


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
------------------- 

        หนา 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี        
                 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชมุ    ไมมี      

 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ๑  

    - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

               พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ 

         ยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

       (เปนการพิจารณาตอจากการประชุม 

       สภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่แลว)       

    ผูอภิปราย 

    - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์    ๒, ๓๐๔ 

   - พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล    ๔ 

   - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  ๔, ๑๓, ๑๗, ๑๙, ๒๒-๒๔,           

  ๒๖, ๓๙, ๔๑, ๔๒, ๔๖,  

    ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๙-๖๑,      

           ๖๕, ๗๒-๗๓, ๘๓,  

          ๙๖-๙๘, ๑๑๑, ๑๑๖,   

          ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๖๘-๑๖๙,    

 

 



 - ๒ -

          หนา 

          ๒๐๘, ๒๑๘, ๒๑๙, ๒๓๑,  

          ๒๓๓, ๒๔๒, ๒๔๓, ๒๕๑,  

          ๒๗๕, ๒๗๗, ๒๘๐-๒๘๑, 

          ๒๘๓, ๒๘๔, ๒๙๔, ๒๙๕, 

          ๒๙๘, ๓๐๒-๓๐๔ 

   - นายสวิง ตนัอุด     ๔, ๒๕, ๓๕, ๕๖, ๖๙,  

          ๙๑, ๒๑๒, ๒๑๓, ๒๑๕, 

          ๒๑๖, ๓๐๘ 

   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    ๗, ๑๙, ๒๔, ๒๗, ๓๐,  

          ๓๑, ๓๖, ๔๔, ๔๘, ๕๗,  

          ๙๒-๙๕, ๑๑๖, ๑๒๒,  

          ๑๓๒-๑๓๓, ๒๐๗, ๒๓๕,  

          ๒๖๘, ๒๘๘-๒๙๐, ๒๙๔,  

          ๓๐๖ 

   - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม      ๘, ๑๕, ๒๒, ๒๕, ๒๖,  

          ๕๘, ๖๗, ๙๘, ๑๐๑-๑๐๖ 

   - นายอัชพร จารุจินดา    ๑๖, ๑๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑,  

          ๓๒, ๓๘, ๖๒, ๖๘, ๗๑,  

          ๗๔,๗๘, ๘๑, ๘๕, ๘๗,  

          ๑๒๓, ๑๓๕, ๑๓๗,  

          ๑๕๖-๑๕๗, ๑๖๖, ๑๖๗,    

          ๑๘๑, ๒๐๙-๒๑๑, ๒๑๙,  

          ๒๒๐, ๒๓๐, ๒๓๒, ๒๓๓,      

          ๒๓๕-๒๓๖, ๒๔๔, ๒๔๘,    

           ๒๔๙, ๒๕๑, ๒๗๒-๒๗๔,  

          ๒๗๗, ๒๘๒, ๒๘๓, ๒๙๗ 

 

  



 - ๓ -

           หนา 

   - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๑๙, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๙,  

          ๑๑๑-๑๑๕, ๑๑๖, ๑๑๗,  

          ๑๕๐, ๑๕๑, ๑๕๒,  

          ๒๖๑-๒๖๓, ๒๙๖, ๒๙๙,  

          ๓๐๒, ๓๐๖ 

   - นายประวิทย อัครชิโนเรศ    ๒๐, ๔๒, ๗๕, ๘๒, ๘๓,  

          ๑๓๙-๑๔๒, ๑๔๖-๑๔๙,  

          ๑๕๑, ๑๕๒, ๑๖๗ 

   - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย    ๒๑, ๑๙๔-๑๙๗, ๒๐๑,  

          ๓๐๕, ๓๐๖  

   - นางมนูญศรี โชติเทวัญ   ๒๗, ๓๑, ๘๐, ๒๓๕,  

          ๒๖๙, ๒๗๑, ๒๗๒ 

   - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ    ๓๒, ๓๔, ๓๘, ๓๙, ๔๗,  

          ๕๑, ๑๓๗, ๑๕๒, ๑๖๖,  

          ๒๓๓, ๒๓๔, ๒๓๗, ๓๐๗ 

   - นายเศวต ทินกูล     ๓๔, ๕๔-๕๕, ๗๗,  

          ๘๑-๘๒, ๘๕-๘๖,  

          ๑๒๐-๑๒๑, ๑๒๗-๑๒๘,  

          ๑๓๖, ๒๓๖, ๒๓๘, ๒๓๙,  

          ๒๕๑,๒๕๒ 

   - นายมานิจ สุขสมจิตร    ๓๕, ๓๘ 

   - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ    ๓๖, ๔๘, ๕๑, ๙๘,  

          ๙๙-๑๐๑, ๒๐๔,  

          ๒๙๐-๒๙๒ 

   - นายจรัญ ภักดีธนากุล    ๓๙, ๔๑, ๔๔ 

   - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   ๕๐-๕๑, ๕๒, ๒๐๖,  

          ๒๕๕,๒๕๖-๒๕๗, ๒๘๔ 

  



 - ๔ -

           หนา 

    - นายวัชรา หงสประภัศร    ๕๓, ๗๑, ๘๐, ๑๒๘,  

          ๑๒๙, ๑๒๙, ๑๓๒, ๑๓๔,  

          ๑๓๕, ๑๓๖, ๑๘๘, ๓๐๔,  

          ๓๐๕ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล   ๕๘, ๕๙, ๖๔, ๗๔, ๘๕ 

   - นายสมยศ สมวิวัฒนชยั    ๖๒, ๖๗, ๖๘   

   - นายวีนัส มานมุงศิลป    ๖๕-๖๗, ๑๓๘, ๑๗๐,  

          ๑๗๑, ๑๗๕, ๑๗๙, ๑๘๘,  

          ๒๔๘, ๒๔๙, ๒๕๑ 

   - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย    ๗๐, ๗๕-๗๖, ๘๐, ๑๗๗,  

          ๑๗๙, ๑๘๑, ๑๘๒, ๑๘๗,  

          ๑๘๙, ๑๙๑, ๑๙๒ 

   - นายคมสัน โพธิ์คง     ๘๗-๙๑, ๑๒๓, ๑๒๔,  

          ๑๙๑, ๒๙๗ 

   - นายชูชัย ศภุวงศ     ๑๐๖-๑๑๐, ๑๑๔, ๑๑๖,  

          ๑๒๒ 

   - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร   ๑๑๙  

   - นายธีรวัฒน รมไทรทอง    ๑๒๔, ๑๒๕-๑๒๗,  

          ๑๓๑-๑๓๒, ๑๓๕,๑๓๖,  

          ๑๓๗, ๑๖๖, ๑๘๙, ๑๙๐,  

          ๒๕๓-๒๕๕, ๒๕๘  

   - ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบญุชัย ๑๒๙, ๑๓๐ 

   - นายปริญญา ศิริสารการ    ๑๔๒-๑๔๔, ๑๕๐, ๑๖๗,  

          ๒๒๗-๒๒๘, ๒๒๙,๒๓๐,  

          ๒๔๐-๒๔๑, ๒๖๐-๒๖๑ 

          ๒๖๓-๒๖๔ 

   - นางสาวอาภา อรรถบูรณวงศ   ๑๔๔-๑๔๕ 

  



 - ๕ -

          หนา 

   - นายวิจิตร วิชัยสาร      ๑๔๖, ๑๔๙,๑๕๐ 

   - นายอรรครัตน รัตนจันทร   ๑๕๓-๑๕๖, ๑๕๗, ๒๘๕,  

          ๒๘๘ 

   - นายหลักชยั กิตติพล    ๑๕๙-๑๖๒, ๑๖๓, ๒๐๑,  

          ๒๔๘ 

   - นายปกรณ ปรียากร     ๑๖๒-๑๖๓, ๒๘๔,  

          ๒๘๕-๒๘๗ 

   - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช ๑๗๑-๑๗๕, ๑๘๑,  

          ๑๙๙-๒๐๐ 

   - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  ๑๗๕, ๑๗๖, ๑๘๖,  

          ๑๙๐, ๒๙๕ 

   - นายชาติชาย เจียมศรพีงษ   ๑๗๖ 

   - นายอุทิศ ชชูวย    ๑๗๘ 

   - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  ๑๘๒, ๑๘๔, ๑๙๗-๑๙๘,  

          ๒๐๐,๒๐๑ 

   - นายสนั่น อินทรประเสริฐ    ๑๘๔-๑๘๖ 

   - นายธงทอง จันทรางศุ    ๑๙๒-๑๙๔, ๒๖๗ 

   - นายวิทยา คชเขื่อน     ๑๙๘, ๒๔๔ 

   - นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย    ๒๑๑-๒๑๒, ๒๒๗ 

   - นายวิทยา งานทวี     ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๖, ๒๑๗,  

          ๒๑๘,๒๑๙, ๒๓๒ 

   - นายรัฐ ชูกลิ่น     ๒๒๐-๒๒๑, ๒๔๕ 

   - นายโอรส วงษสิทธิ์     ๒๒๒-๒๒๓ 

   - นายธวัช บวรวนิชยกูร    ๒๒๓,๒๒๔,๒๒๕,๒๒๖,  

          ๒๒๘,๒๒๙, ๒๓๑, ๒๔๖,  

          ๒๕๓ 

   - นายไพโรจน พรหมสาสน    ๒๒๖-๒๒๗ 

  



 - ๖ -

          หนา 

   - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย    ๒๔๑, ๒๔๒, ๒๕๘-๒๖๐,  

          ๒๗๐, ๒๗๑ 

   - นายอภิชาติ ดําดี     ๒๖๕-๒๖๗, ๒๖๘ 

   - นายชวลิต หมื่นนุช    ๒๖๙,๒๗๐ 

   - นายสมชัย ฤชุพันธุ     ๒๗๕ 

   - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๒๗๖-๒๗๗ 

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร    ๒๗๘-๒๘๐ 

   - นายประพนัธ นัยโกวิท    ๒๙๒-๒๙๔ 

   - นายศิวะ แสงมณี     ๓๐๐ 

   - นายการุณ ใสงาม     ๓๐๐-๓๐๒ 

      

____________________________ 

 

 

         

    

 

  











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๒๘ /๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันอังคารที่  ๑๙ เดือนมิถนุายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๖  คน 

 
   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสมาชิก                      

ที่เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุม 

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  

   ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ไมมีนะครับ  

   ระ เบี ยบวาระที่  ๓  เ ร่ื องที่ คณะกรรมาธิการพิ จารณาเสร็ จแล ว                          

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

   ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ  

   (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่)    

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ในวันนี้เปนการ

พิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  ครั้งที่  ๒๗ /๒๕๕๐  วันจันทรที่                          

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนจบมาตรา ๘๒ ดังนั้น ผมขอดําเนินการ

ตอนะครับ ในมาตรา ๘๓ เรียนทานสมาชิกวา เนื่องจากวันพรุงนี้นี่นะครับ เราจะพัก ๑ วัน 

เพราะวาสภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองประชุมนะครับ ในหองประชุมนี้ ทีนี้ในโอกาส                

ที่พักนั้น  ผมไดเ รียนขอความกรุณากลุมตาง ๆ นะครับ แลวก็ไดประสานกับทาง

คณะกรรมาธิการยกรางแลว เขาใจวา ทานจะวางตั้งแตเกาครึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวประสานกับ

ทานนะครับ คงมีเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งหรืออยางไรนี่ใชไหม ทานใชทั้งวันหรือ      

 



 ๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑/๒ 

 

ไหนวันนั้นบอกทานจะประชุมบาย ๗ กลุมที่จะไปคุยกับทาน ไมมี เห็นเมื่อคืนนี้ยังมีการ

ติดตออยูนะ ขออนุญาตทานประสานคุยกัน เพราะบางเรื่องทานตกลงขางนอกไดนะครับ 

เพราะวาพูดกันในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับ วา จะไปคุยขางนอก เสร็จแลวเรียบรอย              

ก็คอยเอาเขามาในบางเรื่อง ที่ไมใชเร่ืองหลักที่จะตองมาถกกันในสภา เปนเรื่องแกไข  

บางทีเกี่ยวกับถอยคําตาง ๆ ที่ไดคุยวา พยายามประสาน เพราะพรุงนี้เราไมมีประชุม                    

แลวเนื่องจากพรุงนี้ไมประชุม วันนี้ เนื่องจากตามตารางการทํางานของเรายังมีความ

ลาชาอยู ตามที่คาดการณไวนะครับ ยังไมเขาเปา เพราะฉะนั้นอาจจะดึกนิดหนึ่ง 

เพราะวาพรุงนี้จะหยุดนะครับ แลวก็เสาร อาทิตย ตองสํารองตามที่เคยเรียนทานไวแลว

นะครับ เชิญทานวิชัยครับ วาอยางไรครับ 

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม วิชัย          

เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. หมายเลข ๐๕๙ ครับ ในเรื่องการตกลงกันนอกรอบ ทานครับ               

ผมคิดวา อยากจะเรียนเสนออยางนี้ครับวา อยางนอยที่สุด ผูซึ่งแปรญัตติ ทานครับ               

นาจะตองมีสวนรวมดวย บางประการ บางครั้งบางคราวนี่ ตกลงกันแลวในที่ประชุมวา

อยางนั้น แตจริง ๆ นี่ผูแปรญัตติไมมีสวนไดรับทราบนะครับ ก็มีปญหาในเรื่องการ               

แปรญัตตินะครับ ก็อยากจะกราบเรียนวา ถาจะตกลงกันนอกรอบ ไมวาจะเรื่องอะไร               

ก็ตามครับ ควรที่จะใหผูซึ่งแปรญัตตินั้นไดรับรู รับทราบดวย เพราะเขาเปนคนแปรญัตติ              

นั่นประการที่ ๑      

  ประการที่ ๒ ผูแปรญัตติทุกคณะก็ควรนาจะตองไดรับการอภิปรายเปนไป

ตามลําดับ ไมใชวาบางครั้งบางคราวผูซึ่งไมไดแปรญัตติก็อภิปราย ทําใหเสียเวลา ซ้ําซาก                          

อยูนั่นแหละ กระผมจึงกราบเรียนวา ตรงนี้นาจะตองพิจารณาดวยนะครับ เมื่อวานนี่

กระผมไดยกมือถึง ๒ ครั้ง ก็ไมไดรับการใหอภิปรายใน ๒ ประเด็นหลัก ๆ ก็กราบเรียนวา                          

ก็มองหันไปดูสมาชิกทานอื่น บางทานนี่ก็ไมไดมีหนาที่ ไมไดยื่นแปรญัตติก็อภิปราย                       

ก็กลับไปกลับมา ทําใหเสียเวลา ตรงนี้กระผมอยากจะกราบเรียนตอทานประธานครับวา 

ขอไดโปรดพิจารณาดูดวย ในประเด็นที่กระผมไดนํากราบเรียน เร่ืองที่สําคัญยิ่งเราพูดกัน

มาสองสามครั้ง ในเรื่องตกลงกันนอกรอบนะครับ เพราะวาบุคคลที่ยื่นแปรญัตตินั้น ไมได  

 



 ๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑/๓ 

 

มีสวนรวมนะครับ ในการที่จะขอเลื่อนก็ดี ขอโยงไปมาตราใดก็ดี ก็กราบขอสิทธิที่มีใหกับ 

ผูซึ่งขอยื่นแปรญัตติดวย ทานประธานครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ 

ประเด็นนี้คอนขางจะดีนะครับ คืออยางนี้ครับ ในเอกสารที่มีอยูในเลมเขียวนี่นะครับ                    

จะใสชื่อหัวหนากลุมเอาไว เพราะฉะนั้นทางผมก็ไมทราบนะครับ ก็พยายาม อยางสมมุติ

วา หัวหนากลุมชื่อ ก ก็บอกวา กลุม ก นี่ ใครเปนเจาของก็ตองใหเจาของอภิปราย                          

เราก็ไมทราบนะครับ เราก็ไปเรียกหัวหนากลุม เพราะฉะนั้นขอความกรุณา เวลาไปลง

หัวหนากลุม แลวใครเปนเจาของญัตตินี่ หัวหนากลุมตองประสานใหเขาพูดก็แลวกัน    

นะครับ ซึ่งเดี๋ยวทางทานเสรี ทานเช็ก (Check) ไวทีหนึ่งแลว เดี๋ยวคงไดวา ใครเปนผูแปร

ที่แทจริงนะครับ ถึงตอนนั้น ก็ทางฝายขางบนนี่อาจจะทราบ ตอนนี้ดูตามเอกสารเลมเขียว 

จะมีชื่อเฉพาะหัวหนากลุม ก็ขอความกรุณาหัวหนากลุมประสานกับผูแปรใหดี จะได              

ไมเกิดปญหาอยางที่ทานวิชัยพูดนะครับ ขอเขาสูเ ร่ืองเลยนะครับ ทานกรรมาธิการ       

พรอมแลวนะครับ ไปมาตรา ๘๓ ครับ เลขาครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๘๓ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น                         

และผูสงวนคําแปรญัตติ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานครับ มาตรานี้

นะครับ มีผูเสนออยู ๑๐ ทานนะครับ แลวก็ในอนุ หรือวงเล็บตาง ๆ นี่ ที่เสนอแปรญัตติ

สงวนคําแปรนี่นะครับ ๒๘ อนุ แลวเขาใจวา เดี๋ยวตองถามคณะกรรมาธิการ เขาใจวา 

ตองยอนไปดูมาตรา ๗๗ (๑๐) กับ (๑๑) หรือเปลาครับ แขวนไวหรือเปลาไมทราบ    

แขวนไวนะครับ ตองดู เพราะฉะนั้นที่ตองดูพรอมกัน มาตรานี้คงใชเวลามาก จะขอ

ระมัดระวังเรื่องเวลาหนอยนะครับ ทานใชเวลา เนื่องจากมันมีหลายอนุ แลวในบางอนุ

บางทีทานแกเพียงถอยคําในเรื่องอะไร ขอใหเขาเปา ตรงประเด็นของสิ่งที่ทานแปรญัตติ

เลยนะครับ ผมจะเร่ิมไปดังนี้นะครับ ตั้งแต (๑) นะครับ เนื่องจากมีการแกไข (๑) มี            

ทานวิชัย  ทานเจิมศักดิ์   ทานสุรชัย เพราะฉะนั้นทานวิชัย ใครจะเปนผูอภิปรายแทน 

  



 ๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑/๔ 

 

หรือเปลาครับ มีหรือยังครับ ยังไมมี ขามไป ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ใน (๑) ที่อาจารย

แปร ออ ทานครับ ขอเชิญทานพีรศักดิ์ครับ  

  พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม         

พลเรือเอก พีรศักดิ์  วัชรมูล ในมาตรา ๘๓ นี้ ทางคณะของอาจารยวิชัยนี่ไดรับฟงคําชี้แจง

จากกรรมาธิการยกรางแลว ก็ไมติดใจครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบพระคุณครับ 

ใชครับ ผูแปรพอใจแลวนะครับ ไปทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ (๑) ทานครับ ชวยใชเวลา

ประหยัดกันหนอยก็ดีครับ ขอบคุณครับ ทานอาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ อันนี้ คุณสวิงครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พูดใชไหมครับ 

เชิญครับ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง  ตันอุด ครับ ใน (๑) 

นะครับผม ทางกลุมเรานี่นะครับ ไดขอเสนอที่จะตัด คําวา แบบเสรี ออกนะครับ ดังนั้นนี่            

ก็จะเติม คําวา ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเปนธรรม นะครับ ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้นี่นะครับ 

จะมีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ เพราะวาจริง ๆ แลวนี่ ทําไมเราถึงขอตัด คําวา แบบเสรี

ออกนะครับ ผมคิดวา มีเหตุผลดังตอไปนี้นะครับ ประการที่ ๑ คําวา แบบเสรี เปนวิธีการ 

ทําไมเราจะตองเขียนระบบเศรษฐกิจที่เปนวิธีการลงไปในรัฐธรรมนูญดวย ถาเราเขียน                

ซึ่งเปนเปาหมาย ไวนาจะดีกวาไหมนะครับ เพราะวาถาสมมุติเราเปลี่ยนนะครับ                       

จาก สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเปนธรรม ลงไปนี่ ก็จะทําใหเราเปดกวางมาก

ยิ่งขึ้นวา เราใชระบบเศรษฐกิจหลายรูปแบบก็ไดนะครับ ในการที่จะพัฒนาประเทศ                

ในการที่จะนําไปสูยั่งยืนและเปนธรรม เพราะผมคิดวา ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ                  

เปนธรรมตอนนี้นี่นะครับ ไมวาจะเปนองคการสหประชาชาติก็ดี องคการของโลกก็ดี หรือ

ประเทศตาง ๆ ในทั่วโลกก็ดีนี่ ก็เนนย้ําเรื่องนี้วา จะตองพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน        

และเปนธรรมนะครับ ทีนี้ถา เราเขียนแบบนี้นี่นะครับ ผมคิดวาก็จะทําใหเราแคบไป 

เพราะวาคําวา แบบเสรี นี่ ซึ่งไปเขียนในเชิงวิธีการ ดังนั้น ก็ขอเปลี่ยนใหเปนในลักษณะที่

เปนเปาหมาย ซึ่งจะทําใหเรากวางมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ประการหนึ่งนะครับ  



 ๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑/๕ 

 

  ประการที่ ๒ นี่นะครับ ผมคิดวา แตกอนนี่นะครับ ผมคิดวา เราก็ลอก             

กันมาเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แลวผมก็คิดวา กรรมาธิการก็คงจะตองตอบวา เร่ืองนี้                   

ก็เอามาจากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ ที่เราเขียน คําวา ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี แตเร่ืองนี้นี่

นะครับ สถานการณมันเปลี่ยนไปครับ เปลี่ยนไปก็เพราะวา สมัยกอนนี่ ผมคิดวา                 

เราอาจจะตอง ที่เราเขียนเรื่องนี้นะครับ ในขณะที่สถานการณของโลก ในชวงของสงครามเย็น 

มีการแบงประเทศทั้งหลายออกไปหลายประเทศวา ใครอยูขั้วไหน อยางไร ดังนั้น                 

การเขียนเรื่องนี้นี่นะครับ เพื่อที่จะเหมือนกับวา รับรองวาผมอยูกับคุณนะ ผมเปน              

พวกคุณนะ ผมไมเบี้ยวคุณแนนะครับ ดังนั้น ก็เลยถูกเขียนตอ ๆ กันมาในรัฐธรรมนูญ ซึ่ง

ผมก็คิดวา เร่ืองนี้สถานการณถูกเปลี่ยนไปแลว ขั้วของโลกตอนนี้ก็ถูกสลายไปหลายขั้ว

แลวนะครับ หลายรูปแบบ และดังนั้นนี่นะครับ การที่จะยังเขียนเร่ืองนี้อยูในรัฐธรรมนูญ                

นี่ก็อาจจะไมเหมาะสมตามสถานการณนะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้ก็จะทําใหเราสามารถที่

จะใชรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจไดอีกหลายแบบนะครับ      

   อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ผมคิดวา ถาเราเปดในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองให

กวางขวางมากยิ่งขึ้น พรรคการเมืองในอนาคตอาจจะเสนอรูปแบบในเรื่องเกี่ยวกับ

ทางดานเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่ง ในการที่จะไปสูความยั่งยืนและเปนธรรม ดังนั้น การล็อก 

(Lock) ไวนะครับ ในรัฐธรรมนูญวา จะตองเปนแบบเสรี ก็จะทําใหเราไมสามารถที่จะ

กาวหนาไปสูเร่ืองเกี่ยวกับการเสนอในทางนโยบายทางดานเศรษฐกิจ ที่ปรับปรุงไปกับ

การพัฒนาการตาง ๆ ได ซึ่งผมคิดวา อันนี้ เร่ืองนี้สําคัญนะครับ  

   ประเด็นตอมานะครับ ผมคิดวา ในมาตรา ๘๒ นะครับ ที่เมื่อวานนี่เรา

ถกเถียงกันมาก ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนี่นะครับ หลักที่สําคัญ ก็คือ ยั่งยืนและเปนธรรม  ผมคิดวา ถาเราเขียน                     

ใน ๘๒ แบบนั้น และ ๘๓ นี่นะครับ เรามาเขียนคําวา แบบเสรี คนทั้งหลายนี่ครับ เวลาเรา

ไปรับฟงความคิดเห็น เขาก็บอกวา มันเปนการขัดกันอยูแลว ผมคิดวา โดยเจตนารมณ

ของคณะกรรมาธิการครั้งกอน ๆ นั้น ก็ยายตรงนี้ เพื่อไปไวตรงอื่น เพื่อไมใหขัดกับตรงนี้ 

ซึ่งผมคิดวาเปนเรื่องที่อาจจะไมเหมาะสมก็ไดนะครับวา ถาจะแกไขปญหาแบบนั้น ดังนั้น 

เพื่อที่จะใหมาตรา ๘๒ กับ ๘๓ ไปดวยกันดวยดีนี่นะครับ แลวก็ใหราบร่ืน ผมคิดวาถาเรา 



 ๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑/๖ 

 

ตัดคําวา แบบเสรี ออก และเติมขางหลังไปวา จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที ่ยั ่ งยืน               

และเปนธรรม นี่นะครับ โดยไปเนนในเชิงเปาหมายมากยิ่งขึ้นนี่ ก็จะทําใหรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้นี่นะครับ เปดกวาง และมีความงดงามอยางยิ่ง ขอบพระคุณครับ 

 

              - ๒/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                      ดวงใจ ๒/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานสุรชัยครับ

รูสึกวาแกเหมือนกันอยูนิดหนึ่ง และเปนธรรม เชิญเขาประเด็นเลยนะครับทาน 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย    

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๘๓ (๑) ครับ 

เรียนทานประธานครับวา ประเด็นที่ผมขอแปรญัตติใน (๑) นี้ ผมขอแปรญัตติโดยเพิ่มเติม

คําวา และเปนธรรม ตอทายเขาไป สําเร็จรูปแลวใน (๑) จะอานไดใจความในตอนตนวา 

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรม กราบเรียนอยางนี้ครับวา เหตุผลที่ผม

ตองขออนุญาตแปรญัตติ โดยเพิ่มเติมคําวา และเปนธรรม เขาไปนั้นนี่ เนื่องจากการคาใน

ระบบเสรีนั้น เปนที่เขาใจวา ก็คือ การคาในระบบที่มีปรัชญาของการแสวงหากําไรสูงสุด

เปนที่ตั้ง  เมื่อเปนเชนนี้  เศรษฐกิจในระบบการคาเสรีก็จะนําไปสูการแขงขันกัน                

โดยไมมีขอบเขตครับ ทานประธานครับ แลวก็จะตามมาดวยการนําไปสูความขัดแยง          

ในการแสวงหาซึ่งทรัพยากร  ซึ่งวัตถุดิบ  และในทายที่สุด  ก็คือ  ซึ่งกําไรสูงสุดที่

ผูประกอบการตองการ เมื่อปรัชญาของการคาแบบเสรีเปนเชนดังที่ผมไดกราบเรียน             

ทานประธานครับ ถาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น ปราศจากซึ่งการควบคุม ปราศจากซึ่ง

การกํากับ เพื่อใหเกิดความเปนธรรม ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ทานประธาน ผลที่จะ

เกิดขึ้น ก็คือ จะทําใหกอใหเกิดรายไดสําหรับผูประกอบการลงทุนเพียงกลุมเดียว                     

แตประชาชนจะยากจนลง เนื่องจากจะเกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคาแบบเสรี        

แตปราศจากความเปนธรรม ผมจะกราบเรียนอยางนี้ครับวา ทานกรรมาธิการยกราง               

ก็อาจจะชี้แจงผมวา ในเรื่องของการคาแบบเสรีและเปนธรรมนี้ เราไดมีการเขียนอยูแลว

ใน (๖) แตผมตองขอกราบเรียนวา ผมไดขอแปรญัตติใน (๖) ไวดวย ทั้งนี้ เพื่อใหขอความ

ใน (๑) กับใน (๖) นั้น ไมเกิดความซ้ําซอนกัน เหตุผลที่เห็นวาควรที่จะเอาขอความมา

รวมอยูใน (๑) นั้นนี้ เนื่องจากวา (๑) เปนอนุมาตราแรก อนุแรกของมาตรา ๘๓ ซึ่งเปน

การวางหลักการในเรื่องของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเริ่มตนดวย

แนวความคิดวา นโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเปนเศรษฐกิจแบบเสรี ผมเห็น

วา ควรจะพูดกันใหชัดเจนเลยครับ ทานประธานครับ ตั้งแตใน (๑) เลยวา เสรีแบบไหนคือ 

 



 ๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ดวงใจ ๒/๒ 

 

เสรีแบบที่เราตองการ นั่นก็คือ เศรษฐกิจเสรีแบบเปนธรรม ผมเรียนทานประธานอยางนี้

ครับวา เศรษฐกิจแบบเสรีนี้นี่  แมวาทั่วโลกเขาจะใชกัน  แตบทเรียนที่ไดมาจากการ

ใชระบบเศรษฐกิจเสรีที่ทั่วโลกประจักษขณะนี้ ก็คือ กอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน 

โดยขาดปรัชญาเรื่องของความเปนธรรม ที่จะตองผดุงไวใหกับประชาชนทั้งประเทศ 

การคาแบบเสรีนั้น มิใชการคาสําหรับคนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ แตตองเปนการคาที่

กอใหเกิดประโยชน และไมกอใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป สิ่งที่จะทําใหการคา

แบบเสรี หรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น มีความยั่งยืนได นั่นก็คือ เราตองพัฒนาไปสู

การคาแบบเสรีและเปนธรรมดวย ซึ่งทั้งหมดนี้จะสอดคลองกับแนวความคิดที่เมื่อวานเรา

ไดอภิปรายกันครับ ทานประธานครับ ในมาตรา ๗๗ ก็คือ เร่ืองของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพราะฉะนั้นถาเราปรับเพิ่มถอยคําในมาตรา ๘๓ โดยการเพิ่มเร่ืองของแนวคิด

เร่ืองเศรษฐกิจเสรีและเปนธรรม ก็จะสอดรับกับเร่ืองของแนวคิดเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่เมื่อวานเราไดอภิปรายแลว ดวยเหตุผลที่ผมกราบเรียน ผมจึงขอแปรญัตติ          

โดยเพิ่มเติมขอความสั้น ๆ ครับ ใน (๑) ก็คือ รัฐจะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีและ             

เปนธรรมครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

กรรมาธิการครับ ผมถามกรรมาธิการดวยวา แลวที่ยังรอไว คือ มาตรา ๗๗ (๑๐) และ 

(๑๑) จะพิจารณาตอนไหน ทางกรรมาธิการชวยบอกดวยนะครับ เวลาเขาเสนอ เชิญครับ

ทานกรรมาธิการครับ  

  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ กระผมขออนุญาตตอบประเด็นแรก ที่ทานประธานได

ถามขึ้นมากอนนะครับวา ในการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับมาตรา ๗๗ นั้นนี่ จะไปไว       

ที่ไหนนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้กระผมก็ไดหารือกับเพื่อน สสร. หลายทานดวยกัน ก็เห็นพอง

กันครับวา ควรจะตองมีการปรับถอยคํา ทั้งในมาตรา ๗๗ แลวก็ในมาตรา ๘๓ จะมีตรงใน

สวนที่วาดวยการออมเพื่อชราภาพนี่นะครับ เพื่อใชในยามชรานี่นะครับ วา จะใหมีการ

เพิ่มเติมถอยคําลงไปวา ใหรวมไปถึงเจาหนาที่ของรัฐดวย ขณะเดียวกันตรงมาตรา ๗๗  

 



 ๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                     ดวงใจ ๒/๓ 

 

(๑๐) นี่นะครับ ก็จะมีการปรับถอยคําใหบอกวา เจาหนาที่ของรัฐก็จะไดรับสิทธิประโยชน

อยางเหมาะสม ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                    

- ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          รัศมี ๓/๑ 

 

อันนี้เวิรดดิง (Wording) นี่ ทางผูชวยเลขานุการของกรรมาธิการก็จะรางประเด็น           

ให ซึ่งประเดี๋ยวถาเราไปมาตรา ๘๓ (๒) แลวนี่ ก็คงจะพูดประเด็นนี้อีกทีหนึ่งนะครับ          

แตในชวงตนนี้ กระผมขออนุญาตที่จะตอบประเด็น ที่ทาน สสร. ไดอภิปรายไปเมื่อสักครูนี ้

ในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเสรีนะครับวา มีความเหมาะสมอยางไรที่จะมีการใชถอยคํา    

ในรัฐธรรมนูญของเรานะครับ กระผมขออนุญาตเริ่มตน โดยเทาความใหทานเห็นนะครับ

วา จริง ๆ แลวนี่ ในทางเศรษฐศาสตรนะครับ ซึ่งในทีนี้ก็มีเพื่อน สสร. หลายทานก็เปน    

นักเศรษฐศาสตรเหมือนกัน ก็คงจะเห็นดวยกันนะครับวา คําวา เสรี นี่ ไมมีที่ไหนที่เปนเสรี

อยางแทจริง แมกระทั่งในประเทศที่เปนทุนนิยมอยางสุดโตง อยางเชน สหรัฐอเมริกา  

หรืออังกฤษนี่นะครับ เขาก็ยังมีกลไกในการดูแลประชาชนนะครับ มีกลไกในการกํากับ             

มีการแทรกแซงของรัฐ มีการจะออกกฎหมาย ที่เรียกกันวา แอนไททรัสต ลอว (Antitrust 

law) กฎหมายปองกันการผูกขาดนะครับ ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ชี้ใหเห็นครับวา จริง ๆ แลวนี่ความ

เปนเสรีอยางสุดโตงนี่ มันไมมีที่ไหนในโลกนะครับ หรือแมกระทั่งสิ่งที่เราเขาใจกันในทาง

ทฤษฎีที่วา ถาเสรีจะตองเปนระบบที่มือใครยาวสาวไดสาวเอานะครับ เปนระบบที่รัฐนี่จะ

เขาไปดูแลคนจนไมไดนะครับ ใครมีโองใบใหญกวา ก็จะสามารถรองรับน้ําได และรัฐก็               

ไมตองไปสนใจวา ใครไมมีโอง ก็ไมตองไปรับน้ําจากฝน อยางที่ทานอดีตนายกไดเคย

กลาวไวนะครับวา ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของธรรมชาตินี่นะครับ ซึ่งสิ่งนี้ผมคิดวา ในทาง

เศรษฐศาสตร หรือวาในทางวิชาการนี่ ไมมีใครที่เห็นวา เศรษฐกิจเสรีแบบสุดโตงนี่มันเปน

จริงนะครับ ในทางปฏิบัติแลวนี่ สุดทายทุกประเทศตองพยายามจัดระบบสังคมนิยม 

ระบบที่จะใหมีการดูแลประชาชน ดูแลผูดอยโอกาสนะครับ ดูแลเอสเอ็มอีส (SMEs – 

Small and Medium Enterprises) ไมวาจะเปนในญี่ปุน หรือในยุโรปนะครับ หรือใน

อเมริกา ก็มีการดูแลเรื่องคนกลุมนอย เหลานี้ เปนตน ลงไปในบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ของเขา หรือวาในระบบของการบริหารจัดการของเขานะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ

บริหารจัดการของรัฐ ในเรื่องนี้นะครับ ก็คงจะตองเปนเรื่องที่วา รัฐนี่จะตองดูความ

เหมาะสมวา จะเขาไปแทรกแซงอยางไรนะครับ ที่จะใหประชาชนนี่ไดประโยชนสูงสุด 

เพราะวา การที่วาเศรษฐกิจเสรีจะตองมุงหากําไรสูงสุดนี่ จริง ๆ แลวระบบผูกขาดนี่                

 



 ๑๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                          รัศมี ๓/๒ 

 

ก็ตองการมุงกําไรสูงสุด และกําไรสูงสุดที่นาเกลียด  นาชังกวาเศรษฐกิจเสรี เพราะเสรี            

ก็คือ ยังเปดใหคนอื่นมีโอกาสบาง  แตระบบผูกขาดที่สุดทาย ก็คือ มุงกําไรสูงสุดอยูดีนี่

นะครับ ไมเปดโอกาสใหใครตอใครเขามามีบทบาท มีสวนรวมเลยนะครับ เพราะฉะนั้น

จริง ๆ แลวนี่ ความหมายของคําวา เสรี ของเราในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราไมไดตองการที่

จะประสงคใหบอกวา รัฐนี่จะเปดทางใหใครมือยาวสาวไดสาวเอา หรือวาบริษัทยักษใหญ

เอาเปรียบบริษัทขนาดเล็ก หรือวาใหธุรกิจนี่เอาเปรียบผูบริโภคนะครับ จริง ๆ แลวนี่              

นะครับ หลักปฏิบัติของรัฐ ก็คือ รัฐตองดูแลใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมนะครับ เพื่อ

จะใหบริษัทขนาดเล็ก หรือวาประชาชนนี่ไดรับผลนะครับ ไมกอใหเกิดผลกระทบ และทุก

วันนี้นี่นะครับ แมกระทั่งบริษัทยักษใหญขามชาติทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้นี่นะครับ ก็ตอง

ถูกกดดันใหมุงดูแลเรื่องสังคม ดูแลเรื่องของสิ่งแวดลอม ที่เรียกกันวา ทรูปเปอร บอตทอม 

ไลน (Trooper bottom line) นะครับ เราจะเห็นไดวาบริษัทในตางประเทศทุกวันนี้เขาก็

จะตองพยายามดูแลในสวนนี้ แนนอน  บอตทอม ไลน เขาก็ยังคงเปนเรื่องกําไรอยูดี              

แตเราก็จะตองมีการดูแลวา เขานี่ตองดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม ไมใหปลอยมีกาซ (Gas) 

คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide) เขาไปในบรรยากาศมากเกินไปนะครับ หรือวา

เร่ืองของการไมเอาเปรียบลูกจาง เหลานี้เปนตนนะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ ผมขอ

อนุญาตที่จะเรียนทานกรรมาธิการ ที่ตั้งขอสังเกตนี้ขึ้นมาครับวา หลักของการบริหาร

ประเทศนะครับ เราคงตองดูความเหมาะสมในสวนนี้ นะครับ แลวก็ประเด็นเกี่ยวกับเร่ือง

ความเสรี ไมเสรีนี่นะครับ จริง ๆ แลวมันก็มีขอพิสูจน ที่เกิดขึ้นมากมายครับวา ประเทศ

ตาง ๆ ที่ไมเปดใหมีการแขงขันนี่นะครับ หรือวาใชระบบของการ รัฐนี่เขาไปจัดการ เขาไป

กําหนดมากเกินไป มันก็นําไปสูประโยชนที่จะตกอยูกับคนกลุมนอย ตกอยูกับนายทุน            

นะครับ ตกอยูกับผูที่ผูกขาด หรือผูที่ครอบครองตลาดอยูแลว ไมเปดโอกาสใหบุคคลอื่นนี่

เขาไป --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔/๑ 

          



 ๑๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  เบญจมาภรณ ๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผมก็คิดวา รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ ที่เขียนเอาไวนะครับ ในมาตรา ๘๗                

นะครับ มาตรา ๘๗ ทั้งมาตรา ที่มีการย้ําในประเด็นนี้นะครับ ก็เปนการเขียนที่เหมาะสม 

แลวก็ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ เราก็ไมควรจะละเลยในประเด็นนี้ เพราะวาประเด็นนี้               

มีความสําคัญตอทิศทางในการลงทุน ทิศทางในการคาของประเทศไทยในระยะขางหนา 

ในปที่ผานมา เราคงจะทราบดีครับ ทานผูมีเกียรติครับ วา ประเทศไทยของเราไดรับ

ผลกระทบจากปญหาทางการเมืองนะครับ ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอย จนกระทั่ง

ประชาชนเกิดความเดือดรอนกันไปทุกหยอมหญา ทั้งที่ประเทศอื่น ๆ ในรอบขางของเรา

นะครับ มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ปนี้เปนปที่เศรษฐกิจในยุโรป เศรษฐกิจในญี่ปุน หรือแมกระทั่ง

อเมริกาเองนี่ ก็ยังถือวาไปไดดี เศรษฐกิจในเอเชีย ไมวาจะเปนจีนนะครับ ไมวาจะเปน

มาเลเซีย  ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย ก็ไปไดดีมาก ผูที่ประกอบการคา      

การสงออกนี่  ก็มีความเห็นพองกันครับวา  เพื่อนบานของเรานี่ ไปไดดีมาก  มีแต       

ประเทศไทยนี่ ที่ปนี้เปนที่เราย่ําแยมาก เพราะผลพวงจากความไมแนนอนของภาวะ

การเมืองของบานเรา และนโยบายของรัฐนะครับ มีเร่ืองหลายเรื่องที่ทําใหเกิดความ              

ไมม่ันใจในการดําเนินการของรัฐในอนาคตนะครับ ซึ่งก็เปนเรื่องที่นาเสียดายครับ               

อยางมาตรการเรื่องของการที่เรามีการแกกฎหมายเกี่ยวกับการคาปลีก แกกฎหมาย

เกี่ยวกับธุรกิจคนตางดาวนะครับ กฎหมายเกี่ยวกับการแปรรูปนะครับ หรือเร่ืองของ

มาตรการของทางการ เกี่ยวกับเร่ือง ๓๐ เปอรเซ็นต (Percent) ตอการนําเขาทุนนะครับ 

หรือเร่ืองของแมกระทั่งที่เรามีการอภิปรายกันในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ก็สรางความฉงน

สนเทหใหกับผูลงทุนไมนอยนะครับ โดยเฉพาะชาวตางประเทศ วา ประเทศไทยจะเดิน

ไปสูทิศทางไหน เพราะฉะนั้นถาเกิดเราเขียนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ นี่ แลวก็ลบ คําวา เสรี 

ออกจากรัฐธรรมนูญของเรานี่ ผมก็คิดวา เปนการย้ําเตือนใหเขาเห็นครับวา เอะ ของเรา

จะเดินไปสูทิศทางที่ปดประเทศหรือเปลา ผมคิดวา ประเด็นนี้เปนประเด็นที่นาจะตองเอา

ใจใสครับวา มันจะคุมหรือเปลาที่เราจะไปใหเกิดความรูสึกกันแบบนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวงหลังของเรานะครับ ที่เรามีการปฏิวัติรัฐประหารก็ดี เร่ืองของการอายัดทรัพยก็ดี  

นะครับ สิ่งเหลานี้นะครับ ก็เปนสิ่งที่ทําให เขานี่ มีความรูสึกไมคอยมั่นใจพอสมควร   

 



 ๑๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                เบญจมาภรณ ๔/๒ 

 

เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอเรียนวา เ ร่ืองอันนี้นะครับ  มันมีผลตอความสามารถในการ

แขงขันของประเทศไทยในอนาคต ถาเกิดการคา การลงทุนของเราฝดเคือง เพราะวาเขา

มีความมั่นใจในประเทศอื่น ๆ รอบขางมากกวา แมกระทั่งเวียดนาม ฟลิปปนส หรือ

อินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อกอนหนานี้ก็เจอปญหาการเมืองนะครับ แตชวงหลังเขาก็ปรับเนื้อ

ปรับตัวดีขึ้น ถาประเทศของเรานี่ครับ มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๕๐ นี่นะครับ โดยลบ คําวา เสรี ออกนี่ครับ ผมก็อยากจะขออนุญาตที่จะย้ําเตือน

นะครับวา เราคงจะไดรับผลกระทบพอสมควรนะครับ ยากแกการที่เราจะไปชี้แจง แลวก็

ทําใหความสามารถในการแขงขันของเรากับนานาประเทศก็จะเสื่อมถอยลงไปไดครับ            

ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนในประเด็นที่ทานไดยกขึ้นมานะครับ สําหรับเร่ืองของความ

เปนธรรมนั้นครับ แนนอน ประเด็นนี้ ก็เปนประเด็นหนึ่งที่กรรมาธิการก็ไดมีการพิจารณา 

แลวก็ไดมีการใสไปแลวในวรรคหกนะครับ ที่วา จะใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 

ปองกันการผูกขาด เพราะฉะนั้นก็เปนสิ่งที่เราเห็นดวยกันครับ ขอบพระคุณมากครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยางนี้นะครับ

ทานตอบในเรื่องวรรคหนึ่งนะครับ ตกลงใหเขาเปาเลยนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์      

เดี๋ยวจะถามทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานสุรชัย วา ตกลง ไมตกลง แลวเดี๋ยวจะไดใหเพื่อน

สมาชิกตัดสิน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

ปนทอง นะครับ ผมเขาเปานะครับ คือ ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับวา ตองคงไวซึ่ง

คําวา เศรษฐกิจแบบเสรี ผมเปนนักเศรษฐศาสตร ผมเห็นดวย และที่ทานบรรยายมานี่     

ผมเห็นดวยทั้งหมด ผมคิดวา คุณสุรชัยก็มีเหตุผล ที่ขอเติมคําวา และเปนธรรม เพราะวา

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนี่มันตีความไดเยอะ แลวมันก็สุดโตง ผมก็ไมตองพูดซ้ํา ผมคิดวา  

คุณสุรชัยมีเหตุผล เพราะฉะนั้นสวนของผมนี่ผมจะถอน แตขอสนับสนุนคุณสุรชัย ที่ใส

เขาไปวา เสรีและเปนธรรม ทีนี้ทานดูใหดี ถาทานดูที่กรรมาธิการแกนะครับ กรรมาธิการ

ไม ไ ด ใ ช ร า ง เ ดิ มนะครั บ  กร รมาธิ ก า รมี แก หลายจุ ด  กร รมาธิ ก า ร ได แก ไ ข                          

คําวา และสนับสนุนใหมี ใหสงเสริม ใหมี เปลี่ยนเปน ตัดตรงนี้หมด สงเสริมการพัฒนา 

 



 ๑๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                เบญจมาภรณ ๔/๓ 

 

เศรษฐกิจยั่งยืน และใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับ

การประกอบการ -------------------------------------------------------------------------------------   

 

    - ๕/๑ 



 ๑๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รสรินทร ๕/๑ 

 

ผมคิดวา ทานกลับไปที่เดิมดีกวา ทานอยูใน (๒)  (๒) นี่ผมวาเหมาะแลว เพราะวาถาทาน

ไปเปลี่ยนโดยยึด (๑) กับ (๒) เขาดวยกันนี่มันเทอะทะ แลวอานแลวไมรูเร่ือง อานแลว           

ทําใหทาน ตกลงเราจะพูดถึงระบบเศรษฐกิจ แตทานไปพูดถึงเรื่องการประกอบกิจการ              

เขาไปดวย ผมวาอยาเลยครับ ผมวาใสแยกเสีย แลวจะอานไดงายขึ้น ทานลองอานดู               

สิครับ ผมอานแลว ผมตกใจ ตอนแรกผมวา มันเริ่มดีแลว ผมเห็นดวยกับทานนะครับ               

ที่ทานรางแรก แลวทานเติม คําวา และเปนธรรม เสียนี่ ผมเห็นดวย มีคําถาม คําถามเดียว

ตอไป ทานชวยอธิบายผมนิดหนึ่งเถอะ นักกฎหมาย โดยเฉพาะคุณอัชพรนะครับ โดยตอง

ยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความ

จําเปนทางเศรษฐกิจ ทานหมายความวาอยางไร มันเปนไมซอน ซอนกันนะครับ อันที่ ๑ 

ทานบอกตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมาย เอาละเขาใจ และกฎเกณฑ แตการตรา

กฎหมายและกฎเกณฑ กฎเกณฑก็ไมได กฎหมายก็ไมได ใหยกเลิกเสีย ใหละเวน กรณีที่

ควบคุมธุรกิจ ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจนี่ พอเจอไมสอดคลองกับ

ความจําเปนทางเศรษฐกิจ ทานบอกวา ใหไปยกเลิกการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่

ควบคุมธุรกิจ ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ ผมเลยงง ทานอธิบายตรงนี้

นิดหนึ่งสิครับ  นะครับ  ผมมีความเห็นอยางนี้นิดเดียวนะครับ  ถาทานแกเสียวา                     

ไมสอดคลอง นะครับ ที่ แหม มันไม มันซอนไปซอนมา เอาวาทานเกงกวาผม ทานแก

หนอยแลวกันครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการครับ 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานยอมนั่นแลวนะ ตอนนี้ก็เหลือวาจะเติม เมื่อกี้ไมทราบวา           

ตอบหรือยัง ก็เติมที่ทานสุรชัยแปรไว อยางเปนธรรม อะไรนั่น แลวก็อาจารยเจิมศักดิ์ถาม

เร่ืองตรงเมื่อกี้ เร่ืองกฎหมายนิดหนึ่ง ตรงนี้ละครับ ใครจะตอบ เชิญครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ         

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ประเด็นที่ทานเจิมศักดิ์ไดเสนอมานะครับ กรรมาธิการ

ไดหารือ แลวก็เห็นดวยกับทานนะครับ ที่วา เราอาจจะเติม คําวา และเปนธรรม ลงไปใน

วรรคหนึ่งนะครับ แลวก็ขณะเดียวกัน ในสวนของวรรคสองเดิมนี่ ก็อาจจะถอดกลับมาที่

เดิมไดนะครับ สําหรับคําถามที่ทานถาม ในเรื่องของการที่จะใหปรับปรุงประเด็นเรื่องของ  



 ๑๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รสรินทร ๕/๒ 

 

การออกกฎหมาย หรือกฎเกณฑ ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจนี่นะครับ 

อันนี้ก็มีตัวอยางในเรื่องของการสงเสริมการลงทุนบางอยางนะครับ ที่เราอาจจะใหเขา

มากไป แลวก็อาจจะไมสอดคลองกับภาวการณปจจุบันนะครับ แลวก็เปนสิ่งที่เราอาจจะ          

ไมจําเปนตองไปใหแลว เปนตนนะครับ ซึ่งสิ่งนี้ผมก็คิดวา มีใสไวก็อาจจะเปนการให

สัญญาณที่ถูกตองครับวา เราจะไมทําอะไรที่มันไมจําเปนตอเศรษฐกิจ ซึ่งเวิรดดิงตรงนี้

เปนถอยคําที่มีมาแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ก็คิดวา นาจะเปนเรื่องที่เก็บเอาไวได

ครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอัชพรครับ 

ชี้แจงไหมครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กราบเรียนวา ขอความที่ตอเนื่องกันมาวา     

โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลอง

กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ นั้น อันแรก ก็คือ เปนขอความเดิมของรัฐธรรมนูญ                   

ป ๒๕๔๐ ซึ่งคงเขาใจวา ประการที่ ๑ คือ ยกเลิก ละเวน กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ 

อันนั้นตอนหนึ่ง แลวก็ขยายตอไปวา กฎหมาย กฎเกณฑที่วานั้น คือ กฎหมาย กฎเกณฑ

ที่ควบคุมธุรกิจ โดยที่ไมสอดคลองอยูกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ ประการนี้หมายถึง

กฎหมายที่สมัยกอนคอนขางมีมาก วา การประกอบกิจการใด ๆ ก็ตามนั้น จะตองใช

ระบบอนุญาตเสมอ  ทั้ ง  ๆ  ที่ มันไมจํา เปนตอการประกอบกิจการ  เพราะไม ได

กระทบกระเทือนตอสวัสดิภาพของประชาชน แตสมัยกอนชอบออกกฎหมายที่ทําอะไร           

สักอยางหนึ่งก็ตองขออนุญาต จนเคยมีคํากลาววา จะประกอบกิจการหนึ่ง จะตอง

เกี่ยวพันกับการขออนุญาตตามกฎหมายประมาณแปดสิบกวาฉบับ ความหมายของ             

ตรงนี้ก็คือ ใหไปพยายามยกเลิกกับละเวนพวกการตรากฎหมาย กฎเกณฑเหลานั้น 

เพราะมันเปนกฎหมาย กฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจ โดยไมสอดคลองอยูกับความจําเปนทาง

เศรษฐกิจที่จะตองมีกฎหมายลักษณะนั้น อันนั้นคือความหมายครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงวาอยางไร

ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  



 ๑๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รสรินทร ๕/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สั้น ๆ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์                

นะครับ ทานประธานครับ ผมคิดวามันไมสื่ออยางที่ทานอธิบายทั้ง ๒ ทานนะครับ                

อันแรก ธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ เอาละ เราเขาใจแลว ธุรกิจที่                        

ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจนะครับ ---------------------------------------------- 

 

                          - ๖/๑ 

 

 
 

      

          



 ๑๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๖/๑ 

 

ถาไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ เราควรจะควบคุมไหม ตองตั้งคําถามกอน

นะครับ ถาคิดวาเราควรจะควบคุม เพราะวามันไมสอดคลองกับความจําเปนทาง

เศรษฐกิจ เราควรจะควบคุม และทานไปบอกใหยกเลิก และละเวนการตรากฎหมายและ

กฎเกณฑที่ควบคุม ตกลงมันขัดกันเองไหม คราวนี้ทานพิสิฐ ลี้อาธรรม อธิบายวา 

ยกตัวอยางวา เราไปใหบีโอไอ (BOI) ซึ่งผมเห็นดวยกับทานวา เราไมควรจะไปใหบีโอไอ 

ไปใหสิทธิพิเศษกับธุรกิจบางประเภท ที่มันไมควรจะไปใหสิทธิพิเศษ แตทานใชคําวา 

ควบคุม ควบคุมมันไมใชใหสิทธิพิเศษ มันไปควบคุมอีก แตทานจะมาเชิงลึกหรือเปลาวา 

พอไปใหเจาหนึ่ง เลยไปควบคุมอีกเจาหนึ่ง ผมเลยไมเขาใจตรงนี้ ถาทานดูตรงนี้                       

สักนิดหนึ่งเถอะครับ คุณอัชพรครับ ทานเห็นปญหาแลวใชไหมครับ ทานพยักหนาแลว 

พอบอกวา ธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ เราก็ควรควบคุม ทีนี้ลอจิก 

(Logic) เพราะมันไมสอดคลองกับความจําเปน เราควรควบคุม แตทานไปบอกวา ใหไป

ยกเลิกเสียซึ่งการควบคุม ตกลงเอาอะไรแน ทานใหละเวนอีกที่จะไปควบคุม ตกลงถาจะ

ควบคุมมันตองของไมดี ทีนี้มันของดี ไมดี ทานตองดีเฟนด (Defend) ตรงนี้วา ตรงนี้มันดี 

ไมดี ทานบอกวา ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจเปนของดีอยางนั้นหรือ            

มันก็เลยขัดกันไปเองในวรรคเดียวกัน ในบรรทัดเดียวกัน ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางตกลงกัน

อยางไร และอธิบายคนเดียวไดไหมครับ เขาจะไดรูวาจะเอาอยางไร  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : คือ กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ สิ่งที่ไมดี ก็คือ กฎหมายนะครับ คือ กฎหมาย กฎเกณฑนั้น มันควบคุมธุรกิจ

เสียจนไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ คือ ควบคุมมากเกินไป คือ ความหมาย

มันจะเปนลักษณะนั้นครับ ทีนี้ เดี๋ยวจะหารือกันกอนวา ถอยคํา ถาจะใหสื่อตรง ๆ      

อยางนั้น จะใชถอยคําอยางไร แตความจริงถอยคํานี้ อยางที่กราบเรียนวา ถอยคํานี้ก็ใช

กันมา กันนาน จนสายกฎหมายเขาใจวามันหมายถึงอะไร  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ 

ตกลงเขาเติมอยางนั้นแลวก็ใชไดหรือยังครับ ที่ทานแปรญัตติไวครับ  

 



 ๑๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  กมลมาศ ๖/๒ 

 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมฟงแลว

ยังไมรูเร่ืองเลยครับ ตกลงเติมแบบไหนครับ (๑) จะเติมอยางไรใหผมครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางลองตอบ 

ใครตอบทานสุรชัยดวยวาจะแกอยางไรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ตามที่ทานสุรชัยไดขอเติม และเปนธรรม นั้น กรรมาธิการไดรับตามทานสุรชัย      

แลวครับ ขออนุญาตเติมตามทานสุรชัยเลยครับ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและ

เปนธรรม เติมคําวา และเปนธรรม เขาไปครับ คงไมมีปญหาของทานสุรชัย สวนประเด็น

ของทานอาจารยเจิมศักดิ์นาจะยุติแลวไหมครับวา คําวา ตรากฎหมายและกฎเกณฑที่

ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ นั้น คงหมายถึง กฎหมายกับ

กฎเกณฑครับ ที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจนะครับ คงไมใชเร่ืองธุรกิจที่   

ไมสอดคลองครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือ ถาในหลักการนั้น ผมรับได             

นะครับ แตวาผมคิดวา ถอยคํานี่ ทานอัชพรบอก เดี๋ยวไปคิดแกอีกทีหนึ่ง ผมอานมาตั้งแต             

ป ๒๕๔๐ แลวนะครับ ผมไมเคยเขาใจตรงนี้เสียทีหนึ่ง ผมเพิ่งเขาใจวา ทานหมายความ

วาอยางนี้ เราตองแก 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยรับไป

แลวเดี๋ยวไปดู เอาไวใหยกราง อาจารยวางใจใหยกรางเขานั่นไดไหม แลวถามีปญหา              

ขางนอกนะ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ไดครับ ใหยกราง 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น

ขอรับอันนี้ไปกอนนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  สรุปอยางนี้นะครับ จะไดเขาใจ

ตรงกัน และจะไดผานเลยนะครับ ผมก็ชวยทานประธานรีบเรงนะครับ อันที่ ๑ ที่คุณสวิง

ขอนี่ ผมไดคุยกันแลว ขอถอน เพราะฉะนั้นเปนไปตามที่คุณสุรชัยเสนอ ก็คือ เติมคําวา  

 



 ๒๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   กมลมาศ ๖/๓ 

 

เสรีและเปนธรรม ประการที่ ๒ ที่ผมขอใหทานเอาสิ่งที่ทานเอาใน (๒) มาใส (๑) คืนที่เดิม 

ทานเห็นดวย และอันที่ ๓ ทานจะหาถอยคําใหม ที่เมื่อสักครูนี้ ที่ผมตั้งขอสังเกต จบครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอานะครับ     

ทานประวิทยสั้น ๆ ครับ สัก ๑ นาที  

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ประวิทย    

อัครชิโนเรศ ครับ หมายเลข ๐๔๐ ครับ พอดีตรงนั้นหนาว ยายมานั่งตรงนี้ครับ เกี่ยวกับ

ประเด็นนี้ ที่กําลังพูดกันอยูนะครับ ถาผมเขาใจถูกตอง ในนั้นมี ๒ ประเด็นดวยกัน 

ประเด็นที่ ๑ คือ สมัยกอนครับ พอจะทําการคาอะไรทุกอยางนั้น ตองไปจดทะเบียนหมด 

และซึ่งเดี๋ยวนี้ปริมาณการคามันขยายตัวมากขึ้น บางอยางไมจําเปนจะตองไปจดทะเบียน 

ก็นาจะใหประกอบการคาได ------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๗/๑  

                          

    

   

   

 

 

 



 ๒๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             กุลนิษฐ ๗/๑ 

 

ประเด็นที่ ๒ ก็คงจะเปนประเด็นแบบที่ทานไดพูดถึง ทานกรรมาธิการไดพูดถึงวา 

สมัยกอนอาจจะมองวา เปนของที่ไมเหมาะสมกับสังคม แตวามันคางอยูอยางนั้นนะครับ           

แตตอนนี้มันไมมีความหมายอะไรที่มันจะเปนอุปสรรคในเรื่องใหญโตอะไรนั้นเลย ฉะนั้น

ผมวาทานเขียนใหมันตรงไปตรงมา อันนั้นมันเขียนวกวนเหลือเกินครับ แลวอานเขาใจ

ยากครับ ผมก็อานหลายทีนะครับ ผมวาแกเวิรดดิงใหมันตรงไปตรงมานี่ครับ ผมวา             

นาจะงาย เขาใจกันงายดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเกียรติชัย 

ครับ สั้นนิดเดียวนะทาน 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ปกติผมมันยาวอยูแลวครับ ขอโทษ       

ทานประธานที่เคารพครับ ไมมีอะไร ที่จริงผมเปนกลุม อยูในกลุมของทานสุรชัย ซึ่งเสนอ

แปรญัตติ แลวก็ตองขอบคุณ ซึ่งทานคณะกรรมาธิการยกรางก็ไดแกใหตามนั้นแลว             

นะครับ ซึ่งผมวาก็ดีแลว เพราะมันจะไดเขียนใหสอดคลองกับ (๖) ที่ทานเขียนไว 

ไมอยางนั้นวิธีเขียนมันไมคอนซิสเตนต (Consistent) ทีนี้ ถึงอยางไรก็ตามนี่ ไหน ๆ ก็             

พูดแลว ใน (๑) นี่ผมก็ยังอานไมรูเร่ือง เหมือนอยางที่ประเด็นที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ได            

ยกไว รวมทั้งประโยคตอมานี่ มันขัดกันเองอยางไรหรือเปลา และตองไมประกอบกิจการที่

มีลักษณะเปนการแขงขัน ระบบเสรีมันสงเสริมใหแขงขันกันอยูแลว แตการออกกฎเกณฑ

นี่ ไมใหใคร ไมประกอบการแขงขัน มันไมคอยชัดเจน มันอาจจะแฝงความเขาใจไว 

อยางไรก็ตาม ตรงนี้จะมีความชัดเจนไหม ไมอยางนั้นมันเกิด เขียนแลวเหมือนมันขัดกัน

อยูในตัวเองอยางไรอยูนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาใจตรงกันแลว

นะครับ เดี๋ยวเขาไปคุยเรื่องเวิรดดิงนิดหนึ่ง ขออนุญาตวา ที่ประชุมผาน (๑) นะครับ มีมติ

ตามที่กรรมาธิการตกลงแกไขกับผูแปรญัตติแลวนะครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่น            

นะครับ วงเล็บเดียวครึ่งชั่วโมง ไป (๒) ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไปเร็ว ๆ เชิญทาน            

เลยครับ ใครจะเปนคนอภิปราย (๒) ทานนี่ ใชไหมครับทานอาจารย หรือทานไมได (๒) ไว 

มีนี่ สงเสริม อะไรนี่อาจารย ใครอภิปรายครับ หรือไมตองอภิปรายแลว ใหยกรางเขา           

ตอบเลยนะครับ ขอบคุณมาก เนื่องจากอาจารยเจิมศักดิ์ขอใหเติม สงเสริมและ อะไรนี่  



 ๒๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                             กุลนิษฐ ๗/๒ 

 

ขอใหยกรางชวยตอบเลยครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ทานจะยอมแลว ยกรางใครตอบครับ                

เชิญครับ ขอความกรุณา 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ  

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สําหรับวรรคสอง จริง ๆ ก็คือ วรรคสามนะครับ วรรคสาม 

เพราะวรรคสองนี้เราจะเอาถอยคําเดิมกลับมาที่เดิมนะครับ วรรคสามนี่จะมีประเด็นที่

อยากจะขอใหเพิ่มเติม หลังจากที่ไดหารือกับทานกิตตินะครับ ขออภัยที่เอยนาม ก็คือ                 

สืบเนื่องมาจาก มาตรา ๗๗ (๑๐) นะครับ ที่ไดมีการอภิปรายไป ในเรื่องเกี่ยวกับ

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งทานก็เปนหวงวา รัฐจะไมไดเหลียวแลเจาหนาที่ของรัฐ เชน พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ลูกจาง ใหไดรับเงินที่จะดูแลตัวเองในยามชรา ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอใหเติม

ใหชัดลงไปนะครับวา รวมทั้งจัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชน     

และเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง ก็จะไดตอบประเด็นของทานกิตตินะครับ อีกประเด็นหนึ่ง

ครับ ที่อยากจะขอเทาความไป ก็คือ มาตรา ๗๗ (๑๐) ตรงนี้ก็จะมีคําวา รัฐตอง

ดําเนินการใหเจาหนาที่ของรัฐไดมีประโยชนตอบแทนอยางเหมาะสม อันนี้ก็เปนอีก

ถอยคําหนึ่งที่ขออนุญาตที่จะใสลงไป จากการที่ไดหารือไปเมื่อวานนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย           

เจิมศักดิ์รับไดไหมครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ (๒) รับไดครับ              

ไมติดใจที่เติมนะครับ แลวก็ (๓) ก็เห็นดวยอยางยิ่งที่จะมีการที่เติมวา ควบคุมให           

มีการรักษาวินัยการเงินและการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคง              

ทางเศรษฐกิจ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  (๓) อาจารยไมได

แปรไมใชหรือครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานเพิ่มเติมมาครับ และทานก็

อภิปราย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมายถึงที่ ๗๗              

ที่แขวนไวใชไหมครับ 



 ๒๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           กุลนิษฐ ๗/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมใชครับ (๓) นี่ทานเติมเขามา            

แลวทานก็อภิปรายเมื่อสักครูนี้ เมื่อทานเติมนี่ พวกผมก็มีสิทธิที่จะวินิจฉัยไดวา เห็นดวย

หรือไมเห็นดวย ผมกําลังจะบอกเพื่อนสมาชิกวา ผมเห็นดวยที่ทานเติม ดวยเหตุผล จะได

เร็วนะครับ ดวยเหตุผลที่วา คือ เร่ืองวินัยการเงินและการคลังนี่ เมืองไทยมีปญหามาก           

นะครับ โดยเฉพาะที่ผานมา เรามักจะเก็บภาษี แลวก็ไปเอียมารค (Earmark) ภาษา           

เขาเรียก เอียมารค ก็คือวา เอาไปใชในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ผมเองไมคอยสบายใจนักกับ

กองทุนทั้งหลายที่ชอบเกิดขึ้น เอาไปเขากองทุน แลวเงินอันนั้นก็เอาไปใชเลย --------------                  

 

- ๘/๑ 

 

  



 ๒๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๘/๑ 

 

ปกติวินัยการเงินการคลัง นี่นะครับ ผมนี่เรียนมาจากอาจารยปวย บอกวา เงินทุกบาท     

ทุกสตางค ควรจะตองเก็บเขามาเปนสวนกลาง แลวใครจะใชเงินของประชาชน จะตอง

ผานกฎหมาย คือ มีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหตัวแทนหรือใหสมาชิกรัฐสภา

เขาเห็นชอบ จึงจะนําเงินไปใชได ไมใชเอาเงินมา แลวก็ไปแขวนไวเปนถุง ถุง ถุง ถุง              

แลวไปใชไดเลย โดยที่ขออนุมัติในหลักการไปเลย วาขอ ๒ เปอรเซ็นต ไปทําไอนั่น               

ขอ ๓ เปอรเซ็นตไปทําไอนี่ เสร็จแลวอยางนี้นี่ การควบคุมเปนไปไมได กอนสมัยทาน

อาจารยปวยเขามาดูแลเร่ืองเศรษฐกิจ เรามีอยางนั้นมากมาย ทานอาจารยปวยเรงที่จะ

ยุบแลวรวม รวม รวมเขามา แตระยะหลังๆ นี่ เร่ิมแตกใหม เปนถุงเล็กถุงนอยเหมือนเดิม 

เพราะฉะนั้นกรรมาธิการที่ใสอันนี้นี่ ผมคิดวารอบคอบแลวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงถามอันสอง

เสียกอนครับ เมื่อตกลงไดแลวนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์จะเปนผูแปร เพราะฉะนั้น

กรรมาธิการกับผูแปรตกลงได ผมขอมติทาน ไมมีคนเห็นเปนอยางอื่น ยอมรับ (๒)              

นะครับ แลวทานก็พูดถึงมาตรา ๗๗ (๑๐) ดวยนะครับ แกแลวนะครับ ที่นั่นไว ไมมีเห็น

เปนอยางอื่นนะครับ จะไดผาน ทีนี้ไป (๓) อาจารยเจิมศักดิ์ทานอภิปรายลวงหนาไป 

ปรากฏวา ใน (๓) นี่ มีผูสงวนคําแปรไววา ทานวัชราทานมอบหมายใครหรือเปลาครับ                

ที่จะเติม และภาษี ไมมี ก็ผานไปนะครับ เพราะฉะนั้นขอมตินะครับ (๓) นะครับ อาจารย

เจิมศักดิ์ก็อภิปรายแลว ยกรางก็ชี้แจงแลว ผาน ไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นนะครับ เปนมติรับ 

(๓)  ไป (๕) นะครับ ทานสุรชัยขึ้นกอน เพราะวาเปนคนแปรไว ใชไหมครับ ถูกไหมที่ผม          

ไลนี่ ทานสุรชัย 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ (๕) ที่ผมขอ

แปรไว กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ทางกรรมาธิการยกรางนี่ เอามาปรับปรุง

เพิ่มเติมใน (๓) ของทาน ทานหยิบหลายอนุมาตราเลยครับ ทั้ง (๓) เดิม (๔) (๕) เดิม              

นะครับ มาผสมผสานใหม ออกมาเปน (๓) คือ เมื่อกี้ทานกรรมาธิการยกรางชี้แจงวา

นอกจากที่ทานเพิ่มเติม แลวมาเสนอเรา ทานขอเพิ่มเติมอีกใชไหมครับ จากคําชี้แจง             

ของทาน เ ร่ืองของเงินออมวา  รวมทั้งจัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก 

 



 ๒๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๘/๒ 

 

ประชาชน และทานเติม คําวา และเจาหนาที่ของรัฐ ดวยใชไหมครับ อยางทั่วถึงใชไหม

ครับ เติมใหมอีกใชไหมครับ เทาที่ปรับปรุงถอยคําใหมแลวนี่ พอใจแลวครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานอาจารย

เจิมศักดิ์อยูดวยใชไหมนี่ (๕) ทานติดใจไหม อาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

ติดใจไหม (๕) ใหใครครับ ตกลงแลว เสนอสั้น ๆ เลย เชิญครับ 

  นายสวิง  ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด นะครับ                  

ใน (๕) นะครับ เราขอแปรญัตติที่จะขอตัดคําวา ยามชรา นี่นะครับ ออก ในยามชรา นี่ออก 

ดวยเหตุผล ก็คือวา จริง ๆ แลวนี่นะครับ ถึงแมวาเรื่องนี้นี่นะครับ จะยกไปสูใน (๓) แลวก็

ตามนี่นะครับ ผมคิดวา การจัดใหมีการออมเพื่อดํารงชีพนะครับ แกประชาชนโดยทั่วถึง 

คือ หมายความวา จริงๆแลวก็จะทําใหกวางขึ้นนะครับ แตในเรื่องยามชรานี่นะครับ              

ผมคิดวาก็เปนเหมือนกับเหตุผลประกอบนะครับ แตวาการออมนี่ ระบบของการออมนี่             

ก็ควรจะเปนหนาที่ที่รัฐเองนี่นะครับ จะตองดําเนินการรณรงคใหประชาชนนี่เกิดการออม 

เพื่อที่จะใชในเรื่องระบบสวัสดิการของตัวเองก็ตาม หรือเร่ืองตางๆ ก็ตามนะครับ ไมตองย้ํา 

คําวา ยามชรา ก็ไดนะครับ อันนี้นี่ ก็จะขอแปรญัตติตัดคํานี้ออกครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออ ตัดคํานี้ออก 

กรรมาธิการวาอยางไรครับ 

  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม ครับ จริง ๆ แลวอันนั้น คือ เหตุผลหลักที่ทําใหตองมีการ             

ปรับย้ําในประเด็นเรื่องยามชรา เพราะที่ผานมานี่นะครับ เรามีการสงเสริมการออมมา            

ทุกยุค ทุกสมัย แตวามองขามในเร่ืองยามชรานะครับ ก็คือ มีการใหเด็กไปเก็บเงินกับ      

ออมสินนะครับ มีการออกแคมเพน (Campaign) ใหคนนี่ ตองมีการฝากเงินเหลานั้น

ตลอด อยางนี้เปนตน ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่ดําเนินการอยูเปนปกตินะครับ ------------------------- 
 

           - ๙/๑ 



 ๒๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙/๑ 

 

แตวาที่พยายามจะตอกย้ํา แลวก็ใหเห็นความสําคัญ ก็คือ เร่ืองการออมในยามชรา ซึ่งได

มีกรรมาธิการบางทานก็ไดเคยกลาวแลวนะครับวา ทาน สสร. ไดเคยกลาวแลวนะครับวา 

โครงสรางประชากรไทยในอนาคตนี่ จะมีคนชรามากขึ้นนะครับ แลวคนชรานี่นะครับ             

ก็จะเปนสิ่งที่จะตองมาขบคิดกันครับ วา เราจะดูแลคนชราอยางไรนะครับ หลักที่เราเขียน

ในรัฐธรรมนูญขณะนี้ ก็คือ รัฐนี่ตองเขาไปดูแล ชวยเหลือ แตถาเกิดเราไมมีการสงเสริม      

ไมมีการออมเพื่อใชในยามชรานี่ สุดทายเศรษฐกิจก็จะไปไมรอดนะครับ ก็เพราะวาตอง

แบกรับกับภาระเหลานั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ําใหมีการสงเสริมการออม เพื่อใชใน

ยามชรานี่ ผมคิดวาเปนประเด็นหลัก ที่อยากจะขอใหมีไว เพราะเปนสิ่งที่สากลเอง             

ก็เปนหวงในเรื่องนี้มากครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือ กรรมาธิการ

เอาไวตามเดิมนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์เห็นดวยไหม ถาไมเห็นดวย เดี๋ยวใหผูที่ไมชรา

ชวยกันโหวต (Vote) เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอเจตนารมณ

นิดหนึ่งนะครับ เราตองการใหประชาชนผูนั้น นาย ก นาย ข นายเจิมศักดิ์ ออมเพื่อยาม

ชราของนายเจิมศักดิ์เอง หรือตองการใหเกิดการออมในสังคม ที่เปนแมคโคร (Macro) 

เพื่อยามชรา ตกลงอันแรกถูก ทานทําหนาวา สงเสริมใหมีการออมของแตละคนถูกไหม

ครับ ถาอันนี้ถูกนะครับ อันนี้รับได ผมเห็นดวยวา สงเสริมใหแตละคนมีการออมของ

ตัวเองเพื่อในยามชรา ตองใส ในยามชรา แตถาเปนแมคโครแลวมันจะตลก ถูกไหมครับ 

ทานก็เห็นดวยกับผม เพราะฉะนั้นทานดึงเอาประเด็นนี้ไปอยูในวรรคหาเหมือนเดิม                 

นะครับ พอทานไปใสในวรรค ไปใสรวมกันแลวนั่นนะครับ มันเปนแมคโครไป คือ                   

มันไมบอกถึงตัวคนนะครับ ถาทานฟงผมตรงนี้นี่ ทานกลับไปที่เดิมนี่ มันจะแยกเปน

วงเล็บใหม ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงทาน 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  (กรรมาธิการ) :  ไมขัดของครับ ทานประธานครบั 

        นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เรียบรอย 

(๕) เปนไปตามที่ตกลงกันแลวนะครับ ระหวางผูแปรญัตติกับกรรมาธิการนะครับ  ผมขอ                  



 ๒๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙/๒ 

 

มติ ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ยอมรับขอตกลงเปนมติของเราแลวนะครับ ไป (๖) 

ครับ เดี๋ยวทานสุรชัย ทานวิชัยยอมแลวใชไหม เหลือทานสุรชัย ทานสุรชัยวาอยางไรครับ  

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๘๓ (๖) 

กราบเรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา เดิมใน (๖) ที่ผมขอ

แปรญัตติไว จะมี ๒ ประเด็นหลักครับ ประเด็นแรก ก็คือ ประเด็นเรื่องของการกําหนดใหมี

การกํากับการประกอบกิจการเสรีอยางเปนธรรม ซึ่งทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณาไป

ปรับเพิ่มเติมใหใน (๑) แลว เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมไมติดใจแลวครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณ              

มากครับ  

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ประเด็นที่ ๒ นะครับ ทานประธาน  

    นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ประเด็นที่ ๒     

วาอยางไร 

       นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ประเด็นที่ ๒ ที่ผมขอแปรไวใน (๖) ก็คือ

เพิ่มเติมขอความวา รัฐตองใหความเสมอภาคแกทุกภาคสวนของธุรกิจ มิใหเกิดการ

ครอบงําหรือการผูกขาดทางธุรกิจ ประเด็นนี้ผมขออนุญาตมอบหมายใหทานมนูญศรี    

เปนผูชี้แจงตอที่ประชุมแทนครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ      

อานของทานสุรชัยแลวกันครับ เวิรก (Work) อยูแลว เชิญเลยครับ เวลามีคา  

   นางมนูญศรี โชติเทวัญ :  กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะกรรมการ

ยกราง ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันจะขออภิปรายเฉพาะใน

สิ่งที่จําเปนจริง ๆ คะ แลวก็จะขออภิปรายเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ ปญหาตาง ๆ จะไม

เกิดขึ้นเลย ถาเศรษฐกิจของประเทศมีความเปนธรรมตอทุกภาคสวนนะคะ ในมาตรา ๘๓  

(๖) รางเดิมนะคะ ซึ่งคณะกรรมการยกรางไดบัญญัติไววา กํากับใหการประกอบกิจการมี

การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรง               

และทางออม และคุมครองผูบริโภค ดิฉันไดขอสงวนคําแปรญัตติไว โดยขอตัดขอความ 



 ๒๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙/๓ 

 

เดิมทั้งหมด และขอใชความใหม ดังที่ไดเรียนไปแลวนะคะ รัฐตองใหความเสมอภาคแก

ทุกภาคสวนของธุรกิจมิใหเกิดการครอบงําหรือการผูกขาดทางธุรกิจ นะคะ ซึ่งมีเหตุผล

ดังนี้นะคะ จากการที่ขอเปลี่ยนความเดิมนั้นนะคะ ก็เนื่องจากในมาตรา  ๘๔ (๑)                    

ไดบัญญัติไวถึงการแขงขันอยางเสรีและความเปนธรรมไวเรียบรอยแลวนะคะ ซึ่งจะเปน

ความที่ซ้ํากัน ในความใหมนี่นะคะ รัฐตองใหความเสมอภาคแกทุกภาคสวน มิให

ผูประกอบการรายใดรายหนึ่งมีอภิสิทธิ์เหนือผูอ่ืน ----------------------------------------------- 

 

                                 - ๑๐/๑ 



 ๒๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              สุทธาทิพย ๑๐/๑ 

 

เชน มิใหธุรกิจรายใหญไดรับอภิสิทธิ์ หรือไดรับการพิจารณาสนับสนุนมากกวารายเล็ก

จากภาครัฐนะคะ และอยาถือหลักวา สนับสนุนรายใหญแลวจะไมเสี่ยง ซึ่งไมให                

ความเปนธรรมคะ ถาธุรกิจรายใหญมีอํานาจตอรองไดสูง ก็จะทําใหผูบริโภคตองจายแพง

ขึ้นนะคะ หรืออุตสาหกรรมบางประเภทนะคะ จะถูกควบคุมมิใหเพื่อผูประกอบการ ก็จะ

ทําใหไมมีการแขงขัน ผูบริโภคไมมีโอกาสในการเลือกซื้อ ตองถูกจํากัดในการซื้อ ซึ่งถือวา

เปนการผูกขาดทางธุรกิจคะ จึงขอความกรุณาคณะกรรมการยกรางนะคะ ไดกรุณา

พิจารณานะคะ โดยเปดโอกาสใหผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญนะคะ ไดรับสิทธิ

ในการสนับสนุนเทาเทียมกันคะ และตองไมใหธุรกิจขนาดใหญใชอํานาจทางการเงิน                

นะคะ ครอบงํา เพื่อไมใหไดอํานาจทางรัฐ หรือทางการเมืองนะคะ เพื่อหวังผลประโยชน

ในการตอบแทนทางธุรกิจ เพื่อไดใหอภิสิทธิ์เหนือผูอ่ืน และสิ่งที่สําคัญนะคะ ควรตองมี

บทลงโทษอยางรุนแรง แลวก็สูงสุดนะคะ ทั้งผูใหผลประโยชนตางตอบแทน และผูรับ    

นะคะ ทั้งผูใหและผูรับนะคะ ตองไดรับโทษอยางสูงสุด เพื่อมิใหเกิดการครอบงําคะ ดิฉัน

จึงขอเปลี่ยนความเดิม ตามที่ไดเรียนไวแลวนะคะ เพื่อมิใหธุรกิจเกิดการครอบงําหรือการ

ผูกขาดทางธุรกิจคะ ซึ่งตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจนี่นะคะ ถาเศรษฐกิจดี ก็เหมือน

