเรื่องดวยซ้ําไปนะครับ   

ถาดูตามเนื้อ เชิญครับ อาจารยสวิงครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ผมเขาใจวา 

เม่ือกี้ที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงไปแลวครั้งหนึ่งนะครับ แลวก็ดูเหมือนวา เราก็    

จะยอม  ไมใสใน  (๒) ซึ่งผมคิดวา เ ร่ืองนี้สําคัญครับ  ผมอยากจะอภิปรายเรื่องนี้  



 ๒๖๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                          อุทัยวรรณ ๑๑๐/๒ 

 

เพราะวาจริง  ๆ  แลว ตอนนี้ เ ร่ืองเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรง              

ในครอบครัวเกิดขึ้นมากครับ องคกรทั้งหลายรองรับเรื่องตาง ๆ เหลานี้ไมหวาดไมไหว 

สรางบานสําหรับเปนที่พักพิงนะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับเด็กและสตรีจํานวนมากนะครับ และ

ทีนี้ผมเขาใจวา ในแงของรัฐเอง ก็ไมสามารถที่จะชวยเหลือในเรื่องนี้ไดอยางเต็มที่ 

บทบาทขององคกรภาคเอกชนจํานวนมากก็เขามาทํางานเรื่องนี้ แตอยางไรก็ตาม ซึ่งผม

คิดวา  ถาเราสนับสนุนเรื่องนี้ใหเขมแข็ง และโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งผมคิดวา อันนี้จะเปน    

นิมิตหมายที่ดีในเร่ืองเกี่ยวกับทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของเรา         

ผมคิดวา เร่ืองนี้สําคัญนะครับ เพราะวาอยางไรก็ตาม ถาเราเห็นวาเรื่องนี้สําคัญ เราจะตั้ง

งบประมาณในเรื่องนี้ สวนวาองคกรทั้งหลายที่ทําในเรื่องนี้ ก็มีระบบของเขาในการที่จะ

มาใชงบประมาณเรื่องนี้ อันนี้จะลดภาระเรื่องนี้ไปไดมาก เร่ืองนี้อยางไรก็ตาม ไมเห็นแก

อาจารยเจิมศักดิ์ ก็เห็นแกคุณอลิสาก็แลวกันนะครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมลองฟง เดี๋ยวครับ อาจารย จะฟงทานศิวะนิดหนึ่งไหมครับ ยกมือนานแลว คนที่ไมมี

ปญหาในครอบครัวครับ 

   นายศิวะ  แสงมณี : ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี  สสร. 

คือ ผมคอนขางเปนหวง ที่จริงผมเห็นควรสนับสนุนนะครับ แตวาผมคอนขางเปนหวงวา 

เทาที่เราพิจารณาแตละมาตรามานี้ เราใชเงินไปเยอะแลวในการสนับสนุน ผมหวงวา 

เหลือมาตราตอไปอีกรอยกวามาตรานี้ รัฐบาลจะมีเงินพอที่จะทําหรือเปลา ผมเปนหวง

ขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นในการเขียน ผมอยากเขียนใหดูมันไมถึงขนาดนั้น แตวา  

ควรสนับสนุน แตวาพอเหมาะ หรืออะไรก็แลวแตนะครับ เพราะวาเทาที่ดูที่ผานมา        

เราสนับสนุน เอ็นจีโอ (NGO – Non-Governmental Organization) ไปครึ่งงบประมาณ

ของประเทศแลวนะครับ เทาที่ผมดูนี่ เพราะวาเราเขียนใหสนับสนุนเกือบทุก ๆ แหง      

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

         

          - ๑๑๑/๑ 



 ๒๖๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                นัชชา ๑๑๑/๑ 

 

อันที่ ๒ ก็คือวา ที่วาความรุนแรงในครอบครัวนี่ ผมคิดวา จะมองดานเดียวไมไดครับ คือ

ตองรูสึกวาฝายสามีเขาอาจจะถูกความรุนแรงเหมือนกัน ไมทราบวาจะอยูในมิตินี้ดวย

หรือเปลานะครับ เพราะวาเทาที่อาจารยเจิมพูดนี่ เอาเฉพาะเรื่องภรรยารุนแรงนะครับ 

เพราะฉะนั้นสามีถูกความรุนแรงนี่ ก็อาจจะไดผลกระทบเหมือนกัน ก็อาจจะตองไดรับการ

สนับสนุนในการใหความชวยเหลือเหมือนกัน และรวมถึงเด็กและเยาวชน อะไรตาง ๆ 

ดวยใชไหมครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ตองชวยนะชวย แตผมคิดวา แตพยายามชวยดู

หนอยวา ถาชวยกันจนหมดนี่ มันจะเหลือเงินไปบริหารประเทศหรือเปลาเทานั้นเอง      

นะครับ นี่ผมเปนหวงนะครับ แตวาอันนี้อาจารยกรรณิการบอกไมตองเปนหวงใชไหมครับ 

แตวาผมอยากจะขอใหพวกเราพิจารณานิดหนึ่ง ในการพิจารณาขอตอไปนะครับวา            

การสนับสนุนอยางนี้นี่ มันตองคิดวา ในทางปฏิบัติมันจะทําไดมากนอยแคไหนดวย       

ผมเปนหวงแคนั้นนะครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการสรุปครับ อาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย ครับ กรรมาธิการ ขออนุญาตเรียนชี้แจงในประเด็นที่มี     

ทานผูแปรญัตติขอใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรภาคประชาชน ที่ทําหนาที่

ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย  โดยเฉพาะผู ได รับผลกระทบจากความรุนแรง               

ในครอบครัว ประเด็นคงเปนอยางที่ ทานศิวะ แสงมณี ไดพูดนะครับ ผมพยายามนับวา

เราพิจารณามา ๘๐ มาตราแลวนี่ ในจํานวน ๘๐ มาตรา มีสักกี่มาตราที่พูดเรื่อง

งบประมาณ งบประมาณ และงบประมาณ นะครับ เขาใจวาพูดคอนขางเยอะครับ แลวก็

เขาใจวา คนมารับหนาที่รัฐบาลคงไมคอยมีเงินไปทําในทุกดานเทาไรนักนะครับ ผมนับดู

คราว ๆ เร็ว ๆ นะครับ ยังไมไดนับทุกมาตรา มีมาตรา ๔๘ ที่พูดเรื่องของการศึกษา เราทุก

คนก็อภิปรายนะครับวา เรื่องการศึกษาสําคัญมาก ตองไมเก็บคาใชจาย ซึ่งงบประมาณ

ดานการศึกษา ปจจุบันก็ประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต ของประเทศ ตกประมาณ ๒ แสนลาน

โดยประมาณ เราพูดถึงคนพิการ ทุพพลภาพทั้งหลาย ในมาตรา ๕๓ นะครับวา จะจัด

สวัสดิการเพิ่มเติมใหแก เขา  เราพูดเรื่องคนไรที่อยูอาศัยนะครับ ซึ่งจะจัดงบประมาณ      



 ๒๖๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                นัชชา ๑๑๑/๒ 

 

ใหเขาเชนเดียวกัน เราพูดถึงมาตรา ๖๐ เร่ืองผูบริโภคครับ วา จะมีองคกรผูบริโภค แลว

เราก็ไปเขียนครับวา จะมีงบประมาณใหองคกรผูบริโภคที่เปนอิสระ เมื่อเชานี้ เอง           

ในมาตรา ๗๗ (๒) เราพูดถึงราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เราพูดถึง

งบประมาณของราชการสวนภูมิภาคอีกนะครับ ในมาตรา ๗๙ วรรคสาม ซึ่งเราแขวนไว

นะครับ ยังมีเร่ืองการศึกษานะครับ เพิ่มเติมวา ตองมีเรื่องของงบประมาณอีก ใน    

มาตรา ๘๖ (๕) ซึ่งจะพิจารณาตอไปนะครับ มีเรื่องกองทุนพัฒนาการเมืองภาคประชาชน

อีก มีอีกหลายมาตรานะครับ ซึ่งผมคิดวา เราพูดถึงงบประมาณ งบประมาณ แลวก็

งบประมาณ พูดถึงกองทุนหลายกองทุนครับ ถาเราพิจารณาไปแบบนี้เร่ือย ๆ นะครับ โดย

ไมดูภาพรวมของรัฐธรรมนูญ ผมเขาใจวา คงมีหลายกองทุน อีก ๑๐ กองทุนเกิดขึ้นใน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน หรือวาตองใชเงินอีกจํานวนมาก ๑ ลานลานในงบประมาณ

ทั้งหมดของประเทศคงไมพอเปนอยางแนนอน ขออนุญาตเรียนหารือทานผูแปรญัตติได

ไหมครับวา เมื่อกี้ไดหารือเร็ว ๆ กับทานรองอัชพร ทานรองเลขาวา ถาไมพูดเรื่อง

งบประมาณนะครับ พูดเรื่องการสนับสนุนองคกรภาคประชาชนที่ทําหนาที่ใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมาย ผมคิดวาเรื่องนี้นาจะไปได แตถาตองการเขียนเรื่องงบประมาณ

นะครับ ผมคิดวามีปญหาแน ทายที่สุดนี่ พอพิจารณา ๒๙๙ มาตรา ตองมาดูหมดครับวา 

ใชงบประมาณจาก ๓ ลานลานนะครับ ไมใช ๑ ลานลาน ปจจุบัน ที่เราเปนอยูปจจุบัน 

กรรมาธิการก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงครับวา ถาพูดเรื่องงบประมาณนี่ อยากใหเรา

พิจารณาอยางรอบคอบนะครับ ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยากหารือนะครับ ถาเราเขียนรายละเอียดอยางนี้นี่ รัฐธรรมนูญเราก็จะนํา

รายละเอียดไปปฏิบัติไปหมด รัฐธรรมนูญนาจะเปนหลักใหญ ๆ นะครับ หรือวาถาเปนไป

อยางทานอาจารยสมคิดพูดนะครับ ตัดคําวา งบประมาณ ออก แลวก็ใหมีการสนับสนุน

อะไรอยางนี้นะครับ มันก็นาจะอยูในตัวเอง อาจารยครับ เดี๋ยวสมาชิกเขายกมือกอนครับ 

ทานสมเกียรติครับ  

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็คงจะเปนประเด็นที่ผมเคยไดกลาวไวในสภานี้แลวนะครับ           



 ๒๖๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                นัชชา ๑๑๑/๓ 

 

คือ ถาเผื่อเราจะรางรัฐธรรมนูญตรงนี้ แลวก็มาเอาคําวา งบประมาณ เปนตัวจํากัดในการ

รางที่ไมกวางขวางขึ้น ผมวามันก็แลดูจะคับแคบไปนะครับ เพราะวาถาเผื่อจะมาบอก    

กันวา  ไอนี่ก็ตองการงบประมาณ  ไอนั่นก็ตองการงบประมาณ  ไอโนนก็ตองการ

งบประมาณ -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๑๑๒/๑ 



 ๒๖๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                สพุิชชาย ๑๑๒/๑ 

 

ก็ทุกวันนี้ครับ ถาเผื่อไมมีงบประมาณ ทานจัดโครงการอะไรใหสวยหรูที่สุดแลวนี่ มันเดิน

ไมไดครับ ดังนั้น ถาเผื่อในการที่จะดําเนินการคุยกันเรื่องงบประมาณ ผมมีความมั่นใจ 

ประเทศเรานี่ ในอนาคตถาเผื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานไปใชดวยดีนะครับ สภาวะ

เศรษฐกิจเราจะดีขึ้น การเงินเราจะดีขึ้น เราก็เจียดจายใหมันครบทุกภาคสวนเสีย แตก็

ตองดูวา อันไหนสําคัญมากกวา อันไหนสําคัญนอยกวา อันไหนจัดลําดับความจําเปน

กอนหลังใหมันเหมาะเจาะลงตัว ผมวามันก็กระจายเรื่องงบประมาณลงไปได คงไมมี

ประเด็นปญหาเรื่องงบประมาณมาเปนตัวขีดกั้นการรางรัฐธรรมนูญใหกวางขวางขึ้น     

นะครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ นอกจากที่ทานเสนอ ขางบนผมเขาใจวา ตองใชงบประมาณทั้งนั้นนะครับ เพียงแต

วาเราจะใสใหมันชัดขนาดนี้ไหม อาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขอปรึกษาครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธาน เจิมศักดิ์ครับ จริง ๆ 

ทานประธานพูดนี่ คําพูดเดียวที่ผมอยากจะใช เหมือนกันเลยครับ คือ ทั้งหมดนี้ตองใช

งบประมาณหมด แตครั้งนี้ตองการใหจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน 

ทุกเรื่องที่เราพูดมา ใชงบประมาณหมดครับ อาจารยสมคิด ผมเปนนักเศรษฐศาสตร      

ผมดูมาทั้งหมดทุกเรื่องเลย ผมตรงกับทานประธานเปะเลย ผมตั้งใจจะขึ้นมาพูดตรงน้ี      

เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้หลักการ ตองดูหลักการนะครับ ผมไมไดเปนฝายคาน หรือฝายอะไร

ที่มาขอรัฐบาล เพื่อจัดสรรงบประมาณให แตเราดูหลักการวา เที่ยวนี้งบประมาณมันตอง

ใชอยูแลว ถาคนเกิดมีปญหาในเรื่องการชวยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะ นี่เนนไปดวย

โดยเฉพาะความรุนแรง มันก็ตองใช แตงบประมาณอันนั้นแทนที่รัฐจะทําเอง ขอใหชวย

กับองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งมันตองใชอยูแลว และทุกเรื่องที่เราพูดกันมานั่นนะครับ       

ใหมีฐานขอมูล ใหมีอะไรตออะไร ก็ตองใชงบประมาณทั้งนั้นละครับ เพียงแตอันนี้                 

ใชงบประมาณ แตใหไปจัดสรรใหองคกรพัฒนาเอกชน  เพราะพิสูจนแลวครับวา          

งานประเภทอยางนี้ องคกรพัฒนาเอกชนจะทํางานไดมีประสิทธิภาพกวา กรุณาเถอะครับ 

ประเด็นมันไมไดอยูที่วา ใชงบประมาณ หรือไมใช มันตองใชอยูแลว เพียงแตไปหาองคกร 

 



 ๒๗๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                สพุิชชาย ๑๑๒/๒ 

 

พัฒนาเอกชน แลวเรื่องนี้เงินไมมากหรอกครับ ถาผมเปนรัฐบาล ผมเห็นเลยวา เร่ือง  

อยางนี้เงินนิดเดียวครับ ทานคิดสัดสวนทั้งหมด เงิน กระทรวงสาธารณสุขเคยแลวในการ

ใชเงินใหเปนประโยชน แลวเขาก็ทํางานไดดีดวย แลวหลายประเทศพิสูจนอยางชัดเจน

ครับ  งานลักษณะนี้รัฐทําไมไดครับ หนวยงานของรัฐมีเรดเทป (Red tape) มาก การที่จะ

ชวยองคกรประเภทอยางนี้ ผมเคยไปศึกษาเรื่องนี้ อยางที่เรียนวาที่สก็อตแลนด ผมถาม

วาทําไมหนวยงานของรัฐทําไมได เขาบอกวา เวลาคนถูกทําราย ผูหญิงถูกตีนี่ มันมีเวลา

กลางวันไหม เขาตีเวลากลางคืนทําอยางไร เขาตีเวลาดึกดื่นทําอยางไร เวลาที่มันมีปญหา

เกิดขึ้นนี่ หนวยงานพัฒนาเอกชนเขาทํางานไดดีกวา แลวผมไปถามเจาหนาที่ของรัฐ แลว 

เขาบอกวา ถูกกวาเขาทําเองเยอะแยะเลย ประเด็นที่ผมพูดนั้นไมไดปฏิเสธวา เงินมันตอง

ใชหรือไมใช เงินมันตองใชอยูแลวเมื่อเกิดเหตุ เพียงแตจะใหใครเปนคนใชเทานั้นเองครับ

ทานประธาน ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมหารอืทานกรรมาธิการนะครับ เมื่อกี้ฟงวากรรมาธิการก็รับ รับวาถอยคํานี่นะครับ

รับไดครับ ทานที่ขอสงวนคําแปรญัตติไว เพียงแตขอใหตัดคําวา จัดสรรงบประมาณ ออก 

อยางนี้รับไดไหม แลวเดี๋ยวมาลงมติกันวา จะใหมีคําวา จัดสรรงบประมาณ หรือไม          

ดีไหมครับ เพราะวา ผมวาเขาใจแลวละ เพียงแตวาตอนนี้เราจะเอาอยางไร ทานอลิสา

ครับ ตอนนี้มันเขาใจแลว เพียงแตวา เดี๋ยวถามกรรมาธิการกอนวา สิ่งที่ตองการเสนอนั้น      

เปนทางการไหม เชิญครับ ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ กราบเรียนอยางนี้ครับวา ถาเขียน            