แกปญหาไดทั้งหมดคะ  ถาเศรษฐกิจดี ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมดีดวยนะคะ                  

เมื่อศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดี เกียรติยศของคนยอมดีดวยคะ คนที่มีเกียรติยศยอมไมทํา

ในสิ่งที่ไมดี เมื่อคนเรามีศักดิ์ศรีนะคะ ก็ยอมรักแผนดิน ยอมรักประเทศชาติ และเกิด

ชาตินิยม รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ ทําเพื่อประชาชนอยางแทจริงคะ ซึ่งจะเปนพื้นฐาน

ตอไปในอนาคต ไมทําใหคนรวยเดือดรอนคะ แตจะทําใหคนจนรวยขึ้น จึงขอกราบเรียน

ทานคณะกรรมการยกรางนะคะ ชวยไดโปรดพิจารณา เพื่อความชัดเจนในมาตรา ๘๓ 

(๖) ดวยคะ ขอขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

ยกรางครับ ยอมเติม หรือแกไขอยางไรครับ เชิญเลย 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนวา ขอความที่เขียน แลวก็เติม

ขอความ เร่ืองการประกอบกิจการมีการแขงขันเสรีเปนธรรมไวอยางเดิม แลวมาตอขอความ 



 ๓๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              สุทธาทิพย ๑๐/๒ 

 

ที่เติมใหมนั้น ขอความมันก็จะซ้ํากัน แตประการสําคัญ คือ อยางนี้ครับวา การเปลี่ยน

ขอความตรงนี้  ทําใหความหมายเดิมนั้นเปลี่ยนไปนะครับ  ความหมายเดิมนั้น               

เรากําหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ ที่จะตองไปทําหนาที่กํากับนะครับ ความสําคัญ คือ        

การกํากับใหมีการแขงขันอยางเสรี กํากับไมใหมีการผูกขาดตัดตอน ไมวาจะวิถีทางใด

การครอบงําอาจจะเปนสวนหนึ่งเทานั้นเอง ของการปองกันการผูกขาดตัดตอน ไมวา    

โดยทางตรง ทางออม และอันที่ ๓ ที่หายไป ก็คือ การกํากับใหมีการคุมครองผูบริโภค      

นะครับ เพราะฉะนั้นถาแกอยางนี้ ความหมายของของเดิมนั้นจะหายไป และการดูแล

ความเปนธรรมทั้ง ๒ ดาน คือ ทางดานระหวางผูประกอบกิจการดวยกัน และผูบริโภค

ที่มาใชบริการจากการประกอบการนั้น ก็จะไมไดรับความคุมครอง ตรงนี้ คือ ของเดิมนั้น

ตองการจะสื่อความหมายลักษณะนั้นครับ ขออนุญาตคงไวตามเดิม จะมีประโยชน

มากกวา สําหรับทั้งประชาชนและผูประกอบการครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยรับได

ไหมครับ ไดไปครึ่งหนึ่ง และไมไดอีกครึ่งหนึ่ง  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เรียนทานประธานอยางนี้ครับ ผมรบกวน

ทานอัชพรชวยอานขอความใหมของ (๖) ไดไหมครับ เนื่องจากวา บางสวนมันถูกโยกยาย

ไปอยูใน (๑) ใชไหมครับ ขอความที่ทานปรับใหมเปนขอความอยางไรครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  (๖) นี่จากขอความเดิมเลยนะครับ

วา กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาด  

ตัดตอน ไมวาโดยทางตรงและทางออม และคุมครองผูบริโภคครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วาอยางไรครับ 

 

                                                                                                   - ๑๑/๑ 

 



 ๓๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วันทนา ๑๑/๑ 

 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมหารือทานอยางนี้นะครับ ถาเปนอยางนี้

จะไดไหมนะครับ กํากับใหมีการประกอบกิจการแขงขันอยางเสรี เปนธรรมและเสมอภาค 

และหลังจากนั้น ใชขอความเดิมของทานทั้งหมดเลย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดไหมครับ  

นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ เรียนหารือทานสุรชัยอยางนี้ครับวา ในทาง พอคุยกับนักเศรษฐศาสตรแลว บอกวา          

ถาเติมคําวา เสมอภาค นี่ พวกผูประกอบการรายยอยจะเสียเปรียบผูประกอบการ                 

รายใหญ เราเพียงแตวา ใหรัฐดูแลใหมันเกิดความเปนธรรม แตถาเสมอภาคเทากันหมด 

รายยอยจะไดรับการ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนรายยอยอยู มันอาจจะถูกรายใหญนั้น บอกวา 

สนับสนุนไมได อยางกฎหมายคาปลีกอาจจะมีปญหาไดครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เดี๋ยวผมขอหารือทานมนูญศรี เจาของญัตติ

กอนนะครับ ทานอาจารยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พอจะไดไหมครับ  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  กราบเรียนทานประธานคะ จริง ๆ แลวในเรื่อง

ของการแขงขันกันอยางเสรีและเปนธรรมนี่นะคะ ก็เปนขอมูลที่คอนขางจะครบถวน                

แตดิฉันก็ยังติดใจประเด็นที่วา ในปจจุบันนี้ธุรกิจรายใหญจะไดรับอภิสิทธิ์ อยางที่ดิฉันได

เรียนไปเมื่อสักครูนี้นะคะ จะไดรับอภิสิทธิ์เหนือกวารายยอยนะคะ เพราะวาเขาคิดวา    

ไมวาจะเปนสถาบันการเงิน หรือทางภาครัฐนี่ ก็จะมองวา ถาสนับสนุนรายใหญแลว มันก็

จะไมเกิดความเสี่ยง อยางที่เรียนไปใหทราบนะคะ แตถาหากวา รายเล็กเขาไดรับความ             

เปนธรรมในการสนับสนุนเชนเดียวกันนะคะ อาจจะอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมให              

เสมอภาคกันนี่  ดิฉันคิดวา  นาจะได รับประโยชนมากกวา  ดิฉันก็ขอเรียนทาน

คณะกรรมาธิการยกรางไดกรุณาพิจารณานะคะ แตวา ถาหากวา คณะกรรมาธิการคิดวา

ถาหากวาไมมีคําวา เสมอภาคและความเทาเทียมกัน จะเปนสิ่งที่ดีกวานะคะ ดิฉัน                  

ก็ไมติดใจ แตขอใหพิจารณาวา ไมวารายเล็ก รายใหญ ตองไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียม

กัน แตถาบรรจุไวไดก็จะดีมากคะ ขอขอบพระคุณคะ 

 



 ๓๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วันทนา  ๑๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   กรรมาธิการ            

ยกรางวาอยางไรนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ  คณะกรรมาธิการขอใหบันทึกในเจตนารมณแทนนะครับ  สวนขอความนั้น             

ขออนุญาตที่ไมเติม เพราะถาเติมไป ในทางกฎหมายอาจจะถูกตีความที่ไมเปนอยางที่

ทานเสนอไดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานมนูญศรียอม

ไปแลวนะครับ แตวาใหยืนไวในเจตนารมณ ทานสมาชิกครับ (๖) นี่นะครับ ตกลงกันได

ระหวางกรรมาธิการกับผูแปรญัตติแลวนะครับ ทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ใหมีมติ

ผานรับ (๖) นะครับ ผมขออนุญาตไป (๘) ถัดไปเลยครับ ทานเจิมศักดิ์มอบหมายใคร       

หรือเปลาครับ เอาใหเขาประเด็นนะครับ ถาไมมี ไปทานวัชราครับ มอบหมายใครไหมครับ 

ทานวัชรามอบหมายใครครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล   :    ผมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานอยูในกลุม

ทานวัชราหรือ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล   :   ใชครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ             

ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน         

ทานประธานผานไปยังกรรมาธิการนิดเดียวครับวา ใน (๘) นี่นะครับ สิ่งที่อยากจะขอ   

แปรญัตติ ก็คือวา ในตอนทายของ (๘) ใหเปลี่ยนคําวา เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

เปลี่ยนเปน เปนธรรมและเหมาะสม ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา ในสภาพ            

ความเปนจริงในปจจุบัน ในวงการอุตสาหกรรมไทย ณ วันนี้นะครับ เราขาดแคลนแรงงาน

ถึง ๒ ลาน อัตรา วันนี้มีการใชแรงงานนอกระบบ ก็คือ แรงงานที่หลบหนีเขาเมืองมาเปน

จํานวนมาก เพราะวาในภาคการผลิตของเรานี่ เราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแรงงาน      

 



 ๓๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วันทนา ๑๑/๓ 

 

เพื่อผลิต เพื่อสงออก แตวันนี้เรายังหาแรงงานที่ขาดแคลนอยูอีกประมาณหนึ่งลานกวาคน 

ลานสองแสนคนยังไมได ปญหาการนําแรงงานหลบหนีเขาเมืองเขามาใช ก็กอใหเกิด

ผลกระทบตอความมั่นคงทางสังคม แลวก็ทางดานความมั่นคงของประเทศอยางมากมาย 

ดังที่เราไดพบเห็น -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๒/๑ 



 ๓๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ณัฐวัฒน ๑๒/๑ 

 

เพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุด ก็คือวา ในมาตราดังกลาวนะครับ มีพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พุทธศักราช ๒๕๔๑ บัญญัติไวชัดเจนอยูแลวครับ ทานประธานครับ             

ก็คือวา ในมาตรา ๕ (๓) นะครับ ไดบัญญัติไวอยางนี้ครับวา ในกรณีที่ผูประกอบการได

วาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแล         

การทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคล

หนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางาน อันมิใชประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการ

ทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ

รับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวา 

  (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศักดิ์ชัยครับ 

มีผูประทวง คุณเศวตประทวงเรื่องอะไรครับ 

  นายเศวต ทินกูล  : ทานประธานที่เคารพ ผม เศวต ทินกูล ผมประทวง     

ทานประธานครับ เมื่อกี้นี้เราพิจารณาไปถึง (๖) นะครับ ก็ตองขึ้น (๗) นะครับ ไปขึ้น (๘) 

ไดอยางไรครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  (๗) ไมมี                 

ใครสงวน ไมมีใครแปรไมใชหรือ  

  นายเศวต ทินกูล  :  มีการแกไขครับ ทานประธานครับ มีการแกไขครับ คือ

ผมไมไดวาทานศักดิ์ชัยนะครับ แตวามันตองไปตามวงเล็บกอนครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีแกไขหรือ     

นิดหนึ่งครับ แกไขนะ ถาอยางนั้น แลว (๔) แกไขหรือเปลานี่ เมื่อกี้ไมไดพิจารณา (๔)         

จะไดโนต (Note) เอาไว (๔) แกไขหรือเปลาครับ กรรมาธิการ ก็นั่นสิ เมื่อกี้ทานอธิบาย 

แลว (๗) นี่มีการแกไข แลวอยูใชไหมครับ คุณเศวต นิดหนึ่งนะครับ ทานเศวตอยางนี้ได

ไหม กําลังพิจารณา (๘) เดี๋ยวผมจะกลับไปพิจารณา (๗)  ขอบคุณมาก เชิญตอครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ขออนุญาต

ตอครับ โดยสรุปเนื้อหาสาระ ในมาตรา  ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ระบุ 

 



 ๓๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ณัฐวัฒน ๑๒/๒ 

 

ชัดเจนอยูแลวครับวา การจางเหมา การที่จะมีการสงมอบ หรือใหผูหนึ่งผูใดจัดหางานนั้น

นะครับ ผูรับผิดชอบ ก็คือ นายจางอยูดี เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ปรากฏชัดเจน รวมกับ             

มาตรา ๑๒ ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ก็ระบุเหมือนกันนะครับ ผมไมอาน             

เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ดังนั้นนะครับ เพื่อที่จะใหความเปนธรรมที่เกิดขึ้นระหวาง           

ทั้งผูประกอบการ แลวก็ลูกจางนะครับ ผมเองมองวา ถาจะใหเกิดความเปนธรรม แลวก็

เกิดผลประโยชนสูงสุดของประเทศ ในขณะที่เรากําลังขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น ผมถึงขอ

แปรญัตตินะครับ ก็คือ ตัดคําวา ไดรับสิทธิประโยชน ใหเปลี่ยนคําวา ไดรับสิทธิประโยชน

และสวัสดิการที่เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ เปน สิทธิประโยชนที่เปนธรรมและ

เหมาะสม แทนครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณครับ 

ตกลงทานอาจารยเจิมศักดิ์ ใครพูดไหมครับ (๘) เชิญครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ใน (๘) นี่  

นะครับ เพียงแคเราเติม อยากจะเติม คําวา สงเสริมใหประชากรวัยทํางานใหทุกคน                 

มีงานทํา ที่จริงแลวก็อาจจะเครียดไปนะครับ กระผมไมติดใจในวรรคนี้ครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   กลุมอาจารย     

เจิมศักดิ์ไมติดใจ ทานกรรมาธิการยกรางครับ นอกจากกลุมทานวัชราที่เมื่อกี้วาไป ตกลง

กันไดไหมครับ เชิญครับ  

  นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม มานิจ สุขสมจิตร ครับ ในเรื่องนี้ เทาที่ไดฟงมาจากผูใชแรงงานนะครับ                

เขาอยากจะขอยืนยันตามที่คณะกรรมาธิการไดยกรางมานะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง             

การที่บอกวา คาจางจะตองไดเทากัน มันเปนไปไมได มันอยูที่ฝมือนะครับ สวนเรื่อง

ประโยชน เร่ืองสวัสดิการนี่ ก็อยากใชคําวา เทาเทียมกัน นะครับ จะบอกวา ใหเปนธรรมนี่

มันคงไมไดหรอกครับ เพราะวา ถาเผื่อจะใชคําวา เปนธรรม แลวนะครับ ------------------ 

 

                                                                                                                      -๑๓/๑ 



 ๓๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         จีรนุช ๑๓/๑ 

 

คนที่เปนวิศวกรนี่ ก็จะมาไดเทากับคนที่เปนผูใชแรงงานไรฝมือนี่ ก็คงไมไดอีกเชนกัน              

นะครับ ฝายผูใชแรงงาน ขอยืนยันวา ใหเปนไปตามรางของกรรมาธิการนะครับ  

    นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใน (๘) นี่                   

มีทานสุรชัย กลุมทานสุรชัยอยูดวยใชไหมครับ ใชไหมครับ 

     นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ    

สําหรับ (๘) ผมขอมอบหมายใหทานสมเกียรติเปนผูนําเสนอแทนครับ 

    นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ       

ทานครับ 

    นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็ใน (๘) ของเรา ก็จากที่กรรมาธิการไดดําเนินการรางไวตามรางเดิม 

เราขอเพิ่มเติมขอความลงไปนะครับ สงเสริมเกษตรกรวัยทํางานมีงานทํา คุมครอง

แรงงานเด็ก สตรี เสริมสรางมาตรฐาน และปฏิรูประบบแรงงานสัมพันธ ที่สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูทํางาน และประสิทธิภาพการผลิต และที่ผูทํางานและฝายผูวาจางมีสิทธิตั้งองคกร 

และเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเปนผูแทนของตนในการบริหารองคกรของแตละฝาย และใน

ระบบไตรภาคีจัดระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมทั้งผูทํางานและสถานประกอบการ     

ตาง ๆ และผูประกอบอาชีพอิสระ ยกระดับมาตรฐานแรงงาน รวมทั้งคุมครองใหผูทํางาน

มีความมั่นคงในการทํางาน และการทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันใหผูทํางานไดรับ

คาตอบแทนที่เปนธรรมเสมอกัน ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกันโดย                

ไมเลือกปฏิบัติ  ก็จากขอความขางตนนะครับ ที่เราไดดําเนิน เสนอมาแลวก็มีผูอภิปราย 

อภิปรายไปแลว ก็ขมวดปมมาถึงความสําคัญสุดทายนะครับ ความสําคัญสุดทาย 

ขอความตาง ๆ ตั้งแตตนนะครับ เราไมคอยติดใจเทาไรละครับ เราขอที่จะกลับเขาไปสู

ขบวนการของกรรมาธิการยกราง ก็ยอมไดนะครับ ที่รางออกมาเปนรางสุดทาย แตเรามี

ขอความที่เราอยากเติมเลยนะครับวา การทํางานและการทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกัน      

ใหผูทํางานไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมเสมอกัน ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่          

เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ  มีเหตุผลอยางไรครับ ก็เหตุผล ก็อยางที่ทุกวันนี้เราจะได

รับทราบขอมูลวา ในกระบวนการการผลิตตาง ๆ นี่มีการวาจางแรงงานนอกระบบนะครับ  



 ๓๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       จีรนุช ๑๓/๒ 

 

ก็คือ เราไดยินกันบอย ๆ ครับ เอาตซอรซ (Outsource) เอาตซอรซทั้งหลายแหลนี่ ที่จริง            

มันก็คือการจางแรงงานนอกระบบ ในระบบก็คือ ถาเผื่อวาบริษัท บริษัทหนึ่ง ผลิตสินคา

ชิ้นนี้ ชิ้นกอไก นี่นะครับ แลวมีลูกจางประจําดําเนินการอยู วันดีคืนดีนายจางเอา

ผลิตภัณฑชิ้นกอไกนี่ ไปวาจางคนนอกระบบใหดําเนินการทํา ดังนั้น เมื่อทําอยางนี้บอย ๆ 

อีกหนอยคนในระบบนะครับ มันก็จะคอย ๆ ตกงานไปทีละนิดทีละหนอย ทีละนิด           

ทีละหนอยนะครับ เพราะวาอะไร เพราะวาแรงงานนอกระบบมันไมจําเปนจะตองไปดูแล

เร่ืองสวัสดิการตาง ๆ เราจึงพยายามบังคับใหนายจางที่เอาเปรียบในลักษณะแบบนี้                

ถาเผื่อจะจางแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานในระบบนี่ ตองมีสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการ 

หรือคาจางที่เทาเทียมกัน เสมอภาคกันกับคนในระบบดวย เพื่อมิใหนายจางหลีกเลี่ยงนํา

การจางงานเหลานี้ไปจางคนงานนอกระบบนะครับ ถาเผื่อเปนอยางนี้ อีกหนอยบอย ๆ ไป

เร่ือย ๆ ถาเผื่อทําแบบนี้ไปเร่ือย ๆ โดยไมมีการควบคุม นายจางจะคอย ๆ ไปจางนอก

ระบบเรื่อย ๆ คนงานในระบบก็จะตองคอย ๆ หายไป หายไป หายไป และในกระบวนการ

นี้ก็เทากับเปนการลิดรอน ลิดรอนนะครับ ความเปนอยู และความมั่นคงในการทํางานของ

ลูกจางในระบบดวย ลูกจางในระบบโดยเฉพาะสหภาพ อีกหนอยจะไมมีสิทธิ ไมมีเสียง 

ไมมีกําลังในการดําเนินการตาง ๆ ไดในการที่จะเจรจาสิทธิประโยชนใด ๆ เพราะวา

ลูกจางในระบบ หรือสมาชิกจะคอย ๆ รอยหรอไปนะครับ ทางดานแรงงานของเราก็

คอนขางที่จะเปนหวงเรื่องนี้ครับ -------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๔/๑ 



 ๓๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรรษวรรณ ๑๔/๑ 

 

ก็กราบเรียนทานประธานไวอยางนี้วา เราอยากจะคงคําวา ใหผูทํางานไดรับคาตอบแทน

ที่เปนธรรมเสมอกัน ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ

ครับ สวนคําอื่น ๆ เราไมติดใจครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางครับ                 

เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : เรียนทานประธานที่เคารพครับ    

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตหารือทานสมเกียรติอีกนิดหนึ่งครับวา        

ตกลงใน (๘) ทั้งหมด ทานขอเติมคําเดียววา เสมอกัน ใชไหมครับ เขาใจวาคณะกรรมาธิการ

รับไดครับผม อันนี้ไมมีปญหา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานรับไดนะครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ทานจะเติมตรง คาตอบแทนที่                

เปนธรรมเสมอกัน คงไมมีปญหาครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แลวของ        

ทานศักดิ์ชัยที่เขาขอไว วาอยางไร 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานที่เคารพครับ ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล 

สสร. ครับ ทานประธานครับ ในเรื่องที่ผมขอแกไข ก็คือ เร่ืองสิทธิประโยชนที่เปนธรรม    

และเหมาะสมนะครับ คืออยางนี้ครับ ในการพิจารณานี่ สิ่งที่สําคัญ คือ ตองดูในเรื่องของ

ทั้งฝายลูกจางกับนายจางประกอบกันดวยนะครับ ถาไมเชนนั้นนี่นะครับ นายจางเองก็มี

กฎหมาย พรบ. คุมครองแรงงานกําหนดอยูแลว คําวา สิทธิประโยชนที่เปนธรรม                  

ก็หมายถึงวา เปนการมอบใหดวยความถูกตองนะครับ ผมวามันก็คลายกันนะครับ        

อยากใหทางทานยกรางไดชวยพิจารณาดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางครับ                 

วาอยางไรครับ ได ไมได จะไดมีการตัดสิน  

   นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  :   กราบเรียนทานประธานครับ ที่มี

ผูแปรญัตติวา ขอเพิ่มในบรรทัดแรก สงเสริมใหประชาชนวัยทํางานทุกคนมีงานทํา

กรรมาธิการไมขัดของนะครับ แลวก็เมื่อกี้ที่ทานมาขอเพิ่มวา สิทธิประโยชนที่เปนธรรม นั้น 



 ๓๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรรษวรรณ ๑๔/๒ 

 

คําวา เทาเทียมกัน มันนาจะเปนคําซึ่งมันเหมาะสมกวาครับ ไดครับ ที่เปนธรรม ก็ได     

รับไดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   รับไดไหมครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล :   ตกลงวา เปนธรรม นะครับ ถูกตองนะครับ 

เพราะขางบนก็มีคําวา เปนธรรม อยูแลวนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   รับไดนะครับ      

ผูแปรญัตติกับกรรมาธิการตกลงกันไดตาม (๘) ที่ประชุมไมขัดของ ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ขัดของ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ     

ทานประธานกรุณาดูถอยคํานะครับ คือ ทานแกนะแกได ผมไมวาอะไร แตทานบอกวา

คุมครองใหผูทํางานมีคุณคาอยางเดียวกัน ก็หมายความวา คนที่มีความสามารถ

เหมือนกัน มีประสิทธิภาพเหมือนกัน เปนคนประเภทเดียวกัน อะไรอยางนี้นะครับ      

เสมอกันแลว ตองคนทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกัน ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม นะครับ 

เสมอกัน รับได ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรม นี่ มันไปอยางไรแลวครับทีนี้    

มันไมเขากันแลวประโยค เพราะทานบอกวา คนที่มีคุณคาทัดเทียมกัน เทากัน แลวทาน

ไปบอกใหไดรับสิทธิประโยชนเปนธรรม ผมเลยไมรูวาทานเอาอะไร ถาอยางนั้น อันนี้

กรุณาคิดใหดีนะครับ ในแงหลักการ แลวก็ภาษา แลวก็ลอจิกของทาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ยกรางวาอยางไร

ครับ เชิญครับทานจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ใน (๘) นี้ อยากจะขอยาย คําวา ที่เปนธรรม มาแทน   

คําวา ที่เทาเทียมกัน นะครับ ก็จะอานไดความวา รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานมีคุณคา

อยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือก

ปฏิบัติ  เหตุผลก็จะไปสอดคลองกับคําขอแปรญัตติของทานวัชรา  หงสประภัศร        

เพียงแตวาปรับถอยคํานิดหนอย แลวเนื้อหา ก็คือวา เราในประเทศระบบเศรษฐกิจเสรี    

ไมมีทางที่เราจะทําสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหเทาเทียมกันในกลุมของผูทํางาน        



 ๔๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 พรรษวรรณ ๑๔/๓ 

 

มันจะตองจัดใหตามเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ตามหลักการในมาตรา ๓๐ ที่เรา                

ผานมาแลวนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๑๕/๑ 



 ๔๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๕/๑ 

 

สวนวา เปนธรรม เปนอยางไรนี่ ความหมายจะยืดหยุน ตองดูทั้งบริบทของเศรษฐกิจ 

ระบบความสามารถในการแขงขัน ระบบอะไรของมาตรฐานการครองชีพของคน ดูอะไร

ตาง ๆ นี่ ผมคิดวา จะยืดหยุนดีกวาไปมัดวาตองเทาเทียมกัน แลวถาตอไปทําไมไดก็จะขัด

ตอรัฐธรรมนูญหมด ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กรุณาอานอีกนิดหนึ่งไดไหมครับ 

เพราะวาทานแกใหม แลวผมจดไมทันครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ กระผมอาน

เฉพาะใน ๒ บรรทัดสุดทายนะครับ รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานมีคุณคาอยางเดียวกัน 

ไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ขอบคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรอาจารย

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานประธานครับ ผมคิดวาเรา

คงจะตองพิจารณาหลักนะครับวา ในสภาแหงนี้จะเอาอะไรกันแน ทานจะรางรัฐธรรมนูญ 

เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริง ที่เราบอกวา ในประเทศไทยนี่ เราคงใหคนไดรับความ

เสมอภาคกันไมได เราก็เลยใสคําวา ความเปนธรรม ใหมันกวาง ๆ ไวกอน จะไดใหเลือก

ไดวา จะใหความเปนธรรมแบบไหน ความเปนธรรมมาก ความเปนธรรมนอย ความ              

เปนธรรมแบบปานกลาง หรือเราจะใชรัฐธรรมนูญเปนกรอบในการที่จะใหบุคคลที่เปน

ลูกจางนี่ไดรับอะไรเสมอกัน คําวา เสมอกัน นี่มันชัด แตถาคําวา เสมอกัน เทากัน นี่มันชัด 

แตถาใสคําหลวม ๆ วา ใหไดรับความปนธรรม ทีนี้ก็ความเปนธรรมมันก็จะมาแลว คาจาง

ก็ไมจําเปนตองเทากัน ก็เปนธรรม สวัสดิการไมจําเปนตองเทากัน ก็เปนธรรม เพราะมัน

เปนธรรม มันตองชั่งน้ําหนักหลายอยาง ตกลงกรรมาธิการทานจะเอาอะไรกันแน ผม

กําลังจะตั้งคําถามเทานั้นแหละครับ ผมไมไดขัดของ แตวาสมาชิกทานตองคิดแลวครับ

ตรงนี้ วา ทานอยากจะเห็นกฎหมายเปนกรอบแบบไหน แบบสะทอนสังคมในปจจุบัน โดย

ที่ไมตองเปนกรอบใหสังคมวา จะเดินไปทางไหน หรือทานจะเอาวาเราควรจะเปนกรอบ  



 ๔๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๕/๒ 

 

เพื่อที่จะขอความเปนธรรมใหกับผูคนในสังคมอยางแทจริง ผมคิดวา ทานพิจารณากัน    

แลวกันนะครับ ผมไมวาอะไรนะครับ ๒ ทางนี้ ผมคิดวา ตองเลือกครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : หมายความวา 

อาจารยยืนจะใชคําวา เสมอภาคกัน ใชไหมครับ หรือ เทากัน ใชไหมครับ อาจารยครับ 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ จะไดใหเขาตอบถูก อาจารยยืนวาอะไรละ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมคิดวา แลวแตที่ประชุมครับ      

ผมถูกล็อบบี (Lobby) ทั้ง ๒ ฝาย ผมลําบากใจครับทานประธาน ผมไดแตชี้ ผมเปนคน

พูดอะไรตรง ๆ นะทานประธาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือ กรรมาธิการ  

ยกรางเขาเสนอแลว ทีนี้ฟงเหมือนอาจารยไมเอา เลยตองถามใหชัดวา อาจารยตองการ 

คําวา เสมอภาค หรอือยางไร จะไดถามเขาไดถูก 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ฝายแรงงานเขา เขาบอกวา  

ควรจะเทาเทียม ฝายนายจางก็บอก เฮย ปลอยมันหลวม ๆ หนอย ก็พูดกันตรง ๆ ตรงนี้ 

ผมก็เลยถามทานทั้งหลายวาจะอยางไร  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยตองการ

คําวา เทาเทียม ใชไหม เดี๋ยวถามยกรางเขากอนครับ ยกรางวาอยางไรครับ ทานประวิทย 

วาอยางไรครับ 

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ   :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ประวิทย   

อัครชิโนเรศ ครับ ผมไดเสนอสนับสนุนรางของทานอาจารยสมชัยนะครับ ในขอ ๑๓               

แตไมทราบตอนนี้ผมจะคอมเมนต (Comment) ไดไหมครับ ถาผมจะแสดงความเห็น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แกไขครับทาน 

ทานสั้น ๆ แลวกันครับ  

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  สั้น ๆ ครับ พอพูดถึงเรื่องใหเสมอภาคกัน   

นะครับ จะเกิดปญหาขึ้นมากเลยครับในประเด็นนี้ ในความเห็นของผมนะครับ เพราะวา

โรงงานใหญ โรงงานเล็ก อันนี้เปนหนึ่งประเด็นนะครับ ความสามารถของนายจางที่จะ

จายนี่ไมเทากัน แลวก็ตางจังหวัดกับกรุงเทพ กับปริมณฑลที่ใกลกรุงเทพ หรือวาที่หางไกล                  



 ๔๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๕/๓ 

 

มันยอมไม เทากัน  แลวก็ อันนี้ เปนกลไกอันหนึ่งครับ  ที่ รัฐไดใชมาเพื่อผลักดันให

อุตสาหกรรมไปลงทุนในที่หางไกล ที่ยังไมมีความเจริญ เพื่อจะสรางความเจริญใหกับ

นอกทองที่ ฉะนั้นถาคํานี้ใชวา เทากัน ขึ้นไป การพัฒนาในที่หางไกลนี่จะไมเกิดขึ้นเลย

ครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสุรชัยครับ   

วาอยางไรครับ  

 

          - ๑๖/๑ 



 ๔๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              อุทัยวรรณ ๑๖/๑ 

 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ สําหรับ

กลุมของผม เมื่อกี้พอฟงคําชี้แจงของทานอัชพรที่วายินดีเติมคําวา เสมอกัน ผมคิดวา               

ก็นาจะจบแลว พอฟงทานอาจารยจรัญก็เลยมีปญหาขึ้นมาอีก ผมเรียนทานประธาน

อยางนี้ครับวา ใน ๒ บรรทัดสุดทายนี่ ถาเราดูนี่นะครับ มันจะแยกออกมาเปน ๒ ประเด็น

ยอยครับ ทานประธานครับ ประเด็นแรก ก็คือ เร่ืองการคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคา                     

อยางเดียวกัน ใหเขาไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและเสมอกัน นี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้น

จริงอยูในสภาพสังคมขณะนี้นะครับ ที่พี่นองผูใชแรงงานเขาตองการวา งานฝมือ                  

อยางเดียวกัน งานที่มีคุณคาอยางเดียวกันนี่ ควรจะใหเขาไดรับความเปนธรรม ก็คือ 

ไดรับคาตอบแทนที่เสมอกัน นั่นประเด็นที่ ๑  

  ประเด็นที่ ๒ คือ เราพูดถึงเรื่องของสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ตรงนี้   

ละครับ ที่เราตองการวา สิทธิประโยชนและสวัสดิการนั้น ตองไดเทาเทียมกันนะครับ ซึ่งก็

เปนไปตามขอความในรางเดิมของทานกรรมาธิการยกรางอยูแลว  พอทานอาจารยจรัญ

เอา ๓ คํามาผูกรวมกันเขาไป รวมเปนประเด็นเดียวกัน แลวบอกวา เปนธรรม มันก็เลย

เกิดความสับสนครับ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวา ผมรับไดตามที่ทานอัชพรเสนอ              

เมื่อสักครู ก็คือ ผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทนที่เสมอกันนะครับ 

หลังจากนั้น ในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชนกับสวัสดิการ ผมขอรับตามรางเดิมของยกราง

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรฐัธรรมนูญ)  :  ครับ ยกรางตกลง

กันแลว เสนอเปนโมเดล (Model) เดียวไดไหมครับ พวกขางลางจะไดพิจารณาได 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมอยากเรียนเบื้องตนวา ตัวกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ เราไมไดใชเฉพาะในธุรกิจเดียว หรือวาบริษัทเดียว หรือวาเฉพาะภาครัฐ              

ไมใชกับเอกชน  (๘) นี้จะใชครอบคลุมหมดทั้งประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งใน

กรุงเทพ  ในตางจังหวัด  ทั้ งธุ รกิจแบบใหญ  แบบเล็ก  เพราะฉะนั้นถา เราไปใช                     

คําวา เทาเทียมกัน มันแข็งเสียจนวา  ตอไปก็จะมีการเรียกรองโดยอาศัยรัฐธรรมนูญนี้ให                  

 



 ๔๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๑๖/๒ 

 

เทาเทียมกัน ซึ่งก็ยากที่จะแปลความอะไรใหเหมาะสมกับสภาพของประเทศ และสภาพ

ของธุรกิจ และเหตุการณ และความเปนธรรมนะครับ 

  ประการที่ ๒ นะครับ คือ เร่ืองคาตอบแทนนี่ เรายังพอมีกฎหมายไปวาง

เกณฑอัตราคาจางขั้นต่ําอะไรนี่ ยังพอที่จะใหเทาเทียมกันได แตแมกระนั้นก็ยังไม                 

เทาเทียมนะครับ เพราะฉะนั้นก็ยังตองมีแตกตางกันไปบาง ในเรื่องคาตอบแทน เราใช            

เปนธรรม ก็ถูกตองแลว แตพอมาถึงเรื่อง สิทธิประโยชนและสวัสดิการนะครับ ยิ่งไมมีทาง

ไปออกกฎหมายบังคับภาคเอกชนเขาเลยวา ถาคุณจะจัดสิทธิประโยชนและสวัสดิการ

ใหแกคนทํางานของบริษัทคุณ คุณตองใหเทากันหมดเลยนะ หามไมใหเทานะ หรือวา

ภาครัฐก็ตองจัดใหเทากับภาคเอกชนนะ เวลานี้งานแบบเดียวกัน งานคอมพิวเตอรนี่

ภาคเอกชนจัดสิทธิประโยชน สวัสดิการนอกเหนือคาตอบแทนอยางไร ภาครัฐก็ตองทํา            

ใหเทา ไมอยางนั้นรัฐก็ขัดรัฐธรรมนูญอยางนี้ ทานครับ เราใชคําที่ใหความคุมครองแก

ผูทํางานในลักษณะเดียวกันมากที่สุด ก็คือ ไมเลือกปฏิบัติตอเขา แลวก็บวกดวย                  

อยางเปนธรรม ใชไหมครับ โดยอยางเปนธรรม ที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ นี่ จะทําให

เราสามารถดูแลจัดการในเรื่องของการจัดสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหแกคนทํางานได

เหมาะสมกวา ยืดหยุนกวานะครับ ดีกวาที่เราไปแข็งตัว ตายตัววา ตองเทาเทียมกัน 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเลขายกราง

ครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ คําที่

กรรมาธิการตกลงกันแลวนะครับ ก็ขออนุญาตอานทั้งวงเล็บนะครับ (๘) สงเสริมให

ประชากรวัยทํางานมีงานทํา 

 

          - ๑๗/๑ 



 ๔๖
สสร ๒๘/๒๕๕ ๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๑๗/๑ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ อยาเพิ่งอาน      

ไดไหมครับ ยังไมไดตกลงดวยนะครับ เดี๋ยวขอความกรุณาฟงนิดหนึ่งสิครับ เพราะ

อาจารยจรัญทานเพิ่งพูดเสร็จ ขอผมตั้งคําถามนิดหนึ่งนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  แลวทานคอยอานวาตกลงแลว     

จะเอาเปนอยางไร ก็แลวแตทานนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานอนุญาต

ทานเจิมศักดิ์แลวใชไหมครับ ผมไมทราบ เห็นอนุญาตผมอยู 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ                      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ สั้น ๆ เพราะวา ที่เขาจะอานนี่หมายความวาอาน ไมใชถามมติ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมขอเพียงแตอยาเพิ่งสรุปเทานั้น

แหละครับ ผมกลัวอาจารยสมคิดสรุปไปวา ตกลงวาอยางไรเทานั้นละครับ เพราะฉะนั้น

ขอฟงสักนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะครับอาจารยสมคิด ที่ใหผมแซงทานนิดหนึ่ง                          

ที่อาจารยจรัญพูดนี่มีเหตุผลนะครับวา เราไปบอกวาตอบแทนตองเทากันนี่ หมายถึงคนนี่

เทากัน ตองตอบแทนเทากัน ฟงความอาจารยจรัญพูดอยางนั้น แตทานดูรูปประโยค              

นะครับ ไดรับการคุมครองผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกัน ตรงนี้นี่นะครับ มันเปดความ

ยืดหยุนอยูแลว ไมมีคนงานคนไหนที่คนมาวัดไดวา มีคุณคาอยางเดียวกันโดยสมบูรณ 

ตรงนี้เปนความยืดหยุนในตัวของมันอยูแลวหรือเปลา ที่นายจางตองใชดุลยพินิจ ผมนี่มี

บริษัทเล็ก ๆ แลวก็เปนนายจางอยูขณะนี้ ไมใชวา ผมไมมีหัวใจนายจางนะครับ ผมไมเคย

เปนลูกจางคนดวยซ้ําในชีวิต ผมนี่เปนนายจาง แลวผมก็รูวา เวลาผมประเมินคนที่มี

คุณคา ผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกัน ผมใชดุลยพินิจเยอะเลย มันมีซับเจกทีฟ 

(Subjective) มันขึ้นอยูกับอัตราของเรานี่สูงมากอยูแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนสิ่งที่

ยืดหยุนหรือเปลา ผมถาม ถามกลับไปนิดเดียวนะครับ ผมเห็นดวยวา เราตองยืดหยุน แต

เราจะปลอยยืดหยุน ๒ ที่เลย คือ นายจางพิจารณาลูกจางวา ที่บอกวา มีคุณคาอยาง

เดียวกัน มันไมเหมือนกันนี่ คุณจะไปเอาเหมือนกันไดอยางไร ผมพูดไดรอยแปด ผมพูดไดเลย  

 



 ๔๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๑๗/๒ 

 

แลวขณะเดียวกันทานยังบอกวา คาตอบแทนก็ไมตองทัดเทียมกัน ถาคุณคาเทากัน

แลว ผมก็ไปยืดหยุน ๒ ที่ ผมถามที่ประชุมเทานั้นเองวา ทานปรารถนาจะเห็นความ

ยืดหยุนกี่ที่ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทีนี้นะครับ เดี๋ยว

ทานทางยกรางอานที่เขียนแลวเสนอ เพราะมีผูแปรญัตติ ถาตกลงไมได ก็โหวตดวย

อาจารย เพราะมันนานเต็มที่แลววงเล็บนี้ เชิญยกรางครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ขออนุญาตทานประธาน

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ คําที่กรรมาธิการตกลงกันแลวนะครับ             

ขออนุญาตวา สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี 

จัดระบบแรงงานสัมพันธ และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ

ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานมีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน          

สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ครับ ขออนุญาตใชคําแบบนี้

ครับ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ฟงไดทั่วแลว        

นะครับ ชัดเจนแลวนะครับ รับไดไหมครับ สําหรับผูสงวนคําแปรญัตติ ถาไมได ก็ตอง           

ขออนุญาตลงคะแนนนะครับ รับไดไหม ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ทานศักดิ์ชัย 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ผมเปนผูขอแปรญัตติ รับไดครับ ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย       

เจิมศักดิ์ครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมอยากใหกลับไปรางเดิมของ

กรรมาธิการครับ รางเดิม ก็คือ รางที่ทานแกแลว ผมไมรูวาเหมือนเดิม เหมือนเดิมครับ     

เพราะทานไมไดแกอะไร เหมือนเดิม 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รางที่แกแลว     

ใชไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ไมใชรางที่แกสุดทายนี้ครับ รางเดิม

ครับ 



 ๔๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๑๗/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รางที่แก ที่เขา

พิมพไวใชไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  รางที่พิมพไวแหละครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ของผมเชนเดียวกับทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ ขอใชรางเดิมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานสมเกียรติ

ครับ วาอยางไรครับ ใชของทานสุรชัยหนอยใกล ๆ รางเดิมเหมือนกันใชไหมครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ รางเดิมนี้

หมายความวา คุณสมเกียรติไมไดนะครับ ที่คําวา เสมอกัน นี้ไมไดนะครับ ตองเคลียร       

(Clear) นะครับ เพราะคุณสมเกียรติขอเติม คําวา เสมอกัน เมื่อกี้นี้กรรมาธิการยอม ผมนี่

ประนีประนอม คําวา เสมอกัน ไมมีนะครับ ถารางเดิม ก็คือ ตามตัวหนังสือที่มีอยูใน

หนังสือเลย ก็คือ อานไดความ ทานดูเอาเองก็แลวกันครับ ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม 

ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ ตรงนี้ละครับ คือราง

เดิมนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 

           - ๑๘/๑ 

 

  

 

 

 

 



 ๔๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๘/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงอาจารย

เจิมศักดิ์ รางเดิม รางเดิม มีทานศักดิ์ชัยรับรางใหมกับกรรมาธิการนะครับ เพราะฉะนั้น

โหวตเฉพาะรางเดิมกับรางใหมนะครับ เนื่องจาก (๘) มีการแกไขครับ ทานสมาชิก 

เพราะฉะนั้นทานจะเห็นดวยกับ  (๘) ที่กรรมาธิการแกไขแรก กับที่กรรมาธิการแกไขหลัง 

ใชไหม เพราะฉะนั้นถาแกไขแรก ขอใหออกเสียงวา เห็นดวย ถาเห็นดวยกับ ทานยกรางวา

อยางไร เชิญ ทานจะอธิบายอยางไรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ใชวิธี

เดิมที่เราเคยตกลงกันไวนะครับวา กรรมาธิการไดแกไขรางสุดทายของตัวเองแลว ก็ถาม

ความเห็นวา เห็นดวยกับรางสุดทายของกรรมาธิการหรือไม หรือไมเห็นดวย ไดไหมครับ 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เห็นดวยกับรางสุดทายของกรรมาธิการ หรือเห็นดวยกับราง 

หรือไมเห็นดวย 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ อันนั้นผมไมขัดของ ก็คือวา     

จะเห็นดวย หมายความวา เห็นดวยกับรางแรก ถาไมเห็นดวย ก็คือ ไมเห็นดวย ที่เคยทํา 

นะครับ คือ ไมเห็นดวย ก็หมายความวาตองการแกไขเพิ่มเติม เที่ยวนี้เนื่องจากมีการแกไข

อยางเดียว ก็เลยจบ โหวตทีเดียวก็จบเลย ก็คือ ถาเห็นดวยก็โหวตวา เห็นดวยกับรางที่

เปนตัวหนังสืออยู คือ รางแรกนี่นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือเวลานี้                  

จะโหวต โหวตเลือกรางของกรรมาธิการ ซึ่งมีอยู ๒ ราง ใชหรือเปลา 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กรรมาธิการขณะนี้มีรางเดียวครับ

เพราะวาวงเล็บนี้เขาไมไดแกไขจากรางเลมสีเหลืองใชไหมครับ ทานแกไขหรือเปลา ไมได

แกไข ตกลงกรรมาธิการมีรางเดียวครับ คราวนี้มีรางสุดทายที่แกไขดวยวาจาเมื่อกี้ในหอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ใชสิครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ใชครับ โหวตระหวาง ๒ อันนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ก็อันที่ ๒               

ก็กรรมาธิการเขาเสนอ เพราะฉะนั้นเปนของกรรมาธิการทั้งคู ที่ผมจะถาม คือ ถาเห็นดวยนี่ 

 



 ๕๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สุพิชชาย ๑๘/๒ 

 

หมายถึงเห็นดวยกอนกรรมาธิการแกไขในหองนี้ ถาเห็นดวย เห็นดวยกับรางของ

กรรมาธิการกอนแกไขในหองนี้ ถาไมเห็นดวยนี่ ก็จะมาเห็นดวยกับที่ ทานพิเชียรถูกไหม

ครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ คือ ขออนุญาตใหชวยทบทวนวา รางแรก

ที่เราจะโหวตเห็นดวยนี้ ขอความวาอยางไรบาง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยูในนี้ อยูใน

เอกสารไง ใชไหม ผมถูกไหม อยูในเอกสารนี่นะ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ ทานชวยกรุณาอานอีกครั้งเถอะ

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใช อยูใน

เอกสารแลวนี่ คุณอานจากเอกสารได 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เอกสารเลมเหลืองหรือครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใช เอกสารเลม

ที่เขาแก    

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เลมชมพูหรือครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เลมขียวนี่ ใชไหม   

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  เอาเลมไหนแนครับ เลมเขียว หรือเลม 

ชมพูครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เลมไหน เลมชมพู

อันนี้ เดี๋ยวกอน ตกลงอยางนี้ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ คือ

อยากจะฟงใหชัดเจนนะครับวา ถาเห็นดวยนี่ ขอความเปนอยางไร แลวก็ถาไมเห็นดวยนี่ 

ขอความเปนอยางไร แลวมันตางกันตรงไหนครับ ตรงนี้เราจะได 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ตางกันนี่ 

สมาชิกคิดไดเอง เอาวาโหวตอันไหนเทานั้นนะ ใชไหม ยกรางโหวตอันแรกวาอยางไร  



 ๕๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สุพิชชาย ๑๘/๓ 

 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอความกรุณาทานอาจารยสมคิดได

ชวยทวนใหพวกเราฟงชัด ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะไดไมผิดพลาดครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณศักดิ์ชัย      

วาอยางไร    

      นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ เมื่อสักครูผมเชื่อวา ถาทํา

ความเขาใจนี่จะมีเพียงรางเดิมกับรางกรรมาธิการแกไขใหม รางเดิมก็คือรางที่อยูในเลม

เหลืองนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการถาม ขออนุญาตเรียนปรึกษาทานอาจารยนะครับ             

ก็คือวา ถาเห็นดวยกับการแกไขใหมของกรรมาธิการวันนี้ ใหกดคําวา เห็นดวย แตถา

ตองการคงตามรางเดิมในเลมเหลือง  ก็กดคําวา  ไม เห็นดวย  ก็มีเทานั้นนะครับ            

ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาอันไหน      

แตตองถามสมาชิกครับ เพราะเมื่อกี้ผมพูดอีกอยาง 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ                      

ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ เพื่อความสบายใจนะครับ รางที่วานี่นะครับ รางเดิมที่

ผมรับไปนะครับ     

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใชอันนั้น              

แลวครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ไมใชแลวหรือครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใชอันนั้นแลว       

ที่คุณศักดิ์ชัยเสนอ คือวา 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ผมยังเขาใจวาเปนรางนี้อยูนะครับ ที่ผม   

บอกวาผมรับรางเดิม 

   

          - ๑๙/๑  

    

 



 ๕๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๑๙/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมทวนที่          

คุณศักดิ์ชัยเสนอนะครับ วา ถาเห็นดวย คือ เห็นดวยกับที่เมื่อกี้ทานขอแก ที่อาจารย              

สมคิดอาน ตรงนะ ถาเห็นดวยนะครับ ถาไมเห็นดวยนี่ ก็จะไปอันรางที่อยูในเลมนี้                 

ของกรรมาธิการ เขาใจตรงกันนะครับ เพราะฉะนั้น คุณพิเชียรครับ จะโทรศัพท หรือ              

จะถาม เอาใหแน 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ คือ พอดีทางกลุม

แรงงานนี่ อาจารยโชคชัย ทานกรุณาโทรมาหากระผมวา มาตรา ๘ นี้ มันมีหลายเรื่องที่

ถูกตัดออกไป 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม คุณพิเชียร         

จะโหวตตรงนี้แลว ไมนั่นครับคุณพิเชียร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ ก็ขอความกรุณาวา จะเปนไปไดไหม

ใหพิจารณารายละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม คุณพิเชียร           

จะเดินหนาแลว ขอ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เพราะวามีการตัดเรื่องมาตรฐานแรงงาน  

เร่ืองความมั่นคงในการทํางาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมครับ           

คุณพิเชียร ทราบแลว ตกลงนะครับ ๑. ถาเหน็ดวย เห็นดวยกับรางที่ฝายเลขากรรมาธิการ

ยกราง ดอกเตอรสมคิดอานใหฟง ถาไมเห็นดวย ก็คือ ในยกรางที่พิมพในเลมนี้นะครับ  

ขอความกรุณาออกเสียงลงคะแนนครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานที่อยู  

ขางนอกเขามาออกเสียงลงคะแนนดวยนะครับ ขอใหทานออกเสียงลงคะแนนเลยนะครับ  

 

 



 ๕๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐(เปนพิเศษ)                                                                    สายชล ๑๙/๒ 

 

ทานที่อยูขางนอกนะครับ ออกเสียงลงคะแนนครับ มีใครออกเสียงไมไดไหมครับ                      

ใครออกเสียงลงคะแนนไมได ไมมีนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กรุณาทวนมติหนอยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เมื่อกี้บอกไปแลว

ถาทานเห็นดวยนี่ เทากับเห็นดวยตามที่กรรมาธิการยกรางแกไข แลวทานอาจารยสมคิด

บอก ถาทานไมเห็นดวย ก็คือ ทานตองรับรางที่กรรมาธิการเขาไปเสนอในเลมนี้ครับ              

ทานครับ ลงคะแนนนะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใครยังไมได

ลงคะแนน ยกมือครับ ผมจะใหนับ เหลืออีกนะครับ ขอใหลงคะแนนครับ เหลืออีก ๒ ทาน 

ลงไดหรือยังครับ หมดทุกทานแลวนะครับ ทานปริญญาลงแลวหรือยัง ไดแลวนะ        

ทานพิเชียรเสร็จแลวนะ รวมคะแนนครับ ผูเขาประชุม ๗๕ เห็นดวย ๕๓ ไมเห็นดวย ๒๑ 

งดออกเสียง ๑ เพราะฉะนั้นเห็นดวยตามที่กรรมาธิการยกรางแกไขลาสุดนะครับ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๑๙/๓ 

 

ขออนุญาตกลับไป (๗) นะครับ (๗) ของมาตรา ๕๓ นั้น ทานคณะกรรมาธิการ

แกไขนะครับ มีทานผูใดจะแสดงความเห็นไหมครับ เชิญครับ ทานเศวตครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ                  

ผม เศวต ทินกูล นะครับ ทานประธานครับ (๗) มีการแกไข เปนเรื่องของการดําเนินการให

มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม แลวก็คุมครอง และสงเสริมการประกอบอาชีพ           

ของประชาชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน 

รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการ

ผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ มาตรานี้มันสําคัญมากครับ ทานประธานครับ      

การกระจายรายได ก็หมายความวา มันไมไดเงินเฉย ๆ นะครับ ทานประธาน มันตองไป

ทํางานมา หรือการผลิตสินคา หรือการใหบริการ ทั้งหลายทั้งปวง ก็โยงไปสูวัฒนธรรม   

การผลิตโลว เทคโนโลยี (Low technology) ตามภูมิปญญาชาวบาน มันมีตนทุนของ        

โพรดักชัน (Production) คือ ผลิตภัณฑที่เปนทุนอยูนะครับ ปญหาที่มันเกิดขึ้น ก็คือวา       

เรามีฮับ (Hub) คือศูนยกลางอยูที่เมืองใหญ คือ กรุงเทพครับ ผมยกตัวอยางเชน เรามี

คลังน้ํามันอยูที่กรุงเทพ ราคาน้ํามันที่กรุงเทพ สมมุติวา ลิตรหนึ่ง ๒๗ บาท แตบานผม

หางไกลออกไปแปดเการอยกิโลเมตร ๓๕ ครับ ผมถามวา เร่ิมตนทุนก็เร่ิมหางกันแลวครับ 

แลวก็ปูนซีเมนต (Cement) เหล็กเสน หรืออ่ืน ๆ ที่จะไปผลิต เปนวัตถุดิบที่จะไปผลิต

สินคาเพื่อจําหนาย จะเปนโอทอป (OTOP – One Tambon One Product) หรืออะไร              

ก็แลวแต ก็เปนลักษณะเดียวกันครับ ในสังคมไทยมันก็มีอีกแบบหนึ่ง ทานประธาน ที่นา

สังเกต คือ พอคามักจะพูดวา โอย อยูไกล ตนทุนแพง คาขนสงแพง แลวก็ตองบวกราคา

แพง ตองขายแพง แตพอเบียร (Beer) สิงห เบียรชางนะครับ ราคาเทากันทั่วประเทศครับ 

 

          - ๒๐/๑ 



 ๕๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๒๐/๑ 

 

บุหรี่เทากันทั่วประเทศ ยาสระผม ยาสีฟนเทากันทั่วประเทศ ผมไมเขาใจวา ทําไม                  

คาขนสงมันถึงไมแพง อยางนี้เปนตนครับทานประธาน คราวนี้เมื่อมันเปนอยางนี้ มันเปน

ดับเบิล สแตนดารด (Double standard) อยางนี้ เราจะตองมี นาจะมีการปกปอง                 

การผลิตสินคา ใหบริการ เพื่อวัตถุประสงคที่เขียนไวใน (๗) นี้ครับ มันนาจะมีขอกําหนด

เร่ืองของสินคาความมั่นคง ซึ่งตามที่บทบัญญัติของกฎหมายลูกเขียนไว แลวแตรัฐบาล

นั้น ๆ เห็นควรวา จะใสอะไรเขาไป นมหรือผลิตภัณฑนมสําหรับเด็ก อะไรแบบนี้ เปนตน

นะครับ เปนราคาเทากันทั่วประเทศ เปนการแขงขันอยางเสรี เปนธรรม ภายใตกรอบของ

ราคาที่ เทากันทั่วประเทศครับ เพราะฉะนั้นนี่ ถาหากวานมผง หรืออะไรก็แลวแต 

ปูนซีเมนต เหล็กเสน น้ํามัน แขงขันในระบอบเทาเทียมกัน คือ เฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข                   

ในสินคาทุนเหลานี้ สินคาพื้นฐานเหลานี้ ก็จะทําใหเกิดการแขงขันอยางเสรี เปนธรรม   

เกิดการสรางงานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเศวต       

เขาแกนี่ ทานจะแกตรงไหน หรือทานจะใหไมเห็นดวยกับเขาตรงไหน ทานตองเขาประเด็น

ของเขาแก 

   นายเศวต ทินกูล  :  ประเด็นมันก็คือวา ผมไมฟนธงหรอกครับวา            

จะแกเปนถอยคํา มันเปนหลักการในการพัฒนาประเทศที่สําคัญ และเปนสาระสําคัญ   

ใน (๗) นี้ครับ เพราะฉะนั้นการออกแบบทางกฎหมาย ผมไมใชผูเชี่ยวชาญการออกแบบ

ทางกฎหมาย  เพียงแตผมเปนเกษตรกรที่สะทอนภาพสังคมที่ เปนอยู  เพื่ อให

คณะกรรมาธิการยกราง และผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายเขาไดเขียนถอยคําลงไป         

ใหเหมาะใหควร เพื่อปกปองคนสวนใหญที่คนยากคนจน เพื่อเกิดผลผลิต เพิ่มจีดีพี  

(GDP – Gross Domestic Product) เพิ่มองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น อยางที่เขียนไว 

ปรากฏไวใน (๗) นี้ครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมเขาใจวา ทานกรรมาธิการคงจะ

เขาใจในความรูสึก และความคิดเห็นของผมวา ผมตองการอะไร เปนอยางไร เพราะ             

จริง ๆ แลวมันนาจะเปน  อยางนั้นครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



 ๕๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๒๐/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานอื่นมีไหมครับ  ถาไมมี  ผมจะขอมตินะครับวา ทานเห็นดวยกับ (๗) ตามที่

คณะกรรมาธิการยกรางนั่นไหมครับ ขอใหทานลงมตินะครับ กรรมาธิการยกราง              

ไมมี ไมมีนะครับ ผมขอถามวา ใครขัดของไหมครับ เห็นดวยตาม ไมมีใครขัดของ                

การแกไขของคณะกรรมาธิการนะครับ มีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีนะครับ ผาน 

เพราะฉะนั้นรับ (๗) นะครับ ขอบคุณครับ จะไดไป (๙) นะครับ เราตองทําเวลาเหมือนกัน

นะครับ (๙) นี่เชิญเลยครับ มีทานอาจารยเจิมศักดิ์กับทานสุรชัย ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ ใครจะเปนคน ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ออ ทานสวิง ทานที่ไมไดแปรไว ผมก็ยังไมนั่น

ครับ ตองใหผูแปรกอน เวลาเรากระชั้นเขามาแลว ทานสวิงครับ เชิญ 

   นายสวิง ตันอุด  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม สวิง ตันอุด               

ครับ ทานประธานครับ ใน (๙) สิ่งที่เราขอแปรญัตติไวนี่นะครับ ก็จะมีสาระที่สําคัญ                

นี่นะครับ ก็คือ เร่ืองเกี่ยวกับการรวมกลุมของเกษตรกร ในการที่จะคุมครองผลประโยชน

ของเกษตรกรเองนะครับ เพราะวาประเด็นนี้นี่ จะเปนประเด็นที่อยากจะย้ํานะครับวา              

การรวมกลุมของเกษตรกรที่จะรักษาผลประโยชนของเขาเองเปนเรื่องที่สําคัญนะครับ 

รวมทั้งในแงของการที่จะพัฒนา ฟนฟูองคกรทางดานการเกษตรของเขาเองนะครับ ซึ่ง

เร่ืองนี้นี่ ก็เปนเรื่องที่ตอนนี้เปนปญหาอยางยิ่งนะครับ ในการที่จะทําอยางไร ถึงจะทําใหมี

ระบบในแงของการที่จะฟนฟูกลุมนะครับ ระบบหรือการพัฒนาองคกรของเขาเองนะครับ 

ซึ่งหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่จะตองสนับสนุนทรัพยากรใหเขาดวยนะครับ นั่นก็คือเร่ือง

เกี่ยวกับกองทุนฟนฟูพัฒนาองคกรทางดานการเกษตรนะครับ รวมทั้งในแงของเกษตรกร

ที่จะใชเทคโนโลยี แลวก็วิชาการที่ทันสมัยในการที่จะสงเสริมระบบของเขาเองนะครับ ซึ่ง

ผมคิดวา เนื้อหาสาระที่ขอแปรญัตติในเรื่องนี้ ก็อาจจะยังไมครอบคลุมนะครับ ในสิ่งที่

กรรมาธิการไดแกไขนะครับ เพราะผมคิดวา ในเร่ืองที่กรรมาธิการไดเพิ่มเขาไป                     

เร่ืองเกี่ยวกับสภาเกษตรกร อันนี้ก็เห็นดวยเปนอยางยิ่งนะครับ -------------------------------- 

 - ๒๑/๑   



 ๕๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                            ปทิตตา ๒๑/๑ 

 

แตวาเนื้อหาสาระที่จะทําใหระบบตาง ๆ เหลานี้ เนื้อหาตาง ๆ เหลานี้นี่นะครับ เขาไปดวย

นะครับ ไมใชเพียงแคระบบขององคกรอยางเดียว แตหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุน

ปจจัย การสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับทางดานทรัพยากร รวมทั้งทางดานเทคโนโลยี     

อยางอื่นใหเขานี่ จะอยูในเนื้อหาสาระที่กรรมาธิการไดแกไขอยางไรหรือไมนะครับ ผมคิด

วา เร่ืองนี้ขอใหชวยพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ   

ทานสุรชัยครับ เชิญครับ สั้น ๆ ครับ (๙) 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ในฐานะ            

ผูขอแปรญัตติ มาตรา๘๓ (๙) ผมเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา เหตุผลที่คณะของ    

ผมขอแปรญัตติใน (๙) นี้ สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติ ในมาตรา ๖๓ ที่กําหนดให บุคคลมี

เสรีภาพในการรวมกลุมกัน โดยเฉพาะกลุมเกษตรกร ซึ่งเราคงทราบดีวา กลุมเกษตรกร              

ก็คือ ประชาชนสวนใหญของประเทศที่เปนผูทําใหเกิดผลผลิตทางดานเกษตรกรรมมา       

หลอเลี้ยงประเทศ แตที่ผานมากลุมเกษตรกรเขาไมเคยมีโอกาส ในการที่จะรวมกลุม            

กันมาเพื่อมาพิทักษรักษาผลประโยชนของเขา โดยเฉพาะในเรื่องของสินคาทางดาน

การเกษตร ดวยเหตุผลยอ ๆ ที่ผมไดกราบเรียนใหทราบ กลุมของผมจึงไดขออนุญาต  

แปรญัตติเพิ่มเติม ในมาตรา ๘๓ (๙) มีขอความอยางนี้ครับ ทานประธานครับ วา (๙)      

รัฐตองคุมครองและรักษาประโยชนของเกษตรกรในการผลิต การตลาด สงเสริมใหสินคา

การเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร และโดยการ

จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อวางแผนการเกษตร  รักษาผลประโยชนรวมกัน          

ของเกษตรกร โดยเรามีแนวความคิดวา ถาเราใหเกษตรกรไดมีการรวมกลุมกันเปนสภา

เกษตรกรแลว พี่นองเกษตรกรทั้งประเทศจะไดมารวมตัวกัน เพื่อที่จะดูแลผลผลิต ดูแล

เร่ืองการตลาด ดูแลเรื่องราคาสินคาทางการเกษตร ซึ่งไมเพียงแตจะเปนประโยชน         

ตอเกษตรกรทั้งมวล หากแตจะเปนประโยชนตอประเทศชาติดวย รายละเอียดเพิ่มเติม  

ในเวลาสวนที่เหลือของกระผม ผมขอมอบหมายใหคุณกฤษฎาเปนผูนําเสนอเพิ่มเติมครับ

ทานประธานครับ  

 



 ๕๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๒๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ชวยสั้น ๆ นะครับ

ชวยประหยัดเวลาหนอยครับ มันจะเที่ยงอยูแลว เชิญครับ ทานกฤษฎาครับ  

  นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ      

ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ ในฐานะผมเปนตัวแทน

เกษตรกรครับ เนื่องจากวาเกษตรกรไมมีบานเปนของตนเองครับ เพราะฉะนั้นจึงตองการ

อยากใหมีการจัดตั้งนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งบานที่ควรจะตองเปนที่ทุกสิ่งทุกอยางครับ 

สําหรับดูแลเกษตรกรนะครับ ซึ่งในสวนของการจัดตั้งนี้ เราตองการใหมีการจัดตั้งสภา

เกษตรกรแหงชาตินะครับ เพราะเนื่องจากวา อาจจะใชเปนวา สภาเกษตรกรรม ก็ได             

นะครับ เพราะวาเมื่อเทียบเคียงกับสภาอุตสาหกรรม หรือวาเทียบเคียงกับหนวยองคกร

อ่ืนนะครับ แตทั้งนี้และทั้งนั้น จากการรับฟงความคิดเห็นมา โดยองคกรเกษตรตาง ๆ นั้น

อยากจะใหใช คําวา สภาเกษตรกรแหงชาติ ครับ ซึ่งในสวนของทางกรรมาธิการยกราง     

นะครับ ไดกรุณารับ คําวา สภาเกษตรกร เฉย ๆ นะครับ ผมวา ในสวนตรงนี้นะครับ                 

ยังเปนความไมสมบูรณนะครับ เลยตองใหทางกรรมาธิการยกรางปรับถอยคํา โดยใช             

คําวา โดยการจัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ นะครับ ซึ่งจะเปนการชัดเจน และสมบูรณมาก

ยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานยกรางตอบ

เลยครับ จะใหเขา ไมให เชิญครับ ถาอยางนั้นยกรางตอบกอนครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ    

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ สิ่งที่ยกรางไดนําเสนอนะครับ ก็คือ เราไดปรับแกลงไป    

นะครับ ใหสอดคลองกับที่ทานไดแปรญัตติเขามา แตเนื่องจากมีการแปรเขามาใน             

หลายรูปแบบนะครับ ก็เลยเขียนคํากลาง ๆ วา ใหมีการรวมกลุมของเกษตรกรในรูปของ

สภาเกษตรกร นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเปนการเปดทางใหในการตั้งสภาเกษตรแหงชาติ                

หรือเกษตรกรแหงชาติตอไปไดนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : พอใจไหมครับ 

ทางฝายสภาเกษตร  

 



 ๕๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๒๑/๓ 

 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขออนุญาตถามทางทานอาจารยพิสิฐ      

นะครับวา คือ เราใชคําพูดวา  โดยการจัดตั้ง คือหมายถึงวา  ตองการระบุวา  ใหมีการ

จัดตั้งขึ้นมาจริง ๆ ครับ ไมใชอยูในรูปวา ในรูปของเหมือนเปนการสงเสริม แตเราตองการ

ใหมันเกิดขึ้นไดจริง ๆ ครับ ไมทราบวา ประเด็นตรงนี้นี่ควรจะออกมาในลักษณะเชนไร

ครับ ตองการใหมันเกิดขึ้นจริงครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ปนทอง ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้รีบไมไดนะครับ ผมเรียนทานประธาน           

ไวกอน ผมคิดวากรรมาธิการไดเติม คําวา ในรูปของสภาเกษตรกร ทานประธานตองรู

ประวัติ เร่ืองนี้นิดเดียว และที่ประชุมจะเห็นปญหา ทานประธานครับ มีพรรคการเมือง

พรรคหนึ่ง เมื่อสมัยดูแลกระทรวงเกษตร แลวก็เคยจะจัดตั้งสภาเกษตรขึ้น ผมไมตองเอย

วาชื่อพรรคไหน ผมเองกับ ดอกเตอรอัมมาร สยามวาลา เปนคนที่ทําเรื่องเกษตร 

เศรษฐกิจการเกษตรมาโดยตลอด ------------------------------------------------------------------ 

   

          - ๒๒/๑ 



 ๖๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๒๒/๑ 

 

ก็ไปขอดูวา เขาตองการที่จะมีรูปแบบอยางไร แลวก็ในที่สุดตองการที่จะใหมีอํานาจหนาที่

อะไร คําวา สภาเกษตร นี่ ผมยังไมไดพูดถึงเกษตรกรรม เกษตรกร หรือวา การเกษตร 

ปรากฏวา ไมมีวาจะใหมีอํานาจหนาที่อะไร แตเปนคําเรียกรองของเกษตรกรที่อยากจะมี

สภาเกษตร เพราะเห็นวา อุตสาหกรรมมีสภาอุตสาหกรรม เปนการรวมตัวของบรรดา   

นักอุตสาหกรรม เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน แลวก็มีอํานาจตอรองในทาง

การเมือง คือ สภาอุตสาหกรรม เห็นพอคาเขารวมกัน มีสภาหอการคา ก็คิดวา ตองมีสภา

เกษตร แตทานประธานรูไหมครับ พอไปดูเนื้อในนั่นนะครับ ผมกับอาจารยอัมมาร ๒ คน 

เปนคนที่รับไมไดเลย กลายเปนวา ใหขาราชการกระทรวงเกษตร และนักอุตสาหกรรม

การเกษตรเขามาวางแผนการเกษตรประเทศไทยวา ที่ใดจะผลิตอะไร ที่ไหนจะปลูกอะไร 

คือ ทําโซนนิง (Zoning) ทานประธานครับ เราไมเชื่อเลยวา จะมีผูหนึ่งผูใดจะรูวา เขต

อําเภอใดจะตองปลูกอะไร เกษตรนั้นตางกับอุตสาหกรรมนะครับ ทําไมไดอยางเด็ดขาด 

ถาทําโซนนิงเมื่อไร เกษตรกรจะกลายเปน คอนแทรกต ฟารเมอร (Contract farmer)   

ทานประธาน จะกลายเปนเกษตรกรที่อยูภายใตสัญญาทันที แลวในที่สุด กระทรวงเกษตร

และพรรคการเมืองนั้นถอย ถอนกลับไปครับ ทานประธานครับ ตรงนี้นี่คือประเด็น 

ประเด็นที่ทานรางครั้งนี้นี่ ทานมีเจตนาอะไร ตรงนี้สําคัญมากเลยที่จะตองบันทึก ทาน

ตองการสภาเกษตรแบบไหน เพราะวา ถาเปนสภาเกษตร ถาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และมี

พลังในทางการเมือง เพราะทุกอยางมันพนัการเมืองทั้งสิ้น มีอํานาจตอรองในทางนโยบาย 

ผมวา ผมรับได ผมเอาดวย ผมไปดวยกับสภาเกษตรกร แตถาทานทําแลวไปถูกเปลี่ยนใน

ลักษณะของการวางแผนการเกษตร  มีธุรกิจการเกษตร ผมไมตองพูดวายักษใหญ       

ยักษเล็ก นะครับ แลวก็เขามา แลวก็เขามาเพื่อที่จะใหเกษตรกรเปนคอนแทรกต ฟารเมอร 

แลวทําอยางนั้นอยางนี้นี่ ใหระวัง ผมถามทานเพื ่อที ่จ ะบันทึกในเจตนารมณ ตรงนี้

สําคัญ คําวา สภาเกษตร และผมเห็นดวยกับทาน ถอยคําที่ทานใชอยูนี่ ที่บอกวา สงเสริม 

เพราะวาถาเขาไมพรอมนี่ทําไมได เกษตรกรจําเปนที่จะตองพรอม และจําเปนที่จะตอง

เขาใจในเรื่องนี้อยางดี ผมไดรับการล็อบบีจากเกษตรกรจํานวนมากครับ ทานประธาน 

ทานประธานรูวา ผมอยูในภาคนี้ และทํา อาจจะเรียกไดวา คนเขาเรียกวา ผมเชี่ยวชาญ

ดานเศรษฐกิจการเกษตร เพราะฉะนั้นเกษตรกรทั้งหลาย ผูนําทั้งหลายนั้น จะมาล็อบบี 



 ๖๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๒๒/๒ 

 

ผมอยูเยอะ ผมถามกลับไปเสมอวา ทานตองการอะไร ฟงกชัน (Function) บทบาท หนาที่ 

จะใหสภาเกษตรนี้ทําอะไร ทานประธานครับ เขาตอบผมไมได เขาตอบผมได ก็คือวา ก็ใน

เมื่ออุตสาหกรรมมันมีสภาอุตสาหกรรม เมื่อหอการคามีสภาหอการคา เขาก็อยากมีสภา

เกษตร ผมบอกวา แนวคิดนี้ไปได แตทานตองดูรายละเอียดนิดหนึ่ง ไมอยางนั้นแลวนี่ 

ทานอาจจะสูญเสีย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถามยกรางเขาไว

แลวกัน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้

ขอเคลียรนะครับวา ทานเห็นเขียน บอกวา สภาเกษตรนี่ แลวทานเขียนวา สภาเกษตรกร 

อีกคนหนึ่งตองการเปนสภาเกษตรกรรม ผมจะบอกใหวา ผมถูกล็อบบีวา สภาการเกษตร

ก็มี อยาไปใสเลย เกษตรกร หรือจะใหใสเปน เกษตรกรรม หรือจะใหใสเปน การเกษตร 

ทานตองหนักแนนตรงนี้วา ทานตองการอะไร แลวบันทึกอยูในเจตนารมณตรงนี้ใหชัดเจน

ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมยศครับ        

สั้น ๆ นะครับ เพราะทานไมไดนั่น 

 

          - ๒๓/๑ 



 ๖๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๒๓/๑ 

 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ ผม สมยศ                  

สมวิวัฒนชัย สสร. นะครับ ในกลุมผมมีแปรอยู ในสวนของทานอาจารยวิชัยนะครับ ที่ผม

พยายามจะยกมือนี่ เพราะวาจะใชสิทธิตรงนี้นะครับ แตผมนิดเดียวนะครับ ก็คือวา                

ในสวนของทางเรา ขอแกอยูตรงที่วา ไดรับผลตอบแทนสูงสุด นี่เราตัดออกนะครับ ขอเปน 

ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม เพราะวาไดพิจารณาแลววา ตรงนี้นี่มันคงจะไมสามารถที่

จะทําไดนะครับ คุมครอง รักษาผลประโยชน นี่นะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ คือ                

ทานสมยศ ผมก็ตองขอโทษ เพราะวาในโนต(Note)นี่บอกวา ผูแปรญัตติพอใจ ของกลุม

ทานนะครับ โอ.เค. (O.K.) ครับ ทานพูดไปแลว เดี๋ยวใหกรรมาธิการเขาตอบกอนครับ 

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  คือมันตกหลนครับ ทานอาจารยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ               

ใครจะชี้แจงครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กราบเรียนทานอาจารยเจิมศักดิ์อยางนี้

ครับวา ความจริงในการทํากฎหมายเกี่ยวกับสภาเกษตรกรนั้น ผมไดรับมอบหมายใหทํา

เองในครั้งนั้น ซึ่งไดยกรางไปใหถึง ๓ แบบ แลวก็ไมผานสักแบบหนึ่ง แลวก็เปนอยางที่

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาอภิปรายวา วารูปแบบพอเริ่มตนมาจากราชการแลว 

แนวความคิดอยางไรเสียก็ เปนราชการอยูนั่น  แลวก็จะไม ไดอยางที่ มุ งหวังวา              

สภาเกษตรกรจะรวมกลุมกันเอง เพราะฉะนั้นในการยกรางคราวนี้นั้น ไดพยายามใช

ถอยคําที่นาจะไปถึงจุดประสงค เพราะฉะนั้น ตอที่ทานไดแปรญัตติวาเปลี่ยน โดยเสนอ

ใหมีการใชคําวา การจัดตั้ง แตโดยกรรมาธิการนั้น ใชคําวา สงเสริมการรวมกลุมของ

เกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกร นั้น วัตถุประสงคตรงนี้เปนวัตถุประสงคที่เจาะจง

ตองการใหเปนเชนนั้น เพราะเมื่อไรก็ตามที่ในกฎหมายเขียนวา โดยการรัฐมีหนาที่จัดตั้ง

สภาเกษตรกร ผลก็จะกลับไปรูปแบบเกา ก็คือ อยางที่อาจารยวา ก็คือ ขาราชการนั้นเปนหลัก  

รัฐมนตรีจะเปนประธาน มันจะเปนรูปแบบนี้ตลอด เพราะฉะนั้นการเขียนคราวนี้                    

จึงหลีกเลี่ยงการเขียน คําวา จัดตั้ง ลงไป แลวก็พยายามเจาะจงวา เปนการสงเสริมการรวมกลุม 



 ๖๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๒๓/๒ 

 

ของเกษตรกรดวยกัน ในรูปแบบสภาเกษตรกร ชื่อ สภาเกษตรกร ก็เชนเดียวกัน ตองการ

เจาะจง ไมใช สภาการเกษตร ซึ่งจะเปนสายวิชาการจะเขามาอีก เราใชเจาะจงวา       

สภาเกษตรกร ซึ่งหมายถึงคนที่เปนเกษตรกรเทานั้นที่จะมาเขามาอยูในสภาอันนี้ แลวก็

ทําหนาที่ดูแลผลประโยชนรวมกันของตัวเกษตรกรนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนเพิ่มเติม

เลย แปลวาใน (๙) นั้น จะมีอยู ๒ เร่ือง เร่ืองแรกนั้นเปนหนาที่ของรัฐ รัฐ ก็คือ ตองดูแล 

คุมครอง รักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งทําใหสินคาการเกษตรมีรายได                        

มีผลตอบแทนสูงสุด อันนั้นเปนหนาที่ของรัฐนะครับ เพราะฉะนั้นมีการแปรญัตติอันหนึ่ง 

บอกวา ใหมีการสงเสริมเกษตรกร เพื่อคุมครองผลประโยชนของเกษตรกร ตรงนี้จะทําให

หนาที่ของรัฐนั้นลดลง และรัฐก็จะหมดความรับผิดชอบกับเกษตรกรไป ตามความหมาย

ของคณะกรรมาธิการ ก็คือ ในสวนแรก ๒ บรรทัดแรกนั้น เปนหนาที่ของรัฐที่จะตองดูแล

ผลประโยชนเกษตรกร สวนหนาที่ที่ ๒ ก็คือ ตองใหเกษตรกรนั้น เขาสามารถรวมกลุม           

เปนสภาเกษตรกรของตัวเอง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน วางแผนรวมกันตาง ๆ เกี่ยวกับ

การเกษตรกร ของตัวเกษตรกรเทานั้น ไมใชองคกรอื่น องคกรอื่นจะเขามาเกี่ยวของ               

อันนั้น  คือ  เจตนารมณที่กรรมาธิการเสนอ  แลวก็ อีกเหตุผลหนึ่ ง  อีกเรื่ องหนึ่ ง                          

อีกประเด็นหนึ่ง ที่วา ทําไมกรรมาธิการไมใชคําวา แหงชาติ เพราะถาใช แหงชาติ ลงไป

แลว โดยความหมายของกฎหมายมันกลายเปนเจาะจงวา มีองคกรเดียว ซึ่งในแงของ

เกษตรกรนั้น ผมเขาใจวา มันอาจจะพัฒนาไดหลายรูปแบบ อาจจะมีสภาเกษตรกรของ

พืชกับสภาเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว แตมันเปนสภาเกษตรกรดวยกัน หรือจะรวมกลุม หรือจะ

พัฒนารวมกลุมเปนองคกรเดียวก็จะทําได คือ ไมอยากที่จะเจาะจงลงไปอยูในตัว

รัฐธรรมนูญ เพื่อใหการพัฒนาของเกษตรกรนั้น ก็สามารถทําไดหลายรูปแบบ ตามที่เขา

ประสงคครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รับไดไหมครับ               

ผูแปร เชิญครับ สั้นๆ คุณกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา  ให วัฒนานุกู ล   :  ขอบคุณครับ  ทานประธานครับ                          

ทานประธาน ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล อีกครั้งครับ ก็ถาเปนตามที่ทางทานกรรมาธิการนะครับ 

 



 ๖๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       กุลนที ๒๓/๓ 

 

ไดแถลงจุดประสงคอยางนี้นะครับ ผมคิดวา ก็ตองขอขอบคุณครับ รับไดครับ ก็ชัดเจน

เลยครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารยเปนผูเชี่ยวชาญเอง เศรษฐกิจการเกษตร ก็อาจารย

เขียนวิทยานิพนธเร่ืองนี้นี่ 

 

          - ๒๔/๑ 



 ๖๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๒๔/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ทานประธานครับ คือถาเปนอยางที่

คุณอัชพรพูดนะครับ แลวก็ ผมก็รับไดนะครับ แลวก็สิ่งที่ ถามคุณวีนัสก็แลวกันนะครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณนะครับ 

รับไดแลวใชไหม 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ผมรับที่เขาแกไขได ทีนี้ทานอยาลืม    

นะครับ ผมเปนกลุม ผมรับได ทีนี้คุณวีนัสนี่  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม อาจารยไมได

หารือทีมเลยหรือ หรือคุณวีนัสครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : คุณวีนัสไปหารือเร่ืองการศึกษา     

ใหทานอาจารย 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แลวรับไดไหม 

คุณวีนัส 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : คุณวีนัสก็วิ่งมา บอกวา ขอ คือ      

ขอคุณวีนัสใหความเห็นในสวนที่เขาแปรญตัติ สวนนี้เขารับได สวนนี้เขาไมมีปญหาหรอก 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : โอ.เค. แลว               

สวนไหน ทานวีนัสครับ เชิญเลยครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมเหนื่อย ผมวิ่ง

เขามาครับ เดี๋ยวผมขอหายใจ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เพราะวาไมรู

หมอเขามาหรือเปลาขางลาง 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  คือ อยางนี้ครับ ทานประธานครับ ผม (๙)       

นะครับ ผมแปรไววา จัดใหมีการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชน

ของเกษตรกร นะครับ และรวมกลุมเกษตรกรในการผลิต การตลาด สงเสริมใหสินคา

การเกษตรได รับผลตอบแทนสูงสุด  รวมทั้ งจัดให มีกองทุนฟนฟูพัฒนาองคกร              

ดานการเกษตร และสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีและวิชาการที่ทันสมัยเพื่อพัฒนา

ระบบ และสงเสริมการวางแผนเกษตรกร และรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร                



 ๖๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๒๔/๒ 

 

มีเหตุผลดังนี้ครับ ทานประธานครับ ปจจัยที่เกิดขึ้น เนื่องจากปญหาของเกษตรนั้น            

นะครับ ๑. เราขาดการรวมตัวเปนองคกรที่เขมแข็งนะครับ ๒. การพัฒนาการเกษตร              

ไมเปนอิสระ ซึ่งอยูภายใตการครอบงํา สั่งการโดยรัฐหรือทางราชการนะครับ เกษตรกร   

ไมมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาความเปนอยูในการประกอบ

เกษตรกรรมของตนเองไดนะครับ ขาดการพัฒนาการเกษตรอยางครบวงจร ถึงแมวา จะมี

การผลักดัน พรบ. ฟนฟูการเกษตรก็ตาม แตวา เราดูเร่ืองการเกษตร มันเปนเรื่องของ

การเมืองนะครับ ผมเรียนอยางนี้ครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานวีนัส              

เขาเปาเลย เพราะวากอนทานมา เขาพูดเรื่องนี้เยอะเลย เชิญเลยครับทาน 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ผมสรุปอยางนี้ครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  จะไดตอรองกับ

ยกราง 

   นายวีนัส มานมุงศิลป : ผมสรุปอยางนี้นะครับวา ความกาวหนา                 

เร่ืองการเกษตรของไทยตองไปดวยกัน ไมวาเรื่องเทคโนโลยี วิชาการ โอกาส การตลาด        

เราตองอยูเหนือสภาพการแขงขัน เกษตรกรควรจะอยูในสังคมอยางมีเกียรติ ไมใชมอง

เกษตรกรเปนคนมีฐานะตกต่ําในสังคม ซึ่งจําเปนที่รัฐตองใหความชวยเหลือ เกษตรเขา   

ไมตองการอยางนี้ เราตองการอยางมีเอกภาพ นโยบายซึ่งจะตองตอบคําถามวา                    

การปฏิรูปการเกษตรมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาความยากจนของสังคมในการเกษตร     

อยางแทจริงนะครับ ปญหาที่สําคัญแยกอยางนี้ครับ การผลิตดานราคา คุณภาพ

การตลาด โอกาสการเจริญเติบโตของเกษตรกร ณ วันนี้เราถูกปดนะครับ การจัดการหนี้  

ที่เกิดจากความลมเหลวรวมกันของภาครัฐ ผลจากชองวางระหวางความแตกตางดาน

เงินทุน และโอกาสที่ถูกปดกั้นของเกษตรกรครับ การขาดการสงเสริมจากภาครัฐ         

เร่ืองวิทยาการเทคโนโลยี อยางที่กระผมกราบเรียนวา ความรูในการบริหาร การจัดการ

ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพทางราคานะครับ การขาดโอกาสในการทําแผนระยะสั้น

การรองรับความเจริญเติบโตของเกษตรกร เหลานี้ไมมีเลยนะครับ ทั้งหมด ทั้งมวล                  

เปนเหตุผลที่กระผมขอแปรญัตติ ในมาตรา ๘๓ (๙) นะครับ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในนโยบาย     



 ๖๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๒๔/๓ 

 

ในการปฏิรูปการเกษตร ยังเปนโลกของนิยายนะครับ ถึงแมวาสังคมไทยจะมีเกษตรกร  

เปนสวนใหญก็ตาม แตสิ่งที่เหมือนกัน ก็คือ การหวังผลในความนิยมชมชอบทางการเมือง

นะครับ มากกวาการแกไขปญหาของเกษตรกรอยางแทจริงครับ จึงขอยืนตรงนี้ไวครับ  

ทานประธานครับ ที่ประชุมจะเห็นเปนอยางไร ก็รับดวยความเคารพนะครับ ขอบพระคุณ

ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ยกรางวาอยางไร

ครับ เชิญยกรางตอบนิดหนึ่งครับ 

   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  : ที่จริง ก็เนื่องจากเวลาก็ใชมา              

เยอะแลว ก็ขอยืนตามที่ยกรางไดเสนอครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยกรางเขายืน               

ถาตกลงไมได ก็ตองออกเสียงนะครับ วาอยางไรครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ อาจารย

รับเขามาครึ่งหนึ่งแลว วาอยางไรครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป : โอ.เค. ครับ ทานประธานครับ เพื่อเปนประโยชน  

แลวผมก็คิดวา เร่ืองของสภาเกษตรกร ยกรางทานก็ยอมแลวนะครับ ไมมีปญหาครับ             

ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณมากครับ 

ทานสมาชิกครับ ตกลง (๙) นี่นะครับ คณะกรรมาธิการกับผูแปรญัตติตกลงกันได                 

รับตามนี้นะครับ มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานเห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ทานอาจารยครับ ในสวนนี้ของกลุมผมขอ           

แปรนี่ ที่บอกวา ผลตอบแทนสูงสุด นี่นะครับ ที่ขอแกไขวา ขอใหตัดคําวา สูงสุด ขอให 

เปนธรรม ดวยเหตุผลที่วาอยางนี้นะครับ คือ ภาษาที่ใชนี่ มันเปนภาษาของในระบบทุน

นิยมเสรี ที่ใชคําวา มีผลตอบแทนกําไรสูงสุด แตไมเคยปรากฏวา เกษตรกรไดมี

ผลตอบแทนสูงสุดเลยนะครับ มันจะไปคานกับความเปนจริง ก็เลยแกใหมัน เปนธรรม 

ครับ 

 

                                                                                                                     - ๒๕/๑ 



 ๖๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๒๕/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางวาอยางไร

ครับ ยืนนะครับ ทานยืน ทานวาอยางไร ถาไมอยางนั้นตองโหวต  รับไดไหมครับ             

ทานสมยศ แลวเดี๋ยวทานกรุณานิดหนึ่งครับ ตรวจสอบ เพราะวาเมื่อกี้ผมไมเรียก               

ทานนี่ คือวา ตองตรวจสอบนิดหนึ่ง จะไดใหแกเอกสาร เพราะวาพอบอกวา ตกลงกันได      

นะครับ  อะไรนี่ ผมก็เลยไมเรียก ตองขอประทานโทษ แตทานตรวจเอกสารนิดหนึ่ง เวลา

ของกลุม เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร  จารุจินดา ขออนุญาตชี้แจงประกอบเหตุผลที่ยังคงยืนยัน ก็คือ            

สวนแรก อยางที่กราบเรียนแลววา เราตองการเขียนใหเปนหนาที่ของรัฐ รัฐมีหนาที่

สงเสริมใหสินคาเกษตรนั้นไดรับผลตอบแทนสูงสุด คือ ไมใหถูกกดราคา ถาดวยความเปน

ธรรมแลวมันอาจจะไปเทียบเคียงกับราคาเปนธรรมในการตลาด ซึ่งสินคาเกษตรนั้น ก็จะ

มีปญหา เพราะฉะนั้นหนาที่ของรัฐ คือ สงเสริมนะครับ ไมใชจัดใหมีราคาสูงสุด แตวา

สงเสริมเพื่อใหสินคาเกษตรนั้น ไดรับผลตอบแทนสูงสุด เทาที่ควรจะเปนสําหรับสินคา

เกษตรนั้น ๆ อันนั้นคือความหมายครับ 

นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  :  ขอบพระคุณครับ ไมติดใจครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมากครับ 

สมาชิกรับ (๙) นะครับ ตามที่กรรมาธิการตกลงกับผูแปรญัตตินะครับ ไมมีความเห็น           

เปนอยางอื่นนะครับ รับอันนี้นะครับ (๙) ทานสมาชิกครับ เมื่อสมาชิกรับ (๙) เพราะฉะนั้น

ก็พักรับประทานอาหารพอดีครับ เชิญพัก ๑ ชั่วโมงนะครับ บายโมงหานาที ตามเวลาที่เรา

ตกลงกันนะครับ ทานรับอาหารมาก ๆ นะครับ เพราะวันนี้เลิกดึกครับ  

 

พักประชุมเวลา ๑๒.๐๓ นาฬิกา 

 

 

 

 



 ๖๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   ดวงใจ ๒๖/๑  

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ไดลงจากบัลลังก 

โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติ       

หนาที่แทน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานสมาชิกครับ ถึงเวลานัดหมาย ๑๓ นาฬิกา ๕ นาที นะครับ ยังขาดคณะกรรมาธิการ 

นะครับ ในระหวางนี้ก็ตองขอทบทวนนะครับ วา เราดําเนินการมาไดถึงในมาตรา ๘๓      

ถึง (๙) แลวจะขึ้น (๑๐) กัน ในมาตรานี้คงเหลืออีก ๔ อนุ แลวก็มีผูแปรญัตติกันไว              

หลายทานทีเดียวครับ โดยเฉพาะมาตรานี้ก็ใชเวลาไปภาคเชาทั้งภาคแลวนะครับ                

บายสองโมง  

ตองขอเชิญกรรมาธิการเขาที่นะครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เอาละครับมี ๒ ทาน ก็พอแลวนะครับ แทน ขอดําเนินการตอเลยนะครับ มาตรา ๘๓ (๑๐) 

มีผูแปรญัตติ ๓ กลุมนะครับ กลุมทานเจิมศักดิ์ กลุมทานสุรชัย แลวก็ทานวัชรา ก็เรียน

เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์กอนนะครับ ทานเติมคําวา พัฒนา ลงไปในขอ ๑๐ หรือทานจะ

มอบหมายใหทานผูใด จะมอบหมายทานผูใด หรือวาทาน เชิญครับ ทานเจิมศักดิ์ครับ  

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ          

ใน (๑๐) ก็ทางสวนของเราเองนี่นะครับ ขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับระบบสหกรณ การรวมกลุม

ของประชาชนในการดําเนินการทางดานเศรษฐกิจนะครับ ในรางเดิมนี่นะครับ มีการพูด

ถึงเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริม การสนับสนุน และการคุมครองระบบสหกรณนะครับ               

จริง ๆ เร่ืองนี้นี่นะครับ ก็เปนเรื่องที่คอนขางสําคัญนะครับ เพราะวาระบบสหกรณของ    

เราเองนี่ออนแอมาโดยตลอดนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งนะครับ การที่จะไปมีกระบวนการ    

ในแงของการชวยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณใหเกิดความเขมแข็งขึ้น                

นะครับ -----------------------------------------------------------------------------              - ๒๗/๑ 



 ๗๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๒๗/๑ 

 

เพราะวาที่ผานมานี่ระบบสหกรณก็พยายามที่จะชวยตัวเอง แตวาในเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ

การเกษตรของเกษตรกรนี่นะครับ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการรวมมือ สนับสนุน 

แลวก็พัฒนาอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น เราเองมีระบบสหกรณมานานแลวครับ นับเปน

รอยปนะครับ แตวาในขณะนี้เองนี่ ความเขมแข็งของเราเองก็ยังไมเขมแข็งพอ ดังนั้น                 

ถาจะเพิ่ม คําวา พัฒนา นี่นะครับ ลงไปดวยนี่ก็จะเหมาะสม ดังนั้น ก็ขอแปรญัตติที่จะขอ

เพิ่มเร่ืองนี้เขาไปครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ มีผูเติมคําวา พัฒนา ลงไปดวยเหมือนกันนะครับ ในกลุมที่ ๒ ขอไดพูด

ในคราวเดียวกันเสียเลยดีไหมครับ กอนที่ทานกรรมาธิการจะตอบ ในกลุมทานสุรชัยครับ 

จะมอบหมายใหใคร เชิญอาจารยวิทธยาครับ 

  นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย ครับ สสร. ครับ ผมขออนุญาตแปรญัตติ ในมาตรา ๘๓ (๑๐) 

นะครับ เร่ืองที่เกี่ยวกับการสงเสริมของเรื่องสหกรณครับ เร่ืองสหกรณนี้เปนเรื่องที่มีผล

เกี่ยวของกับการสงเสริมรายได อาชีพ แลวก็การพัฒนาทางดานอื่น ๆ นะครับ ที่ประชาชน

เราจะรวมกลุมกันเปนสหกรณ ซึ่งสหกรณมีหลายรูปแบบครับ มีทั้งสหกรณออมทรัพย 

สหกรณเกษตร สหกรณบริการ สหกรณขนสง เยอะแยะครับ ทานครับ แตขณะนี้มันก็มี

หนวยงานในการดูแลสหกรณอยูหนวยหนึ่งนะครับ แตก็เปนภาครัฐในการดูแลอยู ถาหาก

วาเราไดจัดตั้งหนวยงานอิสระขึ้นมาเพื่อสงเสริมครับ เพื่อที่จะสงเสริม สนับสนุน ดูแล 

และคุมครอง แลวก็พัฒนาระบบสหกรณ ซึ่งระบบสหกรณนี่ครับ ของเรานี่ยังไมเขมแข็ง 

เพราะฉะนั้นถาเผื่อวาเราเพิ่มเติมระบบสหกรณขึ้นไปนะครับ โดยมีองคกร หนวยงาน

อิสระที่จะสงเสริมดูแล คุมครอง แลวก็พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ จะทําให

กิจการสหกรณเปนประโยชน แลวยังสามารถขยายไปถึง แมแตการสงสินคา สงผลผลิต

ตาง ๆ ที่จะออกไปตางประเทศได เพราะฉะนั้นการที่จะใหประชาชนรวมกลุมกัน                   

เพื่อดําเนินการในดานกิจการสหกรณนี้ รวมถึงวาเปนสิ่งที่เปนเรื่องที่จะเกิดประโยชนกับ

ชาติบานเมือง แลวก็ประชาชนมากมาย ในหลากหลายอาชีพนะครับ ดังนั้นเอง ทางกลุม 

 



 ๗๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๒๗/๒ 

 

ของทานสุรชัย ก็จึงเสนอ (๑๐) ขอใหแกไขเพิ่มเติม เปนวา รัฐจัดใหมีหนวยงานที่อิสระ 

สงเสริม สนับสนุน คุมครอง และพัฒนาระบบสหกรณ หรือการรวมกลุมของประชาชน              

ในการดําเนินกิจการดาน จาก เศรษฐกิจ นะครับ เปน สหกรณโดยตรง เพื่อมุงใหชี้วา 

(๑๐) นี้ เรามุงสงเสริมเศรษฐกิจก็จริง แตมุงในดานพัฒนาดานสหกรณอยางเต็มรูปแบบ

ครับ ขอกราบเรียนทานประธานเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เหลืออีก ทานวัชราครับ เชิญครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอกราบเรียนวา ตามที่กลุมของกระผมไดยื่นคํา

ขอแปรญัตตินั้น เมื่อพิจารณาถอยคําแลว ก็ไมมีสวนแตกตางกับกลุมของทานสุรชัย              

โดยทานวิทธยาที่ไดอภิปรายไปเมื่อกี้นี้ เพราะฉะนั้นผมขอถือเอาคําแปรญัตติของกลุม

ทานสุรชัย โดยทานวิทธยา เปนคําแปรญัตติของกระผมดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ ทานใชเวลาสั้น ก็ดี ทางกรรมาธิการทานจะตอบคําถามแลวนะครับ 

เพิ่มเติมคําสองคํา นิดเดียว ทานอัชพร เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนวา ความใน (๑๐) 

ของกรรมาธิการนั้น นอกเหนือจากการสนับสนุน หรือการคุมครองระบบสหกรณแลวนั้น 

ยังกําหนดใหมีการสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนในดานตาง ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ      

นะครับ เพื่อประโยชนในดานการเศรษฐกิจ เชน ที่กําลังมีการดําเนินการอยูในชุมชน ก็เชน

พวกวิสาหกิจชุมชนเหลานั้น ก็จะใหสงเสริมไปดวยนะครับ เพราะฉะนั้นใน (๑๐) ของ

กรรมาธิการที่นําเสนอนั้น เปนการรวมกลุมของทุกระบบ ทั้งระบบสหกรณ แลวก็ระบบ   

อ่ืน ๆ ที่มีการจัดตั้งโดยกลุมของประชาชน ที่มีการรวมกลุมทางดานเศรษฐกิจทั้งหมด 

กรณีก็เลยแตกตางจากการแปรญัตตินะครับ --------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๘/๑ 



 ๗๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        เบญจมาภรณ ๒๘/๑ 

 

แลวก็ขออนุญาตกราบเรียนวา การกําหนดใหมีหนวยงานอิสระนั้น โดยเนื้อแทของระบบ

สหกรณนั้น สหกรณตองดําเนินการเปนอิสระโดยตัวของเขาเอง ถามีการจัดตั้งหนวยงาน

ขึ้นมา ไมวาจะเปนในรูปแบบไหน มันก็จะกลายเปนหนวยงานนั้นเขามาควบคุม หรือชี้นํา

การดําเนินการของสหกรณไปอีกนะครับ ก็เลยกราบเรียนวา ในรางที่นําเสนอนั้นก็ใหรัฐ

เพียงแตสนับสนุนระบบสหกรณ และใหสหกรณนั้น เดินหนาโดยตัวของตัวเอง โดยเปน

อิสระของแตละสหกรณ และแตละการรวมกลุมครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                

พอรับไดไหมครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง ครับ ผมคิดวา เราพอจะชวยกันดู แลวประนีประนอมกัน หรือวาหาทางออกใน

เจตนารมณที่ดีที่สุดนะครับ ผมไดไปถามทางกลุมของทานสุรชัยนะครับ เมื่อกี้ที่นั่งอยู  

ขางหลัง ซายมือผมนี่ ถามวา คําวา หนวยงานอิสระ ทานหมายความวาอยางไร                   

ทานหมายความวา ทานอยากจะเห็นสหกรณซึ่งเปนอิสระ เราตรงกัน ผมฟงกรรมาธิการ           

ก็ตรง กลุมผมก็ตรง แลวกลุมทานก็ตรงกนั สหกรณเปนอิสระ แตอยากจะเห็นสนับสนุนให

สหกรณทั้งหลายไดรวมตัวกันเปนอิสระ รวมตัวกันแลวนี่ ใหองคกรสวนกลางของการ

รวมตัวกันนี้เปนอิสระ ไมใชอิสระหนวยงานอื่นเขามา แตหนวยงานของเขาเองที่เปนอิสระ

มารวมกันอีกทีหนึ่ง เปนหนวยงานอิสระ ไมถูกแทรกแซงจากกระทรวงเกษตร ถาพูดกัน

ตรงไปตรงมาตรงนี้ เพราะที่ผานมาทุกทีนี่ ขาราชการไปแทรกแซงหนวยงานที่ควรจะเปน

อิสระ คือ สหกรณ เพราะฉะนั้นเขียนอยางไร ตรงนี้ผมเชื่อมือทาน ตอนนี้เราชักเริ่มตรงกัน

แลวนะครับวา เราอยากเห็นสหกรณเปนอิสระ อยากเห็นการรวมตัวของสหกรณ จะเปน

ชุมนุมสหกรณ จะเปนอะไรก็แลวแต เปนองคกรที่เขานี่เปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซง 

ถาเติมอะไรเสียอยางนี้ ผมวาไปไดดวยกันเลย และคําวา พัฒนา ของผมนี่ มีก็ได ไมมีก็ได

ไมวากัน ในกลุมนี้นะครับ แตวาทานดูของทานตอไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ชวยกรุณาดู

นิดหนึ่ง ผมคิดวา ประเด็นที่ทานไปแกไขเพิ่มเติมนี่นะครับ เดี๋ยวนะครับ ผม ตอนนี้มันชัก

สับสน มันมีหลายหนามาก ประเด็นที่ทานไปเอา (๑๒) ยายไปอยู (๑๐) ทานเห็นไหมครับ 

คือ ผมดู ผมมักจะดูเผื่อ ๆ ไปขางหนาดวย ก็เลยไปพบวา ทานเอา (๑๒) ไปอยู (๑๐) เร่ือง 



 ๗๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        เบญจมาภรณ ๒๘/๒ 

 

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เอาไปใสดวยใน (๑๐) นี่นะครับ ผมเห็นดวย วาทานยาย 

(๑๒) ไปอยู (๑๐) ผมเห็นดวย แตความหมายที่ทานไปใสนี่มันไมสื่อ ผมขอพิจารณาอีกที       

นะครับ ทานลองอานดูนะครับ สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณ หรือการ

รวมกลุมของประชาชนในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิน หรือการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพนี่ ผมวามันยังไมสื่อ ถาดูขอ ๑๒ ของทาน ทานบอก คุมครองและสงเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนการรวมกลุม

ของผูประกอบวิชาชีพ อันนี้มันสื่อใชไหมครับ เพราะทานมีคําวา รวมทั้งการสนับสนุน           

การรวมกลุมของผูประกอบวิชาชีพ มันสื่อ แตทานไปตัดคําวา หรือประกอบอาชีพ                

หรือวิชาชีพ เฉย ๆ นี่ ผมวาอานแลวมันไมเขาใจ ผมเลยเดาวา ทานไปเอามาจากตรงไหน 

พอมาอาน ๑๒ จึงเขาใจวาทานหมายความวาอยางไร เพราะฉะนั้นทานกรรมาธิการ

เปนไปไดไหมครับ ถาทานจะเติมดังตอไปนี้นะครับ สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบ

สหกรณใหเปนอิสระ เติมเสียตรงนี้ ซึ่งผมเชื่อวา กลุมทานสุรชัยนาจะพอใจ ใหเปนอิสระ 

หรือการรวมกลุมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ เอามาใสตรงนี้เสีย การรวมกลุมนี่

ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และของประชาชน ในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 

ผมก็ยังไมคอยดี เทาไรนะครับ  ผมเชื่อมือทาน  ทานลองดูแลวกันนะครับตรงนี้ 

ขอบพระคุณครับ 

 

          - ๒๙/๑ 

  



 ๗๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๒๙/๑ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : 

ขอบพระคุณมาก ทานสุรชัยเห็นดวยใชไหมครับ เชิญครับ ทานกฤษฎาครับ 

  นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ     

ทานประธานครับ ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับ คือ ผมอยากใหขอมูลเพิ่มเติมกับทาง

กรรมาธิการยกรางนะครับวา เมื่อกี้นี้ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาใหความเห็น 

อยางหนึ่งนะครับ ก็คือ อยากจะเพิ่มเติมใหชัดอีกสักเล็กนอยนะครับ เนื่องจากทุกวันนี้              

นะครับ ระบบสหกรณนี่ โดยขอเท็จจริงแลวเกิดจากการรวมตัวของตัวสมาชิกนะครับ        

จากสัดสวนการถือหุน รูปแบบกระบวนการทุกอยางจะใกลเคียงหรือคลายคลึงกันหมด

เลยครับ ไมวาจะเปนรูปแบบของบอรด (Board) รัฐวิสาหกิจ หรือวาบริษัทมหาชนตาง ๆ 

นะครับ แตขอแตกตางอยูตรงที่วา สหกรณนั้นอยูในสภาพที่เรียกวา โตก็ไมไดครับ ตายก็

ไมได เพราะอะไรครับ เพราะมีองคกรของรัฐถึง ๒ องคกร คือ กรมอยู ๒ กรมครับ คือ   

กรมสงเสริมสหกรณกับกรมตรวจบัญชีสหกรณครับ ซึ่งเขามาครอบคลุม แลวก็เขามาทํา

กระบวนการทั้งหมดนะครับ ซึ่งแตกตางกับวิสาหกิจครับ วิสาหกิจนั้นรัฐบาลมาถือหุนดวย

นะครับ แตสหกรณ รัฐบาลไมไดมาถือหุนดวย แตมากํากับ มาครอบ มาอะไรไว ทําให

สหกรณนั้น ในการจะพัฒนาแนวทาง เพื่อเขาสูระบบของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในแนวเกษตรทฤษฎีใหมนะครับ ก็คือ ในสวนของขั้นการรวมตัวกัน

เพื่อเปนสหกรณ ขยับเขยื้อนตอไปนี่นะครับ เพื่อที่รวมกับภาคธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจทั้ง

ในระดับชาติ และในระดับนานาชาตินี่เกิดมีปญหานะครับ ซึ่งในเมื่อแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ เรากําหนดแลววา ทิศทางของเราควรจะเปนแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ เทากับเราจะปลดล็อก และเปนมิติใหมเลยครับ ของประเทศไทย 

ขอบพระคุณทานมากครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :           

เดี๋ยวนะครับ ผมวา ทานกรรมาธิการพรอมจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ไดปรึกษาหารือกันแลวนะครับ ในถอยคําที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ไดกรุณาเสนอนั้น คณะกรรมาธิการเห็นวา  นาจะเหมาะสมครับ ก็จะ 



 ๗๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รสรินทร ๒๙/๒ 

 

เปน (๑๐) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ หรือการรวมกลุม

ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และของประชาชน ในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ

ครับ นาจะถูกตองตรงกันครับ   

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ตรงกันไหมครับ ทุกคนเห็นชอบไหม ทานเจิมศักดิ์พยักหนา เชิญครับ ทานครับ เชิญครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ขออีกครั้งไดไหมครับ ทานครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

เดี๋ยวครับ เชิญกอนครับ 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ     

ผม ประวิทย อัครชิโนเรศ ครับ หมายเลข ๐๔๐ เนื่องจากผมไดขอแปรญัตติ แลวก็มีขอความที่

เกี่ยวของกับประโยค อยูในขอ ๑๐ นี้นะครับ แตวามันก็ไมไดถูกใจในเจตนารมณที่ผม

ตั้งใจจะลงไป ทีนี้ก็เลยเสนอเปนขอ ๑๓ ซึ่งยังไมถึงวาระที่จะไดพูด แตทีนี้มันมีขอความ

อยางนั้น ถาหากวาในขอ ๑๐ นี้ ถาทานจะตัดเอา หรือการรวมกลุมของประชาชนในการ

ดําเนินกิจการคาดานเศรษฐกิจ นี้ออกกอน แลวอันนี้ของผม ในขอ ๑๓ ซึ่งจะไดพูดกัน            

ทีหลังนะครับ ก็จะไดครอบคลุมถึง แลวสวนในมาตรา ๑๐ นี้ก็จะไดโดดเดนขึ้นในเรื่องของ

สหกรณนะครับ มันจะไมไปปนกันนะครับ ผมมีเสนอแคนี้ครับ    ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

อาจารยวิทธยาใชไหมครับ เชิญครับ 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ                 

ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย ครับ สําหรับประเด็น (๑๐) ที่เรากําลังพูดอยูนี้นะครับ ที่ทาน 

ยกรางไดนําเอา (๑๒) ไปรวมนี่ ผมกําลังจะมองวา ไมนาจะไปรวมนะครับ เพราะวาถาเผื่อ

วาเราจะชี้ประเด็นถึงการที่เราจะมีการสงเสริมพัฒนาระบบสหกรณ หรือพัฒนาระบบ               

อยางจริงจังนี่ ตรงนี้มันจะเปนจุดที่มองใหเห็นวา รัฐเรามีการสงเสริมระบบสหกรณอยาง

เปนรูปธรรม เพราะดูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ  ไมมี เลยนะครับ  เ รื่องสหกรณมี

อันนี้อันเดียว ถาหากวา เราจะยอมใหอนุนี้มีคุณภาพ มีความหมายถึงการพัฒนาระบบ 

 



 ๗๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๒๙/๓ 

 

สหกรณ พัฒนากิจการสหกรณ ซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนหลายอาชีพนี่ ผมวา              

ทานเอาไวอยางเดิม ที่ยกรางอันแรกนะครับ ไมเอา (๑๒) มารวมนะครับ ก็จะเดนดีกวา

ไหมครับ เพื่อจะมองใหเห็นภาพ ทานจะจัดอยางไรนี่ ผมแบบเดียวกับทาน ผมสนับสนุน

ทานเจิมศักดิ์ ที่บอกวา อยากฝากยกรางชวยไปดูวา คําความหมายของการที่ใหเปนอิสระ               

ที่จะสามารถที่จะสงเสริมสหกรณทั้งหลายทุกรูปแบบ ------------------------------------------ 

 

          - ๓๐/๑ 

   

 

 



 ๗๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กมลมาศ ๓๐/๑ 

 

ใหมันเปนองคกรที่สามารถจะดูแล แลวก็ดูแลสมาชิกของสหกรณแตละประเภทไดอยาง

แทจริงนี่นะครับ มันจะทําใหความเขมแข็งของสหกรณเรานี่เติบโตในอนาคตครับ ก็ขอ

อยากจะยืนยันวา (๑๐) ขอใหเปนสหกรณลวน ๆ เถอะครับ มันจะมองเห็น เพราะมี              

อันเดียวครับ มีอนุเดียวเทานั้นเอง  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

เปนอันวายังไมยอมนะครับ ยอมแตอาจารยเจิมศักดิ์คนเดียว ก็มี ๒ ประเด็นเพิ่ม                      

มีประเด็นเพิ่มขึ้นมา ก็ของที่บอกไว (๑๒) (๑๓) ออก เอากลับเขาคืน ที่แยกเปน ๒ วงเล็บ

ใครจะชี้แจง หารือกอนก็ไดครับ ระหวางหารือ ทานเศวตครับ เชิญ 

  นายเศวต  ทินกูล  :    ขอบคุณครับ ทานประธาน ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม เศวต ทินกูล นะครับ ผมเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์ แลวก็เห็นดวยกับทาน

กรรมาธิการ ที่เพิ่มขอความ คําวา อิสระ นะครับ  แตผมอยากจะใหตอวา ปราศจากการ

ครอบงําจากรัฐ นะครับ สาเหตุที่ผมอยากใหตอ ก็เพราะวา ผมนี่ประสบพบมากับตัวเอง

นะครับ สหกรณทุกวันนี้ เรามีกระทรวงเกษตรและสหกรณนะครับ ชื่อมันก็บอกชัดอยูแลว

คอยดูแล กํากับ สงเสริม อะไรก็แลวแต แตปรากฏวา สหกรณที่เกิดขึ้นนี่เยอะมาก                  

ในประเทศไทยครับ แลวก็เจงเยอะมาก ใกลจะหมดแลวครับ แลวเปนหนี้สินเยอะมาก            

อีกครับ สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ เวลาประชุมสหกรณแตละทีนี่ มันอยูภายใต 

พรบ. สหกรณ เสร็จสรรพเรียบรอย อยูภายใต พรบ. สหกรณไมพอ เจาหนาที่รัฐนะครับ 

ผมไมอยากพูดเลย มีเพื่อนสมาชิกพูดไปแลว เขามานั่งรวมประชุมดวยนะครับ เหมือนเรา

ประชุมกรรมาธิการนะครับ เราประชุมกรรมาธิการ ที่ปรึกษาตองนั่งหาง ๆ นะครับ อันนี้

เขาประชุมเปนองครวมเลยครับ  แลวระบบเศรษฐกิจ เขาขายสินคาหรือใหบริการ                  

ในสหกรณนี่ เขาแขงขันเสรีครับ แตปรากฏวา พวกนี้ครับ เขาไมไดเรียนรูเ ร่ืองการ

เศรษฐกิจ การคาเสรีหรอก เขากินแตเงินเดือน แลวคอยชี้โนน ชี้นี่ บังคับตองเปนอยางนั้น 

ตองเปนอยางนี้  มันเปนอยางที่เขาตองการ เมื่อเปนอยางที่เขาตองการ เขาไมมีความรู

เร่ืองการคาเสรี มันก็เจงกันแบบเสรี แลวก็เสียเงินของรัฐแบบเสรีครับผม นี่ละคือ ปญหา

อุปสรรคอยางแทจริงในการครอบงําของเจาหนาที่รัฐ เพราะฉะนั้นผมจึงขอกราบวิงวอน 

 



 ๗๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กมลมาศ ๓๐/๒ 

 

ไปถึงทานกรรมาธิการยกราง เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ เพื่อเปนไปอยางยั่งยืน และมี

ประสิทธิภาพ ขอใหเติมถอยคํา คําวา อิสระ ปราศจากการครอบงําจากรัฐ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ

ขอบคุณครับ  เปน ๓ เพิ่มประเด็นเขามาอีกหนึ่งประเด็นนะครับ ทางกรรมาธิการครับ 

ทานอัชพร ตกลงหรือยัง 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  คือ ขออนุญาตกราบเรียน ชี้แจงอยางนี้ 

นะครับวา คือ ความใน (๑๐) นั้น กรรมาธิการนั้น มุงประสงคที่จะสนับสนุนการรวมกลุม

ของประชาชนในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนในรูปแบบของสหกรณที่ทําอยู ก็สงเสริมใหเขา

เขมแข็งในรูปแบบสหกรณอยู แตในสภาพปจจุบันนั้น มีการรวมกลุมของประชาชนใน

รูปแบบอื่น ๆ อยูดวย ที่นอกเหนือจากรูปแบบสหกรณ อยางที่กราบเรียนวา วิสาหกิจ

ชุมชนก็มีทํากันอยูในหลายแหง สิ่งเหลานี้นั้น ก็มองดูวา เปนเรื่องการรวมกลุมกัน เพื่อ

คุมครองระบบเศรษฐกิจของตัวประชาชนดวยกันเอง ก็เลยอยากจะขอความกรุณาใหใสไว

ใน (๑๐) ดวยกัน เพื่อจะสื่อความหมายเดียวกันวา รัฐจะตองสนับสนุน หรือดูแลในทุก

รูปแบบ ที่ประชาชนมีความประสงคอยากจะจัดตั้งขึ้นนะครับ ก็ขอความกรุณาวา              

ถาขอใชถอยคําอยางที่คณะกรรมาธิการไดแกไข ตามที่อาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณาเสนอไว

นะครับ ก็คือ สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ หรือการรวมกลุม

ของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และของประชาชน ในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 

เพื่อจะใหความหมายนั้นครอบคลุม ทุกกลุม ทุกเหลาครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

ของสวนของทานเศวต ไมรับพิจารณาหรือครับ ใหเพิ่มเติม ปราศจากการครอบงําจากรัฐ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ  กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ กราบเรียนอยางนี้วา ในรัฐธรรมนูญนี้ เราใชคําวา 

อิสระ นั้นหลายคํา แลวก็มีความหมายเดียวกันหมดวา คือ อิสระ ก็คือ อิสระจากการ

ครอบงํา หรือการดําเนินการตาง ๆ ที่รัฐจะเขาไปเกี่ยวของ ก็อยากจะใชคําเดียวกันทั้ง

รัฐธรรมนูญครับ 



 ๗๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กมลมาศ ๓๐/๓ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :

ขอบคุณครับ ก็เปนอันวา ขณะนี้ เดี๋ยว เชิญละครับ เชิญครับทาน 

   

          - ๓๑/๑ 

   

   

 

   

 



 ๘๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนิษฐ ๓๑/๑ 

 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน มนูญศรี 

โชติเทวัญ สสร. นะคะ มีหลายทานที่อภิปราย ในมาตราใน (๑๐) นี้ ซึ่งทุกทานที่ได     

อภิปรายมา ก็เปนที่ครอบคลุมกันอยางดีทุก ๆ ทานนะคะ ทั้งของอาจารยเจิมศักดิ์        

แลวก็ทั้งของคุณเศวต แลวก็ของทานประวิทยนะคะ รวมทั้งของทานสุรชัยนะคะ ซึ่งดิฉัน       

ก็อยูในกลุมของคุณสุรชัย รวมทั้งของคณะยกรางที่เขียนขึ้นมานะคะ ดิฉันก็เห็นดวย         

ในหลาย ๆ ประเด็น ถาเราเอาหลาย ๆ คนนี่มารวมกัน ก็จะเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น            

นะคะ ในมาตรานี้นะคะ ขอ ๑๐ ที่ทางคณะยกรางเขียนวา สงเสริม สนับสนุน และ

คุมครองระบบสหกรณ นะคะ และเมื่อกี้อาจารยเจิมศักดิ์บอกวา ใหเพิ่มใหเปน องคกร

อิสระ ก็ดีนะคะ อันนี้นะคะ แลวก็ หรือการรวมกลุมของประชาชน ในการดําเนินดาน

เศรษฐกิจ ซึ่งของคุณสุรชัยไดตัดคําวา เศรษฐกิจ ออกนะคะ และใสคําวา สหกรณ ดิฉัน           

ก็ยังยืนยันวา นาจะตัดคําวา เศรษฐกิจ ออก แลวก็ใส คําวา สหกรณ นะคะ เพราะวาเรา

อยากจะใหเปนเรื่องของสหกรณโดยแทจริงคะ แลวสวนขอความอื่น ๆ นะคะ ก็ควรจะ          

ตัดออก และยังคงไวที่ (๑๒) เหมือนเดิม ซึ่งจะสรางความชัดเจนใหกับการคุมครองอาชีพ

ของประชาชนดวยคะ ดิฉันยังขอยืนยันวา ถาหากวา รวบรวมขอความไดเปนอยางนี้แลวนี่ 

จะเกิดความชัดเจนขึ้น แลวก็ขอใหคง (๑๒) เอาไวคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เปนอันวา คณะทานสุรชัยยังไมเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ สวนทานเจิมศักดิ์เห็นดวย

แลว ทานวัชราครับ ขอถามหนอยครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม          

ไมมีปญหาครับ เอาอยางอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขอบพระคุณครับ ก็เหลือทานเดียวครับ ทานอาจารยวิทธยาแทนใชไหมครับ 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานครับ ผมขอสั้น ๆ ครับ นิดเดียวครับ          

เจตนาจริง ๆ ที่บอกวา ให (๑๐) เปนสหกรณอยางเดียว ก็คือวา ในคําวา หรือ นี่ครับ              

ในคําพูดที่บอกวา หรือการรวมกลุมของประชาชน ในการดําเนินการดานสหกรณ                 

ผมหมายความวา ตอจากนี้ไปนี่ ถาเราใหประชาชนรวมกลุมกันประกอบกิจกรรมอะไรก็  



 ๘๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนิษฐ ๓๑/๒ 

 

แลวแต ที่มีลักษณะอาชีพคลายกัน แลวรวมเปนกิจกรรม เปนสหกรณ ภาพของคําวา 

สหกรณ นี่ ซึ่งจะเกิดขึ้นเขมแข็งในประเทศ จะหลากหลาย แลวมากขึ้น แลวมีทุกอาชีพ

ครับ ผมเนนคําวา (๑๐) นี่ ถาขอสักอนุหนึ่ง เพื่อใหสหกรณทุกอยาง ซึ่งมันมีอยูประมาณ

เกือบ ๑๐ อยาง ๑๐ ประเภท ในประเทศไทยนี่ครับ ไดมีเอกภาพในการที่จะสงเสริม                   

รัฐสงเสริมใหเปนอิสระ แลวก็ประชาชนรวมกลุมได ก็จะเปนสหกรณเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น แลวก็

จะเขมแข็งครับ ทานครับ ในประเด็นที่ทานเอามาเสริม (๑๒) ก็ขออีกนิดเดียว (๑๒)            

อยางเดิมไดไหม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ซ้ําแลวครับ ใชไหมครับ โอ.เค. ครับ ก็ขอถามเปนครั้งสุดทายแลวครับ ทานกรรมาธิการ      

ครับ ยืนตามเดิมไหมครับ หรือวาจะยอมรับได แตถายอมรับ หมายถึงวา อีก ๒ ทานนั้น    

คงจะตองรับดวยนะครับ ไมอยางนั้นก็วนกันอยูตรงนี้ ไมเปนขอยุติ ขณะนี้ขาดแตกลุม

ทานสุรชัย ทานเดียว กลุมเดียวนะครับ เชิญครับ   

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คณะกรรมการขออนุญาตยืน

ตามเดิม เพราะเกรงวาถาแยกออกไปแลว เวลาการแปลความนั้นจะเขาใจความหมายผิด 

สิ่งที่เขียนไว ก็เพื่อใหแปลความทั้งองคกร คือ ทั้งรูปแบบนั้นไปในแนวทางเดียวกันได       

นะครับผม 

  (นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ คงจะตองขอโหวตแลวนะครับ มาตรานี้ก็คงจะตองถามวา ทานผูใด        

เห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับทานสุรชัย ก็กด ไมเห็นดวย              

สวนอีก ๒ ทานนั้น ตกลงกันไปหมดแลวในกรรมาธิการนะครับ ชัดเจนนะครับ  

นายเศวต ทินกูล  :  กระผมยังไมตกลงนะครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไมตกลง วาอยางไรครับ 

 



 ๘๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนิษฐ ๓๑/๓ 

 

  นายเศวต ทินกูล  :  คือผมอยากจะขอถามนิดเดียวแคนั้นกอนครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไมแลวครับ โหวตแลวครับ ขอประทานโทษครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ไมครับ เร่ืองอยากใหกรรมาธิการชี้แจง นิดเดียวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไมตองแลวครับชี้แจง ยุติแลวครับ ขอบพระคุณครับ ขอเชิญลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียงบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                          

ทานผูใดยังไมไดลงคะแนนไหมครับ เชิญครับ เชิญลงครับ เชิญลงคะแนนครับ มีปญหา

ครับ  

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  ถาไมเห็นดวยทั้ง ๒ อัน ใหกดอะไรครับ 

 

- ๓๒/๑ 



 ๘๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      นิวรา ๓๒/๑ 

  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

มันตองเห็นดวยอันหนึ่งนะครับ  

   นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  ไมเห็นดวยใชไหมครับ ใหกด ไมเห็นดวย      

ทั้ง ๒ ทางเลือกครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

มันก็ตองเลือกกดเอาอันหนึ่ง เพราะวามีคําถามอยางนี้ครับ ไมมี ไมมีชอยส (Choice)              

จะใหเลือก ๓ ชอยสนะครับ มีให ๒ ชอยสเทานั้นนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์

ขอออกความเห็นในประเด็นนี้นิดหนึ่ง ผมคิดวา ของคุณประวิทยนี่ เขาแปรไวใน (๑๓)  

เดี๋ยวคอยกลับมาพิจารณาใน (๑๓) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ถูกตองครับ ถูกตองครับ นั่นก็อาจจะทบทวนมาถึงขอ (๑๒) ก็เชิญวาไป 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทีนี้ขณะนี้ผมฟงดูนี่ เราไมไดมี

ความขดแยงในเนื้อหาเลย ความขัดแยงมีอยูนิดเดียว ก็คือวา ทางฝายหนึ่งตองการ              

จะรวมเอา ๒ มาตราเขาไปดวยกัน ๒ วงเล็บเขาดวยกัน คือ กรรมาธิการ ซึ่งผมก็เห็นดวย

แตบังเอิญอาจารยวิทธยานี่ ทานบอกวา อยากจะแยก ใหสหกรณมันโดดเดน ถาพูดกัน

ตรงๆ จะไดแยกออกมาเปนอีกวงเล็บหนึ่ง เทานั้นเอง แตเนื้อเหมือนกันทุกประการ 

ขอความเหมือนกันทุกประการ แลวทางกรรมาธิการก็บอกวา 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เขาใจครับ เขาใจแลวครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  เพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีคนถามผมเยอะ

วา ตกลงโหวตอะไร ก็คือ โหวตจะแยกมาตรา หรือไมแยก เทานั้นเอง ถอยคําเดี๋ยวทาง

กรรมาธิการเขาไปจัดการ ถาเขาบอกแยก เขาก็ไปจัดการ ถาเขาบอกรวม เขาก็บอก            

แลววารวมวาอยางไร ใชไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



 ๘๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๓๒/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ  กรรมาธิการครับ ผมถามแลวทานก็ยืนยัน ทานก็ยืนยันวาจะรวม      

นะครับ ถาไมยอมแยก ขอถามอีกครั้งหนึ่งเถอะครับ ก็ยืนยันนะครับ ถายืนยัน ก็ยืนยัน   

นะครับ พยักหนายืนยัน เพราะฉะนั้นคําถามเดิมครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ กรุณา

กด เห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็หมายถึง เห็นดวยกับทานสุรชัย ก็กด             

ไมเห็นดวย ขอเชิญครับ  

  (สมาชิกทําการเสียงบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                     

มีทานผูใดไมไดลงคะแนนอีกไหมครับ ดีแลว ขอปดการลงคะแนนครับ ขอเจาหนาที่            

รวมคะแนนครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๓๕ เสียงนะครับ ไมเห็นดวย ๒๓ งดออกเสียง 

๐ ครับ จํานวนผูเขาประชุม ๕๘ ขอบคุณครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๓๒/๓ 

 

   ตอไป ทานเลขาเชิญ ขอ ๑๑ ใชไหม (๑๑)   (๑๑) เรามีผูแปรญัตติอีก

หลายรายดวยกันนะครับ  เร่ิมตั้งแตทานกรรมาธิการเสียงขางนอย 

   นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตทานประธาน

สักครูครับ ขอทวนคํา พอทานโหวตไปแลวครับวา เห็นดวยวาไมแยกแลวนี่ ขออนุญาต

ทวนคําสักนิดหนึ่งไดไหมครับ ทวนคํานิดหนึ่งวา ยังมีคําวา อิสระ อยูไหมครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ถอยคําใน (๑๐) นะครับ       

สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ หรือการรวมกลุมของการ

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และของประชาชน ในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เรียบรอยนะครับ 

  นายกฤษฎา  ใหวัฒนานุกูล  :  ครับ ขอบพระคุณ ตกลงยืนยัน หมายถึงวา

ความเปนอิสระที่ทานอธิบาย ก็คือ ไมมีรัฐเขามาครอบงํา อยางนั้นถูกตองนะครับ           

ทานชวยพูดใสไมค (Microphone) บันทึกสักนิดเถอะ ขอบพระคุณครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  และเติมคําวา สนับสนุนใหระบบ

สหกรณใหเปนอิสระ ก็หมายความวา เขาสามารถดําเนินกิจการไดเปนอิสระนะครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ตกลงขอ ๑๑ ทานพิสิฐยังไมมานะครับ จะใหรอใชไหมครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  :  เดี๋ยวนิดเดียวครับ ทานประธาน ถาม ผมอยากถาม

ทานกรรมาธิการครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับ เชิญครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ผม เศวต ทินกูล ครับ ทานประธาน พอดีเร่ืองนี้    

เร่ืองอิสระ อยางนั้นตกลงวา ถารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผานนี่ ขาราชการที่ไปครอบงําอยูในนั้น

ไปชี้ ไปแจง ไปบังคับกะเกณฑนี่ ตองติดคุกหมดนะครับ ตองตกลง 

 

 



 ๘๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     นิวรา ๓๒/๔ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คงไมถึงขนาดนั้นหรอกครับ คงไมถึงขนาดนั้นนะครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  :  คือไมใชครับ มันสําคัญอยางมากครับ ผมยกตัวอยาง

ใหเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม วันดี คืนราย อยางสหกรณขาว ทานประธาน วันดี คืนราย                  

ก็มีไอเดีย (Idea) กระฉูด บอกวา ขาวมันชื้นมากนะครับ มันตองเอาเครื่องทําใหแหงมา 

แลวก็สงไปสหกรณทั่วประเทศไปเลย ชักหัวคิว (Queue) เทาไร ก็สนุกดี แลวก็สุดทายแลว

เครื่องนั้นไมไดใชหรอกครับ หนูแทะหมด แลวก็ใหสหกรณเปนหนี้ครับ นี่ยกตัวอยางเดียว

นะครับ ในลานตัวอยางนะครับ เพราะฉะนั้นตองเอาเลยนะครับเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

กราบขอบพระคุณครับ เชิญครับ 

 

                                                                                                                      - ๓๓/๑ 

 

                                                                   



 ๘๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัชนีพร ๓๓/๑ 

 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน                 

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร  จารุจินดา เพื่อตอบใหชัดเจน ที่ทานกฤษฎาถามดวยนะครับ

วา เนื่องจากบทบัญญัติในสวนนี้นั้น ก็เปนแนวที่จะตอง รัฐบาลจะตองรับไปทํา แลวก็

รับมาทําดานหนึ่ง ก็คือ รัฐตองไปทําปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว เมื่อใดก็ตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติถอยคําใหม หรือเปลี่ยน

หลักการไปจากแนวทางเดิม รัฐบาลก็จะตองมีหนาที่ไปดูแลในกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

สหกรณทั้งหมดวา กฎหมายสหกรณที่มีอยูนั้น มีบทบัญญัติใดที่ทําใหการดําเนินการของ

สหกรณที่ไมเปนอิสระบาง ก็จะตองไปแกไข รวมทั้งสหกรณเอง ก็สามารถที่จะเรียกรองให

รัฐบาลไปแกไข เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ไดครับ นี่คือความเปน

อิสระครับผม 

   นายเดโช  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ครับ ขอบคุณครับ ไป ๑๑ นะครับ (๑๑) ซึ่งมีผูแกไขทั้งหมด ๓ กลุมดวยกันนะครับ     

กลุมแรก เปนเรื่องกรรมาธิการเสียงขางนอย ใหทานชูชัย ทานเกริกเกียรติ ทานคมสัน  

เชิญทานอาจารยคมสันครับ   

   นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ                 

ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการเสียงขางนอย และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ                 

ในประเด็นของมาตรา ๘๓ (๑๑) นะครับ ซึ่งเปนเรื่องของการที่รัฐตองจัดสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชนในความมั่นคงของรัฐ

ในทางเศรษฐกิจนะครับ ในประเด็นนี้นะครับ เปนหนาที่ของรัฐที่ตองดําเนินการจัด

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแกประชาชนนะครับ อันไดแก เร่ืองของไฟฟา ประปานะครับ 

ประชาชนจะดํารงชีพอยูไดนะครับ ก็โดยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหลานี้นะครับ ซึ่งเปน

ทรัพยสินของรัฐนะครับ ในปญหาที่ตองขอสงวนความเห็นในเรื่องมาตรานี้ ก็คือวา                 

ในขอความที่กรรมาธิการไดวางหลักการไว ก็คือ จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน           

อันจําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ

ในทางเศรษฐกิจนะครับ และตองใชความระมัดระวังในการกระทําใด อันอาจทําให

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน อยูในความผูกขาด 



 ๘๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัชนีพร ๓๓/๒ 

 

ของเอกชน อันกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ขอความใน (๑๑) ตามที่กรรมาธิการไดวาง

หลักการไวนะครับ หมายความวา ในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้น สามารถ               

แปรรูปรัฐวิสาหกิจไดทุกอยาง ทุกประการนะครับ ซึ่งกระผมไมเห็นพองดวยกับหลักการ

ดังกลาวนะครับ เนื่องจากวา ในอดีตที่ผานมานี้ ประเทศไทยนี้ ไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ นะครับ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาว

นี่นะครับ กอใหเกิดผลกระทบในทางที่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติ มากกวา

กอใหเกิดผลดีนะครับ เพราะวาในกระบวนการตาง ๆ นี่ ที่เกิดจากการทํากฎหมายทุน

รัฐวิสาหกิจดังกลาวนี่ มีปญหาเรื่องการขาดการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบ แลวก็

ไมไดไปศึกษาถึงประเทศที่ประสบความสําเร็จและความลมเหลวนะครับ ในการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ ในหลายประเทศที่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจออกไปนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในกิจการที่เปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้น หลายประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจ

อยางมากมาย อยางเชน ประเทศในแถบลาตินอเมริกานะครับ ซึ่งทําใหประชาชนนั้น

ดํารงชีวิตดวยความยากลําบากในการใชสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐไดจัดทําขึ้น แตได

แปรรูปไปสูเอกชนนะครับ นอกจากนี้ เนื้อหาของกระบวนการในการแปรรูปตามกฎหมาย               

ทุนรัฐวิสาหกิจนี่มีปญหาบางประการนะครับ ที่เอื้อประโยชนแกฝายการเมือง ในการที่จะ

เลือกรัฐวิสาหกิจใดนะครับ ในการที่จะมาทําการแปรรูปได โดยไมผานกระบวนการของ

รัฐสภานะครับ ซึ่งหลักการดังกลาวนี่ ไดวางหลักการใหคณะรัฐมนตรีนี่ เปนผูเลือก

รัฐวิสาหกิจทําการแปรรูป โดยกระบวนการที่ออกเปนพระราชกฤษฎีกานะครับ และใช

พระราชกฤษฎีกานั้นตามกฎหมายดังกลาว ในการที่ไปยกเลิกพระราชบัญญัตินะครับ 

หรือกําหนดใหพระราชบัญญัตินั้นสิ้นผลลง กระผมมีความเห็นอยางนี้ครับวา หลักการ

ดังกลาวทําลายหลักกฎหมายนะครับ ที่สําคัญประการหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของลําดับศักดิ์ของ

กฎหมาย ที่เรียกวา ไฮรารชี (Hierarchy) ของกฎหมาย โดยใหกฎหมายที่มีสถานะต่ํากวา

นั้น มาอยูในฐานะที่กําหนดความอยูหรือไปของพระราชบัญญัตินะครับ ผมคิดวา 

หลักการตรงนี้เปนหลักการที่ไมถูกตองนะครับ --------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๓๔/๑ 



 ๘๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุทธาทิพย ๓๔/๑ 

 

นอกจากนี้นะครับ เมื่อไปพิจารณาถึงกฎหมายวาดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศ

ตาง ๆ แลวนี่ ก็จะพบวา กระบวนการในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายประเทศนะครับ 

ถึงแมจะวางหลักการวา การแปรรูปเปนตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะเลือก

รัฐวิสาหกิจในการแปรรูปก็ตาม แตวา การที่จะดําเนินการแปรรูปไดนั้น ตามกฎหมายของ

ประเทศเหลานั้น จะกําหนดใหตองมีการจัดทําแผน มีการศึกษาวิจัย มีคณะกรรมการ

จัดทํารายงาน แลวขอสําคัญก็คือวา กระบวนการของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในแตละ              

แหงนั้น จะตองผานกระบวนการของรัฐสภาในการตราเปนกฎหมายออกมา กระผมขอ

ยกตัวอยางของประเทศอังกฤษนะครับ ในการที่แปรรูปรัฐวิสาหกิจในแตละแหงนั้น              

ตราเปนพระราชบัญญัติในแตละเรื่อง หรือประเทศญี่ปุนนี่ ที่ไดแปรรัฐวิสาหกิจไป                     

๔ ถึง ๕ แหงนั้นนะครับ อันไดแก ในเรื่องของการไปรษณีย การไปรษณียของญี่ปุน                 

ซึ่งกฎหมายไปรษณียนี่เขาไป แลวจนถึงขนาดทําใหเกิดการยุบสภาขึ้นในประเทศญี่ปุน             

นี่นะครับ  ก็ตองผ านกระบวนการของรั ฐสภาในการตรา เปนกฎหมายระดับ

พระราชบัญญัติทั้งสิ้น หรือแมแตในเร่ืองของกิจการ ในเรื่องของโทรคมนาคม หรือกิจการ

ในเรื่องของรถไฟของญี่ปุนเอง  ก็แปรโดยกระบวนการที่ตราเปนพระราชบัญญัติ              

มีประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียวครับ ทานประธานครับ ที่วางหลักการกฎหมายกลาง            

ในการที่จะแปรรูป แตก็ไมไดวางแบบประเทศไทย ประเทศไทยนี่นะครับ วางหลักการ

กฎหมายทุนรัฐวิสาหกิจในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยยกกระบวนการแบบเหมาโหล คือ 

ออกพระราชบัญญัติ ๑ ฉบับ เทากับยกเลิกรัฐวิสาหกิจไดทุกฉบับ โดยให ครม. ไปกําหนด

วา จะเลิกเมื่อไร ซึ่งในประเทศของตางประเทศที่วางหลักกฎหมายกลางนี่นะครับ เขาวาง

หลักกฎหมายกลางไว  ที่สําคัญ  ก็คือวา  ถึงแมจะให มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจได                      

แตรัฐวิสาหกิจบางประเภทหามมิใหแปรรูปโดยเด็ดขาด ๑. ก็คือ ในเรื่องของบริการ

สาธารณะระดับชาติ  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งหลักการเหลานี้นะครับ 

เขาทําบัญชีทายพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวา รัฐวิสาหกิจใด              

หามแปรรูป และรัฐวิสาหกิจใดแปรรูปไดนะครับ ซึ่งหลักการเหลานี้ ผมคิดวา ในประเด็น

เหลานี้นี่นะครับ สงปญหาผลกระทบตอกระบวนการตามกฎหมายของประเทศไทย             

อยางมาก นอกจากนี้นะครับ ปญหาในปจจุบัน  รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการแปรรูปไปนี่      



 ๙๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุทธาทิพย ๓๔/๒ 

 

ปรากฏขอเท็จจริงบางประการวา ผลประโยชน หรือผลกําไรที่ไดนั้นนะครับ จํานวนหนึ่ง

นั้นนะครับ ซึ่งเดิมตกเปนของรัฐ กลับตกเปนของภาคเอกชนเปนบางรายที่เขามาทําการ

ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย ในกิจการที่มีการแปรรูปและกระจายหุนไปในตลาด

หลักทรัพย โดยทั่วไป ในการที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจในประเทศตาง ๆ เขาวางหลักการ

สําคัญ ที่สําคัญอันนี้ครับ ทานประธานครับ อันหนึ่ง ก็คือวา จะเปนการลดภาระของรัฐ 

นะครับ ในการใชจายงบประมาณที่จะตองมาอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้นกิจการใด

ของรัฐที่ เปนรัฐวิสาหกิจ  และมีปญหาที่ รัฐจะตองดําเนินการอุดหนุนนี่นะครับ                          

ก็หมายความวา รัฐนั้นสมควรจะใหเอกชนเขามารวมดําเนินการ แตไมรวมถึงเรื่องกิจการ

บริการสาธารณะระดับชาติ เชน ไฟฟา การพลังงานบางประการ หรือวาในเรื่องของ

ประปา เพราะฉะนั้นนี่นะครับ การแปรรูปที่ผานมาของประเทศไทยนี่ กลายเปนวากิจการ

ที่มีปญหาในเรื่องของการที่จะตองดําเนินการ ที่รัฐจะตองสนับสนุนในเชิงงบประมาณ

ใหกับรัฐวิสาหกิจอันนั้นนะ ยังไมถูกดําเนินการแปรรูปก็มี แตรัฐวิสาหกิจที่ถูกแปรรูป   

กลับกลายเปนรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรอยูเดิม และไมตองพึ่งพาในเรื่องของเงินสนับสนุนจาก

รัฐในจํานวนมากมายนัก ผมคิดวา ในประเด็นตรงนี้นะครับ เพื่อวางหลักการสําคัญ       

นะครับ วา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่ ซึ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนนั้น จะมี

หลักประกันไดวา ประชาชนสามารถไดรับการคุมครองในการที่จะใชสาธารณูปโภค              

ขั้นพื้นฐานอยางเปนธรรม ผมคิดวา คงตองมีหลักการที่สําคัญตรงนี้ไววา การที่รัฐมีหนาที่

จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชนนั้น รัฐตองมี

หนาที่ในเชิงของการคุมครองใหประชาชนนั้น ไดรับประโยชนนั้น และไมสามารถที่จะ

นําไปใหเอกชนนะครับ โดยไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น จะกระทําไมได กระผม

จึงขอสงวนความเห็นในเรื่องนี้ไววา ในประเด็นเรื่องของการที่จะแกไขใน (๑๑) นะครับ  

จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชน

ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ การดําเนินการใดเพื่อใหสาธารณูปโภค           

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนแกการดํารงชีวิตของประชาชนตกเปนของเอกชนจะกระทํามิได ------              

                        

           - ๓๕/๑ 



 ๙๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 วันทนา ๓๕/๑ 

 

เวนจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของรัฐสภา และตองใชความระมัดระวังในการกระทําใด อันทํา

ใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาด   

ของเอกชน อันกอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ทานประธานครับ อันนี้ก็เปนขอความที่ไดขอ

สงวนขอความที่ใหเพิ่มเติมในหลักการดังกลาวไว เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ขอบพระคุณครับ ก็มีอีก ๒ ทานนะครับ ทานเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ ทานสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ในมาตรานี้นะครับ (๑๑) นี้

นะครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้นี่คอนขางสําคัญนะครับ เราอาจจะตองพูดกัน ใหความสําคัญ            

ในเรื่องนี้นี่นะครับ เพราะวาเรื่องเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่นะครับ ประชาชนเอง

ก็เฝาติดตามดูวา ที่ผานมานี่ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเขียนไววาอยางไร เพราะวาสิ่งที่          

ผานมาก็ไดรับบทเรียนอยูพอสมควรนะครับ ทีนี้นี่นะครับ ผมคิดวา สิ่งที่กรรมาธิการได

เขียนลงไป ดูเหมือนวา จะมีน้ําหนักที่ออนอยูมาก นั่นก็คือ การจัดใหสาธารณูปโภค            

ขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงทางดาน

เศรษฐกิจ และตองใชความระมัดระวังในการกระทํา อันอาจจะใหสาธารณูปโภค              

ขั้นพื้นฐานดํารงชีวิตของประชาชนถูกผูกขาดโดยเอกชนนี่นะครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้พอไป

ใชคําวา ใชความระมัดระวังในการกระทํา ซึ่งอันนี้ดูแลวออนมาก เพราะวาถาสมมุติวา             

บอกวา ไดใชความระมัดระวังแลว แลวก็ดําเนินการไปนะครับ เพื่อที่จะใหเอกชนได

ผูกขาดเรื่องนี้ ผมคิดวา อันนี้ก็จะเปนที่คลางแคลงใจของประชาชนคอนขางมาก เพราะวา

เร่ืองเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนี่ อยางไรก็ตามนี่นะครับ คงจะตองใหรัฐ

ดําเนินการ เพื่อที่จะบริการประชาชน เพื่อที่จะใหไดรับการบริการที่ดี แลวก็ราคาถูก              

นะครับ เมื่อไรไปใหภาคเอกชนผูกขาดนี่ ก็จะทําใหประชาชนเกิดความเสียหาย ผมคิดวา

เร่ืองนี้นี่นะครับ ดังนั้น ในสวนของกลุมพวกผม ก็ขอแปรญัตติที่จะขอตัดคําวา ใชความ

ระมัดระวังในการกระทําใดอันอาจทํา ออกนะครับ และเติมคําวา และตองมีมาตรการ

ปองกันมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอชีวิตของประชาชนถูกผูกขาดโดยเอกชน 



 ๙๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 วันทนา ๓๕/๒ 

 

นี่นะครับ ผมคิดวา เร่ืองนี้จะทําใหเกิดความมั่นใจมากขึ้นวา เราปกปอง เราปองกันเรื่องนี้

อยางเต็มที่ สรางมาตรการ หรือระบบตาง ๆ เต็มที่ ในการที่จะไมใหเกิดการแปรรูปก็ดี 

หรือเกิดการผูกขาดในระบบของเอกชน ซึ่งผมคิดวา เราจะตองเขมขนนะครับ มีคํา             

ที่จะตองเขมขนมากกวานี้ในการที่จะเขียนลงไป เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน   

ผมคิดวา เร่ืองนี้เรามีเหตุผลสนับสนุนอยูหลายประการนะครับ ซึ่งผมคิดวา ในกลุมก็จะ

ขออภิปรายตอนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ไปกลุมทานสุรชัยครับ มอบหมายผูใด ทานเองนะครับ เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๘๓ (๑๑) ครับ กราบเรียน                   

ทานประธานอยางนี้ครับวา ขอความเดิม ตามที่ทานกรรมาธิการยกรางไดกรุณายกราง           

ไวนั้น ไดบัญญัติไววา (๑๑) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิต

ของประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองใช

ความระมัดระวังในการกระทําอันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน อันอาจกอใหเกิดความเสียหาย            

กับรัฐ เรียนทานประธานอยางนี้ครับวา เมื่อเขียนไวอยางนี้นี่ แสดงใหเห็นถึงนโยบายที่             

ไมชัดเจนครับ ทานประธานครับ หมวดนี้เปนหมวดที่วาดวยเรื่องของนโยบายทาง

เศรษฐกิจ การที่ (๑๑) เขียนไว โดยใชถอยคําวา ตองใชความระมัดระวังในการกระทํา       

การใดอันอาจใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความ

ผูกขาดของเอกชน ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                 - ๓๖/๑ 

 

 

 



 ๙๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ณัฐวัฒน ๓๖/๑ 

 

มันเกิดคําถามขึ้นมาทันที ทานประธาน วา เอาอะไรมาเปนตัววัด เอาอะไรมาเปนตัวจับ

ครับวา การที่จะทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนตกอยูในความผูกขาดของ

เอกชนนั้นนี่ รัฐใชความระมัดระวังแลว มันไมมีมาตรฐานในการตรวจจับ ทานประธาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งที่เรากําลังพูดกันถึงใน (๑๑) นี้นี่ เรากําลังพูดถึงเรื่องของ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน ในเมื่อ (๑๑) เร่ิมตน

เราก็พูดถึงหนาที่ของรัฐในการที่ตองจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน ทานครับ ทําไมเราไมใหหลักประกันกับพี่นองประชาชนเลย            

ละครับวา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนนั้นนี่ รัฐจะ

ใหหลักประกันกับพี่นองประชาชนวา  รัฐจะตองไมกระทําการใด  อันอาจทําให

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนตกไปอยูในความ

ผูกขาดของเอกชน เพราะฉะนั้น ดวยเหตุผลดังที่ผมกราบเรียนนี่ ผมจึงไดขอแปรญัตติวา 

รัฐจะตองไมกระทําการใด อันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชนตกอยู ในความผูกขาดของเอกชน  ที่ผมแปรรูปตรงนี้นี่                         

ทานประธาน ก็คือ เพื่อที่จะตอกย้ํา และยืนยันนโยบายของรัฐในทางเศรษฐกิจวา เมื่อเรา

พูดถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนแลว รัฐจะตอง             

ไมกระทําการอันใด อันอาจทําใหสาธารณูปโภคเหลานั้นตกอยูในความผูกขาดของเอกชน

เปนหลักการสําคัญกอน พอผมพูดมาถึงตรงนี้ ทานประธาน หลายทานอาจจะโตแยง                 

ผมวา เขียนอยางนี้เทากับปดกั้นเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผมตองขอกราบเรียนวา

คนละเรื่องเลยครับ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน             

กับเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้น คนละเรื่อง คนละเรื่องอยางไรครับ ทานประธาน             

เร่ืองของการแปรรูป ก็คือ เร่ืองของการระดมทุน เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการระดมทุน           

นั่นหมายถึงวา เรากําลังทําเรื่องของการธุรกิจ เรากําลังทําการแขงขันเรื่องการคา มิใชการ

แขงขัน หรือการพัฒนาสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตตอประชาชนใหดีขึ้น ถารัฐ

มีเจตจํานงในการที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนใหดีขึ้น นั่นหมายถึงวา ปรัชญาของการแปรรูปนั้น ก็คือ ปรัชญาของการนําไปสู 

 



 ๙๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ณัฐวัฒน ๓๖/๒ 

 

การกินดีอยูดีของพี่นองประชาชน แตแนวคิดหรือปรัชญาของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ                

มีแนวคิดมาจากการที่จะทําใหกิจการของรัฐไมตองตกอยูในภาระของรัฐอีกตอไป นั่นคือ

ประการที่ ๑   

                ประการที่ ๒ ก็คือ แนวคิดของการที่จะแปลงสินทรัพยเปนทุน เอาทุน             

ของรัฐ เอาสินทรัพยของรัฐมาแปลงเปนทุน เพื่อที่จะพัฒนาแหลงเงินทุน เพื่อที่จะเปนการ

ระดมทุน แลวทายที่สุด ก็คือ เอากิจการที่มีการแปรรูปนั้น เขาไปสูในตลาดทุนหรือ                

ตลาดหุน ผมเรียนครับวา ผมมิไดเปนคนที่ปฏิเสธแนวคิดในเรื่องของการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ ไมไดปฏิเสธแนวคิดในเรื่องของการที่จะแปลงสินทรัพยเปนทุน แตผมกําลังจะ

กราบเรียนวา เร่ืองของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นนี่ เราตองแบงประเภทของรัฐวิสาหกิจที่

จะแปรรูป เร่ืองไหนที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความจําเปน ดังเชนที่เราเขียนอยูใน (๑๑) ก็คือ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แลวไมใชแตเพียงเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเทานั้น เราตอกย้ํา

ลงไปอีกครับ ทานประธานวา จะตองเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวติของประชาชน ตรงนี้คือสิ่งที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เราจึง

มีความจําเปนที่จะตองเขียนใหชัดเจนวา นโยบายในเรื่องนี้ของรัฐตองชัดเจนครับ ไมใชใช

คําวา ระมัดระวังในการกระทําที่จะไมใหสาธารณูปโภคเหลานั้นไปอยูในความผูกขาดของ

เอกชน อยางนี้ทานแปรรูปไดตลอด อยางนี้ทานเปลี่ยนแปลงไดตลอด อยางนี้ทานทําให

สาธารณูปโภคที่พี่นองประชาชนมีความจําเปนในการดํารงชีวิตตกไปอยูในความผูกขาด

ของเอกชนไดตลอด เพียงแคทานอธิบายวา ทานใชความระมัดระวังแลว ซึ่งผมเห็นวา 

เปนเรื่องที่ไมถูกตอง แลวเขียนหนังสือ เขียนนโยบายแบบนี้ ผมวาเปนการตบตา

ประชาชน –--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                        

- ๓๗/๑ 

                                                                                                                       



 ๙๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                          จีรนุช ๓๗/๑ 

 

สิ่งที่ เราจะตองทําใหชัดเจน ก็คือ ตองบอกพี่นองประชาชนเลยวา สาธารณูปโภค                  

ขั้นพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของพี่นองประชาชน รัฐตองใหหลักประกัน 

นอกเหนือจากนี้ ถาเปนกิจการของรัฐที่ไมเกี่ยวของกับสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน ผมไมไดปดกั้น ผมไมไดปดกั้นในเรื่องแนวคิดของการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ นั่นคือ ประเด็นสําคัญ ที่ผมอยากจะกราบเรียนตอทานประธาน นอกจากนี้

แลว ถาทานประธานดูสิ่งที่ผมแปรญัตตินะครับ ทานประธานครับ ประโยคสุดทายของ

วงเล็บนี้ ผมก็ยังไดเพิ่มความผอนคลายให โดยผมเพิ่มเติมขอความวา เวนแตจะไดรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภากอน ทานประธานจะเห็นเลยนะครับวา ผมไมไดปดกั้น                 

รอยเปอรเซ็นต ในการที่จะแปรรูป แมวาเปนกิจการที่ เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค                   

ขั้นพื้นฐาน ถามีความจําเปนจริง ๆ ทานประธาน สิ่งที่ผมขอแปรญัตติไว ผมก็เปดชองทาง

ออกให เพียงแตขอใหผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน ถามวา ทําไมตองมีขอความ

อยางนี้ ก็ตองกราบเรียนวา ที่ผานมาเราไดรับบทเรียนพอสมควรในเรื่องของการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของพี่นองประชาชน อยางนอยที่สุดเราไดรับ

บทเรียนเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการในการแปรรูปจากผูบริหารสมัยกอน ที่ทําไดโดยเพียง

ฝายบริหารฝายเดียว นั่นคือ อาศัยมติ ครม. แลวไปออกเปนพระราชกฤษฎีกา โดยอาศัย

อํานาจจากบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายกลางฉบับเดียว 

เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา ถาเรามีความจําเปนที่จะตองแปรรูป มาผานรัฐสภา ใหฝาย             

นิติบัญญัติทําหนาที่ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก็จะยิ่งเปนการเพิ่มหลักประกันใหกับพี่นอง

ประชาชน แลวทายที่สุดไปดวยกันไดทั้ง ๒ ฝาย คือ ถามีความจําเปนจริง ๆ ในการที่ตอง

แปรรูป ใหรัฐสภาเห็นชอบกอนครับ ขอบพระคุณครับ 

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

เห็นจะตองขอใหกรรมาธิการชวยตอบทั้ง ๓ คณะนะครับ ๓ ประเด็นเสียกอน อยาเพิ่ง 

ทานสมเกียรติขอทีหลังไดไหมครับ เพราะวากรรมาธิการยังไมตอบ ขณะนี้เจาของญัตติ

ทั้ง ๓ นี่หมดแลวครับ 

 

 



 ๙๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                          จีรนุช ๓๗/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผมเปนหัวหนากลุม

ที่ขอแปรญัตติไวนะครับ จะขอใชสิทธิสักนิดหนึ่งนะครับ เขาจะไดตอบผมพรอม ๆ กัน

ทีเดียว ทานประธานกรุณานะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  เมื่อกี้

อาจารยเจิมศักดิ์ไมไดพูดเลยหรือครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เมื่อกี้ไมไดพูดเลยครับ ใหคุณสวิง

พูดเลยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                   

ออ แลวก็มีเวลาเหลือหรือเปลาตอนนั้น เชิญครับ เชิญครับ ขอสั้น ๆ ก็แลวกัน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   : คุณสวิงพูดไดนิดเดียว                    

ทานประธานครับ เร่ืองนี้ตองทําความเขาใจกันนิดหนึ่ง ผมวา แลวเราจะไดไมใชเวลานาน 

ผมขออนุญาตถามทานกรรมาธิการวา ใน (๑๑) นี่ ทานมีเจตนาจะเขียนเพื่อการแปรรูป

หรือเปลา หรือทานมีเจตนาเขียนล็อกไววา ไมใหกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน              

อันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในการผูกขาดของเอกชน ดูเจตนารมณของ 

(๑๑) กอน ผมฟงดู เพื่อนสมาชิกหลายคนมาพูดกับผมวา เหมือนกับวา เราไปเปดใหมี

การแปรรูป แตผมอาน (๑๑) แลว ผมมีความเขาใจอีกอยางหนึ่ง ตัวผมเองมีความเขาใจ

วา ทานดูกับผมนะครับ เพื่อนสมาชิกดูกับผมนะครับ ทานเขียนวา จัดใหมีสาธารณูปโภค             

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษาความ

ม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองใชความระมัดระวังในการกระทําใด อันอาจทําให

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของ

เอกชน อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ ผมตีความวา กรรมาธิการมีเจตนาตองการจะกัน

สาธารณูปโภควา หากจะแปรรูป หรือหากจะขาย จะใหเอกชนมาผูกขาดไมได ผมดู

เจตนาวา เจตนาของมาตรานี้ (๑๑) นั้น เปนเชนนั้น ไมไดบอกวา ใหแปรรูป หรือไมให 

แปรรูป แตหามไมใหเอกชนเปนผูผูกขาดในสาธารณูปโภคของรัฐอยางเด็ดขาด ผมเขาใจ

วาอยางนั้น --------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  - ๓๘/๑ 



 ๙๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       พรรษวรรณ ๓๘/๑ 

 

ผมวา ถาผมเขาใจถูกนี่ เร่ืองมันเบาไปเยอะเลยทีนี้ เร่ืองที่คนเขาใจวา ทานตองการจะ             

แปรรูปนี่ ผมคิดวา จะเบา แลวก็เร่ืองแปรรูปไมเกี่ยวกับมาตรานี้ ไมเกี่ยว เพราะฉะนั้น            

ขอถามใหชัดวา อยางนี้ใชหรือไม นั่นเปนประการที่ ๑ 

  ประการที่ ๒ หากทานบอกวา มิมีเจตนาเรื่องการแปรรูป ผมอยากจะเรียน

นะครับ ทานประธาน เราจะตองพิจารณาแลวละครับ วา การแปรรูปนี่ ผมเห็นดวยกับ         

คุณสุรชัยวา เราไมใชตั้งหนาตั้งตา คําวา แปรรูป นั้นไมดี แลวก็ไมใชตั้งหนาตั้งตา บอกวา 

ตองแปรรูป ผมคิดวา ตองดู ทานประธานครับ กิจการสาธารณูปโภคบางประเภทแปรรูป

ไมได ผมยืนยัน ยกตัวอยาง รถไฟฟา ของคุณศิวะ แสงมณี ที่เปนประธานบอรดอยูนี่              

ตัวรางรถไฟนี่แปรรูปไมได แตรถโบกี้ (Bogy) ที่มาวิ่งบนราง หรือบริการนี่ ใหเอกชนเขามา

แขงกันวิ่งได แตตัวรางนี่เราใหไมได เราจะตองใหเปนรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ

เปนคนดูแล ไมอยางนั้นเอกชนก็มาสรางรางกันไปเรื่อย ๆ  แลวในที่สุดก็ทําไมได ไฟฟา 

ถาไอตัวสายสง และเขื่อนนี่แปรรูปไมได แตเอกชนควรจะมาแขงกันผลิตไฟ เพื่อให

ผูบริโภคไดมีโอกาสใชไฟในราคาที่ถูกขึ้น ไฟเมื่อเขาขาย ก็ใสเขามาในสายสง แลวก็

ออกไป ตกลงไฟก็คือไฟ ใครผลิตไฟมันก็เหมือนกัน เขาสายสงไปรวมกันได ทอประปา   

ตัวทอนี่ใหเอกชนถือไมได ผูกขาด ผมเขาใจวาอยางนั้นนะครับ ที่ทานเขียนนี่ทานกันไว

ตรงนี้ ใชหรือเปลา เชนเดียวกันกับบนถนนทั้งหลาย ที่เรามีถนนหลวงทั้งหลาย เราใหถนน

หลวงเปนผูกขาดของเอกชนไมได แตเราใหคนมาจัดรถวิ่ง บขส. มาวิ่งแขงกันบนถนนได 

ผมคิดวา อยางนี้ชัด แลวก็ถาจะใหเขามาแขงขัน เราก็ควรที่จะตองมี ยกตัวอยางอีก

อันหนึ่ง คนจะไดเขาใจชัดขึ้น อยางทอแกส ปตท. นี่เราแปรรูปได แตทอแกส ปตท.                   