ในรัฐธรรมนูญดวยถอยคําวา ใหมีการจัดสรรงบประมาณ ไวในตัวบทบัญญัตินี้เขาไปนั้น   

ก็เปนการผูกพันวา ในการจัดงบประมาณประจําปนั้น จะตองมีการจัดสรรงบประมาณ    

ซึ่งกับหนวยงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นอีกกี่หนวยงานก็ไมทราบ ถามวาเปนไปไดที่รัฐบาลอาจจะ

จัดเงินทุนกอนหนึ่ง แลวกี่องคกรจะตั้งขึ้นมา ก็ใชเงินกอนนี้ ซึ่งมันจะเปนผลรายแกตัว

องคกรเองที่จําเปนตองไปแบงเงินกอนนั้นลงไป ทําใหประสิทธิภาพในการเอาไปใช       

ยิ่งนอยลงไป -----------------------------------------------------------------------------    - ๑๑๓/๑ 



 ๒๗๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐             วีรุทัย ๑๑๓/๑ 

 

กระผมเองก็เลยกราบเรียนอยางนี้ครับวา ถาเราใชคําเปนกลาง ๆ วา สนับสนุนการ

ดําเนินการขององคกรภาคเอกชน คือ ไมเขียนผูกพันกับงบประมาณไว แตรัฐตองมีหนาที่

สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชน ไมวาดวยตัวเงิน หรือดวยวิธีการอื่นใด 

เพื่อใหเกิดการดําเนินการนี้ใหเปนผลขึ้นมาใหได มันก็จะไมเกิดเปนเงื่อนไขในการออก

กฎหมายงบประมาณตอนะครับ อันนั้น คือ สิ่งที่กราบเรียนเสนอครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันก็จะหลักการเดียวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป รับไดไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอนิดเดียววา    

ที่บอกวา จัดสรรงบประมาณนั่นนะครับ จริง ๆ แลว ถาในหลักการนี้ ไมไดหมายความวา 

ทุกองคกรพัฒนาเอกชนจะไดรับการจัดสรร แตเขาก็จะเลือกที่มีประสิทธิภาพ และ

ประเมินผลงานแลววา ทํางานไดดี ระบบการบริหารงานก็เปนอยางนั้น ถาผมเปนรัฐบาล

ผมก็ไมใชใหทุกองคกรที่ เขามา  แตเมื่อแนวทางมันเปนอยางนี้  ก็หมายความวา             

ผมจะเลือกที่ มีประสิทธิภาพ  แลวก็ใหตามความจําเปน  การที่ เขียนอยางนี้ ไมใช

หมายความวา ตองใหที่พอเพียง หรือใหจํานวนมาก เขียนเพียงแค ใหจัดสรรเปนแนว 

กวาง ๆ เขาก็ไปดูกันเอง เพราะฉะนั้นถึงเวลานั้น ถาในที่นั่งอยางนี้ ทานเปนรัฐบาล        

ผมเปนฝายคาน ผมก็จะตองบอกวา ใหเอามาก เอานอยอะไร ก็ไปวากันเอา ไมไดไป

จํากัดขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นขอเถอะครับ แคนี้เองนะครับ เพียงแคใหแนววา                   

ใหงบประมาณเขา สวนจะใหมาก ใหนอย เร่ืองของเขา จะใหกี่องคกรก็เรื่องของเขา มันก็

เปนเรื่องที่เขาตองไปประเมินผลงานกันเอง ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมขอเอาหลักกรรมาธิการเปนหลักนะครับ แลวผมจะถามแลวนะครับ ในสวนวาจะใหมี

คําวา จัดสรรงบประมาณ ใสลงไปหรือไมนะครับ สวนหลักการอื่นก็เปนไปตามที่

กรรมาธิการเสนอนะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

 



 ๒๗๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐             วีรุทัย ๑๑๓/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอเอา (๗) ของทานอาจารยสมชัยเปนหลักนะครับ เพราะของอาจารยอยู (๘) ขอเอา (๗) 

ของอาจารยสมชัยเปนหลัก  แลวถอยคํา  กรรมาธิการได เสนอถอยคําอยางที่                

ทานอาจารยอัชพรเสนอสักครูนะครับ โดยไมมีคําวา ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ 

นะครับ ผมจะถามทานสมาชิกวา เห็นดวยกับกรรมาธิการหรือไม ถาเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูที่ขอแปรญัตตินะครับ ที่มีคําวา จัดสรร

งบประมาณ เขาไปดวยนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ไมมีทานใดยังไมไดลงคะแนนนะครับ ปดการลงคะแนน 

เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๓๘ ไมเห็นดวย ๒๔ งดออกเสียง ๑ นะครับ 

เปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอถอยคําสักครูนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐             วีรุทัย ๑๑๓/๓ 

 

    (๗) ของทานอาจารยเจิมศักดิ์นี่ ยังติดใจไหมครับ อาจารยสวิงครับ      

เชิญครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ผมอยากจะฟงกรรมาธิการครับ ทานประธานที่เคารพ 

ผม สวิง ตันอุด นะครับ คือจริง ๆ แลว เร่ืองเกี่ยวกับ (๗) วาดวยเรื่องการปรับปรุงกฎหมาย

ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญนี่นะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้สําคัญนะครับ เพราะวาเปนปญหามาโดย

ตลอดนะครับวา การที่เราเขียนรัฐธรรมนูญไวอยางดีนะครับ แตวาในกฎหมายประกอบ  

ก็ดี กฎหมายลูกก็ดี หรือกฎหมายอื่น ๆ ก็ดีนะครับ ที่เกี่ยวของ มักจะขัดกับรัฐธรรมนูญ   

ซึ่งผมคิดวา เรื่องนี้เปนปญหามาโดยตลอดนะครับ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับทางดาน

กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางดานชุมชนก็ดี กฎหมายตาง ๆ 

ก็ดีนี่นะครับ ผมคิดวา อยากจะฟงกรรมาธิการครับวา เร่ืองนี้มันจะอยูในตรงไหนนะครับ      

ถากรรมาธิการชี้ชัดนะครับ ผมก็จะรับฟงครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานกรรมาธิการครับ เชิญอาจารยอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในแงหลักการนั้น เห็นดวยวา กฎหมาย           

ที่ขัดรัฐธรรมนูญ ควรจะไดรับการแกไขใหหมด แตที่กราบเรียนหารืออยางนี้ครับวา --------       

 

           - ๑๑๔/๑ 



 ๒๗๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐         ปทิตตา ๑๑๔/๑ 

 

การฝากหนาที่นี้ไวใหกับรัฐบาลนั้น อาจจะไมไดเปนไปอยางที่หวัง เพราะวาหลายครั้ง

หลายหนที่ผานมานั้น  รัฐบาลเองก็จะมองวา  กฎหมายที่ตราขึ้นนั้น  ไมไดขัดตอ

รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นถาบอกวา ใหหนาที่รัฐบาลไปแกไขกฎหมายที่ขัดนั้น รัฐบาลก็จะ

ตอบกลับมาวา กฎหมาย รัฐบาลดูแลวไมขัด ซึ่งมันจะตองไปใหองคกรอื่นชี้ จะกราบเรียน

อยางนี้ครับวา ความจริงทานอาจารยวิชาไดกรุณาชี้แจงแลววา หัวใจหลักสําหรับ

แนวนโยบายดานการยุติธรรม และดานกฎหมายนั้น อยูที่การจัดตั้ง ๒ องคกรเกิดขึ้น 

องคกรหนึ่ง คือ องคกรดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรม และอีกองคกรหนึ่งที่สําคัญมาก คือ

องคกรปฏิรูปกฎหมายที่เปนอิสระ ตรงนั้นที่เราเขียนใหตั้งองคกรนี้นั้น องคกรนี้จะเปน     

ผูตรวจสอบกฎหมายทั้งหมด แลวก็กฎหมายตาง ๆ ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญนั้น องคกรนี้ก็จะ

เปนผูดูแล กระผมเลยขออนุญาตวา ใน (๗) ที่เสนอนั้น ถาไมเขียนไว แลวก็เปนหนาที่หนึ่ง

ขององคกรในการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งในบทเฉพาะกาลนั้น ไดเขียนชี้แนวหนาที่นี้อยูแลววา 

ในบรรดากฎหมายลูกที่กําลังออกตามรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งหมดนั้น องคกรนี้จะตองเปน

ผูจัดทํา หลังจากเขาจัดทําเสร็จ เขาจะตรวจสอบกฎหมายที่มีอยูวา กฎหมายใดขัดตอ

รัฐธรรมนูญบาง นอกจากนี้การเขียนขึ้นไวใน (๗) ในแงกฎหมายอาจจะเปนเงื่อนแงหนึ่ง 

ที่มีการหยิบยกขึ้นไดวา บรรดาบทกฎหมายถึงแมจะมีเนื้อหาขัดตอรัฐธรรมนูญ แตเมื่อใด

ก็ตามที่ยังไมไดมีการแกไขกฎหมายนั้น กฎหมายนั้นก็เลยชอบดวยรัฐธรรมนูญอยู จนกวา

จะมีการแกไข ซึ่งไมอยากจะใหมีการหยิบยกเงื่อนไขนี้ขึ้นมาโตแยงกัน เพราะวาถา

กฎหมายใดเนื้อความมันขัดตอรัฐธรรมนูญ มันก็ขัดตอรัฐธรรมนูญ ถึงแมจะยังไมมีแกไข

กฎหมายนั้น ก็เอาไปใชบังคับไมไดอยูในตัว ผมเลยขออนุญาตอยางนี้ครับวา ถาใน (๗) 

นั้นไมไดเขียนไว แตบันทึกไววา เปนหนาที่หนึ่งขององคกรอิสระในการปฏิรูปกฎหมายที่

จะตองไปจัดทําขึ้น ไมใชรัฐบาลเปนคนจัด เพราะวาคงจะเปนไปไดยากที่รัฐบาลจะชี้วา 

กฎหมายที่ตัวเองออกมามันขัดตอรัฐธรรมนูญ เขาก็คงยืนยันอยูอยางนั้นนะครับ มันจะ

ไดผลกวา แลวก็ไดผลตรงตามที่ทานผูแปรญัตติเสนอครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยสวิงครับ รับไดไหมครับ 

 



 ๒๗๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐         ปทิตตา ๑๑๔/๒ 

 

  นายสวิง ตันอุด  :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ฟงคําชี้แจง

ของคณะกรรมาธิการแลว ก็เห็นชอบดวย แลวก็เห็นชอบดวยวาฝากเรื่องนี้ไวกับรัฐบาล

ไมไดครับ ทานประธานครับ ขอใหบันทึกเรื่องนี้ไวดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบคุณครับ ของอาจารยสุรชัย ยังติดใจไหมครับ ผานไดไหมครับ (๗) ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ขอบคุณทานประธานครับ สําหรับ (๗)       

ที่กระผมขอแปรญัตติเพิ่มเติมไวนะครับ มีขอความอยางนี้ครับ ตราและปรับปรุง

บทบัญญัติแหงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยู 

กราบเรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา เมื่อพูดถึงพันธกรณี

ระหวางประเทศ เดิมเรามีพูดอยูในมาตรา ๔ นะครับ เกี่ยวกับเร่ืองของสิทธิ เกี่ยวกับเร่ือง

ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวา จะไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงพันธกรณี

ระหวางประเทศที่ไดทําไว แตตอมาทางกรรมาธิการยกรางเห็นชอบ ใหตัดคําวา พันธกรณี

ระหวางประเทศ ในมาตรา ๔ ออก ทีนี้เนื่องจากในแนวนโยบายดานการตางประเทศ          

ในมาตรา ๘๑ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปถึงนะครับ ทานก็ไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๑ วา รัฐตอง

สงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ ตลอดจนตองปฏิบัติตาม

สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ทําไวกับ

นานาประเทศ ซ่ึงหมายความวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะรองรับเรื่องของพันธกรณีที่

ประเทศไทยไดทําไวกับตางประเทศวา มีผลผูกพันรัฐที่จะตองสงเสริมและปฏิบัติตาม     

เมื่อเปนเชนนี้ เมื่อภาพรวมของรัฐธรรมนูญเปนเชนนี้ ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้

ครับวา การที่เราจะรับเอาพันธกรณีระหวางประเทศใหมีผลผูกพันรัฐที่จะตองปฏิบัตินั้นนี่ 

อาจจะมีความสัมพันธเร่ืองของกฎหมายภายนอก คือ กฎหมายระหวางประเทศที่ไทย     

ไปผูกพันเอาไวกับกฎหมายระหวางประเทศวา สอดคลองตองกันหรือไม ซึ่งถาหาก

ความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศ และกฎหมายภายในประเทศมีความ

ขัดแยง หรือไมสอดคลองตองกันแลวนี่ จะมีปญหาในทางปฏิบัติครับวา จะถือปฏิบัติตาม

ระหวางกฎหมายภายในประเทศ หรือพันธกรณีที่ รัฐไดไปผูกพัน และรับเขามานะครับ      

                              - ๑๑๕/๑ 



 ๒๗๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             ประไพพิศ ๑๑๕/๑ 

 

เพื่อขจัดปญหาดังกลาว ผมจึงเห็นวา เราควรที่จะตองมีการตรากฎหมาย และปรับปรุง

กฎหมายใหมีความสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยไปทํา และจะได

รองรับ มาตรา ๘๑ ที่เดี๋ยวเราจะไดพิจารณาตอไปนะครับวา รัฐจะตองมีความผูกพันดวย 

เพื่อปองกันปญหาเรื่องความขัดแยงระหวางพันธกรณีระหวางประเทศ กับกฎหมาย

ภายในประเทศครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานยังติดใจไหมนะครับ อาจารยสุรชัยครับ ตกลงทานติดใจอยูไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ ที่อาจารยสุรชัย ขออนุญาตเอยนาม ทานไดเปนหวงในเรื่อง

ของพันธกรณีระหวางประเทศนะครับวา นาจะตองมีการปรับปรุงกฎหมายในสวนนี้      

ผมขอเรียนวา ในมาตรา ๘๑ อยางที่ทานไดเอยมา เราไดยืนยันในเรื่องของการที่จะตอง

ปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองสนธิสัญญาในดานสิทธิ

มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี อันนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะวาถือวา เปน

หลักสากล แลวก็เปนกฎหมายประเภทที่ รัฐทุกรัฐจะตองยอมรับ แลวก็ดําเนินการ 

โดยเฉพาะการบัญญัติไวในกฎหมายภายใน อยางไรก็ดี การตรวจสอบวา กฎหมายใด

เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับพันธกรณีที่จะเกี่ยวของกับองคกรระหวางประเทศ แลวจําเปนที่

จะตองบัญญัติไวเปนกฎหมายภายในหรือไมอยางไร หรือวาจะตองใชไดเลยในทันทีนี่   

แตเดิมมาเราก็ขาดเจาภาพในการดูแลวา เราจะใหองคกรใดนะครับ เพราะวาเทาที่แลว

มา ก็มีกระทรวงการตางประเทศบางนะครับ แตวาก็ไมครอบคลุมในทุกดานนะครับ 

เพราะวาทานก็มีภารกิจในการทําหนาที่ โดยเฉพาะเรื่องของสนธิสัญญานี่ ก็ไมมีเวลาที่จะ

ตรวจสอบ ดังนั้น ที่เราเตรียมการเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายนี่ อันนี้จะเปน

องคกรที่ดําเนินการในดานนี้ดวย ก็คือ ครอบคลุมกฎหมายทุกอยาง ไมวาจะเปนกฎหมาย

ภายใน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายที่จําเปน เพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อความ  



 ๒๗๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             ประไพพิศ ๑๑๕/๒ 

 

ผูกพันในเรื่องของพันธกรณี ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตอไป ผมขอเรียนวา องคกรนี้จะ

เปนองคกรที่มีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ อยากใหมองเปนองครวมนะครับ ในสิ่งที่ทาน

ไดกลาวมาแลวนี่ ก็คิดวา เราก็ยอมรับแลววา เรามีความจําเปน เพราะวากฎหมายของ

ประเทศเรานั้น ก็ยังมีกฎหมายที่จะตองรองรับภารกิจที่ทําไวกับตางประเทศอีกมากมาย

นะครับ แตวาควรจะเปนองคกรอิสระที่จะดําเนินการ ซึ่งก็เตรียมการจัดตั้ง อยางที่ได

ดําเนินการอยูในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ถาเผื่อบันทึกไวในเจตนารมณวา ทาน

ตองการที่จะใหมีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธกรณีระหวางประเทศ ก็เปน

ภารกิจที่มีความสําคัญขององคกรนี้ครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสุรชัยยังติดใจไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  คืออยางนี้ครับ ทานอาจารยวิชา ขอหารือ

ทานอาจารยนะครับ สิ่งที่ทานอาจารยวิชาไดอภิปรายมา ก็ตรงกันกับสิ่งที่ผมนําเสนอ    

นะครับ ทีนี้ที่ผานมา ก็เปนอยางที่ทานอาจารยวิชาไดชี้แจงนะครับวา ที่ผานมาเราหา

เจาภาพไมได ในเร่ืองของการที่จะมาตรวจสอบกฎหมายภายในประเทศที่ยังไมรองรับ

พันธกรณีระหวางประเทศ หรือขัดแยงกับพันธกรณีระหวางประเทศ เพราะฉะนั้นผมก็

เขาใจแลววา คําชี้แจงของทาน ทานจะตองชี้แจงวา มารวมอยูใน (๕) แตในเมื่อมันเปน

ปญหา แลวปญหานี้มันเปนปญหาใหญครับ ที่ทําใหตางประเทศเขามองประเทศไทยวา 

เรากาวตามไมทันกฎหมายระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้น ผมถึงตองขออนุญาตวา         

เราเพิ่มเติมเพื่อใหเห็นเลยไดไหมครับวา ตรงนี้มันคือพันธกิจเฉพาะหนาที่เราจะตอง    

เนนย้ําใหตองมีการรีบทํา สวนพันธกิจตรงนี้ จะอยูใน (๕) นี่ผมไมขัดของ แลวก็เห็นดวย

กับทานอาจารยดวยซ้ําไป แตเปนการย้ําใหเห็นวา การปฏิรูปเร่ืองของกฎหมายที่จะมา

รองรับพันธกรณีระหวางประเทศนั้น เปนนโยบายหนึ่งในสวนนี้ คือ สวนที่เกี่ยวกับ

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แตเห็นดวยกับทานครับวา ใหเปนภารกิจขององคกร

ปฏิรูปกฎหมายตาม (๕) หารือทานอาจารยครับ ดีไหมครับ                          - ๑๑๖/๑ 



 ๒๗๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    กุลนที ๑๑๖/๑ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ในมาตรา ๘๐ สมาชิก คือ ทานสุรชัย ขอเพิ่ม (๗) ดูแลวกรรมาธิการ              

ไมเห็นชอบใหเพิ่ม (๗) นะครับ ผมจึงถามวา หากสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่                    

ไมเห็นชอบใหเพิ่ม (๗) ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานสุรชัยที่สงวนคําแปรญัตติไว          

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน  เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ            

เห็นดวย ๔๒ ไมเห็นดวย ๒๔ งดออกเสียง ๑ เทากับไมเพิ่ม (๗) นะครับ ดังกลาว                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    กุลนที ๑๑๖/๒ 

 

  มาตรา ๘๐ มีสวนใดที่คางของทานใดอีกไหมครับ ไมมีแลวนะครับ ผมขอ

หารือครับ ทานสมาชิกที่ มีการแขวน  มาตรา ๗๙ ไวตั้งแต (๓) เปนตนไปนะครับ                  

ถามกรรมาธิการวาจะพิจารณาชวงไหนครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : เรียนทานประธาน

ครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ กรรมาธิการ ผมนัดกับกลุมการศึกษาไว ๑๐ โมงครึ่ง

ครับทาน คงจะขอเปนบายไดไหมครับ บายตรง ที่เขามาตอนพัก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :         

ก็เอาเปนวาไมพิจารณาวันนี้นะครับ  

รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : ครับ ไมทันครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แขวนไวกอนนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฎิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สวนท่ี ๖ 

แนวนโยบายดานการตางประเทศ ไมมีการแกไข มาตรา ๘๑ มีการแกไข มีผูแปรญัตติ                    

ขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีสมาชิกตั้งแตกลุมทานอาจารยวิชัย รูปขําดี นะครับ ตั้งแตวรรคแรกเปนตนไปนะครับ               

มี ๒ กลุม คือ กลุมอาจารยวิชัย กับกลุมอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ มีตัวแทนของกลุม 

อาจารยวิชัยครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทานประธานครับ กระผม นายสมยศ                  

สมวิวัฒนชัย เปนตัวแทนของกลุมนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานสมยศครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ในมาตรา ๘๑ นี่นะครับ ทางกลุมไดเสนอ             

ใหตัด ตลอดจนตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคกร

ระหวางประเทศ นะครับ เพราะเห็นวาขอความดังกลาวจะเปนการผูกมัดรัฐมากเกินความ 



 ๒๘๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                    กุลนที ๑๑๖/๓ 

 

จําเปน รัฐควรจะอยูบนพื้นฐานของหลักความเสมอภาค และหลักกฎหมายระหวาง

ประเทศเทานั้นครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยังไมหมดหรือครับ 

  นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย  :  สวนในวรรคที่ ๓ และวรรคที่ ๔ นี้ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยววาอีกทีไดไหมครับ เอาทีละวรรคครับ 

  นายสมยศ  สมวิวัฒนชัย  :  ขอบคุณมากครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในมาตรา ๘๑ กลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ก็มีแปรไวนะครับ แตคนละหลักการเลยนะครับ 

เพราะฉะนั้นขอใหกรรมาธิการชี้ แจงกลุมของอาจารยวิชัยกอนครับ  เชิญครับ                        

เชิญอาจารยสุพจนครับ 

  นายสุพจน  ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม 

สุพจน ไขมุกด ครับ ในมาตรานี้นะครับ เราจะเห็นวา มันเปนเรื่องของแนวนโยบาย        

ทั่ว ๆ ไปนะครับ ที่วารัฐจะตองปฏิบัติอยางไรนะครับ ในกรณีที่วา จะตองสงเสริม  

สัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศนะครับ แลวก็พึงถือปฏิบัติตอกัน     

อยางเสมอภาค คืออันนี้มันเปนบททั่ว ๆ ไปแลวครับ ที่วาเราจะตองปฏิบัติตอกัน        

อยางเสมอภาค ไมวาจะเปนรัฐเล็กหรือรัฐใหญนะครับ อันนี้มันเปนที่อยูในมาตราของ  

ชารเตอร (Charter) ของสหประชาชาติดวยนะครับ  ---------------------------------------------  

 

                                                                                                                  - ๑๑๗/๑ 

   

   

   

 

 



 ๒๘๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                              นงลักษณ ๑๑๗/๑ 

 

มันเปนขอความที่อยูทั่ว ๆ ไป แลวก็ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มันก็มีอยูแลวนะครับ         

ที่ขอความนี้ เพราะฉะนั้น แลวก็ในกรณีที่วา เราจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศนี่ มันก็เปนหลักตามกฎหมายทั่วไปอยูแลวนะครับ กฎหมายของประเทศทั่วไป 

แตวาถาเราไปทําสนธิสัญญา ไปทําความตกลงกับตางประเทศ เรามีหนาที่ที่จะตอง

ปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น ตามพันธกรณีนั้น ๆ นะครับ แลวก็สิ่งเหลานี้ตาง ๆ มันก็ไมได

ไปขัดกับกฎหมายภายใน  หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ  เพราะวาเรามีการตรวจสอบ               

อยูตลอดเวลาวา กรณีที่จะไปทําสนธิสัญญาตาง ๆ กับตางประเทศนั้น กอนที่จะไปทํา  

เราจะตองปรึกษากับองคกร หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกอนนะครับ เพราะฉะนั้นจึงเปน

ที่แนใจวา พันธกรณี หรือวาพันธกิจอะไรตาง ๆ ที่เราไปทํากับตางประเทศ สนธิสัญญา

ตาง ๆ นี่ เราจะไดรับการที่จะดูแลอยางดีนะครับ กอนที่ปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้น ๆ ครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมยศ พอใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจงแลวครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ กลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ ของอาจารยสวิงครับ เชิญครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ในมาตรา ๘๑ นะครับ        

ในกลุมของเราเองนี่นะครับ ที่จริงแลวทั้งหมดนี่นะครับ เปนเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริม 

สรางสัมพันธไมตรีนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับนานาประเทศนี่นะครับ แตสิ่งที่เปนประเด็น         

นี่นะครับ ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับทําอยางไรนี่นะครับ การที่จะไปทําพันธกรณีใด ๆ นี่นะครับ 

กับตางประเทศนี่นะครับ หรือองคกรระหวางประเทศนี่ นั่นก็คือวา จะตองยึดหลักในแง

ของความเปนธรรมตอประชาชน เพราะวาที่ผานมานี่ เปนปญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด            

ครับวา เวลารัฐไปดําเนินการสรางพันธกรณี สรางสัญญานะครับ ระหวางประเทศในเรื่อง

เกี่ยวกับการคาใด ๆ ก็แลวแตนี่ มักจะไมคํานึงถึงเรื่องนี้ ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็เปนเรื่องที่

สําคัญนะครับ ดังนั้น เราก็จะขอที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขในมาตรานี้นะครับวา ทําอยางไร   

ถึงจะมีคําวา เปนธรรมตอประชาชน  นะครับ อันนี้  คือ  ประเด็นที่ผมขอแปรญัตติ      



 ๒๘๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             นงลักษณ ๑๑๗/๒ 

 

นะครับ แตวาในสวนของวรรคทายนี่นะครับ อาจารยจรัสเปนผูขอแปรนะครับ ดังนั้น     

ขอเชิญอาจารยจรัสในชวงนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวคอยวากันทีละวรรคนะครับ คือ หารือทานสมาชิกดวยนะครับ บางมาตรานี่ บางที

ทานเพิ่มเปนคําเขามานะครับ หลักการไมไดตางกันเลยนะครับ ถาดูแลว คําที่ทานเสนอ

มาแลวนะครับ ถาไมเสียหาย หรือไมผิดหลักการครับ ก็ขอความกรุณาไมตองอภิปราย    

นะครับ สวนทานกรรมาธิการชวยดูถอยคําดวย  ถารับไดนะครับ ไมผิดหลักการ             

ไม เสียหาย  ก็ชวยรับใหหนอยนะครับ  ที่วรรคที่  ๑  อาจารยสวิงอภิปรายไปแลว            

เชิญกรรมาธิการครับ ทานสุพจนครับ 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

ผม สุพจน ไขมุกด ครับ ทานประธานครับ ผมเขาใจเปนอยางดีนะครับ ถึงความกังวลของ

ทานผูแปรญัตตินะครับ แตจริง ๆ แลวทานจะเห็นวา ในวรรคสอง ผมถือโอกาสพูดใน  

วรรคสามดวยนะครับ เพราะวามันเกี่ยวพันกันนะครับ ทานจะเห็นวา ในวรรคสองและ

วรรคสามนะครับ ขอความตาง ๆ มันจะไปอยูในมาตรา ๑๘๖ ซึ่งเรายังไปไมถึงนะครับ 

เกี่ยวกับการทําสนธิสัญญาตาง  ๆ  ซึ่งประเทศไทยหรือรัฐบาลไทย  โดยกระทรวง

ตางประเทศนี่นะครับ ก็มีหนาที่อยูแลวนะครับ ที่จะทําสนธิสัญญานั้นอยางเปนธรรม   

แลวก็เปนผลประโยชนสูงสุดของรัฐบาลไทย ของประชาชน เพราะฉะนั้นที่ทานไดขอ    

แปรญัตติมานะครับ ทุกอยางนี่มันจะสอดคลองกับในมาตรา ๑๘๖ ซึ่งเราจะพิจารณากัน

ตอไปนะครับ ในเรื่องเกี่ยวกับการทําสนธิสัญญา หรือวาพันธกรณีกับระหวางประเทศ   

นะครับ ขอเรียนแคนี้ครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสวิงครับ พอรับกันไดไหมครับ เชิญครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ก็ผมมาดูสิ่งที่ทานกรรมาธิการ ผม สวิง ตันอุด นะครับ

ทานประธานครับ มาดูทานกรรมาธิการที่ไดเพิ่มขอความเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญา       

ดานสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเปนภาคีนะครับ ซึ่งผมก็คิดวา ก็พอจะรับไดครับ        

ทานประธาน ขอบคุณครับ 



 ๒๘๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                              นงลักษณ ๑๑๗/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ วรรคสองนะครับ วรรคที่ ๒ ของอาจารยวิชัย ไมมีนะครับ ไมไดแปร      

อะไรไว สวนวรรคสองของอาจารยสวิงนะครับ มีเพิ่มคําวา กิจการ เขามานะครับ พอจะรับ

กันไดไหมครับ เชิญครับ 

    

                                    - ๑๑๘/๑ 



 ๒๘๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     สมร ๑๑๘/๑ 

 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่ เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ          

พอรับไดครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณนะครับ วรรคที่ ๓ ของกลุมอาจารยวิชัยนะครับ เพิ่มขึ้นใหมนะครับ ขอเพิ่ม

ขอความ ทานสมยศครับ ติดใจไหมครับ ถาไมติดใจ ก็ขออนุญาตผาน เชิญครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  อันนี้นี่ขอเพิ่มนะครับ ในวรรคที่ ๓ นี่นะครับ    

ดวยเหตุผลก็คือวา ทางดานนโยบาย ทางดานตางประเทศ อยากจะใหมันมีความชัดเจน

และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับ รวมทั้งเพิ่มมาตรการ แนวทางปองกัน แลวก็เยียวยา 

ผลกระทบ เพราะจะเปนแนวทางที่สําคัญของรัฐในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ก็คือ

ในเนื้อหาในวรรคที่ ๓ ก็คือวา การจัดทําความสัมพันธระหวางประเทศ ในดานการคา  

การลงทุน และการบริการตองเปนไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และ

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนตองใหความคุมครองและดูแล

ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ และมีกระบวนการตัดสินใจที่ถวงดุลระหวาง    

ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และภาคประชาสังคม ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ อาจารยปกรณครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ความจริงขอหวงใยของทานสมาชิกที่ไดกรุณาเติมไวในวรรคที่ ๓ 

เมื่อสักครูนี้นะครับ ถาไดกรุณาอานในมาตรา ๑๘๖ โดยละเอียด เราจะเห็นวา เปนเรื่องที่

เราไดระบุไวชัดเจนนะครับ ในมาตรานั้น คือ ในมาตรา ๑๘๖ ผมอยากจะอานใหฟง        

สักนิดหนึ่งแลวกันนะครับวา ในวรรคสามของมาตรา ๑๘๖ ก็นาจะเปนเรื่องที่ชัดเจน      

คือ กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศรวมกันระหวางประเทศ 

ตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ซึ่งอันนี้ผมก็คิดวา            

ในลักษณะเชนนี้เปนความรับผิดชอบที่สําคัญมาก ก็คือวา จําเปนที่จะตองไปรายงาน     

ตอรัฐสภานะครับ  



 ๒๘๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     สมร ๑๑๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมยศครับ 

   นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบพระคุณมากครับ คงไมติดใจแลวนะครับ 

วรรคที่ ๔ ก็ขอถอนเลยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณมาก ๆ เลยนะครับ ของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยจรัสครับ 

เชิญครับ ขอเพิ่มความเปนวรรคสามนะครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ กระผม

จรัส สุวรรณมาลา ครับ ขอความในวรรคสามที่ขอเพิ่มเขาไป เปนความวา การดําเนินการ

ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ตองเปนไปเพื่อผลประโยชนสูงสุดของประเทศและ          

ความมั่นคงในชีวิตของประชาชนเปนสําคัญ ทานประธานครับ เจตนาที่จะใหเพิ่มวรรคนี้   

ก็เพราะวา ในชวงที่ผานมาเราปรากฏชัดเจนนะครับ ทานประธานครับ วา รัฐบาล          

ในบางครั้งทําสัญญาการคากับตางประเทศหรือขอตกลงกับตางประเทศ เพื่อประโยชน

ของคนบางกลุมหรือคนกลุมนอยเทานั้น ก็มีนะครับ แลวก็ไมรอบคอบ แลวก็ไมไดคํานึงถึง

ประโยชนของคนสวนใหญนะครับ  เพราะฉะนั้นก็ เลยเขียนขอความนี้ ไว  เพื่อให             

การดําเนินการในวรรคแรก ๆ นั้น ทําเพื่อคนสวนรวม ทีนี้กระผมดูในมาตรา ๑๘๖         

นะครับ ทานประธานครับ ที่ทานกรรมาธิการไดกรุณาชี้แจงเมื่อตะกี้นะครับ มาตรา ๑๘๖ 

ขอความสวนใหญเปนกระบวนการจัดทําสัญญาขอตกลงนะครับ ที่ตองดําเนินการ

ภายในประเทศ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน และรัฐสภา ไมมีขอความใดที่