นี่ไมควรใหเอกชนมาถือ ควรจะเปนของรัฐ หรือเปนหนวยงานของรัฐเปนคนดูแล แลวตัว

แกสนี่จะเอกชนจะเขามาใสทออยางไร เชิญตามสบาย แลวทั้งหมดนี้จะตองมีเรกูเลเตอร 

(Regulator) คือ มีหนวยงานกํากับ ตรวจสอบทั้งหมด เพราะวาอะไรครับ ทานประธาน

ครับ ทุกทีที่ผานมา กฟผ. ผลิตไฟฟาเอง กฟผ. จําหนายเอง แลวพอปกสายไปไหน เวนคืน

ที่ใคร คนรองเรียนก็ได แตไปรองเรียน กฟผ. ซึ่งเปนคนไดเสียเอง เปนคนรับเร่ืองรองเรียน 

เปนคนเจรจา อยางนี้คนอื่นตายหมด  ก็จะตองมีหนวยงานขึ้นมาเปนเรกู เลเตอร คือ      

 



 ๙๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรรษวรรณ ๓๘/๒ 

 

เปนคนกํากับ ตรวจสอบ และดูแล ซึ่งใน สนช. กําลังมีกฎหมายฉบับอยางนี้อยู           

ทานประธานครับ ถาเปนอยางนี้นี่ ผมคิดวา เจตนารมณของมาตรานี้เปนอยางนี้ใชไหม 

คือ บอกตัวสาธารณูปโภคหลัก เชน รางรถไฟก็ดี เชน เสาสงไฟฟาก็ดี อยางนี้นะครับ ที่เรา

เคยไปฟองศาลปกครองแลว ศาลปกครองยกไปแลววา แปรรูปไมไดนั่นนะ ไออยางนี้นี่ให

ตกเปนของเอกชนผูกขาดไมไดเด็ดขาด มาตรานี้เขียนอยางนั้นใชไหมครับ เพราะฉะนั้น 

ถาเคลียรประเด็นนี้ไดนี่นะครับ อยางอื่นเบาบางไปไดเยอะเลย ทานประธานครับ ผมขอ

ถามประเด็นนี้กอนครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ    

ก็ถึงเวลาที่กรรมาธิการตองชี้แจงแลวนะครับ ผมวาชี้แจงไปเสียกอนเที่ยวหนึ่งกอน              

นะครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  ทานสมเกียรติจะอภิปราย ขอเชิญ

ทานสมเกียรติกอนดีไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  คือ

ทานใชสิทธิอะไรครับ ทานสมเกียรติครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมเปนผูอยู

ในกลุมที่รับรองญัตติของทานสุรชัยครับ  

  นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

ของทานสุรชัยหรือครับ ผมวาขณะนี้นี่ อยาเพิ่งถึงขนาดผูรับรองเลยนะครับ เอาแตเจาของ

ญัตติกันกอน และใหตอบสักเที่ยวหนึ่งกอน แลวก็วนไปเที่ยวหลัง แลวเมื่อยังไมพอใจ  

จริง ๆ ก็ผูรับรองถึงจะมีสิทธิที่จะพูดอีกทีหนึ่งนะครับ แลวก็กรุณาเอาอยางนี้ ผมขอตกลง

วา กรุณาชวยยกมือ และใหเจาหนาที่เขาจะไดเช็กวา ทานผูใดนี่อยูสนับสนุนกลุมใด 

เพราะตัวที่ผมไมมี  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ไมโครโฟนทานประธานตองเช็กแลวครับ 

 

- ๓๙/๑ 



 ๙๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๓๙/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

เจาหนาที่ครับ เรียบรอยนะครับ ทางคุณสมเกียรติจะพูดเลยหรือครับ ใชเวลา ๕ นาที        

ตามสิทธินะครับ เอาอยางนั้นก็ไดครับ เชิญครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็ประเด็นของการแปรรูปนี่ เปนประเด็นที่ตอสูกันมายาวนาน วา

ตั้งแตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกมาครับ ก็คอนขางที่จะดําเนินการ

กันตามพระราชบัญญัตินี้ ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือในการที่จะนําทรัพยสมบัติ หรือวา

ทรัพยสินของรัฐนี่ มาแปลงสภาพเปนทุนนะครับ แลวก็ใสเขาไปในระบบทุนเรือนหุนเขาสู

ตลาด ก็ขายหุนกันไปนะครับ โดยปกติเร่ืองการแปรรูปนี่ ถาเผื่อวา ในแนวความคิดของ

เราตั้งแตตน ก็คือ เราขอแปรวา ไมกระทําใดอันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

จําเปนตอการดํารงชีพของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน ก็ตองทําความเขาใจ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน พวกน้ํา พวกไฟนี่ ประชาชนก็รับรูดีนะครับ ใกลตัวที่สุด เร่ืองความ

ม่ันคงนี่ครับ ความมั่นคง ทาเรือ สนามบิน วิทยุการบิน การสื่อสารทั้งหลายแหล 

โทรคมนาคมนะครับ หรือแมกระทั่งการบินแหงชาติของเรา การบินไทย ลักษณะแบบนี้    

ก็ไมสมควรที่จะไปสูกระบวนการในการที่ใหเอกชนมาเปนผูดูแลนะครับ สิ่งเหลานี้เปน    

สิ่งที่จะทําใหเกิดภาพพจน หรือทําใหเกิดผลกระทบแกประชาชนในหลาย ๆ เร่ืองนะครับ 

การแปรรูปจริง ๆ นี่ครับ คือมันมีรูปแบบของมันหลายอยางนะครับ การแปรรูปนี่มีตั้ง                      

๘ อยางนะครับ เชน การลด การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ตั้งแตตนขององคกร 

เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ที่ขณะนี้เราอยูในสวนราชการ และสวนมากก็ทําใหการ

ดําเนินการคอนขางจะยืดยาว หรือลําบาก ติดขัดระเบียบ ขั้นตอน หรือสัญญาการบริหาร 

การจัดการนะครับ ก็ดําเนินการเกี่ยวกับดานการดําเนินการจางและทํานะครับ หรือจาง

เฉพาะกิจกรรมนะครับ เปนอยาง ๆ ไป เชน ตั้งบริษัทลูก หรือการใหสัมปทาน อยางนี้            

เปนตน การรวมทุนนะครับ การแปลงเปนบริษัท ซึ่งขณะนี้ก็จะดําเนินการกันแลวนะครับ            

มีพระราชบัญญัติ อยางที่อาจารยเจิมศักดิ์บอกเมื่อกี้นะครับวา ขณะนี้มีการดําเนินการ

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการแปรรูปเกิดขึ้นแลว เพื่อจะ เพื่อจะ นะครับ ยกเลิก พรบ. ทุน              

ที่เปนเครื่องมือในการเอาทรัพยสมบัติเหลานี้ไปขายนะครับ ขณะนี้ยกเลิก แตก็มี พรบ. นี้ 



 ๑๐๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๓๙/๒ 

 

เขามาทดแทน  ใกล เคียงกันครับ  ใกล เคียงกัน  ในลักษณะใกล เคียงกันทั้ งหมด                 

บทสรุปสุดทาย ก็คือ ขายไดเหมือนเดิม เมื่อมันเปนอยางนี้ครับ ก็เมื่อแปลงเปนรูปบริษัท 

พอแปลงรูปบริษัทเสร็จ ก็เขาสูกระบวนการกระจายหุน กระจายหุน ก็คือ การขายละครับ 

แลวสุดทายก็ยุบเลิก เลิกกันไปเลย เชน รสพ. นี่เลิก ลักษณะขั้นตอนแบบนี้ตั้งแตตน      

ถาเผื่อวา ดูตามขั้นบันได หรือสเต็ป (Step) ของมันแลวนี่ มันนาจะเริ่มจากระดับปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบกอน เพื่อใหองคกรมันดีขึ้น แตเทาที่ผานมา ทานเห็นไหมครับ 

รัฐบาลดําเนินการแบบไหน เขาสูกระบวนการกระจายหุน แลวเขาสูกระบวนการตลาด 

ขายทั้งนั้นละครับ  และที่ขาย  ๆ  เขาไปทั้งหลายแหลนี่  ก็เปนรัฐวิสาหกิจที่อยู ใน

กระบวนการที่ใกลประชาชน แลวก็เกิดความมั่นคงแกประเทศชาติทั้งนั้น เพราะวาตรงนั้น

มันไดเนื้อดีครับ มันไมมีกระดูกเลย เนื้อติดมันลวน ๆ นะครับ เพราะที่ขาย ๆ กันไป

ทั้งหลายแหล สิ่งเหลานี้นะครับ เปนสิ่งที่เราไมอยากจะเห็นนะครับ ก็จึงไดใหดําเนินการ

กันไว แตถาเผื่อเกิดมีความจําเปนจริง ๆ ที่จะ จะ จริง ๆ เกิดมันมีความจําเปนเหลือเกินนี่ 

อยูไมไหวแลวองคกรนี้ ถาเผื่อไมแปรนี่มันไปไมได สภาพไปไมได เราเปดชองไวครับ เรา

เปดชองไวแลววา เวนแตจะไดรับการเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน ก็คือ เขาสูกระบวนการ

รัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาเห็นชอบ เพื่อเปนการกลั่นกรองในเบื้องตนเสียกอน ในกระบวนการ

ในการรับฟงประชาพิจารณ หรืออะไรทั้งหลายแหล ที่เขียนกันไวทั้งหลายแหลนี่ เปนเรื่อง

ที่ออกมาเปนนามธรรมทั้งนั้น ไมเคยเกิดเปนรูปธรรมเลยครับ เราก็อยากจะเห็นวา ถาเผื่อ

ไมกระทําการใด ๆ แลว ก็คือ ไมมีการแปรรูปแลวนี่ ก็จะปลอดภัยกับสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน แลวก็ความมั่นคงนะครับ และเวนจะไดรับการเห็นชอบจาก

สภาเสียกอน ------------------------------------------------------------------------------------------ 

        

                 - ๔๐/๑ 



 ๑๐๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๔๐/๑ 

 

นี่เปนคําที่เราเปดชองไวนะครับ ขออนุญาตใชคําสุดทายครับ ตามพจนานุกรม                  

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นะครับ หนา ๗๑๘ ในพจนานุกรม เขาบอกไววา 

การแปรรูป มีเพื่อนหลายคนมาถาม การแปรรูปคืออะไร การแปรรูป ก็คือ วิธีเอาเถาถาน

และกระดูกศพที่เผาเสร็จแลวบนกองฟอนมาเรียงลําดับเปนอยางรูปคน ใหหัวไปอยูทิศ

ตะวันตก แลวคอยหันกลับมาเปนทิศตะวันออก เพื่อจะบังสุกุล แสดงวา การแปรรูปนี้มีแต

ความตายเกิดขึ้นในอนาคตขางหนาครับ เอวัง สะระนัง คัจฉามิ (เอวํ สรนํ คจฺฉามิ) ครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

คราวนี้ตองขอกรรมาธิการแลวครับ ชวยชี้แจงทีครับ  

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ ทานสมาชิกหลายทานไดอภิปรายในประเด็นที่ผม

ยอมรับวา เปนประเด็นเผ็ดรอนพอสมควรในสังคมไทยนะครับ แลวก็ไมเฉพาะแต  

ประเทศไทยเทานั้น ในประเทศอื่น ๆ ก็มีประเด็นเหลานี้ กลายเปนประเด็นการเมือง 

กลายเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยางมาก เพราะวามีการนําเอาขอมูลตาง ๆ นี่               

มาพูดจาวากลาวกัน โดยที่ขอเท็จจริงนี้อาจจะเปนอีกอยางหนึ่งนะครับ ผมขออนุญาต

เร่ิมตนอยางนี้นะครับวา โดยฐานะแลวนี่นะครับ รัฐจะตองมีหนาที่ในการจัดเรื่องของ

สาธารณูปโภค ดูแลใหประชาชนไดรับประโยชนสุขอยางถวนหนา อยางในอดีตนี่นะครับ 

รถไฟก็เปนกรมรถไฟ เปนกิจการสาธารณูปการที่รัฐนี่เปนเจาของ แตอดีตนี่ ไฟฟา              

โทรเลข โทรศัพท ก็เปนกิจการหนึ่งของรัฐ ในรูปของหนวยราชการ ของกรมไปรษณีย เปน

ตน นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่ออยูไป อยูไปนี่ ก็ปรากฏวา มันเกิดปญหาความไมคลองตัว 

ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ เกี่ยวกับงบประมาณ เกี่ยวกับบุคลากรนะครับ ก็เลยมี

การแยกออกมาเปนรัฐวิสาหกิจ จากเดิมที่เปนกรมรถไฟ เปนกรมไปรษณีย เปนเรื่องของ

โรงไฟฟานะครับ มาเปน กิจการรัฐวิสาหกิจ แลวก็เห็นกันวา คิดกันวา รัฐวิสาหกิจนี่ นาจะ

เปนกิจการที่จะเชื่อมประโยชนระหวางรัฐกับเอกชนกับประชาชนผูใชไดอยางเต็มที่ ก็คือ                 

มีการบริหารจัดการอยางเอกชนนะครับ แตขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีความเปนรัฐอยู ก็คือ          

 



 ๑๐๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๔๐/๒ 

 

รัฐนี่เปนเจาของนะครับ แตรูปแบบนี่นะครับ ในการแยกออกมาจากรัฐนี่ ก็มีแตกตางกัน 

บางรูปแบบก็ตั้งโดยกฎหมายพิเศษนะครับ บางรูปแบบก็ตั้งโดยเปนการจดทะเบียนเปน

บริษัทจํากัดนะครับ หรือเปนบริษัทมหาชนไปเลยก็มีนะครับ ตัวอยางเชน บริษัท             

การบินไทย เปนตัวอยางของกิจการของรัฐ ที่ออกมาในรูปของบริษัทจํากัดนะครับ แลวก็

จดทะเบียนในตลาดในที่สุด แลวก็กลายเปนกิจการของรัฐที่มีการซื้อขายหุนกันในตลาด

หลักทรัพย มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ เพราะรัฐยังถือหุนเกินกวา ๕๐ เปอรเซ็นต เมื่อใด             

ก็ตามที่ รัฐถือหุนนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต ก็จะถือวา ไมใชรัฐ รัฐวิสาหกิจ ใหถือวา              

เปนเอกชน ทั้งนี้ ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ ๒๕๐๒ นะครับ ซึ่งมีบัญญัติของความ

เปนรัฐวิสาหกิจไววา วัดที่ตรงที่รัฐนี่ถือหุน ทั้งทางตรง ทางออมนี่นะครับ ๕๐ เปอรเซ็นต 

ซึ่งในระยะที่ผานมานี่นะครับ ก็มีกิจการหลายกิจการที่รัฐไดมีการแปลงสภาพจากความ

เปนรัฐวิสาหกิจ ใหเปนเอกชน ทั้งที่เปนกิจการสาธารณูปโภคนะครับ ผมยกตัวอยาง ก็คือ  

กรณีของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด หรือ อีสท วอเตอร 

(East  Water) ของการประปาภูมิภาค ซึ่งไดกอตั้งขึ้นมา แลวก็สุดทายนี่นะครับ การประปา

ภูมิภาคก็ถือหุนเพียง ๔๔ เปอรเซ็นต แลวก็บริษัทดังกลาวก็ไดมีการนําเขาไปสูตลาด

หลักทรัพย อันนี้คือตัวอยางของกิจการสาธารณูปโภคนะครับ ขั้นพื้นฐาน ก็คือ เร่ืองน้ํา 

แตสุดทายรัฐก็ไดนําไปสูการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แลวก็เปนประโยชนกับทุก

ฝาย ๑. ก็คือ ไมเปนภาระตอรัฐบาลในการที่จะตองไปกูเงินมาเพื่ออุดหนุน ๒. มีการ

บริหารจัดการอยางเปนอิสระจากรัฐนะครับ เปนความสามารถของบริษัทดังกลาวที่จะ

ระดมทุนไดนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๔๑/๑ 

 

 

 

 



 ๑๐๓
สสร ๒๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๔๑/๑ 

 

ขณะเดียวกัน ประชาชนที่ประสงคจะลงทุนนะครับ หรือกองทุนตาง ๆ ที่เราพูดกัน ไมวา  

จะเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. ที่มีเงินเหลือลนนะครับ ขณะนี้เรามีกองทุน

ตาง ๆ ทั่วประเทศ ๓ กองใหญ ๆ ก็คือ กองทุน กบข. มีเงินอยูประมาณสามแสนกวาลาน               

มีกองทุนประกันสังคมอีกสามแสนกวาลาน ของผูใชแรงงานนะครับ แลวก็ของกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพอีกประมาณสามแสนกวาลาน ทั้งหมดนี่ ๑ ลานลานบาท เงินเหลานี้นี่      

นะครับ ซึ่งที่ผานมานี่พยายามจะไปฝากกับแบงก (Bank) พาณิชย ในชวงที่กอนวิกฤติ          

ก็ไดรับผลตอบแทนดี ชวงหลังนี่ผลตอบแทนนอยมาก และบางแหงก็ถึงกลับปฏิเสธไมรับ

เงินเหลานี้ เพราะฉะนั้นเงินของการลงทุนเหลานี้นี่มีปญหามาก ขณะนี้ก็จะพยายาม            

ด้ินรนที่จะไปลงทุนในตางประเทศกัน ไปซื้อหุนของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย

ของสิงคโปร หรือของญี่ปุน หรือของอเมริกา เปนตนนะครับ เงินของคนไทยแท ๆ นี่       

นะครับ ของเราเองไมมีที่ลง แตตองไปลงในตางประเทศ ขณะเดียวกันของเราเองนี่                  

มีกิจการของรัฐอีกไมนอยที่ขาดแคลนเงิน แลวก็ไมสามารถที่จะระดมทุนเองได ตองใหรัฐ

ไปกูเงินมานะครับ ตองไปกูโออีซีเอฟ (OECF – Overseas Economic Cooperation 

Fund) ในอดีต หรือเจบิก (JBIC – Japan Bank for International Cooperation)                         

ในปจจุบัน อยางกรณีรถไฟฟาเปนตัวอยาง ที่รัฐตองพยายามไปขอเงินกูจากโออีซีเอฟ 

จากเจบิก หรือจากรัฐบาลญี่ปุน ตองไปจายดอกเบี้ยใหเขา แลวก็ทนรับความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน กลายเปนหนี้ของรัฐไป ทั้งที่เงินของเราภายในนี่มี และตอไปในอนาคต

นี่นะครับ เมื่อเราสงเสริมการออมเพื่อชราภาพ เงินของเราจะมีมากขึ้น เราก็จะไมมีที่ลง 

เพราะบริษัทใหญ ๆ ของเอกชนนี่มันไมคอยมีแลว มีแตอยูในภาคของรัฐเปนสวนใหญ            

ที่เหลืออยูนะครับ เพราะฉะนั้นกรณีตัวอยางของกิจการประปา ซึ่งเปนกิจการขั้นพื้นฐานนี่

นะครับ ที่ไดแปลงสภาพเปนเอกชน แตขณะเดียวกันรัฐก็ยังถือหุนใหญนะครับ ก็คือ            

ถือหุน ๔๙ เปอรเซ็นต ก็ยังเปนกิจการที่ทําประโยชนใหบริการน้ําแกประชาชนในภาค

ตะวันออกไดอยางทั่วถึง ทําประโยชนในแงของการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้    

นะครับ ปรัชญาของการแปรรูป ก็คือ เร่ืองของการแยกการบริหารจัดการนี่ออกจาก              

การกําหนดนโยบาย  และออกจากการกํากับ  ในอดีตนะครับ  กิจการของรัฐ  ไมวา   

                              



 ๑๐๔
สสร ๒๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นัชชา ๔๑/๒ 

 

จะเปนองคการโทรศัพทในอดีตนะครับ  หรือวากิจการน้ํานี่นะครับ  หรือไฟฟานี่ ผูที่

เปนผูดําเนินการนี่ จะมีบทบาททั้งเปนผูกําหนดนโยบายเสียเอง เปนทั้งผูกํากับเสียเอง

แลวก็เปนทั้งผูจัดการเสียเองนะครับ มันก็เลยเกิดปญหาความไมคลองตัว เกิดปญหา                    

การแทรกแซงของฝายการเมือง เกิดปญหาในเรื่องของความมีปญหาทุจริตภายในเกิดขึ้น

นะครับ เพราะฉะนั้นหลักของการแปรรูปนะครับ ก็คือวา จะพยายามแยกการบริหาร

จัดการออกมานะครับ ในขณะที่รัฐนี่ ในเรื่องของนโยบายก็ดี ในเรื่องของการกํากับก็ดี              

ยังตองดูแลรักษาอยู รัฐจะไปทอดทิ้งประชาชนในเรื่องสาธารณูปโภคไมไดนะครับ ก็คือ 

ไมวาจะเปนเรื่องกิจการน้ําหรือไฟฟาก็ดี รัฐจะตองดูแลตอไป โดยการตั้งองคกรขึ้นมา

กํากับนะครับ เพราะฉะนั้นกิจการที่รัฐกํากับนะครับ ยกตัวอยาง ที่เรามีการถกเถียงกันมา

พอสมควรในสัปดาหที่แลว ก็คือ กิจการโทรคมนาคมนะครับ พวกเราไดมีการเห็นพองกัน

วาควรจะมีองคกรกลางที่จะมาดูแลเรื่องของโทรคมนาคม นั่นคือกิจการกํากับ ที่จะดูแล

ไมใหบริษัทหรือกิจการของรัฐที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเอาเปรียบประชาชนนะครับ    

ที่จะใหเขาอยูในกรอบ ถาจะมีการปรับราคา จะมีการปรับมาตรฐาน จะมีการปรับ

คุณภาพนี่ รัฐจะตองใหความเห็นชอบ โดยผานองคกรกํากับเหลานี้นะครับ ความชัดเจน

ตรงนี้จะตองมีนะครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้นะครับ ผมจึงขออนุญาตเรียนตอเนื่อง             

ไปเลยนะครับวา พรบ. ทุนที่ออกมาเมื่อหลายปที่แลว ซึ่งกระผมก็มีสวนเกี่ยวของดวย            

นะครับ มีเจตนาที่อยากจะใหระบบของการปรับปรุงประสิทธิภาพสวนนี้เกิดใหเร็วขึ้น              

ก็คือ เร่ืองของการจัดการนี่ ควรจะแยกออกมาเสียนะครับ เพราะตัวอยางอยางเม่ือกี้ที่ผม

ยกไปนะครับ เร่ืองของกรณีน้ํา ที่จริงนอกจากกรณีน้ํานี่นะครับ ไฟฟาเองก็ยังเปนอีก

ตัวอยางหนึ่งที่ไดมีการเปลี่ยนจากความเปนรัฐวิสาหกิจมาเปนเอกชนเชนกันนะครับ           

ผมยกตัวอยาง ๒ องคกรนะครับ ก็คือ กิจการของบริษัทผลิตไฟฟา จํากัด หรือเอ็กโก 

(EGCO – The Electricity Generating Public Company Limited) นะครับ หรือบริษัท

ผลิตไฟฟาราชบุ รี ๒ หนวยงานนี้ เดิมทีก็ เปนโรงไฟฟาของรัฐนะครับ เปนกิจการ

รัฐวิสาหกิจ ตอมารัฐก็ไดมีการขายศูนยนี้ออกไป แลวก็นําไปสูการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย กิจการเหลานี้ก็เอื้อประโยชนใหกับประชาชนในการไปลงทุนไดนะครับ --------                        

           - ๔๒/๑ 



 ๑๐๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๔๒/๑ 

 

มีกองทุนตาง ๆ ไมวาจะเปนกองทุนของ กบข. เอง  หรือของประชาชนเองก็ไปลงทุน  

ประชาชนก็ไปลงทุนไดนะครับ ขณะเดียวกัน กิจการเหลานี้ก็มีการบริหารเยี่ยงเอกชน     

ก็คือ มีการจัดการ ปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับ ไดคาไฟฟาที่ต่ําลง เปนประโยชนตอ

ประชาชนที่จะไดใชไฟฟา และกิจการสาธารณูปโภคเหลานี้ในราคาที่ เหมาะสม               

แตขณะเดียวกันการกํากับดูแล ภาครัฐก็ยังดูแลอยู โดยผานองคกรที่เปนอยู เพราะฉะนั้น

อยางที่กระผมจะขอกราบเรียนนะครับ วา นั่นคือที่มาของความพยายามที่ไดเกิดขึ้น ซึ่ง 

ไมเฉพาะแตประเทศไทยนะครับ หลาย ๆ ประเทศในโลกนี่ ก็ไดพยายามที่จะผลักดันใน

สวนนี้ ก็คือ ใหการบริหารจัดการมีความคลองตัวขึ้นนะครับ มีความรวดเร็วขึ้น เมื่อคืนนี้

ทางทาน สสร. ทานหนึ่ง ก็ยังพูดออกมาวา งานของรัฐนี่ บางอยางทําไมได อยางเชน  

เร่ืองความรุนแรงของครอบครัวนี่นะครับ ภาครัฐก็ทําสิ่งเหลานี้สูเอกชนไมไดฉันใด ในเรื่อง

ของการบริหารจัดการนี่ก็เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้น พรบ. ทุนที่ออกมา กระผมขอ

กราบเรียนวา มีความประสงค ก็คือ อยากจะใหมีการเรงในสวนนี้ เพื่อจะไดเกิดประโยชน

ขึ้นมากับระบบนะครับ แตขณะเดียวกันนี่ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :               

ทานอาจารยพิสิฐครับ ทานใชเวลาไปครบกําหนดตามที่กําหนดแลวนะครับ ยังไมไดตอบ

คําถามเลย ก็คง ผมใหเวลาอีก ๑ นาทีนะครับ เพื่อกระชับ ตอบคําถามที่สมาชิกเขาตั้ง

คําถามเถอะครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต

ประทวงทานประธานนะครับวา ในเม่ือกระผมเองนี่เพิ่งชี้แจงคําถามตั้งหลาย ๆ คําถามที่

หลาย ๆ สสร. ทานไดถามขึ้นมานี่ กระผมควรจะไดรับโอกาสที่จะชี้แจง เพื่อทานจะได

นําไปพิจารณา ผมคงไมถูกจํากัดโดยเวลา 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : คงชา

ไปแลวครับ ถาประทวงคงไมไดแลวครับ เปนขอตกลงที่เรากําหนดอยางนั้นนะครับ              

ฝายกรรมาธิการก็ใชเวลาเทากับฝายสมาชิกครับ 

  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (กรรมาธิการ)   :   ผมขอรวบรัดเขาสูประเด็นนะครับ

วา ในเรื่องของการแปรรูปนี่นะครับ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกลาวไวนี่ มาตรา ๘๓ (๑๑) 



 ๑๐๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๔๒/๒ 

 

นี่นะครับ ไมไดมุงประเด็นเรื่องการแปรรูป เพราะถือวา การแปรรูปนี่กระทําได ประโยชน

ตาง ๆ นี่มีอยูนะครับ แตเรามุงไปในเรื่องของการล็อกไมใหกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานนี่

ตองตกอยูในการผูกขาดของเอกชนนะครับ อันนี้ คือ ประเด็นหลักที่อยากจะใหมีไวใน

มาตรา ๘๓ (๑๑) แลวก็ไมประสงคที่จะใหเกิดการขยาย ทําใหกระบวนการของการ    

แปรรูป ซึ่งหลายทานก็ไดอภิปรายไปแลววา เห็นชอบดวยนะครับ เกิดความลาชาตอไป 

นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                       

ก็เปนอันวา กรรมาธิการเขาชี้แจงแลวนะครับ ฝายที่ผูแปรญัตติทั้งหลายจะพอใจกับ     

คําชี้แจงหรือไม ก็ผมขอถามเรียงไปเลยนะครับ เร่ิมตั้งแตฝายกรรมาธิการเสียงขางนอย                       

เชิญคุณหมอครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ กราบเรียน                   

ทานประธาน ทานอาจารยเดโช สวนานนท และเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ ผมมีเวลา               

๕ นาที หรือ  ๑๐ นาที ครับ ทานประธานครับ ๕ หรือ ๑๐ ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

๑๐ นาที ครับผม 

  นายชูชัย ศุภวงศ  (กรรมาธิการ)   :  ๑๐ หรือครับ ขอบพระคุณครับ               

เร่ืองสําคัญนี้คงตองใชเวลานิดหนึ่งครับ ผมคิดวา ประเด็นไมไดอยูที่วาแปรรูปแลวดี

อยางไร ประเด็นไมไดอยูที่วา ไมแปรรูปแลวถึงจะดี แตประเด็นอยูที่วา สาธารณูปโภค             

ขั้นพื้นฐานนั้น อันจําเปนตอการดํารงชีวิตนี่ ถาอยูในมือของเอกชน จะตองอยาใหเกิด

ความผูกขาด กระบวนการนี่ตองโปรงใส คําถามอยูที่วา แลวทําไมไมใหผานรัฐสภา 

ประเด็นมันอยูแคนี้แหละครับ ในชั้นกรรมาธิการยกรางก็พูดกันเรื่องนี้นะครับ แตวาก็คง

เห็นวา การเขียนวา ตองใชความระมัดระวังไมใหเกิดการผูกขาด นั้นเพียงพอแลว ผมมี

คําถามครับวา ใครกันครับที่สามารถประกัน คุมครองวา สิ่งที่คนไทยเปนหวงจะไมเกิดขึ้น 

รัฐบาล คณะรัฐมนตรี ผูบริหารประเทศแตละยุค แตละสมัยที่ผานมานี่ ก็ทําใหเราเห็นแลว

นะครับวา มีการขายสมบัติของชาติ บางทานก็พูดถึงขนาดวา ปลนชาติ ปลนประชาชน  

 



 ๑๐๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สุพิชชาย ๔๒/๓ 

 

แลวผมก็เปนหวงวา ระบบการเลือกตั้งในภายภาคหนา ถาเรายังยอนรอยของป ๒๕๔๐  

ก็จะนําไปสูเผด็จการรัฐสภา แลวเมื่อนั้นแหละครับ ทุกอยางจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แลวสิ่งที่

เราไมอยากเห็นเราก็จะไดเห็นอีก ที่พูดเชนนี้ ผมไมไดบอกวา เราจะไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

นะครับ  แตวา ผมอยากจะบอกวา รัฐวิสาหกิจขณะนี้มีประมาณกวา ๖๐ แหง ทรัพยสิน

ทั้งหมดรวมกันไมนอยกวา ๔ ลานลานบาท ------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๓/๑ 

 



 ๑๐๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๔๓/๑ 

 

พนักงานที่อยูในวงการนี้ก็กวา ๑ ลานคน มีงบประมาณรวมกันปละ ๑ ลานลานบาท   

กวานั้นนะครับ ทํารายไดใหกับแผนดินปละไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ ลานบาท รัฐวิสาหกิจ               

จึงเปนขุมทรัพยที่มีฝูงแรง ในคราบของ จะเปนนักเลือกตั้งก็ตาม จะเปนอํามาตยก็ตาม 

หรือวาจะเปนกลุมทุนก็ตาม มารุมทึ้งกันทุกยุค ทุกสมัย ที่ผานมา ผมคิดวา ถาเราไดวาง

กรอบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ดี เหมาะสมกับประเทศ ก็นาที่จะทําใหเกิดความปลอดภัย

มากขึ้น ผมเสนอตรงนี้ครับ ขอที่ ๑ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตองเปนไปเพื่อคุมครอง

ประโยชนของสาธารณะ  ขอที่ ๒  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตองเปนไป เพื่อคุมครองสิทธิของ

ผูบริโภค ถาคุมครองสิทธิของผูบริโภคบางกลุม ก็ตองกลับไปอานขอแรกครับวา ไมได

เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ และประเด็นที่ ๓ นี่ ผมคิดวา เปนเรื่องที่สําคัญมาก คือ

กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการการแปรรูปนี่ ตองโปรงใส ตรวจสอบได และประเมินได                

ตองศึกษา วิเคราะหทางวิชาการอยางเปนระบบ ครบถวน สมบัติของชาติ สมบัติของ

แผนดินนี่ เปนสิ่งที่มีคุณคา ประการที่ ๔ ขอมูล เอกสาร รายงานของการศึกษา วิเคราะห

ทางวิชาการ ตลอดจนผลการดําเนินงานหลังแปรรูปแลวนี่ก็ตาม ทั้งหมดจะตองเปดเผย

ตอสาธารณะอยางสม่ําเสมอ และประการสุดทาย เปนขอที่กรรมาธิการเสียงขางนอย

เสนอนี่ครับ ขอความเห็นชอบจากรัฐสภานี่นะครับ เรามีรัฐสภา ทําไมเราไมขอความ

เห็นชอบจากรัฐสภา เขาเปนผูแทนของปวงชนชาวไทยที่ดูแลทรัพยสมบัติของชาติ                

ในแผนดินสยาม การเขาสภานี่ ก็คือ การเปดเผยตอสาธารณะนั่นเอง สาธารณชนไดรับรู

วาใครไปทําอะไร ที่ไหน อยางไร เราทําใหสภาแหงนี้เปนสภาที่โปรงใส หลังคาโปรงใส 

กระจกโปรงใส ประชาชนคนขางนอกสามารถมองเขามาไดอยางทะลุปรุโปรง และเห็นวา

ใครมีผลประโยชนแอบแฝง แคไหน อยางไร ผมมีประสบการณตรงครับ ทานประธานครับ 

เปนเหตุใหที่ผมตองมาเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย โดยที่ไมไดอยากทําเลยครับ การมา

เปนกรรมาธิการเสียงขางนอย แตวาการที่ไมผานรัฐสภา การที่ไมมีกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นที่เปดเผย โปรงใสนี่ เปนสิ่งที่รับไมได ประสบการณที่ผมมี ประสบการณตรง

ก็คือ ผมเปนกรรมการในมูลนิธิเพื่อผูบริโภค ทานทั้งหลายคงจําไดดีนะครับ ทานอาจจะ     

ไมรูวา กรรมการมูลนิธิเพื่อผูบริโภคมีใครบาง แตสิ่งที่ทานไดรู ไดเห็น ก็คือ คุณสารี อองสมหวัง                 

 



 ๑๐๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๔๓/๒ 

 

คุณสายรุง ทองปลอน หรือคุณรสนา โตสิตระกูล ไปยื่นคําฟองตอศาลปกครองกลางครับ 

ศาลปกครองสูงสุดครับ ฟองนายกรัฐมนตรีครับ  ฟองสํานักนายกรัฐมนตรี  ฟอง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เพื่อนผมเองนะครับ แลวก็ฟองคณะรัฐมนตรี เปนผูถูก

ฟองที่ ๕ นะครับ เพื่อใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ๒ ฉบับนะครับ เปนพระราชกฤษฎีกา 

๒ ฉบับ ที่นําไปสูการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ไปเปนของเอกชนครับ 

เปนบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ทานประธานครับ การแปรรูปนี่ มันใชเครื่องมืออันหนึ่ง 

คือ พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พรบ. ฉบับนี้นักวิชาการที่ทําการศึกษาวิจัย บอกวา มีจุดออน   

นะครับ และมีจุดออนที่สําคัญ คือ ขาดการคุมครองประโยชนของสาธารณะ แตอยางไร           

ก็ตาม ผมอยากจะเรียนวา การใช พรบ. ฉบับนี้ ถาใชกันอยางจิตสาธารณะ จิตใจที่

โปรงใส เห็นแกชาติบานเมืองเปนที่ตั้ง ก็ยังพอไปไดครับ ใน พรบ. ฉบับนี้มีกลไกที่ทํา

หนาที่ตอเนื่องสัมพันธกันดังนี้ครับ มีคณะรัฐมนตรี มีคณะกรรมการนโยบายทุน

รัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท คือ บริษัทเอกชนที่รับชวงจาก กฟผ. 

นั่นแหละครับ มีคณะกรรมการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และขั้นตอน

สุดทาย คือ การออกพระราชกฤษฎีกา เพื่อใหเปลี่ยนสถานภาพ กฟผ. ไปเปนบริษัทของ

เอกชน ชื่อบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในทุกขั้นตอนนี่ครับ ทานประธานครับ เพื่อน ๆ 

สมาชิกครับ ไปอานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดสิครับ ศาลปกครองสูงสุดชี้ใหเห็น

ถึงความไมโปรงใส ผลประโยชนทับซอน ---------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๔/๑ 



 ๑๑๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๔๔/๑ 

 

โดยรัฐบาลในยุคนั้น สมัยนั้น สงคนของตัวเองเขาไปอยูในกลไกตาง ๆ ที่ผมพูดเมื่อกี้               

นะครับ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นทําเพียงรูปแบบ ผูมีสวนได สวนเสีย สาธารณชน

ไมมีโอกาสไดรูขอมูล เอกสารหลักฐานที่ครบถวน แตที่สําคัญ ทานประธานครับ มีการโอน

อํานาจมหาชนใหกับบริษัทเอกชนครับ อํานาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนอํานาจ

มหาชน ที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไวสําหรับรัฐ รัฐเทานั้นครับ ผมไมแปลกใจ เมื่อตอนที่

อภิปรายกัน มาตรา ๔๒ เร่ืองเวนคืนอสังหาริมทรัพย เหตุใดเพื่อน สสร. ทานหนึ่ง บอกวา  

เพื่อกิจการของรัฐ ก็เพราะเหตุนี้นะครับ เขาเอาสมบัติของชาติไปแบงปนกันอยาง          

ไรยางอายที่สุด เราจะมีหลักประกันอะไรละครับ ถาฝายบริหารกระทําการเยี่ยงนี้อีก ไมมี

หลักประกันอันใดเลยครับ วา ระบอบทักษิณจะไมกลับคืนมาในชื่ออ่ืน ถามีระบบ

กระบวนการเลือกตั้งอยางที่เรากําลังทําอยู อํานาจที่ไดไปเปนอํานาจของมหาชนครับ             

แตบริษัทเอกชนกลับใชอํานาจนั้น ในการมีมติโอนเขื่อน อางเก็บน้ํา จํานวน ๒๑ แหง        

โอนที่ดินที่ตั้งอยูบริเวณเขื่อน อางเก็บน้ํา แลวก็ยังจะมีการเตรียมโอนที่ดิน ซึ่งเปนที่ตั้ง

โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาพลังน้ํา ในทองที่อําเภอบางปะกง และกําลังจะโอนสิทธิ

เหนือพื้นดิน เกี่ยวกับพลังไฟฟา ระบบการสงไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา และทรัพยสินอื่น ๆ 

โครงขายทั่วประเทศครับ ทานประธาน ศาลปกครองสูงสุดนี่นะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

เหลืออีก ๑ นาทีเทานั้นนะครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผมโชคดีนะครับ ที่ทานไดใชดุลยพินิจ 

บอกวา เปนการใชดุลยพินิจที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทรัพยสมบัติ ซึ่งเปนสาธารณสมบัติ    

ก็รอดพนจากเงื้อมมือของโจรครับ ผมคิดวา บัดนี้ เพื่อนสมาชิกทั้งหลายไดมีโอกาสไดมา

กําหนดกฎ กติกาของประเทศ สาธารณสมบัติอยูในมือของทานแลวครับ ผมมีความ

เชื่อม่ันวา ทานมีจิตวิญญาณสาธารณะ ที่จะคุมครอง ปกปองสาธารณสมบัติ เพื่อให

ลูกหลานภายในรุนหนาตอไปครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ตองวนมาที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ จะมอบหมายใหใครพูด หรือวาจะพูด

เองครับ รอบ ๒ ครับ ไมตอบโตอยางนี้ครับ ดวนครับ เชิญครับ 



 ๑๑๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๔๔/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ กรรมาธิการ    

เขาจะชี้แจง ขอฟงเขาอีกนิดหนึ่งกอนไดไหมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

คงไมครับ ก็ของเราหมดแลว กรรมาธิการจะตอบสุดทายแลวครับ ไมมีรอบ ๓ อีกแลวครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กรรมาธิการขออนุญาตชี้แจงกอน ตามที่อาจารยเจิมศักดิ์ ไดไหมครับ นิดเดียวสั้น ๆ ครับ 

ไมนานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มิฉะนั้นก็จะวนกันไปรอบ ๓ ครับ ถาเผื่อวา รอบ ๓ แลว ก็รับไมไดแลวครับ เวลามันใช

มากเกินไปครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ผมรอบเดียวครับ 

กรรมาธิการไมพูดอีกแลวครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  มิได

ครับ หมายความวา กรรมาธิการจะไมตอบอีกแลวตอไปนี้ ใชไหมครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ใชครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไดครับ ถาอยางนั้นครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับวา ระบบการบริหารงานของประเทศ เราทําดวย           

หลายวิธีการ จริง ๆ ก็มี ๓ รูปแบบใหญ ๆ รูปแบบที่เราใชระบบราชการเปนตัวขับเคลื่อน

ของระบบงานภาครัฐ เรามีรัฐวิสาหกิจ ก็เปนอีกระบบหนึ่งที่ขับเคลื่อนภาครัฐเชนเดียวกัน  

แลวก็ในทายที่สุด เรามีองคการมหาชนครับ ซึ่งเปนหนวยงานประเภทที่ ๓ เกิดขึ้น               

พูดงาย ๆ คือ ณ ปจจุบันนี่ เรามี ๓ ประเภท หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน ในสวนขององคการมหาชน ประทานโทษครับ ในสวนของรัฐวิสาหกิจนั้น              

ผมอยากกราบเรียนทานสมาชิกทั้งหลายวา  ในทางกฎหมายนี่  มันมี รัฐวิสาหกิจอยู                



 ๑๑๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๔๔/๓ 

 

๔ ประเภท ประเภทที่ ๑ คือ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินะครับ อยากตั้ง

รัฐวิสาหกิจ ๑ แหง ตองออกพระราชบัญญัติ ๑ ฉบับ รัฐวิสาหกิจกลุมนี้มักมีคําวา การ 

นําหนา กอไก สระอา รอเรือ นะครับ การไฟฟา การประปา การทาเรือ การทาอากาศยาน 

สมัยกอน ประเภทที่ ๒ ครับ ทานประธานครับ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา 

โดยอาศัยอํานาจตาม พรบ. วาดวยการจัดตั้งองคการรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐวิสาหกิจ

กลุมนี้มักมีคําวา องคการ นําหนา สมัยกอนก็ องคการรถไฟฟามหานคร องคการ       

สวนพฤกษศาสตร องคการอะไรอีกหลายองคการดวยกัน ประเภทที่ ๓ คือ รัฐวิสาหกิจ

ที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีคําวา บริษัท ตอทาย เร่ิมตน และ

ตอทายดวย จํากัด การบินไทย จํากัด บริษัทน้ํามันบางจาก จํากัด อยางนี้เปนตน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด เปนตน ---------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๔๕/๑ 



 ๑๑๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ปทิตตา ๔๕/๑ 

 

ประเภทสุดทายครับ รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ไดแก รัฐวิสาหกิจที่ไมมี

ฐานะเปนนิติบุคคล เชน โรงงานยาสูบ โรงพิมพตํารวจ สถานธนานุเคราะห รัฐวิสาหกิจมี 

๔ ประเภท และการจัดตั้ง การยุบเลิกนั้นไมเหมือนกัน ถาตั้งโดยพระราชบัญญัติก็มักจะ

ตองยกเลิก หรือแปรรูปโดยพระราชบัญญัติ ถาตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ก็ตองยุบเลิก หรือ

แปรรูปโดยพระราชกฤษฎีกา ตั้งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตั้งตามมติ

กันตอ ก็วาไปตามนั้นนะครับ เมื่อป ๒๕๔๒ มีแนวคิด เมื่อป ๒๕๔๒ มีคนมีแนวคิด                 

นักกฎหมายมีแนวคิดวา ถาอยากแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ประเภทที่ ๑  นี่ คือ ตั้งโดย

พระราชบัญญัตินี่ แลวตองออก พรบ. นี่ใชเวลานาน เสียเวลามาก ทานทั้งหลายที่อยูใน

ระบบราชการคงรูนะครับ อยากปรับปรุง พรบ. ของพวกเราเองนี่ ก็ตองใชเวลาสองสามป

ดวยกัน ในทายที่สุดนี่ ก็มีขอยุติในทางกฎหมาย ซึ่ง ณ วัน ป ๒๕๔๒ เห็นวาถูกตอง               

ณ ป ๒๕๔๙   ๒๕๕๐ เราเห็นวา ไมถูกตอง เกิด พรบ. ฉบับหนึ่งครับ เรียกวา พรบ.          

ทุนรัฐวิสาหกิจ ๒๕๔๒  พรบ. ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระ ก็คือวา นับแตนี้ตอไป รัฐวิสาหกิจที่ตั้ง

ขึ้นตามพระราชบัญญัตินี่ไมจําเปนตองแปรรูปโดยพระราชบัญญัติอีกตอไป แตสามารถ

แปรรูปโดยพระราชกฤษฎีกาได ซึ่งในขณะนั้น เมื่อออกกฎหมาย ในป ๒๕๔๒ นี่ ไดมี

สมาชิกสภาจํานวนหนึ่ง ไมแนใจวารวมสมาชิกสภาของพวกเราหลายคนที่นั่งอยูที่นี่ดวย

หรือไมนะครับ ไดยื่นเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ขอใหวินิจฉัยนะครับวา รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น

โดยพระราชบัญญัตินี่ แตวาเวลาแปรรูปนี่มาแปรรูปโดยกฤษฎีกานี่ มันชอบดวยกฎหมาย

หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยครับวา พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจ ๒๕๔๒ ชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ไมไดมีปญหาแตประการใดทั้งสิ้น หลังจากนั้น ก็เลยมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ตั้งตาม 

พรบ. อีกมากมายหลายฉบับดวยกัน ซึ่งสังคมไทยก็ไดเรียนรูแลวครับ แลวก็มีความเห็น

หลายเรื่องวา การแปรรูปโดยวิธีการออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเปนอํานาจของฝายบริหาร 

ไมนาจะเปนสิ่งที่ถูกตอง กรรมาธิการก็มีความเห็นที่คลายคลึงนะครับ ผมเขาใจวา                  

ทานสุรชัย หรือหลายคนก็พูดในทํานองเดียวกันนะครับวา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เรา

กําลังพูดถึงกันอยูนี่ นาจะทําได แตวาที่ถกเถียงกัน คือ วิธีการของการแปรรูปวา                      

จะทําอยางไร  จะแปรโดยพระราชบัญญัติ  หรือแปรโดยพระราชกฤษฎีกานั่นเอง   

 



 ๑๑๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ปทิตตา ๔๕/๒ 

 

จะแปรโดยอาศัยอํานาจของสภา  หรือแปรโดยอาศัยอํานาจของฝายบริหาร ประเด็น

มีอยูตรงนี้เทานั้นเองนะครับ เขาใจวากรรมาธิการเสียงขางนอย ไดยกคําพิพากษาของ

ศาลปกครองขึ้นมาวา  ศาลปกครองตัดสินใหการแปรรูป กฟผ. นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย 

ผมอยากกราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับวา ศาลปกครองไมได

ตัดสินนะครับวา การแปรรูปไมถูกตอง หรือไมควรมีการแปรรูป ไมไดตัดสินอยางนั้น     

นะครับ ศาลปกครองเพียงแตตัดสินวา กระบวนการแปรรูปที่เขียนในกฎหมายนี่ กับ

กระบวนการแปรรปูที่ทําโดยคนทั้งหลายใน กฟผ. นี่ ไมถูกตอง พูดงาย ๆ คือ กระบวนการ

แปรรูปไมถูกตองนะครับ  

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :   ผมขอใชสิทธิพาดพิงครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  คงตองใหผมพูดชี้แจง

เสียกอนนะครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอทานประธานวินิจฉัยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

คุณหมอครับ รอใหเขาพูดจบกอนนะครับ แลวผมจะใหสิทธิพาดพิงครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ ขอบพระคุณครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ 

กระบวนการแปรรูปของศาลปกครอง ศาลปกครองวา มีคนมีสวนไดเสียในกระบวนการ

แปรรูป การแปรรูปถึงไมถูกตอง แตศาลปกครองไมไดวินิจฉัยนะครับวา การแปรรูปทํา

ไมได ความจริงทานสุรชัยนะครับ ขออนุญาตเอยนาม กรรมาธิการเองก็เห็นตรงกัน        

นะครับวา มาตราที่เรากําลังพูดอยูนี่ ไมใชเร่ืองการแปรรูปโดยตรงหรอก แลวทานก็เห็น

ตรงกันนะครับวา การแปรรูปนั้น ควรจะทําได และไมควรสงสัญญาณวา เราทําเรื่องการ

แปรรูปไมได เพียงแตสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งหลายที่เราอยากคุมครอง เราอยาก

ดําเนินการนี่ ไมอยากใหตกเปนของเอกชน ซึ่งกรรมาธิการก็เห็นดวยอยางยิ่งนะครับ              

คําของกรรมาธิการนั้นอาจจะไมชัดเจนครับ ทานประธานครับ เปนอยางที่ทานสุรชัยวา 

เขียนวา ไมระมัดระวัง เขียนวา  คําวา  ระมัดระวัง  ก็อาจจะเกิดคําถามขึ้น กรรมาธิการ 

 



 ๑๑๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ปทิตตา ๔๕/๓ 

 
ความจริงเห็นดวยกับทานสุรชัยนะครับวา ถาตัดคํานี้ แลวหาคําที่เหมาะสม แลวยืนยัน

หลักการที่ตรงกันวา การทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเปนของประชาชนนั้นจะมีปญหา

ควรจะมีการทําความตกลงรวมกันในเรื่องคํา แลวก็ตัด คําวา ระมัดระวัง ทิ้ง นาจะเปน            

สิ่งที่ถูกตองครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ

ยินดีครับ และตกลงถอยคํากันได ประเดี๋ยวผมกลับมา ขอใชสิทธิพาดพิงของคุณหมอ

กอนนะครับ เชิญครับ สั้น ๆ หนอยนะครับคุณหมอ 

 
          - ๔๖/๑ 



 ๑๑๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๔๖/๑ 

 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ                    

ผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ หากไปกรอเทป (Tape) ฟงใหชัด ไมมีความขอใดเลย

ครับ ที่ผมบอกวา ศาลปกครองสูงสุดหามแปรรูปหรือไมหามแปรรูป แตผมชี้ใหเห็นวา 

กระบวนการที่ไมผานรัฐสภานี่นะครับ แลวกระบวนการที่ใชอํานาจบริหารอยางทวมทน   

นี่ครับ เปนกระบวนการที่ไมโปรงใส และนําไปสูการทําใหสาธารณสมบัติของชาตินี่อยูใน

มือของคนที่ไมซื่อสัตย นั่นนะคือหัวใจ เนนอยูตรงนี้นี่ครับวา เหตุไฉนจึงไมทําเรื่องนี้ให

โปรงใส ดวยการเปดเผยตอสาธารณะ โดยผานทางรัฐสภา แคนั้นแหละครับ แลวไมเคย

พูดเลยครับวา ไมเห็นดวยกับการแปรรูปทุกชนิด เพราะฉะนั้นผมคิดวา อยากจะทําความ

เขาใจในประเด็นเหลานี้นะครับ ถาเราเติมไปวา ใหผานกระบวนการของรัฐสภา แคนั้น 

ทุกอยางก็จบครับ แลวผมเชื่อวา ประชาชนคงพอใจที่จะไดมีการตรวจสอบ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ตองกลับไปทานเจิมศักดิ์หรือครับ ทําไมไมเอาทานสุรชัยกอนละ หรือวา

ทานจะ เอา ทาน เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ อยากจะ

ขอความกรุณาชวยดูนะครับ ผมคิดวา มันนาจะมีทางออก เมื่อผมตั้งคําถามไปวา (๑๑) นี่ 

ไมไดเกี่ยวของกับการแปรรูปได หรือไมได แตเปนเรื่องของการจัดสาธารณูปโภค            

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน จะตอง นะครับ ไอสาธารณูปโภค               

ขั้นพื้นฐานนี่จะตองจํากัดอยู ไมใหเอกชนเอาไปผูกขาด นั่นคือ เจตนารมณของมาตรานี้ 

ถาเชนนั้นนี่นะครับ  ผมจะขอความกรุณากรรมาธิการอยางนี้นี่  พอจะไปไดไหม                      

ผมอยากจะเขียนใหมันชัดเสียเลย ในเมื่อมีความเขาใจตรงกัน ทานทั้งหลายชวยผมดู            

นิดหนึ่งนะครับ ในบรรทัดที่ ๒ นี่ ที่ทานบอกวา ประชาชน เพื่อประโยชนในการรักษา

ความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และจะตองใชความระมัดระวังในการกระทําใด              

อันอาจทําใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขอเปลี่ยนเปน และตองมิใหสาธารณูปโภค               

ขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน                 

อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ โดยสรุป ผมขอแกคําวา ใชความระมัดระวังในการกระทําใด 

อันอาจทํา ออก และใสคําสั้น  ๆ  วา มิ มิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอ  



 ๑๑๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๔๖/๒ 

 

การดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชน  อันอาจกอความเสียหาย     

แกรัฐ  และจะขอความกรุณาคุณสุรชัยนะครับ ชวยพิจารณาวา ถาอยางนี้ ขอของ            

คุณสุรชัยที่ตอวา ไปใหสภงสภานี่ ไมตองเลย ไมตองมีแลว อยางนี้ไดไหมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เชิญกรรมาธิการครับ ยืนยันครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กรรมาธิการเขียนเรื่องความระมัดระวังทั้งหลาย ทานสุรชัยขอใหตัดออก กรรมาธิการ            

เห็นดวยครับ แลวก็ทานเจิมศักดิ์ไดเขียนใหเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับ โดยใชคําของ   

ทานเจิมศักดิ์นะครับ กรรมาธิการเห็นดวยครับ ขอความกรุณาทานสุรชัยดวยวา ถาตัด

ตอนทายทิ้งนี่จะไดไหมครับ ขอความกรุณาดวยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

คุณสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ บรรยากาศเริ่มดีขึ้น    

เร่ือย ๆ แลวนะครับ ผมวา มันจะดียิ่งขึ้น ถาวันนี้เราไมถึงหาทุมนะครับ ผมอยางนี้ไดไหม

อาจารยสมคิดครับ เรามาชวยกันหาทางออกนะครับ รวมทั้งของอาจารยเจิมศักดิ์        

ดวยนะครับ ที่ใชคําวา ตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ผมขอความกรุณาวา               

ใชถอยคําอยางที่ผมนําเสนอไวตอนตนไดไหมครับ ทานอาจารยสมคิด และทานอาจารย             

เจิมศักดิ์ครับ คือ ตองไมกระทําการใด  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ชวยพูดอีกทีสิครับ โปรดซ้ําอีกทีครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ตองไมกระทําการใด อันอาจทําให

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนตกอยูในความผูกขาด

ของเอกชน และ เวนแต ที่ผมแปรไวตอนทาย ทานประธาน ผมยินดีตดัออกครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

 



 ๑๑๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๔๖/๓ 

 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ               

คําของทานสุรชัย กรรมาธิการรับไดเลยครับ ขออนุญาตรับตามคําทานสุรชัยครับ 

   

          - ๔๗/๑ 



 ๑๑๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๔๗/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ตกลง

รับทานสุรชัย รับทานเจิมศักดิ์แลวนะครับ  ๒ ทานนี่รับแลว หมดแลว เหลือทานวุฒิสาร                

เชิญครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ กระผม วุฒิชาติ ครับ 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม วุฒิชาติ กัลยาณมิตร นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ตองขอประทานโทษครับ ทานวุฒิชาติครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ 

คือจริง ๆ ขอแชร (Share) ประสบการณนิดเดียวนะครับ คือ ขอสนับสนุนทานสุรชัย                  

นิดเดียว ดวยผมนี่เปนผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง ซึ่งกอตั้งภายใต พรบ. แพง

และพาณิชยนะครับ นอยใจทานอาจารยสมคิดนิดเดียว ไมเอยถึงชื่อ บริษัทขนสง จํากัด 

เลยนะครับ ทานประธานครับ ณ วันนี้ บริษัทขนสง จํากัด นะครับ ซึ่งใหบริการพื้นฐาน

ดานการขนสงสาธารณะ เรานี่นะครับ เปนกลไกอยางหนึ่งของรัฐนะครับ ในเรื่องของการ

ใหบริการ เราสามารถเปนกลไกชวยเหลือรัฐได การเดินรถในปจจุบันนี้นะครับ ตนทุน

อยางหนึ่งนะครับ ซึ่งเปนตนทุนกวา ๕๐ เปอรเซ็นต ของการเดินรถ ก็คือ ในเรื่องของ              

คาน้ํามันรถ เมื่อตนปที่ผานมานะครับ ตนป ๒๕๔๙ ที่ผานมา มีวิกฤติอยางหนึ่งเกิดขึ้น 

คือ คาน้ํามัน น้ํามันดีเซล (Diesel) นี่นะครับ ทะลุขึ้นไปเกือบ ๓๐ บาทนะครับ ผูประกอบการรถรวม

ตาง ๆ ที่อยูในของบริษัทขนสงนี่ ตางเรียกรองที่จะขึ้นราคา ซึ่งตอนนั้นประกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจนี่อยูในชวงขาลงนะครับ บริษทัขนสง จํากัด นี่ละครับ มีสวนเขามาชวยแกวิกฤติ

ตรงนี้นะครับ ดวยการ คือ ไมขึ้นราคาคาโดยสารนะครับ แลวอยางหนึ่ง ก็คือ เราไปลด

คาธรรมเนียมการเดินรถใหกับบริษัทรถรวมนะครับ ทําใหตนทุนการเดินรถของรถรวม 

หรือของภาคเอกชนนี่ลดลงนะครับ แลวชวยได อีกอยางหนึ่งครับ บริษัทขนสง จํากัด                  

นี่นะครับ แบกภาระในเรื่องของการใหบริการเชิงสังคม มีเสนทางหลายเสนทางนะครับ             

ที่บริษัทรถเอกชนไมวิ่ง เหตุผลเพราะวา โหลด แฟกเตอร (Load factor) ไมดีนะครับ             

วิ่งไปขาดทุน แตบริษัทขนสงตองวิ่ง เพื่อที่จะไมทําใหประชาชนเดือดรอนนะครับ 

เพราะฉะนั้นอยางหนึ่ง ซึ่งผมอยากจะวิงวอนนะครับ วันนี้นะครับ ถาจะมีการแปรรูปในสวน 



 ๑๒๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๔๗/๒ 

 

ของรัฐวิสาหกิจ หรืออะไรก็แลวแต ทานตองคํานึงถึงตรงสวนเหลานี้ใหดีนะครับ             

ผมคอนขางดีใจนะครับ ที่ทางกรรมาธิการยกราง กับทางทานสุรชัยนะครับ หรือพวกเรานี่

ตกลงกันไดในเรื่องขอความตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะแชรประสบการณตรงนี้

ใหฟงเล็กนอยครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ ก็เหลือรายเดียวนะครับ ที่ไมลงเอยกัน คือ ทานกรรมาธิการ      

เสียงขางนอย ฟงปรับปรุงอยางนี้ พอจะรับไดไหมครับทาน 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เดี๋ยวขอเสียงขางนอยกอนไดไหมครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมขอถามนิดเดียวครับ ทานประธาน ขอถามนิดเดียว

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

จะถามเปนอีกประเด็นหนึ่งหรือเปลาครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ไมใชครับ ถามทวงติงแคนั้นเองครับ ตั้งขอสังเกต    

แคนั้นเองครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ผมถามกรรมาธิการเสียงขางนอยนิดหนึ่งนะครับ เพราะวา ๒ ซีกนี้เขาตกลงกันไดแลว 

ดวยความยินดีอยางยิ่งนะครับ เหลือเสียงขางนอยขางเดียว ระหวางนี้เชิญทานเศวต              

ถาอยางนั้น  

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ 

คือ เร่ืองของผมไมเกี่ยวกับตรงนั้นหรอกครับ แตวาผมอานถอยคําใน (๑๑) แลว คอนขาง

จะหนักใจ และหมิ่นเหมมากครับ แปลวา จัดใหมีสาธารณูปโภคพื้นฐานนี่ จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตนี่ ก็แปลความวากันไป อภิปรายกันไปเกี่ยวกับเร่ืองของแสนลาน หมื่นลาน           

คราวนี้ผมสมมุติอยางนี้นะครับ ใหเปนรูปธรรม ผมสมมุติวา ผมอยูบานนอก ชนบทนี่              

เปนชุมชนหมูบาน  ๕  หลังคาเรือน ๑๐ หลังคาเรือน น้ําทา ประปาก็ไมมี แลวปรากฏวา  



 ๑๒๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๔๗/๓ 

 

ผมนี่ตองออกเงินกันไปทําประปามานี่ กลายเปนผมผูกขาดตัดตอน ไปวุนวายเถียงกัน

เร่ืองแสนลาน แลวทําใหผมเดือดรอนแลว ผมเดือดรอนแลวนี่ ผมผูกขาดแลวนี่ ถอยคํานี้

ทานตองเขียนใหดีครับ ฝากไปยังกรรมาธิการยกรางครับ เพราะวามอง แปลวาอยางนี้    

ก็ไดครับ แปลวาอยางผมพูดก็ได แนนอนเลย ทานอานดูใหดี ๆ นะครับ มันแปลชัดเจน

เลย เพราะฉะนั้นทานตองใชถอยคํากํากับใหมนะครับ อยางที่ ๑ ครับผม  อยางที่ ๒       

ผมอยากจะเสนออีกนิดเดียว เร่ืองของวา จัดให นะครับ ผมอยากฝากไปถึงวา สมทบ  

และหรือสมทบให ไดไหมครับ เพราะวาปญหาก็คือวา เราตองการไฟฟา เสาไฟฟา คือ

หมูบานนี่ สุดหมูบานมีไฟฟา แตปรากฏวา ไปอีก ๕๐๐ เมตร นี่ กลางนาผม ผมจะไปอยู

ตรงนั้น สรางจีดีพีใหม ถามีไฟฟาไป อีก ๕๐๐ เมตร ตองใช ๕ แสน ผมไมมีปญญา               

ชาติหนาตอนเชา ๆ ก็ไมได ปรากฏวา สมทบใหตามความเหมาะสม มีเพื่อนบานผมตาม

ไปอยูเยอะแยะ สรางจีดีพี สรางชาติมากมาย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทานคิดใหผม

หนอยตรงนี้นะครับ ผมไมบังคับกะเกณฑนะครับ ฝากอยู ๒ เร่ือง ขอบคุณครับ  

 

                 - ๔๘/๑ 



 ๑๒๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นงลักษณ ๔๘/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ เสียงขางนอยครับ ทานอาจารยเจิม มีอะไรอีกครับ นาจะยุติแลวใชไหมครับ 

ของอาจารยพอใจแลวนี่ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ มันมีถอยคําที่    

ยังตกลงกันนี่ ผมพยายามวิ่งใหทานนะครับ ตกลงกัน มันจะไดจบ ตอนนี้นี่นะครับ ที่ทาน

สุรชัยบอกวา คําที่เมื่อกี้นี้ ก็ตกลงไดแลวครับวา ก็เห็นตรงกันหมดแลววา เปลี่ยนเปนวา 

และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ใชคําวา มิให นะครับ อานไดความวาอยางนี้      

นะครับ จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน                

เพื่ อประโยชน ในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ  และตองมิ ให

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของ

เอกชน อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ นะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ชัดเจนไหมครับ ทานกรรมาธิการ ทานพยักหนา ตกลงครับ ขอบคุณมาก เหลือแตวา      

คําของกรรมาธิการเสียงขางนอยเทานั้นแหละครับ ที่จะยืนยันอยางไรครับ คุณหมอครับ     

เชิญครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธาน ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :               

เดี๋ยวขอโทษนะครับ คุณหมอครับ ขอโทษครับ เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมตกลงดวย จะเรียนทานประธานวา       

ผมตกลงดวย ตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เสนอครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับผม ขอบพระคุณครับ ผมจะไดบันทึกเปนเรกคอรด (Record) ไว ก็ถูกนะครับ                

เชิญคุณหมอครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผม ชูชัย ศุภวงศ ก็เห็นดีดวยครับ                 

ที่ขอเสนอของอาจารยเจิมศักดิ์ ประเด็นที่ผมสงสัย ก็คือวา ตอไปถาจะมีการแปรรูป จะมี 

 



 ๑๒๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๔๘/๒ 

 

กระบวนการขั้นตอนอยางไรครับ ตรงนี้ผมยังไมคอยชัดเจนเทาไร แตวาโดยหลักการนี่             

ก็ถือวา เห็นชอบดวยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาอยางนั้น ขอบพระคุณมากครับ เห็นชอบดวยกันหมด พรอมกันหมดทุกฝาย คงจะผาน 

ขอสังเกตตรงนั้นเราอาจจะ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการก็เห็นดวยกับคําของ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

เปนอันวาขอ ๑๑ เราผานไปดวยดีนะครับ มีขอติงอยางอื่นนะครับ ยกมือ ไมเห็นดวย   

หรือครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ วรรคแรกนี่          

ตรงขอ ๑๑ อันนั้น ขอความอาจารยเจิมศักดิ์ คอนขางเห็นดวยครับ แตประเด็นที่

ก รรมาธิการยั ง ไมตอบ  ก็คื อ  เ ร่ื องของการแปรรูป รัฐวิสาหกิจจะทํ าอย าง ไร                        

เพราะกระบวนการปจจุบัน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับ ผมก็ถามกรรมาธิการแลว กรรมาธิการเขายืนตามเดิม เขาไมเอา อยางนั้นนั่นนะครับ 

แลวทานก็ไมติดใจใชไหม ถาติดใจ จะโหวต ก็ตองโหวต ติดใจ จะโหวตไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ เขาไมไดติดใจเรื่องนี้ เร่ืองนี้มันผานไปแลว เขาถามตอไปวา ขอความรูวา ถาหาก

วา มีกระบวนการในการที่รัฐบาลไหนก็ตามขึ้นมาในอนาคต อยากจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจนี่ 

กระบวนการแปรรูปนี่ เราจะใสอะไรเพิ่มเติมไหมวา กระบวนการแปรรูปนี่จะตองผานสภา

หรือเปลา หรือจะอยางไรไหม หรือวาจะปลอยไวอยางนี้ เขาตั้งคําถามอยางนี้วา            

จะเพิ่มเติมหรือไม คือเขาปรึกษากับกรรมาธิการกันเองนะครับ ถาเพิ่มเติม ก็ขอใหสภา

รับรูตรงนี้ เอา เราเห็นดวย ก็เพิ่ม ถาไมเพิ่ม ก็ไมเพิ่ม ก็แลวแตทานนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                   

คงไมเพิ่มแลวใชไหมครับ ไมเพิ่มแลว ผมก็ดูสัญลักษณโบกมือ ไมพยักหนา ผมก็พอ 



 ๑๒๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๔๘/๓ 

 

สันนิษฐานไดแลวนะครับ ถูกตองครับ ขอไปขอ (๑๒) อันนี้ก็จะมีนอย มีกลุมคุณพิเชียร

กลุมเดียวใชไหมครับ ที่แปรญัตติเอาไว เชิญครับ เอาใครแทน เชิญครับ เชิญคุณหมอครับ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิก    

สภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ทานประธานครับ

ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ขอประทานโทษ ขอประทานโทษนะครับ เมื่อสักครูพอดีกําลังหัน

ไปปรึกษากันอยูครับ เร่ืองที่หารือ ในเรื่องของการแปรรูปนี่ จะทําอยางไรตอนี่ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ก็ไป

หารือกันนอกเวทีไดแลว ก็จบเรื่องนี้นะครับ ผานขอ ๑๑ ไปแลวครับ ถาจะเติมเรื่องอื่น              

ก็คอยวาเรื่องอื่นนะครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ คือ ถาผานตรงนี้ไป 

หมายความวา ประเด็นนี้จะหยิบยกขึ้นมาอีกไมไดใชไหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

คงหยิบไมไดแลวครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เพราะฉะนั้นอยางนั้นผมคิดวา              

ตองคุยตรงนี้ใหชัดครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

โหวตไปแลวครับ โหวตไปแลว อาจารยครับ โหวตไปแลว มันคุยอยางไรไมไดอีกแลว              

ละครับ ผลการโหวต ไมใชโหวต ตกลงกันไปแลวนะครับ แลวผมก็ถามแลวนี่ครับ บอกวา

ทานเห็นดวยจะใหโหวตไหม ทานก็ไมยอมโหวตนะครับ ถาบอกโหวต ผมก็โหวตไป             

แลวครับ เมื่อกี้  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ คือ วรรคแรก               

เห็นดวยครับ แตวาประเด็นเรื่องนี้ 

 

                                                                                                                      - ๔๙/๑ 

   



 ๑๒๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๔๙/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ถูกครับ ผมเขาใจครับ เขาใจประเด็นครับ ไมใชไมเขาใจ แตวากรรมาธิการทานยืน        

จะใหทําอยางไรละครับ กรรมาธิการทาน ผมอุตสาหถามเปนครั้งที่ ๓ นะ แลวทานก็ยืน 

เมื่อทานยืนในลักษณะอยางนี้ ก็ผานแลวนี่ครับ ก็จบนะครับ ตอไปขอไหนครับ ทาน               

คุณหมอครับ เชิญครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ครับ กราบเรียนทานประธาน และคณะสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญครับ มาตราที่ผมขอแปรนะครับ ก็คือ มาตรา ๘๓ (๑๒) ครับ เพราะที่

เราใชเวลามามาก แลวก็เปนมาตราตาง ๆ ที่มีการใชเงินทั้งนั้นครับ มาตรานี้เปนการหา

เงินเขาประเทศครับ เพราะวาเราใชเยอะ ตองหาเขาเยอะครับ ผมแปร ขอสงเสริม 

สนับสนุนใหมีการพาณิชยนาวี ครับ สาเหตุที่แปรเกี่ยวกับเรื่องพาณิชยนาวีนั้นนะครับ 

เพราะวาที่ผานมา โลกเรามียุคตาง ๆ นะครับ ยุคเรรอน ยุคเกษตร ยุคอุตสาหกรรม            

ยุคไอที (IT – Information Technology) ยุคนี้เปนยุคคมนาคมครับ ลอจิสติกส 

(Logistics) นะครับ อันนี้เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะวามีการขนสงทางอากาศ ทางบก และ

ทางน้ํานะครับ การพาณิชยนาวีที่ผมจะพูดนี้เปนการขนสงทางน้ํา และเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การขนสงทางน้ําครับ เพราะวาในยุคโบราณนั้น โปรตุเกส สเปน อังกฤษ อะไรตาง ๆ นั้น 

ประเทศเหลานั้นมีความเจริญรุงโรจน เพราะวามีการพาณิชยนาวีที่เจริญรุงเรืองครับ และ

โดยเฉพาะอังกฤษนะครับ และตอมา ก็รัชกาลที่ ๓ ของเราก็มีเรือสําเภาคาขายกับจีนครับ 

ไดเงินถุงแดงมา มาชวยพัฒนาประเทศเมื่อยามขัดสนนะครับ แลวก็มีเรือสําเภานะครับ 

พระยาคาสําเภา ไดขนานนามวา พระยาคาสําเภา ครับ เพราะฉะนั้นการพาณิชยนาวีนั้น

มีความสําคัญครับ การพาณิชยนาวีนั้น ไมใชเฉพาะเรือครับ เปนกองเรือ แลวก็อูตอเรือ 

แลวก็เกี่ยวกับทาเรือดวยนะครับ เพราะฉะนั้นควบคุมใน ๓ สวนนั้นนะครับ แลวก็                  

สิ่งเหลานี้นะครับ ทําใหมีรายไดเขาประเทศอยางมากเลย เพราะวาตอเรือบรรทุกน้ํามัน 

สมมุติแสนตันครับ ก็สามารถที่จะเลี้ยงประชากรไดเปนทั้งจังหวัดเลยครับ แลวก็เกิด

อุตสาหกรรมตนน้ําขึ้นมานะครับ อุตสาหกรรมเหล็กกลา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

อุตสาหกรรมสายไฟ อะไรตาง ๆ พวกนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่สําคัญ 

 



 ๑๒๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๔๙/๒ 

 

มาก และเปนหัวใจการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเมื่อไดอุตสาหกรรมตนน้ํา

เพื่อเลี้ยงประชาชน เพราะประชาชนเปนจํานวนแสนครับ หลายแสนคนที่จะมีอาชีพอยูใน

วงจรนี้นะครับ แตมาดูแลวปรากฏวา ของไทยครับ มีมาประมาณ ๖๕ ป ครับ แตปรากฏ

วา การพาณิชยนาวีไทย เรามีอยูไมมากเลยครับ ระวางบรรจุก็มีประมาณ ๓.๕ ลานตัน 

นะครับ แลวรายไดที่เกี่ยวกับการขนสงทางพาณิชยนาวีก็มีประมาณ ของไทยเราครับ 

ประมาณ ๕ แสนลานบาท ตอปนะครับ แตนาเสียดายครับ มีแค ๑๒ เปอรเซ็นตครับ              

ที่พาณิชยนาวีไทยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวมาไดจากรายไดของไทยเราที่ ๕ แสนลานนั้น           

ไดแค ๖หมื่นลานบาท ตอปครับ หายไป ๔ แสน ๔ หมื่นลานบาท ตอปครับ อันนี้ครับ  

เมื่อมาเทียบกับตางประเทศแลวนะครับ มีตางประเทศเขาสนับสนุนญี่ปุน เกาหลี สิงคโปร 

เวียดนามนะครับ -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๕๐/๑ 



 ๑๒๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๕๐/๑ 

 

โดยเฉพาะสิงคโปรครับ สิงคโปรนี้ ระวางบรรจุเขา ณ ปจจุบันนี้ ๓๕ ลานตันครับ แลวก็

ของจีน ๓๐ ลานตัน ๕ ป ที่แลวนะครับ เขามี ๒๕ ตอนนี้เขาพยายามเพิ่มขึ้นมาอีก                    

๓๐  ลานตัน  เปนรอยลานตันครับ  แลวก็ เวียดนามก็เชนเดียวกันครับ  ประมาณ                

๑.๕ ลานตัน ใน ๕ ปที่ผานมานะครับ ตอนนี้พยายามสปด (Speed) ตัวเองขึ้นมาเปน 

๒.๓ ลานตัน แลวก็พยายามที่จะตอเรือบรรจุน้ํามันตาง ๆ อีกครับ เพื่อที่จะใหมีรายไดเขา

ประเทศมากขึ้น เพราะฉะนั้นจะเห็นวา การแขงขันดานนี้ของประเทศในเอเชียเรานี้มีมาก

ขึ้นครับ เพราะวาถาเราสามารถทําสิ่งเหลานี้ไดนะครับ จะเปนประโยชนกับการคาเสรี   

ของเรา และนําเงินตราเขาประเทศเรา อยางนอยก็ ๔ แสน ๔ หมื่นลาน ครับ เพราะฉะนั้น           

ผมเห็นวา ควรจะบรรจุเกี่ยวกับเร่ืองการขนสงทางน้ํานี่ครับ ซึ่งประกอบดวย กองเรือ             

อูตอเรือ และทาเรือ พวกนี้ครับ ขอใหมีการบรรจุเร่ืองสงเสริม สนับสนุนการพาณิชยนาวี

ไวใน (๑๒) ครับ เกี่ยวกับมาตรา เร่ืองแนวนโนบายเศรษฐกิจของประเทศครับ ขอบคุณ

ครับ  

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ญัตตินี้พอดูตนเรื่องนี่นะครับ เปนของคุณหมอธีรวัฒน ของทานเศวตนี่ เปนผูรับรอง        

เชิญครับ คุณเศวตครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธาน ผม เศวต ทินกูล 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนมครับ ผมเปนผูรับรองญัตติ แลวก็อภิปราย

สนับสนุนเรื่องนี้นะครับ ทานประธานครับ ในกระแสโลกาภิวัตนที่ขณะนี้กําลังระอุอยูนั้น

นะครับ เกิดการสรางงาน สรางคน สรางอุตสาหกรรม เราจําเปนจะตองใชทรัพยากรของ

ชาติ อ่ืนทั่วโลกมาทําอุตสาหกรรมเพื่อการคาขาย และนําผลผลิตทางการเกษตร                  

หรือผลิตภัณฑออกไปจําหนายทั่วโลกนั้น ตองใชการขนสงทางเรือครับผม เพราะการ

ขนสงทางเครื่องบินนั้น ราคาแพง ไมสะดวกนะครับ ตอสินคาหลายประเภทใหญ ๆ                

มันเปนเรื่องของความมั่นคงครับ เราตองดูประวัติศาสตร ผมไมยกประวัติศาสตร                  

เ รือสําเภาหรอกครับ ขณะที่สงครามโลก  ครั้งที่ ๒ กองเรืออู  (U-Boat) ของเยอรมัน                      



 ๑๒๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๕๐/๒ 

 

ไดโจมตีกองเรือพาณิชยนาวีของอังกฤษและอเมริกานะครับ ซึ่งเขาจําเปนตองอาศัย

ทรัพยากรจากทั่วโลกมาใชในการพัฒนาประเทศเขาอยูเสมอมานะครับ ซึ่งเปนเรื่องความ

ม่ันคง และสําคัญมาก ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยของเรายังไมมีเร่ืองนี้เกิดขึ้น เราตอง

คิดถึงอนาคตของชาติในวันขางหนาวา เกิดยุคขาวยากหมากแพง เกิดยุคสงครามขึ้น

มาแลว เราจะตองถูกปดลอมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรโดยสิ้นเชิง เกิดกลียุคอยางแนนอน

นะครับ ทานประธาน  เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ เปนเรื่องใหญ ใชทุนมาก ลําพังเอกชน                

คนธรรมดาไมมีปญญาทําครับ ถาเราไมคิด ไมเร่ิมตนในวันนี้ วันขางหนาเกิดวิกฤตการณ

ของโลกเกิดขึ้น เราจะลําบาก เร่ิมหัดเสียวันนี้ครับ เร่ิมลงทุนเสียวันนี้บางนะครับ แลวจะมี

การพัฒนาตอเนื่อง ในการที่จะขนสงน้ํามันก็ดี แกสธรรมชาติก็ดี ถานหินก็ดี หรือเอา

ผลิตภัณฑ ผลิตผลทางการเกษตรออกไปขายทั่วโลกก็ดี เร่ิมเถอะครับ ถาเราไมเร่ิม เราก็

จะเสียใจนะครับ เพราะวาเกิดอะไรตูมตามปุบขึ้นมาปบ ทุกประเทศใชเรือปานามาหมด

อะไรไมมีเรือไทยเลย แลวปรากฏวา เราจะอยูไดอยางไรครับ เพราะวาเราตองพึ่งพิง

ทรัพยากรจากทั่วโลกนะครับ มาใช เพราะฉะนั้นผมจึงขอสนับสนุนการแปรญัตติของ              

คุณหมอธีรวัฒนตรงนี้ ใหทานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของชาติ ความมั่นคงของชาติครับผม ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบคุณครับ ทานกรรมาธิการชี้แจงครับ ทานใดครับ ของทานวัชรา (๑๐) นี่กําลังพูดถึง 

(๑๒) นะครับ 

   นายวัชรา  หงส ประภัศร   :  กระผมขอกราบเรียนทานประธาน                          

เพื่อประโยชนของสภาครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยว ๆ ครับ ทานวัชรา ขอพูดประเด็นไหนครับ  

 

                                                                                                                    - ๕๑/๑ 
 
 
 



 ๑๒๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๕๑/๑ 

 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ประเด็นนี้ครับ ที่กําลังพูดอยูนี่ครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ผมขอ อาจารยธิติพันธุวาอยางไรนะครับ 

   ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  คือ ประเด็นที่

ทานวัชราไดเสนอ ใน (๑๔) นั้น จะเปนประเด็นเดียวกันกับ (๑๒) ซึ่งคุณหมอธีรวัฒนได

กลาวไปเมื่อสักครู เพื่อความรวบรัด ในการที่จะอธิบายตาง ๆ เหลานั้นนี่ ผมคิดวา นาจะ

ใหทานวัชราไดมีโอกาสเสนอประเด็นนี้ครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ อาจารยวัชราครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอบพระคุณครับ กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ กระผม วัชรา  หงสประภัศร สสร. กระผมไดขอแปรญัตติไวเปน (๑๔) ขอความวา 

สงเสริม สนับสนุน การขนสงทางราง และการขนสงทางน้ํา หรือพาณิชยนาวี ทั้งภายใน

และระหวางประเทศ  ซึ่ งสอดคลองกับที่คุณหมอธีรวัฒนไดกลาวไปตะกี้นี้ครับ                          

แลวก็ขอกราบเรียนเพิ่มเติมวา ประเทศไทย ทั้งทางอาวไทยก็ดี ทั้งทางทะเลอันดามันก็ดี 

มีไหลทวีปซึ่งเหมาะที่จะทําทาเรืออยูหลายแหงดวยกัน ซึ่งจะทําใหสะดวกตอการ คือ

เอื้ออํานวยตอการทําทาเรือน้ําลึก หรือเรือเดินสมุทรครับ เพราะฉะนั้นจึงเหมาะที่จะ

สงเสริมดานการพาณิชยนาวี และการพาณิชยนาวีนี้ จะทําใหสงวนเงินตราตางประเทศไว

ไดอยางมาก สวนการขนสงทางรางนั้น ขอโทษ ภาษาอังกฤษ ใชคําวา แทรค ซิสเตม 

(Track system) ทานศิวะจะเปนผูอภิปราย แตตอนนี้ผมวาทานมีภารกิจอะไรครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ก็ไมเปนไรครับ เอาเฉพาะของทานนะครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมขออภิปรายแทนครับวา ครับ ผมขออภิปราย