กลาวถึงหลักการที่จะใหรัฐบาลตองทําสัญญาโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชน       

นะครับ ก็เลยอยากจะใหกรรมาธิการลองพิจารณาครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวกรรมาธิการ เดี๋ยวนะครับ อาจารยเกียรติชัยอยูในกลุมนี้หรือเปลาครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานครับ ไมไดอยู แตอยากจะขอ

ความรูในที่ผานไปนี้สักนิดหนึ่งจากทานกรรมาธิการยกรางจะไดไหมครับ เพราะเหตุวา    

มันมีขอซึ่งผมก็ไมแนใจ แตอยากจะถามวา ทานหมายความวาอยางไรแน 



 ๒๘๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     สมร ๑๑๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคนี้หรือเปลาครับ วรรคนี้หรือเปลาครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  วรรคที่ผานไปแลวครับ แตจะถามทีหลัง    

ก็ได เพียงแตจะขอเปนความรูเพิ่มเติม วาจริง ๆ เปนอยางนั้นหรือ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวใหผานวรรคนี้กอนนะครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญชี้แจงครับ ทานสุพจนครับ 

         

                                                                                                         - ๑๑๙/๑  

 

 



 ๒๘๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๑๑๙/๑ 

 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

ผม สุพจน ไขมุกด ครับ ตามที่ทานสมาชิก สสร. ขอแปรญัตติในขอนี้ แลวขอทราบวา

เปนไปเพื่อผลประโยชนสูงสุดของประชาชน ของประเทศนะครับ แลวก็ไมปรากฏอยู      

ในที่ไหนเลยนะครับ อยากจะขอเรียนวา เราตองดูตามเจตนารมณของมาตรา ๑๘๖       

นะครับ ที่ผมจะขอยกตัวอยางใหเห็นใหชัด ๆ วา ประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณของ

มาตรา ๑๘๖ อยูตรงไหนนะครับ ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๑๘๖ นะครับ ที่ยังเปนตัวราง

อยูนี่ เขาบอกวา ในกรณีที่วาจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อการใหเปนไปตามหนังสือ

สัญญา หรือมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศอยาง

รายแรง ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา นี่หนึ่งนะครับ คํามั่นสัญญาที่วา เราจะให

ความมั่นใจนะครับวา สนธิสัญญาที่เราจะไปทํานั้น จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐสภากอน อันนี้ผลประโยชนของใครครับ ผลประโยชนของประชาชนสูงสุดใชไหมครับ 

แลวก็ในวรรคที่ ๓ กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือ

องคการระหวางประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลนะครับ และจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น                  

ใหความมั่นใจอีกชั้นหนึ่งนะครับ ๒ เดงแลวนะครับ แลวก็ในวรรคตอไป เมื่อลงนาม       

ในหนังสือสัญญานั้นแลว คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของ

หนังสือสัญญานั้น นี่เดงที่ ๔ ครับ มันประกบอยูแลว มันหนีไปไหนไมได ประโยชนสูงสุด

ของประชาชนอยูตรงแถวนี้แหละครับ ทานดูสิครับ หนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่     

เกิดการปฏิบัติตามหนังสือสัญญากอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน คณะรัฐมนตรีจะตอง

ดําเนินการแกไขและเยียวยาผูไดรับผลกระทบอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม        

มีที่ไหนในโลกนี้ครับที่บัญญัติถึงขนาดนี้ มาดูมาตราในรัฐธรรมนูญตาง ๆ ที่ผานมา       

ไมเคยมีบัญญัติถึงขนาดนี้ และผมยังหวั่นเกรงนะครับวา ตอไปนี่คณะผูบริหารจะทํา

สนธิสัญญาไดสักกี่ฉบับนะครับ อันนี้ความมั่นใจที่เกิดขึ้น ดูตามเจตนารมณนะครับ     

มันไมมีที่วาจะตองเปนคําที่วา ประโยชนสูงสุด มันไมมีคํานี้นะครับ แตวาเจตนารมณของ

มาตรานี้ ๑๘๖ อยูในนี้หมดแลวครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 

 



 ๒๘๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๑๑๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

พูดถึง ๔ เดงนี่ เดี๋ยวมันไปแปลกันอีกนะครับ เดี๋ยวบันทึกอีก ตองไปนั่งตีความอีก ก็ถือวา

เปนประโยชน จะใชอะไรคําวา เดง ยังนึกไมออกเลย 

  นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ)   :  ถาอยางนั้นใหผมถอน เดง ไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมยศครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบพระคุณครับทานประธาน ผม สมยศ        

สมวิวัฒนชัย นะครับ ในสวนที่มีการเพิ่มไปในมาตรา ๑๘๖ นี้นะครับ ผมอานแลว         

ผมเขาใจในวรรคที่ ๔ ของผมที่ตัดออกไปนี่นะครับ แตผมอยากจะพูดใหทางฝง          

ภาคประชาชนไดทราบนิดหนึ่งวา เหตุใดทําไมถึงไดเพิ่มวรรคนี้เขาไปนี่นะครับ ก็คือวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือของทานไมติดใจไปแลวนี่ครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย : ครับ ผมขอนิดหนึ่งครับ ไมไดใชเวลามาก      

นะครับ ก็คือวาในสวนของการที่ทําเอฟทีเอ (FTA – Free Trade Area) นี่นะครับ แลวก็

มันมีการฝงไทยเรานี่เสียผลประโยชนในบางสวนของการทําเอฟทีเอ เพราะฉะนั้นในวรรค

นี้ก็อยากจะใหทางรัฐไดใหความสนใจในการที่จะเฝาดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น  แลวก็ใหมี

การเยียวยา แลวก็ใหความเปนธรรมใหกับคนที่เขาถูกแลกผลประโยชนนะครับ ในเรื่อง

ของการทําเอฟทีเอครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  อันนี้ก็ปกปองคนที่อยูในประเทศนะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ชวยกันประหยัดเวลาครับ อาจารยจรัสครับ ยังติดใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจงแลว 

พอใจไหมครับ ถามันพอไหวก็ตกลงครับ  

 



 ๒๘๙
 

สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๑๑๙/๓ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ กระผม จรัส ครับ    

ก็พอยอมรับไดอยูครับ ถึงแมวาจะไมคอยตรงทีเดียวก็ตามครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณนะครับ  มาตรา ๘๑ อาจารยเกียรติชัยครับ เมื่อกี้ 

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ไมได   

ติดใจเรื่องผานไมผานอะไรนะครับ  เพียงแตจะถามเปนความรู  เพราะเหตุวาใน       

มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง ที่บอกวา ตลอดจนตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานา

ประเทศ นี่ อยากจะขอความรู ----------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๒๐/๑ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 ๒๙๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๒๐/๑ 

 

เพราะเหตุวา ในการทําความตกลงกับตางประเทศมันมีบางอยางที่ไมเปนพันธกรณี อยาง

บางอยางที่ไปทําขอตกลงแลว รัฐสภาไมไดใหสัตยาบัน บางทีมันจะถือเปนพันธกรณี

หรือไม ยกตัวอยางเชน สนธิสัญญาไมเผยแพรอาวุธปรมาณู ของที่สหรัฐรับทําสัญญาไว 

แตวารัฐสภาไมไดใหสัตยาบันในเรื่องนี้ เขาก็ไมไดปฏิบัติตามพันธกรณี ก็ไมทราบ ถา

เขียนอยางนี้ มันตองปฏิบัติหมด ผมถึงสงสัย อยากจะขอความรูวา ถาในกรณีที่เปน

ขอตกลง ซึ่งมันมีขอที่กําหนดวา จะตองใหสัตยาบัน แลวไมไดใหสัตยาบัน มันไมถือเปน

พันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม ถาเขียนไวอยางนี้จะเปนอยางไรหรือไมครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรานี้ผานไปแลวครับ รบกวนอยางนี้นะครับ อาจารยจะหาความรู เดี๋ยวหากันเอง                     

ไดไหมครับ ชวยกันหนอยนะครับ ขอบพระคุณครับ มาตรา ๘๑ มีการแกไขนะครับ 

สมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางเดิม มีไหมครับ ไมมีนะครับ ไมมี ก็ถือวา ผานหมดนะครับ 

เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายทวี  พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :        

สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครบั 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยวัชราครับ เชิญครับ ติดใจไหมครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมเห็นวา ตอนนี้ก็เวลาสี่ทุมแลวครับ                    

แลวจะขึ้นหมวดใหม นาที่จะไดไปวากันในวันพรุงนี้ครับ ขอเสนอปดประชุมวันนี้ครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเสนอปดประชุมไมไดหรอกครับ คนที่มีหนาที่ปดคือผมครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมเตือนทานวาเวลาสี่ทุมแลวนะครับ 

 

 

 



 ๒๙๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๒๐/๒ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทราบครับ เอาอีกหนอยนะครับ ทานติดใจไหมครับ สวนที่ทานแกขอความ และสังคม 

ครับ ไมติดใจนะครับ อาจารยสุรชัยครับ เชิญครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เพื่อประหยัดเวลา ไมติดใจครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

   นายทวี  พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๘๒ คณะกรรมาธิการตัดออก มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการชี้แจงหนอยครับ ตัดออกเพราะอะไรครับ เชิญครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร  จารุจินดา กรรมาธิการครับ คณะกรรมาธิการไดมาพิจารณาทบทวน

แลวเห็นวา บทบัญญัติในสวนนี้จะเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ

โดยตรงนะครับ แตมาตรา ๘๒ ไดพูดถึงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมใชเปนเรื่อง

ทางเศรษฐกิจโดยตรง แตเปนแนวทางในการดํารงชีวิตครับ ซึ่งคณะกรรมาธิการ                          

ก็เห็นควรยายไปอยูในมาตรา ๗๗ (๑) นะครับ วา ใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินการ                        

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันนั้นก็เปนเหตุผลที่ยายออกไปครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตัดออก คือ ยายไปแลวนะครับ ตัดออกนี่ คือ ยายไป แตมีสมาชิกที่แปรญัตติไวนะครับ                        

เอาอยางนี้ ตัดออก หรือไมควรตัดออกกอนนะครับ เอาประเด็นนี้กอนนะครับ มีทานใด                 

ติดใจไหมครับ เดี๋ยวทานใดที่ยังไมคอยไดพูด วันนี้ยังไมไดยินเสียงทานกฤษฎาเลย                   

เชิญนะครับ  

   นายกฤษฎา  ให วัฒนานุกูล   : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ                         

ทานประธานที่ เคารพครับ  ผม  กฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  ครับ  ในสวนของประเด็น                          

มาตรา ๘๒ นี้นะครับ ผมคิดวา  ไมควรที่จะตัดนะครับ  เพราะวาเหตุที่แทจริงของ  



 ๒๙๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐        เกศราภรณ ๑๒๐/๓ 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จริง ๆ แลวเปนเรื่องแนวทางทฤษฎีปรัชญาที่เกี่ยวกับ

เรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับ แตอยูบนพื้นฐานแหงความพอเพียง โดยการไม

เบียดเบียนและไมเบียดบัง คือการรูจักพอนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวา เปนหัวใจใหญและ            

ไฮไลต (Highlight) อีกประเด็นหนึ่งของแนวการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ                          

เมื่อรางฉบับแรกที่ออกมา ฉบับรับฟงความคิดเห็นประชาชนนั้น ไดไปสูการรับฟง                          

ความคิดเห็นของประชาชน จะเห็นไดชัดวา ในมาตรานี้นั้น จะเปนมาตราที่สําคัญ                        

มาตราหนึ่งนะครับ ที่ทําใหพี่นองประชาชนสวนใหญของประเทศไทยนั้น มีความเห็นดี               

เห็นงามกับรางนี้ ที่กําหนดขึ้นนะครับ ถึงแมวาจะนําไปบรรจุถอยคําบางสวน ในสวนของ

มาตรา ๗๗ นะครับ ใน (๑) แลวก็ตามนะครับ แตผมคิดวา ในสวนตรงนี้มีความจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองคงไวนะครับ  ----------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๒๑/๑ 



 ๒๙๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รัศมี ๑๒๑/๑ 

 

และตัวกระผมเอง พรอมดวยกลุมไดทําการแปรญัตติในสวนของมาตรานี้เพิ่มเติม       

ดวยครับ ทานประธานครับ จะอนุญาตใหเพิ่มเติมไดเลยไหมครับ ในสวนของการ        

แปรญัตติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวครับ เอาใหจบทีละตอนนะครับ อีกทานหนึ่งไมเคยไดยินเสียงเลยครับตอนหลังนี่ 

ตองขอฟงหนอยครับ อาจารยอภิชาติครับ 

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ ขออนุญาตใชสิทธิอภิปรายในฐานะสมาชกิผูสนับสนุนการแปรญัตติ

ในมาตรา ๘๒ ทานประธานครับ ในมาตรา ๘๒ นั้น เปนเรื่องที่ไมรุนแรง เปนเรื่องที่ไมตอง

ใชงบประมาณ แตมีความสําคัญยิ่ง เพราะเปนความพยายามที่จะนอมนําเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และอาจจะถือไดวา มาตรา ๘๒ 

นั้นจะเปนวรรคทองของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และจะสรางความแตกตางใหรัฐธรรมนูญ  

ฉบับนี้นั้น จะไมเหมือนกับฉบับใด ๆ ที่เคยมีมาครับ ทานประธานครับ กลุมผมนั้น          

ไดขออนุญาตที่จะแปรญัตติตามรางเดิม คือ ฉบับรับฟงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นผมตอง

ขออนุญาตที่จะอภิปรายจากรางเดิม ฉบับรับฟงความคิดเห็นครับทานประธาน       

มาตรา ๘๒ ตามรางเดิมนั้น ทานกรรมาธิการยกรางมาถูกทางแลวครับ เพราะทานไดระบุ

วา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผมและพี่นองสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เราก็นํารางรับฟงความคิดเห็นออกไปเผยแพร 

ปรากฏวา หลายฝายชื่นชมยินดีแซซองสาธุการ แตก็มีหลายฝายครับ ที่วิพากษวิจารณ

แลวตั้งคําถามวา สภารางรัฐธรรมนูญนั้นเขาใจความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรงกับที่คนอื่น ๆ เขาใจหรือไม ผมเชื่อเหลือเกินวา ทั้งทานกรรมาธิการยกราง แลวก็สภา

รางรัฐธรรมนูญแหงนี้ เขาใจความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดี แตเนื่องจาก

ขอความในมาตรา ๘๒ ฉบับรับฟงความคิดเห็นนั้น ขาดความสมบูรณในตัวเอง จึงทําให

เกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน ประโยคไหนครับ ทานประธานครับ ประโยคที่บอกวา

สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ละครับ จึงทําใหเขาใจ

เหมือนวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  เปนนโยบายเศรษฐกิจอยางใดอยางหนึ่ง เชน 



 ๒๙๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   รัศมี ๑๒๑/๒ 

 

นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และประกอบกับมาอยูในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

ทางดานเศรษฐกิจดวย ผมจึงคิดวา เปนเพราะความไมสมบูรณของขอความเทานั้นครับ 

ทานกรรมาธิการยกรางทานมาถูกทางแลว  เพียงแตยังไมถึงที่หมายเทานั้นเอง 

เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเขาใจตรงกันวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนหลักคิด            

ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาในทุก ๆ ดาน เมื่อพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จึงมักจะเปนประโยคตามหลังการพัฒนานั้น ๆ เชน การเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การเกษตรที่ไดยึดเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนแนวทาง 

การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือกระทั่งการดําเนินธุรกิจตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถาขอความครบถวนอยางนี้ ก็ชี้ชัดไดวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้น

เปนปรัชญา หรือเปนหลักคิด เพราะฉะนั้นผมจึงไดแปรญัตติวา เพื่อใหขอความในสวนนี้

สมบูรณ จึงไดเพิ่มเติมวา ใหมีการดําเนินการทางเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แลวก็มีประชาชนเปนจํานวนมากที่อยากจะเห็นรูปธรรมในทางปฏิบัติที่ชัดเจน -- 

 

 