แทนวา ประเทศไทยนี้ ตั้งแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดสงวนที่ดิน

เอาไว เพื่อทํารางรถไฟทั่วประเทศ ถึงหลาย ๆ แหง ซึ่งยังไมไดมีการลงทุนทํา ถาไดมีการ

สงเสริมกันจริงจังในเรื่องนี้ ไดมีการขนสงทางรางหรือรถไฟ ก็จะชวยใหการขนสงสะดวก 

 



 ๑๓๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๕๑/๒ 

 

แลวก็ทุนคาใชจายขึ้น โดยเฉพาะในระยะเวลาที่น้ํามันเชื้อเพลิงแพง มีราคาสูงครับ 

เพราะฉะนั้นนาที่จะไดมีการสงเสริมและสนับสนุนการขนสงทางรางดวย ขอบคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยธิติพันธุครับ เชิญครับ 

   ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณ 

ทานประธานครับ ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย ครับ ขออนุญาตเรียนตอทานประธาน ถึงทาน

สมาชิกนะครับวา ในประเด็นเรื่องของการขนสงนั้นนี่ ในปจจุบันก็มีกฎหมายที่ใหความ

สนับสนุน หรือวามีการสงเสริมกันอยูแลวนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของพาณิชย

นาวีนั้น ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยนาวี ในสวนของกฎหมายการสงเสริมการ

ลงทุน ซึ่งก็ไดมีการสนับสนุนอยูแลวนะครับ ประเด็นหลักในเรื่องของความสําคัญของ

กิจการพาณิชยนาวีนั้นนี่ เปนที่รับกัน แลวก็เปนที่ทราบวา ก็เปนสวนหนึ่งของกิจกรรม                          

ทางเศรษฐกิจ ที่จะสงเสริมใหประเทศนั้นสามารถที่จะสงออกไดดีขึ้นกวาเดิมนะครับ 

อยางไรก็ตามนั้นนี่ ในการบัญญัติลงไปในรัฐธรรมนูญนั้น อาจจะไมใชเปนที่ทาง                          

ที่เหมาะสมนะครับ เพราะสิ่งที่อาจจะพิจารณาตอไป ก็คือวา หากบัญญัติลงไปใน

รัฐธรรมนูญ ในเรื่องการสงเสริมพาณิชยนาวีแลวนั้นนี่ อาจตองไปบัญญัติในกิจการอื่น

หรือธุรกิจอ่ืน ที่ออกมาเปนหลาย  ๆ เ ร่ืองครับ เพราะฉะนั้นในสวนนี้นั้นนี่ ผมเอง                      

ทางคณะกรรมาธิการเองนั้นนี่ เห็นวา นาจะใหเปนเรื่องของพระราชบัญญัติ หรืออยูใน

กฎหมายลําดับรองที่มีอยู ซึ่งปจจุบันนี้ก็มีพระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ นั้น สงเสริมกิจการนี้อยูแลว แลวก็ในแงของการสงเสริมอยางไร 

สนับสนุนอยางไรนั้น เปนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทุกทานนั้นควรจะไปผลักดันรัฐบาล     

ในสวนนั้นครับ ขอกราบเรียนที่นี้ครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คุณหมอครับ กรรมาธิการอธิบายแลว ยังติดใจไหมครับ  

 

           - ๕๒/๑ 



 ๑๓๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดวงใจ ๕๒/๑ 

 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :   ผมขอใชเวลา เพราะวาเมื่อกี้ผมใชเวลา

ประมาณหานาทีกวานะครับ ของผมสิบ แลวก็ขอเกี่ยวกับเร่ืองปญหานะครับ ที่ทาน                

บอกวา  มีกฎหมายลูก  กฎหมายเกี่ ยวกับ เ ร่ืองพาณิชยนาวีครับ  อันนั้ นก็จ ริ ง                          

แตตางประเทศเขาเนนในรัฐธรรมนูญครับ เพราะวาเขามองเห็นวาทิศทางเศรษฐกิจที่จะ

เขามาในการคาเสรีนี่คือ การพาณิชยนาวีครับ แลวก็ปญหาที่เจอนะครับ ที่เกี่ยวกับของ

ไทยนะครับ เนื่องจากเรามีฮวงจุยกับของประเทศดีมากเลย ไมวาการบินทางอากาศ               

นะครับ เราอยูจุดกลางครับ ไมวาเครื่องบินจะมาจากทางตะวันออกไปตะวันตก ตะวันตก

ไปตะวันออก ตองหยุดเติมน้ํามันที่ตรงนี้ครับ แลวเติมอาหาร เติมอะไรตาง ๆ สินคา                    

ก็เชนเดียวกันครับ ปญหาของเรา ก็คือ เรือครับ เรือไทยเราไปตางประเทศครับ ไปตอที่

ตางประเทศ เปลี่ยน ตองเปลี่ยนสัญชาติเปนประเทศอื่น เพราะตอนขากลับเขามานี่เขายัง

ไมนั่นครับ ไปตรวจสอบ ไปอะไร โดยฝายกรมการขนสงทางน้ํา แลวก็ยังมีปญหาอีกครับ 

ไมสามารถที่จะนําเรือกลับมาได ตองวิ่งมาโดยไมตองใสสินคาครับ ปญหาอันนั้นก็

สูญเสยีคาใชจายไปประมาณสามสี่ลานบาทโดยใชเหตุครับ เขาเลยไปขึ้นทะเบียนเปนเรือ

ตางชาติ เรือเม็กซิโก เรืออะไรตาง ๆ ครับ อันนั้นเปนจุดที่กฎหมายชวยไมไดครับ เพราะถา

กฎหมายชวยได คงไมมีปญหาอันนี้  

  อันที่ ๒ เกี่ยวกับเร่ืองแวต (VAT – Value Added Tax) เร่ืองบีโอไอนะครับ บอกวา 

ใหมีบีโอไอ จริงครับ แตปรากฏวามาเอาคืนอีก ไมรูกี่ปครับ ยากมากเลย เพราะมันเรือมัน

ลําใหญครับ กวาจะมาไลสายไฟแตละกลุม แตละอะไรตาง ๆ  เฟอรนิเจอร (Furniture) อะไรตาง ๆ 

ครับ พวกนี้เปนปญหามากเลย แลวก็เกี่ยวกับการขนสงทางน้ํา เมื่อเขาไปเซอรติฟเคต 

(Certificate) ไปรับรอง ทําหนังสือรับรองแลวครับ ในเอเชียครับ เขายอมรับ แต

ตางประเทศทั่วโลกไมยอมรับ เพราะมันไมสากลครับ เพราะฉะนั้นผมเห็นวาจําเปนครับ 

เพราะเงินมหาศาลเลยครับ เพราะเรา เทาที่ผมดูรัฐธรรมนูญ มีแตจาย จาย จาย จาย จาย 

จาย จายไปครับ มีมาตรานี้ที่จะตองเก็บ เก็บ เก็บ เก็บเขามาคืน เพื่อใหทานไดจายตอ

ครับ ผมคิดวาจําเปนครับ เพราะวาอันนี้มันเกี่ยวกับทางขนสงทางเรือ ทางบก  ทางอากาศ

นะครับ ทางเรือนี้ ๙๕ เปอรเซ็นต ครับ มีการขนสง อีก ๕ เปอรเซ็นตแคนั้น ทางอากาศ

และทางบกนะครับ ที่นําสินคาเขา ออกประเทศ เพราะฉะนั้นผมคิดวา เปนแมซ (Mass)  



 ๑๓๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดวงใจ ๕๒/๒ 

 

มวลรวม  เปนจํานวนมหาศาลเลยครับ ที่ เศรษฐกิจที่ เราจะไดจากสิ่งเหลานี้ครับ 

เพราะฉะนั้นผมขอฝากไวดวยครับ เพราะตางประเทศเขากําลังแขงขันกันครับเร่ืองนี้ ที่จะ

นําเงินเขามาครับ โดยเฉพาะสิงคโปรครับ ขอบพระคุณครับ     

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยวัชรายังติดใจไหมครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร    :  ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ครับ กระผมขอใชเวลาอันเล็กนอยเทานั้นเองครับ ยังติดใจครับ คือ  

ในเรื่องนี้ขอไดโปรดเพิ่มเติม การขนสงทางราง ดวยครับ แลวก็ขอกราบเรียนวา เหตุผลที่

จําเปนที่จะตองใหมีบรรจุไว เพราะวาอยูในเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐ ซึ่งเพื่อที่รัฐบาลใด   

เขามาบริหารประเทศ จะไดออกนโยบายในเรื่องนี้ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ดวย เพราะวาถาไมลง

เอาไว ทานก็อาจจะไมเหลียวแลเลย  เราตองการที่จะใหมีการสงเสริมในเรื่องนี้ 

เพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณาไดโปรดระบุเอาไว อยางที่คุณหมอธีรวัฒน ผมขออภัยที่     

เอยชื่อ ทานไดกลาววา ทางประเทศไมตองจายงบประมาณออกไปก็ได หาผูมาลงทุนก็ได 

จะทําใหมีรายไดเขามาเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๗๓ (๑๒) กรรมาธิการตัดออกนะครับ มีทานใดติดใจรางเดิมบาง มีไหมครับ 

รางเดิม  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธาน มาตรา ๘๓ นะครับ ไมใช ๗๓ 

นะครับ ๘๓  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ออ ครับ ไมไดใสแวนครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ๘๓ (๑๒) ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ขออนุญาตถามอีกทีนะครับ มาตรา ๘๓ นะครับ (๑๒) กรรมาธิการตัดออก สมาชิก 



 ๑๓๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ดวงใจ ๕๒/๓ 

 

ทานใดที่เห็นดวยกับรางเดิม มีไหมครับ ที่ยังไมตัดออกครับ มีไหมครับ ไมมีนะครับ 

มาตรา ๘๓ (๑๒) กรรมาธิการตัดออก มีสมาชิกขอเพิ่มถอยคํานะครับ ผมขอใหนํา (๑๔) 

ของทานอาจารยวัชรานะครับ ขอปรึกษาทานวัชราวา มารวมถามอยูใน (๑๒) เลย                

ทานวัชราขัดของไหมครับ  

                                                                                                     

                                                                                                                      - ๕๓/๑ 

 



 ๑๓๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๕๓/๑ 

 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไมขัดของครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ตัดออก ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับสมาชิกที่เพิ่ม

ถอยคําเขามาดังกลาวนะครับ ก็มีของคุณหมอธีรวัฒนกับทานวัชรานะครับ ใหกด          

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                

มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ ลงครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่

รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย ๒๙ ไมเห็นดวย ๓๘ งดออกเสียง ๒ ก็เปนไปตาม                      

ผูแปรญัตตินะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๕๓/๒ 

 

  ทีนี้ผูแปรญัตตินี่มี ๒ ทานนะครับ คือของทานคุณหมอธีรวัฒนกับทาน           

วัชรานะครับ ถอยคําตรงกันไหมครับ คุณหมอครับ ถอยคําตรงกันไหมครับของทานวัชรา  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  เอา ราง ดวยก็ไดครับ เพราะวาเปนการขนสง

ทั้งหมดเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ท านกรรมาธิการขัดข อง ไหมครับ  ไดนะครับ  อย า งนั้ นขอความชัด เจนครับ                  

ทานกรรมาธิการครับ เมื่อมติเปนอยางนี้ กรรมาธิการขอความชัดเจนครับวา ถอยคํา 

ทานอัชพร เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ถอยคําที่มีการเพิ่มเขาไปใหม คงใชถอยคํา

ของทานวัชราเปนหลักนะครับวา สงเสริม สนับสนุนการขนสงทางราง และการขนสง            

ทางน้ํา หรือพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหวางประเทศ ขออนุญาตกราบเรียนหารือ          

ทานวัชรานิดหนึ่งครับวา  ถอยคําของทานวัชรานั้น  มีใชทั้งการขนสงทางน้ํากับ                

พาณิชยนาวี ความจริงแลวนาจะมีความหมายเดียวกัน ทานจะใช คําวา การขนสงทางน้ํา              

อยางเดียวไดหรือไม ไมทราบ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ทานวัชราครับ ฟงอยูหรือเปลาครับ ทานอัชพรหารือทานวัชราอีกทีครับ ปรึกษากันอยูครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  หารือวา ถอยคําที่ทานอาจารย               

วัชราเสนอนะครับ คือ สงเสริม สนับสนุนการขนสงทางราง และการขนสงทางน้ํา หรือ              

พาณิชยนาวี การขนสงทางน้ํากับการพาณิชยนาวี เขาใจวา นาจะเปนเรื่องเดียวกันครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  อันเดียวกนัครับ ใชพาณิชยนาวีก็ไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เมื่อกี้กรรมาธิการบอกวา ใชขนสงทางน้ําไดไหม  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  เพราะวาใช ขนสงทางราง ขึ้นตน   

แลวก็ตอดวย ขนสงทางน้ํา ขอความก็จะไปดวยกัน 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ขนสงทางน้าํ ก็ไดครับ  



 ๑๓๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๕๓/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไดนะครับ ทานเศวตครับ ไมเห็นดวยหรือครับ ที่เขาเสนอ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ ไมเห็นดวยสิครับ เพราะวา               

พาณิชยนาวี ความหมายชัดเจนนะครับวา เปนเรื่องของการพาณิชยระหวางประเทศ คือ 

ทะเลนะครับ มันไมใชแถวเจาพระยา แมน้ําลพบุรี หรือวาแมน้ําโขง อะไรนะครับ               

โขงอาจจะฟงไดนะครับ เพราะวามันไปหลายประเทศ อันนี้เปนการระหวางประเทศ              

นะครับ เพราะฉะนั้นถาเขียนแคบลงไปแคนั้น เดี๋ยวมันตีความวุนวายอีกครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ไมเปนไรครับ เขาใจแลว ตกลงสมาชิกเขาคานวา นาจะใช คําวา พาณิชยนาวี ฟงทาน          

วัชราแลว ทานไมขัดของ เพราะอยางไรทานก็ชนะแลว  

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ไมขัดของครับ 

  (นายธีรวัฒน รมไทรทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  : ทานประธานครับ ทานประธานครับ                      

ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ คุณหมอครับ  

          -  ๕๔/๑ 



 ๑๓๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เบญจมาภรณ ๕๔/๑ 

 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ผมคิดวานะครับ ใชคําวา การพาณิชยนาวี   

และการขนสงทางราง อันนั้นจะจากใหญไปหาเล็กครับ เพราะการพานิชยนาวีนั้น                  

มันรวมทั้งกองเรือ อูตอเรือ อูซอมเรือ และเกี่ยวกับที่สรางเรือดวยครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เอาอยางนี้ดีกวานะครับ ผมวาหลักการมันไดอยูแลว เพียงแตจะเขียนอยางไร        

เทานั้นเองนะครับ เดี๋ยวทานไปตกลงกันกอนนะครับ ไดไหมครับ จะยุติหรือยังครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กําลังหาถอยคําครับ แตขอ

อนุญาตหารืออีกสักคําครับ วา ทางกรรมาธิการคุยกันแลววา ถาเราเขียนในรัฐธรรมนูญ

เฉพาะขนสงทางรางกับขนสงทางน้ํานี่ มันจะเปนการละเลยขนสงทางดานอื่น ถาจะเติม

ไปอีกสักคํา คือ รักษาทั้งขนสงทางราง ขนสงทางน้ําที่ตองการ แตจะเติมเร่ืองขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ คือ ลอจิสติกสเขาไป  มันจะเปนการครบถวนของระบบขนสง             

นะครับ อันนี้เดี๋ยวจะหาถอยคํา เพื่อจะกราบเรียนอีกทีครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

อยางนั้นเดี๋ยว หลักการไดแลวนะครับ เดี๋ยว ถอยคําทานไปตกลงกันเองกอนไดนะครับ 

อยางนั้น 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ขอนิดหนึ่งครับ ศักดิ์ชัยครับ

ทาน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศักดิ์ชัยครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  หารือทานกรรมาธิการครับ จริง ๆ ระบบ         

ที่เรากําลังคุยทั้งหมดนี่ มันเปนเรื่องของลอจิสติกส ควรที่จะใชคําที่มันเหมาะสม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :            

นี่ไงครับ เดี๋ยวทานไปตกลงกันเลยครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ผมเรียนหารือครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวทานไปตกลงกันไดเลยนะครับ วาจะใชถอยคําอะไร แลวนําเขามาใหสภา 



 ๑๓๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               เบญจมาภรณ ๕๔/๒ 

 

เห็นชอบอีกครั้งหนึ่งครับ มาตรา ๘๓ นะครับ มีสมาชิกที่ขอเพิ่มขอความนะครับ ในกลุม

ของ 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ พอดี     

ติดคางเรื่องมาตรา ๗๙ (๓) ครับ เดี๋ยวผมจะไดนําเรียนครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานยืนขึ้นครับ อนุญาตครับ เชิญครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม วีนัส            

มานมุงศิลป ครับ วาดวยเรื่องการศึกษา มาตราที่ ๗๙ (๓) นะครับ ซึ่งแบงทั้งหมดอยู       

๗ กลุมนะครับ เราก็ไดหารือกันนอกรอบหลายครั้งนะครับ ก็ไดขอยุติมาแลวนะครับ         

ก็อยากจะใหทางรองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช ขออนุญาตเอยนาม ที่ไดกรุณา            

ไดนําเรียนเปนรางไวนะครับ แลวใหทางสภารางไดตัดสินใจรวมกันนะครับ ขออนุญาต          

ใหทาน 
  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวใหหมดมาตรานี้กอนนะครับ  

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :   หมดแลวนี่ครับ ทานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยังครับ ยัง ยัง ยังไมหมดนะครับ 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ยังหรือครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ยังครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวหมดแลวทานคอยเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในมาตรา ๘๓ นี่ มีสมาชิกขอเพิ่มขอความเปน (๑๓) นะครับ  กลุมทานอาจารยพิเชียร            

มีใครติดใจไหมครับ เชิญครับ 



 ๑๓๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      เบญจมาภรณ ๕๔/๓ 

 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ : ทานประธานที่เคารพ ผม ประวิทย              

อัครชิโนเรศ สสร. ครับ ผมอยูในกลุมของทานอาจารยสมชัย ซึ่งเสนอมาตรา ๘๓          

ขอที่ ๑๓ เหตุผลที่ขอเพิ่มเปนในขอที่ ๑๓ เพราะวา เรากําลังคุยกันอยูในเรื่องของสวนที่ ๗ 

นะครับ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนแนวนโยบายที่มีสวนสําคัญตอประเทศไทย

เปนอยางยิ่งนะครับ แตวาองคกรทางเศรษฐกิจนี่นะครับ ก็ไมไดพูดใหมันแจมชัด แลวก็ไป

ปะปนเศษเล็ก ๆ นอย ๆ อยูในอนุขอตาง ๆ นะครับ ก็ดูเหมือนวา ทําใหมันไมมีอะไร              

แจมแจง แลวก็เมื่อกี้ผมไดเคยเสนอใหวา ถา (๑๐) นะครับ ถาหากวาไดตัดบางประโยค

ออก พูดแตเร่ืองของสหกรณ ก็จะทําใหเร่ืองสหกรณนะครับ เดนชัดขึ้นมา แลวสวนทาง

องคกรทางภาคของเอกชนนะครับ ก็จะไดเปนอิสระ แลวก็เดนชัดขึ้นมาดวยนะครับ ซึ่ง           

ถาหากวา เปนไปไดอยางนั้นนะครับ ก็จะทําใหรัฐธรรมนูญนี้ดูสงางามขึ้นอีกมากมาย            

นะครับ สิ่งที่จะขอเพิ่มเขาไปนะครับ ก็ในเรื่องขององคกรของภาคเอกชน โดยขอความที่

จะขอเพิ่มเปนขอ ๑๓ นี่นะครับ เพราะวาตอนรางขึ้นมา ไมทราบวา จะเอาไปแกไขที่ไหน

นะครับ ก็เลยขอสรางเปนประโยคอิสระขึ้นมานะครับ ------------------------------------------- 

 

          - ๕๕/๑ 



 ๑๔๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รสรินทร ๕๕/๑ 

 

โดยมีขอความวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง ศัพท ๒ คําที่เนนในที่นี้นะครับ คือ องคกร

ทางเศรษฐกิจ นะครับ แลวก็ ระดับชาติและระดับทองถิ่น ระดับทองถิ่นนี่ ผมก็หมายถึง 

อาจจะเปนองคกรหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม แลวก็ชมรมธนาคารนะครับ ซึ่งเปน

องคกรสําคัญในตางจังหวัด แลวก็มีสวนสําคัญในภาคเศรษฐกิจครับ เพราะวามีอยู

ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด นะครับ มีอยูทั่วไปหมด แตวาเทาที่ผานมานะครับ องคกรทาง

ภาคเอกชนนี่ เขายังมีความออนแอนะครับ แลวก็ไมไดรับการสนับสนุน หรือวาสงเสริม

จากภาครัฐโดยตรง รัฐนะครับ จะมีสงเสริมก็ในเมืองใหญ อยางที่กรุงเทพนะครับ             

มีหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยนะครับ สวนในตางจังหวัดครับ 

ในขณะนี้นะครับ เรามีความรวมมือกับทางจังหวัดมากนะครับ ซึ่งไดชวยทางจังหวัด             

ในการพิจารณาปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเศรษฐกิจ และหอการคาของ 

โดยเฉพาะ ยกตัวอยาง อยางจังหวัดใหญ เชน จังหวัดเชียงใหมอยางนี้ หอการคาจังหวัดนี่

กอตั้งขึ้นมา ๓๐ ปแลวนะครับ ก็ยังไมมีความเขมแข็งนะครับ ทั้งนี้ เพราะวาไมไดรับการ

สนับสนุนจริงจัง อยูในระดับจังหวัดนะครับ เราทํางานรวมกับทางจังหวัด แตทั้งนี้ทั้งนั้น

ขึ้นอยูกับทานผูวา ถาผูวาทานวาดวย หอการคาก็มีบทบาท แตถาผูวาทานไมวาดวย 

หอการคาก็เหมือนหนวยงานที่เปนสปอนเซอร (Sponsor) ใหจังหวัดนะครับ ถาจังหวัด           

จะหาทุน หาอะไร ก็มาหาหอการคา ซึ่งอันนี้ทําใหองคกรของทางภาคเอกชนออนแอยิ่ง    

นะครับ โดยเฉพาะปจจุบันนะครับ เรามีบริษัทคาปลีกขามชาตินี่ครับ ซึ่งเขาไปสูใน

ภูมิภาคมาก แลวก็นักธุรกิจนะครับ โดยเฉพาะที่เปนปญหาอยูเดี๋ยวนี้ครับ ในพวกรานคา

ยี่ปวเอย อะไรตออะไร ไดรับผลกระทบกระเทือนมากเหลือเกินนะครับ อยางในจังหวัด

เชียงใหมเองนะครับ มีบริษัทขามชาติใหญ ๆ ตั้งสี่หาแหง และกําลังจะสรางอีกมาก             

นะครับ อีกหลายที่ขึ้นมา แลวก็ผมเชื่อวา ถาบริษัทขามชาติเหลานี้ไปถึงทุกจังหวัด ไปถึง

ทุกอําเภอแลวนะครับ ผมวารานคาในตางจังหวัดนี่ คงจะตองถูกกระทบกระเทือนกันเยอะ

นะครับ เยอะแลว มันก็เหตุปญหามันมีมากกวานั้นเยอะเลยนะครับ เพราะวาบริษัทซูเปอร 

(Super) ทั้งหลายแหลนี่ครับ ทานซื้อของมากและไดราคาถูก รานคาโดดเดี่ยว ในจังหวัดนี่

ไมสามารถจะสูได และในที่สุดถาหากวา รานคาจะตองเลิกลมไปตาง ๆ แลว ในที่สุด 



 ๑๔๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รสรินทร ๕๕/๒ 

 

ผมคิดวา บริษัทขามชาตินี่ เขาคงจะผูกขาดตลาดมากนะครับ อันนี้จะสรางความ

เดือดรอนใหกับธุรกิจมากเหลือเกิน ฉะนั้นในเมื่อเราเปนเศรษฐกิจเสรี แลวก็เศรษฐกิจเสรี

นี่ ในความเขาใจของทางนักเศรษฐศาสตรแลว เราเขาใจวา การแขงขันอยางเสรีนี่           

มันตามเขามาดวยนะครับ ที่หลายทาน แตวาการแขงขันที่ตามเขามานี่ ถาหากวา ไซส 

(Size) มันไมเหมือนกันนะครับ ขนาดมันไมเหมือนกัน ขนาดใหญมากนี่ครับ จะซื้อของนี่

ไดถูกกวาเยอะนะครับ แลวผูผลิตในจังหวัดนะครับ ในที่สุดก็ไมมีที่จะขายได นอกจาก

จะตองพึ่งบริษัทขามชาติเหลานี้นะครับ ----------------------------------------------------------- 

 

          - ๕๖/๑  



 ๑๔๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กมลมาศ ๕๖/๑ 

 

แลวก็ตองเสียคาเชาที่นะครับ แลวก็ถาขายไมไดมาก ก็จะตองถอนตัวออกมา โอกาส            

จะเกิดก็ไมมี บริษัทผูผลิตในกรุงเทพเองนะครับ ผมคิดวา ตอไปนะครับ อีก ๑๐ ป ๕ ป         

๑๐ ป ขางหนานี่ คงจะตองถูกเดือดรอนอีกมาก ถาเราไมมีมาตรการที่จะสงเสริมองคกร

ภาคเอกชนนี้ใหเขมแข็ง ที่จะมีภูมิตานทานไดนะครับ แลวในที่สุดนี่นะครับ อยางตอนนี้ที่

เราเห็นครับ มีหลายบริษัทซูเปอรนี่ จะผลิตสินคาอยางเดียวกัน แตวาใชแบรนด (Brand) 

ของตัวเอง โดยจางบริษัทอื่นผลิต พอนานเขาไปนะครับ เขาก็ผลิตดวยตัวเขาเองได 

โรงงานเล็กหรือโรงงานที่ไมโตมากนัก ในที่สุด ผมคิดวา ก็อาจจะตองถูกกระทบกระเทือน

ดวย อันนี้จะเดือดรอนมากนะครับ ฉะนั้นการใหภูมิคุมกันในองคกร ในภาคของเอกชน           

ในตางจังหวัดนี่ จะชวยปองกันหลายอยางครับ ใหเกิดความยุติธรรมแลวก็การเกิดไดของ

ธุรกิจเล็ก ๆ ในภูมิภาคนี้ใหมันเกิดขึ้นมาไดนะครับ ฉะนั้น ผมจึงคิดวาถาเพิ่มมาตราที่ผม

เสนอเขาไปนี่นะครับ ใหเปนวงเล็บอิสระในตัวของเขาเองนะครับ มันก็จะเดนชัดขึ้นวา 

ตอนนี้รัฐธรรมนูญไดดูแลองคกรภาคเอกชนทางธุรกิจทั่วประเทศแลว ๗๖ จังหวัด ทั่วถึง

มากนะครับ แลวผมคิดวา ความรูสึกที่ดีกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผมวาคงจะมีมากนะครับ 

แลวเปนสิ่งที่เขาเรียกรองมานะครับ ฉะนั้น จึงขอความรวมมือ แลวก็ใหเห็นใจ จากทาน

สมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ ลองชวยพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานประวิทยครับ เดี๋ยวทานอาภา เดี๋ยวนะครับ ใน (๑๓) นะครับ ที่มี

การแปรญัตติในแนวทางเดียวกันนะครับ ก็มีของทานวัชรานะครับ ใหทานอาภาใชไหม

ครับ ทานวัชราติดใจไหมครับ มีทานใดครับ ทานปริญญา เชิญครับ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ทานประธานที่เคารพ และทานผูมีเกียรติ           

ทุกทานครับ คือ มาตรา (๑๓) นี่นะครับ ไดคํานึงถึงสิ่งที่เจตนารมณในการขอแปรญัตติ           

นะครับ ก็คือ ขณะนี้เราคํานึงถึงธุรกิจเล็ก ๆ ที่ไมสามารถจะแขงขันกับธุรกิจที่ใหญโต

มากมายนักนะครับ เราก็เลยมองวา รัฐควรจะสนับสนุนหรืออุมชู เพื่อใหธุรกิจเล็ก ๆ อยูได 

เพราะธุรกิจเล็ก ๆ ขณะนี้นี่ ๑ ธุรกิจ นี่ ๑ ครอบครัว ซึ่งอยูกันไดมากมาย เลี้ยงลูก            

เลี้ยงหลานกันได ในขณะที่ธุรกิจใหญ ๆ ซึ่งกําไรของธุรกิจใหญ สวนหนึ่งที่เขามาในภาค 

ในประเทศนี่ถูกสงกลับออกไปนอกประเทศนะครับ ไมไดอยูในประเทศ ถึงแมการจางงาน  



 ๑๔๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            กมลมาศ ๕๖/๒ 

 

จํานวนคนนี่อาจจะใกลเคียงกับรานคาที่มารวมตัวเทากับหนึ่งธุรกิจใหญ เราพูดถึงเปน

ธุรกิจ  ยกตัวอยาง  ในกรณีของธุรกิจของคาปลีก อะไรอยางนี้นะครับ  แลวธุรกิจ                

หลาย ๆ อยางนี่นะครับ รัฐสงเสริมเงินที่ทุนมาก แตเราพบวา กําไรสวนใหญมันไมไดตก

อยูในประเทศ มันกลับไปอยูในของตางประเทศ คืนกลับไปบริษัทผูลงทุน วันนี้ธุรกิจ             

ขามชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมากนะครับ สรางความสะดวกใหกับ

ประชาชน ทุกคนอยากได ทุกคนอยากซื้อ ทุกคนสะดวก ไปถึงที่เดียวกัน ยกตัวอยาง 

การคาปลีกนะครับ อากาศเย็น ราคาถูก ซื้อของงาย แตก็ถูกบางอยาง แลวทุกอยางนี่ก็ถูก

กดดันดวยราคาจากซัพพลายเออร (Supplier) ใหต่ําที่สุด ถูกที่สุดนะครับ                          

ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่กําไร ก็คือเราตองสงเงินจํานวนนี้กลับไปยังผูลงทุนตางประเทศ 

เงินกอนนี้ไมไดอยูในประเทศเลย ไมวาธุรกิจอะไร ฉะนั้นธุรกิจอะไรที่ประชาชน หรือ            

คนจน หรือวาคนไทยทําไดนี่ รัฐควรสงเสริมใหเกิดการเปนของเอกชน คนในประเทศ            

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

 

                                                                                                                     - ๕๗/๑ 

   

 



 ๑๔๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  กุลนษิฐ ๕๗/๑ 

 

เราก็เลยเขียน เขียนลักษณะนี้ คือ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทาง

เศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง เพราะทุกวันนี้ปลาใหญกินปลาเล็ก ความเขมแข็งก็หมดกัน

ไปเร่ือยๆ เร่ือย ๆ นะครับ ทุกคนตองเปลี่ยนอาชีพ วันนี้รานคาเล็ก ๆ หลายแหงแลว              

นะครับ ถาลูกหลานไมไดทํางานองคกรอื่น ๆ นะครับ รานคาเหลานั้นอยูไมได เปดราน

ตั้งแตเชายันดึกนี่นะครับ บางทีขายไมไดเลยนะครับ สินคา คาปลีกตาง ๆ นี่ บางทีก็              

ฝุนเกาะนะครับ เพราะการมีอํานาจเหนือตลาดของเงินทุนตางประเทศที่มีสูงกวาคนไทย

มากมาย ทุกวันนี้รัฐเหมือนสงเสริมใหมีการคาเสรี แลวก็การคาของทุนใหญกินทุนเล็กไป

ทั่วไปหมด อยางผมเห็นจังหวัดนครราชสีมา ที่ผมสังเกตนะครับ ขณะนี้มีรานคาปลีก           

ขามชาติ ในตัวเมือง ในตัวจังหวัดแลวนี่ ตางอําเภอเขาก็ขึ้นในลักษณะรานเดียวกัน             

ใหญเทากัน ซึ่งอันนี้นี่ก็ทําใหชีวิต วิถีชีวิตการคาขายในอําเภอเล็ก ๆ สูญสลายโดยสิ้นเชิง 

แลวรัฐควรจะทําความคิดเห็นดวยรูปการใด ๆ ก็เถอะนะครับ ที่จะพยายามสงเสริมใหคน

ในประเทศตาง ๆ เขมแข็ง แตดวยวิธีการใด ๆ นี้ คิดวา ควรระบุไวในรัฐธรรมนูญ และ

หลักการตาง ๆ ควรไปกําหนดกันอีกครั้งหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ทานอาภาครับ เชิญครับ  

  นางสาวอาภา  อรรถบู รณวงศ   :  กราบเรียนทานประธานสภา                       

รางรัฐธรรมนูญ และมวลสมาชิกผูมีเกียรติทุกทานคะ ดิฉัน อาภา อรรถบูรณวงศ คะ            

ขออนุญาตรวมอภิปราย เพราะวาเปนผูสนับสนุนในคณะของอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ                

นะคะ ใน (๑๓) ที่ไดขอแปรเพิ่มเขามานะคะ ก็คือ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนองคกร

ภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง จะขอ      

กราบเรียนทานประธานผานไปยังกรรมาธิการคะวา ในบทบาทหนึ่ง ซึ่งดิฉันเองมีสวนรวม

ในองคกรอยูองคกรหนึ่ง  ซึ่งเปนองคกรของผูผลิตนะคะ  ก็คือ  สภาอุตสาหกรรม                     

แหงประเทศไทย  จะขอเรียนตอทานประธานคะวา  เมื่อ รัฐไดประกาศบทบาท                   

เปลี่ยนบทบาทตนเอง จากผูดําเนินการเปนผูสนับสนุน หรือ แฟซิลิเตเตอร  (Facilitator) 

ขออภัยนะคะ ที่ตองใชคํานี้ เมื่อรัฐเปลี่ยนบทบาท เปนผูสนับสนุนไปแลวนี่ ก็จําเปนอยาง 

 



 ๑๔๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  กุลนษิฐ ๕๗/๒ 

 

เหลือเกิน ที่รัฐจะตองใหการสนับสนุนองคกรอื่น ใหมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น ใหมี

ความแข็งแกรงเพิ่มขึ้น เพื่อมาทดแทนการดําเนินการ หรือการปฏิบัติการ เพราะวายังมีอีก

สวนหนึ่ง ก็คือ ผูประกอบการรายยอย ๆ เชน  พวกเอสเอ็มอี คือ เล็กและกลางนะคะ ซึ่ง

ยังจําเปนเหลือเกินที่จะตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐอยูบางสวน ผูประกอบการ              

รายใหญนี่ ไมมีสิ่งที่ตองเปนหวงเขาอีกแลว เนื่องจากวา มีขีดความสามารถในทาง

การเงินและเทคโนโลยีสูง แตในขณะที่รายเล็กเอง รัฐก็ตระหนักดีอยูแลววา จะตองให

ความชวยเหลืออยูอีกพอสมควร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในเชิงการแขงขัน                    

ใหสามารถอยูได แลวก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองใหสูงขึ้นไปได เพื่อเพิ่มระดับรายได  

เพิ่มระดับคุณภาพสินคา นําเงินตราเขา มาเลี้ยงดูตัวเอง และเลี้ยงดูประเทศชาติให

เพียงพอในระยะยาวตอไป ฉะนั้น สิ่งเหลานี้ภาครัฐเองนี่ ในอดีตเคยเขาไปดําเนินการ

สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการรายยอยดวยตนเอง แตก็พบคะวา เปนความยากลําบาก

เหลือเกินที่รัฐนี่จะแทรกตัวเองเขาไปถึงจุดของผูประกอบการผลิตรายยอย ๆ นะคะ  ที่จะ

เขาถึงตัวเขาดวยความยากลําบาก และเมื่อเขาไปแลว ก็ไมสามารถที่จะสงเสริม 

สนับสนุนไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทําเปนชวง เปนพัก แลวก็หยุดขาดตอนไป                  

การติดตาม ประเมินผลก็ไมสามารถจะทําไดอยางดี เพราะกําลังของรัฐเองก็มีไมเพียงพอ 

ที่จะดูแลตอเนื่องยาวนานนั่นเอง ฉะนั้นสิ่งที่รัฐไดทําแลวในปจจุบันนี้ ก็คือ จะตองผาน

องคกรตาง ๆ ที่มีอยู ไมวาจะเปนการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายฉบับใดก็ตาม ฉะนั้นสิ่งเหลานี้

นี่ จึงยังตองการการสนับสนุนองคกรภาคเอกชนใหมีขีดความสามารถที่เขมแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น 

เพื่อมาชวยรัฐนั่นเอง เปนการประหยัดนโยบายโดยทางตรง ประหยัดกําลังคนของรัฐโดย

ทางตรงอีกเชนกัน ฉะนั้นจะตองสรางกลไกเครื่องมือขึ้นมาทดแทน เพราะนั่นก็คือ สิ่งที่จะ

ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง ฉะนั้น สิ่งที่แปรเขามา แปรเพิ่มเติมขอความเขามา             

จึงขอความกรุณาจากทานกรรมาธิการดวยคะ วา ขอใหปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญดวยคะ 

ขอขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ มาตรานี้ครับ เชิญครับ  

                                         - ๕๘/๑     



 ๑๔๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                                    นิวรา ๕๘/๑ 

 

  นายวิจิตร  วิชัยสาร  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา       

รางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกผูทรงคุณวุฒิครับ สําหรับประเด็นที่ทานสมาชิกผูมีเกียรติ              

ที่พูดถึงสภาอุตสาหกรรมหอการคานะครับ แลวก็องคกรเอกชน ที่จะใหบรรจุลงใน

รัฐธรรมนูญนั้นนะครับ ในมาตรานี้ ทานดูใน (๑๐) นี่นะครับ ก็สามารถสงเสริม                   

และคุมครองไดแลว เพียงแตวา ถาประเด็นของทาน ที่กรุณาพูดถึงการสงเสริมนั้น                 

การสงเสริมบทบาทของหอการคาหรือสภาอุตสาหกรรม โดยดูที่ตัวผูวาเปนหลัก ผูวา

ราชการจังหวัดเปนหลักนั้น ผมขอประทานโทษที่เห็นแยงนะครับ เพราะวาขึ้นอยูกับ

บทบาทของสภาอุตสาหกรรมและหอการคานั้น ในการนําเสนอดวยนะครับ ซึ่งจริงๆ แลว

ทางจังหวัดหรือผูวาราชการจังหวัดจะตองสนับสนุนทุกองคกรอยูแลว และหลายๆ องคกร

ที่มีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะดําเนินงานควบคูกับทางจังหวัด อยางเชน สมาคมสงเสริม

การทองเที่ยว ที่หาดใหญนะครับ ซึ่งมีทานผูมีเกียรติ คุณนิมิตรอยูในที่นี้ สามารถ

ดําเนินการคูกับจังหวัดสงขลาไดเปนอยางดียิ่งนะครับ แลวก็อีกสวนหนึ่ง ทางองคกร

เอกชนนั้น ในความเห็นของกรรมาธิการ นาจะเปนอิสระนะครับ ไมนาจะมาอยูในกรอบ

ของราชการ เพื่อจะไดมีอิสระในการนําเสนอ มีอิสระในการแยงนะครับ จะไดไมอยูภายใต

การกํากับของทางราชการจนเกินไปนะครับ ในความเห็น นอกจากนี้ดูอยางสภา

หนังสือพิมพก็ไมประสงคที่จะอยูในการกํากับ อยากเปนอิสระในการที่จะควบคุมกันเอง

ครับ ผมก็ขออนุญาตเรียน เพื่อความเขาใจครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ที่อธิบาย คือ ทานวิจิตรนะครับ พอดีทานไมไดเอยนามไว เดี๋ยวเจาหนาที่เวลาพิมพ   

เขาอาจจะไมทราบวาใครนะครับ ทานประวิทยครับ เชิญครับ 

  นายประวิทย   อัครชิโนเรศ   :  ทานประธานที่ เคารพ  ขอบคุณครับ                      

ผม ประวิทย  อัครชิโนเรศ ครับ สสร. ที่เมื่อกี้ที่ผมไดเรียนไปแลวนะครับวา ที่ในที่ประชุมนี้

ไดพิจารณาใน (๑๐) ของมาตรา ๘๓ ไปแลวนะครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ ซึ่งจริง ๆ แลวมันเลยไป

แลวนะครับ ก็ผมไดเสนอวา ถาตัดเกี่ยวกับเร่ือง มีพูดถึงเรื่อง คําวา เศรษฐกิจ นี่ออกไป      

นะครับ ถาตัดอันนั้นออกไปนะครับ มันก็จะทําใหมาตรา (๑๐) นี่ครับ อันนี้เพียงแตเสนอ

ใหความคิดเทานั้นนะครับ ที่วา ตัดไปแลว วา ถาเมื่อกี้นี่สงเสริม สนับสนุน และคุมครอง 



 ๑๔๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นิวรา ๕๘/๒ 

 

ระบบสหกรณ หรือการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอื่น นะครับ อันนี้มันก็จะสมบูรณ แลวก็

จะสงางาม แลวก็จะมีความหมาย เพิ่มบทบาทของสหกรณมากขึ้น ซึ่งประโยคที่วา                  

หรือการรวมกลุมของประชาชนในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ ซึ่งมันสะเปะสะปะ              

นะครับ ไมเปนหลักการนะครับ แลวก็มันมีไวตั้งหลายที่ แตวาไมไดบอกอะไรครับ เพียงแต

วาพวงไปในที่ตาง ๆ นะครับ สิ่งที่ผมคิดวา ในขณะที่เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญนะครับ ในบาน         

ในเมืองนี้ ในเศรษฐกิจ ถาเราจะยกใหมันเปนวงเล็บอิสระจริง ๆ มันจะไดมีความแจมชัด

ขึ้นวา รัฐนี่ไดสนับสนุน แลวก็สงเสริมจริง ๆ ใหองคกรของเอกชนนี่มันเขมแข็ง และถาหาก

องคกรเอกชนนี่มันเขมแข็งขึ้นมาแลวนะครับ ผมคิดวา เขาจะไปชวยพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจเสรี โดยมีกลไกการตลาดนี่ใหมันสมบูรณยิ่งขึ้น -------------------------------------- 

 

                                       - ๕๙/๑ 



 ๑๔๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัชนีพร ๕๙/๑  

 

และถาหากระบบเศรษฐกิจการตลาดนี่ มีการแขงขันกันอยางสมบูรณยิ่งขึ้นนะครับ                 

รัฐไมจําเปนจะตองใชเงินแตละปนะครับ เขาไปพยุงราคาลําไย เขาไปพยุงราคาทุเรียน 

เงาะ หรืออะไรตออะไรตาง ๆ นะครับ เพราะวาเทาที่พยุงมานะครับ มันไมเห็นไดผลสักที่ 

นอกจากวาถึงฤดูกาล ก็เปนเรื่องของการเรียกรอง แลวก็นักการเมือง เขาใจวา จะลงไป

จัดการ ซึ่งสรางใหนักการเมือง ซึ่งเปนฝายนิติบัญญัตินะครับ ลงไปสูเร่ืองการบริหาร         

นะครับ ซึ่งผมไดทราบวา มันปนปวนอยู แตถาเราชวยกันสรางใหระบบการตลาดนี่มันมี

การแขงขันกันอยางสมบูรณแลว ผมคิดวา ภาคเอกชนครับ สามารถชวยแกปญหาทาง

เศรษฐกิจนี้ได แตเรายังตองการครับ ขณะนี้นะครับ แมกระทั่งเจ็ดสิบกวาจังหวัด จังหวัด

ใหญ ๆ นี่ก็ดูเหมือนจะเขมแข็งนะครับ แตวาจังหวัดเล็ก ๆ ยิ่งไปใหญเลย มันยังไมได             

แตวาภาระหนาที่ตอนนี้ครับ เราไดรวมสนับสนุนกับทางกิจการทางจังหวัดนี่เยอะ และ

โดยเฉพาะสถานการณปจจุบัน ทานคงจะไดฟงนะครับวา มีการตอสูกันระหวางสมาคม

ผูคาปลีกไทยนะครับ กับบริษัทขามชาติทั้งหลายแหล และผมไมทราบวา ทานจะทราบ

หรือไมนะครับ ทานกรรมาธิการครับ เบื้องหลังลึก ๆ นะครับ ผมมีเพื่อนที่เปนผูสงสินคาให

บริษัทขามชาตินะครับ เขาบอกผมมาวา ลูกเลนของบริษัทขามชาติเขามีพราว เขาใหญโต 

เขามีเงิน เขามีอํานาจการตลาดสูงนะครับ เขาสามารถตั้งราคาที่เขาจะซื้อได บีบได และ

ยิ่งไปกวานั้น  เขาจะบอกวา  สมมุติวาเดือนหนึ่งนี่  เขาซื้อจากลูกคาคนหนึ่งนี่สัก                  

๑๐ ลานบาท เขาจะถามวา คุณมีบัญชีเปดไวกับธนาคารตางประเทศของเขาหรือไม ถามี

พอครบดิว (Due) ที่จะจายเงิน เขาจะจายไดทีละ ๑๐ ลานบาท ได แตถาไมมี ถาติดตอ

กับแบงกไทย เขาบอกวา กฎของบริษัทเขานี่ เขาอนุมัติใหจายไดแคครั้งละไมเกิน                   

๕ แสนบาท ฉะนั้น อันนี้เปนเพียงสวนเล็กนอยที่ผมทราบนะครับ อยางอื่นยังมีเยอะ              

ทานกรรมาธิการครับ เชื่อผมเถอะครับ บทบาทอันนี้รัฐไมไดเสียหายไปไหนเลยนะครับ 

แลวตรงกันขาม รัฐจะไดแสดงวา รัฐนี่ดูแลทุกภาคสวนของเศรษฐกิจ ที่เปนคนขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ที่เปนคนพัฒนารายไดของประชาชนขึ้นนะครับ ระบบการตลาดของเรา ทานคง

ยอมรับนะครับวา มันไมสมบูรณนะครับตอนนี้ มันตองเกิดการผูกขาด เกิดการเอารัด           

เอาเปรียบนะครับ ชาวไรชาวนาไมสามารถที่จะเปดตาขึ้นมาได แตถาหากระบบเศรษฐกิจ

ที่ มันมีการแขงขันกันอยางสมบูรณแลว  ผมคิดวา เปนทางออกเลยครับ  สําหรับ  



 ๑๔๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                       รัชนีพร ๕๙/๒ 

 

ประเทศไทยเรา ที่เปนประเทศที่อุดมสมบูรณอยางนี้ ขอใหจัดการใหมันถูกตอง แลวมัน

เปนระบบที่สากลครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ พอจะ หาทางดูครับ  

    นายวิจิตร วิชัยสาร (กรรมาธิการ) : ครับ เรียนทานประธานสภาครับ             

ทานสมาชิก ผม วิจิตร วิชัยสาร กรรมาธิการครับ ในประเด็นแรก เมื่อสักครูที่ผมเรียน              

ไปนั้น ในประเด็นที่ เขาไมอยากใหทานผูอภิปรายเขาใจในโครงสรางของจังหวัด

คลาดเคลื่อนไปนะครับ แตวาน้ําหนักของภาคเอกชน ในการที่มาสนับสนุนในกิจกรรม 

หรือวาในสาระสําคัญอยูในเรื่องเศรษฐกิจของจังหวัด แลวก็ของประเทศชาตินั้น ตอนนี้ผม 

ผมเห็นสอดคลองกับทานครับ เพียงแตเมื่อกี้ตอบในน้ําหนักที่ไมอยากใหเขาใจผิดนะครับ 

แลวก็ไมอยากใหมาผูกติดกับทางราชการ  คืออยากใหมีอิสระในการดําเนินการ                     

สวนประเด็นที่จะใหเนนขึ้นมา เพื่อใหเห็นความสําคัญ แลวก็เพื่อใหเกิดความชัดเจน            

ตรงนี้ผมไมขัดของ อันนี้ทานกรุณาใหขอความมา เดี๋ยวเราจะปรับใหครับ ทางนี้รับไดครับ 

 

          - ๖๐/๑ 



 ๑๕๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     สุทธาทิพย ๖๐/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอความก็ใหมานี่ละครับ ตามที่แปรญัตตินี่ครับ ทานเลขาครับ เดี๋ยวใหทางฝายทาน

เลขา 

  นายวิจิตร  วิชัยสาร  (กรรมาธิการ)  :  เดี๋ยวทางฝายเลขาดูใหนะครับ         

ในหลักการรับไดครับ หลักการรับไดครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ พยายามดูที่ทางอยู และดูการใชคํา ความจริง

เห็นดวยกับหลักการ แลวก็เห็นดวยกับคําทั้งหมดของทานแลวนะครับ เพียงแตวา ถาแยก

อีกวงเล็บหนึ่ง ก็จะมีวงเล็บคอนขางมากนะครับ สิบกวาวงเล็บแลว หารือโดยเร็วครับวา

เปนไปไดไหม จะใชคําของทานทั้งหมดนี่ แตขออยูใน (๑๐) นะครับ ตัดคําวา การรวมกลุม

ของประชาชนในการดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ หรือการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ 

ออกนะครับ และใสคําในที่ทานแปรญัตติไวนะครับ อาจจะตองดูคําอีกนิดหนึ่ง แตวา              

ขออนุญาตวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจใหมีความ

เขมแข็ง นี่นาจะรับไดครับ ขออนุญาตหารือเลยวา ไปอยูใน (๑๐) ไดไหม แลวก็เดี๋ยว

พยายามปรับคําใหชัดเจนยิ่งขึ้นครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมยศครับ เดี๋ยวครับ ทานสมยศ ผมยังไมไดอนุญาตครับ เพียงแตวา ตอนนี้เขากําลัง

ตกลงกันระหวางผูแปรญัตตินะครับ กับกรรมาธิการนะครับ ทานอยาเพิ่งสนับสนุนนะครับ 

อาจารยปริญญาครับ  

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ ผม ปริญญา ศิริสารการ 

สสร. นะครับ เห็นดวยกับทานอาจารยสมคิดนะครับวา เราปรับถอยคําซึ่งกันและกัน        

ไดนะครับ แตถาเพิ่มเติมวา ใหมีความเขมแข็ง เพื่อปองกันการมีอํานาจเหนือตลาด              

ไดไหมครับ มันจะไดดูวาครบถวนหนอย เขมแข็งอยางเดียว เขมแข็งเพื่ออะไรครับ                  

เพื่อปองกันการมีอํานาจเหนือตลาด อันนี้ก็ เลย  ถาเห็นดวย  เดี๋ยวผมออกไปนั่งคุยกับ     



 ๑๕๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     สุทธาทิพย ๖๐/๒ 

 

ทานกรรมาธิการยกราง  แลวก็ปรับถอยคํา  และเราผานไปเลย  แตไมทราบวา                 

ทานประวิทยจะคลอยตามไหมครับ เพราะวาการรวมกลุมของประชาชนนี่นะครับ มันก็

อาจจะเหมือนกับรัฐวิสาหกิจชุมชน หรืออะไรอยางนี้ ซึ่งไมตรงเปากับที่ผมแปรญัตติ                 

ไปครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานประวิทยเห็นดวยไหมครับ ในหลักการผมวานาจะตรงกันแลว เดี๋ยวทานไปคุยกัน    

หาถอยคําที่มันยุติ ขอยุติครับ 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :   คงจะไมเห็นดวยทีเดียวนะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ใหทานไปคุยกันนี่นะครับ คือ หลักการเขารับของทานแลว 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :   ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตทานจะอยูตรงไหน จะใชถอยคําใหมันสมบูรณอยางไรนี่ ผมวาเราประหยัดเวลาตรงนี้

ทานไปคุยกัน 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :   ผมยังอยากจะขอวา ถาแยกแลวมันจะ             

สงางามมากครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะวาประเด็นที่สหกรณนี่จะไดเดนขึ้นนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ แยกหรือเปลา 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :   เพราะวาจาก ๑๒ เพิ่มเปน ๑๓ นะครับ      

๗ เปอรเซ็นต นะครับ ไมไดเปนเปอรเซ็นตที่เยอะอะไรเลย ถาขอ ๑ นั่นนะ ๕๐ เปอรเซ็นต   

นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ  สมคิด  เลิศไพฑูรย  ครับ  กรรมาธิการครับ  ทานประวิทยไม เคยขอเลยครับ 

กรรมาธิการก็ใหนะครับ ไป (๑๓) แลวกันนะครับ  



 ๑๕๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     สุทธาทิพย ๖๐/๓ 

 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ  :  ขอบคุณมากครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ใหทานอาภาดวย              

นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ใหทั้งสภาแหละครับ อยางนั้น (๑๓) นี่ผานนะครับ และวงเล็บที่ผานสักครูละครับ      

ตกลงกันไดหรือยังครับ ไดถอยคําหรือยังครับ  

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ยังครับทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศักดิ์ชัย 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล   :   ยังครับ ยังครับ เพราะวากรรมาธิการ               

ทานหนึ่ง ทานออกไป ติดประชุม เดี๋ยวจะกลับมาครับ เดี๋ยวคอยเอากลับมาอีกทีแลวกัน 

นะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดครับ ขอบพระคุณครับ  มาตรา ๘๓ นี่ มีทานใดติดคางอนุไหนมีไหมครับ ติดคาง               

นะครับ เดี๋ยวนะครับ ผมทําความเขาใจกรรมาธิการกอน เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

เพื่อใหบันทึกในรายงานการประชุม จะตองไมมีคําวา รัฐตอง นะครับ ก็จะเขียนวา 

สงเสริมและสนับสนุน เลยนะครับ ขออนุญาตทานประวิทยนะครับ เปน แพทเทิรน 

(Pattern) เดียวกับวงเล็บอ่ืน ๆ นะครับ 

  นายประวิทย  อัครชิโนเรศ   :   พอดีไมไดติดตามครับ วาอยางไรครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทานไปตกลงกันอีกทีแลวกันนะครับ เอาหลักการ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  คือ ใชคําทั้งหมด         

ของทานนั่นละครับ แตขอตัดคําวา รัฐตอง ออก เพราะ รัฐตอง มันอยูขางบนแลว          

แคนั้นเองครับ 

 



 ๑๕๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     สุทธาทิพย ๖๐/๔ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันจะไดไมซอนกัน เห็นดวยครับ พอดีมีกลุมของทานพิเชียร ที่เพิ่ม (๑๓) ไว มีทานใดจะติดใจ 

ไหมครับ ทานอรรครัตนครับ เชิญครับ 

  นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๘๓ นี้ กระผมไดทําการ

แปรญัตติเปนขอความใน (๑๔) ดังนี้ครับ ---------------------------------------------------------- 

 

             - ๖๑/๑ 



 ๑๕๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 วันทนา ๖๑/๑  

 

สนับสนุนใหมีการตรากฎหมายดานการเกษตรและสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ 

เชน รัฐตองจัดหาพื้นที่เพื่อกําหนดใหการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินฟาอากาศของประเทศ 

ตองจัดสินเชื่อเพื่อการเกษตรใหเพียงพอในการลงทุน จัดผูเชี่ยวชาญการเกษตรสาขา   

ตาง ๆ เพื่อใหคําแนะนําที่ถูกตอง รวมทั้งจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร และ

เมื่อมีภัยธรรมชาติที่เปนอุปสรรคตอการผลิต รัฐตองใหการชวยเหลืออยางเรงดวนและ

เพียงพอตอการแกปญหา ทั้งนี้ มีหลักการและเหตุผลประกอบการตรากฎหมายดาน

การเกษตรและสหกรณที่ไดจากการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด

มุกดาหาร ตลอดจนชาวบานในจังหวัดมุกดาหารดังนี้ครับ  

  หลักการ เพื่อความผาสุกของประชาชน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชองชาติ   

เพื่อความเจริญของบานเมือง เพื่อความมั่นของชาติ  

           เหตุผล ประเทศไทยตั้งอยูในเขตมรสุมอันเหมาะสมตอการทําอาชีพ

การเกษตร มีดินอุดมสมบูรณ มีน้ําเพียงพอ ประชาชนยึดอาชีพการเกษตรเปนหลักมาแต

โบราณกาล จึงกอใหเกิดประสบการณและรักอาชีพนี้ มีความขยันหมั่นเพียร ผลิตอาหาร

ปอนชาวโลกตลอดมา แตปจจุบันฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย ซึ่งเปนคน               

สวนใหญของประเทศ กําลังตกต่ํา ไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิต อนาคตมืดมน             

ซ้ํายังถูกกดขี่เร่ืองการตลาด ไมมีอํานาจตั้งราคาผลผลิตของตนเอง ทําใหยิ่งทํายิ่งยากจน 

ไมรูวีธีการคาขาย ตางคนตางทํา ลดราคาการแขงขันตัดราคากันเอง เกษตรกรแตกความ

สามัคคี อันเปนจุดออนใหเกิดชองทางแกพอคาคนกลางถือโอกาสเอาเปรียบเกษตรกรได 

ประเทศมหาอํานาจในโลกหลายประเทศที่เปนประเทศอุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุน มีกฎหมายการเกษตรและสหกรณ เพื่อชี้ทางและโอบอุมเกษตรกร จึงทําให

เกษตรกรของเขามีฐานะมั่นคงมาโดยถวนหนา ขณะที่เมืองไทยเปนประเทศที่ประชาชน

ทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก แตกลับไมมีกฎหมายดานการเกษตรและสหกรณ ทําให

เกษตรกรไมรูทิศทางในการผลิต ไมรูนโยบายของรัฐบาล ทําใหไมมีความเชื่อม่ันตออาชีพ

ของตนเอง เกิดความกังวลใจ และสับสนตออาชีพการเกษตร ซึ่งเปนมรดกตกทอดจาก

บรรพบุรุษ ทําใหทิ้งถิ่นฐานเขาไปขายแรงงานในเมืองใหญ บางก็ไปตางประเทศ แลวถูก

หลอกลวงจนสิ้นเนื้อประดาตัว อันเปนการทําลายทรัพยากรมนุษยของชาติ ผืนแผนดินที่ 



 ๑๕๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 วันทนา ๖๑/๒ 

 

อุดมสมบูรณตองถูกทอดทิ้งอยางไรคา อยางนาเสียดาย ดวยเหตุผลดังกลาวจึงสมควรให

มีการตรากฎหมายดานการเกษตรและสหกรณขึ้น ทานประธานครับ ประเทศไทยมีการ

ปกครองระบอบประชาธิไตย แตในการเลือกตั้งทุกระดับยังมีการซื้อสิทธิขายเสียง               

อยางมากมาย เกษตรกรก็ถูกจางไปเดินขบวน ทําใหบานเมืองเกิดความไมสงบ ทั้งนี้ 

เพราะความยากจน ความจําเปน ฐานะของเกษตรกรไทยในปจจุบันเหมือนกับเรือที่

อับปางแลวลอยคออยูกลางทะเล เมื่อมีผูโยนไมไผลําเล็ก ๆ เขาก็แหวกวาย ไขวควาไว 

เพื่อประทังเอาชีวิตรอด ๗๐ เปอรเซ็นต ของประชากรไทยที่เปนเกษตรกรมีความลมเหลว

ในอาชีพ ยากจนแสนสาหัส บางครอบครัวก็ขายแมกระทั่งสิทธิเพียง ๑๐๐ บาท เพื่อนําไป

ซื้ออาหารประทังชีวิตในครอบครัว กอใหเกิดวิกฤติของชาติ ชีวิตเขากําลังมืดมน เราจึง

ควรเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส ดวยการตรากฎหมายดานการเกษตรและสหกรณขึ้น 

หลายรัฐบาลที่ผานมา หลายองคกรตางรวมกันหาวิธีแกไขในหลายทิศทาง แตก็ไมไดผล 

เพราะสวนมากเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เชน การประกันราคา การแทรกแซงราคา  

มีการจํานําผลผลิต แตก็ไมไดผล แถมยังตองสูญเสียงบประมาณ เสียเวลาในการติดตาม

สะสาง หลายประเทศที่เปนมหาอํานาจก็พบกับเหตุการณเชนเดียวกับเรา แตก็หาทาง

แกไขในหลายกลยุทธจนคนพบกับความสําเร็จอยางยั่งยืน ดังจะเห็นตัวอยางจากใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดใชวิธีการจัดโซนนิ่ง ดังนี้ รัฐเคนทักกี (Kentucky) เปน สเตต 

ออฟ ไฟรส ชิกเกน (State of Fries Chicken) หรือไกทอด รัฐไอโอวา (Iowa) สเตต ออฟ 

คอรน (State of Corn) มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกขาวโพด --------------------------------- 

 

                    - ๖๒/๑ 

 

 



 ๑๕๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                ณัฐวัฒน ๖๒/๑ 

 

รัฐเนแบรสกา (Nebraska) สเตต ออฟ บีฟ (State of Beef) มีชื่อเสียงในเรื่องปศุสัตว ใน

เร่ืองของฟารม (Farm) วัว รัฐแอริโซนา (Arizona) สเตต ออฟ คอตตอน (State of 

Cotton) เปนมลรัฐแหงการปลูกฝาย เปนตน โดยสรุป หลักการและเหตุผลที่สมควร

สนับสนุนใหมีกฎหมายดานการเกษตรและสหกรณ ก็เพื่อใหเกษตรกรสมัครเปนสมาชิก

ของสหกรณเพราะตองการรูจํานวนที่แนนอน เพื่อนําไปสูการวางแผนขบวนการผลิตและ

จัดหาตลาดลวงหนา เพื่อจะไดจัดโซนนิ่ง ใหเหมาะสมจากการปลูกพืชวา ภาคใด จังหวัด

ใดควรปลูกพืชชนิดใด จํานวนเทาใด ตามชนิดและปริมาณ ที่ตลาดตองการ และเนื่องจาก

การทํากิจกรรมของเกษตรนั้น  ตองลงทุน  รัฐจึงตองสนับสนุนสินเชื่อพรอมกับมี

ผูเชี่ยวชาญดูแลการใชเงินใหถูกตองตามขั้นตอนของการปลูกพืชแตละชนิด เพื่อใหเกิด

ความแนนอนทางสถิติ โดยอาศัยหลักการที่วา เกษตรกรตองนําผลผลิตสงสหกรณเทานั้น 

เพื่อสหกรณจะไดรูวา ในระหวางวันที่ ๑ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม เดือนใดจะมี

ผลผลิตใด จํานวนเทาใด เขาสูสหกรณ จะไดจัดตลาดไวลวงหนา ดานราคาผลผลิตตอง

จัดใหคณะกรรมการตลาดไว ๓ ฝาย เชน ฝายเกษตรกร สหกรณ พอคาคนกลาง โดย

กําหนดราคาของแตละเกรด (Grade) ผลผลิตไว หากมีเหตุผลอันจําเปนที่เกษตรกรไม

สามารถผลิตไดทัน เชน ภัยธรรมชาติรัฐตองยกผลประโยชนใหเกษตรกร ตามความ

เหมาะสม ตามหลักการและเหตุผลในการตรากฎหมายวาดวยการเกษตรและสหกรณนี้ 

ม่ันใจวา จะเปนทิศทางที่นําสูเศรษฐกิจของชาติและประชาชนอันยั่งยืน สังคมที่รุงเรือง

และรมเย็น การเมืองที่สมบูรณอยางแนนอน จึงขอใหทานคณะกรรมาธิการยกราง ซึ่ง

แมวาจะไมมีผูใดมาจากภาคการเกษตรและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดโปรดสนับสนุน

ญัตตินี้ดวย กราบขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ในเรื่อง

ของเกษตร การเกษตรนั้นไดมีบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญนี้หลายมาตรา โดยเฉพาะ                 

ในมาตราถัดไป ทั้งการจัดหาที่ดินเพื่อการเกษตร และการจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  



 ๑๕๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                ณัฐวัฒน ๖๒/๒ 

 

ในมาตราที่ผานมาแลวนั้นก็มีการกําหนดใหรัฐตองมีการคุมครองผลิตผลทางการเกษตร 

สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร ซึ่งสิ่งเหลานี้มีอยูแลว อยูในรัฐธรรมนูญ การกําหนดใหตรา

กฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะของดานเกษตรกรรมนั้น ตองกราบเรียนวา ในปจจุบันนี้ใน

ระบบกฎหมายที่เปนอยูนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการเกษตรอยู เชน 

พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พระราชบัญญัติ

ชลประทาน พวกนี้ก็เกี่ยวของกับการเกษตรทั้งสิ้น ซึ่งแยกไปตามแตละสาขา และในกรณี

ที่พืชหรือเกษตร พืชทางเกษตรเปนพืชสําคัญในบางเรื่อง ก็จะมีกฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะ 

เชน พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย นะครับ เพราะฉะนั้นกฎหมายดานการเกษตร

ก็จะเปนแตละเรื่อง ซึ่งวาแตละสิ่ง แตละอยางที่เกี่ยวของกับการเกษตร การตรากฎหมาย

ขึ้นมาวาดวยการเกษตรโดยเฉพาะ และกําหนด หรือมีสวนที่จะกําหนดใหเกษตรนั้น 

จะตองมารวมกลุม มาขึ้นทะเบียนอะไรพวกนั้น มันจะกลายเปนรัฐเขาไปแทรกแซงความ

เปนอิสระของเกษตรกรเขาไปนะครับ ผมเขาใจวา ในสิ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นไดให

หลักประกันในหลายเรื่องของเกษตรกรนั้น นาจะครบถวน สวนเรื่องใดจําเปนตองมี

กฎหมาย ก็จะมีกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น ในเรื่องใด ๆ ซึ่งเขาใจวา ในอีกหลายเรื่องนั้น  

การสงเสริมทางการเกษตรนั้น ไมจําเปนตองมีกฎหมาย แตเปนเรื่องในทางปฏิบัติที่รัฐ

จะตองลงไปทําปฏิบัติจริง ๆ จัง ๆ อยางเชน ใน (๙) ของมาตรา ๘๓ เร่ืองการรักษา

ผลประโยชนของเกษตรกร นั่นก็คือ เร่ืองการปฏิบัติมากกวาการตรากฎหมาย ฉะนั้น 

กรรมาธิการจึงเห็นวานาจะเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่พูดถึงเรื่องการเกษตรในดาน

ตาง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน โดยไมตองมีการกําหนดใหมีการตรากฎหมาย

ดานการเกษตรขึ้นโดยเฉพาะครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการเขาบอกวา มีอยูในมาตราอื่นแลว ทานอรรครัตนยังติดใจไหมครับ เอาติดใจ

หรือไมติดใจครับ จะไดถามมติ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ถา

สาระสําคัญที่อยางที่กระผมไดทําการแปรญัตติไว ไดมีบัญญัติไวในกฎหมายตาง ๆ อยู

แลวนะครับ ดังที่ทานกรรมาธิการพูดถึง กระผมก็ไมติดใจครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  



 ๑๕๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                ณัฐวัฒน ๖๒/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ขอบพระคุณครับ ในมาตรา ๘๓ นี่มีกลุมอาจารยพิเชียรนะครับ ขอแปรเพิ่ม (๑๔) 

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

 

                               - ๖๓/๑   



 ๑๕๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              จีรนุช ๖๓/๑ 

 

ทานหลักชัยหรือครับ เชิญครับ ทานหลักชัยครับ คือ ถาดูแลวนี่ กรรมาธิการเขาบอกมีแลว

นี่นะครับ   ก็ชวยประหยัดเวลากันหนอยนะครับ   

      นายหลักชัย  กิตติพล  :  ครับ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับเชิญครับ  

  นายหลักชัย  กิตติพล  :  คือกราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทาน    

สมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม หลักชัย  กิตติพล สสร. นะครับ กระผมมีแปรญัตติในนามของ

ทานอุทิศ  ชูชวย นะครับ ไวที่ (๑๓) แตวาตอนนี้คงจะตองเปลี่ยนเปน (๑๔) แลวครับ 

เพราะวา (๑๓) ทานกรรมาธิการยกรางจองใหทานประวิทยไปแลวตองขอความกรุณา

ดวยครับ 

     นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตัวเลขทานไมตองไปกังวลครับ ตัวเลขทานไมตองกังวล เดี๋ยวเขาปรับตัวเลขใหเอง 

     นายหลักชัย  กิตติพล  :  ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ ของทานนี่ขออภิปรายในกลุมทานอุทิศใชไหมครับ  

     นายหลักชัย  กิตติพล  :  ใชครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ  

    นายหลักชัย  กิตติพล  :  ครับ ในเร่ืองที่กระผมขออภิปรายนะครับ ก็คือวา

ในมาตราที่ ๘๓ วงเล็บนี้ สงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม

มูลคาผลผลิตสินคาเกษตร กระผมคิดวา ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรนะครับ อันนี้เปน

สิ่งสําคัญ ซึ่งกระผมเองก็ไดติดตามเรื่องนี้ตั้งแตเร่ิมมีกรรมาธิการยกราง กระผมก็เขียน

ญัตติเขาไปแลวก็เพื่อที่จะทําเรื่องตาง ๆ เหลานี้นะครับ เพราะวาเพื่อใหรัฐนี่มีนโยบาย

เศรษฐกิจที่สงเสริมและสนับสนุนใหสินคาเกษตรเปนที่ยอมรับ และสรางรายไดใหแก

เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนะครับ ในจุดนี้นี่ ทางพวกเราทุกคนก็ไดพูดกันพอสมควรนะครับ  

แตวาเนื่องจากตัวผมเองก็เปนเกษตรนะครับ ทํามาจากทางดานเกษตร แลวตัวผมเองก็ได 



 ๑๖๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              จีรนุช ๖๓/๒ 

 

เห็นปญหาตาง ๆ มากมายนะครับ  ก็เลยอยากจะเรียนทานประธานวา ผลผลิตทาง

เกษตรนี่ ถาขายเปนวัตถุดิบจะมีราคาที่เปนราคาตนน้ํานะครับ แลวก็ทําใหไมไดราคาที่ 

คือ ตามกรรมาธิการที่วรรคที่ผานมานี่วา ตองการราคาสูงสุด แตถาไมไดแปรญัตติในเรื่อง

นี้อยางที่ของกระผมจะตองทํานี่ จะไมไดราคาที่สูงสุดอยางที่เราคิดกันนะครับ แลวก็               

๒. การแขงขันก็สูงมากนะครับ แลวก็ ๓. การที่จะวิจัยพัฒนาตอยอดไปนี่ ก็จะมีขอจํากัด    

นะครับ ขอที่ ๔ นี่ ก็ไมสามารถที่จะมีมูลคาเพิ่มใหกับสินคานั้น ๆ ได ซึ่งมีสินคาจํานวน

มากมายนะครับ ซึ่งพวกเราก็คงจะไดเห็นกันแลวนะครับ ในตัวอยางที่ชัดเจนที่กระผม            

จะยกใหดูนะครับ ก็คือวาทางดานยางพารา ซึ่งตัวกระผมเองเปนนายกสมาคมยางพารา

นะครับ การที่เรามีสินคายางพารานะครับที่สงออก ซึ่งนับวา ณ ปจจุบันนี้นี่ ราคาก็แพง

มากนะครับ ทานประธานที่เคารพ เพราะวาในอดีตนี่ กิโลหนึ่ง สิบกวาบาท ๒๐ บาท            

ในสี่หาปที่ผานมา ที่ผมเปนนายกนี่ ตอนนั้นสี่สิบกวาบาท หลังจากนั้น ก็มีราคาปจจุบันนี้

อยูที่ เคยสูงสุดปที่แลวที่รอยบาท แลวปจจุบันก็อยูที่เจ็ดสิบกวาบาทนะครับ ก็นับวา 

เกษตรกรก็ไดลืมตาอาปากสําหรับชาวสวนยางนะครับ แตวาเนื่องจากวา สินคาเกษตร        

ทุกตัวนะครับ ถามีการผลิตมาก ๆ แลว จะมีปญหาดานการตลาดติดตามมานะครับ 

อยางอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ําของประเทศไทยนี่ ทําไดอยางครบถวนสมบูรณ  กระผม

คิดวา เปนอยางนั้นนะครับ แตปลายน้ํานี่ เปนสิ่งที่พวกเราตองตอยอดนะครับ ผมพูดถึง

เร่ืองนี้นี่ พูดของอนาคตนะครับ แลวก็พูดถึงเรื่องสินคาเกษตรตัวอื่น ๆ ดวย ไมใชเฉพาะ

ยางพาราอยางเดียว แตวายางพาราจะมีปญหาในสามสี่ปขางหนาแนนอน เพราะวาใน             

๕ ปที่ผานมาราคาดีนะครับ ถาเราไมแกปญหาในจุดนี้นะครับ ซึ่งทานเลขายกรางนะครับ 

ทานอาจารยสมคิด ขออภัยที่เอยนามนะครับ วา เร่ืองพวกนี้จริง ๆ ก็อยากจะดู ไมอยาก

เสียเวลาสภานี้ ผมเองก็คิดอยางนั้น แตเนื่องจากวา กระผมเห็นวาอันนี้ เปนวาระแหงชาติ

ที่สําคัญ ก็เลยตองเอามาเปรียบเทียบใหสมาชิก  แตเนื่องจากวา ตัวกระผมเองไมใชเปน

คนนักพูด แลวก็ไมสามารถที่จะนําเสนอไดดี แตวาก็อยากจะใหทานประธานนะครับ          

แลวก็ทานสมาชิกวา แลวทานกรรมาธิการยกราง ------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๖๔/๑ 



 ๑๖๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      พรรษวรรณ ๖๔/๑ 

 

มีโอกาสชวยฟงใหชัดเจนสักนิดหนึ่ง ชวยผมตามคิดหนอยวา สิ่งที่ผมพูดนั้น จะเปน

ประโยชนมากนอยขนาดไหนนะครับ อยางเชน ยางพาราเรานะครับ เราสงออก ๒ ลาน          

๗ แสนตัน แตมูลคาที่วาดีมากแลว ปจจุบันนี้หาพันกวาลานยูเอส (US) (ยูเอสดอลลาร 
/US Dollar) ก็ประมาณเกือบ ๆ  ๒ แสนลานบาท แตวาผลิตภัณฑยางนะครับ เขาใช

ยางพาราเพียง ในประเทศไทยนะครับ ๓ แสน ๒ หมื่นตัน มูลคาสงออก ไมลบที่ขายใน

ประเทศนะครับ ไมไดรวมขายในประเทศนะครับ ๓ แสน ๒ หมื่นตัน มีสวนหนึ่งที่ขายใน

ประเทศ อีกสวนหนึ่งนี่สงออกเปนบางสวน มีมูลคาตั้ง ๑ แสนลานบาท นะครับ คือ 

ประมาณสามพันกวาลานยูเอสดอลลาร (US dollar) นะครับ เพราะฉะนั้นถาเราทําสินคา

ผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับ แลวก็รัฐนี่สามารถที่จะสงเสริมนะครับ ในจุดนี้ ผมคิดวา               

ที่ผานมาพวกเราคิดวา สภาแหงนี้ใชเงินมาก ใชเงินมาก จริง ๆ แลวโครงการของผม อันนี้

จะเปนการไดเงินนะครับ เพราะวา ๑. ถาเรามีการขยายการสงเสริมนะครับ พวกสินคา

ปลายน้ํานะครับ อยางนี้นี่ เราจะมีโรงงานมากมายมหาศาล คนที่จบการศึกษาใหม ๆ             

ปหนึ่งหลายหมื่นคนนี่ ก็จะมีงานทํานะครับ แลวจีดีพีของประเทศก็จะเพิ่มขึ้น และเพิ่ม

มูลคานะครับ แลวประเทศไทยนี่ เราเองจะตองไมเห็นนะครับ เราตองคิดวา ๗๕ ป            

ที่ผานมานะครับ ไมมีใครคิดถึง แลวก็ดูแลในสวนนี้ ผมคิดวา การสงเสริมสินคาเกษตรให

มีมูลคาเพิ่มตรงนี้นี่ ไมใชแตยางพารา อยางอื่นก็ไดนะครับ ทุก ๆ อยางเลย แลวเราจะไมมี

ปญหาเกี่ยวกับตองแทรกแซงปหนึ่งหลายหมื่นลาน หรือเปนแสนลาน แลวเราจะไมมี

ปญหาตองการทุจริตบาง อะไรตอมิอะไรมากมายหลายอยางนะครับ เหลานี้เปนตน             

ผมคิดวา ในดานของการพัฒนาวิจัย ก็สามารถที่จะตอยอดไดนะครับ ในการที่จะพัฒนา

วิจัย และก็ผมคิดวา ทางดานภาษีที่จะไดเขามานี่ เศรษฐกิจก็จะรุงเรือง ภาษีที่จะได

กลับคืนมาสูรัฐนี่ก็จะมีเปนจํานวนมาก แลวก็ที่สําคัญ ก็คือ เกษตรกร เกษตรกรจะไมถูก

วาสินคาตกต่ําแลวขายราคาไมดีนะครับ  เหมือนกับเจตนารมณที่ เราเขียนไวใน

รัฐธรรมนูญเลยวา ใหสินคาเกษตรมีราคาสูงสุด อันนี้นะครับจะคลองจองเขาไปกันอยาง

ชัดเจนเลย กระผมคิดวา ในขอตาง ๆ เหลานี้ ผมคิดวา ประเทศไทยจะมีศักยภาพที่สุดใน 

อาเชียน (Asian) นี้นะครับ เพราะวาประเทศไทยนี่มีสินคาเกษตรมากมาย ถารัฐมองออก 

 



 ๑๖๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      พรรษวรรณ ๖๔/๒ 

 

นะครับ ในการที่จะทํา ที่ผานมาเราเองก็จะเห็นวา ทุกคนก็ดูแตการเมือง แตวาดาน

เศรษฐกิจอันนี้เปนปากทองของประชาชน แลวก็เปนเรื่องที่สําคัญ กระผมคิดวา ตัวผมเอง 

หรือบางทาน อยางทานกฤษฎาที่บอกวา เปนเกษตรกรดวย หรือทานอภิชาต ดําดี นะครับ 

เปนผูใหญบาน เกษตรกรดําดี เหลานี้ จะเห็น แตผมคิดวา ถาทานสมาชิกลองใครครวญดู

ในสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ก็อยากจะฝากทานกรรมาธิการนะครับ วา ตามที่กระผมดูแลวใน           

ยกรางนะครับ ยังไมมีเลยนะครับ ในขอความเหลานี้ ถาสมมุติวา ไมมี ก็ชวยกรุณาเพิ่มใน

วรรคที่ ๑๔ จะขอบพระคุณ แลวก็เปนประโยชนอยางสูง แลวจะเปนที่ประจักษในอนาคต

วารัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ จะมีผลโดยตรง แลวก็ไดประโยชนอยางสูงสุด ขอบพระคุณครับ 

ทานประธานที่ใหโอกาส 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยปกรณครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ จากที่ไดฟงทานสมาชิกไดกรุณาอภิปรายถึงความประสงคที่จะใหมี

การบรรจุขอความเรื่องนี้ลงในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่นะครับ ผมขอเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

เร่ืองของคําวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นี่นะครับวา มันเปนเรื่องของการที่เรากําหนด

แนวนโยบายขั้นพื้นฐานที่เปนหลักประกันวา รัฐจะตองดําเนินการในลักษณะที่จะทําให

เกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม แตในขณะนี้ เรากําลังจะลงลึกไปสูรายละเอียดทาง 

ดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้นตามลําดับ แลวผมเชื่อวา ถาเราพูดถึงการสงเสริมอุตสาหกรรมการ

แปรรูปผลผลิตทางดานการเกษตร เดี๋ยวก็คงจะมีคนบอกวา แลวผลผลิตทางดานอื่นมิได

สงเสริมหรืออยางไร เพราะฉะนั้นถาเรามองในแงนี้ เขาใจดีนะครับวา ถึงความหวงใยที่

ทานผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้ไดกรุณาชี้แจง ---------------------------------------------------------- 

 

            - ๖๕/๑ 



 ๑๖๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๖๕/๑ 

 

แลวก็แสดงใหเห็นถึงเหตุผลทางดานตาง ๆ แตถาเรายอนกลับไปดูในวงเล็บอ่ืน ๆ ที่ไดมี

การเขียนมาแลวนี่นะครับ เกี่ยวกับเร่ืองสําคัญ ๆ ที่ทานไดพูดถึงนี่นะครับ ไมวาจะเปนใน 

(๗) นะครับ ดําเนินการใหมีการคุมครองและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็ดี หรือใน (๙) นี่นะครับ เพื่อคุมครองและรักษาผลประโยชน

ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 

ซึ่งอันนั้นเราก็คิดวา นาจะเพียงพอที่จะทําใหรัฐบาลในแตละหวงเวลาที่เขามาบริหาร

ประเทศนี่นะครับ เขาจะไปคิดถึงยุทธศาสตรในการดําเนินการ สิ่งที่ทานพูดนั้น จะเปน

ลักษณะลงลึกลงไปสูสิ่งที่เราเรียกวา ยุทธศาสตรในการดําเนินการ ใหเปนไปตาม

แนวนโยบายพื้นฐาน ซึ่งมันก็จะมีการแตกรายละเอียดออกไปอีกมากมายที่จะเปนการที่

จะทําใหกระบวนการทั้งหมดจากตนทางไปสูปลายทาง แลวก็ดําเนินการไปสูการที่จะ

กระจายเขาสูตลาดทั่วโลก อะไรตาง ๆ ทํานองนี้ ผมคิดวา ตรงจุดนั้น ถาเราเปด ๆ พื้นที่ไว

ใหกับรัฐบาลที่เขาจะเขามาบริหารประเทศในแตละชวงเวลานี่ เขาไดมีโอกาสคิดกันบางนี่

นะครับ มันก็อาจจะเปนประโยชนมากกวาที่เราจะเขียนไวในกฎหมายในรายละเอียด

เชนนี้ เพราะไมอยางนั้นแลว ก็จะเปนการที่จะทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา สภาพของทางเลือก

ในการปฏิบัติ นี่มันจะลดต่ําลง ที่พูดเชนนี้ไมไดหมายความวา ไมไดเห็นใจคนในภาค

เกษตรนะครับ และไมไดหมายความวา คนที่อยูขางบนนี้ไมเขาใจภาคเกษตร ความจริง

แลวหลายคนก็มีพื้นฐานมาจากการเติบโตมาจากภาคเกษตรกรรมเกือบจะทั้งสิ้น แตวา

ถาเราไปพูดจํากัดตัวลงนี่ ผมก็ขอความเห็นใจจากผูเสนอญัตติวา มันอาจจะทําใหเราตอง

ไปเพิ่มอีกหลายเรื่อง เชนเดียวกับประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผูที่เสนอตามมาในภายหลัง         

นะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)               

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานหลักชัย ยังติดใจไหมครับ  

  นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ คือ ผมคิดวา 

ทางทานกรรมาธิการอภิปรายไมตรงครับ ผมบอกวา สินคาเกษตรแปรรูปทุกอยาง โอ.เค.  