- ๑๒๒/๑ 

 



 ๒๙๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                 รสรินทร ๑๒๒/๑ 

 

ผมจึงไดเพิ่มเติมขอความในการแปรญัตติวา ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ    

๓ คําหลังนั้น เปนการแสดงมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา นอกจากจะประยุกตใช

กับการพัฒนาในทุก ๆ ดานแลว ก็ยังสามารถประยุกตใชกับทุกขนาดของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เวลาเราพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมจําเปนจะตองพูดถึงแตเรื่องบานไร

ปลายนา หรือแปลงเกษตรเล็ก ๆ โครงการขนาดใหญ เขื่อนขนาดใหญ อุตสาหกรรมขนาด

ใหญ ก็สามารถดําเนินการไปไดภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมจึงเพิ่มเติมคําวา   

ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ เพื่อจะขยายใหเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนหลักคิดที่ประยุกตใชไดกับทุกขนาดของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ผมจึงยืนยันนะครับวา ทานกรรมาธิการยกรางทานมาถูกทางแลว เพียงแตวา

ยังไมถึงที่หมาย และผมยังยืนยันวา แมวาทานกรรมาธิการยกรางมีเสียงทักมามากมาย

หลายฝาย ทานก็เลยยุบทิ้งทั้งมาตรา แลวก็ยายไปอยูในมาตรา ๗๗ ในเรื่องของการ

บริหารราชการแผนดิน ตรงนั้นผมก็ไมติดใจ ไมขัดของ เพราะอันนั้นเปนรมธงใหญของ

การทํางานในภาครัฐ นั่นหมายถึง ตองบริหารราชการแผนดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง แตทานประธานครับ เฉพาะการบริหารราชการแผนดินนั้น ยังไมครอบคลุมมาถึง

กิจกรรมในการดําเนินชีวิต และกิจการงานของภาคประชาชน ในครอบครัว ในชุมชน 

เหลานี้นี่ครับที่ไมไดอยูภายใตการบริหารราชการแผนดิน จึงควรจะมีรมธงของหลักคิด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อุมชู คุมครองเอาไวดวย ผมจึงยืนยันวา เห็นพองกับทาน

กรรมาธิการที่ใหมีการบริหารราชการแผนดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตยัง

ยืนยันวา ในมิติทางเศรษฐกิจ การดําเนินการทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมการ

ผลิต และกิจกรรมบริโภค เพียง ๒ คํานี้ก็ครอบคลุมทั้งการดําเนินชีวิต และการทํางานของ

ประชาชนในทุกระดับ ผมยังยืนยันวา ยังมีความจําเปนที่จะตองยืนขอความในมาตรา ๘๒ 

นี้ เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นวา เราไดนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาใช

เปนหลักคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ผมขอหารือทานสมาชิกอยางนี้ไดไหมครับ พอดีมาตรา ๘๒ นี่นะครับ 

กรรมาธิการตัดออกนะครับ แตการตัดออกดังกลาวนี้ ขอความไปอยูที่มาตรา ๗๗ ซึ่งผาน 



 ๒๙๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                               รสรินทร ๑๒๒/๒ 

 

ไปแลวนะครับ ทานชวยดูตามก็ดีนะครับ มาตรา ๘๒ นี่นะครับ ถูกตัดออก แตขอความ

ยายไปอยู ๗๗ แลว ถาผมจะถามทานสมาชิกวา ทานเห็นดวยกับที่กรรมาธิการตัดออก

หรือไมนะครับ ถาเห็นดวยนี่นะครับ ก็ถือวา มาตรานี้ถูกยกเลิกไปหมด เรื่องอื่นก็ไมตอง

อภิปรายนะครับ แตถาบอกวา ไมตัด เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งวา มาตรานี้จะเอาอยางไร     

นะครับ เปนไปไดไหมครับ ทานที่ไมคอยไดพูดนะครับ ทานเศวตกอนครับ เชิญครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  : ขอบคุณครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  

ผม เศวต ทินกูล นะครับ ทานประธานครับ ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับ 

เรื่องอื่นเรื่องใดผมก็ยอมไดนะครับ แตเร่ืองนี้มันยอมไมได มันเรื่องใหญจริง ๆ ครับ มัน

เร่ืองใหญพลิกฟา พลิกแผนดินเลยครับ เพราะฉะนั้นขอเถอะครับ ทานประธานครับ มัน

เปนหัวใจถึงเรื่องของ ๒ นคราเลยนะครับ เร่ืองนี้นี่เสียดแทงหัวใจมาก เกี่ยวพันกับคน    

ไมนอยกวา ๔๐ ลานคนนะครับ และเปนเรื่องที่ชี้ชะตาบาน ชี้ชะตาเมืองเลยครับเร่ืองนี้ 

เพราะฉะนั้นผมขอเถอะครับ อยางไรก็ตองขอรบกวนเวลาอันมีคานะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม ทานขออะไรครับ  

  นายเศวต  ทินกูล  :  ขอใหพิจารณา อยาไปวา เห็นดวย ไมเห็นดวย วาจะ

ตัดขอความ หรือไมตัดขอความของกรรมาธิการนะครับ เราตองพูดกัน อภิปรายกัน

กวางขวางดวยเหตุดวยผลในเรื่องนี้ครับ เพราะวาองคความรูเรื่องนี้ผมเขาใจนะครับ     

ผมอยากจะพูด มีหลายคําที่อยากจะพูดในเรื่องของวา ที่ทานผูมีเกียรตินั่งในตรงนี้      

สวนใหญเขามีเบนซ (Mercedes Benz) มีบีเอ็ม (BMW) นะครับ ---------------------------  

 

                                                                                                                    - ๑๒๓/๑ 

 

 

 

 

 



 ๒๙๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                   พรเทพ ๑๒๓/๑ 

 

เหลือแตผมคนเดียวที่มันเปนรากหญา ผมอยากจะบอกที่วา ที่มาที่ไปมันเปนอยางไร และ

มันจําเปนอยางไรดวยนะครับ สิ่งที่รอคอยมานานแสนนานนะครับ มันตองพูดเรื่องนี้ครับ 

มันจําเปนมากครับ ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธาสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ คือ อยางนี้ ผมหารือนะครับวา กรรมาธิการเขาตัดออก เขาไมไดไปไหน    

นะครับ ทานอยาพูดใหสังคมขางนอกฟง แลวสับสนวา เราไมเอาขอความดังกลาว ไมใช

นะครับ ขอความดังกลาวมีอยูในมาตรา ๗๗ แลวนะครับ ไมใชกรรมาธิการตัดออก โดยทิ้ง

ขอความดังกลาวออกไปนะครับ อันนี้ตองพูดกันใหเขาใจกอนนะครับ เดี๋ยวขางนอกสับสน

นะครับ ทานไหนครับ ทานศักดิ์ชัยครับ เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย   

อุนจิตติกุล นะครับ สสร. ครับ ทานประธานครับ ถาสมมุติวา มาตรา ๘๒ ตัดออก แลวก็   

ไปอยูในมาตรา ๗๗ ถาอยางนี้ ผมคิดวา มันนาจะคลาย ๆ กัน เพียงแตวา เราไมทราบ

เจตนารมณวา ถาเอาไปอยูตรง ๗๗ มันดีกวา ๘๒ อยางไร ถากรรมาธิการชี้แจงแลวก็

ขยายความ ผมคิดวา เนื้อหาสาระ แตวาผูแปรญัตตินี่นะครับ ก็ไดแปรเพิ่มเติมมาเพิ่ม  

มากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเปนประเด็นวา ถาผูแปรญัตติแปรเพิ่มมามาก

ขึ้นกวาที่กรรมาธิการยกรางเขียนไวในมาตรา ๗๗ วรรคสองนี่นะครับ ประเด็นมันอยู     

ตรงนั้นนะครับทานประธาน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมถึงไดถามไงครับวา สิ่งที่กรรมาธิการเขาตัดออกนี่ ทานเห็นดวยไหม เพราะเขายาย

ขอความไป แตถาทานบอกวา ไมเห็นดวย จะใหตัดออกนะครับ เราก็มาดูกันวา ทานจะ

เอาของคนไหน ใชไหมครับ ก็ไมรูวา ที่ประชุมนี้จะอยางไรนะครับ ทานสวิงครับ เชิญครับ 

  นายสวิง  ตันอุด  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ 

ทานประธานครับ ผมคิดวา ถาเราดูตามเจตนารมณของมาตราทั้งหลายเหลานี้นะครับ    

ก็จะตางกันครับ คือ การยายไปนี่นะครับ ในมาตรา ๘๒ นี่นะครับ ผมคิดวา เปนสวนที่ ๗   

นี่นะครับ วาดวยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายทางดานเศรษฐกิจ ที่จริงแลวพันไปตามมาตรา ๘๓  

๘๔ อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนี่นะครับ ผมคิดวา  อันนี้จริง  ๆ  แลวโดยหลักการของ 



 ๒๙๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                  พรเทพ ๑๒๓/๒ 

 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ยืนอยูบนพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจนะครับ 

ดังนั้น เวลายายไปอยูในมาตรา ๗๗ นี่นะครับ เรื่องนี้ เจตนารมณนี่หมายถึงนโยบายใน

การบริหารราชการแผนดินนะครับ ซึ่งกําหนดใหรัฐจะตองทํา ซึ่งผมคิดวา เราไมขัดของที่

จะไปอยูใน (๑) ของมาตรา ๗๗ นะครับ ซึ่งก็เหมาะสมและดี แตวาคนละเจตนารมณ 

ดังนั้น ความคิดเห็นของผมนี่นะครับ ผมคิดวา อยางไรก็ตามนี่นะครับ แนวนโยบาย

ทางดานเศรษฐกิจยังคงจะตองคงมาตรา ๘๒ วาดวยเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจไวตรง

นี้ดวยครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยปกรณครับ   

  นายปกรณ  ปรียากร  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ดวยความเคารพตอความคิดเห็นของทานสมาชิกทุกคนนะครับ   

ผมเรียนชี้แจงตอที่ประชุมอยางนี้นะครับวา เราไมไดตัดมาตรา ๘๒ ทิ้งไปนะครับ แตเรา

ปรับ เพื่อที่จะทําใหคําวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น ครอบคลุมเร่ืองของการบริหาร

ราชการแผนดินในทุกดาน  ผมอยากจะชี้แจงวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปน

ปรัชญาที่ชี้ถึงการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว       

ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐนะครับ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศโดยรวม     

ทั้งนี้ ใหดําเนินไปอยางที่พวกเราไดพูดกัน เมื่อตอนที่ไดมีการขอใหบรรจุเร่ืองนี้ไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ ก็คือ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ

นะครับ เพื่อใหกาวหนา ทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน แตในขณะเดียวกัน สิ่งที่เราตอง         

ทําความเขาใจรวมกันอยางชัดเจน ก็คือ เร่ืองของความพอเพียงนั้นนะครับ หมายถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล ----------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๒๑ 

   



 ๒๙๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   อุทัยวรรณ ๑๒๔/๑ 

 

รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบของภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ซึ่งตรงจุดนี้นะครับ 

ก็จําเปนที่จะตองไปวางขอกําหนดไววา ในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งหมายถึงการ

บริหารราชการแผนดินทุกดาน ที่จะมีผลผูกพันในเรื่องของการดําเนินงานของรัฐ ที่เปน

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในที่สําคัญ นอกจากนั้นแลวนี่ การเขียนแคเพียงไว

ในมาตราตรงจุดนั้ นนี่  มันก็ยั งสะทอนให เห็นถึ งว า  รัฐตองอาศัยความรอบรู              

ความรอบคอบ แลวก็ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชนะครับ      

ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันนี่ ก็จะตองเสริมสราง

พื้นฐานจิตใจของคนทั้งชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับ 

ใหมีสํานึกคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรูที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตดวย

ความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เราใสไวตรงจุดนั้นที่เดียวนี่   

มันมีความหมายกวางขวางมากอยูแลว ไมไดหมายความวา เราจะไมเห็นความสําคัญ

ของการดําเนินการตามที่ที่ประชุมไดนําเสนอเมื่อสักครูนี้ ไมไดหมายความวา เราจะไมให

ความสําคัญตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตในทางกลับกันนี่นะครับ มันมีผลตอการ

กําหนดแนวปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นตามความคาดหมายโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ

สมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งทางดาน

วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี เพราะฉะนั้นเรื่อง

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไมใชเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะครับ แตเปนเรื่องของ

ทางดานสังคมดวยนะครับ ทางดานการดําเนินชีวิตโดยทั่วไปอยางกวางขวางดวย          

ที่ประชุมของกรรมาธิการนี่ไดถกเถียงกันเรื่องนี้อยางกวางขวาง และในขณะเดียวกันนี่  

นะครับ ในการรับฟงความคิดเห็นจากองคกรตาง ๆ ที่เขาทํางานทางดานนี้ ในหลาย ๆ  ดาน 

โดยเฉพาะ ๑๒ องคกร ที่นําขอเสนอทางดานนี้เขามาวา ถาเราจะไปใสไวตรงมาตรา ๘๒ นี้ 

มันอาจ จะทําใหเราเกิดความเขาใจแคเพียงแคบ ๆ  วา เร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

ซึ่งในเวลานี้เปนปรัชญาที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก จะเปนปรัชญาที่

เหมาะสมในเรื่องของการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐนั้นนี่นะครับ เปนไป

ในทิศทางทํานองเดียวกัน ก็คือ ทุกเรื่องที่มีความสัมพันธเกี่ยวของนั้นนี่นะครับ สามารถที่

จะดําเนินการได ความจริงแลวถาเราจะพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวางนี่    



 ๓๐๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                   อุทัยวรรณ ๑๒๔/๒ 

 

ก็เหมือนกับที่ทานสมาชิกประสงคจะพูด และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานอภิชาติ ดําดี    

เมื่อสักครูนี้ ขออภัยที่เอยนาม รวมทั้งทานสวิงดวยนะครับ ที่พูดเมื่อสักครูนี้ เจตจํานงของ

การเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงทําใหการยกระดับของการเขียนนี่นะครับ ไปสู

การที่จะทําใหรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศกําหนดเรื่องนี้ไวเปนแนวทางในการบริหาร

ราชการแผนดิน ขณะเดียวกัน ถาเราไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    

สองสามฉบับที่ผานมา โดยเฉพาะฉบับที่ ๑๐ นี่นะครับ เรื่องนี้ก็ถือวา เปนเรื่องเอกของ

การที่จะดําเนินการพัฒนาอยางกวางขวาง ผมคิดวา เร่ืองนี้ทั้งสมาชิกและกรรมาธิการมี

ความเขาใจตรงกันในเรื่องความสําคัญอันยิ่งใหญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผมเรียน

วา ผมไดเคยนําเสนอเรื่องนี้ตอที่ประชุมหลายแหงวา เร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นั้น จะเปนวิถีใหมของการชูประเด็นของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่สําคัญมากที่สุดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางที่ผมหารือทานสมาชิกอยางนี้ไดไหมครับ เดี๋ยวทานสมยศครับ จะไดงายเขานี่     

นะครับ คือ กรรมาธิการขอตัดออก คือ ขอยายไปอยูมาตรา ๗๗ นะครับ มีสมาชิกทานใด     

ที่ขัดของไหม เดี๋ยวกอนนะครับ ใหจบกอนนะครับ ถายอมใหไปอยูในมาตรา ๗๗ นี่       

นะครับ เราก็มาพิจารณาดูวา ในมาตรา ๘๒ ที่มีสมาชิกขอแปรญัตติไวนี่นะครับ จะถาม   

ทีละญัตติเลยนะครับ วา มีสมาชิกเห็นดวยที่จะใหบัญญัติในแตละญัตตินี้ไหมนะครับ    

ถาบอกวา เห็นดวยนะครับ เราก็มาดูกันวาใน ๓ ญัตตินี้นะครับ ------------------------------- 

 

          - ๑๒๕/๑ 

 

 



 ๓๐๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 นัชชา ๑๒๕/๑ 

 

ตอนนี้มี ๓ ญัตตินะครับ จะเอาญัตติไหนนะครับ หรือจะไมเอาเลยตามที่กรรมาธิการเขา

ตัดออกไปแลวนะครับ ถาตกลงอยางนี้ได ผมวา ก็จะงายเขานะครับ สิ่งที่กรรมาธิการเขา

ขอยายไปในมาตรา ๗๗ นี่นะครับ ทานสมาชิกขัดของไหมครับ ของทานยังไมตกนะครับ 

ญัตติทานยังไมตกนะครับ ญัตติทานยังอยูครบนะครับ ทานอาจารยสวิงครับ เดี๋ยวทาน

สมยศ รอฟงอาจารยสวิงนิดหนึ่งครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สวิง ตันอุด นะครับ ผมคิดวา