 ๑๖๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๖๕/๒ 

 

แลว แตเราตองการยอดปลายน้ํา มูลคาเพิ่มตรงจุดนั้นนะครับที่จะเพิ่มเขามาในจุดนี้ 

เพื่อใหการทํางานตาง ๆ นะครับ ในอนาคตนะครับวา ประเทศไทยเรายังไมเคยมีรัฐบาล

ไหน คิดถึงเรื่องพวกนี้ เราใสเอาไวเพื่อที่จะมีโอกาสนะครับ เกษตรกรของประเทศไทย           

นะครับ ทานประธานครับ มีอยู ๗๐ เปอรเซ็นต ของประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ กระผม

คิดวา ใสตรงนี้นี่ ไมใชเปนสิ่งที่นารังเกียจ ขอใหกรรมาธิการชวยกรุณาทบทวนดวยครับ 

เพราะวาเพิ่มมูลคานะครับ ทานประธานครับ ไมใชแปรรูปครับ แปรรูปทุกอยางเราทําดี  

อยูแลว เราตอยอดครับ เพราะวาอยางที่ทานประธาน คิดดู สมัยกอนเราก็ตองสงยางไป

ใหญ่ีปุน แลวก็สงลอยางกลับมา ใชไหมครับ หรืออะไรตาง ๆ เดี๋ยวนี้เราสงไปจีน แลวเขาก็

สงตอตางประเทศทั่วโลก อันนี้จะมีมูลคามัลติเพิล (Multiple) มากมายมหาศาลจริง ๆ  

นะครับ ทานประธานใหกรรมาธิการชวยทบทวนนิดหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยสมคิดครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการเขาเฉย ๆ แสดงวา เขายืนรางเขานะครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ ใน

มาตรา ๗๓ ผมติดมาตรา ๗๓ อยูเร่ือย ประทานโทษครับ ในมาตรา ๘๓ นะครับ มีสมาชิก 

คือกลุมทานอุทิศนะครับ ขอเพิ่มขอความเปน  (๑๓)  กรรมาธิการไมเห็นดวยนะครับ หาก

ทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ  ไมเห็นดวยกับการที่ใหเพิ่มขอความดังกลาว ใหกด 

เห็นดวย หากสมาชิกเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอเพิ่มเปน  (๑๓)  ดังกลาว อยางที่ทานหลักชัย

อภิปรายไปนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีทานใดยัง ไมล งคะแนน  มีไหมครับ  ทานวิทธยา  ลง เ รียบรอยหรือยังครับ  

เ ร ียบ รอ ยนะครับ  ปดกา รล งคะแนนคร ับ  เ จ า หนาที ่ร วมคะแนนดว ยค รับ              

ทานวิทยา พรอมหรือยังครับ เรียบรอยนะครับ ปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ  



 ๑๖๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๖๕/๓ 

 

เห็นดวย ๓๒ กรุณาไมตองปรบมือนะครับ ไมเห็นดวย ๓๓  งดออกเสียง ๑ นะครับ เปนไป

ตามที่ผูขอแปรญัตติไวนะครับ ----------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๖๖/๑ 
   
    
   



 ๑๖๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๖๖/๑ 

 

  มาตรา ๘๓ ดังกลาวนี้ ในสวน (๑๒) นะครับ คุณหมอธีรวัฒนที่คางอยูครับ 

ขอความตกลงกันไดไหมครับกับกรรมาธิการครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ทางผูแปรคุยกันนะครับ มีขอความวา สงเสริม 

สนับสนุนการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง การขนสงทางบก การขนสงทางอากาศ              

และทางอื่น ๆ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ตกลงกับกรรมาธิการแลว 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ยังครับ ไมทราบวา จะคุยกับใครครับ ทานไหน

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานอัชพรครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :   คือ เผอิญกรรมาธิการก็กําลังติด

เร่ืองอื่นอยู เลยยังไมไดคุย จะเสนอถอยคําอยางนี้ไดไหมครับวา ใชสั้น ๆ นะครับวา 

สงเสริม สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี นี่คงไวตามที่เสนอ การขนสงทางราง และขอเติมวา 

รวมทั้งการดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสง คือ รวมทั้งหมดของระบบลอจิสติกส

นะครับ ทั้งภายในและระหวางประเทศ ถาจะใหสั้นขึ้น แลวก็คลุมทั้งหมดของทุกระบบ 

ไมอยางนั้นก็จะตองกลาวทุกระบบไปหมด  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  สําหรับผมเห็นดวยครับ พี่วัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  เห็นดวยครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ขอบพระคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวัชรา เห็นดวยแลวนะครับ อยางนั้นตกลงกันไดตามนี้นะครับ (๑๓) ของทานประวิทย 

นะครับ อาจารยปริญญานี่ เห็นทานศักดิ์ชัยบอก เมื่อกี้ยังตกลงไมเรียบรอย เรียบรอย 

หรือยังครับ ยังนะครับ  

นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ตกลงกับทางกรรมาธิการ          

ใหยืนขอความนั้น ถูกตองแลวครับ เมื่อสักครูที่ถามผม ผมเห็นดวยกับมาตรานี้ครับ 



 ๑๖๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๖๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ของคุณหมอธีรวัฒนครับ ทานประวิทย ตกลงกันแลว แลวขอความละครับ เดี๋ยวเจาหนาที่

เขาไดบันทึกถูกนะครับ เพราะเมื่อกี้ทานปริญญาเพิ่มถอยคําอะไรเขามาอีกนะครับ        

ตกลงหรือยังครับ เกี่ยวไหมครับทานปริญญา เชิญครับ 

นายปริญญา ศิริสารการ  :  คืออยางนี้ครับ ประวิทยจะเพิ่มเปนวรรคใหม 

ผมก็ ไมขัด  เมื่อกี้ทานกรรมาธิการยกรางบอกจะไปรวมกัน  ผมก็ไมขัดนะครับ                

คือประสานกันได แตยังไมไดคุยกันตกผลึกครับ คือ จะเพิ่มเปนวรรคที่ ๑๓ ก็ได ไมมี

ปญหาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานประวิทยพูดที่ไมคดวยครับ ตกลงกันไดไหมครับ ทานอัชพรครับ (๑๓) ของทาน            

ประวิทยนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธานครับ กระผม     

อัชพร จารุจินดา จะขออนุญาตอานขอความใหฟงดูวาตรงกันไหมครับ ก็เพิ่มเปน (๑๓) 

ขอความวา สงเสริม และสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ

ระดับทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง  

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :   แคนี้ละครับ ถูกตองครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไดแลวนะครับ ขอบพระคุณนะครับ  

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  เดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

จะดูอีกหรือครับ จะผานเลยนะครับ  

  นายประวิทย อัครชิโนเรศ  :  โอ.เค. ผมขอแคนี้ เปนอิสระ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานประวิทยพอใจแลวครับ ผานนะครับ ของทานประวิทยผานนะครับ สวนของ                   

ทานหลักชัยนั้น ก็เปน (๑๔) ถูกตองไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ ตัวเลขเดี๋ยวทานไปดู

อีกทีนะครับ หลักการไดตามนั้นนะครับ มาตรา ๘๓ มีทานใดติดใจในวรรคไหน มีไหมครับ          



 ๑๖๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           อุทัยวรรณ ๖๖/๓ 

 

ที่ยังคั่งคางอยู มีไหมครับ เพราะมีหลายอนุมาตรา ไมมี ดังนั้น ถือวาที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบใหผานหมดนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ มีสวนไหนคางครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้

อยากจะหารือทานประธานครับ คือใน (๑๑) ที่ไดมีการตกลงกัน แลวก็มีการแปรญัตติไป

เรียบรอย ตอนนั้นทานประธานไมไดทําหนาที่ในการเปนประธานในขณะนี้นะครับ --------- 

 

          - ๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 ๑๖๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                         นัชชา ๖๗/๑ 

 

แตวาสมาชิกนี่ติดใจในเรื่องของการแปรรูปวา ถาจะมีการเพิ่มเติมถอยคําในทํานองที่วา 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนี่ จะตองผานความเห็นชอบของรัฐสภา ตรงนี้นี่ เราพอที่จะมา

พิจารณากันไดไหม ขอหารือทานประธานนะครับ เพราะวาตอนนั้นมีผูที่แปรญัตติตรงนี้

อยู ก็คือ มีกรรมาธิการเสียงขางนอยไดพูดเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ แตวาที่ผมเห็นวา มันไม

เกี่ยวของกับสวนแรกที่บอกวา กิจการสาธารณูปโภคจะใหเอกชนผูกขาดไมไดนี่ อันนั้น 

มันตกลงไปแลว ก็ตกลงไปเลย เสร็จแลวพอทานหยิบยกขึ้นมาถามวา จะเติมในวรรคสอง

ไดไหม ทานอาจารยเดโชก็ไมใหพูด ตรงนี้เราพอจะพิจารณาไดไหม ขอถามแคนั้น            

แหละครับ  

     นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาถามผม อาจารยเดโชไมใหพูด แลวผมจะใหพูดไดอยางไรละครับนี่  

      รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  คือ เมื่อทานถามวา ในมาตรานี้      

จะมีอะไรติดใจก็ปรึกษาทานประธานนะครับ ทานประธานมีสิทธิแลวนะครับตรงนี้ 

       นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจครับ เขาใจ แตทีนี้มติมันผานไปแลวนี่นะครับ ผมก็ตองถามกรรมาธิการ         

นะครับ กรรมาธิการบอกผานไปแลวครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตผานนะครับ อยางนั้น

เราไมจบละครับ เราก็จะเดินหนาทีหนึ่ง ถอยหลังทีหนึ่ง ตองขอบคุณนะครับ ที่เสนอ            

เขามา ขอบพระคุณนะครับ แตกรรมาธิการเขาไมเห็นดวย สวนที่คางเดี๋ยวทานใดที่มี              

มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ๘๓ ผานหมดนะครับ เชิญทานเลขาตอครับ 

     นายทวี พวงทวาย  (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :          

สวนที่ ๘ แนวนโยบายดานที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมมีการแกไข    

มาตรา ๘๔ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

 



 ๑๗๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                         นัชชา ๖๗/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๘๔ นี่ กรรมาธิการแกไขนะครับ แลวก็มีรายละเอียดมาก

พอสมควร ผมคิดวาเพื่อเปนการประหยัดเวลาของสภาเรานี่นะครับ ทานสมาชิก          

ชวยกรุณาดูนิดหนึ่งวา ถาหากกรรมาธิการไดอธิบายชี้แจงแลวนี่นะครับ และสามารถ   

ผานไดนี่ ก็ขอใหทานชวยประหยัดเวลา โดยไมอภิปรายนะครับ ถึงแมวา จะสนับสนุน   

หรือเห็นดวยนี่นะครับ ถากรรมาธิการเขาอธิบายจนเปนที่พอใจนะครับ ทานก็บอกวา

พอใจแลวนะครับ ขอความกรุณาอยางนั้นแลวกัน มิฉะนั้น ถาพวกเราไมชวยกัน        

บริหารเวลานี่นะครับ เราจะมีปญหานะครับ ในเรื่องระยะเวลาที่มีอยูนะครับ ตองชวยกัน

นะครับ ไมใชเฉพาะทานใดทานหนึ่งนะครับ ขอใหชวยกันทั้งสภานะครับ เชิญทาน

กรรมาธิการอธิบายหนอยครับวา  ทานแกไขในรายละเอียดดังกลาวนี่นะครับ             

หลายอนุมาตราเลยครับ  

     นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตทานประธานครับ ๗๙ (๓) 

ที่ทานประธานบอกวา จะใหพิจารณาตอนหลังนี่ ตอนนี้มาถึงแลวครับ ก็อยากใหพิจารณา             

ตรงนี้กอน จะไดจบรายมาตราครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตราเทาไรนะครับ  

      นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ๗๙ (๓) ครับ ทานครับ ซึ่งไดคุยกันหลายกลุม      

ก็เปนที่ยุติแลว ก็อยากจะใหนําเสนอครับ ทานครับ  

     นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๗๙ (๓) นะครับ กอนที่เราจะขึ้น ๘๔ นี่นะครับ  

        นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ครับผม ใชแลวครับทานประธานครับ ๓ ๔ ๕ ๖ 

รวดเลยครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออครับ  

     นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ครับ อาจารยศรีราชาครับ  

 



 ๑๗๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                         นัชชา ๖๗/๓ 

 

      นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ที่ไปคุยกันนี่ตกลงกันไดไหมครับ  

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ตกลงกันไดระดับหนึ่งครับ มีนิดหนอยครับ 

เทานั้นครับ ซึ่งบันทึกเจตนารมณเทานั้นครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เรียนเชิญทานอาจารยศรีราชาครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณทาน

ประธานครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการยกรางครับ ตามที่ไดมีพวกเรานะครับ                     

ไดรวมประชุมกันประมาณสิบกวาทานนะครับ แลวก็มีเปนที่ยุตินะครับ ในเรื่องตัว   

ขอความตามที่ไดแจกนะครับ ไมทราบวา ไดแจกใหทุกคนไดทราบแลวใชไหมครับ            

ที่อยูบนโตะนะครับ ทีนี้ก็ตองมี ขออภัยดวยนะครับ ก็คือ มันมีขอความที่อาจจะ            

หายหกตกหลนไป เนื่องจากรีบทํานะครับ แลวก็ไมไดมีการตรวจสอบอยางดีนะครับ      

ผมขออนุญาตอานนะครับ  แลวก็ตรงไหนที่ผิด  หรือที่จะตกเติมนะครับ  ผมจะ                

ขออนุญาตเมื่อจบในแตละอนุมาตรานะครับ ----------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                  - ๖๘/๑      

    



 ๑๗๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สุพิชชาย ๖๘/๑ 

 

รางมาตราที่ ๗๙ ตามที่ไดประชุมหารือกัน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ตอนสิบโมงสามสิบ 

(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให

สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษา ไมใช

แผนการเมือง นะครับ แกจาก เมือง เปน การศึกษา นะครับ จัดใหมีแผนการศึกษา

แหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให

กาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งการปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความ

เปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขนะครับ ทีนี้ผมขอหารือนิดหนึ่งครับ  

กับทานฝายกรรมาธิการดวยนะครับ  ก็คือวา เมื่อเราเขียนวา ในบรรทัดที่ ๒ ตอบรรทัด         

ที่  ๓ นี่ครับ เขียนวา กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขียนอยางนี้มันเหมือนกับวา  ไปพันกันวาเปนกฎหมายเพื่อพัฒนา

การศึกษา แลวก็พัฒนาคุณภาพครู แลวก็บุคลากรทางการศึกษาดวย จึงใครขอหารือ 

โดยเฉพาะทานวิชาครับ  ตรงที่วา  นาจะเขียนอยางนี้จะเหมาะไหมครับ  ก็คือวา                     

เปนกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา แลวก็หยุด แลวก็ถาเผื่อไปตอ พัฒนาคุณภาพครู มันก็

จะไปเชื่อมตอ เหมือนกับวา กฎหมาย ๓ เร่ืองเลยครับ ผมก็เลยอยากจะขอกราบเรียนวา 

ขอเสนอเปนวา จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา แลวก็วรรค

นะครับ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจะทําใหมันไมเปน

กฎหมาย ๓ เร่ืองนะครับ ขออนุญาตเสนออยางนี้ไดไหมครับ อยางนั้นผมขออนุญาต

ตอไป (๔) กอนนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอา (๓) ใหจบกอนดีไหมอาจารย  

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยไหมครับ การเมือง แกเปน การศึกษา   

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอประทานอภัย 

เพราะวาที่จริงผมเขียนนี่ถูกครับ แตเจาหนาที่พิมพผิดครับ 



 ๑๗๓
 สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สุพิชชาย ๖๘/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนไรครับอาจารย ไมเปนไรครับ ไมเปนไร แผนการศึกษาแหงชาตินะครับ แลวก็วรรค 

กฎหมายเพื่อการ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ผมอานใหฟงอีกที

ดีไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  สุดทายนะครับ 

สุดทายที่แกเปนอยางนี้นะครับ ใน (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

ในทุกระดับและทุกรูปแบบ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา จัดใหมีการพัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ครับ ถาเผื่อไมมีทานอื่นเห็นเปนอยางอื่น ผมขออนุญาตไป (๔) นะครับ             

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน 

องคกรทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ คือ 

สงเสริม สนับสนุน ใหกระจายอํานาจ เพื่อใหองคกรตาง ๆ เอกชน จัดและมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับ

แนวนโยบายแหงรัฐครับ อันนี้ก็คือ พยายามทําใหกระชับขึ้นกวาเดิมครับ ทานประธาน   

มีทานวีนัสยกมือครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ยังไมมีทานใดนะครับ ทานอานใหจบเลยครับ มี ๕ กับ ๖ ใชไหมครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ๕ นี่คงเดิม       

แตผมเพียงแตใสเขามานะครับ  



 ๑๗๔
 สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        สุพิชชาย ๖๘/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

๕ คงเดิม และ ๖ คงเดิมไหมครับ 

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ๖ เปลี่ยนครับ

ทาน (๖) นะครับ สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคี การเรียนรู ปลูกจิตสํานึกและ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงาม   

และภูมิปญญาทองถิ่น ผมขออนุญาตนะครับ เติมคําวา และ สงเสริมและสนับสนุน 

เพื่อใหลอกับ (๔) (๕) และขออนุญาตที่จะตัดคําวา ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ   

ผมขอตัด ของชาติ แตไปตอตอนทายของ ภูมิปญญาทองถิ่นของไทย เพื่อที่จะเนนครับ  

ตกลง (๖) จะอานรวมแลวเปนวา สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคี การเรียนรู            

ปลูกจิตสํานึกและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนคานิยม    

อันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ถาเผื่อไมมีทานอื่นเห็นเปนอยางอื่น เชิญครับ 

 

           - ๖๙/๑ 



 ๑๗๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๖๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวฟงกรรมาธิการดวยกันกอนนะครับ จะไดขอยุติ ทานจะไดเห็นดวย ไมเห็นดวย  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ ไมมี

ปญหาอะไรครับ ปญหาวา เปนการพิมพผิดหรือเปลาใน (๔) คําวา องคกรทางศาสนา 

ตามรางเดิมมันเปนองคการ ตองถามทานศรีราชาวา  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ใชครับ                    

เปน องคการ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

องคการนะครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้นตรงกันแลวนะครับ ระหวางทานอาจารยศรีราชา กับทางกรรมาธิการ         

เสียงสวนใหญนะครับ ทานสมาชิก เมื่อกี้ เดี๋ยวนะครับทานศักดิ์ชัย พอดีทานวีนัสเขา

เจาของเรื่องอยูเดิม เชิญครับ ทานวีนัสครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ เกี่ยวกับ (๔)    

นะครับ สงเสริมการสนับสนุนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรงนี้

ลอแหลม คิดวา ครูทั่วประเทศคงจะไมอยากไป อบต. หรือ อบท. อะไรนะครับ ซึ่ง

เจตนารมณเดิม อบท. เอง ก็ไมอยากจะไดโรงเรียนหรอกครับ เพื่อใหเกิดความชัดเจน     

ในเจตนารมณของ (๔) ครับ ผมอยากอยางนี้ครับวา อยากจะใหบันทึกวา โดยเจตนารมณ

ของ ๗๙ (๔) นี้นะครับ มิไดเปนไปเพื่อการถายโอนใหสถานศึกษาไปอยูภายใตการกํากับ

ดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะอยางนี้นะครับ แปลวา องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกับสถานศึกษาตางคนตางจัดเอามาแขงขันกัน สวนใดจัดกันไดดีก็ถือวาเปน

ประโยชนสําหรับผูเรียนทั้งนั้น ก็คือ ใหเปนไปตามเจตนารมณนี้ ถาอยางนี้ไมขัดของครับ 

แลวก็ครูทั่วประเทศก็ไมตองโกนหัว กรีดเลือดอีกครับ ไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยวิชาครับ  



 ๑๗๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๖๙/๒ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม วิชา มหาคุณ ครับ ตามที่ตกลงกันไวก็เปนอยางที่ทานวีนัส ขออนุญาตเอยนาม            

ทานไดกรุณาพูดถึง ก็คือ การบันทึกไวในเจตนารมณ เพราะเราไมใชคําวา ถายโอน ก็จะ

ไปบันทึกไวในเจตนารมณวา จะไมใชเปนเรื่องการถายโอนอํานาจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ตกลงตาม (๔) ตามที่เสนอขอความ แตสิ่งที่ทานวีนัสอภิปรายใหไปบันทึก                 

ไวในเจตนารมณ ถูกตองไหมครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถูกนะครับ สวนของทานชาติชายครับ อาจารยวิทธยา เดี๋ยวนะครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ ในฐานะ สสร. ครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานครับ 

ในเรื่องของ (๔) ที่สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจ ที่จริงคนละเรื่องกับการถาย

โอนโรงเรียนนะครับ ก็บันทึกในเจตนารมณของกฎหมายเลยก็ไดนะครับ โดยสวนตัวของ

ผมแลวนะครับ ขออนุญาตที่จะบันทึกในเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไดนะครับ       

ในเรื่องของคุณภาพการศึกษานั้น ก็คงจะตองมีทั้งรางกายและจิตใจดวย นอกจาก

คุณภาพทางการศึกษาแลวนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ทานประธานครับ อาจจะลงใน

บันทึกเจตนารมณก็ไดครับ ในเรื่องของกีฬาและนันทนาการ นะครับ ถาเราสงเสริม

การศึกษาแลวเราตองใหการศึกษาเหลานั้นมีรางกายและจิตใจที่สมบูรณ กีฬาและ

นันทนาการนั้นอาจจะเปนกีฬาในอาชีพก็ได รัฐบาลกลางนั้นไดสงเสริมการแขงขันกีฬา

เปนจํานวนมากนะครับ ไมวาจะเปนเอเชียนเกมส (Asian Games) หรือซีเกมส (SEA 

Games) (Southeast Asian Games) แตวาในเรื่องของทําอยางไรจะไดมีรายละเอียดใน
อนาคตวา การกีฬานั้น สามารถที่จะทําใหเยาวชนและประชาชนในอนาคตนะครับ               

ทั้งนักเรียนจะไดมีกีฬาเปนอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง แตทีนี้ ผมก็คงจะไมตองถึงขนาดบรรจุ          

ลงไปหรอกครับ เพราะวาเดี๋ยวจะมีผลกระทบทางดานงบประมาณอยางใดอยางหนึ่ง  

            



 ๑๗๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๖๙/๓ 

 

ขออนุญาตเรียนในเรื่องของเจตนารมณ อาจจะใสในบทเฉพาะกาลเรื่องของการกีฬาและ

นันทนาการครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

บันทึกเจตนารมณไวนะครับ ทานวิทธยายกมือกอนครับ ทานอุทิศครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 

วิทธยา บริบูรณทรัพย สสร. ครับ เมื่อกี้ผมขอกลับไปที่ (๓) นิดหนึ่งครับ ซึ่งเมื่อกี้ผมยกมือ

แลวละ แตที่เขาบอก ไมขัดของนะครับ ในรายละเอียดที่ตกลงกัน ก็เปนไปตามที่ทาน

อาจารยศรีราชาเสนอ --------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๗๐/๑ 



 ๑๗๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๗๐/๑ 

 

ก็ทางกลุมของผมก็คงจะไมขัดของ แตตองเรียนวา เรามีขอตกลงกันวา สวนใด ๆ ที่เปน

รายละเอียดที่จะตองใหกําหนดไวนั้น จะแยกไปอยูในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ (๑) (ค) 

ซึ่งอันนี้ก็มีเอกสารแจกอยูแลวครับ ก็ใหที่ทราบกันในสภาวา เราจะคงเอาไวอยางนั้น       

ก็เพื่อเปนการยืนยันกันใหแนนอนนะครับ  เราถึงจะผานกันไดครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณทานอาจารยวิทธยาครับ ทานประธานอุทิศครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม อุทิศ      

ชูชวย สสร. ครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานใน (๔) เพื่อทําความเขาใจนะครับวา 

ในสวนของการสงเสริม สนับสนุน กระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชน องคกรทางศาสนา เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียม และสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นี่

นะครับ ก็อยากจะกราบเรียนที่ประชุมนี้นะครับวา ผมคิดวา (๔) ความหมายชัดเจน      

นะครับวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมที่จะจัดการศึกษาหรือที่ยังไมพรอม

นี่ จะเขาไปรวมจัดกับองคกรอื่นในการดูแลการศึกษาบุตรหลานของพวกเรายอมมีสิทธิที่

จะทํานะครับ แตในสวนของการบันทึกเจตนารมณ ผมคิดวาตองคิดดี ๆ นะครับ เพราะวา

เร่ืองนี้มันไมเกี่ยวกับเร่ืองของการถายโอนนะครับ มันเปนเรื่องของการกระจายใหองคกร

ตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นะครับ 

เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวา ตามเจตนารมณของ (๔) เพื่อที่จะประกาศใหชัดเจนวา  

การจัดการศึกษาไมผูกขาดอยูเฉพาะกระทรวงศึกษาเทานั้นนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้

ตองเปนเจตนารมณ  ตองอยูในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญเชนกันนะครับวา ที่เขียนอนุนี้

ขึ้นมา เพราะเราคิดวา การศึกษาของชาติรับผิดชอบคน ๖๔ ลานคน กระทรวงใด

กระทรวงหนึ่งคงรับไมไหวหรอกครับ แตเราตองจัดการศึกษาไปดวยกัน เปนการจัด

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวา ใครจัดการศึกษาไดดี หรือไมดีอยางไรนะครับ เปนที่ยอมรับ

ของพี่นองประชาชนหรือไมนะครับ ผมวา ผลสัมฤทธิ์สุดทายตรงนี้เปนเครื่องยืนยัน ไมใช

วา เอากฎเกณฑมาบอกวา คนนั้นจัดได คนนี้จัดไมได ผมขอกราบเรียนทานประธานวา  

 



 ๑๗๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๗๐/๒ 

 

ในเรื่องนี้ตองบันทึกใหชัดวา ในเจตนารมณจะบันทึกอยางไรครับ ขอบคุณมากครับ           

ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ เห็นตรงกันหมดแลวมั้งครับ 

    นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานครับ นิดเดียวทานครับ พอดีเดี๋ยว      

ทานกรรมาธิการอาจจะไปแถลง 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยวิทธยาครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  นิดเดียวนะครับ ขอ ๑ นาที ทานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ มันเห็นตรงกันแลวไมใชหรือครับ มีสวนไหนไมตรงมีไหมครับ 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  มีครับ เมื่อกี้ผมกราบเรียนทานประธานวา   

ในขอบทเฉพาะกาลนั้น เพื่อใหความเขาใจกระจางนะครับ แลวไมมีการบิดพลิ้วออกไป     

ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ตกลงกันวา มาตรา ๒๙๓ (๑) (ค) กฎหมายเพื่อการพัฒนา

การศึกษาของชาติตามมาตรา ๗๙ โดยสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษา      

ตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น ๆ 

รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อแยกหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในระบบ โดยแยกเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

ภายใน ๑ ป นับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๒ ครับ ผมชี้แจงเทานี้ 

ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตรงกันหรือยังครับ ทานกรรมาธิการครับ ที่แถลงนี่ตรงกันแลว เปนไปตามที่ทานวิทธยา

แถลงนะครับ เขาใจไหมครับ ที่อาจารยวิทธยาแถลงเมื่อสักครูครับ 

   นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ ผมมีขอเสนอครับ                   

เพื่อใหความเขาใจมากขึ้น  เดี๋ยวเรื่องบันทึกเจตนารมณเราคุยกันทีหลังไดไหมครับ                

 



 ๑๘๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๗๐/๓ 

 

แตเห็นหลักการตรงกันแลววาเปนอยางนี้ ถาทานจะเอาเจตนารมณเขามาตอนนี้ผมวา         

ไมจบหรอกครับ เดี๋ยวก็ยาวอีก เพราะวาทุกคนอยากปรับถอยคําใหตรงกับที่ตัวเอง

ตองการนะครับทาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเขาใจวา ถาเปนเจตนารมณก็เปนไปตามนั้น แตฟงทานวิทธยาแลว ทานวิทธยาพูดใน

เนื้อของบทเฉพาะกาลอยูนะครับ ตอนนี้ก็เลยถามกรรมาธิการวา เห็นตรงกับที่ทานวิทธยา

ไดชี้แจงไหม เดี๋ยวเจาหนาที่เขาบันทึกไมถูกครับ ทานอัชพรเชิญครับ 

 

           - ๗๑/๑ 



 ๑๘๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ปทิตตา ๗๑/๑ 

 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  

ผม อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตสอบถามในรายละเอียดใหเพื่อเขาใจตรงกันนะครับ       

วา มีขอความวา ในมาตรา ๒๙๓ (๑) บทเฉพาะกาลที่เพิ่มเปน (ค) นั้นมีขอความวา 

รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อแยกหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        

ในระบบ โดยแยกเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา        

อันนี้จะหมายความวา แยกกระทรวงศึกษาธิการออกเปนสี่หากระทรวงหรือเปลาไมทราบ 

 นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  : คืออยางนี้ครับ เมื่อเชาที่เราคุยกัน สิบโมงเชา 

ทางสภามอบทานศรีราชาเปนประธาน ทานอาจารยวิชาก็ไปอยูดวย กรุณาตอบนะครับ 

วาเราคุยกันอยางไร จะไดเคลียร เพราะพวกเราทุกคนเคลียร และพิมพเปนเปเปอร 

(Paper) มาแลวครับ ตามขอตกลงทุกตัวอักษรนะครับ ทานอาจารยคมสันก็อยูดวย 

ขอบคุณครับ ทานยกรางทานแถลงทีนะครับ เพราะทานอยูตรงในที่เกิดเหตุ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :             

ที่ทําเอกสารมานี่นะครับ จะไดใหมันตรงกันเทานั้นเองวา เปนอยางที่พูดกันหรือไมนะครับ 

ทานกรรมาธิการตอบไหมครับ ทานอาจารยศรีราชาครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธาน

ครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช ครับ กรรมาธิการยกราง ตามที่ไดมอบหมายใหกระผมได

เปนประธานนะครับ และทานวิชาก็อยูดวย ก็ทั้งหมดนี่ เมื่อเวลาพูดกัน แลวก็ติดกันอยู

เร่ืองเดียวนะครับ คือ ทานวิทธยานะครับ ไดขอใหมีการระบุรายละเอียด เพราะฉะนั้น

เพื่อใหเร่ืองนี้สามารถดําเนินการตอไปได แลวเราก็คงไมระบุรายละเอียดในเรื่องของ

นโยบายแหงรัฐนะครับ ก็เลยบอกวา ถาเผื่ออยางนั้น ถาเผื่อเปนความประสงคเชนนั้น            

ก็ใหไปอยูในบทเฉพาะกาลนะครับ แตสวนที่วา บทเฉพาะกาลนี้ พอถึงเวลานั้นแลว           

สภาจะพิจารณา ตกลงตามนี้หมด ก็เปนเรื่องที่ก็จะจบนะครับ แตขณะเดียวกันก็จะมี

ปญหาอยูที่ วา  การที่บังคับวาจะตองจัดให เปน  ๓  ระดับ  ๔  ระดับ  นี่ครับ  ก็คือ 

ระดับประถม มัธยม อาชีวะ และอุดม ถาเผื่อเปนคําวา แยกระดับ นี่ครับ อันนี้ก็เปนอีก
เร่ืองหนึ่งนะครับ ที่นาจะตองเปนเรื่องที่คุยกัน แตในขณะนี้ ณ ตรงนี้ที่ทําใหเร่ืองนี้ผานไป 

 



 ๑๘๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ปทิตตา ๗๑/๒ 

 

ไดและรับไดนี่ครับ ผมในฐานะที่ไปเปนประธาน รวมกับทานวิทธยา ก็คิดวา ตรงนี้นาจะ

ตกลงกันไดนะครับ ก็เลยรับขอเสนออันนี้มาครับ กราบขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

จริง ๆ เรียนอยางนี้นะครับ เร่ืองนี้เร่ืองสําคัญเหมือนกันนะครับ ถารายละเอียดทานตกลง

ไมได เดี๋ยวมันจะมีปญหาเหมือนกับปฐมวัย ประถมศึกษานะครับ แลวก็มันก็ยุง                    

ทั้งประเทศนะครับ จึงนาจะตกลงกันใหเรียบรอยกอน อาจารยวุฒิสารครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : เรียนทานประธานครับ 

ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ตอความเห็นซึ่งทานประธานไดกรุณาถามเรื่องบท      

เฉพาะกาล กระผมเองมีขอสังเกตวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทนะครับ ดังนั้น การที่

จะให รัฐธรรมนูญไปกําหนดรายละเอียดถึงการปรับระบบการบริหารราชการใน                   

รายกระทรวงนี่ ผมคิดวา อยากเรียนหารือทานประธานครับวา มันเหมาะสมหรือไม

อยางไร จริง ๆ แลวเปาหมายของรัฐธรรมนูญ คือ การพูดถึงเปาหมายของการจัด

การศึกษา แลวก็รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ กําหนดใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

แลวก็มีระเบียบพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องของการแบงสวนราชการ ปญหาของการแบง

สวนราชการเปนปญหาที่เกิดหลังจากเปาหมายของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ กําหนดแลว           

นะครับ เพราะฉะนั้นผมยังอยากตั้งขอสังเกต เพื่อหารือกันกอนนะครับวา การกําหนด

แบบนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวอาจารยครับ ทานวิทธยายืนประทวงครับ ทานประทวงเรื่องอะไรครับ 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  : ประทวงทานประธาน คือ ในตอนที่เรา

ประชุมกันเมื่อวานนี้ แลวเราบอกกันวา เมื่อมีหลากหลายปญหา หลากหลายแนวทาง

เสนอก็ขอแขวนไวกอน แลวใหตั้งตัวแทนจากยกรางเปนประธานไประชุมกัน ถาตกลงกัน

อยางไร แลวมาก็เปนไปตามนั้น ก็ทําแลวนะครับ ตั้งก็ไวแลว ประชุมก็แลว ตกลงกันก็แลว 

แลวเอกสารนี่ทานก็เปนคนพิมพมา ทุกอยางเปนไปตามนี้ ผมวาถาเราคุยกันแลว                  

ตกลงก็ตกลงแลวไมได อภิปรายกันใหม ตอไปทําอะไร ตกลงกันนอกรอบนี่ไมมีประโยชน      

 



 ๑๘๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ปทิตตา ๗๑/๓ 

 

แลวครับ ถาพูดกันแลวกลับมาอีกแบบหนึ่ง ผมวาถาสภามอบอํานาจใหผูใดเปนประธาน

ไป ตองมอบอํานาจแลวครับ ตกลงกันอยางไรเปนอยางนั้นนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานวิทธยาครับ ใจเย็น ๆ ครับ คือ อยางนี้ครับ ถึงแมทานตกลงมานี่นะครับ               

ทานตองใหสภานี่เขาใจดวยนะครับ ไมเปนไปตามตกลงทั้งหมดนะครับ เพียงแตวา เมื่อกี้

ก็มีคําถามทางทานอัชพรนะครับ ถามวา ถาทําแบบนี้เหมือนแยกเปน ๔ กระทรวง               

หรือเปลา ในเร่ืองของการศึกษา มันตองหาความชัดเจนตรงนี้นะครับ วา ตกลงมันเปน

อยางที่พูดกันไหม ทานอธิบายใหตรงประเด็นกับการที่เขารางมาแลวนี่นะครับ ------------- 

 

          - ๗๒/๑ 

 

  



 ๑๘๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๗๒/๑ 

 

มันมีปญหาอะไรที่เขียนมาอยางนี้นะครับ จะไดหรือไมไดนะครับ ตามเอกสารนี้ ถูกตอง

ไหมครับ ก็สรางความชัดเจนเลยครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ             

ผมเองไมไดขัดของในการที่จะกําหนดบทเฉพาะกาลใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือพัฒนา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา แตการที่บทเฉพาะกาลจะไปกําหนดสาระสําคัญใน

รายละเอียดเอาไวในรัฐธรรมนูญนั้น กระผมมีขอสังเกตครับ ทานประธานครับ วา อาจจะ

เปนการสงสัญญาณที่อาจจะไมถูกตอง เพราะวาจริง ๆ  แลวการกําหนดใหมีบท                

เฉพาะกาลในการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายนั้น เปนเรื่องที่กระทําไดในรัฐธรรมนูญ            

แตการกําหนดถึงสาระสําคัญเลยวา ตองเขียนกฎหมายอยางไรนี่ ผมคิดวา อันนี้อาจจะ

เกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญที่พึงกระทํา เพราะจะกาวลวงไปในระบบของการบริหาร

ราชการแผนดินครับ จึงตั้งขอสังเกตใหทานประธานชวยพิจารณาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ฟงอาจารยสนั่นดีกวานะครับ อาจารยสนั่นครับ อาจารยอานหรือยังครับ อันนี้ครับ 

  นายสนั่น อินทรประเสริฐ (กรรมาธิการ)  :  อานแลวครับ และผมก็ไปรวม

ประชุมดวย คือทานประธานครับ เปนอยางนี้ครับ คือ ขณะนี้ทุกประเด็น ทุกขอ เราตกลง

กันดวยดีตลอดมา และบทเฉพาะกาลนี่ ทานวิชาก็เปนคนที่ใหความคิดเห็น แลวก็ดูแล

อยางใกลชิด และพวกเราก็เห็นดวย เพราะวาขณะนี้ ปจจุบันนี่ปญหาในการจัดการศึกษา 

การบริหารการศึกษาของเรา ที่วาปฏิรูปไมไดรับความสําเร็จ เพราะวาเขาปรับโครงสรางที่

สับสน เดิมทีมันมีอยู ๑๔ กรม แลวก็เหลือ ๕ แทง  ๕ แทงนี้เอากรมโนน กรมนี้ มารวมกัน

อยู ในแทง เดียว  เกิดปญหาในการที่ จะทํางานรวมกัน  ไม เข าใจซึ่ งกันและกัน                       

อยางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนตน  การศึกษาขั้นพื้นฐานก็เอาการมัธยมศึกษา 

ประถมศึกษา  เอามารวมกัน  แลวการบริหารงานอยู ในระบบเดียวกัน  ใชระบบ

คณะกรรมการ  เวลายกมือหรือเวลาที่จะจัดสรร การโยกยาย  แตงตั้ง ปรากฏวา                    

ฝายประถมศึกษาชนะทุกครั้ง เพราะวามีกลุมประชากรมากกวา ฉะนั้นฝายมัธยมเอง ก็มี

ปญหาที่รูสึกวาอึดอัดที่จะทํางานในลักษณะนี้ และเขตตาง ๆ ก็แบงเขตกันเปนลักษณะ           

ที่มีปญหา บางทีมีปญหา โรงเรียนอยูไกล ๆ โรงเรียนหลังเขา มีปญหามาหานายอําเภอ  



 ๑๘๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                             ประไพพิศ ๗๒/๒ 

 

มาหาการศึกษาเขต การศึกษาอําเภอ ก็ไมมีใครที่จะดูแลเขา เขาตองมุงตรงไปที่เขต               

นั่งรถไปอีกเปนวัน และเสร็จแลวกวาจะกลับมา พอไปเจอตัวผูอํานวยการเขตซึ่งมาจาก

ประถมศึกษา แตคนนี้เขาอยูมัธยม ไปถึงพูดกันไมรูเร่ือง ประเพณีขององคกรที่ทํางานมา

นานปแลว มันก็มีปญหาขัดแยงกัน ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณภาพการศึกษาก็ตกต่ําอยู

ตลอดเวลา แลวก็มีการโกนหัวประทวง ที่เดินขบวนกันนี้นะ เพราะปญหานี้ ผมเขาใจวา

อาจารยวิทธยาตองการจะแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางนี้ จึงจะใสไวในบทเฉพาะกาลวา 

ภายใน ๑ ป จะตองปรับการบริหารและการจัดการใหสามารถจะดําเนินการไปได เพื่อให

การศึกษามีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเมื่อกอนนี้มันมีกรมสามัญ คือ ดูแลมัธยม แลวก็

กรมประถมศึกษาก็ดูแลประถมศึกษา ทั้ง ๒ กรมนี่เปนกรมใหญ มีประชากรมาก พอมา

รวมกันเขาไป แลวปรากฏวา กรมประถมศึกษาใหญกวามัธยม แลวเวลาทํางานโดยเลือก

กรรมการแบบตัวแทนขององคการเขามา ปรากฏประถมก็มากกวา ตามหลัก ทีนี้ก็เสร็จ

แลวก็การบริหารงานลําบาก ทีนี้ปญหาก็เกิดขึ้น ถาขืนปลอยไว ผมในฐานะที่เปน

บุคคลภายนอกมองดูอยูนะครับ ก็รูสึกวาถาบริหารงานแบบนี้ ลําบากมาก และจะทําให

คุณภาพการศึกษาตกต่ํา และผลกรรมก็จะตกอยูกับเด็กและผูปกครอง ฉะนั้น ผมคิดวา 

ลองชวยกรุณาพิจารณา ในประเด็นนี้จะหาทางออกอยางไรครับ จึงจะใหเขาสามารถจะ

จัดการศึกษาใหเปนลักษณะไมใช ๔ กระทรวง หรือ ๕ กระทรวง นะครับ มันเปน

หนวยงาน เปนลักษณะกรม เมื่อกอนมีกรมอยูแลว และปฏิรูปการศึกษาเอาไปรวมกัน           

ไปรวมกันก็เกิดมีปญหา ฉะนั้นผมขอกราบเรียนวา เราจะหาทางแกอยางไรในลักษณะนี้ 

เปนโอกาสอันดีที่เราไดแกปญหาอันนี้ใหกับการศึกษาของชาติครับ ขอบคุณมากครับ 

 

                    - ๗๓/๑ 

 

           



 ๑๘๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๗๓/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ เดี๋ยวนะครับ ผมก็คนกลางนะครับ ขอความที่ทานขอเพิ่มนี่นะครับ 

เขาใจวา พยายามแกปญหา แตถาอานทั้งหมดแลวนี่นะครับ ผมไมแนใจวา แกปญหาจริง

หรือไมนะครับ ขออนุญาตดูพรอม ๆ กันนะครับ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย เพื่อแยก

หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระบบ โดยแยกเปนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษานะครับ มันจะมีความหมาย           

อยางเดียวหรือเปลานะครับ มันจะทําใหเขาใจผิดไหมนะครับ อันนี้ทานตองตอบกันเอง  

นะครับ วา แยกหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานี่นะครับ ทานชวยกันดูถอยคํา 

นะครับ ทั้ง ๒ ฝายเลยครับ   

  นายสนั่น อินทรประเสริฐ (กรรมาธิการ)  :  คือ อยางนี้ หมายถึงวา คือ   

การตั้งกรมใหมนั่นเองใหเหมือนอยางเดิม แตถอยหลังกลับ เปานกหวีด ปด กลับไปอยู

ตามเดิม คือ มีกรมสามัญก็ดูแลมัธยม กรมประถมศึกษาก็ดูแลประถมศึกษา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ผมวาทานไปดอีูกทีดีไหมครับ อาจารยวิชาครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ คือประเด็นเรื่องแยกกรม หรือแยกหนวยงานนี่ มันเปน

ประเด็นที่ทานวิทธยาทานตั้งใจมากนะครับ ผมก็เห็นในความตั้งใจของทาน แลวทานก็

พยายามตอสูเพื่อสิ่งนี้มาตลอดนะครับ แตวาเราก็เห็นตรงกันนะครับวา ในสิ่งที่จะเขียนไว

ในรัฐธรรมนูญ มันเปนไปไมไดนะครับ ที่จะมีการกําหนดนะครับวา รายละเอียดจะมีอยูใน

กฎหมาย ในเรื่องของการแยกหนวยงาน ดังนั้น ก็เลยตกลงกันวา ใน (๓) (๔) (๕) และ (๖) 

นั้นนะครับ จะไมมีเร่ืองนี้นะครับ ในมาตรา ๗๙ ซึ่งเปนมาตราหลักนะครับ ที่จะมีการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งทานวิทธยาก็เห็นดวยวา ก็ไปอยูใน           

บทเฉพาะกาล เพราะฉะนั้นในเบื้องตนผมอยากจะใหผานอันนี้กอน คือ ๓  ๔  ๕ และ ๖ 

ผานใหไดเสียกอนครับ แลวสวนบทเฉพาะกาลเรา เดี๋ยวเราพูดกันนะครับ แลวทานวิทธยา

ทานตองการ หรือวาทานสนั่น ทานจะสนับสนุนอะไร ก็พูดกันตอนนั้นนะครับ ใหชัดเจน 

เพราะมันแยกนะครับ ในเรื่องของบทเฉพาะกาล 



 ๑๘๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 กุลนที ๗๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ผมเขาใจ ๓  ๔  ๕  ๖ นี่ผานแลวละนะครับ เพียงแตวา เมื่อกี้ทานวีนัสพูดขึ้นมา             

ทําใหสะกิดใจวา ผมเขาใจวา ความเห็นของทานมี ๒ สวน สวนหนึ่งบอกวา ใหไปบัญญัติ

เปนเจตนารมณนะครับ ใชไหมครับ ทานวีนัสครับ แลวอีกสวนหนึ่งทานวิทธยาบอกวา  

อยากใหอยูในบทเฉพาะกาลนะครับ ผมวา เดี๋ยวทาน เอาอยางนี้ เดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับ 

มาตรา ๗๙ นี่นะครับ ใน (๓) (๔) (๕) (๖) นี่นะครับ ที่ทานตกลงมาแลว มีทานใดเห็นเปน

อยางอื่นกอนไหมครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ ผม วิทธยา ครับ ผมเห็น    

ที่ตกลงไมทักทวงในมาตรา ๗๙ (๓) เพราะคิดวา การตกลงนั้นจะเปนไปตามที่ตกลงกัน 

แลวเดิมนั้น ผมขอใหบัญญัติไวในมาตรา ๗๙ (๓) แตทานกรรมาธิการยกราง ทานก็           

บอกวา อยาเลย ไปไวที่บทเฉพาะกาลเถิด จะไดดูดีงายกวา ผมก็ยอมแลวครับ แลวก็          

ตกลงแลว ผมก็ไมไดทักทวง เพราะทานบอกวา ถาเปนอยางนี้ ก็เปนอันวาตกลงกัน ผมถึง

ย้ําไงครับวา เมื่อทานบอกผมวา ทําไดดีที่สุด ผมก็เชื่อ เพราะผมไมใชนักกฎหมาย ตองพูด

กัน ตองเขาใจตรงกันครับวา เรา ผมไมอยากใชศัพทที่พวกเราพูดกันแบบ ตมกันนี่ มันไมดี

นะครับ เพราะพูดกันแลวอยางไรก็เปนอยางนั้นนะครับ ทีนี้ถาจะบอกวา จะเอาไว            

ทีหลังอีก ผมจะเชื่อไดอยางไรครับ ถึงวันนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยวิทธยาครับ ผมคงไมปลอยไวแลวนะครับ คงไมใหมันผานไปหรอกครับ 

ผมจะถามเลยครับ ผมวาเขาใจตรงกันแลวนะครับ วา ในบทเฉพาะกาลนั้น ที่ทานเสนอนี่

นะครับ ผมจะถามวา จะใหควรบัญญัติในบทเฉพาะกาลหรือไมนะครับ ใหที่ประชุมตัดสิน

นะครับ ในสวนที่ (๓) (๔) (๕) (๖) นี่นะครับ มีการตกลงตามเอกสารที่แจกไปแลว แลวมี

การแกถอยคําเล็กนอยนะครับ มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

 

                            - ๗๔/๑ 



 ๑๘๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นงลักษณ ๗๔/๑ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ถือวา เปนไปตามเอกสารดังกลาวนะครับ สวนเจตนารมณก็บันทึกไวตามที่ทาน

อภิปรายไปแลว 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ทานประธานครับ  มันมีอยู ๒ สวนครับ 

เจตนารมณเร่ืองของ (๔) นะครับ เปนเรื่องของการ อปท. กับของโรงเรียนนะครับ         

แลวของทานวิทธยานี่อยูเจตนารมณ ที่ ๒๙๓ (๑) ที่แยก มันคนละประเด็นกันนะครับ 

ทานครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

ก็เจตนารมณนี่ทานอภิปรายนะครับ ก็เปนไปตามทานนะครับ ไมมีใครขัดของครับ  

นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ขอบคุณครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวัชราครับ ถาอยางนั้นเราเดินไมไดสักทีนะครับ  

นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมไดแปรญัตติเร่ืองความรูรักสามัคคี แลวก็ไดกรุณาลงไป

แลว แตเจตนารมณทานบอกวา ใหผมไดมาแถลงในที่ประชุมนี้ เพราะฉะนั้นกระผม       

ขอเวลาเพียงสัก ๑ นาที เพื่อกราบเรียนใหทราบวา เจตนารมณในการระบุไวนี้มาจาก

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั ว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท  เมื่ อวันที่  ๓           

ธันวาคม ๒๕๓๔  คนไทยเราที่ รักษาเอกราชอธิปไตยไวได ก็โดยอาศัยการที่ รูจัก        

ความสามัคคี และรูจักทําหนาที่ของแตละฝายใหประสานสงเสริมกัน พระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัวรับสั่งวา การที่จะรูรักสามัคคีก็ลําบากมาก เพราะมีคนมาก ๆ รูจักกันทั่วถึง      

ไมคอยได แตรูรักสามัคคีควรจะใชได เพราะหมายความวา ทุกคนถือวาตนเปนคนไทย      

มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรูวาตองมีความสามัคคี รู ก็คือทราบ ทราบ ความหมายของ

สามัคคี รัก คือ นิยม นิยมความสามัคคี เพราะเหตุใดคนไทยจึงรูรักสามัคคี ก็เพราะ      

คนไทยรูวา ถาหากเมืองไทยไมใชความสามัคคี ไมเห็นอกเห็นใจกัน อะลุมอลวยกัน         

ไมมีวันที่จะมีชีวิตรอดได ขอบพระคุณครับ 



 ๑๘๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นงลักษณ ๗๔/๒ 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมปรึกษาทานอาจารยวิทธยาอีกครั้งนะครับ เอาไปไวในบันทึกเจตนารมณไดไหม

ครับ เพราะวาถาใสไปมันก็รับรองไมไดนะครับวา เดี๋ยวผิด ถูก 

นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานครับ ถาจะโหวตนี่ หมายความวา       

ผมพวงมากับ (๓) นะครับ ถาหากวาจะโหวต (๓) ตองโหวตอันนี้ดวย พวงไปดวย          

ถาจะตัดตรงวา (๓) อยางเดียว แลวเอาแตบทเฉพาะกาลแยกตางหากนี่คงไมถูก 

เพราะวาขอตกลงนั้น มันมาดวยกัน เปนชุดเดียวกัน มันมาดวยกันครับ ขอตกลงมาพรอม

กันวา ถาอยางนี้ไมเอา ขอใหเปนบทอยางนี้ ตกลงไว กลุมผมตกลงกันหมดเลยครับ และ

ทุกคนในที่ประชุมก็ตกลง เห็นดวยกันหมดวาดี เปนทางออกที่ดีที่สุด มันเปนทางออกที่ดี

แลวละครับ เพราะวาตกลงกันมาจาก (๓) แลวเริ่มเร่ืองนี้ (๓) กอนนะครับ แลว ๔  ๕  ๖ 

ตามหลัง เพราะฉะนั้นถาจะโหวต (๓) อยางเดียว แลวไมโหวตแยกออก บทเฉพาะกาล  

อันนี้ออก ไมไดครับ ตองไปโหวตทั้งพวงครับ ถา (๓) ผาน ตองผานนี่หมดเลยครับ        

ทานครับ เขาตกลงกันอยางนั้นนะครับทาน 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คุณหมอไปประชุมกับเขาหรือเปลาครับ  

นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ไมไดไปครับ เพราะเขาไมไดเรียกครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นเอาที่คนไปเขาวากันกอนดีกวาไหมครับ  

นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ผมขอพูดนิดเดียวครับ ที่ผมไปรับฟงมา        

นิดเดียวครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ อยางนี้ครับ รับฟงเดี๋ยววากันอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้เขากําลังพูดประเด็น 

นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ไมครับ ผมแปรญัตติไว เขาไมไดใหผมพูด    

เลยครับ ขอยกมือตั้งหลายครั้ง ตั้งแตเมื่อวานนี้ครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจครับ เขากําลังหาทางกันกอนครับ  



 ๑๙๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นงลักษณ ๗๔/๓ 

 

นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

เดี๋ยวกอน ใหเขาตกลงกันใหไดกอน มันพวงกันอยางไรไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ 

แยกไดไหมครับ หรือวาถาแยกได ผมจะถามแยก อยางไรครับขอเท็จจริง 

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

ผม วิชา มหาคุณ ครับ ตามที่ผมไดไปรวมประชุมในครั้งหลังนี่นะครับ จากทานอาจารย        

ศรีราชาไดขอใหไปชวยฟงดวย ก็คือ เดิมทานอาจารยวิทธยาทานตองการใหใสในเรื่อง

ของการแยกหนวยงานไวใน (๓) ของมาตรา ๗๙ นะครับ แลวก็ผลที่สุดจากการรอมชอม

กัน ตกลงกันวา ไมใหใสนะครับ คือตกลงกันวา การใสไวจะดูรุงรัง แลวก็ดูไมเหมาะสมกับ

รัฐธรรมนูญ ถาเผื่อจะใสนะครับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับหนวยงาน ในเรื่องของการปรับปรุง

กฎหมาย ก็นาจะไปใสไวในบทเฉพาะกาล ทานก็เห็นดวยครับ ก็เลยลองไปเขียนดูมา

ตั้งแตแรก ก็คือ อยากจะเรียนวา อาจารยคมสันนะครับ ขออนุญาตเอยนาม ---------------- 

 

                 - ๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๗๕/๑ 

 

เปนคนทํามา แลวจริงอยางที่ทานอาจารยสนั่นวา ใหผมชวยดูให ผมก็ชวยดูใหในแงของ

การเขียน แตวาสุดทายแลวจะผานหรือไมผานก็อยูที่สภาครับผม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขออนุญาตถามอาจารยคมสันครับ ถาแยกหนวยงานอยางนี้แลวนี่นะครับ คนละชั้น      

คนละหนวยงานมันจะมีปญหาไหมครับ ที่เขียนมาอยางนี้ครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ คือ             

จริง ๆ เปนประเด็นที่ผมไดคุยกับทางนี้ แลวก็เขาบอกวา ถาอยูในบทเฉพาะกาล รับได          

ก็เลยรางมาใหดูนะครับ ซึ่งในที่ประชุมก็ไดเอาไปดู ซึ่งผมเองก็ไมไดบอกวา จะตองเปน

อยางนั้นโดยตรง แตวาการเขียนอยางนั้น ไมไดหมายความวาตั้งกระทรวงใหมครับ 

เพียงแตใหมีความชัดในหนวยงานที่ รับผิดชอบเทานั้นเอง  แลวในอดีตที่ผานมา                      

มีกฎหมายที่เขียนลักษณะเชนนี้ก็เคยเขียนในรัฐธรรมนูญ ปรากฏวา ก็ไปตั้งหนวยงาน

เปนกระทรวงก็มี บางทีก็เปนแคหนวยงานเพียงในกรมเทานั้นเอง แตขอใหมีหนวย

รับผิดชอบที่มีความชัดเจนเทานั้นครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หนวยงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษา มันหลายระดับนะครับ ถาถามสวนตัวนะครับ

อาจารย ผมเห็นดวยนะครับ แตผมยังกังวลวา พอไปทางปฏิบัติจริง ขออนุญาตพูดแลวกนั

นะครับ ในทางปฏิบัติจริงประเดี๋ยวประถมศึกษาไปอยาง มัธยมไปอยาง อาชีวะ            

อีกหนวยงานหนึ่งนี่นะครับ มันจะยุงไหมครับ  

  นายวิทธยา  บริบูรณทรัพย  :  ทานครับ พอดีผมมีเอกสารจะใหทานดู    

เดี๋ยวผมสงใหดูก็ไดครับ มีประกาศกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับการจัดชั้นเรียนวา 

ระดับประถมศึกษานั้น วัตถุประสงคเพื่ออะไร การวางรากฐานเด็กอยางไร มัธยมศึกษา  

จัดอยางไรนะครับ มัธยมศึกษาแบงเปนตอนตน ตอนปลาย แลวอาชีวะจัดอยางไร 

เปาหมายคืออะไร มีหมดเลยครับ การจัดการศึกษานั้นมันจะตรง ไมสับสน และจะมี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพอยางแทจริง ผมไดแจกเอกสารใหกับทุกทานดูแลววา วันนี้ มัน

เกิดอะไรขึ้น  คุณภาพเปนอยางไร ถาจัดอยางที่ผมกราบเรียนนี่ ทุกอยางจะหมดปญหา 

แลวดีขึ้นมาครับ ทานครับ 



 ๑๙๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๗๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้น อยางนี้ไดไหมครับ ปรึกษาทานกรรมาธิการครับ ถาหากระบุใหมันชัดขึ้นวา       

เพื่อแยกหนวยงานในกระทรวง อยางนี้นะครับ นี่ยกตัวอยางนะครับ เพื่อแยกหนวยงานใน

กระทรวงที่รับผิดชอบการศึกษา ก็จะไดรูวา เออ มันอยูที่เดียวนะครับ ไมใชมาตั้งกระทรวง

แขงกันนะครับ หรือหนวยงานอื่นไปตั้งแลวไมประสานงานกันนะครับ ก็เขียนใหมันชัดเสีย

นะครับ ไดไหมครับ ถาอยางนี้มันเหมือนกับเปนกระทรวงก็ยังได  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานครับ ถาทานจะเพิ่มคําวา กระทรวง นี่ 

ผมเห็นดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนอยางที่ทานวานี่นะครับ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อจัด

หนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสถานศึกษา แยกอยางนี้

ไดนะครับ เห็นดวยครับ เพิ่มคําวา กระทรวงศึกษาธิการ ตกลงเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับอาจารย เอาหาถอยคําที่มันอยูที่เดียวกันนะครับ ไมใชไปตั้งแขงกัน  

นายธงทอง  จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม ธงทอง  จันทรางศุ กรรมาธิการครับผม ผมเขาใจดีวา ความกังวลหวงใยของ

ทานผูขอแปรญัตติที่กําลังพูดถึงประเด็นในเรื่องของการทํางานในกระทรวงศึกษาธิการ   

ในชวงเวลาหลายปที่ผานมานั้น มีอุปสรรคขอขัดของกันอยูนะครับ แลวก็อันนี้พูด         

ตามภาษาที่เขาพูด ๆ กันอยู ก็คือวา วันนี้ในกระทรวงศึกษาธิการมีหลายแทงดวยกัน             

แตละแทงนั้นก็รับผิดชอบงานที่แตกตางหลากหลาย แทงอาชีวะแทงหนึ่ง แทงอุดม       

แทงหนึ่ง แลวก็แทงที่เปนเรื่องของการศึกษาพื้นฐานแทงหนึ่ง ซึ่งในแทงการศึกษาพื้นฐาน

นั้น รวมทั้งเนื้องานที่เปนประถมและมัธยมอยูดวยกัน อันนั้นก็อาจจะเปนกังวลหวงใย

อะไรก็แลวแตเถอะนะครับ แตผมกําลังเรียนหารือวา วันนี้เรากําลังทํารัฐธรรมนูญนะครับ 

รัฐธรรมนูญนั้น คงไมสามารถจะทําหนาที่เปนยาวิเศษแทนกฎหมายทุกฉบับในประเทศได 

การแบงสวนราชการวา จะมีกี่กรม กี่แทงนี่ ผมคิดวา เปนภารกิจของกฎหมายจัดตั้ง

กระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายบริหารราชการแผนดินจะตองวากันไป วิธีการเขียน

รัฐธรรมนูญนั้น โดยมากก็เขียนแตเพียงวา ก็ตองไปปรับปรุงการแบงสวนราชการ                 

ในหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษาของชาติใหเหมาะสม แตเหมาะสมอยางไรนั้น              



 ๑๙๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๗๕/๓ 

 

ผมคิดวา จะตองมีเวที มีการพูดจาอภิปรายกันอยางยืดยาว แลวก็ฟงความเห็นใหถวนทั่ว 

ที่ประชุมของเราซึ่งพิจารณาภาพหลักของประเทศ ภาพรวมของประเทศนี่ เราใชเวลาใน

การทํางานของเราสวนใหญนั้น ถาเราพูดถึงสภาวาจะมีกี่สภา แตละสภามาอยางไรนั้น 

ผมคิดวาเปนภารกิจโดยตรงของสภารางรัฐธรรมนูญ แตพอมาถึงกระทรวงจะมีกี่แทง             

มีกี่กรม -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๗๖/๑ 



 ๑๙๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๗๖/๑ 

 

ผมคิดวา เปนเรื่องที่อาจจะลึกเกินไปกวาภารกิจหนาที่ของความเปนรัฐธรรมนูญ          

ถาหากวาขอความในตอนทายนี่จะบอก ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเรื่องของการแบง        

สวนงานตาง ๆ ในหนวยงานที่รับผิดชอบในการศึกษาของชาติใหเหมาะสม แลวก็มี

ประสิทธิภาพคลองตัวมากยิ่งขึ้น อะไรก็แลวแต ถาพูดทํานองนี้ ผมคิดวา พอจะเอา

ถอยคําได แตถาระบุลงไปวา ใหแบงจาก ๓ แทง กลายเปน ๔ แทง ๕ แทงอยางนี้ ผมวา            

มันเกินกวาความเปนรัฐธรรมนูญไปสักนิดหนึ่ง ถาจะหารือวา ขอความตรงทายนะครับวา 

รวมทั้ งปรับปรุงกฎหมาย  เพื่อที่จะใหหนวยงานที่ รับผิดชอบดานการศึกษานั้น                 

มีประสิทธิภาพ มีความประสานงานยิ่งขึ้น มีเอกภาพยิ่งขึ้น อะไรก็แลวแต ผมคิดวา 

ขอความอยางนี้พอจะไปไหวไหม แตวาถาลงไปลึกถึงวา ประถมไปทาง มัธยมไปทางนี่     

ดูจะไกลเกินกวาความเปนรัฐธรรมนูญของเราไปสักนิดหรือไม ขอประทานหารือครับผม  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ลองใหถอยคํานะครับ ไมอยางนั้นผมจะถามแลวนะครับ เพราะวาเราชาเกินไปแลวครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานยังไมใหผมพูดเลยนะครับ   

ผมยกจนเมื่อยมือมาครึ่งชั่วโมงแลวนี่ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยใจเย็น ๆ คือ มิไดครับ พอดีเขาเถียงกันอยู ๒ ฝายนะครับ  

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ตอนนี้แหละครับ เพราะวาผมมี            

สวนเกี่ยวของอยูมากเลย  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยเชิญครับ อาจารยไปประชุมกับเขาหรือเปลาครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ผมไปประชุมตั้งแตแรก แลวก็ผานไปแลว

ดวยความเห็นชอบรวมกันอยางชัดเจนนะครับ ซึ่งก็เปนเรื่องดี เพราะจริง ๆ ผมก็สงวน

ความคิดนี้ เพราะคือเรื่องการศึกษาตองพูดกันใหชัดนะครับ แลวใน ๗๙ วรรคสาม ซึ่งทาง

โนนมีความพยายามที่จะใสแยกไป เร่ืองใหเปนประถม มัธยม อาชีวะ อะไรตาง ๆ เหลานี้       

ผมเองนี่พูดกันจริง ๆ นะ ในทางการศึกษา ผมก็บอกวา มันมาเขียนในรัฐธรรมนูญไมได 

 



 ๑๙๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๗๖/๒ 

 

เพราะวามันไมใชเร่ืองการจัดกระทรวง ทบวง กรม แลวถาหากวา เ ขียนไวอยา งนี้               

วันใดวันหนึ่ง ถาเปลี่ยนระบบการศึกษาไปเปน ๑๒ เกรด อะไรอยางนั้นขึ้นมา แลวถา

เขียนไวอยางนี้ ก็ทําอะไรไมได จริง ๆ ผมไมเห็นดวยตั้งแตตน อันนี้ก็ตองขอโทษอาจารย

วิทธยาเพราะวาเขาเถียงกันมาตลอด แตวาเมื่อตกลงวา โอ.เค. เมื่อเขียนไมได มันไม

สมควรจะอยูในลักษณะของการเขียนรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๗๙ แลว ก็จะหลบเอาไป

อยูในเจตนารมณ หรือในบทเฉพาะกาลอะไรก็ไมวากัน ก็เปนที่ตกลง ก็ตกลงตามนั้น 

เพราะฉะนั้น ๗๙  สาม สี่ หา หก อะไรนี่ก็ โอ.เค. ก็เรียบรอยไป แตเมื่อจะมาเขียนก็ตอง

เขียนใหมันชัด เขียนใหมันนั่น ซึ่งผมเห็นดวยวา ถาเขียนแยกอยางนี้ชัดเจน นี่พูดกันจริง ๆ 

ตามหลักการศึกษาแลว มันทําไมได ถาวันใดวันหนึ่งเปลี่ยนระบบที่ไมเปนระบบประถม 

มัธยม ขึ้นมา เปลี่ยนเปน ๑๒ เกรด เปลี่ยนเปนอะไรตามระบบสากลที่พัฒนาขึ้นไปอีก

อันหนึ่ง มันก็ทําไมได เพราะวามันไปบัญญัติไวอยางนี้ในรัฐธรรมนูญใชไหม ผมก็บอกวา

ถาอยางนั้นเขียนไดไหม แมแตที่เขียนมานี่ ผมไมไดเห็นอันนี้ เพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้ ผมก็ยัง

เห็นวา มันก็เขียนไมถูก เพราะวาพอพูดถึงตามเจตนารมณของมาตรา ๗๙ เร่ืองใหพัฒนา

กฎหมายการศึกษาขึ้นมา มันไมใชพัฒนากฎหมายการศึกษาเพียงเพื่อการจัดการศึกษา            

นอกโรงเรียนอยางเดียว หรือเร่ืองอื่น มันตองพูดใหครบ ถาหากจะอยางนั้น ก็ตองพูดถึง

พัฒนากฎหมายการศึกษา ทั้งการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมันเปนรูปแบบที่มีชัด แมแตใน พรบ. การศึกษาแหงชาติ    

ฉบับ ๒๕๔๒ ก็ตาม เพราะฉะนั้นก็ตองเขียนใหมันครบตามรูปแบบอยางนั้น แลวจริง ๆ 

เจตนารมณของ ๗๙ ทั้งหมด ไมวามาตราไหนที่เกี่ยวกับการศึกษา ก็มุงไปอยูที่คุณภาพ

ของการศึกษา คุณภาพของครู คุณภาพของบุคลากรการศึกษา เพราะฉะนั้นถาจะเขียน

การพัฒนากฎหมายการศึกษา ก็ตองคลุมไปถึงเรื่องกฎหมายที่จะมุงไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา คุณภาพครู คุณภาพบุคลากรดวย ตองเขียนได แลวการที่เขียนบอก การศึกษา

ตามอัธยาศัย การเรียนรู นี่เขียนอยางไมรู เ ร่ือง เขียนอยางไมรูวาระบบการศึกษา                 

การเรียนรูดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอัธยาศัยแลว ไมตองเขียนลงไปก็ได            

แตวาตองเขียนใหเห็นวา ทั้งรูปแบบของการศึกษา ทั้ง ๓ แบบนั้นเพื่ออะไร เพื่อใหเกิดการ 

 



 ๑๙๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัตนา ๗๖/๓ 

 

เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเกิดสังคมแหงการศึกษา นี่เปนเปาหมาย เปนเจตนาที่กําหนดไว

ชัดเจน แลวไปอยูในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ดวย ถาเขียนอยางนี้ตอง

เขียนใหครบอยางนั้นดวย แลวจริง ๆ หากจะพูดถึงการที่จะปรับปรุงกฎหมาย -------------- 

 

                                                                                                                      - ๗๗/๑ 

 

 

 



 ๑๙๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๗๗/๑ 

 

ในที่นี้พูดถึงแยกหนวยงานอะไรนี่ ผมคิดวา ทําไมไมพูดถึงเรื่องปรับปรุงกฎหมาย                        

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพครูและอุปกรณการศึกษา กับใหจัดแบงองคกร

เพื่อจัดการศึกษาในแตละระดับใหชัดเจน แลวจะไปกี่ระดับ จะไปจัดอยางไรก็ไปวากัน                          

อีกทีหนึ่ง ผมคิดวา ถาเขียนในลักษณะเชิงนโยบาย ซึ่งควรจะเปนสิ่งที่กําหนดตรา                         

อยูในรัฐธรรมนูญอยางนี้ มันก็ไปได แตถาไปแยกอยางนี้ เราไมใชกฎหมายที่จะไปแบง

กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ รัฐธรรมนูญไมมีหนาที่ทําตรงนั้น ผมคิดวา มันก็จะคลุมไปได 

เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองเขียน ตองปรับ ตองเขียนใหมทั้งหมดเลย ผมวานะครับ เอาละ                 

เอาเทานี้แหละครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณอาจารยเกียรติชัยนะครับ กรรมาธิการลองปรับถอยคําดูนะครับ ทานวิทยา

ครับ เดี๋ยวอาจารยลองหาทางออก 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน                     

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา สิ่งที่ผมไดอภิปราย               

ทานอาจารยวิทธยา ขออภัยที่เอยนาม จะเขาใจวา ผมพูดไมตรงกันนั้น ไมจริงนะครับ คือ

ผมเรียนวา ผมเห็นดวยกับปญหาทั้งหมด เพียงแตผมมีขอสังเกตนิดเดียววา การเขียน

รายละเอียดในบทเฉพาะกาลนี้มีปญหาหรือไม แลวผมลองหารือกับทางกรรมาธิการ     

นะครับ จะขออนุญาตลองเสนออยางนี้นะครับวา ใน ๓ บรรทัดแรกนี้นะครับ ผมขอ

อนุญาตอานทั้งหมดนะครับวา กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตาม      

มาตรา ๗๙ โดยสงเสริมนี่ ผมคิดวา ตกอันหนึ่ง ที่ทานเกียรติชัยพูด คือ การศึกษาในระบบ

นะครับ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง    

การเรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน หรือรูปแบบอื่น นี่นะครับ แลวก็ตอมานะครับวา 

รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย นี่นะครับ กรรมาธิการลองเสนออยางนี้นะครับวา รวมทั้ง

ปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และ

สอดคลองกับระบบการศึกษา เหตุผลที่กรรมาธิการเสนออยางนี้ ก็เพื่อไมใหมีการปดรับ

ในเรื่องของการจัดโครงสรางของระบบการศึกษาในอนาคต เพราะรัฐธรรมนูญนี้จะใชไป 

 



 ๑๙๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๗๗/๒ 

 

นานนะครับ ดังนั ้น  ระบบการศึกษาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตซึ่งเรา               

ไมทราบได ดังนั้น การกําหนดโครงสรางหนวยงานที่รับผิดชอบใหสอดคลองกับระบบ

การศึกษา นาจะเปนทิศทางที่เหมาะสมในการที่จะออกพัฒนากฎหมาย จึงเรียนเสนอทาง

ทานสมาชิกนะครับวา ถาเราจะปรับถอยคําอยางนี้ ทานจะคิดอยางไรนะครับ เพราะผม

คิดวา ถาถอยคําอยางนี้ก็จะเปนถอยคําที่ไมปดกั้น แลวก็ไมไปเฉพาะเจาะจงเกินไปในเชิง

ของทําใหระบบการศึกษานั้นจะตองตายตัวไปนะครับ เพราะรัฐธรรมนูญนี้ จะเปน

รัฐธรรมนูญที่ใชใน ระยะยาวครับ ก็ขอเรียนเสนอครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยวิทยา เอาอันไหนครับ ๒ วิทยาเลยครับ จะ คชเขื่อน หรือ คือ ขอใหจบไดไหม

ครับ นี่ครับ มันก็ชัดเจนวาจะเอาอยางไร จะไดลงมติ 

   นายวิทยา คชเขื่อน  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา  คชเขื่อน ครับ 

ขออนุญาตตรง ๆ เลยนะครับ ยิงตรงเลย ปญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ก็คือ ปญหารัฐธรรมนูญ                      

ป ๒๕๔๐  นะครับ คือ ตองการใหรวมเขาไประหวางประถมศึกษา  มัธยมศึกษา                          

แลวก็อุดมศึกษา เขาไปเปนเขต แตตอนนี้มันมีปญหา รัฐมนตรีที่เขามาบริหารประเทศ         

จะปรับปรุงการศึกษา  จะปฏิ รูปการศึกษานั้น  ไมประสบความสํา เร็จนะครับ                          

เมื่อไมประสบความสําเร็จ  ก็ตองลาออก  ไมทราบวากี่ รัฐมนตรีแลวที่ เขามาแก                          

แกไมไดครับ เพราะฉะนั้นเสียงเรียกรองทั่วประเทศ ครูทั่วประเทศ ตอนนี้คือใหกลับ                       

ไปสูระบบเดิม ซึ่งมีรองรับอยูแลว มีอาคารเรียน มีอาคารสํานักงานอยูทั่วประเทศอยูแลว 

มันไมมีปญหาเรื่องของสํานักงาน ไมมีปญหาเรื่องตัวบุคคลนะครับ แตตอนนี้มีปญหา                  

อยูที่กรรมาธิการยกรางกับขางลางแคนั้นเองครับ ทั่วประเทศเขาทราบกันหมดแลวนะครับ 

วา ถาใหกลับไปสูระบบเดิมมันก็คือจบ ไมไดมีเพิ่มกระทรวง ไมไดมีเพิ่มกรม เพิ่มอะไร                

ขึ้นไปนะครับ ขอใหเขาใจครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเขาใจวาขางลาง ขางบน เขาใจตรงกันนะครับ เพียงแตวา จะบัญญัติอยางไร อันนี้          

เรากําลังเขียนรัฐธรรมนูญ ถาเราไปเขียนล็อกไวหมดนี่นะครับ แลวเราบอกคราวที่แลว                       

 



 ๑๙๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๗๗/๓ 

 

มันไมดี เราเลยเขียนอยางนี้ แลวถาเกิดตอนนี้มันไมดีขึ้นมาอีกนี่นะครับ มันจะไปแกเปน

อยางอื่น  มันจะยุง  ที่ เขาหวงกัน  หวงตรงนี้  ใหมันตรงประเด็นกันนะครับ  ดังนั้น 

กรรมาธิการเขาก็เสนอขอปรับถอยคําใหมันคลายตัวนะครับ คือ ไมล็อกเสียทีเดียว                  

ทานพอจะรับไดไหมครับ อาจารยศรีราชาครับ  

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน      

ทานประธานครับ ผม  ศรีราชา  เจริญพานิช ครับ คือผมคอนขางหนักใจนะครับ ตรงที่วา    

รับไปทํานะครับ ก็พยายามทําใหบรรลุเปาหมายนะครับ ทีนี้ก็กราบเรียนวา ทานอาจารย

วิทธยานะครับ ขออภัยที่เอยนามนะครับ คือ ทานก็ยืนยันวา จะตองมีรายละเอียดตรงนี้      

ก็เลยถอดออกไปอยูในบทเฉพาะกาล โดยคิดวา เดี๋ยวพอตอนบทเฉพาะกาล เราก็มา            

ตกลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ----------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๘/๑ 

 



 ๒๐๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดวงใจ ๗๘/๑ 

 

อยางนอย ๗๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) นี่ครับ มันจะไดไปได มันจะไดเดินหนาได 

ไมอยางนั้นมันก็ติดแหงกอยูนี่ครับ ทีนี้ผมเองกราบเรียนดวยความเคารพนะครับวา      

ผมเขาใจดี และผมก็ติดตามเรื่องของประถมกับมัธยม และรูวามันเปนปญหา ซึ่งพูดกัน

งาย ๆ มันตองรื้อกันนะครับ พูดกันตรง ๆ อยางที่พูด นี่ครับ แลวมันก็เปนที่ประถมเขา           

คืบคลานเขามากรมมัธยม จนกระทั่งมัธยมจะไมมีที่อยูแลวครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ มันก็

เปนปญหาของกระทรวง ซึ่งเปนเรื่อง ที่จริง ๆ แลวรัฐธรรมนูญมันแกไมไดหรอกครับทาน 

มันตองแกที่บริหาร ตองแกที่ตัวผูบริหาร ทีนี้ทานวิทธยาก็อยากจะใหเขียนบังคับไวในนี้           

นะครับ ในบทเฉพาะกาลนี้นะครับ ทีนี้ถาพูดกันจริง ๆ บังคับนี่ แตถาเผื่อรัฐบาลใหมเขา

มานี่ครับ แลวดําเนินการ เขาไมทํานี่ ก็ทําอะไรเขาไมไดเหมือนกัน ก็คือ อยางมากก็คือไป