เทาที่คุยหารือกับพรรคพวกแลว ผมคิดวา ขัดของแนครับ เพราะวามันคนละเจตนารมณ 

ดังนั้น ผมคิดวา ถายายมาอยูที่เดิมเสียกอน แลวหลังจากนั้นเรื่องของการแปรญัตติก็วา

กันไปนะ เพราะวาจริง ๆ แลวเราแปรญัตติตามสิ่งที่เปนมาแตเดิมครับ ทานประธานครับ 

ดังนั้น ขอยังยืนยันที่จะมีอยูในมาตรานี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางนั้นหารือกรรมาธิการไดไหมครับ ยายกลับมาที่เดิมกอนนะครับ หรือยังขัดของอยู 

ยายไปอยูที่เดิม แลวก็มาเปรียบเทียบกับของสมาชิกครับ ยังไมไดลงครับ ของทานลงมติ

แลว ผมก็ถามทานไงครับ ตอนนี้มันกลับมาเปนรางของสภาแลวครับ ทานสมยศครับ เชิญ

ครับ 

   นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบคุณทานประธานครับ กระผม สมยศ      

สมวิวัฒนชัย นะครับ ความจริงแลว เมื่ออาทิตยที่แลวผมไมไดพูดเลยสักคํานะครับ วันนี้

เพิ่งจะเริ่มตนพูดตอนประมาณสักสามสี่ทุม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญพูดเลยครับ  

   นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  คืออยางนี้นะครับ ในสวนของมาตรา ๗๗ 

วรรคหนึ่ง ที่ทานกรรมาธิการไดมาใสไวตรงนี้นะครับ เปนเรื่องที่ดีมากนะครับ เพราะวา

เปนเรื่องของการบริหารราชการแผนดิน ที่จะตองคํานึงถึงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง     

นะครับ สวนในมาตรา ๘๒ นี่นะครับ ก็เปนเรื่องของแนวนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจ       

ในการแขงขัน ซึ่งในมาตรา ๘๓ เปนเศรษฐกิจเสรีการตลาดนะครับ สวน ๘๒ เศรษฐกิจ

พอเพียง อันนี้ตอไปนี่นะครับ ประเทศไทยจะมีแนวทางในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ  



 ๓๐๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                 นัชชา ๑๒๕/๒ 

 

ออกไปอยางผสมผสาน คือเดินทางดานการตลาดแบบเสรีนะครับ แลวก็กํากับดวยระบบ

ของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ผมจะยกตัวอยางวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

คืออยางนี้ ทานสมยศครับ กําลังหารือกันวา เราจะใชเกณฑวิธีพิจารณาอยางไรกันกอน

นะครับ เอาใหไดหลักกอน เดี๋ยวรายละเอียดทานก็พูดไดเต็มที่นะครับ เอาหลักกอนวา เรา

จะพิจารณากันในลักษณะวิธีการอยางไรนะครับ  เดี๋ยวทานอภิปรายไดเลยครับ 

กรรมาธิการวาอยางไรครับ ลองฟงดูครับ เชิญครับ 

   นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับผม จากขออภิปรายของทั้งกรรมาธิการ      

และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานนั้น ผมคิดวา เราเห็นตองตรงกันนะครับวา 

ประเด็นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนประเด็นปรัชญาที่มีความสําคัญยิ่ง           

แตขออนุญาตกราบเรียนวา เหตุผลที่คณะกรรมาธิการยกรางไดพิจารณายายจากที่เคย

เสนอในรางแรก รางรับฟงความคิดเห็น ในมาตรา ๘๒ ไปรวมความ สรางขอความขึ้นใหม

ในมาตรา ๗๗(๑) นั้น ขอประทานกราบเรียนในเบื้องตนวา มันไมไดเสมอกันนะครับ      

คือ ขอความไมไดเทากัน เพราะฉะนั้นประเด็นที่ถาเราจะถามตรงนี้ จะบอกวา ถาจะคง 

๘๒ ใหเขียนไวแบบเดิมในรางรับฟงความคิดเห็น จะจําเปนตองกลับไปตัดที่ ๗๑ หรือไม      

ขอประทานกราบเรียนวา ไมเหมือนกันนะครับ ในมาตรา ๗๗(๑) ถาจะขอประทาน

อนุญาตที่ประชุมแหงนี้ไดโปรดชวยกันพิจารณาโดยรอบคอบนะครับ เปนเรื่องที่รัฐตอง

ดําเนินการนโยบายการบริหารราชการแผนดินใน (๑) การบริหารราชการแผนดินตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยรัฐตอง

สงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงนี้ผมขอประทานกราบเรียนวา

ไมไดแปลวา ตัวรัฐบาล หรือการบริหารราชการแผนดินตองเปนเรื่องของเศรษฐกิจ   

พอเพียงแตโดยลําพังเทานั้น ชาวบานไมเกี่ยว แตประเด็นที่ปรากฏอยูในมาตรา ๗๗ (๑) 

นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องสังคมก็ดี เศรษฐกิจก็ดี ความมั่นคงของประเทศก็ดี ทั้งหมดนี้ ทั้งสวน

ที่รัฐทําเองก็ดี สวนที่รัฐตองสงเสริมใหคนอื่นทําก็ดี ตองเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ------------------------------------------------------------------------------------ - ๑๒๖/๑ 



 ๓๐๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                สพุิชชาย ๑๒๖/๑ 

 

ซึ่งดวยความเคารพ กระผมเห็นวา การเขียนอยูในมาตรา๗๗  (๑ )  อยางนี้ ไดเนนย้ํา

ความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งกวาที่ปรากฏอยูในมาตรา ๘๒ ตามรางเดิม 

และถาหากวา ที่ประชุมแหงนี้ ถาหากวา สมมุติอภิปรายกันไปแลว จะโหวตอยางไร        

จะเขียนอยางไรก็แลวแต สมมุติวา ที่ประชุมแหงนี้จะมี คําวา เศรษฐกิจพอเพียง อยูใน

หมวดนโยบายดานเศรษฐกิจอีกอันหนึ่ง แตวาผมประทานกราบเรียนวา ไมนาจะ

ยอนกลับไปกระทบถึงความสําคัญของสิ่งซึ่งเขียนอยูในมาตรา ๗๗ (๒) ซึ่งมีขอบเขต               

ซึ่งกวางขวางกวา แตประเด็นที่เราอาจจะตองคิดกันใหถี่ถวน ก็คือวา เม่ือมาตรา ๗๗ (๑) 

นั้น มีขอความซึ่งครอบคลุม แลวก็ใหมุม ซึ่งไมใชมุมเศรษฐกิจอยางเดียว มุมสังคมเรื่อง 

มุมทางความมั่นคงดวย มุมทั้งภาครัฐดวย ภาคเอกชนดวย ประชาชนทั่วไปดวย เพียงพอ

แลวหรือไม และจําเปนอีกหรือไมที่จะตองเขียนย้ําอีกครั้งหนึ่ง ในมาตรา ๘๒ ขอประทาน

กราบเรียนเพียงนี้ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นเอาตามนี้นะครับ เนื่องจากกรรมาธิการไดตัดขอความในมาตรา ๘๒ ออก 

และขอความของมาตรา ๘๒ ดังกลาว สวนใหญไปอยูในมาตรา ๗๗ แลว สมาชิกที่ขอ   

แปรญัตติไวนะครับ ถายังยืนยันในรางที่ตัวเองขอแปรอยู ก็เชิญอภิปรายนะครับ แลวผม  

ก็จะถามทานนะครับ วา เห็นดวยกับกรรมาธิการตัดออก หรือจะเอารางของทาน เชิญ

กลุมทานอุทิศกอนครับ เชิญครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม อุทิศ      

ชูชวย ครับ ขออนุญาตกราบเรียนวา ในสวนของกระผมนั้นนะครับ ในกลุมของกระผม    

เราไดพยายามที่จะแปรญัตติตามรางเดิมวา เราเห็นดวยกับการที่บรรจุในแนวนโยบาย

พื้นฐานดานเศรษฐกิจ เรื่องมาตรา ๘๒ รัฐตองสงเสริม สนับสนุน ใหมีการดําเนินการ     

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตามที่คุณอภิชาติไดนํารายละเอียดไวแลวนะครับ                

ในความเห็นผมนะครับวา มาตรา ๗๗ (๑) นั้น มันไมครอบคลุมทั้งหมดครับ มันเปนแค           

การดําเนินนโยบายของรัฐเทานั้น แตถาเราไวใน ๘๒ ดวยนะครับ มันก็จะครอบคลุม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การดําเนินปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน ทั้งในระดับ 

 



 ๓๐๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                สพุิชชาย ๑๒๖/๒ 

 

ครอบครัว ชุมชน แลวก็ระดับประเทศครับ ผมยังเห็นดวยที่จะสนับสนุนแนวคิดของ            

ทานอภิชาติครับ ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ของทานแปรญัตติ นี่คนละหลักการกันนะครับ ผมขออนุญาตถามทีละญัตติไดไหม

ครับ ทานกรรมาธิการ ทานอุทิศอภิปรายแลว ทานจะชี้แจงไหมครับ ถาไมชี้แจง ผมจะ

ถามนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ทานประธานครับ ผมขอพูด ทานไมไดใหพูด

เลยครับ เพราะเรื่องนี้ทางกรรมาธิการไดแกไขครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาแกไขในสวนที่เขาตัดและยาย  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ก็มีการแกไขครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาทานอภิปราย ก็ตองบอกวา สิ่งที่เขายายนั้น ทานไมเห็นดวย 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ใชครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอใหกลับมาที่เกา 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมอภิปรายในแงที่วา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภา กระผม นายวัชรา 

หงสประภัศร สสร. คือ ในการที่กรรมาธิการไดตัดขอความนี้ออก ถึงแมวาจะไดไประบุไว

ในมาตรา ๗๗ แตกระผมเห็นวา ในเรื่องของแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ นาที่จะไดมีการ

ระบุถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระผมไมหมายถึงแนวปรัชญานะครับ หมายถึงตัว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และซึ่งถาดูมาตรา ๘๓ ตอไป  เห็นวา  ทานสนับสนุนระบบ  



 ๓๐๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                สพุิชชาย ๑๒๖/๓ 

 

เศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด ซึ่งในเรื่องนี้นั้นทานไมไดระบุวา แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กับระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาดนั้น จะผสมผสาน      

กันอยางไร ซึ่งถาที่ถูกตองแลว ในปรัชญาทางเศรษฐกิจทั้ง ๒ แนวนี้ นาที่จะไดมีการ

ผสมผสานกันจึงจะถูกตอง เพราะฉะนั้นกระผมขอยืนยันวา ในแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ

มาตรา ๘๒ จะตองระบุถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวดวยครับ 

  

                    - ๑๒๗/๑ 



 ๓๐๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐            วีรุทัย ๑๒๗/๑ 

 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

วาอยางไรครับ ทานกรรมาธิการครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ ถาเห็นดวยกับ

กรรมาธิการที่ตัดออกแลวไปอยูมาตรา ๗๗ นะครับ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับกลุมที่

ทานอุทิศไดขอแปรญัตติไวนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

    นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ มันไมใช

แลวครับ ไมใชครบั ทานประธาน ขออนุญาตครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมเกียรติวาอยางไรครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ผม สมเกียรติ รอดเจริญ ครับ ประเด็นก็คือ 

มาตรา ๗๗ (๑) นี่มันผานไปเรียบรอยแลว โดยกรรมาธิการไปเพิ่ม แลวพวกเราก็ยอมรับ

ไปแลวนะครับ ไมตองมายุงกันนะครับ แตขณะนี้เรากําลังจะมาพูดถึงมาตรา ๘๒           

ที่กรรมาธิการนี่ตัด ทานลองถามผมวา เรายอมใหเขาตัดไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  เทานั้นละครับ สวนมาตรา ๗๗ (๑) ไมตอง   

ไปพูดถึงครับ จบไปแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไดครับ ถามอีกครั้งนะครับ ทานสมาชิกที่เห็นดวยกับกรรมาธิการใหตัดออกนะครับ 

ใหกด  เห็นดวย  ถาเห็นดวยกับสมาชิกกลุมของทานอุทิศที่ขอแปรญัตติไวใหกด              

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ทานประธานครับ ขอโทษครับ คือมีกลุมผม

ดวยครับ กลุมทานสุรชัย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวคอยถามทีละกลุมครับ มันไมเหมือนกันครับ คนละหลักการเลยครับ 



 ๓๐๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐            วีรุทัย ๑๒๗/๒ 

 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอคานครับ นาจะถามวา ตัด หรือ ไมตัด ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ถามแลวครับวา ตัด หรือ ไมตัด ถาเห็นดวยกับการตัดนี่นะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  มีกลุมของคุณอุทิศมาเกี่ยวของนะครับ ตอนนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ก็กลุมทานอุทิศเขาอภิปรายไปแลวครับ เพราะถามทีละกลุมนะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ฟงผมนิดหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : คือถามเสียกอนวา เห็นดวยที่

กรรมาธิการตัด หรือไมเห็นดวย ถาไมเห็นดวยก็แสดงวา กรรมาธิการก็กลับคืนมา 

เพราะฉะนั้นก็คอยเทียบของกรรมาธิการกับกลุมอ่ืน ไมอยางนั้นเราไปเทียบตอนนี้        

มันยังไปเทียบไมไดนะครับ ตองกรุณาวา เห็นดวยกับการตัด หรือไมตัด กอน ถาไมตัด       

ก็คือคืน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ผมถามตั้งแตแรกแลวครับ ประโยคนี้ผมถามกอนเลย เพราะผมรูวาจะตองถามอยางไร 

แตสมาชิกก็ไม เห็นดวยนะครับ  พอไม เห็นดวย  มันก็ เลยตองกลับมาตรงนี้ครับ              

ถามไปหมดแลวครับ ทานเศวตครับ 

   นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ผมเสนอใหอภิปรายกวางขวางกอน 

ยังไมไดฟงความกันเลยวาเปนอยางไร คือจะคอมไบน (Combine) กันวา เพราะเหตุผล 

กลใด คือหมายความวา ผมนี่เห็นดวยอยางยิ่งยวดเลย ที่คณะอาจารยเจิมศักดิ์นี่เขียนไว 

แปรญัตติไวนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  แลวเหตุผลที่จะบอกคณะกรรมาธิการยกรางนี่     

เพราะเหตุผลอะไร  เร่ืองราวเกิดขึ้นในบานในเมืองนี้เปนอยางไร แลวเผื่อเพื่อนสมาชิก  



 ๓๐๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐            วีรุทัย ๑๒๗/๓ 

 

กลุมอ่ืนที่แปรญัตติมานี่เขาอาจจะยังไมเห็น พอไดอภิปรายแลวเขาเห็นภาพขึ้นมา          

ถาอาจารยถามอยางนี้ ตัดกันไปเลยอยางนี้ มันจะไปเกิดความเสียหายครับ ผมอยากให

เสนออภิปรายภาพรวม  พอภาพรวมตางคนตางอภิปรายไป  ก็จะไดยอมกันไป              

แลวจะเอาอยางไร จะไดเปนอยางนั้น ถาทานประธานพูดใหโหวต เพื่อที่จะตัดชองนอย       

แตพอตัว แลวเสียหายการใหญของชาติครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็อยางที่เรียนนะครับ ก็ถามสมาชิกนั่นแหละ ผมไมไดไปถามนอกเหนือจากนี้เลย      

นะครับ อยางนั้นใหอภิปรายใหครบทุกญัตติกอนดีไหมครับ ขอหารือนะครับ นี่ก็เอาใจ  

ทุกอยางแลวครับ จะเสนออะไรก็เอาตามหมดครับ อยางนั้นฟงใหครบนะครับ แลวก็ถาม     

ทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับ เจาหนาที่ลบคะแนนกอนครับ เพราะยังไมไดรวมคะแนนนะครับ 

กลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  นะครับ  ที่ดูชื่อไว  ก็มีอาจารยกรรณิการ               

อาจารยสวิงนะครับ เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร คะ ในมาตรา ๘๒ นั้น ยังขอยืนยันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุน         

ใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ----------------------------------------- 

 

           - ๑๒๘/๑ 



 ๓๐๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                      ปทิตตา ๑๒๘/๑ 

 

และมีขอเพิ่มเติม ก็คือวา และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่สามารถสรางความเปนธรรม    

ใหเกิดขึ้นในสังคม กํากับดูแลไมใหเกิดการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม           

โดยภาคเอกชน เพื่อประโยชนในการสรางความมั่นคงของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

และรักษาผลประโยชนสวนรวมของรัฐ อันนี้คือวรรคแรกคะ ตอดวย รัฐจะตองจัดใหมี

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยางทั่วถึง            

และเทาเทียม โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการกํากับหรือบริหารนโยบายของกิจการ

สาธารณูปโภค และไมกระทําการอันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดโดยเอกชน วรรคสาม การดําเนินการจัดบริการ

สาธารณะ บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปา เปนตน ตองดําเนินการ

โดยนิติบุคคลของรัฐ ทั้งนี้หากปจเจกบุคคล ประชาชนทั่วไป ชุมชน การรวมตัวของบุคคล

ในรูปแบบตาง ๆ เชน สหกรณ นิติบุคคล ชุมชนทองถิ่น ตองการมีสวนรวมในกิจการ

ดังกลาว ทั้งการบริหารจัดการการวางแผน การผลิต การสง  การจัดจําหนายขายปลีก รัฐ

ตองกระจายอํานาจใหปจเจกชน บุคคล หรือการรวมกลุมของประชาชน ชุมชน ทองถิ่น

ดังกลาว สามารถดําเนินการไดอยางเปนจริง ปราศจากมาตรการการกีดกั้น เหตุผลที่มา

สนับสนุนตรงนี้ เนื่องจากวา ในมาตรา ๘๒ นั้น ตองการเนนให รัฐจะตองสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันที่ ๒ ก็คือวา ไมมี

ความจําเปนที่รัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเดียว แตควรจะสนับสนุนระบบ

เศรษฐกิจทางเลือกอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนธรรมและยั่งยืน  ประเด็นที่ ๓     

ก็คือวา รัฐบาลในอดีตจนถึงปจจุบัน มีแนวนโยบายที่จะสนับสนุนใหเอกชนผูกขาดใน

บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐ โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีกําไร เชน น้ํามัน      

แกสธรรมชาติ ไฟฟา ประปา โทรศัพท โดยไมใหความสําคัญกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  

นั้น ๆ เพื่อเพิ่มการแขงขัน และใหผลประโยชนกับรัฐหรือประเทศโดยรวม  ประเด็นสุดทาย

ตองมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสาธารณูปโภค เชน การจัดการไฟฟา การ

จัดการน้ํา หากประชาชน ชุมชนมีความพรอม และมีความตองการเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินการ เหลานี้เปนเหตุผลที่จะมาสนับสนุนวา การดําเนินการในเรื่องของการ

ดําเนินการตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีมากกวาที่จะเปนแตเพียงเรื่อง 



 ๓๑๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                      ปทิตตา ๑๒๘/๒ 

 

เศรษฐกิจแตเพียงเร่ืองเดียว แตจะครอบคลุมในหลากหลาย แลวก็ในสวนของการดําเนิน

ชีวิตของประชาชน กราบขอบพระคุณคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กลุมทานอาจารยสุรชัยครับ มีทานใดอภิปรายไหมครับ ทานวิทธยานะครับ เชิญครับ 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

สําหรับในมาตรา ๘๒ นะครับ ซึ่งทางกลุมไดเสนอไว อยูในหลักของแนวปรัชญาทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงนะครับ  ซึ่งไดนําเสนอเกี่ยวกับเ ร่ืองทฤษฎีใหมทั้ง  ๓  ชั้น  ซึ่งก็          

กราบเรียนวา ทางทานประธานกลุมไดเสนอในลักษณะของการสงเสริมเรื่องของเศรษฐกิจ

ใหทางดานเกษตรกรดําเนินการตามหลักทฤษฎีใหม  ซึ่งรัฐจะตองคุมครองและ           

สานประโยชนของเกษตรกร ซึ่งเปนองคกรคนสวนใหญของประเทศที่จะรับผิดชอบในการ

สรางผลผลิต แลวก็ปญหา คือ การดําเนินการทางการตลาด นอกจากนี้ก็ยังอยากจะให

สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการคุมครองและพัฒนาระบบสหกรณ ซึ่งระบบนี้เปนระบบ      

ที่มีประโยชนในการที่จะใหคุณแกเกษตรกรตามขอ ๑ ในการที่จะดูแลผลผลิต ราคา       

ซึ่งเปนองคกรอิสระ ตองมีอิสระองคกรหนึ่งครับ ที่จะชวยดูแลใหเกษตรกรนี่สามารถที่จะ

ไดผลประโยชน รักษาประโยชนของเกษตรกรในการที่ไดผลิตผลตาง ๆ ออกมา โดยเปนไป

ตามกฎหมายสหกรณซึ่งมีอยูแลว บัญญัติไวแลว ซึ่งถาหากวา มาตรการทฤษฎีใหมนี้    

ในขั้นที่ ๒ นี้จะสามารถไปสงเสริมเกษตรกรไดอยางดี สวนในขั้นที่ ๓ นั้น ก็จะสนับสนุน     

ใหทางสหกรณซึ่งมีสหกรณหลายประเภท ตั้งแตสหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย 

สหกรณขนสง อีกตั้งหลายอยางนะครับ ----------------------------------------------------------- 

      

          - ๑๒๙/๑ 



 ๓๑๑
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             ประไพพิศ ๑๒๙/๑ 

 

ในระบบสหกรณนั้นไดมีสวนรวมในภาคธุรกิจ เพื่อที่ประกอบธุรกิจทั้งภายในประเทศและ

นานาชาติ ซึ่งถาหากวา เราสังเกต จะเห็นนะครับวา ในตางประเทศ ยกตัวอยางในเอเชีย 

เชน ญี่ปุน ระบบสหกรณนั้นไดสงเสริมการผลิต แลวก็ผูผลิตในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเปนภาค

เกษตรกร แลวก็ทั้งภาคบริการตาง ๆ โดยอาศัยระบบสหกรณเปนอยางดี ซึ่งในสิ่งที่ทาง

กลุมไดเสนอทั้งทฤษฎี ๓ ชั้นนี้ จะสามารถเปนสวนสนับสนุนใหการดําเนินการตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ดําเนินไปไดอยางมีประโยชน แลวก็สามารถที่จะสงเสริมให

ประชาชนของเรา ไมวาจะเปนองคกร ประชาชนในภาคเกษตรกรรม หรือทางดานเกี่ยวกับ

ผูใหการบริการ หรืออ่ืน ๆ จะสามารถดําเนิน แลวก็ทําใหชีวิตของประชาชน โดยปฏิบัติ

ยึดถือตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดรับความสุข ไดรับประโยชนอยางดียิ่ง ทางกลุมก็เลย

นําเสนอในเรื่องของการแปรญัตติในมาตรา ๘๒ ดังกลาวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานจะปรับถอยคําอะไรใหมันพอไปกันไดไหมครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขออนุญาตเพิ่มเติมกลุมนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ ลองดูกอนวากรรมาธิการเขาปรับไดนี้นะครับ ทานจะไดอภิปรายของ

กรรมาธิการเขาเลยนะครับ พอไดไหมครับ เชิญครับ 

  นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ)   :  ขออนุญาตทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการ ครับผม ขออนุญาตกราบเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง      

นะครับวา เขาใจดีถึงความสําคัญของประเด็นที่เรากําลังอภิปรายกันอยูวา เปนสิ่งที่เรามี

ความเห็นพองตองกันวา จะเปนประโยชนอยางยิ่ง หากวาจะไดมีการบัญญัติแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงลงในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แตปญหา คือ ที่ไหน อยางไรนะครับ 

ขอประทานกราบเรียนวา ถาหากวาไดฟงขอคํานึงของทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่กรุณา

แปรญัตติแลว ขอประทานกราบเรียนเสนอดังนี้ไดไหมครับ ความเห็นของกรรมาธิการใน

ชั้นนี้นะครับ ขออนุญาตถาหากวาจะคงมาตรา ๘๒ ตามแนวทางที่ทานสมาชิกมีความ

ประสงคเปนสวนใหญ แตขออนุญาตปรับขอความจากรางเดิม ซึ่งเปนรางที่ รับฟง

ความเห็นมา แลวก็ปรับใหเขากันกับคํานิยามของคําวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง 



 ๓๑๒
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                             ประไพพิศ ๑๒๙/๒ 

 

เปนนิยาม ซึ่งไดมีการจัดทําโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ใน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งไดรับพระราชทาน      

พระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร ตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ เพื่อเปน

แนวทางปฏิบัติของทุกฝาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปดวยนะครับ ซึ่งในนิยามซึ่งเปน

คําอธิบายของคณะอนุกรรมการดังกลาวนั้น บอกวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน

ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชน  จนถึงระดับของรัฐ  เ ม่ือมีคําขึ้นตนของประโยคนิยามวาอยางนั้นนะครับ 

กรรมาธิการขออนุญาตที่จะแกหรือปรับมาตรา  ๘๒  ถาจะใหคงคืน  ยังดํารงอยู               

ขออนุญาตใชขอความดังนี้ครับผม รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอประทานกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ รัฐตองสงเสริม

และสนับสนุนใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็นาจะเปนการ

สอดคลอง แลวก็อนุวัตตามขอความในคํานิยามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตวา เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางดํารงอยู และปฏิบัติตนของ

ประชาชน เราก็จะเนนคําวา ประชาชน นั้นเปนหลัก ในเรื่องของการที่นําเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาใช เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  และถาเปนดังนี้แลว              

ขออนุญาตกลับไปทอนขอความในมาตรา ๗๗ ออกเสีย เพื่อจะไดเนนย้ําความสําคัญ     

ใหปรากฏชัดเปนคําหลักอยู ในมาตรา  ๘๒  ในสวนที่ ไดกราบเรียนเสนอไปดังนี้                

ถาคิดวาขอพิจารณาดังนี้ ทานผูขอแปรญัตติจะกรุณาพิจารณาและสนับสนุนให              

ก็ขอบพระคุณครับ 

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ผมขออนุญาตถามทีละกลุมแลวกันนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ 

 

                                                                                                             - ๑๓๐/๑ 

 

 



 ๓๑๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐                กุลนที ๑๓๐/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เทาที่ลองประสานดูนะครับ คิดวา  

ถาเอากลับมาเพียงแคตามที่กรรมาธิการไดเคยยกรางไว แลวก็พวกผมไมติดใจที่จะเติม

อะไรทั้งสิ้น เขาใจใชไหมครับ ถาเอาเพียงแคกลับมาเปนมาตราที่ ๘๒ ตามที่ทานตัดออก 

คิดวา ถาใสลงไปแคนั้น นาจะเหมาะสมที่สุด โดยที่พวกผมไมตองไปเติม ครอบครัว หรือ

ไปเติมอะไร สหกง สหกรณ มันมีอยูที่อ่ืนแลว ใหมันชัดเจนอยูแคตรงนี้นะครับ ถาอยางนี้ก็

พวกผมจะถอนหมดเลย อยางนี้จะไดงายขึ้นนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ หารือทานกรรมาธิการครับ จริง ๆ ก็รางทานนะครับ ที่เขาขอใหเปน กลับไปรางของ

ทานนั่นแหละครับ ไมใชของใครหรอกครับ ของตัวเองยังไมเอา ไมรูจะพูดอยางไรแลวครับ 

เอาอยางไรครับ ไม ถามกรรมาธิการกอนนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย ครับ กรรมาธิการครับ กรรมาธิการเห็นดวยครับ กับการที่       

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดเสนอมาครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หน่ึง)  :  

ครับ มีทานที่เห็นดวย ทานที่ไมเห็นดวย มีไหมครับ ขอทานที่ไมเห็นดวยกอนครับ ทานที่  

ไมเห็นดวย 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ผมเห็นดวยบางสวนครับ 

เพราะฉะนั้นที่เหลืออีกสวนหนึ่ง คือ ไมเห็นดวยครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ แลวมีทานอื่นอีกไหมครับ ที่ไมเห็นดวยครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ขออนุญาตอภิปรายไดไหมครับ                      

ทานประธาน   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ คืออยางนี้ กรรมาธิการเขายอมมาตรงนี้นี่นะครับ ผมวาสมาชิกนาจะคุยกันได 

 

 



 ๓๑๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐                กุลนที ๑๓๐/๒ 

 

นะครับ อยางนั้นคืนนี้ไมจบละครับ จนไมโครโฟน (Microphone) ก็ไมอํานวยแลวนะครับ 

เขาเตือนแลวนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานกฤษฎาปดไมโครโฟนกอนครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ขอบคุณครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

  นายเศวต ทินกูล  : ทานประธานครับ ผมยังไมไดอภิปรายเลยครับ        

และสิ่งที่ผมอยากจะพูดนี่มันกลับหลักเขาเลยนะครับ คือ กรรมาธิการยังไมเขาใจนะครับ 

ผมยังไมพูด ใครจะเขาใจไดวา เหตุผลมันเปนเพราะอะไร มันลึกมาก ผมเอ็กซเปรต 

(Expert) เร่ืองนี้นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ พูดภาษาไทยครับ ตามขอบังคับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  คือ ผมพดูรูดี เชี่ยวชาญดีเร่ืองนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานเศวตครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ คือเรื่องเศรษฐกจิ

พอเพียง เราตองมองอยางนี้นะครับวา คนเมืองใหญกรุงเทพ หรือวาคนเมืองใหญ ๆ 

หาดใหญ หรือวาเชียงใหมอะไรอยูหัวเมืองนี่ ขอนแกนก็ดี เขามีชีวิตอยูอีกแบบหนึ่ง        

แลวคนที่บานนอกคอกนา ภาคเกษตรกรรม เขามีชีวิตอยู อีกแบบหนึ่ง ผมยอมรับ           

นะครับวา ตื่นเชาขึ้นมา ถาผมอยูแถวนั้น ผมไมมีปญญาจะเอาเงินที่ไหนสักบาทหนึ่งเลย 

ผมทาพวกทาน ก็เหมือนกันกับผม ถาไป ถาไมมีเงินสักบาทก็ตายเลย เขาอยูดวย         

คําวา ขาวไมไดหา ปลาไมไดซื้อ เขาอยูดวยคําวา ทรัพยากร คือ ไปหาปู หาปลา         

แลวสังคมสมัยแตกอนครับทานประธาน สังคมนี่เขาไปทําไร ไถนา แลวตอนเย็นเขาก็

กลับมา เขากลัวโจรผูราย  เขากลัวสิงหสาราสัตว เขาก็มาอยูอบอุน  วันเวลาผานไป   



 ๓๑๕
สสร ๒๗/๒๕๕๐                กุลนที ๑๓๐/๓ 

 

ออกลูกออกหลานมา ที่ดินก็แคบเขา แคบเขา ไมมีที่ไปแลว เขาไมมีที่ไปแลว แบงกันไป                  

แบงกันมา สุดทายนี่เขาเปนภาคเกษตร แตเขาไมมีปญญาปลูกผักกินหรอกครับ เขาตอง

ซื้อผักจากรานตลาดในหมูบานที่ไปเอามาจากตลาดสดในเมืองมาขาย แลวเขาก็ผลผลิต

ทําอะไรก็ไมได นอกจากทํานา แลวทํานาตอนนี้แบงกันไปแบงกันมา ก็ปรากฏวา ขาวก็ไม

พอจะกิน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหมนี่ เปนการที่ยายคนไปอยูแปลงนา 

ใหไปอยูแปลงนาครับ เพื่อจะไดปลูกผักบาง จะไดเลี้ยงปู เลี้ยงปลา เลี้ยงเปดหลังบาน   

ใหกินบาง ตามประสา ก็อยูได คราวนี้ปญหาที่มันเกิดขึ้น ก็คือวา มันไมมีสาธารณูปโภค

เขาไป ก็คือ เร่ืองไฟฟาเขาไป น้ํามันพอเจาะหาไดครับ ขุดสระมันพอทําได แตไฟฟาเขาไป 

ถนนลูกรังเขาไป มันไมมี มันไมเปนรูปธรรมครับทานประธาน ผมไปดูงานนี่นะ ไปภาค

กลางผมอิจฉา ผมไปดูเขาเลี้ยงปลาชอนที่สุพรรณบุรีครับ เขาบอกวา แกเอย ถาแกไมมี

เงินสักลานสองลาน หมุนคาเหยื่อเลี้ยงปลาชอนนี่ แกอยูไมไดหรอก พวกผมตาเหลือก

ครับ ชาวนาภาคกลางนี่ ทํานาฤดูกาลหนึ่ง ๓ เดือน แสนสองแสน แถวนครนายก แถวนี้ 

พวกผม เอาหาพันยังไมไดเลยปหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจําเปนครับ มันเปนเรื่องของ ๒ นครา 

ของคนเมืองกับคนในชนบท ซึ่งมันหางไกลกันเหลือเกิน สิ่งที่ตองการ ก็คือวา เราตองการ

ถนนไปนา ไฟฟาสูไร เปนฟาซิลิตี (Facility) คือ สาธารณูปโภคพื้นฐาน แลวสิ่งที่เกิดขึ้น

บานผม นครพนม มันเกิดอะไรขึ้น การศึกษาแยที่สุด เศรษฐกิจแยที่สุด น้ํามันที่บานผม 

ลิตรหนึ่ง ๓๕ บาท ปูนซิเมนต ที่กรุงเทพขาย ๑๐๐ บาท แลวที่บานผม ๑๓๐ บาท มันเกิด

อะไรขึ้น มันตองมีกลไกพอที่จะไปควบคุมเร่ืองราคาสินคาสาธารณูปโภคที่จําเปนพื้นฐาน

ตอการยังชีพและความมั่นคง ------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๑๓๑/๑ 



 ๓๑๖
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                        นงลักษณ ๑๓๑/๑ 

 

สิ่งนี้ตางหากที่ผมกําลังจะเรียนตอทานประธานสูคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญวา

ผมเห็นตรง ตรงใจผมที่สุดในเรื่องการแปรญัตติของทานอาจารยเจิมศักดิ์ มันครอบคลุม

ทั้งหมด ถาเกิดเหตุอยางนี้ เรามีทางรถไฟไปไหม โลจิสติกส (Logistics) ไปไหม มันไมมี 

ไมไดสงเสริม สนับสนุน แลวเราจะเอาผลิตผลสินคาทางการเกษตรเขาไปสูเมืองใหญได

อยางไร ตรงนี้ตางหากที่มันเปนปจจัยที่ผมยังอยากจะบอกเลาเกาสิบวา มันเจ็บช้ําหัวใจ

นะครับ เราใชน้ํามันที่แพงที่สุดในโลกในประเทศไทยใชปูนซิเมนตที่แพงที่สุดใน      

ประเทศไทย การศึกษาเราแยที่สุด รายไดประชาชาติเราแยที่สุด แลวเมื่อไรเราจะทํา

อยางไรได เพราะฉะนั้นหลัก ก็คือวา ทานตองเขียนเปนรูปธรรมครับ วา ทานจะทําอยางไร 

ทานจะแบงสวนวา เขตเกษตรลาหลัง ทานเขียนไป หนึ่ง สอง สาม สี่ หา เพื่อออก

กฎหมายลูกวา เขตตรงไหน รายไดประชาชาติเทาไร ตองใหการสนับสนุนอยางไร ทานทํา

ไป ผมไมวา ถามันกวาง ๆ แบบนี้มันไมได ทานประธานครับ เร่ืองใหญมากเลย แลวมันก็

กลายเปนอยางที่ทานเห็น วิกฤติที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตองแกไขครับ น้ํามันนี่เทากันทั่ว

ประเทศไดไหม คนกรุงเทพเงินเดือนเปนหมื่น คือ โดยเฉลี่ยแบบกรรมกรกระจอกสุด 

เงินเดือนเปนหมื่น แตปรากฏวาใชน้ํามันราคาถูกกวาบานผม ๕๐ บาท ก็ไมได วันหนึ่งหา

รายไดไมได เพราะฉะนั้นนี่ฝากครับ ฝาก หลักเลยครับตรงนี้ เปลี่ยนโลกเลยครับ เปลี่ยน

ความคิด ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ พอดีตอนนี้กรรมาธิการนี่นะครับ เขาก็เห็นดวยกับสมาชิกที่ยาย

ขอความกลับคืนมา แลวก็ตัดขอความเดิมที่ไปเติมไวในมาตรา ๗๗ ออกนะครับ          

ชวย ๆ กันนะครับ ถามาตรานี้เสร็จ ถึงจะเลิกนะครับ ไมเสร็จ ไมเลิกนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เจิมศักดิ์นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หน่ึง)  :     

นี่ทานกฤษฎายกมือหลายทีแลวอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ที่ผมเสนอเมื่อสักครูนี้ ก็คือ ๘๒ นี่ 

ยังเปนเหมือนเดิมนะครับ ไมไดหมายความวา ไปยายจากของเกามา ถาทานยายจากของ

เกามานี่ยุ งนะครับ  แสดงวามาตราที่ทานยายมานี่ ก็ตองกลับไปพิจารณาใหมหมด  



 ๓๑๗
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                            นงลักษณ ๑๓๑/๒ 

 

เพราะวาคนอื่นเขาอาจจะเห็นอยางอื่น ใชไหมครับ เพราะวาที่เขาแปรญัตติไว หรือที่จะ

เพิ่มเติมอะไรตออะไร มันก็ขยับไปหมด เขาจะขอ ๘๒ กลับมาคงเดิม สวน ๗๗ ผานไป

แลว ก็ผานไปนะครับ ไมมีใครวาอะไร หมายความวาอยางนั้นนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจครับ พอดีกรรมาธิการเขาฝากถามนะครับ ก็เอาไว ๒ มาตราเลย ไมเปนไรมั้งครับ 

กรรมาธิการครับ หลักก็ไมเปลี่ยนอะไรนี่ครับ นะครับ นี่ยิ่งดึกแลว ลด แลก แจก แถม      

เลยครับ เดี๋ยวฟงทานกฤษฎาหนอยครับ เอากระชับนะทานนะ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ

ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ ก็นอยใจทานประธานนิดหนอยครับ เพราะวามาตรานี้ 

ผมเปนคนแปรครับ เพราะโดยวิชาชีพแลว อาชีพผมเปนเกษตรกรนะครับ ผมอยูตั้งแต

หอคอยงาชาง จนถึงเลี้ยงชาง แลวก็ดูขี้ชางครับทาน เปรียบเทียบนะครับทาน คือ ผม      

รับไดครับ ผมอยากใหในมาตรา ๗๗ (๑) ยังคงไวครับ ผมเห็นดวยกับเหตุผลของ

กรรมาธิการครับ แตในสวนมาตรา ๘๒ ผมไมเห็นดวยที่จะตัด แตเมื่อกี้ที่ทานอาจารย    

ธงทองนะครับ นําเสนอ ผมรับได แตผมบอกวา รับไดบางสวน เมื่อกี้ทานประธานไมใหผม

อภิปรายครับ ผมอยากขอเพิ่มครับ นิดเดียวครับ คําวา และเกษตรทฤษฎีใหม นะครับ    

ซึ่งตรงนี้แหละครับ มันเปนประเด็น หรือปจจัยที่สําคัญที่สุด ก็คือ ไมตองมาขยายความ      

คือ ที่ผมแปรญัตตินั้น ผมมีการขยายความเพิ่มเติม คือ มี (๑) (๒) (๓) นะครับ (๑) นั่น

เปนการพูดในเรื่องของรูปธรรมครับ ที่มันจะเปนรูปธรรมในการสรางเสถียรภาพในการ

ผลิตของเกษตรกรครับ หรือของประชาชน สวนถัดมาใน (๒) คือ การดําเนินงานในขั้นที่ ๒      

ก็คือ การเปนรูประบบสหกรณ นี่คือ เปนเรื่องของการลงทุน และการพัฒนาเชิงคุณภาพ      

นะครับ แลวถัดมานะครับ ใน (๓) ก็คือ เหตุจากการเขียน คือ ตองการใหสหกรณนี่นะครับ         

เปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินธุรกิจในระดับชาติ และระดับนานาชาติ นั่นหมายความ

วา กระบวนการในหลักการของทฤษฎีใหมนะครับ และเศรษฐกิจพอเพียงนี่ เปนการแสดง 

ถึงการกาวสูจากพื้นฐานนะครับ จากความเปนประเทศเกษตรของเรา สามารถเขาไปสู

หลัก โลกาภิ วั ตน  ไปสู ได ครับ  ตรงนี้ นะครับ  จึ งขออนุญาตอภิปรายตรงนี้ ให                  

ทานกรรมาธิการยกรางไดเขาใจวา ผมยอมตัดในสวนนี้ ------------------------- - ๑๓๒/๑ 



 ๓๑๘
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      สมร ๑๓๒/๑ 

 

และขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งเทานั้นเองนะครับ เพราะวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเปน    

แมบทใหญนะครับ แตคําวา ตัวเกษตรทฤษฎีใหมนี่ ก็คือ จะเปนเชิงรูปธรรมนะครับ          

ที่สอดรับเขามา ขอเทานี้นะครับ ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็ตรงกับที่ทานวิทยาอภิปรายไปแลวนะครับ ทานกรรมาธิการครับ      

ขอหารือครับ ตกลงมาตรา ๗๗ สมาชิกเขาขอเอาไวตามเดิมนะครับ สวน ๘๒ นะครับ     

ก็เพิ่มขอความเดิมที่ถูกตัดออกไป ทานกรรมาธิการเห็นวาอยางไรครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียน             

ทานประธานครับ วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ประเด็นเรื่องการที่จะไปเพิ่ม ๘๒ กลับมา  

นี่นะครับ ผมคิดวา กรรมาธิการพอจะรับได ถากลับมาในเงื่อนไขที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์

เสนอ คือ ไมมีภาคขยาย ดวยเหตุผลอยางนี้ครับวา ถาทานอานในภาคขยายของแตละ

ทานที่แปรญัตติมานี่นะครับ ก็ตีความเศรษฐกิจพอเพียงไมเหมือนกันหรอกครับ ทานแปล

ความออกมา แลวก็ไปกันคนละทิศคนละทาง ซึ่งจริง ๆ เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่

อาจจะอธิบายเรื่องความมีเหตุผล ความพอประมาณ และความมีภูมิคุมกัน ซึ่งอธิบาย           

ทั้งมิติสังคม แลวก็มิติทางการดํารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น จริง ๆ แลวนี่ เรื่องนี้ถาอยูใน

มาตรา ๗๗ (๑) จะชัดเจนวา แนวทางการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม ยึดปรัชญานี้ครับ 

แตวาอยางไรก็ตามครับ ดวยความเคารพทานสมาชิกครับวา ถาทานอยากจะมาที่ ๘๒ 

กลับมา ผมคิดวา กรรมาธิการก็นอมรับครับ เพียงแตประเด็นก็คือวา คงตองไมมีสวน

ขยาย อยากใหคงไวเปนปรัชญาหลัก แลวก็สวนจะขยาย ไมวาจะเปนเรื่องสหกรณ เปน

เรื่องสาธารณูปโภค เปนเรื่องของความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ คงไปพูดในสวนอื่น ๆ ที่             

ไมกระทบ มิฉะนั้นแลวจะกลายเปนการอธิบายความตอ ซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดได            

นะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามที่จะบอกวา เร่ืองนี้ถาเราคิดวาเปนปรัชญา แลวก็เปน

สิ่งที่ควรนอมนํานี่ จริง ๆ แลวเราควรมองทั้ง ๒ มิติครับ คือ ทั้งเศรษฐกิจและสังคมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตกลง ๗๗ ยังอยูนะครับ เดี๋ยวเอาทีละทานแลวกันครับ กลุมทานอุทิศครับ กรรมาธิการ     

ขอกลับคืนสูรางเดิมกอนที่จะมีการถูกตัดออกไป ทานเห็นดวยไหมครับ  



 ๓๑๙
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      สมร ๑๓๒/๒ 

 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  รับไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานอาจารยเจิมศักดิ์รับไปแลวนะครับ กลุมของทานสุรชัย ทานวิทยาครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ผมคนแปรครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเจาภาพ ทานรับไดไหมครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ผมรับได แตเมื่อกี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติม   

คําวา และเกษตรทฤษฎีใหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาไมยอมเพิ่มครับ 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกุล    :  ไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตอบเองครับ กรรมาธิการครับ 

                         นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ชวยตอบดวยครับ แลวขอทราบเหตุผล      

ดวยครับ ทานครับ 

  รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียน             

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ครับ จริง ๆ แลวในสวนที่เม่ือยายความเห็นเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งถือวาเปนปรัชญาหลักนี่นะครับ มาไวในหมวดนโยบายดานเศรษฐกิจ           

นี่นะครับ ประเด็นเรื่องของการเกษตรหรือทฤษฎีใหมนั้น เปนแนวทางหนึ่งนะครับ         

แตไมใชแนวทางเดียวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริง ๆ แลวในกระบวนการที่โครงการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความหมายอีกหลายเรื่องครับ        

ที่มากกวาเรื่องของแนวความคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหมอยางเดียวนะครับ ดังนั้น หลักการ

อันนี้ควรเปนหลักในแนวปฏิบัติที่แตละกลุมจะดําเนินการตอไปครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกฤษฎาครับ กรรมาธิการเขาอธิบายแลว ทานพอใจไหมครับ  

 



 ๓๒๐
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                      สมร ๑๓๒/๓ 

 

  นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล   :  ก็ รับไดค รับ  เพราะวา เมื่ อกี้พอดี                         

ทานอาจารยเจิมศักดิ์มากระซิบผมวา ทฤษฎีใหมเปนซับเซต (Subset) ผมรับทราบอยู              

มันเปนซับเซตนะครับ แตทฤษฎีใหมนี่มันเปนการแสดงถึงรูปธรรม ผมอยากเพียงแตวา

บันทึกเจตนารมณเทานั้นเองครับ ผมแปรมาตรานี้ในฐานะผม โดยวิชาชีพเกษตร                    

แลวอาชีพดวยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตสักครึ่งนาทีครับ ทานประธานครับ    

ก็คือ อยากจะพูดใหชัดในเจตนารมณที่ยื่นแปรนะครับ แลวก็อยากจะทราบเจตนารมณ    

ที่ชัดเจนจากทางกรรมาธิการยกรางนะครับวา ถายอมอยางนี้ แลวตัดอยางนั้น เพื่ออะไร  

นะครับ  ผมเขาใจดีครับ เพราะวาประเด็นนี้ทานวุฒิสาร ทานตองอภิปรายอยูแลวนะครับ 

เพราะทานเปนผูหนึ่งที่เชี่ยวชาญ ขอบพระคุณทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาอธิบายไปหลายรอบแลวครับ อาจารยเจิมศักดิ์ชวยเดินไปหาอาจารยวัชราอีกที            

ไดไหมครับ เชิญอาจารยวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมขอตัด คําวา แนว ออก ซึ่งจะเหมือนกับมาตรา ๗๗ ที่ไมมีคําวา 

แนว นะครับ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอความกรุณาครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการดูถอยคํานิดครับ อยางไรครับ ถาถูก ทานก็ยืนยันนะครับ ถาผิด ก็อธิบาย      

ใหทานเขาใจ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการครับ      

วุฒิสาร ครับ ขออนุญาตคงตามเดิมครับ 

   

                                                                                    - ๑๓๓/๑ 

 



๓๒๑ 
สสร ๒๗/๒๕๕๐                                                                                     รัตนา ๑๓๓/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางไรนะครับ คงตามเดิมนะครับ อาจารยวัชราครับ ขอบพระคุณนะครับ เสร็จนะครับ 

มาตรา ๘๒ นะครับ ไมมีทานใดติดใจอะไรแลวนะครับ ถือวา มาตรา ๘๒ ผานนะครับ   

เอามาตรา ๘๓ พรุงนี้นะครับ ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานครับ วันนี้ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๒๓.๐๕  นาฬิกา 

 

 

 

 
 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 27 
วันจันทรที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

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

รายนามคณะผูจัดทํา 
 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นางสาวยุพา   ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
  นางนัยนา  เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

  นางบังอร  วบิูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางนนทสภรณ  ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวฐานวีร  เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาวสุวรรณา จันทรแดง   นิติกร ๓ 

 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๓) 

นางสาวประไพพิศ  ดีสุน  นางสาวกุลนที  หวังประเสริฐ   

นางนงลักษณ  อู        นางสาวสมร  เกตุศรี             

นางสาวรัตนา  ภูระหงษ  นางสาวเกศราภรณ  จันทรบํารุง 

นางสาวรัศมี  บานเย็น             นางสาวรสรินทร  กนกอุดม   

นายพรเทพ  ไชยสงวนสุข        นางสาวอุทัยวรรณ  จํานงคศาสตร      

นางนัชชา  โนไธสง   นางสาวสุพชิชาย  เนื่องพิมพ   

นางสาววีรุทยั  ผาสุขเวชพร   นางสาวปทติตา  ธีรนนท    

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   
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