จี้วา เขาไมทําตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัตินะครับ แตจริง ๆ แลวผมก็ยังไมรูเหมือนกันวา

นักการเมืองคนที่เขามาแกเขาจะเขามาทําหรือเปลา นั่นก็ยังไมแนใจ ทีนี้โดยความเคารพ

นะครับ ก็คือวา หลักการรางรัฐธรรมนูญกเ็หมือนอยางที่กรรมาธิการหลายทานพูดมาแลว 

มันตองเปนหลักการ มันตองเปนหลักทั่ว ๆ ไป จะลงลึกมันก็คงจะมีปญหาแนในอนาคต 

เพราะฉะนั้นอยางที่ทานวุฒิสารเสนอนี่นะครับ ตรงที่วา หรือทานวิทธยาเสนอตรงที่วา       

ใหเขียนหลวม ๆ นะครับ บอกวา โดยที่ใหมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานใน

กระทรวงที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อใหปรับปรุง หรืออะไรตามความเหมาะสม

ครับ อันนี้ก็จะเปนคําหลวม ๆ ที่สามารถที่จะไปได โดยที่ไมตองระบุนะครับ วา ไปเปน

มัธยม อาชีวะ อุดมนี่นะครับ ถาเผื่ออยางนี้แลว ผมก็คิดวา สามารถที่จะไปไดกับทางทาน

วุฒิสาร ทานธงทอง ที่ไดอภิปรายเมื่อกี้นะครับ ขออนุญาตที่เอยนาม ผมคิดวา อันนี้นาจะ

เปนทางออกที่ดีที่สุดแลวครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เมื่อ ๒ ฝายยันกันอยูแบบนี้นะครับ กรรมาธิการอานถอยคําของกรรมาธิการอีกครั้ง

หนึ่งนะครับ ใหสมาชิกเทียบกับของอาจารยวิทธยาครับ แลวผมจะถามแลวครับ                  

ไมอภิปรายแลวนะครับ ขอถอยคําอีกครั้งครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)   : อานตั้งแตตนนะครับ

วา กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา ๗๙ โดยสงเสริมการศึกษาใน   



 ๒๐๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดวงใจ ๗๘/๒ 

 

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู

ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน หรือรูปแบบอื่น นะครับ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนด

หนวยงานรับผิดชอบ การจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษา 

ภายในหนึ่งป นับตั้งแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๒  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ในมาตราที่เรากําลังพิจารณาอยูนะครับ คือ มาตรา ๗๙ นะครับ            

ที่เกี่ยวพันกับมาตรา ๒๙๓/๑ นะครับ ซึ่งอยูในบทเฉพาะกาล ในรางดังกลาวกรรมาธิการ

เสนอถอยคําดังที่เรียนสมาชิกไปแลวนะครับ ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด

เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูขอแปรญัตตินะครับ ก็คือ ของทานอาจารยวิทธยาที่เสนอเขามา 

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  

   นายหลักชัย กิตติพล  :  ทานประธานครับ ของอาจารยวิทธยาอยูที่ไหน

ครับ เอกสาร แผนนี้ใชไหมครับทานประธาน 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ยังไงกัน ถามวาอยางไร ถามอีกสักครั้ง

เถอะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ (๑) หรือ /๑ ครับ  ๒๙๓ (๑) นะครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) :  ตองไปเรียงอีกทีหนึ่ง

ครับ เพราะ ๒๙๓ มีหลายอนุครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมใชครับ ที่ทานเสนอเขามานี่ คอควาย นะครับ อยูในหัวขอ คอควายนะครับ กรรมาธิการ

เสนอถอยคําตามที่ไดอานใหสมาชิกทราบแลวนะครับ ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ    

ใหกด เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูขอแปรญัตตินะครับ เสนอถอยคําเขามาตามเอกสารที่

แจกไปแลว ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 



 ๒๐๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดวงใจ ๗๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ไมมีแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวม

คะแนนดวยครับ เห็นดวย ๓๔ ไมเห็นดวย ๒๖ งดออกเสียง ๕ ถอยคําเปนไปตามที่

กรรมาธิการเสนอนะครับ 

 

 



 ๒๐๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัศมี ๗๙/๑ 

 

  มาตรา ๗๙ นี่ถือวาครบถวนเรียบรอยนะครับ วันนี้เราก็พิจารณากัน            

โดยใชระยะเวลาที่มีอยูนี่นะครับ แลวไดเนื้อหาสาระไมเปนไปตามที่เราตั้งใจจะใหมันเร็ว

กวานี้นะครับ คิดวาถาพักกอน เขามาแลวอาจจะเร็วกวานี้นะครับ ขอพักหาโมงครึ่งถึง         

หกโมงครึ่ง แลวมาประชุมตอครับ ชวงนี้ขอพักครับ 

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๓๒ นาฬิกา 



 ๒๐๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             สุพิชชาย ๘๐/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๒๖ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก       

ที่เคารพครับ ถึงเวลานัดหมายเวลา ๖ โมงครึ่งนะครับ ทานสมาชิกครับ เวลาที่ผานไป     

เราพิจารณา เขาใจวาไดมาตราเดียวนะครับ กับสิ่งที่คางไว เคลียรไปเรียบรอยนะครับ   

จะขอพิจารณาตอนะครับ ทานสมาชิกครับ ทานกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ตกลงเรา

จะลงมาตรา ๘๔ ทั้งมาตราเลยทีเดียวใชไหมครับ เชิญทานสมเกียรติครับ 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ กอนที่จะเขาสูมาตราตาง ๆ ขอปรึกษาทานประธานนอกรอบนะครับ  

ก็ดวยเหตุผลที่เมื่อวานผมนําเรียนทานประธานไปแลวครับวา กรณีที่ออกไปพูดคุยกัน

นอกรอบทีไรนี้ กลับมาจะมีประเด็นปญหาทุกครั้ง ทานประธานครับ เราจะหามาตรการ

อยางไร ถึงจะดําเนินการในลักษณะออกไปพูดคุย แลวจะไดประโยชนใหมีน้ําหนัก       

หนักแนนขึ้นนะครับทานประธาน เพราะทุกครั้งความรูสึกที่ไดรับหลังจากไปพูดจา        

นอกรอบกลับมาแลว ความขัดแยงจะเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับ ก็อยากจะปรึกษาทาน

ประธานไวในประเด็นนี้วา ถาเผื่อจะมีการไปปรึกษานอกรอบอีกจะทําอยางไร ------------- 

 

          - ๘๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๘๑/๑ 

 

ใหทานประธานมอบหมาย หรือวาอยางไร ใหมันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นครับ ก็จะเปนสิ่งที่           

ไมนาจะทําใหเกิดปญหาซ้ําซอนเกิดขึ้นเหมือนกับทุกครั้งที่ผานมาครับ ทานประธานครับ 

ขอบพระคณุมากครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ที่จริงนะครับทาน     

ถาเวลาไปตกลงกันก็เหลือการตกลงพรุงนี้ ถาจะมีนะครับ ตอนเชาหรือตอนบายอะไร      

ก็ตาม ที่ทานประสานกับทางคณะกรรมาธิการยกราง กลุมนี่ก็รูวาจะมอบหมายใคร       

ในกลุมทาน แลวก็ถาไปคนเดียวไมปลอดภัย เพราะความเห็นไมตรงกัน ก็เอาไปสัก             

๒ คน ๓ คน แลวก็ไปตกลงกับเขาทีเดียว อยางนี้ก็เปนสัญญาสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีครับ 

ไปดูกันมา คือ เราตองการจะลดเวลานะครับ ที่เรามีอยูนอยนะครับทาน เวลานี้เรามี

ปญหาเรื่องเวลานะครับ ซึ่งวันพฤหัสบดีจะเห็นไดชัดขึ้นถาเราขยับไดไมเร็ว ขอความ

กรุณาอยาไปคนเดียว ถาเรารูวาในกลุมเราก็เห็นตางกันเขาไปสัก ๓ คน แลวก็ตกลง          

เมื่อตกลงกันไดเรียบรอย ก็ถามกันใหแนใจ แลวจะไดไมมีปญหา แตอยางวาทาน           

ถามีปญหาก็ตองโหวต แลวถาโหวตนี่เราก็ขอเรียนนะครับ ถามีปญหาก็จะตองขอ

ประทานโทษ ใชคําไทยก็ตอง ออกเสียงลงคะแนนเร็ว เพราะวาทานไปตกลงกันแลวทาน

มาอภิปรายกันนาน ๆ อีก ถามันมีปญหา ตองความกรุณา พรอมแลวนะครับทาน ยกราง

พรอมแลวนะครับ ทานอัชพรอยูแลว ทานอัครวิทยอยูแลว เรียนใหทานทราบวามาตราที่

เราจะตอ คือ มาตรา ๘๔ นะครับทาน มีผูสงวน ๔ คน แตวา ๑๑ อนุ ผมเรียนวา ในการ

พิจารณา ผมตองขอแรงทานหัวหนากลุม ทานใชเวลาใหเทาที่จําเปน แลวก็คงไมให          

ทานสิบ สิบนี่บางทีมันเปนชั่วโมงเลยนะทาน ทานเห็นมาแลว เพราะมันไมไดจบแคทาน

พูด กมธ. ตองชี้แจง คือเราใหทานแสดงความคิดเห็นและถาจําเปนก็ตองโหวต ตอง

ตัดสินใจทาน ไมอยางนั้นเราเดินหนาไมไดนะครับ ดวยความเคารพเลยทานสมาชิกครับ 

ขอความกรุณา แลวก็บางทีผมเห็นเรื่องประเด็น ที่ขอความกรุณา คืออาจจําเปนตองพูด

เขาประเด็นเลย คือ  พวกเราอยู ในหองนี้  ก็ติดตามมาหลายทีแลวก็คงนาจะเขาใจ

ประเด็นไดไมยากนัก แลวก็ตองใหทานตัดสิน เรายังมีเร่ืองใหญอยูขางหนา แลวที่จริง         

ขางนอกอาจจะอยากฟงวา เราจะตัดสินเรื่องสภาอยางไร เชิญทานพิเชียรหารือคุยกัน

กอนครับ ตกลงอาจารยเจิมศักดิ์เสนออยูถึงเชาใชไหม เชิญครับ ทานพิเชียร 



 ๒๐๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๘๑/๒ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ขออนุญาตเรียนถามทานประธานนะครับวา 

ในวันพรุงนี้เราไมมีการประชุมของสภารางอยางเปนทางการ แตวาในชวงบาย ไดทราบวา

จะเปดโอกาสใหสมาชิก สสร. ของเราไดมีโอกาสปรึกษาหารือกับทางกรรมาธิการยกราง

ใชไหมครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมเรียนอยางนี้

ครับ  ๑. พรุงนี้อยางที่เรียน พรุงนี้ไมมีประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ พรุงนี้วันเราคืนใหแก  

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เขามีเร่ืองตองพิจารณา เพราะฉะนั้นเราไมมีประชุมทางการแน 

สวนการประชุมกับคณะกรรมาธิการยกรางนั้น ผมเปนฝายขอรองวา ถาทานเอาเรื่องที่

ไมใชเร่ืองที่หลักจะตองมาโหวตกันมาก เปนเรื่องถอยคํา เร่ืองคําเติม สามารถไปเจรจาได

แตเทาไรนี่ กรุณาไปเจรจากันในระยะเวลาที่มี เพราะเวลานี้ เวลาที่เรามีอยูนี่นะครับ             

เราขาดดุลไปเรียบรอยตามแผนที่เรากําหนด เราจะตองใชเสาร อาทิตย และผมก็วิตกมาก 

แตถาทานขยับแลวดีขึ้น เราก็จะแกปญหาเรื่องเสาร อาทิตย ไดบาง ก็ฝากทาน จึงบอกให

แนนอนวา พรุงนี้ไมมีประชุม การไปประชุมนั้น  ผมเสนอแนะเอง  แตผมไม รูกรุป 

(Group)ใด กลุมใด ตองตกลงกับคณะกรรมาธิการยกราง เชิญทานสุรชัยครับ  

 

                            - ๘๒/๑ 



 ๒๐๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๘๒/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ก็ระหวาง   

ที่รอสมาชิกนะครับ เพื่อจะไดเปดประชุม ขอหารือทานประธานและที่ประชุมอยางนี้ครับ 

ขณะนี้เรายังคงมีปญหาเรื่องประชุมนอกรอบกันครับ ทานประธานครับ ดูจากกอนที่เราจะ

พักรับประทานอาหาร ประเด็นเรื่องการศึกษาตามมาตรา ๗๙ ประเด็นนี้เราคุยจนกระทั่ง

ตองแขวน แลวก็ไปนอกรอบกันมา ๒ ครั้ง กลับเขามามีปญหาทั้ง ๒ ครั้ง ทานประธาน    

ก็อยากจะเรียนทานประธานวา ทานประธานกรุณาชวยกําชับเร่ืองการประชุมนอกรอบวา 

แมวาจะเปนเรื่องของนอกรอบก็ตาม แตที่เรานอกรอบ เราออกแบบใหมีการประชุม     

นอกรอบ เพื่อประหยัดเวลาการประชุมในรอบ แตมันตรงกันขาม ออกมา ทานประธาน     

นอกรอบเสร็จ กลับมาถกกันในรอบ หนักกวาเกาอีกครับ แลวก็ทําใหเสียความรูสึก          

ซึ่งกันและกันอีก บอกวา เอะ นอกรอบไปแลว ตกลงรับปากแลว ทําไมกลับเขามาในนี้         

แลวตกลงกันไมได กลับมาอภิปรายซ้ํากันอีกนะครับ ก็อยากจะกราบเรียนวา ถาจัดให    

มีการนอกรอบนั้น  หมายความวา เพื่อที่ เราจะประหยัดเวลาในหองประชุม ก็ขอ         

ความกรุณาครับวา ตกลงกันนอกรอบแลว ควรจะเปนไปอยางนั้นนะครับ โดยเฉพาะ         

ทานกรรมาธิการยกรางที่มอบหมายใหใครมานอกรอบกับ สสร. แลวนี่ ตองถือวา       

ทานใหอํานาจในการพิจารณาตัดสินใจไวกับกรรมาธิการยกรางทานนั้นแลวนะครับ 

ประเด็นที่ ๒ ก็คือวา เร่ืองที่ทําอยางไรเราจะชวยกันบริหารเวลา โดยเฉพาะคําแปรญัตติ

ของ สสร. ที่ทานยกรางเห็นดวยในหลักการ ผมอยากจะใหทานเปนผูแถลงเลยครับวา 

ทานเห็นดวยแลวในหลักการของคําแปรญัตติของผูใดบาง จะไดประหยัดเวลา สวนเรื่อง

ถอยคํา ผมวาถาหลักการตรงกันแลว ถอยคําไมนาที่จะเปนประเด็นที่จะตองเสียเวลา

ถกเถียงกันในหองประชุมนี้เยอะนะครับ ก็ดวยวิธีการอยางนี้ ผมเชื่อวา จะประหยัดเวลา

ได แลวเราจะเหลือแตหลักการสําคัญ ๆ ที่จะเอามาใชพิจารณากันในหองประชุมนี้                

ก็เสนอ ๒ ประเด็นครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันที่ทานสุรชัย

เสนอนาสนใจ เดี๋ยวผมจะไดถามจากมาตรา ๘๔ จะลองถามวา (๑) จะถามกรรมาธิการ

กอนเลยนะครับ มาเยอะแลวนะครับ ขออนุญาตเริ่มรายการไดแลวนะครับทาน          

ทานอาจารยเจิมศักดิ์หารือตอเปนรายสุดทายนะครับ 



 ๒๐๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๘๒/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  สุดทายนะครับ ทานประธานครับ 

คือ  ผมนั่งสังเกตดูวา  พวกเราก็ตองเรียนนะครับวา  สวนใหญก็ เพิ่ งทํางานสภา              

เปนสวนใหญ แลวก็พอบอกวา ใหไปหารือนอกรอบ คือ ประชาชนทานฟงวิทยุอยูและดูทีว ี

(TV) อยู ทานก็โทรศัพทกันแหลกลาญเลยวา ใหเอาอยางนั้นเอาอยางนี้ เอาอยางนี้              

เอาอยางนั้น เสร็จแลวพวกเราเองบางทีก็ใจออน พอฟงแลว อาว ก็พยายาม ทําให ไป             

เติมให โดยที่บางทีเราลืมคิดไปวา นี่คือรัฐธรรมนูญ เพราะทานจะใหเติม ผมเองยังไดรับ

โทรศัพทเลย นี่บอกตรง ๆ ไดรับโทรศัพทนะครับ จะเอาระดับประถม มัธยม อะไรตออะไร 

ผมก็นึกในใจวา ผมไปลงไดอยางไรในรัฐธรรมนูญ ผมก็ไดแต ครับ ครับ ผมก็รับไปเฉย ๆ 

แลวผมก็ทําลืมไปเลย ทานจะเห็นวา คือ อันนี้เราตองใจแข็งนะครับ ในเม่ือทานประธาน

บอกวา พวกเราบางทีเราตองนึกวา นี่คือรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนแนวกวาง ๆ แลว

โดยเฉพาะแนวนโยบายแหงรัฐนี่ มันเปนเรื่องกวาง ๆ เทานั้นเอง ถาเราเอาเปนเอาตายกับ

ทุก ๆ ถอยคํา ตองเติมตรงนี้ ตองใสตรงนี้ แลวมันก็ใสหมด มันก็มีปญหา ทานประธาน

ครับ อันนี้ไหน ๆ เราก็ปรึกษาหารือนะครับ ผมก็เรียนวา ประสบการณที่ผมอยูในสภานี้มา 

มันก็ตองโดนอยางนี้เปนประจํา ทํากฎหมายก็ดี หรือวาจะโหวตอะไรตออะไรก็ดี มันจะมี

คนล็อบบีกันแหลกลาญ เปนของธรรมดา  แตเราตองใจแข็ง ตองรูใหไดวาขณะนี้เรากําลัง

ทําอะไร แลวไมให คือ ไมให พูดใหตาย ถาเห็นดวยก็เอา ถาไมเห็นดวย ใหตายผมก็               

ไมยอม ผมวาตองแข็งนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ จริง ๆ        

ที่ทานสุรชัยพูดนี่ อันหนึ่งมันสําคัญ พวกเราก็เกรงใจกัน เวลาไปตกลงก็ตกลง ๆ เพราะวา

เกรงใจ จะไปปฏิเสธเพื่อน ยื่นเรื่องใหมาที่ฟลอร (Floor) นี่ตัดสิน ทานมาเขาสภาใหญ

ตัดสินกันตั้งหลายที ก็เปนอยางนี้ ก็เพราะรูจักกัน ไปตอนนั้นก็ เอา ผานไปได แตนึกวา

เออ เดี๋ยวใหไปตัดสินกันอีกที อยางนี้มันก็ไมคอยลดเวลานะ ผมฝากวา ทานก็ไปดูแลวกัน    

ถาตกลงไมได กลาบอกเพื่อนวา เอาอยางนี้แลวกัน อันนี้คางไว แลวเดี๋ยวไปโหวตที่สภา

มันก็จะไดใหมันเหลือประเด็นแคบลงก็จะดีนะครับ ขออนุญาตตอนะครับทาน มาตรา ๘๔ 

นะครับทาน เชิญทานเลขา 

           - ๘๓/๑ 



 ๒๐๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๘๓/๑ 

 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๘๔ มีการแกไข  มีสงวนคําแปรญัตติอยู ๔ กลุม คือ กลุมของคุณวิชัย รูปขําดี 

กลุมคุณอุทิศ ชูชวย กลุมคุณเจิมศักดิ์ ปนทอง และกลุมคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ใน ๔ กลุม       

ผมเรียนวา ถาแบงแลวประมาณ ๑๑ อนุ หรือ ๑๑ วงเล็บ นะครับ จะใชเวลานั่น จะใช

สไตล (Style) ใหม ของทานสุรชัยจะถามยกรางเลยวา ถาเอาตั้งแต (๑) นี่นะ ยกรางแก

ตามที่ทานวิชัยกับทานเจิมศักดิ์ขอแปรไวไดไหม เชิญครับ ยกราง ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ตอนชวงกอนจะถึงมาตรานี้นั้น ทางทานสมาชิกไดเคย

ขอใหผมสรุปภาพรวมวา ในมาตรา ๘๔ นั้น กรรมาธิการไปแกไขอะไรบาง เผื่อวา                  

ถาทานสมาชิกเห็นชอบ จะไดผานไปไดโดยสะดวกนะครับ ก็จะขออนุญาตกราบเรียน    

สั้น ๆ ถึงภาพรวมในการแกไขของคณะกรรมาธิการนะครับ ในมาตรา ๘๔ ในแตละวงเล็บ

นะครับ ใน (๑) นั้นเปนการปรับปรุงถอยคํา เพราะวาเดิมนั้นเขียนเรื่องหลักเกณฑการใช

ที่ดินกับผังการเมืองรวมกัน ก็ปรับถอยคําวา หลักเกณฑการใชที่ดินนั้นก็เปนเรื่องหนึ่ง       

คือการต องกํ าหนดหลัก เกณฑ ให สอดคลองกับสภาพแวดล อมกับการดู แล

ทรัพยากรธรรมชาติ เสร็จแลวในตอนทายถึงจะพูดถึงเรื่องการวางผังเมืองที่จะตองมี

ประสิทธิภาพ แมวาทั้ง ๒ เร่ืองนั้น เปนเรื่องที่อาจจะมีความสัมพันธกัน แตวาก็เขียนซะให

เปนคนละสวนใหชัดเจนขึ้นนะครับ ใน (๒) ซึ่งพูดถึงเรื่องเกษตรกร ซึ่งความเดิมนั้น ก็จัด

ใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์   ในที่ดิน โดยวิธีปฏิรูป หรือวิธีอ่ืนใด แลวแตที่จะพิจารณาตอไป 

แตเพิ่มเร่ืองแหลงน้ํา เนื่องจากวา แหลงน้ําเดิม ซึ่งเคยอยูใน (๔) วา จัดระบบการดูแลการ

ใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม รวมทั้งจัดแหลงน้ําใหเกษตรกรนั้น ก็มีขอ

ทักทวงขึ้นมาวา ถาเขียนแบบนี้นั้น การจัดทรัพยากรน้ําก็มุงไปเฉพาะภาคเกษตร แลวก็

ไมไดมุงไปถึงภาคอื่น กรรมาธิการก็เลยยายจาก (๔) สวนหนึ่งนั้น มาใสเร่ืองการจัดหา

แหลงน้ําเพื่อการเกษตรเปน (๒) สวนเรื่องทรัพยากรน้ําอยางอื่นนั้น ก็เอาไปใสไวใน (๕)  

 



 ๒๑๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   ปทิตตา ๘๓/๒ 

 

วา เร่ืองการมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมนะครับ เสร็จแลวก็  นําเรื่องที่

ใกลเคียงกัน คือ เร่ืองการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง

จะตองมีแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยูแลว ใน (๕) นั้น จากเดิมที่เคยอยูใน (๖) 

มาบัญญัติรวมกันใน (๕) เพื่อจะใหทั้งหมดนั้น ทั้งแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะตองใหประชาชนมีสวนรวมในทั้ง ๒ 

เร่ือง ในเรื่องการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน สวนใน (๗) นั้นเปนเรื่องการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม และเดิมเรื่องภาวะมลพิษนั้น ไดแยกไปไวใน (๘) ก็ไดพิจารณาเห็น

วา การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมกับการกําจัดภาวะมลพิษนั้น เปนเรื่องที่ตอเนื่องกัน ก็จึง

จับยายลงไปอยูใน (๗) ดวยกัน สิ่งที่คณะกรรมการไดพยายามปรับปรุงแกไข ก็เพื่อให

ขอความในหมวดนี้ของรัฐธรรมนูญนั้นมีความกระชับ สั้น แตวามีความหมายกวาง เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงเปาหมายที่ตองการเห็นจากรัฐบาลในการดําเนินการกําหนดแนวนโยบาย 

สวนวิธีการไปสูเปาหมายนั้น ไมไดเขียนลงไปในรายละเอียด ในบทบัญญัติของมาตรา 

๘๔ ทั้งหมด ก็คิดวาวิธีการนั้น ก็คงจะเปนเรื่องที่ในทางพรรคการเมืองตาง ๆ นั้น คง

จะตองคอยรับฟงเสียงประชาชน แลวก็เสนอแนะแนวทางแตละเรื่องในการเลือกตั้งตอไป

วา จากแนวนโยบาย ซึ่งกําหนดเปาหมายในการดําเนินการนั้น วิธีการนั้นแตละพรรค

การเมืองจะเสนอใหประชาชนเห็นเปนรูปธรรมไดอยางไร วาเขาจะใชวิธีไหน ---------------- 

 

         - ๘๔/๑ 

  



 ๒๑๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ประไพพิศ ๘๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นอยางที่กราบเรียนวา  ในคําแปรญัตติของหลายทานนั้นไดลงไปใน

รายละเอียดถึงวิธีการ ตรงนั้นคณะกรรมาธิการก็ขอวา ในเรื่องวิธีการที่จะไปสูเปาหมาย

นั้น อยากจะไมบัญญัติอยูในตัวรัฐธรรมนูญ แตปลอยใหพัฒนาไปตามสภาพของ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะใชไปอีกนานนะครับ ก็เพื่อไมใหเปนการจํากัดการพัฒนาใน            

แตละเรื่อง นั่นก็คือในภาพรวมครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญนะครับ                 

ใน (๑) นี่นะครับ ถาทานอภิปราย กลุมทานวิชัยใครครับ อาจารยหรือครับ กลุมทาน

อาจารยวิชัยใชไหม ทานอาจารยสวางใชไหมครับ  

  นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย  :  ใชครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญเลย        

ทานอาจารยครับ ใหกระชับเลยนะครับ เขาเปาเลย 

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการ และ 

สสร. ที่เคารพรักทุกทาน ในมาตราที่ ๘๔ รัฐตองดําเนินการตามนโยบายดานที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น จากที่กรรมาธิการไดแกไข ๘ อนุใหเหลือ ๔ อนุ

นั้น โดยภาพรวมรับไดครับ แตวายังขาด (๑)  อยูถอยคําเพียง ๒ ถอยคํา จะขอความ

อนุเคราะหกรรมาธิการใหเห็นชอบดวย ก็คือวา ใน (๑)  นั้น การกําหนดหลักเกณฑการใช

ที่ดินโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ ตามหลักวิชา เฉพาะ

ขอความตรงนี้กลุมเราเห็นวา เปนเรื่องที่การใชที่ดินทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักการจะขอ

อนุญาตประการที่ ๑ วา ใหชุมชนทองถิ่นมามีสวนรวมเปนเจาของดําเนินการนั่นประเด็น

แรกนะครับ กับประเด็นที่ ๒ นี้ ถอยคําที่บอก ของพื้นที่นั้น ๆ ตามหลักวิชา เมื่อเห็นวา

ทองถิ่นตองมาดําเนินการแลวนี่ คําวา หลักวิชา นี่ ก็เกรงวาทองถิ่นจะไมเขาใจ เขาก็จะ

ถามเราอีกวา แลวหลักวิชาอะไร หลักของใคร เพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตตัดขอความนี้

ครับ ก็จะคงเหลือเพียงวา กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดิน โดยใหคํานึงถึงสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นใหครอบคลุมทั่วประเทศ จากนั้นไปก็ตาม 

ขอความในวรรคหนึ่งจนจบครับ ขอเปลี่ยนเพียง ๒ ขอความครับ ดวยเหตุผลดังนี้ครับ 

ขออนุญาตเอาเหตุผลสั้น ๆ  ๔ ประการ ประการที่ ๑ ก็คือ ตองการใหพื้นที่ชุมชนมารับผิดชอบ 



 ๒๑๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๘๔/๒ 

 

แลวเหตุผลขอที่ ๒ นี่ ตองการตัดคําวา หลักวิชา ออก เพราะวาทองถิ่นจะไมเขาใจ               

เราตองไปอธิบายเขาอีกวาหลักวิชาคืออะไร และประการที่ ๓ นี่ ใชคําวา วิถีชีวิตของ

ชุมชน ก็เพื่อจะเปนการคุมครองคําวา วิถีชีวิตของชุมชน ใหอยูในนี้ และประการที่ ๔               

ก็จากการที่ ไปรับฟงมาหลายหนวยงานครับ  โดยเฉพาะก็ตรงกับความคิดของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อยากใหเติมขอความนี้ จึงขอความอนุเคราะห

กรรมาธิการครับ ใหปรับแกไขขอความเพียง ๒ คํา เทานั้นเอง ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณครับ 

เดี๋ยวกรรมาธิการรับไว เชิญกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์ ทานสวิงใชไหมครับ เชิญเลยครับ 

ตามประเด็นของทาน 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด นะครับ              

ในกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ไดมีการขอแปรญัตติในมาตรานี้หลายอนุนะครับ              

ที่จริงแลวในเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๔๘ นี้นะครับ รัฐตองดําเนินการตามแผนนโยบายดาน

การถือครอง 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๘๔      

ใชไหมครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  มาตรา ๘๔ นี้นะครับ รัฐจะตองดําเนินการตามนโยบาย

ดานการถือครองที่ดิน อันนี้นี่ก็ไมติดใจละครับ เพราะวาก็จะยึดหลักคําวา ดานที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นี่นะครับ ดังที่รางของกรรมาธิการนะครับ แตทีนี้นี่    

นะครับ สิ่งที่ติดใจก็คือ (๑)  (๑) ก็คือเร่ืองเกี่ยวกับ ในสวนของพวกเราเองนี่นะครับ ขอตัด

คําวา ตามหลักวิชา นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตรงกับอาจารย

สวาง 

   นายสวิง ตันอุด  :  ตรงกันครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ เดี๋ยวจะได

ถามเลยนะครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ครับ ผมใหเหตุผลหนอยไดไหมครับทานประธานครับ 



 ๒๑๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ประไพพิศ ๘๔/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ได สั้น ๆ นะทาน 

   นายสวิง ตันอุด  :  คือ ทีนี้อยางนี้ครับ จริง ๆ คําวา หลักวิชา นี่ มันเปน

เร่ืองตองถามวาจริง ๆ มันเปนหลักวิชาของใคร เพราะวาเรื่องนี้ถาเขียนไวนี่ มีปญหาแน        

ผมทํางานกับชาวบานนี่นะครับ ชาวบานเขาก็มีหลักวิชา ในแงของการจัดการดิน น้ํา ปา 

หลักวิชาในสวนของสถาบันการศึกษาก็มี ดังนั้น สิ่งที่เปนปญหามาโดยตลอด ก็คือ      

การขัดแยงกัน อยางเชน เร่ืองเกี่ยวกับการอนุรักษปานี่นะครับ ชาวบานบอกวา นี่คือ             

ไรหมุนเวียนของเขาเองนะครับ ในการที่จะเปนระบบหนึ่งของระบบนิเวศน แตปรากฏวา

หลักวิชาของทางสถาบันบอกวา นี่คือไรเลื่อนลอย หลักการเดียวกัน ในวิธีเดียวกัน        

แตวาตีกันคนละหลักวิชา ซึ่งผมคิดวาอันนี้มีปญหาแน ------------------------------------------ 

 

           - ๘๕/๑ 

 

 

 

 



 ๒๑๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๘๕/๑ 

 

เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการน้ําก็เหมือนกันครับ เพราะวานี่คือ คําวา หลักวิชา ถึงแมวาจะเปน

คําเล็ก  ๆ นะครับ แตมีความหมายใหญนะครับ เพราะวานี่คือหลักคิด วิธีคิด ดังนั้น เราใช

หลักคิด วิธีคิดใครในการที่บอกวา เปนหลักวิชา ซึ่งผมคิดวา อันนี้มีปญหา ดังนั้นเราขอ

ตัด แลวจริง ๆ ผมเห็นดวยกับสวนของอาจารยวิชัยนะครับ ที่จะแกเปนคํานั้นนะครับ วิถี

ชีวิตของชุมชนทองถิ่นนี่นะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้นาจะเหมาะสมในการที่จะมาแทนตรงนี้

ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เสนอตัดนะครับ  

  นายสวิง ตันอุด :  ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เขาใจวา คงไมใช

หลักของอาจารยวิชา เดี๋ยวตัดไดไหม หลักวิทยา  

  นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  ผมขออนุญาตชี้แจงไดไหมครับ                  

กราบเรียนทานประธาน ทานกรรมาธิการ และก็ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ที่ผานมา

กระผมไดฟงเรื่องของการอภิปรายมาพอสมควรนะครับ แตสิ่งที่สําคัญนี่ ผมเขาใจวาที่เรา

รับฟงกันมาเรื่องตาง ๆ นี่ ก็คงจะเปนเรื่องของการเมือง เร่ืองขององคกรอิสระ ซึ่งผมเขาใจ

วาประชาชนที่ผานมานี่ ก็คงจะหนักใจ แลวก็เครียดมากกับสิ่งที่เราไดทํามา แตพอมาถึง              

สิ่งสําคัญ ผมคิดวา สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญในที่นี้ ก็คือ เร่ืองของแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ ซึ่งหมวด ๕ นะครับ ผมเขาใจวา ๒ วันนี้เราอภิปรายนี่ยังไมจบเลย ก็เขาใจวา    

ทุกคนก็คงใหสาระสําคัญกับเร่ืองของหมวดนี้เปนอยางสูง เพราะฉะนั้นในสวนที่ ๘                   

เร่ืองแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เมื่อกี้ทานผูมีเกียรติได

อภิปรายไปในเรื่องของหลักวิชานะครับ ผมขอกราบเรียนวา สวน  ๘๔ นี้นะครับ 

สาระสําคัญ คือ เร่ืองของที่เรากําลังพูดเรื่องแลนด ยูส โพลิซี (Land use Policy)                     

หรือหลักเกณฑของการใชที่ดิน รวมถึงโซนนิ่งแลวก็ทาวน แพลนนิง (Town planning) ซึ่ง

สาระสําคัญนี้เปนเรื่องปจจัยที่จะนําสูเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงในรูปของมหภาคนะครับ 

ในสวนของทําไมเราถึงตองพูดเรื่องแลนด ยูส โพลิซี เพราะพื้นดินนี่นะครับ เราไมใชจะมี

แคเฉพาะดิน เรามีพื้นที่ที่จํากัด ซึ่งก็รวมถึง ภูเขา ปาไม สวนที่เปนบนดินและใตดิน ซึ่ง 

 



 ๒๑๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๘๕/๒ 

 

เราเรียกวา ผืนดิน นะครับ สวนผืนน้ํา สวนที่มีเกี่ยวของกับน้ํานะครับ ไมวาใตดิน ใตน้ํา

หรืออะไรตาง ๆ นี่รวมกันขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่สาระสําคัญ แตที่ผานมารัฐบาลไม

เคยใหนโยบายที่สําคัญในสวนตรงนี้ คือ ไมมีความชัดเจนในการใชผืนดินที่จํากัด แตใช

โดยขาดความจํากัด ก็คือ อันลิมิต (Unlimit) ซึ่งเปนเรื่องสาระสําคัญวา ที่ผานมาเราถึง

เกิดปญหาสารพัดปญหา ผมคิดวานโยบายของที่ดินนี่นะครับ ถาเรามีความชัดเจนใน

เร่ืองนโยบายสวนนี้ แลวก็ทําใหเปนจริง เราจะเปนเรื่องของสารพัดปญหาที่เราจะแกไดนะ

ครับ ไมวาจะเรื่องของน้ําทวม อากาศปรวนแปร หรือวาตนทุนของประเทศที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

จากนโยบายที่ไมไดเปนผลนะครับ กราบเรียนดวยขอเท็จจริงวา ทําไมเราถึงจะตองเนนใน

เร่ืองของสาระนี้มากนะครับ ก็กราบเรียนวา  

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอความกรุณา

กรรมาธิการยกราง ตอบเรื่องหลักวิชาหนอยนะครับ เมื่อกี้ผมเรงใหเขากระชับ เพราะ

ภาพรวมทานอัชพรพูดอยูแลว ขอความกรุณาครับ 

 นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  แตเรียนอยางนี้กอนนะครับ           

เพราะผมขอใชเวลา ๑๐ นาที ตามที่ทานระบุนะครับ  

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ไมไดครับ  

เพราะเมื่อกี้กรรมาธิการยกรางโดยทานอัชพรก็ใชไปแลว ขอความกรุณาครับ  

 นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)   :  ผมกราบเรียนวา ถนนนะครับ 

ปจจุบันนี่นะครับ กรมทางหลวงทานจะตัดถนนนะครับ ทานเคยมองไหมวา ถนนควรจะ

ตัดอยางไร ทานวางหลักเกณฑ คือ ถมถนนไปตามความสูง แลวก็ทานจะเห็นวาระบบน้ํา

นิเวศตาง ๆ นี่ไมเคยไดรับการคํานึงที่ถูกตอง เดี๋ยวนี้หลักการอยางนี้ ทางทองถิ่นก็นําไปสู

การปฏิบัติ ซึ่งหลักเกณฑอยางนี้ ถาหากวายังดําเนินการไป ก็จะทําใหปญหาตาง ๆ 

เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นที่เราระบุวา ทําไมจะตองเกิดหลักเกณฑในการใชทางวิชาการในเรื่อง

ของแลนด ยูซ  

 (นายสวิง ตันอุด ไดยืนและยกมือขึ้น) 

 นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานครับ ผมขอประทวงครับ ทานประธานครับ  

 



 ๒๑๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    กุลนที ๘๕/๓ 

 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ประทวงวา

อยางไรครับ  

 นายสวิง ตันอุด  :  ผมคิดวา สิ่งที่ผมพยายามกระชับ เพื่อที่จะให

กรรมาธิการไดตอบวา จะเอาอยางไร ถาอยางนั้นผมจะขอใหสิทธิผมเหมือนเดิมครับ         

ทานประธานครับ ถาเปนอยางนี้นะครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานวิทยาครับ 

ชวยกรุณาดวยนะครับ เพราะเมื่อกี้ผมก็ขอใหฝายที่แปรนี่กระชับ เพราะเวลาเรานอยมาก

ครับทานครับ ขอความกรุณาครับ  

 นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  ไดครับ แตกราบเรียนวา ทําไมเมื่อกี้            

ที่พูด ก็คือวา เราไมไดพูดเรื่องของใกลตัวนะครับ ที่ทานกําลังพูดนี่ ถาเปนเรื่องการแผนผัง

เมืองเฉพาะ นะครับ มันก็คงเปนเหมือนสิ่งที่ทานพูด ปจจุบันผังเมืองรวมเรายังไมมี             

ผังเมืองเฉพาะเรายังไมเกิดนะครับ แตเรากําลังพูดวาจะใหชุมชนมาตัดสินใจ ซึ่งทาน

กําลังพูดเรื่องนี้ เหมือนมาตรา ๖๖ ที่กําลังจะเปนนะครับ  

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอความกรุณาวา

ทานตองตอบครับวา ทานจะยอมตัดใหเขาไหม 

 นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  คือ ถาถามวา ถาทานตัดคําวา วิชา   

ผมเลยถามวา ทานจะทราบไดอยางไรวา ปริมาณน้ําเทาไรที่เราควรจะไปกําหนดนะครับ  

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใช            

ทานยอมเขาไหมละ  

 

         - ๘๖/๑ 



 ๒๑๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๘๖/๑ 

 

  นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ) : ภูเขา ปาไม จะตัดอยางไร แลวเราจะ

เอาหลักเกณฑอยางไรที่เราจะมาใชละครับ เราจะใชความรูสึกหรือความเกาแก หรือการที่

จะอยูตรงนั้น ที่ผมอยากจะเรียนวา เราอยากไดความเปนกลางในการกําหนดหลักเกณฑ

สากลที่ควรจะเปนในระดับมาตรฐานกอน เพื่อดําเนินการนะครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานวิทยา    ชวย

สรุป เดี๋ยวคนเขาประทวงผมอีก 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  : ก็ผมคิดวา ถาไมมีความชัดเจนในเรื่อง

หลักเกณฑก็ไมสามารถยอมครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตองชัด ๆ เลย

ทานจะยืนหรือทานยอมกรรมาธิการ 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  อะไรครับผม ผมขออนุญาตวา ตองมี

หลักเกณฑนะครับ ถาสมมุติวาการกําหนดอะไรตามความพอใจอยางไมเปนระบบ 

มาตรฐานกลางคงไมสามารถที่จะทําใหการเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได เพราะฉะนั้นคําวา 

หลักเกณฑ ในที่นี้ไมใชพูดถึงวา แตละจุด ก็ที่ผมเรียนไปแลว นั่นคือ ผังเมืองเฉพาะ ซึ่งผม

จะพยายามอธิบายใชเวลา ซึ่งทานก็ไมยอม เพราะฉะนั้นผมก็ไมสามารถจะสื่อวา 

หลักเกณฑในมาตรานี้    จะสามารถสื่ออะไรใหกับทางที่ประชุมไดอยางชัดเจน 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานครับ 

เพราะวาภาพรวมใหกรรมาธิการยกรางชี้แจงแลว ผมเรียนทานวิทยานะครับ ประชาชน

ไมไดเครียด ประธานนี่ครับจะเครียดนะครับ เพราะวามันชาเขาไปทุกทีแลวขอความ

กรุณาเถอะครับ 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ) : ก็ผมเขาใจวา สาระนี่สําคัญ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คือ              

ทานนาจะตองตอบเขาวา เขาขอตัดนี่ คือ ทานไดอภิปรายแลว ตองตอบเขาเสียทีวา 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  : ขออนุญาตครับ คําวา วิชาการ ในที่นี้

นะครับมันจําเปน  เพราะวาเราตองการหลักเกณฑที่เปนสากล เพื่อใหมันชัดเจนวาเราจะ 

 



 ๒๑๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๘๖/๒ 

 

ทําอะไร กับเร่ืองของ แตถาทานบอกวา มันไมเหมาะสม ผมเลยถามวา แลวทานจะเอา

หลักเกณฑอะไรในการไปกําหนดความถูกตองของ แลนด ยูซ ละครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลง

กรรมาธิการยืนใชไหมครับ ไมใหตัดใชไหมครับ ผมจะไดถามเขา แลวขอมติแลวครับ   

เพราะถาไมอยางนั้นเราพูดกันอยูตรง นี้ไมไดมีเสียที 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : เรียนทานประธานครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานเจิมศักดิ์    

อยาเพิ่งขออนุญาต วาอยางไรครับ กรรมาธิการจะยอมใหเขาตัด หรือจะยืนครับ         

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขอความกรุณานั่งลงกอน ผมกําลังถามครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : คือ ผมมีทางออกใหเทานั้นละครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอน       

จะยืน หรือจะ 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ) : ผมขออนุญาตทําความเขาใจ                         

สักนิดหนึ่ง ณ ที่นี้ ณ แลนด ยูซ ในที่นี้นะครับ ไมใชเร่ืองของ เราเรียกวา ผังเมืองเฉพาะ 

นะครับ เรากําลัง พูดวา หลักเกณฑในการทําที่ดินอยางไรใหมีความชัดเจนในการใช ซึ่ง

เมื่อกี้ที่ผมเรียนไปแลววา แมแตการตัดถนน เราก็ตองมีหลักเกณฑในการใชที่ดินใหมัน

ถูกตอง คราวนี้ประเด็นของทานกําลังพูดนี่ คนละเรื่องกับที่ในมาตรานี้กําลังระบุ 

เพราะฉะนั้นก็เลยอยากขอความชัดเจนในสวนตรงนี้นะครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผมขอความกรุณา

กรรมาธิการยกรางครับ ประเด็นอยูตรงเขาขอตัดตรงนี้ เหมือนกัน ๒ คน แลวผมก็ใหเขา

พูดสั้นมาก ถามกรรมาธิการยกรางวา จะยืน หรือนั่น ผมไมวานะ  เปนเอกสิทธิ์ของทาน 

  นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ) : ผมขอชี้แจงไป นี่เพื่อใหเขาชัดเจนวาเรา

กําลังพูดในสิ่งเดียวกันหรือไม แตอยางไรก็ตาม ผมเห็นทานเจิมศักดิ์ก็พยักหนาตามที่ผม

พยายามชี้แจง ผมไมทราบวา สิ่งเดียวกันหรือเปลา 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยเจิมศักดิ์ 

 



 ๒๑๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              นงลักษณ ๘๖/๓ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์               

นะครับ ผมคิดวา ที่ทานพยายามอธิบายนะครับ ก็นาสนใจ คราวนี้ที่เราขอแปรญัตตินี่            

นะครับ ขอตัดคําวา คําวาอะไรนะครับ ผมเลยงงไปหมดเลย 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  ตามหลักวิชา ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ตามหลักวิชา ออก นั่นนะครับ  

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  แลวเราจะเอาหลักเกณฑอยางไร            

ที่จะมา 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เดี๋ยวสิครับ ขอผมพูดกอนนะครับ      

ทานกรุณานั่งกอนนะครับ ปดไมโครโฟนกอนนะครับ คือ ตามหลักวิชาที่ออกนั่นนะครับ 

จริง ๆ แลวนี่มันก็มี  คําวา กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดิน โดยใหคํานึงถึงสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ นะครับ แลวก็ผมขอถอนกลุมของผมก็แลวกันนะครับ แตวา

พวกผมเห็นดวยกับกลุมของทานอาจารยวิชัยนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้จะงายแลวครับ     

ทานประธานครับ  เหลือของทานอาจารยสวางเทานั้นเองครับกับกรรมาธิการ                        

เมื่อกรรมาธิการยืนนะครับ ผมขอใหลงมติเลยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยเจิมศักดิ์

ขอความกรุณา ผมถามกรรมาธิการครับ เขาขอตัด และเหลือของทานวิชัยนะครับ           

ที่แปรเอาไว ที่ทานอาจารยสวางนั่นแลว กรรมาธิการจะยืน หรือกรรมาธิการจะยอม                

ขอความกรุณาครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ ขออนุญาตวาทางกรรมาธิการไดพิจารณาแลว 

เห็นชอบดวยวา คําวา หลักเกณฑ การกําหนดหลักเกณฑนั้นมันตองกําหนดดวยหลักวิชา

อยูในตัว เพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดคําวา หลักวิชา สวนทานวิชัยเสนอเรื่องวิถีชีวิต      

ของชุมชน แลวก็รูสึกสมาชิกเห็นชอบตามนั้น ก็ขออนุญาตจะตัดขอความวา ของพื้นที่           

นั้น ๆ ตามหลักวิชา ออก แลวก็เติมคําวา และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ครับ 

  

                                                                                                                     - ๘๗/๑ 



 ๒๒๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๘๗/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานครับ ตกลง

ยอมตามนี้แลวนะครับ ตอนนี้ทานที่ยกมือนี่ เนื่องจากมีการแกไข ทานจะพูดสั้นนิดเดียว

นะทาน เชิญครับ เดี๋ยวทานผูวา ๓ คน คนละสัก ๑ นาที เชิญเลยครับ สั้น ๆ ครับ                    

เขาตกลงกันไดแลวนะครับ (๑)  

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ จริง ๆ แลวผมไดมอบหมายใหคุยถึงมาตรา (๓) พอดีทาง

ทานยกรางไดควบรวมมาอยูที่ (๑) นะครับ เร่ืองการผังเมือง เนื่องจากทานตัดคําวา       

ผังเมืองหลัก ผังเมืองรวม ออก 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอยู  (๓) 

เอาไวกอน เดี๋ยวพอถึง (๓) ผมก็ตองใหทานพูดอยูดีครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น ชูกลิ่น  :   (๓) ทานยกราง ทานตัดออกแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ตัดออก แตทาน

แปรไวจะพิจารณาควบเลยหรือ ยกรางครับ ทานอัชพร ทานอัชพรจะใหพิจารณาควบไป

เลยหรือ 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  ถาตามราง ของกรรมาธิการไดยาย

ขึ้นไปอยูใน (๑) แลว ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เพราะฉะนั้นใหพูด

ตอนนี้เลย 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :    ครับ ก็สุดแลวแตทานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  โอ.เค.                        

ถาอยางนั้นทานควบไปกับ (๓) นะครับ เชิญครับ 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  ขอบคุณทานประธานครับ ใน (๓) จัดใหมีการวาง       

ผังเมือง การพัฒนา ดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอการ

ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนตองมีสวนรวมทุก

กระบวนการนะครับ ตอนนี้ทานไดยายมาอยู (๑) ทานเขียนวา รวมทั้งมีการวางผังเมือง 

พัฒนา ดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพนะครับ  ผมไมทราบวา คําวา  



 ๒๒๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๘๗/๒ 

 

ผังเมือง ของทานในที่นี้ ทานไปตัดคําวา ผังเมืองรวม ออก แลว ผังเมืองรวม ที่ทานยาย

ขึ้นมานี้ แปลวา ผังเมืองทั้งหมด หรือวาผังเมืองอะไรนะครับ อันที่ ๑ ครับ  

  อันที่ ๒ พอทานเพิ่มเขามาตรงนี้วา มีการใชที่ดิน เปนไปไดไหมครับวา   

ถาทานจะชวยกรุณาพิจารณาวา การที่ ผมขออนุญาตอานนะครับ รวมทั้งใหมีการวาง           

ผังเมือง พัฒนา และดําเนินการโครงสรางพื้นฐานตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ ผมขอ

อนุญาตเปลี่ยนเปน ประสิทธิผล ครับ เหตุผลครับ ผมมาจากจังหวัดหนองคายครับทาน 

แลวก็สมัยกอนพื้นที่เปนสีขาว โรงงานไปตั้งเต็มไปหมดเลย แลววันดีคืนดีก็ถูกเปลี่ยนเปน

สีเขียว พอถูกเปลี่ยนสีเขียวนี่ปุบ โรงงานก็ขยายตอ มีโรงงานลูกตอมาไมไดนะครับ              

ผมเขาใจวา เกิดทุกจังหวัดนะครับ ตัวอยางที่ ๒ ครับ จังหวัดหนองคายติดกับชายแดน

ลาวไปเวียงจันทนนะครับ วันดีคืนดีก็ยายแหลงเก็บสินคาของผมออกไป ๒๖ กิโล ไปติด

อุดรเลยนะครับ แลวก็สวนที่อยูบึงกาญจนก็ยายจากโกดังสินคาที่อยูติดกับบึงกาญจน            

ยายออกไปเกือบ  ๘๐ กิโล ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อวา สิ่งที่ทานไปทําทั้งหลาย เปลี่ยนจากสีขาว

เปนสี เขียวไดผลไหม  ทํางานไดนะครับ  ตามเวลา  ตามงบประมาณ  แตถามวา               

มันไดผลไหม ผมเชื่อวา มันไมไดผลครับ ผมจึงขออนุญาตเปลี่ยนคําวา ประสิทธิภาพ       

เปน ประสิทธิผล นะครับ แลวคําถามที่ ๓ ครับ เพื่อจะรวบรัดใหสั้นตามนโยบาย         

ทานประธานนะครับ ถาทานเอามาลงรวมตรงนี้นะครับ ผมขออนุญาตอานตรงนี้นะครับ 

กําหนดมาตรฐานการใชอยางยั่งยืน โดยการใหประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอ

นโยบายการใชที่ดินนั้น รวมในการตัดสินใจ แลวทานคอยเพิ่มวา รวมทั้งมีการผังเมือง 

พัฒนา ดําเนินการโครงสรางพื้นฐาน อะไรนี่นะครับ ผมขออนุญาตเรียนถามอีกวา ถาทาน

มาเติมขางหลังนี้ ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจะมีสิทธิรวมในการตัดสินใจหรือเปลาครับ 

ผมขออนุญาตใหทานกรรมาธิการชวยชี้แจง แลวผมจะไดอธิบายตอครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอยูกลุม    

ทานอาจารยวิชัยใชไหมครับ  

นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออทานอาจารย   

เจิมศักดิ์ โอ.เค. ครับ เดี๋ยวตอบทีเดียวเลย ฟงทานโอรส ถาเกี่ยวกับที่ 



 ๒๒๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๘๗/๓ 

 

  นายโอรส วงษสิทธิ์ : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทาน

คณะกรรมาธิการครับ ตามที่จริงทางกลุมของคุณสุรชัย คือทางผมเปนผูรวมรับรอง       

การแปรญัตตินะครับ เมื่อไดแปรญัตติไวเฉพาะ (๔) --------------------------------------------- 

   

                  - ๘๘/๑ 



 ๒๒๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัตนา ๘๘/๑ 

 

แตเนื่องจากผมไดพิจารณามาตรานี้แลว เห็นวา ถาอาจารยเจิมศักดิ์ถอนนะครับ หรือวา

ปรับเพียงเล็กนอย มันก็จะเหลือของกลุมอาจารยวิชัย ขณะเดียวกันทางกรรมาธิการ       

ไดแกไขจาก ๗ วงเล็บ เปนเหลือ ๔ วงเล็บ ผมจึงคิดวาการพิจารณาไปโดยรวมนาจะ

เหมาะสมแลวนะครับ เพราะวาลักษณะที่การแกไขของ (๔) ของผมนั้นกรรมาธิการไดยาย

มาอยูที่ (๒) นะครับ ซึ่งก็ขอพูดนิดเดียววา หมวดนี้เปนหมวดเรื่องของทรัพยากรที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องที่เปนปญหาทางสังคมอยูมากมายนะ

ครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเรื่องน้ําเสียนั้น เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากชุมชนเกษตร แลว

ก็ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแตเดิมนั้นเขียนไวไมคลุม แตตามที่แกไขใหม ไมวาจะเปนของ

กรรมาธิการ หรือของผูขอแปรญัตติ ผมดูวาเขียนไวครอบคลุมแลวนะครับ รายละเอียด

ประเด็นของกลุมผมมีเพียงเทานี้ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ขอบคุณครับ     

เอา ๔ มา เขาใจวาถา ๓  ๔  จนถึง ๖ ไดถึง ๘  เชิญทานธวัชเลยครับ จะไดไปทีเดียว 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม ธวัช           

บวรวนิชยกูร สสร. ครับ คือเดิมทีผมไมไดแปรมาตรานี่ไวนะครับ เนื่องจากวา เดิมที        

ผมก็เห็นทุกอยางออกมาดีแลว ก็คือ มีมาตรา ๘๔ (๑) และ (๓) ซึ่งวัตถุประสงคจริง ๆ 

แลวตางกันนะครับ วัตถุประสงคของ (๑) คือ ผมตองกราบเรียนนะครับ ผมเปนวิศวกร 

เพราะฉะนั้นผมจะมีความรูเร่ืองนี้พอสมควร ในเรื่องเกี่ยวกับการผังเมือง แลวผมก็ไดคุย

กับทางสํานักงานผังเมืองมาพอสมควรวา อะไรคือปญหา (๑) จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ

หลักเกณฑการใชที่ดิน นั่นคือ เปนการแบงวา เราจะมีหลักเกณฑวา ที่ดินประเภทไหนควร

จะใชไปเพื่อการอะไร ควรจะใชทําเปนเมืองทา ควรไปใชเพื่อการอุตสาหกรรมควรจะใช

เพื่อการเกษตร เพื่อที่อยูอาศัย การพาณิชยกรรมตาง ๆ เปนตน เร่ืองเหลานี้มันเปนเรื่อง

ของผังเมืองรวม ซึ่งเราตองมีการกําหนดกฎเกณฑใหชัดเจนเสียกอน ไมอยางนั้นแลว

ปญหามันจะเกิดขึ้นตอชุมชน มันจะไปผูกยึดกับมาตรา ๖๖ อีก ถาหากวาเราไมไปทําเรือ่ง

นี้ใหชัดเจนนะครับ ถามวาวันนี้สํานักผังเมือง ซึ่งไปรวมกับกรมโยธาเรียบรอยแลวนะครับ 

เขาไดทําหรือเปลา เขาไดทําครับ เขามีการขีดครับ พื้นที่นี้เปนพื้นที่สีแดง สีเขียว สีขาว 

เขาขีดครับ แตที่ขีดไปแลว ก็เกิดปญหาอยางที่ทานรัฐไดชี้แจงเมื่อสักครูนี้วา  ตรงนี้นี่  



 ๒๒๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัตนา ๘๘/๒ 

 

มีโรงงาน ก็ไปขีดเขา กลายเปนพื้นที่สีเขียวเสีย เพราะอะไรครับ เพราะวาวันนี้ในการทํา 

ผังเมืองรวม โดยหลักวิชา ผมกําลังพูดถึงโดยหลักวิชา  โดยหลักวิชาจะตองมีการรับฟง

ความคิดเห็น ผมก็คุยกับทางสํานักผังเมืองวา ทานไดไปรับฟงความคิดเห็นหรือเปลา 

บอก ใชครับ มี ทําอยางไรครับ ก็ทําตามกฎเกณฑปดประกาศ ปดประกาศก็ไมมีใครเห็น

ครับ ก็ปดประกาศไป ลงหนังสือพิมพ ก็ถามวาคุณลงหนังสือพิมพหรือเปลาตามกฎเกณฑ 

ลงครับ แตงบประมาณก็ไมมีครับ เขาก็ลงหนังสือพิมพทองถิ่นที่ไมคอยมีคนอาน ผูคน     

ก็ไมเคยมาใหความสนใจ ผมยังคิดวา โอ.เค.วา ผมเองผมแปรอีกมาตราหนึ่ง คือ ๒๙๓     

ผมอยากใหหลักเกณฑการใชที่ดินนี่นะครับ เขาไปอยูใน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเขาเรื่อง    

เขาเลยครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  : ครับ เร่ืองนี้สําคัญครับ เพราะวามันเปนเรื่อง    

การแกปญหาของสังคม ของชุมชน วา หลักเกณฑการใชที่ดินนี่ วันนี้ควรจะอยูใน             

บทเฉพาะกาล ภายใน ๑ ป   ๒ ป ประชาชนนี่ตองรับทราบวา พื้นที่ของเขาอยูในพื้นที่       

สีอะไร ปญหาเปนอยางไร ใหมารวมรับฟงความคิดเห็นดวย พอเราสามารถที่จะตีเสน      

ไดวา ตรงไหนเปนพื้นที่สีอะไรแลวนะครับ คอยลงมาถึง (๓) นั่นคือ ผังเมืองเฉพาะนะครับ 

ตรงนั้นจะตองมีการทําประชาพิจารณแลว อาจจะตองมีการเวนคืนที่ดิน แลวก็สงคืน

กลับไปใหอีกทีหนึ่ง นั่นเปนสาเหตุที่วา ผมเองผมไมไดแปรมาตรานี้เลย เนื่องจากวา 

เร่ิมแรกเดิมที 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณธวัชไมไดแปร

ไว สรุปไดเลย 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  : สรุปคือ ผมเองผมอยากจะใหกลับไป                

วาง ๒ มาตรานี้แยกกัน   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตราอะไร       

นะแยกกัน  

 

 



 ๒๒๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รัตนา ๘๘/๓ 

 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  วงเล็บ ๒ วงเล็บนะครับ มาตรา ๘๔ (๑) กับ (๓) 

นะครับ ที่ทานเอามารวมอยูใน (๑) แยกกัน โดยที่ (๑) ขอใหมีบทเฉพาะกาลไว เพื่อที่จะมี        

การรับฟงความคิดเห็น แลวก็มีการแบงแยก ตีเสนสําหรับพื้นที่วา พื้นที่ไหนควรจะเปน

อยางไร โดยมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน ใหประชาชนไดรับรูแลว ตองถือวา

เปนระเบียบวาระแหงชาติอีกดวยนะครับ  

 

                                                                                                                  - ๘๙/๑ 



 ๒๒๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๘๙/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานธวัชสรุป     

ไดแลวครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  อันนี้เปนขอเสนอของผม ซึ่งผมมีการเขียนแลว

ดวยวา (๑) กับ (๓) ควรจะเขียนอยางไร เพื่อแกปญหานี้ ซึ่งปญหาของชุมชนจะลดลง      

นะครับในสวนนี้ ก็เลยฝากเรียนเสนอในสวนนี้ดวยนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาละครับ (๑) 

เมื่อกี้เขาจะตกลงกันแลวนะครับ จะถาม (๑) มีปญหาไหม ที่กรรมาธิการ กรรมาธิการชวย

ชี้อีกทีหนึ่งนะครับ สําหรับ (๑) แลวเดี๋ยวจะไลวงเล็บเรียงไป เชิญครับ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน  พรหมสาสน นะครับ ก็อยากจะเรียนวา ในเรื่องของการกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินก็คงเปนไปตามหลักเกณฑในเร่ืองของการจัดทําผังเมืองนะครับ ซึ่งความจริงแลว                         

ประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับผังเมืองเปนเวลาเกือบปแลวนะครับ                

และมีการตั้งกรมผังเมืองขึ้นมา แลวก็ไดมีการดําเนินการในเรื่องผังเมือง ซึ่งความจริง                

ในตางประเทศก็ทํามาเปนรอยปแลวนะครับ  ที่บานเรานี่ มันชาไปหมดนะครับ 

เพราะฉะนั้นก็เรียนวา ที่ผานมาในอดีตนั้น ก็จะมีการทําผังเมืองเฉพาะในเขตเทศบาล                  

นะครับ ซึ่งของเราจะเรียกวา ผังเมืองนั้นเมืองนี้ ตามชื่อของเทศบาลนะครับ ผังเมืองรวม

ยังไมเคยมีนะครับ ผังเมืองรวมยังไมมี ยังเมืองเฉพาะก็ยังไมมี อาจจะมีเฉพาะพื้นที่ 

อยางเชน เกาะชาง หรือบางที่บางแหง เพราะฉะนั้นขณะนี้อยูระหวาง นิดเดียวครับ                

ทานประธาน เพื่อเขาใจที่รวบรัดชัดเจนนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  จะถามวงเล็บแรก

นะทานไพโรจน ขอความกรุณาครับ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  เพราะฉะนั้นขณะนี้ทางราชการ

กําลังจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดตาง ๆ แลวในการจัดทํานั้นเขาก็จะมีเจาหนาที่ไป

ดําเนินการรวมกับทางทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ จะมีการประกาศนะครับวา จะทําผัง

บริเวณนั้น แลวก็รับฟงความคิดเห็น  ใหมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น หรือยื่นเปนหนังสือ 

 



 ๒๒๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๘๙/๒ 

 

อะไรตาง ๆ ภายใน  ๙๐ วัน ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ ตอนนี้ยังไมเสร็จเรียบรอยนะ 

หลายที่หลายแหง เพราะฉะนั้นขั้นตอนมันก็จะเปนอยางที่วานี้ การที่จะกําหนดวา จะใหมี

การใชประโยชนของที่ดินที่ไหน อยางไร เปนถนนหนทาง แหลงน้ํา ที่พักอาศัย อะไรตาง ๆ 

มันจะกําหนดเปนกรอบใหญ ๆ ผังเมืองรวมนั้น จะกําหนดเปนในเชิงนโยบาย ชี้ทิศทาง

อะไรตาง ๆ แตถาผังเมืองเฉพาะที่เปนเฉพาะพื้นที่ มันจะกําหนดรายละเอียดลงไป         

จะปลูกสรางอยางโนนอยางนี้ ได ไมได สีตาง ๆ อะไรอยางที่วา เพราะฉะนั้นก็อยากจะ

เรียนวาในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ ที่กรรมาธิการเอามากําหนดไว ทําหลาย ๆ มาตรา แลวมา

กําหนดกันใหม ก็เพื่อใหมันมีความชัดเจนขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นในวรรคที่ ๑ ผมคิดวา                       

เมื่อกรรมาธิการยอมรับตามนั้นแลว ก็นาจะเปนไปไดครับ อันนี้เรียนเพื่อความเขาใจ

รวมกัน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม ตองถาม

อาจารยสวาง อาจารยสวางฟงแลววาอยางไรครับ ถามทานสักนิดหนึ่ง (๑) นี่ทานครับ  

ฟงกรรมาธิการแลววาอยางไรครับ เอาอันนี้กอน  

   นายสวาง  ภูพัฒนพิบูลย  :  ทานประธานครับ เมื่อกี้วรรคหนึ่ง ผมนึกวา

กรรมาธิการรับไปแลวครับ ตามที่ทางกลุมกระผมแกไข 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ก็ผมเห็น

กรรมาธิการพูดนี่ รับแลวนะ อยางนั้นถามวรรคหนึ่ง กรรมาธิการรับตามที่ทานสวางแปร

แลวนะครับ 

   นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  รับแลวครับ คือ ตัดคําวา หลัก

วิชา แลวเติมคําวา และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มีทานใดเห็น                      

เปนอยางอื่นไหมครับ มี ๒ ทานนะครับ เอาทานปริญญากอนครับ เอาเรื่องตรงนี้นะ 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  กราบเรียนทานประธาน และทานผูมีเกียรติ  

ทุกทาน ผม ปริญญา ศิริสารการ สสร. นะครับ เมื่อกี้ฟงจากที่มาที่ไปของการตัด  ๒ วรรค

มาเปนวรรคเดียวกันนี่ ผมวา ผมเห็นสอดคลองกับกรรมาธิการยกราง เพราะวา  ๒ อันนี้

รวมกันแปลวา  วิชาการ  นะครับ  ถาเผื่อเราไม รูวาที่มาที่ ไปของสองวรรคนี้นะครับ   



 ๒๒๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)      เกศราภรณ ๘๙/๓ 

 

คําวา วิชาการ เราควรจะตัดทิ้ง แตเมื่อมีเร่ือง ๒ เร่ืองนี่ยอมารวมกัน อยูในอันเดียวกัน 

แลวผมฟงวิศวกรอยางคุณธวัชพูดนี่ ผมเห็นสอดคลองกันเลยครับวา ความเปนวิชาการนี้

จําเปน อยางยิ่ง และอยูดี ๆ ทานตัดคําวา วิชาการ ออกไป แลวทานตัด ๒ วรรคนี้ออกไป

ดวยนี่นะครับ ทานตัดทิ้งเจตนารมณเดิมหมดเลย ฉะนั้นถาฟงตามเหตุตามผลของ

กรรมาธิการแลว ตองใสคําวา วิชาการ ลงไป มิฉะนั้นทานตองกลับไปอยูใน   ๒ วรรคเดิม

นะครับ ทานไมสามารถจะทิ้ง ๒ วรรคเดิมได อันนี้ คือ ความสอดคลอง และเปนเหตุ    

เปนผลตามหลักวิศวกรรมเด็ดขาดเลย เพราะวาผมมองแลววา ถาคุณธวัชพูดออกมานี่    

มีที่มาที่ไปนะครับ แลวคณะกรรมาธิการยกรางนี่ ถาคุณจะตัดคําวา วิชาการ ออกไป   

ทานก็กลืนน้ําลายตัวเอง ฉะนั้นไมควรตัด  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานธวัชครับ                  

ไมเห็นดวย วาอยางไรครับ 

   นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนนะครับ คือ ในเรื่องเกี่ยวกับคําวา                

หลักวิชา นี่นะครับ ผมขอบคุณทานปริญญานะครับ แตหลักเกณฑตรงนั้น ผมก็เชื่อวา 

หลักเกณฑมันก็สามารถที่จะเอามาประยุกตใชได ในสวนผม ผมไมติดใจนะครับ คําวา 

หลักวิชา แตที่ผมติดใจอยูนี่ -------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๙๐/๑ 

    

 



 ๒๒๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   ดวงใจ ๙๐/๑ 

 

แลวในสวนของวิถีชุมชน วิถีของชุมชนทองถิ่นนี่นะครับ ตามที่ทานไดอภิปรายไป  ผมก็ 

ไมติดใจครับวา ผมก็เห็นดวยวา ควรจะคํานึงถึงวิถีชีวิตชุมชน ผมก็คิดวาควรคํานึงถึง     

ในสวนนั้นดวย แตที่ผมเองนี่นะครับ ที่ผมยังติดใจอยูนะครับ ก็คือ การรวม ๒ อนุมาตรา

มาอยูรวมกัน ซึ่งเมื่อสักครูนี้นี่ ทานกรรมาธิการยกราง คือ ทานไพโรจน ขออนุญาตที่      

เอยนามนะครับ ที่ทานกลาวมานี้เหมือนที่ผมกลาวเลย มันเปน ๒ เร่ืองครับ เร่ืองหนึ่งคือ

เร่ืองผังเมืองรวม ซึ่งผังเมืองรวมนี่นะครับ เรายังมีทําไปบางแลวนะครับ ผมขอเปลี่ยน      

มีทําไปบางแลว แตยังไมเสร็จสิ้น วันนี้ถาหากวา ทานแยกกัน ๒ อนุมาตรานี้ แลวก็ให

อนุมาตราที่มันเกี่ยวกับผังเมืองรวมนี่นะครับไปอยูในบทเฉพาะกาลดวย เทานั้นเอง      

นะครับ ตรงนี้ผมเอง ผมคิดวา ผมรับไดหมดเลยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงทานเห็น

ดวยไหม 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ผมขอตัดในสวนประโยคสุดทายใหไปอยูในอีก

วรรคหนึ่งครับใหไปอยูในอีกอนุมาตราหนึ่ง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไม เขาตกลงแลว

นี่วาเขาจะตัด ตัดอยางที่กรรมาธิการยกรางวา ทานเห็นดวยไหม ทานปริญญาทานชัดเจน

วาทานไมเห็นดวย ทานไมเห็นดวยหรือเห็นดวย  

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร  :  ผมเห็นดวยกับคําวา ตัดหลักวิชา ผมเห็นดวย 

ในการเพิ่ม วิถีชุมชน ผมก็เห็นดวย แตผมตองการที่เอาเรื่องเกี่ยวกับการผังเมืองนี่นะครับ 

ซึ่งเปนผังเมืองเฉพาะนี่ ไปอยูอีกอนุมาตราหนึ่งนะครับ ใหไปอยูใน (๓) เหมือนเดิมนะครับ 

อันนี้ ที่ผมจะขอกราบเรียนทานประธาน ผมทราบวา ทางยกรางหากเห็นดวยในสวนนี้    

ผมเห็นดวยกับสวนอื่นหมดนะครับ มันเปนคนละเรื่องกันนะครับ  ผมเลยกราบเรียน

ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานปริญญา    

ตกลงจะยอมกรรมาธิการเขาไหมทาน สรุป ผมถาม และเหลือทานคนเดียว 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  คือ ผมคิดวา กรรมาธิการไมควรจะยอมเรื่อง

นี้ เพราะวาเขามีที่มาที่ไป  



 ๒๓๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                     ดวงใจ ๙๐/๒                                

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตอนนี้เขายอมไป

แลว เวลานี้เขายอมแลว เหลือคนไมยอมคือทาน 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  คือ เขายอมดวยเหตุผลอะไรครับ เพราะวาถา

คุณมีอนุมาตราที่เมื่อกี้พูดวา ๑ กับ ๓ ใชไหมครับ เอามารวมกัน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานปริญญาเขา

อธิบายไปแลว แลวเขายอมไปแลว มันเหลือทาน เลยถามทานจะยอมไหม 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  คือ ผมขอใหบันทึกไวแลวกันวา ผมไดพูด

อยางนี้ไว แตจริง ๆ แลว 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  บันทึกไวแน  

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ทานรวมมาตราโดยไมมีหลักเหลือไวเลยนี่

ทานก็อยาเขียนมาตราเดิมมาไวใหเราอาน เราจะไดแปรญัตติตั้งแตแรกไงครับ พออยูดี ๆ 

ทานเสนอเปนรับฟงขอคิดเห็น 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มันทํามา        

อยางนี้แลวทานปริญญา  

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ก็บันทึกไวแลวกันวา ผมไมเห็นดวย 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ คือที่

กรรมาธิการยอม คือ ยอมในเรื่องตัดคําวา หลักวิชา เพราะวา ความหมายคําวา 

หลักเกณฑตอนตน นั้น มันจะตองกําหนดตามหลักวิชาอยูแลว แลวก็เติม วิถีชุมชนของ

ทองถิ่น ตามที่เสนอขึ้นมา สวนขอความอื่นนั้น จะคงตามรางที่เสนอ รวมทั้งการเอา (๓) 

เขามารวมดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานสมาชิกครับ

รับไดไหมครับ ทานปริญญา ของทานไมรับ 

  นายปริญญา  ศิริสารการ  :  ทานประธานครับ หลักเกณฑนี้มันหลักเกณฑ

ทางการปกครองและหลักเกณฑทางสถาปตยกรรม  แตวิชาการนี่มันครอบคลุมหมด  

นะครับ  หลักเกณฑมันมีหลายหลักเกณฑนะครับ  แตวาหลักวิชาการมันครอบทุกอยาง 



 ๒๓๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐   (เปนพิเศษ)                                                                 ดวงใจ ๙๐/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานยอม แตขอให

บันทึกเจตนารมณไวนะครับ ขอบคุณ    ทานสมาชิกครับ ทานธวัช เมื่อกี้ทานบอกทาน

ยอมไมใชหรือ  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ขออนุญาตครับ คือ ที่เมื่อสักครูนี้ทางยกราง     

ไดกลาวถึงนี่ นั่นหมายความวา ไมไดมีการแยกมาตรานะครับ ที่ผมพูดนี่นะครับ ถาหาก

วา วันนี้ ถาตอนนี้จะใหยอมรับ นั่นหมายความวา แยกมาตราในสวนของผังเมืองนี้นะครับ 

นั่นหมายความวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไม ทางยกรางเขา

ไมแยก เขารวมไปแลว 

  นายธวัช  บวรวนิชยกูร : ไมแยก ตองถามนะครับวา จะเห็นดวยกับการ

แยก หรือไมเห็นดวยกับการแยกนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถาอยางนั้นก็ 

โหวตใครเห็นดวยตามใหม ตามดวยวรรคหนึ่งนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ เพราะไมอยางนั้น

เราก็วนกันอยูอยางนี้ทาน หลายชั่วโมงแลวนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง :  คือ ทานประธานครับ มันมีอยู ๒ 

เร่ืองที่เราพูดกันนี่ เร่ืองที่ ๑ ที่ทานอาจารยสวางขอแปรญัตตินี่ กรรมาธิการเห็นชอบ ก็คือ

ตัดไปคําหนึ่ง แลวก็เพิ่มคําหนึ่ง เราเห็นชอบกันหมดแลว อันนั้นเลิกพูดกัน ประเด็นเพียง

แควา กรรมาธิการนี่เขาไปเอา (๓) ไปรวมกับ (๑) ดวย ซึ่งคุณธวัชไมเห็นดวยกับการที่เอา 

(๓) ขอใหกลับไปที่เดิม เพราะฉะนั้นก็มีประเด็นอยูเพียงแควา จะยอมกลับไปที่เดิมไหม 

กรรมาธิการชวยคิดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ถากลับไปที่เดิม ผมวา ก็ไมมีอะไรเสียหาย 

กลับไปที่ (๓) เหมือนเดิมนั่นนะครับ ลองดูนิดหนึ่งครับ ผมวาไมมีอะไรเสียหาย กลับทําให

ชัดเจน ผมวาถาอยางนั้นจบเลย ไมตองโหวต ไมตองอะไร  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานวิทยาทานพูด

นิดหนึ่งระหวางที่รอนะครับ สั้น ๆ  

 

- ๙๑/๑ 



 ๒๓๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัศมี ๙๑/๑ 

 

   นายวิทยา งานทวี (กรรมาธิการ)  :  คือผมก็คงไมติดใจเรื่องนะครับ       

แตผมอยากจะทําความเขาใจนิดหนึ่ง เพื่อความเขาใจวา หลักเกณฑมันจะเปนไปตายตัว 

แตหลักวิชามันตองเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี แลวก็ความรูความเขาใจที่จะ

เปลี่ยนไปตามเวลา แตถาหลักเกณฑมันจะฟกซ (Fix) แลวทานตองทําตาม มันไมมี

โอกาสที่จะปรับหรือเปลี่ยน แตจะทําอยางไรผมในฐานะกรรมาธิการ ถาสวนใหญวา  

อยางนั้น ผมก็เคารพ แตผมกราบเรียนวา ๒ คํานี่ จะไมเหมือนกัน ชัดเจนครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอัชพร         

วาอยางไรครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ) :  กรรมาธิการไดหารือกันแลว    

ทานประธานครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ หลังจากการหารือแลว       

ก็ขออนุญาตยายเรื่องผังเมืองกลับไปอยูใน (๓) เหมือนขอความเชนเดิมที่แสดงตัดออก

ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงนะครับ 

แสดงวา (๑) ผานนะครับ ไมมีใครติดใจนะครับ จะไป (๒) ขอใหผานเร็ว ๆ จะได           

ไมตองคางที่สภา กรรมาธิการยกรางชี้แจงไหม (๒) แลวจะไดถามผูแปร ผูแปรมี    

อาจารยเจิมศักดิ์อยูรายเดียว 

 นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ คําแปรญัตตินั้น เนนหนักไปในเรื่อง 

การกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม ขออนุญาตเรียนหารือทานอาจารยครับวา 

เนื่องจากอยางที่กราบเรียนเบื้องตนวา หลักการของรัฐธรรมนูญจะเขียนแตเปาหมายใหญ 

วิธีการนั้นจะไมเขียน ถาจะขอเพียงถอยคําวา (๒) กระจายการถือครองที่ดินอยาง       

เปนธรรม เพียงคําเดียว แลวก็ตอความเดิม และดําเนินการใหเกษตรกร คือ คงคําที่มี

เปาหมายสําคัญ คือ กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม สวนวิธีการนั้น ก็ใหมีการ

พัฒนาไปแตละรูปแบบ ซึ่งแลวแตจะเหมาะสมกับสภาพการณไป จะขออนุญาตหารือ

อยางนี้ เพื่อจะใหขอความสั้น แตวาคงอยูตามหลักการที่เสนอครับ 

 



 ๒๓๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัศมี ๙๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลง             

ทานอาจารยเจิมศักดิ์จะตอบสั้น ๆ วา ให หรือจะตอบยาว ๆ พรอมคําอธิบายไมให         

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือทานเติมเพียงแควา กระจายที่ดิน

อยางเปนธรรม ใชไหมครับ ทํานองนั้นใชไหมครับ สวนรายละเอียดไมตองเติมใชไหมครับ 

เห็นชอบครับ ทานประธานครับ ผานเลยครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณครับ 

ทานอาจารยครับ ไป ๓ นะครับ เพราะฉะนั้น ๓ ที่ยายกลับมา 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ ทานประธาน

ครับ ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล นะครับ ใน (๒) ไดมีการเอา (๔) ก็คือ เร่ืองน้ํามารวมอยูใน (๒)  

ทีนี้ผมมองวาอยางนี้ครับ แลวทานก็เอาเรื่องน้ําอีกสวนหนึ่งไปใสที่ (๕) ประเด็นก็คือวา 

จริง ๆ แลวผมยังมองวา (๔) เปนเรื่องของการจัดดูแลทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชน       

ถาเขียนวา ใหเกิดประโยชนแกสวนรวมทุกภาคสวน ตรงนี้มันจะครอบคลุมทั้งหมดครับ 

ตรงนี้เปนเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องน้ําก็เอาเปนเรื่องน้ําดีไหม

ครับ ผมหารือทานกรรมาธิการครับ เพราะวาถาไมอยางนั้น เอาเรื่องน้ํามาอยูใน (๕) แลว

ก็บอกวา เกิดประโยชนแกสวนรวม แตไมไดระบุวา ทุกภาคสวน เพราะ ทุกภาคสวนตอง

ใชน้ําครับ ครัวเรือน ภาคการคา การบริการ ภาคอุตสาหกรรม ตองใชน้ําทั้งหมดครับ 

เพราะฉะนั้นเรื่องใชน้ํานาจะแยก 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานตองการ 

แยกไวที่เดิมใชไหมครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ถูกตองครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวผมถาม

กรรมาธิการ กรรมาธิการตอบสิครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ เดิมนั้นเปนอยางที่มีการชี้แจงนะครับวา

เดิมกรรมาธิการก็เขียนเปนวงเล็บเฉพาะใน  (๔) แตพอเขียนไปแลวก็ไดมีการพูดกัน 



 ๒๓๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัศมี ๙๑/๓ 

 

หรือมีการที่แสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมาธิการวา ไมเห็นควรที่จะไปเขียนรวม

เพราะถาเขียนอยางนี้ ก็เทากับวา การใชทรัพยากรน้ํานั้น จะมุงไปทางเกษตรกรเปนหลัก 

เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด กรรมาธิการจึงแยกเปน ๒ วงเล็บเสีย เพราะวาทางเกษตรกร  

ทางชาวเกษตรกรก็ขอมาวา ในเรื่องของเกษตรกรนั้น นอกจากจะเรื่องที่ดินแลว ขอใหมี

เร่ืองน้ําดวย เพื่อใหรัฐบาลดูแลเร่ืองน้ําใหแกเกษตรกรรมโดยเฉพาะเจาะจง สวนน้ําที่ใช     

ในทุกภาคสวน หรือน้ําแกสวนรวมนั้น ก็เลยตองแยกออกไปอยูใน (๕) วา มีแผน          

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อจัดใหเปนระบบ และเกิดประโยชนแกสวนรวม คือ      

แยกเปน ๒ เร่ืองครับ 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานศักดิ์ชัย

ยอมไดไหมครับ 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ                

ผมเรียนอยางนี้ครับวา ถาสมมุติวา ใน (๔) ที่ตัดออก ไมไดระบุเร่ืองน้ําไปเพื่อการเกษตร

อยางเดียว แตวาเพื่อสําหรับทุกภาคสวน ก็จบเลยครับ มันจะไดไมไปเนนที่เกษตรครับ 

เพราะถ าอย างนี้ ก็ จะ เนนที่ เ กษตร  แตภาคอื่ นก็ต องใชน้ํ าครับ  ผมแคนี้ ค รับ                  

ทานประธานครับ  

 

           - ๙๒/๑ 



 ๒๓๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เบญจมาภรณ ๙๒/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  วาอยางไรครับ     

ตกลงทานไมติดใจใชไหม ทานกลุมไหนครับ ไมไดแปรอยูไมใชหรือ ทานสุรชัย 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ทานประธานครับ แปร (๔) ไว 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ของกลุมที่ ๔    

โอ.เค. เมื่อกี้ใหทานโอรสพูดไปแลวนี่ครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  เห็นวาสืบเนื่องกับที่ทานศักดิ์ชัยกําลัง    

พูดพอดี เร่ืองแหลงน้ํานะครับ กลุมผมก็ขอแปรญัตติในเรื่องของการจัดระบบทรัพยากรน้ํา

ใน (๔) ไวดวย ก็ขอมอบหมายใหทานมนญูศรีเปนผูนําเสนอครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สั้น ๆ นะครับ 

เมื่อกี้ทานโอรสพูดไปทีแลว เชิญครับ 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  กราบเรียนทานประธานคะ ดิฉัน มนูญศรี     

โชติเทวัญ สสร. คะ ในมาตรา ๘๔ (๔) ซึ่งไดตัดไปนะคะ ดิฉันไมติดใจนะคะ ถาหากวา  

ใน (๕) ไดเพิ่มเปน ทุกภาคสวน ตามที่คุณศักดิ์ชัยไดพูดนะคะ แตวาดิฉันอยากจะขอให

เพิ่มวา เพื่อใหมีน้ําใชอยางเพียงพอ เพราะขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมน้ําไมพอใชคะ 

โดยเฉพาะในเขตทางนครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ทางภาคนั้นขาดน้ํามาก 

เพราะวามีการงดการใชน้ําบาดาล แลวไปใชน้ําประปา ก็ไมเพียงพอนะคะ ดิฉันก็อยากจะ

ขอใหทางคณะกรรมาธิการยกรางไดเพิ่มในสวนนี้ขึ้นไปดวย ใหเกิดประโยชนแก            

ทุกภาคสวน เพื่อใหมีน้ําใชอยางเพียงพอ แลวถาหากวาการที่จะทําอางเก็บน้ําหรือเขื่อนนี่  

ถาใชงบประมาณจํานวนมาก ดิฉันก็อยากจะเสนอวา อาจจะเก็บน้ําในที่สูงนะคะ แลวก็

ทําระบบทอสงลงมายังที่ลุมนะคะ ก็จะทําใหการสูญเสียในเรื่องน้ํากลางทางลดลงไปดวย

คะ ก็อยากเสนอคณะกรรมการยกรางใหเพิ่มขอความนี้เขาไปดวยในมาตรา ๘๔ (๕) คะ 

ขอบคุณคะ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  กรรมาธิการครับ

วาอยางไรครับอันนี้ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม  อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ  เหตุผลในการที่แยกนั้น ไดกราบเรียน   



 ๒๓๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          เบญจมาภรณ ๙๒/๒ 

 

แลววา เนื่องจากมีการเรียกรองที่จะใหแยกทั้ง ๒ เร่ืองออกจากกัน คือ จัดหาแหลง ก็คือ

คลองชลประทาน อะไรพวกนั้นก็ใหกับเกษตรกรไป ซึ่งเกษตรกรก็อยากจะเห็นสิ่งนี้อยูใน

รัฐธรรมนูญ ก็เลยบัญญัติรับรองไวโดยตรง  สวนแผนการจัดการทรัพยากรน้ํานั้น           

คือ แผนจัดการในภาครวมทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดที่ไดมีการชี้แจงกันนั้น หรือมีการพูดจา

กันนั้น ก็จะอยูในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่จะตองทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม

ครับผม 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงเราจะโหวต

ดีไหมครับ เราจะออกเสียงดีไหมครับ เพราะวาโหวตไป ออกเสียงไป ไมอยางนั้นก็จะมี

ทานแสดงความคิดเห็นอีกเยอะแยะเลย แลวก็ตกลงกันไมได ผมเขาใจวา 

   (นายเศวต ทินกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายเศวต  ทินกูล  :  ผมประทวงทานประธานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ         

ทานประทวงเรื่องอะไรครับ 

  นายเศวต  ทินกูล  : ทานประธานที่เคารพ ผมประทวงทานประธานนะครับ

มาตรานี้มีการแกไข ทานประธานจะดวนรวบรัดตัดตอนไปไดอยางไรนะครับ เพราะฉะนั้น

ทานตอง 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานเศวต         

ผมไมไดรวบรัดตัดตอน ผมพูดมานานแลวนะ ไมใชไมพูด 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ผมยกมือจะพูดอยู มันคนละเรื่องนี่แหละครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คนอื่นก็ยกมือ

ทานเศวต ก็ตองดูกัน 

  นายเศวต  ทินกูล  :  อาวก็อยูดวยกัน จะกี่ทุมก็อยู เปนเรื่องชาติบานเมือง 

ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ใช 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ถาแบบนี้เลิกไปเลยดีไหมครับ เอาไปหมดเลย แลวก็

เลิกกันไปเลย 



 ๒๓๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            เบญจมาภรณ ๙๒/๓ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมใช ไมมีใครเขา

เสนอเลิกเลย 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ก็ผมยกมืออยู จะเสนอรออยูนะครับทานประธาน 

ไมไดถายทอดผมก็จะพูดเรื่องชาติบานเมือง เร่ืองสําคัญดวยครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลง             

ทานกรรมาธิการ (๒) วาอยางไรนะ (๒) ยืนยันนะครับ ผมจะถาม สมาชิกทานไหน

อยากจะอภิปราย (๒)  

   นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ผมมีทางออกนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานศักดิ์ชัย     

ทานตอเนื่อง สั้น ๆ นะทาน 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  : ขออนุญาตครับ เพื่อใหงายขึ้นนะครับ           

ถากรรมาธิการจะคง (๒) นะครับ เอาไวตอนนี้คงไมเปนไร แตใน (๕) นะครับ ก็คือวา       

ผมเผื่อไปเลยนะครับ ก็คือ การจัดสรรทรัพยากรน้ํา 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตรงนี้                 

ทานศักดิ์ชัย ถาคง (๒) ไว (๕) เดี๋ยวเขามีการแกไข ก็ตองไดพูดครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  คือ ถาเดี๋ยว (๕) ไมกลับมาตรงนี้ ก็กลายวา 

(๒) ผมก็ขาดไปเลย 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมสิครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  มันตอเนื่องกันครับทานประธานครับ นิดเดียว

ครับ ก็คือวา ใหเกิดประโยชนแกทุกภาคสวน ใสคําวา ทุกภาคสวน เขาไป ก็จบ ใน (๕) 

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

          - ๙๓/๑ 



 ๒๓๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๙๓/๑ 

 

จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานะครับ ถา (๔) จะตัดออกนะครับ ตัด           

แกสวนรวม ออก ใหเปน แกทุกภาคสวน เทานั้นนะครับ มันจะไดชัดเจน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :    รับไวนะครับ

เดี๋ยวทีเดียว ทานเศวตเอาสั้น ๆ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม เศวต ทินกูล 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนมครับทานประธาน ใน (๒) นะครับ ผมขอเพิ่ม

ถอยคํานะครับ เปนเรื่องที่สําคัญมากครับทานประธาน ไมสําคัญผมไมพูดหรอกครับ (๒) 

ดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง 

โดยการปฏิรูปที่ดินปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน ปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน ผมขอเติมถอยคํา คําวา  

การประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเกินกวาพื้นที่ดําเนินการจะกระทํามิได เหตุผลครับ เหตุผล    

มันเรื่องเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบกวาปกอนครับทานประธาน ยี่สิบกวาปกอนเกิดสํานักงาน     

ปฏิรูปที่ดินเกิดขึ้น หรือเขาเรียกวา สปก.  เกิดขึ้นครับ  เขาปฏิรูปที่ดินนี่ ทานประธาน      

ไมตองหัวเราะ เร่ืองเกี่ยวของกับคนเดือดรอน ๒๔๘ อําเภอ และคนเดือดรอน ยี่สิบกวา

ลานคนครับ ไมใชเร่ืองลอเลนครับ ผมจะพูด ทานประธานครับ เขาประกาศ สํานักงานเขต

ปฏิรูปที่ดิน เขาประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน คือ เขาประกาศเขตครอบคลุมทุกอําเภอครับ 

แปลวา ทุกอําเภอ ๒๔๘ อําเภอ ณ ขณะนี้เขาไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ นส. ๓ หรือวา

ออกกรรมสิทธิ์ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานเศวตจะใหเขา

เติมอะไรบอกมาเลย 

       นายเศวต ทินกูล  :  ผมตองอธิบายเหตุผลกอนครับ วาเหตุใดผมถึงเติม

ถอยคํานี้ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อธิบายสั้น ๆ ครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  มันเปนเรื่องระดับชาติครับทานประธาน และผล         

ก็คือวา เขาออกโฉนดก็ไมได ออก นส. ๓ อะไรก็ไมได ปรากฏวาผมตามไปสํานักงาน

ปฏิร ูปที ่ด ิน  เขตพื ้นที ่ดําเนินการ เขาดําเนินการเ ส ร็จสิ ้น เ มื ่อ เกือบยี่สิบปที่แลว 

จนกระทั่งบัดนี้ เขายังแกไขไมได ผมตามไป เขาบอกวา อยูที่กฤษฎีกา แลวทําไปทํามา   



 ๒๓๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๙๓/๒ 

 

สุดทายเขาก็ตองประกาศไปทีละอําเภอ อําเภอ เดี๋ยวนี้ ๒๔๘ อําเภอ ไมไดประกาศ ผลก็

คือวา พี่นองจะไปออกที่ดินโฉนดอะไรก็ทําไมได เอาไปแปลงทรัพยสินเปนทุน ทําอะไร

ไมไดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการที่เติมถอยคําไป เปนอานิสงสวา เปนการเปดล็อก เปนการฟา

สั่งลงมาวาทั้งหมดนี่ เลิกกันนะ ไมมีแลว เมื่อเติมถอยคําที่ผมพูดนี่ เกินกวาพื้นที่

ดําเนินการ อยางอําเภอหนึ่งนี่ดําเนินการแค ๒๐๐ ไร ๑,๐๐๐ ไร แตเขาขีดวงทั้งอําเภอ

เลย อยางนี้ครับทานประธาน มันเดือดรอน แลวเรื่องนี้เสียดแทงหัวใจคนยี่สิบกวาลานคน 

แลวผมตามเรื่องนี้ไปตลอดทะเลาะกันตลอด กฤษฎีกาก็โยนไปโนนโยนไปนี่ แลวก็ สปก. 

ก็โยนไปโนนไปนี่ ผมยังใชเวลาไมเกิน ๕ นาที ทานประธาน แค ๒ นาที 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร   (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมตองใหถึง     

๕ นาที ทานเศวต เดี๋ยวเวลาไมมี ใหทานพูดแลวสรุป 

  นายเศวต ทินกูล  :  มันสําคัญ พลิกบานพลิกเมืองทานประธาน เร่ืองนี้      

ถาทานไมไปตอ ผมจะไปขางลาง  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สรุป  

  นายเศวต ทินกูล  :  แตนาทีเดียว ผมสรุปแลวนี่ เพราะวาเรื่องนี้ทานก็เบรก 

(Brake) อยูตลอดเวลา ผมก็ปวดสมอง ปลอยใหผมพูดอีก ๓ นาทีนี่ มันลดไปแลว 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเศวต         

ตอไดแลว 

  นายเศวต ทินกูล  :  คือ ผมเรียนวาอยางนี้ทานประธานครับ มันเปนเรื่อง

ฝากไปยังกรรมาธิการยกราง มันเปนเรื่องของพี่นองประชาชน ชาวไรชาวนาเดือดรอนครับ

ทานประธาน มันเดือดรอนจริง ๆ เพียงแตทานประกาศบอกวา การประกาศเขตปฏิรูป

ที่ดินเกินกวาพื้นที่ดําเนินการ ซึ่งเขาทําเสร็จไปแลวตั้งเกือบยี่สิบปนะครับ แคนั้นแหละ

ครับ ประกาศใชรัฐธรรมนูญตูมปุบ ปลดล็อกหมด เขาก็จะไดไปออกโฉนดที่ดินตาง ๆ 

นานาครับ ผมก็ฝากแตเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานปริญญา    

ขอสั้นหนอยนะครับ เดี๋ยวกรรมาธิการเขาจะตอบแลว 

 



 ๒๔๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๙๓/๓ 

 

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานที่เคารพครับ หากทานไมฟงผม 

ผมก็จะไมลงไปขางลางครับ จะนั่งคุยกับทานตอไป ในวรรคสอง ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการ

จัดหาแหลงน้ําเพื่อเกษตรกรนี่นะครับ ผมยกตัวอยาง กรณีถาเผื่อในกรณีที่น้ํานอย และ

น้ําแลงนี่นะครับ แลวเกิดเราตองไปหยุดอุตสาหกรรม หรือเราตองไปหยุดสวนอื่น ๆ เพื่อ

จะจัดน้ําใหเกษตรกรอยางเหมาะสมนี่นะครับ บรรทัดนี้มันหมายถึงวา ถาไมจัดนี่        

ละเมิดกฎหมายในขอนี้นะครับ ผมขอเรียนวา ทานควรจะเขียนขอนี้ไวกลาง ๆ เพราะยาม

ที่ในน้ําแลงนี่ เกษตรบอกตองการน้ํา ทานก็ตองจัดสรรน้ํามาใหเหมาะสม แตพอทานจัด

น้ํามาใหเหมาะสมนี่ ภาคอื่นก็หมดไปเลย --------------------------------------------------------- 

 

                - ๙๔/๑ 

 



 ๒๔๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๙๔/๑ 

 

ฉะนั้นความเหมาะสมของขอความนี้ มันมองถึงภาคเกษตรอยางเดียวไมได มันตองมอง

ถึงเรื่องนิเวศ มันตองมองถึงน้ํากินน้ําใช และมันตองมองถึงเรื่องอุตสาหกรรมที่มีสวนรวม

ในเรื่องภาคของน้ําทั้งหมดนะครับ ถาผมเห็นอยางนี้ แลวผมเปนเกษตรกรในยามแลงนี่

ผมมาบอก เอาบรรทัดนี้มาพูดเลยวา ทานละเมิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ เพราะฉะนั้น

ความเหมาะสมที่สุด คือ ขอความกลาง ๆ ซึ่งผมก็ไมรูวา ควรจะคําเหมาะสมไหน แลวแต

ทานยกรางคิดขอความมา แตผมเห็นดวยกับคุณศักดิ์ชัยวาไมควรจะระบุเกษตร        

อยางเดียว เพื่อความสมดุล  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอมติเลยทาน 

ตกลงกันเสียทีหนึ่ง ทานยกรางวาอยางไรกอนครับ  

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ถาพูดถึงใน (๒) ตอบขอถามวา เร่ืองปฏิรูปที่ดินมี

แปรญัตติหรือไม ตรงจุดนั้นผมก็ดูคําแปรญัตติไมมีการกลาวถึง ก็คงเปนการอารัมภบท    

ที่จะฝากขอสังเกตไปดําเนินการ แตในเร่ืองของการจัดแหลงน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช

อยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร เหตุที่นํามาบัญญัติไวใน (๒) ก็เนื่องจากวา   

มันเปนเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งตองใชในเร่ืองของเกษตรอยูแลว 

เพราะฉะนั้นแหลงน้ําใน (๒) มันอยูในวงการ ในเรื่องของเกษตรกรโดยแทจริงนะครับ     

คงจะแยกสวนกับใน (๕) ซึ่ง (๕) มันเปนเรื่องของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ และเกิดประโยชนแกสวนรวม ที่จะขอเติมแก         

ทุกภาคสวนนะครับ ถาทานสังเกตในเชิงของมหาชน มหาชนก็จะใชประโยชนสวนรวม 

หรือบริการสาธารณะเปนหลักนะครับ คําวา ทุกภาคสวน ถาจะปรากฏตรงนี้นะครับ      

ในการตีความกฎหมาย มันก็จะเยอะแยะไปหมดนะครับวา ทุกภาคสวนมันหมายถึงอะไร

นะครับ ประโยชนสวนรวม ผมคิดวา ตรงนั้นนะครับ ในเชิงของกฎหมายมหาชนในทุก

ระบบนะครับ ตรงนี้มันครอบคลุมหมดแลว ก็คือ จัดใหมันเหมาะสมนะครับ แกการที่เรา

จะบริหารทรัพยากรน้ําอยางไรนะครับ ผมคิดวา ตรงจุดนี้คงจะสามารถทําความเขาใจได   

นะครับ ก็ขอบพระคุณมากครับ  

 



 ๒๔๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๙๔/๒ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ลงมติใน (๒)   

นะครับวา ใครเห็นดวยกับกรรมาธิการไหม ทานอาจารยเจิมศักดิ์วาอยางไรครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมคิดวา

ทางออกมีนะครับ คือ ก็เห็นดวยกับการที่เอาเรื่องแหลงน้ําเพื่อการเกษตรมาอยูใน (๒) นี่ 

จะไดไมมีปญหาวาจะหาน้ําใหพวกภาคการเกษตรอยางนี้ อันนี้ก็เห็นดวย เพราะฉะนั้นใน 

(๕) ก็เห็นวาไดเขียนดีพอสมควร เร่ืองทรัพยากรน้ําที่เติมลงไปก็ดี มีอยูคําเดียวเทานั้นเอง

ถาทานตกลงนี่ จบ ก็คือ ตรงที่ทานบอกวา บรรทัดที่สอง และเกิดประโยชนแกสวนรวม 

เขาไมคอยมั่นใจคําวา สวนรวม นี่ หมายถึงทุกภาคสวนไหม ถาทานจะกรุณาแกคําวา 

สวนรวม เปน ทุกภาคสวน ก็จะดีนะครับ คือ อานไดความวา จัดใหมีแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยางเปนระบบ และเกิดประโยชนแกทุก

ภาคสวน โดยใหประชาชน แลวก็วาตอไป ถาทานคิดเห็นดวยตรงนี้ ผมคิดวาหมดปญหา 

สมาชิกเขาบอกวา คนหลายภาคสวน เขารองมาเปนปก เขาขอคําวาทุกภาคสวน แทน

สวนรวม 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทุกภาคสวน   

ใสตรงไหน 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  แทนคําวา สวนรวม ใน (๕) เพราะ

มันพันกัน และ (๒) ก็จะเห็นดวย ก็ผาน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จะไดถามครับ

ตกลงยอมไปใสไว (๕) ไหมครับ  

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตกราบเรียน     

ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพบูลย ชี้แจงอีกสักครั้งหนึ่งครับ สั้น ๆ ครับ ก็คือวา ในเรื่อง

ของ (๕) มันมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และนอกจากน้ํา มันยังมีเร่ือง

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยูดวยนะครับ ตรงจุดที่วา ใหจัดสรร ตรงนี้นะครับ ในการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ เปนระบบนะครับ ตรงจุดนั้นมันขยายความ ทุกภาคสวน อยูแลว   

นะครับ เพราะฉะนั้น ในจุดนี้ ผมก็คิดวา เกิดประโยชนแกสวนรวมนี่ มันเปนคําที่กวางกวา 

และในเชิงมหาชน เขาตองจัดสรรสัดสวนนะครับ  ไมใหไปถวงน้ําหนักในภาคเกษตรมาก 



 ๒๔๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             กมลมาศ ๙๔/๓ 

 

เกินไป อุตสาหกรรมก็ขาดแคลน ในระบบนั้นนะครับ ผมคิดวา ตรงจุดนี้ก็คงจะเปนไปได

ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยเจิมศักดิ์

พยักหนานี่แปลวาอะไร  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ คือ ถา

กรรมาธิการยืนยันวาเจตนารมณเปนเชนนั้นอยูแลว คําวา ระบบ รวมอยูแลว แลวก็

สวนรวม อยูแลว ๒ ทานที่อยูขางผมทานไมติดใจ ขอบพระคุณครับ 

 

                                                                                                                      - ๙๕/๑ 

 



 ๒๔๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนิษฐ ๙๕/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จะถาม           

ทานสมาชิกครับ ทานวิทยา ยังติดใจหรือครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน   :  ทานประธานที่เคารพครับ  ผม วิทยา คชเขื่อน    

ทานทั้งหลายที่แปรญัตตินี่ มองแตมุมของดานที่ไมมีน้ํานะครับ ขณะเดียวกันประเทศไทย

จะมีทุกปที่มีปญหาเรื่องน้ํา และก็น้ําทวมนะครับ เราจะรวมไวในมาตรานี้หรือเปลาวา    

เราจะแกปญหาเรื่องน้ําทวมนี่ นั่นหมายถึงวา มันเปนปญหาซ้ําซากที่เราแกไมไดนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รวมไวไหม       

ตอบสั้น ๆ สิ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  รวมอยูดวยครับ เพราะแผน      

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งน้ําแลง แลวก็น้ําทวม ตองแกไขใหเปนระบบครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใชไดนะครับ   

ทานวิทยา 

   นายวิทยา คชเขื่อน  :  ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

ตกลงใครเห็นตามที่คณะกรรมาธิการแกไขดวยไหมครับวา (๒) ของมาตรา ๘๔ นี่มีใคร   

เห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีนะครับ     

เปนมติผานมาตรา ๘๔ (๒)  สวน (๓) นี้ตัดใชไหมทาน เมื่อกี้เห็นวายายไง กลับมาใหม  

ขอเชิญทานยกรางอาน แลวจะไดดูวา ถาไมมีปญหา จะไดผาน  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ที่ผานมาก็คือ (๒) นั้น เติมถอยคํา  

ขางหนาวา กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม เพิ่มขึ้นนะครับ สวน (๓) จัดใหมีการ

วางผังเมือง นั้น ขอกลับเขามาขอความเดิม กลับเขามานะครับ (๔) ตัดออกตาม

กรรมาธิการ และ (๕) ก็เห็นชอบตามที่กรรมาธิการไดชี้แจงครับ 

 

 



 ๒๔๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนิษฐ ๙๕/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานติดใจไหม

ครับ ถามทีละอันดีกวาครับ (๓) นี่ครับ เอาเฉพาะติดใจ (๓) กอนนะครับ เชิญทานรัฐ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ    ทานยกราง     

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตอนนี้กลับมามาตรา ๘๔ (๓) ก็เหมือนอยางที่ผมเรียน    

ทานประธานนะครับ ก็คงเปนที่แคคําพูดนิดหนอย เพราะเรามารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้      

ก็เพื่อประชาชนนะครับ ผมจึงใครขอทางยกรางชวยพิจารณานิดหนึ่งนะครับที่ผมขอ

อนุญาตแกวา  จัดให มีการวางผังเมือง  พัฒนา  ดําเนินการตามผังเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนตอการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยชุมชนตองมีสวนรวมในทุกขบวนการครับ ไหน ๆ เราก็เขียนเพื่อประชาชนแลว ก็เอา

ประชาชนมารวมรู รวมเห็น รวมชวยกันในการวางผังเมือง ก็นาจะดีครับ แลวเนื่องจากที่

ผมขอทานนะครับ สวนขยายของ โดยมีชุมชนตองมีสวนรวมนี้ ที่ผมขอทางทานยกรางวา

อันแรกนี่นะครับ ผมขออนุญาตอานครับ จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการ

โครงสรางพื้นฐาน อันนี้ขอเพิ่มนะครับ ตามผังเมืองอยางมีประสิทธิผล ครับ เพราะวา 

อยางที่ผมเรียนทานประธานเรื่องประสิทธิภาพกับประสิทธิผลแลว ก็คงไมตองพูดเยอะ

ครับ ก็ขออนุญาตเรียนใหทานกรรมาธิการชวยชี้แจง แลวพิจารณาครับ ผมจะไดอธิบาย

ตอไปครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอยูในกลุม

อาจารยเจิมศักดิ์ใชไหมครับ เอะ อาจารยเจิมศักดิ์แปรไว โดยชุมชนตองมีสวนรวม ใชไหม

ครับ แตไมเปนไร กรรมาธิการยอมเขาไหมครับ ถาไมยอม เดี๋ยวก็ตองออกเสียงนะครับ 

กรรมาธิการครับ กรรมาธิการขอใหออกเสียงนะครับ เพราะเมื่อกี้บอกแลว กรรมาธิการ

ขอใหออกเสียง เพราะฉะนั้นผมจะถามนะครับ (๓) ทานออกเสียงนะครับ  

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถามอยางนี้      

นะครับ ถาใครเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ใหกด เห็นดวย ใครไมเห็นดวยนะครับ      

ก็จะเปนตามที่ผูแปรขอไวนะครับ ก็ใหกด ไมเห็นดวย ขอใหออกเสียงครับ 



 ๒๔๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนิษฐ ๙๕/๓  

 

  นายธวัช  บวรนิชยกูร  :  ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใหออกเสียงแลว

คุณธวัช 

  นายธวัช  บวรนิชยกูร  :  ผมไมเห็นวา จําเปนที่จะตองออกเสียงเลยนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมจําเปน        

มันวนอยูหลายทีแลว ทานธวัช ตองขอความกรุณา เอาออกเสียงไปแลว ขอใหออกเสียง  

นะครับ เขานั่นแลว ถาใครเห็นดวยกับกรรมาธิการ ขอใหกด เห็นดวย ใครไมเห็นดวย       

ขอใหกด ไมเห็นดวย นะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรลงคะแนน) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ใครลงคะแนนไม 

ไดยกมือขึ้นครับ ใครครับ ใครยังลงคะแนนไมได ขอความกรุณายกมือขึ้นครับทานครับ 

รวมคะแนนนะครับ --------------------------------------------------------------------------------- 

   

        - ๙๖/๑ 



 ๒๔๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              นิวรา ๙๖/๑ 

 

ผูเขารวมประชุม ๖๑  เห็นดวย ๔๒  ไมเห็นดวย ๑๘  งดออกเสียง ๑ นะครับ เปนอันวา

ตามกรรมาธิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              นิวรา ๙๖/๒ 

 

  แลว (๔) ทานวาอยางไร เห็นชอบไปแลวนะครับ สวน (๕) กรรมาธิการ (๕) 

ผานไปแลวนะครับ ทานหลักชัยวาอยางไรครับ  

     นายหลักชัย  กิตติพล  :  ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย  

กิตติพล สสร. ผมมีแปรไวที่ (๔) ครับทานประธาน ไมทราบวาจะทําอยางไรครับ  

      นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานไปแลวทาน

ครับ  

       นายหลักชัย  กิตติพล  :  เขาผานอยางไรครับ เมื่อกี้ยังเพิ่งถึง ๓ เองนะครับ

เพิ่งลงมติ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตอน (๒) ครับ     

เขาผานตรง (๒) ตอนที่ออกเสียงไวตอนนั้นแลวครับทานหลักชัย  

      นายหลักชัย  กิตติพล  : เอา เห็นทานบอกใหเรียงตามมาตรา              

ทานประธานบอก แตของผมมีอยูเพียงเล็กนอยนะครับ ไมเสียเวลา  

     นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม มันผาน    

ไปแลว ทานหลักชัย ตองขอความกรุณานะครับ (๕) ผานนะ ขอความกรุณาไป (๖)  

  นายหลกัชัย  กิตติพล  :  ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  (๖) วาอยางไร

ทานกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : (๖) กลับไปรวมกับ (๕)                  

ซึ่งความจริงขอความ (๕) นั้น ทางทานประธานไดถามแลว ที่ประชุมไมขัดของ ก็เหลือ (๗)   

    นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ถามไปแลวนะ

ทานอาจารยเจิมศักดิ์แปรอยางเดียว แลวเหลือ (๗) ละ เอาไปรวมแลว นะครับ ตกลง

หมดแลวนะ ทางนี้ของอาจารยเจิมศักดิ์เทานั้นที่แปรไว ทานวีนัสวาอยางไร เชิญครับ  

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ขอบคุณทานประธานครับ วีนัสครับ นาทีครึ่ง

ครับทานประธานครับ ชื่นใจไหมครับ   

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาเลยครับ 

 



 ๒๔๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              นิวรา ๙๖/๓ 

 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  เอาเลยนะครับ สมาชิกแซววา เดี๋ยวหมดเวลา

กอน นาทีครึ่ง จับเวลานะครับ (๗) สงเสริม บํารุงรักษา คุมครองสิ่งแวดลอม นะครับ         

ผมขอเติมคําวา ตนกําเนิด เหตุผล คือ อยางนี้ครับวา ทุกวันนี้เราประสบปญหาเรื่องสิ่งที่

เปนพิษนี่ เพราะเราไมรูวาที่มาของมันคือที่ไหน ปญหาที่ไมรูที่มา เลยไมรูวาจะกลาว

อยางไร เพราะไมมีเจาภาพ ก็เลยอยากจะใหเราไปดูหนอยวา สิ่งแวดลอมที่มันเกิดปญหา 

ณ วันนี้นี่มันไมมีปาก ไมมีตา มันพูดไมได มันฟองรองตัวเองไมได เราตองไปดูมันเอง ไปดู 

ไปดูที่ไหน ไปดูที่ตนทาง ตนทางคือที่ไหน ก็ที่มันมานั่นนะครับ ตรงไหน มันมาจากไหน 

แลวไปดูที่นั่น แลวทําใหมันดีเสีย สิ่งที่มันดีนี่ปลอยออกมา มันไมมีผลกระทบ ผมผานที่

กรุงเทพหลายครั้ง หลายคลอง คลองแตละคลองนี่มันเปนน้ําดํา มันไมมีปลา ปลาไมมี

ชีวิต บนทองฟาก็มีแตมลภาวะ อยากใหอยางนี้วา ถามันสามารถจัดการเรื่องมลภาวะ     

ที่ตนกําเนิดไดจะเปนสิ่งที่ดี แลวก็คุณภาพชีวิตของคนในเมืองกรุงจะดีขึ้น ผมอยูชนบท 

ผมไมมีปญหาเรื่องอากาศเสีย ผมไมมีปญหาเรื่องน้ําเสีย เพราะวาเรามีวิธีการจัดการโดย

ธรรมชาติอยูแลว ไมวาทองถิ่นก็ตาม ไมวาสวนใดก็ตาม ขอใหเขามีสวนรวมในการจัดการ 

อีก ๗ วิ นะครับ ก็อยากใหกรรมาธิการลองพิจารณาดูครับ วาสัดสวนนี้ใชไดไหมครับ 

ขอบคุณครับ  

     นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  โอโฮ เยี่ยมเลย

๑.๓๐ พอดีเลย ตามนาฬิกา กรรมาธิการวาอยางไรครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ มาตรานี้จะคุมครองคุณภาพ

สิ่งแวดลอมทั้งหมด ทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีอยูแลว ที่กําลังจะเสีย และก็ที่เสียหาย     

ไปแลวก็จะตองกลับมาแกไข ทีนี้ถาเติมคําวา ที่แหลงกําเนิด เขาไปคําหนึ่งนั้นจะทําให

ความหมายตรงนี้แคบลง วา จะตองไปดูแคสิ่งแวดลอมที่แหลงกําเนิด ในกําเนิดของ

สิ่งแวดลอมอันนั้นเทานั้นเอง แตมันจะไมไปรวมถึงพื้นที่อ่ืน ซึ่งอาจจะคุณภาพสิ่งแวดลอม

มันเสียไป ซึ่งไมใชเปนเรื่องของที่แหลงกําเนิด ผมเขาใจวา การใชถอยคําอยูในรางนี้นั้น     

 

 



 ๒๕๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                              นิวรา ๙๖/๔ 

 

ที่ ใชวา  สง เสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่ งแวดลอม  นั้น  จะรวมทั้ ง                    

ที่แหลงกําเนิด แลวก็ที่อ่ืนที่คุณภาพสิ่งแวดลอมเสียไปนะครับ ขออนุญาตจะยืนตาม      

รางเดิมครับ  

 

                              - ๙๗/๑ 

      



 ๒๕๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙๗/๑ 

 

  นายวีนัส  มานมุงศิลป  :  ครับ ถาอยางนั้นนผมขออยางนี้ เอาเปนบันทึก

เจตนารมณไดไหมครับ ทานประธานครับ เพราะวาอนาคตเราจะไดมีการแกไขไดอยาง

ทิศทางเดียวกันนะครับ ไดนะครับ ทานยกรางครับ ขอบพระคุณครับ 

      นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบพระคุณ

ครับ เปนอันวามาตรา ๘๔ (๗) นี่นะครับ ไมมีใครเห็นเปนอยางอื่น อาจารยเจิมศักดิ์เห็น

วาอยางไร 

      รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ (๗) ขอหารือ   

นิดเดียว คําวา โดยใหประชาชนชุมชนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น นี่นะครับ 

มันแปลความหมายวา มีคนอื่นเปนเจาภาพ แลวก็ไปใหประชาชนนี่มีสวนรวม แตถาผม

ขอเปลี่ยนคํานิดเดียว โดยประชาชน ตัดวา ให กอนนะครับ โดยประชาชนชุมชนทองถิ่น

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

เปลี่ยน คําวา ให นะครับ  

       นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดยินเสียงได

หมดแลวใชไหมครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เห็นดวยครับ กรรมาธิการเห็นดวย

ครับ 

      รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลง (๗) นี่   

นะครับ ขออนุญาต มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมี เปนมติ    

นะครับ ผาน (๗) ของมาตรา ๘๔ นะครับ ทานครับ เปนอันวาผานทุกวงเล็บนะครับ                

เพราะไมมี (๘) ใชไหมกรรมาธิการ เอาไปรวมเรียบรอยแลวนะครับ เปนอันวา ผานมาตรา 

๘๐ ไป ตอไปครับ ทานเลขาครับ 

     นายเศวต  ทินกูล  :  ทานประธานครับ (๒) ยังนะครับ ผมยังอยูนะครับ 

 



 ๒๕๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙๗/๒ 

  

       นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  (๒) ผานไปแลว

นี่ครับ ทานเศวตครับ  

     นายเศวต  ทินกูล  :  ยังเลยครับ ทานขามไป (๓) (๔) ไปเลยครับ  

      นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมใชครับ เมื่อกี้

ผมถามแลว คุณเศวต ไมเชื่อถามสมาชิกเขาดู  

      นายเศวต  ทินกูล  :  เอาเทปมาเปดไดเลยครับ  

       นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานแลว       

ทานเศวต ทานออกไปขางนอกหรือเปลา  

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมอยูนี่ ผมรอจะพูดอยูเร่ือง (๒) ผมติดใจอยูครับ   

ทานประธาน  

     นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม (๒) ถามแลว

ทาน  

  นายเศวต ทินกูล  :  มีแตขาม (๓) ไป แลวก็ (๔) ขามไปกอน ทานรัฐพูด   

อยูนี่ ผมรอคิว (Queue) อยู ผมก็รอจังหวะทานประธานอยูครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถามไปแลว   

ทานเศวต ไมเชื่อถามเพื่อนที่ทานเศวตเชื่อใจ ลองไปถาม 

  นายเศวต  ทินกูล  :  ทานเอาเทปมาเปด (๓) ผมก็กดเห็นดวยกับ

กรรมาธิการนะครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวขอ (๘) ไป

เอาเทปมาแลวคอยนั่น  

  นายเศวต  ทินกูล  :  (๓) ไปเอาเทปมาเปดเลยครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไปตอไปกอน

ทานเศวต อยาใหเสียเวลา ทานเศวต เดี๋ยวไปเอา เดี๋ยวจะดูเทป เดี๋ยวเขาไปเอามาให        

ไมมีใครเขาหลอกหรอก ขออนุญาตไปสวนที่ ๙ นะครับ เดี๋ยวไปทดสอบทานอาจารยเศวต 

 

 



 ๒๕๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙๗/๓ 

 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

สวนที่ ๙ แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร  

     นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  ทานประธานครับ ตอเนื่องเลยไปถึงมาตราตอไป     

นะครับ เมื่อกี้ผมที่ไดอภิปรายไปนี่ ผมขอยืนยันเพื่อเปนการบันทึกเจตนารมณใน (๑)     

นะครับวา ขอมีในบทเฉพาะกาลดวย เพื่อแกปญหาของชุมชนในอนาคตนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  บันทึกใน

เจตนารมณนะครับทานธวัช เพราะลงมติไปหมดแลว โอ.เค. ครับ ขอบคุณครับ ตอไป   

ทานเลขาครับ  

  นายวัชรินทร  จอมพลาพล  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :   

สวนที่ ๙ แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน ไมมีการแกไข

มีคุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ขอแกไขชื่อสวนครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียร     

วาอยางไรครับ ยอมผานไหมครับ หรือใหใครพูดครับ ใหหมอ เชิญ 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ครับ เกี่ยวกับตรงสวนที่ ๙ นะครับ             

การพาณิชยนาวี พอดีมันไปอยู ที่ผานไปแลวครับ ไดแลวครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยอมแลวนะ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง : ไมใชยอมครับ ผานไปเรียบรอยครับ 

เพราะฉะนั้นตัดตรงนี้ออกไปไดเลยครับ  

    นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ยอม ตรงนี้   

เอาออกนะ 

      นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  โอ.เค. 

ขอบพระคุณมากครับ ถอน เพราะฉะนั้นที่มีสงวนความเห็น ขอถอนนะครับ  

     นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ไม มาตรา ๘๕ ครับ ที่มีพาณิชยนาวี 



 ๒๕๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัชนีพร ๙๗/๔ 

 

     นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยังนี่ครับ เดี๋ยว

กอน เอาตรงชื่อกอนคุณหมอครับ 

   นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  โอ.เค. ครับ ตัดออก 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงทางผูแปร

ที่สงวนไว ขอถอนนะครับ ผานนะครับ  

   นายวัชรินทร  จอมพลาพล  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :

ครับ ตอไปมาตรา ๘๕ ครับ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติอยู ๕ กลุม คือ ของกลุม         

คุณพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ กลุมคุณวิชัย รูปขําดี กลุมคุณอุทิศ  ชูชวย กลุมคุณสุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย และกลุมคุณวัชรา หงสประภัศร ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ แยก

อยางนี้ไดไหมครับ (๑) นี่ เอาวรรคแรกกอนนะครับ มีทานพิเชียร ทานวิชัย  เอา พิเชียร 

ใครนี่วงเล็บ พิเชียรพูดเอง หรือหมอ ตกลงกันเสีย  

 

                                              - ๙๘/๑ 

 

 

 



 ๒๕๕
สสร. ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สุทธาทิพ ๙๘/๑ 

 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :   คือขออนุญาตพี่หมอสั้น ๆ นิดเดียวครับ

พี่หมอ 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  คือวรรคแรกนะครับ ของมาตรา ๘๕ ที่มี

พาณิชยนาวี  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  อยางนั้นใหทานอภิปรายเลยครับ 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ใหตัดออกนะครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออ ใหตัดออก  

ไมแปร 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง   :   ไมใชครับ ตรง พาณิชยนาวี ใหตัดออกครับ 

มันไปซ้ํากันครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใหตัดออกหรือ 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ครับ ตรง พาณิชยนาวี เพราะมันไปอยู     

มาตรา ๘๓ แลวครับ ที่ผมจะแปรญัตติ คือ (๑) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพราะฉะนั้น

เพิ่มไวก็ไมติดใจสิใชไหม 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ครับ พาณิชยนาวี ออกไปแลวครับ เหลือ (๑) 

ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยาเพิ่งครับ 

เอาตรงนี้ เนื่องจากมีผูแปรตรงนี้มี ๒ ทาน ทานพิเชียรแลวก็ทานวิชัย ใชไหม ทานวิชัย 

หรือถอน วิชัย ไมอยู ไมอยูเปนอันวาผานนะครับ วรรคหนึ่ง ไมติดใจนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ของกลุมอาจารยวิชัยขอถอนนะครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ขอบคุณ

ครับ เพราะฉะนั้นไมติดใจ จะไป (๑) นะครับ (๑) มี ๒ ทาน คือทานวัชรากับทานพิเชียร 

เชิญทานวัชรา ใครพูดแทนครับ เดี๋ยวกอนคุณพิเชียร ขอของคุณวัชรากอน โยนไปให     

คุณวัชรา ไมเอาแลว มากลุมคุณพิเชียรเลย เชิญคุณพิเชียร 

 



 ๒๕๖
สสร. ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สุทธาทิพ ๙๘/๒ 

 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา       

ที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ในมาตราที่  ๘๕  นี้นะครับ   

ในวรรคหนึ่งนะครับ เราไดมีการขอแปรญัตติไวนะครับ ขอความนะครับ คือ (๑) สงเสริม

ใหมีสภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะดาน จัดงบประมาณสนับสนุน

การศึกษา คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชน

จากผลการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีระบบการถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ    

และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เปาหมายนะครับ เราตองการใหมีการจัดตั้ง              

สภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติขึ้นมาครับทานประธาน เพื่อที่จะใหมี

การสรางสรรคแลวก็ใหมีการพัฒนางานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ 

ครับทานประธาน ทั้งนี้ เนื่องจากวา ประเทศไทยเราในระยะหลังนะครับทานประธาน        

มีปญหาในเรื่องของการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีคอนขางจะมาก 

แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งนะครับ ในชวงหลังนี่จะมีเร่ืองของสิ่งที่เขาเรียกกันวา นวัตกรรม

นะครับ นวัตกรรมนี่ ตอนนี้กําลังดังมากเลยครับทานประธาน เพราะวามีหลักสูตรใหม ๆ 

นะครับ ทั้งของจุฬา ธรรมศาสตร แลวก็สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ที่ไดเปดหลักสูตร

เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม ๆ ทั้งทางดานของนวัตกรรมดานอุตสาหกรรม นวัตกรรมดาน

พาณิชยศาสตร พาณิชยกรรม แลวก็นวัตกรรมทางดานอื่น ๆ ดวย คราวนี้ปญหาใหญ   

ของเราในชวงนี้ คือ เรายังไมมีสภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นนะครับ 

ทางกลุม ๑ ของเรานี่จึงไดขออนุญาตแปรญัตติเร่ืองนี้ขึ้นมา แลวก็เราหวังเปนอยางยิ่ง  

นะครับวา เร่ืองนี้จะเปนอีกเรื่องหนึ่งที่เปนประโยชนอยางยิ่ง แลวก็เปนสิ่งที่จะชวยใหราง

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับ แลวก็ประสบความสําเร็จ ในระยะหลังนะครับ 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของประเทศไทยคอนขางจะลาชากวาประเทศ

คูแขง โดยเฉพาะเพื่อนบานของเรานะครับ แมกระทั่งกลาวกันวา ประเทศเวียดนามเอง

ในชวงหลังนี่ ก็มีพัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมทั้งเรื่องของคณิตศาสตร

และการคํานวณไปเร็วกวาประเทศไทยครับ ซึ่งเปนเรื่องเหลือเชื่อมาก การแขงขันโอลิมปก

(Olympic) วิชาการหลายครั้งหลายหนเราตองไปแขงกับเวียดนามนะครับ เพราะฉะนั้น 



 ๒๕๗
สสร. ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สุทธาทิพ ๙๘/๓ 

 

ตรงนี้กระผมคิดวา ถาเผื่อทางทานยกรางทั้งหลายไดเห็นความสําคัญนะครับ ไดกรุณา

พิจารณาแกไข แลวก็บรรจุเร่ืองสภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมา ผมคิด

วาจะเปนประโยชนตอประเทศชาติอยางมากครับทานประธาน ขอขอบพระคุณมากครับ 

 

- ๙๙/๑ 

   



 ๒๕๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วันทนา ๙๙/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณมาก

ครับ เดี๋ยวทางนี้ตอบเลยพูดแลวทางยกรางวาอยางไรครับ ขอเติม เขาใจวา ตรงกัน

ระหวางกลุมคุณวัชรากับคุณพิเชียร เชิญครับ 

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพทุกทานครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย จะขอเวลาสั้น ๆ 

นะครับ ถอยคําในมาตรา ๘๕ (๑) นะครับ เปนเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการก็ให

ความสําคัญอยูแลว ประกอบกับทางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเองนะครับ ก็มี

ความประสงค และถอยคํานี้ก็มาจากทางกระทรวง การที่ผมเรียนวา ใหความสําคัญใน

เร่ืองของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานในจุดนี้นะครับ จะพบวา วิทยาศาสตร

เทคโนโลยีมีกระทรวงรับผิดชอบอยูแลวนะครับ แลวหนวยงานที่จะพัฒนางานในจุดนี้ก็มี

ครบถวน ไมวาจะเปนสภาวิจัยเองนะครับ หรือแมแตทางสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทยนะครับ เพราะฉะนั้นในจุดนี้คงเปนเรื่องของฝายบริหารที่ตอง

ไปดําเนินการตามนโยบายตามที่เขียนไวนะครับใหครบถวน คิดวาในจุดเหลานี้คงไมมี

ปญหานะครับ การตั้งหนวยงานทางกระทรวงก็ตองมีความพรอมอยูแลว เพราะวา        

ทั้งกระทรวงเขารับผิดชอบอยูนะครับ ก็คงชี้แจงสั้น ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงหมอวา

อยางไรครับ เชิญ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานครับ และทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง ครับ เกี่ยวกับเร่ืองนี้ การที่จะ

กําหนดใหมีสภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนั้นนะครับ หลายทานอาจจะยังไมเขาใจวา     

สภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี คืออะไรนะครับ กระผมคิดวานะครับ สภาวิทยาศาสตร

แหงชาตินั้น เปนศูนยรวมของนักปราชญ นักคิด นักวิจัย นักคนควา แตละประเทศเปน

เสมือนขุมกําลังปญญาที่มีความสําคัญสูงสุดในฐานะที่เปนแหลงจะใหคําอธิบาย 

คําแนะนํา เตือนสติแกประชาชน และรัฐบาลในดานตาง ๆ นะครับ และตองอาศัยความรู 

ความชํานาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีครับ หลายประเทศครับ ก็ใชสภา

วิทยาศาสตรนี้เปนการกําหนดทางการเมืองครับ เพื่อที่จะนําไปสูการเลือกนโยบายที่     



 ๒๕๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วันทนา ๙๙/๒ 

 

เหมาะสมครับ แลวก็สภาวิทยาศาสตรนี้ก็ทําหนาที่ เกี่ยวกับวิทยายั่งยืน เร่ืองของ

การศึกษาโลกอนาคตที่เปนองครวม อะไรตาง ๆ นั้นนะครับ แลวก็ผมคิดวา นะครับ        

ในเมืองไทย จริงอยูครับ เรามีกระทรวงวิทยาศาสตรครับ เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร      

แตกระทรวงวิทยาศาสตรนั้น ผมคิดวา ก็เปนเสมือน เปรียบเสมือนขาราชการการเมือง

ครับ ทานเขามา ทานรัฐมนตรีเขามาแลวก็ไป เขามาแลวก็ไป บางทานก็มีวิสัยทัศน          

ที่เกี่ยวกับเร่ืองวิทยาศาสตรที่ดี แตบางทานก็มาเพราะทางการเมือง ขาดวิสัยทัศนทาง

วิทยาศาสตรนะครับ เพราะฉะนั้นทานจะมุงเนนเฉพาะบริหาร เฉพาะแบบราชการ ไมได

มุงเนนถึงแกนแทของวิทยาศาสตรครับ แลวก็ประเทศไทยเรานะครับ ประเทศไทยเรามี

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรนี้ สาเหตุที่ผมคิดวา ควรจะตองมีสภาวิทยาศาสตร 

เพราะวามีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ แตไมเปนเอกภาพครับ แลวมีหลายหนวยงานที่

เ กี่ ย วข อ งแต ไมพัฒนา  สํ านั ก งานพัฒนาวิ ทยาศาสตร เ ทค โน โลยี แห ง ชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เหลานี้ผมคิดวา   

มีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองความเปนเอกภาพครับ แลวก็เมื่อมามองดูวา มูลคาที่เรานําเขา     

นะครับ  เกี่ยวกับเทคโนโลยี เมื่อป ๒๕๓๘ ครับ มูลคา ๘ แสนลานบาท ครับ คิดเปนภาษี

ก็ออกมาเปน ๒๐,๐๐๐ ลานบาท ครับ นี่ไมนับเกี่ยวกับจางผูเชี่ยวชาญตาง ๆ เขามาดวย

นะครับ อันนี้ผมคิดวา แลวก็หลายประเทศครับ อยางประเทศตาง ๆ นะครับ เชน       

ความเปนสากลนี่ก็มีประเทศจีนครับ --------------------------------------------------------- 

                                                                                                       

                                                                                                                    - ๑๐๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ณัฐวัฒน ๑๐๐/๑ 

 

เขาก็มีสภาวิทยาศาสตร แลวมีคนทํางานอยูประมาณแสนสองหมื่นคนครับ แลวก็มี      

สภาวิทยาศาสตรแหงโลกที่ ๓ ครับ ซึ่งประกอบดวยสภาวิทยาศาสตรของไตหวัน       

สภาวิทยาศาสตรของออสเตรเลีย สภาวิทยาศาสตรเชคโก สภาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

เวียดนามครับ  สภาวิทยาศาสตรของเปรู เหลานี้ครับ  ประเทศที่ เจริญแลวเขามี            

สภาวิทยาศาสตร เพื่อรองรับขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต      

ถึงขั้นสรางดาวเทียม หรืออะไรตาง ๆ ครับ ผมคิดวา จําเปนครับ  ที่จะตองมีการรวบรวม

นักปราชญราชบัณฑิตพวกนี้มารวมกันครับ ผมขอทานไดใหความเมตตาที่จะดู เพราะวา 

วปอ. บอกวา ๑. พลังเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยา ความมั่นคง วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี เรามีสภาหมดแลว เหลือสภาวิทยาศาสตรอันเดียวครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณ 

กรรมาธิการวาอยางไรจะเติมไหมครับ ถาไมเติม เดี๋ยวตกลงกันไมได ตองลงคะแนน       

เติมไหมครับ ไมนะครับ ทานสมาชิกตัดสินแทนแลวกันนะครับ ทานปริญญาครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ขอใหเหตุผลทานกรรมาธิการยกราง กอนที่

ทานจะตัดสินใจวา ไม หรือรับนะครับ คือ สภานี้เปนสภาของผูมีความรูเฉพาะนะครับ      

เปนสภาที่กําหนดนโยบายและหลักวิชาการนะครับ เปนศูนยรวมการติดตอความรู

นานาชาติ ในขณะที่ทานกรรมาธิการอธิบายวา เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร ผมก็อาจจะ

เปรียบเทียบไดวา เราก็มีกระทรวงสาธารณสุข แตเราก็มีแพทยสภาใชไหมครับ เรามี

มากมาย ถาเราจะตางกันนะครับ เรามีสภาพัฒน เราก็มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ         

และสังคมแหงชาติ สองสามอยางนี้คูขนานกัน มีมากมายนะครับ ตอนนี้เรามีปญหาวา    

เราไมมีศูนยรวมพื้นฐานแหงความรูทางวิทยาศาสตร ทําใหเราขาดแคลนนะครับ           

เราใหขาดแคลนพื้นฐานเทคโนโลยี วันนี้ถาเราสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ได โดยมี

แผนที่ม่ันคง วันนี้นักวิทยาศาสตรไทย ตองยอมรับวา สวนใหญกระจัดกระจาย ไมได

รวมตัวเปนปกแผน และตามที่อยูตามกระทรวงตาง ๆ ก็ทําไปตามภาคปฏิบัติ ตาม

นโยบายทางการเมือง ซึ่งจริง ๆ แลวนี่  ไมเปนสภาหลักที่ทรงคุณวุฒิมากพอในการที่จะ

ทํางานนะครับ ทานจะเห็นวา ถาเราสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไดนี่นะครับ เราจะเปน

ทรัพยสินทางปญญาอันมหาศาลนะครับ  และทรัพยสินทางปญญาของนวัตกรรม  



 ๒๖๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ณัฐวัฒน ๑๐๐/๒ 

 

ทางวิทยาศาสตรนี่ สามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ที่ตอเนื่องออกไปอีกมหาศาล การที่เรา

มีนวัตกรรมใหม ๆ นี่ เปรียบเสมือนนักกีฬาของโลกในวันนี้นะครับ ประเทศไทยเรา        

ผมยกตัวอยางเปรียบเทียบ เราไมเคยสรางนักกีฬาดัง ๆ ของโลก นักกีฬาดัง ๆ ของโลก

เปรียบเทียบเทาโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานหนึ่งนะครับ ที่มีรายไดเปนพันลาน ถาเรา

สรางนั้นขึ้นมาระดับโลก เบกแฮม (Backham) หรือวาตาง ๆ เหลานี้ ไทเกอร วูดส     

(Tiger Woods) ไดนี่ ก็เหมือนกับการสรางนวัตกรรมอยางนี้ แตในขณะที่ตางประเทศมีทั้ง

นักกีฬาดัง ซึ่งสรางรายไดเขาประเทศ มีทั้งนวัตกรรมดี ๆ แตขณะนี้เรายังขาดพื้นฐาน

ทางดานนี้นะครับ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ วันนี้เราไมมีการตอยอดทางความรูมากมาย

และไมมีศูนยรวม อยางที่เมื่อกี้ทานคุณหมอบอกวา เรานําสินคาเขามาปหนึ่ง ๘ แสนลาน 

ทางเทคโนโลยีนะครับ ถาเผื่อวา เราผลิตเครื่องจักร เราผลิตสิ่งของตาง ๆ มาผลิตผลผลิต

ทางอุตสาหกรรม  ประเทศเราจะเปนประเทศยิ่งใหญทางอุตสาหกรรมและทาง

วิทยาศาสตร แตทุกวันนี้เรายิ่งใหญไมได เพราะเราซื้อเครื่องจักร เราซื้อสิ่งของตาง ๆ มา

ผลิต สิ่งที่เราขาดก็คือ เราไมมีศูนยรวม สภานี้อาจจะตั้งขึ้นมาในระยะแรก ๆ ลุม ๆ ดอน ๆ 

แตในที่สุด มันก็จะยิ่งใหญ และมันจะแข็งแกรง ผมก็เลยมองวา ทานกรรมาธิการยกราง

ถาทานมีเซนส (Sense) ทางวิทยาศาสตรนิดหนึ่ง ทานควรจะพิจารณาเรื่องนี้เปนพิเศษ 

แลวอยาคิดวามันซ้ําซอนครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

จะใหเขาออกเสียงแลวไมใชเหรอครับ วาอยางไรครับ เชิญ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ  สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงเรื่องวิทยาศาสตร ทรัพยสินทาง

ปญญา และพลังงาน เปนเรื่องที่กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหความสําคัญมาก      

นะครับ ความจริงคําใน (๑) นี่ เปนคําที่นักวิทยาศาสตรชั้นนําของประเทศไทยเปนคนให

มานะครับ วา สงเสริมใหมีการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี นวัตกรรมดานตาง ๆ โดย

จัดใหมีกฎหมายเฉพาะดาน เปนครั้งแรกที่มีการเขียนเรื่องกฎหมายดานวิทยาศาสตรขึ้น 

 

 



 ๒๖๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              ณัฐวัฒน ๑๐๐/๓ 

 

เปนครั้งแรกในประเทศไทย ความสําคัญเรื่องนี้กรรมาธิการยกรางเห็นเปนอยางดีครับ    

แตวาการจัดตั้งสภาวิทยาศาสตรขึ้น อยางที่ทาน สสร. เรียกรองนี่ ผมเขาใจวา สภาหลายแหง  

ที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย --------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                           - ๑๐๑/๑ 



 ๒๖๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                จีรนุช ๑๐๑/๑ 

 

สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาทนายความ ไมไดเกิดจากรัฐธรรมนูญนะครับ    

สภาทั้งหลายเกิดขึ้นเกิดจากพื้นฐานการรวมตัวกันของคนที่รักชอบ และมีเจตนารมณ

รวมกัน  การบังคับใหเกิดสภาขึ้นในรัฐธรรมนูญนี่ เปนสิ่งที่ผมคิดวามีปญหา ผมคิดวา

สภาทุกอยางตองคอย ๆ เกิด โดยการรวมกลุมการพัฒนาของตนเอง กรรมาธิการไมได

คัดคานเรื่องการพัฒนาดานวิทยาศาสตร แตคิดวา วิธีการพัฒนามีหลายวิธี และการตั้ง

สภาวิทยาศาสตรไมใชวิธีการเดียวครับ ที่จะทําใหวิทยาศาสตรเจริญเติบโตกาวหนา      

นะครับ การเขียนกวาง ๆ แบบนี้ กรรมาธิการใช แลวระบุใหมีกฎหมายเฉพาะดาน ซึ่งเปน

กฎหมายดานวิทยาศาสตรครั้งแรกของประเทศไทย ผมขอยืนยันนะครับวา เปนกฎหมาย

เฉพาะดาน ดานวิทยาศาสตรครั้งแรกของประเทศไทย นาจะเพียงพอแลวครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เพื่อนสมาชิก

ครับ ทานชวยตัดสินก็แลวกันนะครับ ใครเห็นดวย  

  (นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

   นายปริญญา ศิริสารการ  :  ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ สภานี้นะครับ ถาทาน

บอกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ สภาที่ปรึกษาก็กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นมันก็

เปนการขัดแยงในคําพูดอีกนิดหนึ่ง อีกเรื่องหนึ่ง คือ สภาเหลานี้เปนสภาที่ไมมีรายไดโดย

ตัวเอง จะตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางการนะครับ ดังนั้นถาจะใหไปตั้งเอง 

หรือเชน สภาเกษตร ซึ่งรวบรวมจากเกษตรกรนี่ ก็ไมสามารถยืนอยูได แตในขณะที่สภา

อุตสาหกรรม สภาหอการคา เปนสภาที่อยูไดดวยตัวเอง มีงบของงบตัวเองมาจาย ฉะนั้น

เราเปรียบเทียบกันไมไดเลยลักษณะของ ๒ สภานี้ ฉะนั้นทานกรรมาธิการควรจะมองที่มา 

และมูลเหตุแหงการเกิดนะครับ แลวก็การดําเนินการตอไป ถาไมมีงบประมาณมาจากรัฐ

โดยกฎหมายนะครับ มันไมมีทางที่จะเดินไดเลย ไมวาสภานี้จะรวมตัวดวยตัวเองอยางไร 

แตที่สําคัญ คือ งบประมาณ ก็เลยคิดวา เร่ืองนี้ควรจะอยูในหลักการ แตทานคิดวา มันไม

ควรจะได และมันไมควรจะเกิด ผมก็คิดวาวิทยาศาสตรบานเราก็คงย่ําแยเหมือนเดิม คือ 

เราตองซื้ออยูวันยังค่ํา วันนี้ผมก็บอกแลววา เราซื้ออุปกรณมาผลิตสินคาอุตสาหกรรม  

เราไมเคยสรางอุปกรณมาผลิตสินคา 



 ๒๖๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                จีรนุช ๑๐๑/๒ 

 

อุตสาหกรรมขาย ฉะนั้นวันสิ้นสุดของความเจริญมันจะมาถึง แตถาเราสามารถสราง

นวัตกรรม  และผลิตอุปกรณ เครื่ องจักรต าง  ๆ  ทางวิทยาศาสตรผสมกับทาง

วิศวกรรมศาสตร เราก็จะเปนประเทศยิ่งใหญแลวไมแพใคร ในขณะที่เราบอกวา เราเดิน

ตามหลังนี่ เวียดนามวิ่งรดตนคออยูทุกวันนี้ เขาเริ่มผลิต เขาเริ่มมีนวัตกรรม เขาเริ่มมีสภา 

เร่ืองอยางนี้ แตขณะที่เรามองขามวา สิ่งเหลานี้ไมควรเกิด ผมในฐานะที่มีพื้นฐานทางดาน

นี้ ผมขอยืนยันวา มันเปนประโยชนจริง ๆ และมันเปนองคกรที่สภาระดับโลก ระดับ

นานาชาติจะรองรับไดดีกวากระทรวงวิทยาศาสตร ความเปนสภา คือ สภาผูทรงคุณวุฒิ 

ความรูเฉพาะดาน และจะไดรับการยอมรับ และการยอมรับนี้จะนําไปสูความเจริญของ

ประเทศ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๒ กลุมที่พูด      

นั่นแลวนะครับ ขออนุญาตออกเสียงตัดสินนะครับ เชิญทานลงคะแนนนะครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออกเสียงนะครับ

ทาน ถาใครเห็นดวยกับกรรมาธิการใหกด เห็นดวย ใครไมเห็นดวยใหกด ไมเห็นดวย       

นะครับ ทานครับ ขอลงคะแนนครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใครลงคะแนน

ไมไดกรุณายกมือ เจาหนาที่ชวยหนอยนะครับ มีใครลงไมได ทานวิทธยาเขามาแลว        

มีอีกไหมครับ ทานกฤษฎาลงแลวใชไหม ลงหรือยังครับ หมดแลวนะครับ นับคะแนนครับ 

ผูเขาประชุม ๖๒ เห็นดวย ๓๒ ไมเห็นดวย ๒๓ งดออกเสียง ๗ นะครับ ตกลงเปน (๑)   

นะครับ ของมาตรา ๘๕ นะครับ ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ  

 

 

 

 



 ๒๖๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                จีรนุช ๑๐๑/๓ 

 

  ไป (๒) นะครับ กลุมทานอุทิศครับ ใครพูด เชิญ ทานอภิชาติครับ 

  นายอภิชาติ  ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ ขออนุญาตใชสิทธิอภิปรายในฐานะผูสนับสนุนการแปรญัตติ      

กลุมทานอุทิศ ชูชวย ในมาตรา ๘๕ (๒) ทานประธานครับ ในฐานะที่ผมนั้นไดคลุกคลีกับ    

ปราชญชาวบาน แลวก็อยูกับภูมิปญญาทองถิ่น ไมอาจขามมาตรานี้ไปไดเลยครับ 

สาระสําคัญของมาตรา ๘๕ (๒) นั้น ก็คือ เร่ืองของภูมิปญญาและทรัพยสินทางปญญา--- 

 

  - ๑๐๒/๑ 



 ๒๖๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                   พรรษวรรณ ๑๐๒/๑ 

 

หัวใจสําคัญของมาตรานี้มีอยูดวยกัน ๒ ประการ ทานประธานครับ ประการแรก ก็คือ

สังคมเราจะสงเสริมภูมิปญญาอะไรบาง และประการที่ ๒ ก็คือ เราจะคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาอะไรบาง ทานประธานครับ แนนอนครับ สังคมอุดมปญญานั้น พึงที่จะ

สงเสริมภูมิปญญาใหครอบคลุมทั้งภูมิปญญาเกาของบรรพชน และภูมิปญญาใหมของ           

คนปจจุบัน ภูมิปญญาเกานั้น ก็คือ ภูมิปญญาที่บรรพชนเราไดประดิษฐคิดคนใชสืบทอด    

ตอเนื่องมาจากรุนสูรุน จนกระทั่งลูกหลานไทยปจจุบันก็ยังไดใชประโยชนทั้งในการ      

ดําเนินชีวิต และใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ นั่นจึงเปนที่มาวา คําวา รักษาและพัฒนา     

ภูมิปญญาทองถิ่น ในรางฉบับรับฟงของทานกรรมาธิการนั้น ตรงประเด็นอยูแลว สวนอีก

คําหนึ่ง ก็คือ การสงเสริมการประดิษฐ หรือการคิดคนสิ่งใหม ๆ เพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ นี่

เปน เ รื่ องของคนปจจุบัน  ซึ่ งจะตองไดมาจากการวิ จัย  พัฒนา  ผมจึ งมองว า                 

ทานกรรมาธิการยกรางกับฉบับรับฟงความคิดเห็น ทานมาถูกทางแลว ๒ ประโยคครับ     

ที่บอกวา สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดสิ่งใหม รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 

ทานมาถูกทางแลวครับ แลวในประโยคที่ ๓ ก็คือ รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา ประโยคที่ ๓ นั้นเปนความพยายามที่จะตอบสาระสําคัญที่วา เราจะคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาอะไรบาง ซึ่งก็มีหลายฝายตั้งคําถามวา คําวา คุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา ในประโยคที่ ๓ ของมาตรา ๘๕ (๒) นี้ ไดครอบคลุมถึงทรัพยสินทางปญญาใน

บานเมืองเราถวนทั่วแลวหรือยัง เพราะภูมิปญญาทองถิ่นนั้น มีทั้งภูมิปญญาทองถิ่นระดบั

ชุมชน ซึ่งใชกันอยูภายในชุมชน ชุมชนจะเปนเจาของ ชุมชนเปนผูทรงสิทธิ ขออนุญาต

ยกตัวอยาง  มโนราห  ขาวยํา  น้ําบูดู  เหลานี้ เปนภู มิปญญาทองถิ่นระดับชุมชน               

อีกระดับหนึ่ง คือ ภูมิปญญาทองถิ่นระดับชาติ เชน ตมยํา กินกันทั้ง ๔ ภาค กินกันทั่วโลก 

หรือฤาษีดัดตน ๑๒๗ ทา ประจักษชัดแลววา เปนของประเทศไทยอยางแนนอน เหลานี้

เปนภูมิปญญาทองถิ่นระดับชาติที่ประเทศไทยเปนผูทรงสิทธิ เปนเจาของ หลายฝาย

หวงใยวาจะครอบคลุมถึงทรัพยสินทางปญญาเหลานี้หรือไม ความคิดเห็นขององคกร     

ก็สะทอนมา กรรมการสิทธิมนุษยชนบอกวา ขอเติม ทรัพยสินทางปญญาของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชนทองถิ่น มาที่สถาบันอุดมศึกษาบอกขอเติม ทรัพยสินทางปญญา 

 



 ๒๖๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  พรรษวรรณ ๑๐๒/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ      

เขายอมยกมือรับแลว ทานอภิชาติสรุปเลย เขาอยากจะรับเต็มที่แลว 

  นายอภิชาติ ดําดี   :  ครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียนนะครับวา ผมยืนยัน

วา ทานกรรมาธิการมาถูกทางแลว ที่บอกวา สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดสิ่งใหม 

รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งคุมครองทรัพยสินทางปญญา แตวารางลาสุด

กรรมาธิการทานตัดสาระสําคัญ คือ รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น หายไปทั้ง   

ประโยคครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาเตรียมที่จะ  

รับแลว สรุปเลย เพราะเขาบอกวา จะรับแลวนี่ เขารอทานอภิชาติจบ เขารับเลย  

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ถาเกิดกรรมาธิการรับตรงนี้ ก็ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

รับสั้น ๆ เลยครับ 

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ)  :   ขออนุญาตทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง กรรมาธิการครับ สําหรับขอความในมาตรา ๘๕ (๒) ขออนุญาตใช

ขอความดังนี้นะครับ สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษา 

และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา ผมคิดวา เนื้อหาอยางนี้คงจะครบของทุกทานครับผม 

 

      - ๑๐๓/๑ 

   



 ๒๖๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๐๓/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอภิชาติ       

รับไดไหม  

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ขอบพระคุณครับ รับไดรอยเปอรเซ็นต ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณนะครับ   

มีผูแปรญัตติอันเดียว ทานสมาชกิครับ ทานกรรมาธิการกับสมาชิกที่แปรญัตติตกลงกันได

นะครับ เพราะฉะนั้น (๒) นี่ ของมาตรา ๘๕ ทานสมาชิกไมขัดของนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีใครเห็น     

เปนอยางอื่นนะครับ ผานครับ ทานสมาชิกครับ (๓) ของมาตรา ๘๕ เมื่อกี้                 

ทานกรรมาธิการตัด แลวไปใสใน (๑) แลวเรารับไปแลวนะครับ เพราะฉะนั้นก็เปนไป

ตามที่กรรมาธิการไดตัดไปใสใน (๑) แลวนะครับ สําหรับ (๔) ไมมีการแกไข แลวไมมี       

ผูแปร เพราะฉะนั้นเปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถาไมมีความเห็น

เปนอยางอื่นนะครับ ก็มีมติใหผานนะครับ ไป (๕) ของมาตรา ๘๕ ครับ เชิญทานผูแปร

ครับ มี ๓ ทานนะครับ ของกลุมทานสุรชัย ทานวิชัย ทานพิเชียร ขอความกรุณาทานสุรชัย

นะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ทานประธานขออะไรครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๑ คน (๕) นี่ครับ

ของทานใชไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ        

ในฐานะผูขอแปรญัตติในมาตรา ๘๕ (๕) ผมขอมอบหมายใหทานมนูญศรี เปนผูนําเสนอ

ครับทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวกอน นิดหนึ่ง

ถาม ทานอุทิศมีหรือเปลาในวงเล็บนี้ (๕) ไมมีนี่ มี ผมทวนใหนั่น จะไดเตรียม จะไดเมื่อถึง 

 



 ๒๖๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๐๓/๒ 

 

เวลา มีกลุมทานสุรชัย ทานวิชัย ทานพิเชียร ใชไหมครับ เตรียมเลยนะครับ นี่กลุม        

ทานสุรชัย เชิญทานมนูญศรีครับ 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะคะ ดิฉัน 

มนูญศรี โชติเทวัญ สสร. คะ ในมาตรานี้นะคะ ดิฉันขอเพิ่ม (๕) ขึ้นไปนะคะ ในเรื่อง

สงเสริมใหธุรกิจภาคเอกชนสามารถแขงขันกับนานาประเทศในเวทีการคาโลกนะคะ       

ซึ่งในการที่ขอเพิ่มความอันนี้นะคะ  ก็เปนเพราะวา ในการแขงขันในโลกนี่นะคะ ทุกที่    

จะตองถือความเทาเทียมกันทั้งหมดของประชาชนของแตละประเทศ ใหสามารถแขงขัน

กันไดนะคะ เพราะในอนาคตแลวนี่ รัฐบาลไมสามารถที่จะอุปถัมภค้ําจุนภาคเอกชนได  

นะคะ แลวในการสงเสริมใหธุรกิจภาคเอกชนสามารถแขงขันไดนี่นะคะ ก็เปนเพราะวา

รายไดหลักของประเทศนี่ สวนหนึ่งอยูที่การสงออกนะคะ จึงตองพึ่งธุรกิจของภาคเอกชน 

แลวก็ภาคเกษตรไปพรอมกันนะคะ นี่ก็เปนเหตุผลที่อยากจะสนับสนุนใหเพิ่มความใน (๕) 

นี้เอาไวนะคะ แลวก็นอกจากนี้แลว ยังตองสงเสริมการสงออกใหมีตนทุนที่ต่ํา สูกับ

ตลาดโลกไดนะคะ โดยสงเสริม แลวก็สนับสนุนใหภาคเอกชนนี่ มีการพัฒนาในดาน      

ตาง ๆ เชน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม วิจัย พัฒนา นะคะ ทั้งนี้ ก็เพื่อให

ไดประโยชนในการแขงขันกับนานาประเทศไดนะคะ  ดิฉันอยากจะขอใหทาน

คณะกรรมาธิการยกรางไดกรุณาพิจารณาในสิ่งที่ไดนําเสนอนะคะ เพราะวาในมาตรา 

๘๕ นี่ (๑) ถึง (๔) ก็ไดมีการบัญญัติเอาไวบางแลวนะคะ แตก็มิไดระบุใหชัดเจนในเรื่อง

ของการสงเสริมใหธุรกิจภาคเอกชน เพื่อใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดในเวที

การคาโลก ดังนั้น ดิฉันจึงขอความกรุณาใหบรรจุมาตรา ๘๔ (๕) นี้เอาไวดวยนะคะ 

ขอบคุณทานประธานคะ ขอบคุณทานคณะของกรรมาธิการยกรางคะ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กลุมทานวิชัย 

ใครครับจะอภิปราย อาจารยชวลิต เชิญครับ 

  นายชวลิต หมื่นนุช  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ชวลิต 

หมื่นนุช ครับ ของอาจารยวิชัยถอนครับ เพราะวาทานคุณหมอธีรวัฒนไดอภิปรายไปแลว

กอนหนานี้ครับ เร่ืองของพาณิชยนาวีครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถอนนะครับ 



 ๒๗๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๐๓/๓ 

 

  นายชวลิต หมื่นนุช  :  ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : แลวทานพิเชียรละ 

ก็หมอถอนไปแลวไมใชหรือ ทานพิเชียร ก็ถอนแลว จะใหกรรมาธิการเขาตอบ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็ถอนไปแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานกรรมาธิการ

ครับ วาอยางไรครับ ที่ทานมนูญศรีวา เชิญครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ตอง

ขอบคุณทางทานผูแปรญัตติครับ ในเรื่องของการสงเสริมใหธุรกิจภาคเอกชนสามารถ

แขงขันกับนานาประเทศในเวทีการคาโลก ------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๐๔/๑ 

 



 ๒๗๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๑๐๔/๑ 

 

แตดวยเหตุที่ในสวนนี้นะครับ เปนเรื่องของแนวนโยบายทางดานวิทยาศาสตร ทรัพยสิน

ทางปญญาและพลังงานครับ การที่จะเติมขอความในสวนนี้นะครับคงไมสอดคลองกับ   

ที่สวน ซึ่งในแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจที่ผานมานะครับ ที่ที่ประชุมไดพิจารณา

เห็นชอบไป มันครอบคลุมหมดแลวนะครับ ตามมาตรา ๘๓ (๑๓) ที่บัญญัติวา สงเสริม

และสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางดานเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมี

ความเขมแข็ง ซึ่งขอความในสวนนั้นก็จะครอบคลุมตามที่แปรญัตติก็เปนประสงคทุก

ประการ เพียงแตวา ตรงจุดที่กรรมาธิการตอนที่ประชุมใหญเติมในมาตรา ๘๓ เปนเรื่อง

แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ซึ่งจะตรงกวาในสวนนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานมนูญศรี รับได

ไหมครับ ไดนะครับ 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  ก็อยากใหคณะกรรมการยกรางนะคะ จริง ๆ      

แลวก็อยากจะใหบรรจุเอาไวในมาตรา ๘๕ (๕) นี่เอาไวคะ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรรมาธิการเขายืน

วามีนั่นแลว ไมอยางนั้นตองออกเสียงลงคะแนน ตอนที่เปนเจตนารมณ เขาบอกมีอยูที่อ่ืน

แลวทาน ไดไหม 

นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  มีอยูในมาตราไหนนะคะ ขอความกรุณา        

อีกสักครั้งคะ 

นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ในมาตรา ๘๓ ซึ่งเปนเรื่องสวนที่วาดวยแนวนโยบาย

ทางดานเศรษฐกิจ ๘๓ (๑๓) ที่ประชุมเพิ่มขึ้นใหมนะครับ ที่บัญญัติวา สงเสริม           

และสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหมีความ

เขมแข็ง ซึ่งก็ครอบคลุมกับที่ทานแปรญัตติหมดแลว สวนที่ทานอภิปรายเม่ือสักครูนี้ครับ 

ตรงในสวนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และการพลังงาน นี้นะครับ       

ทุกถอยคําที่ทานอภิปรายมา  นอง  ๆ  เขาจดไวหมดแลว  เมื่อกี้ผมแอบถามครับ 

ขอบพระคุณครับ  

 



 ๒๗๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๑๐๔/๒ 

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : รับไดไหมครับ 

ทานมนูญศรี ครับ 

นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  รับไดคะ เพราะวาเปนมาตรา ๘๓ (๑๓)           

ซึ่งเพิ่มขึ้นมาคะ ก็ขอบคุณคะ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบพระคุณ       

นะครับ เพราะฉะนั้นกรรมาธิการกับผูแปรเพิ่มตกลงกันได ก็จบมาตรา ๘๕ นะครับ       

ทานเลขาครับ 

นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

สวนที่ ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ไมมีการแกไข  มาตรา ๘๖       

มีการแก ไข  มีสงวนคําแปรญัตติอยู  ๕  กลุมครับ  คือ  กลุมที่  ๑  คือ  คุณพิ เชียร                   

อํานาจวรประเสริฐ  กลุมที่ ๒  คือ คุณอุทิศ ชูชวย  กลุมที่ ๓ คุณสมชัย ฤชุพันธุ กลุมที่ ๔ 

ของอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง และกลุมของคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทานครับ     

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ขออนุญาตสรุป แลวก็มีบางสวนไดแกตาม            

ผูแปรญัตติไปแลว ก็เพื่อใหรวดเร็วตามนโยบายทานประธาน ผมขออนุญาตกราบเรียน

ชี้แจงการแกไขในแตละวงเล็บดังนี้นะครับ ในมาตรา ๘๖ (๑) คณะกรรมาธิการไดเติม 

และสังคม ลงไป เปนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยตรงกับที่ทานวิชัย       

รูปขําดี ไดกรุณาเสนอคําแปรญัตติไว อันนี้ขอความตรงกันนะครับ ใน (๒) ขอความที่

กรรมาธิการตัดออกนะครับ ที่มีรอยขีดฆาวา โดยตองจัดใหมีการใหขอมูลที่ถูกตอง 

ครบถวน และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม           

และการเมือง ตลอดจนการจัดบริการสาธารณะ ตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูล สรุปผล     

การรับฟงความคิดเห็น และผลการตัดสินใจของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย อันนี้เนื่องจากเปน

ขอความซ้ํากับมาตรา ๖๖ ซึ่งไดผานการพิจารณาไปแลว โดยขอความในลักษณะเดียวกัน            

ก็ขออนุญาตตัดออก  เพื่อไมใหเกิดขอความซ้ํานะครับ ใน (๓) คณะกรรมาธิการไดเพิ่ม 



 ๒๗๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      อุทัยวรรณ ๑๐๔/๓ 

 

ขอความเกี่ยวกับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยเพิ่มเร่ืองการตรวจสอบในรูปแบบ

องคกรตางสาขาอาชีพ เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งตรงกับคําแปรญัตติของทานอุทิศ ชูชวย 

ขอความลักษณะเดียวกันนะครับ------------------------------------------------------------- 

 

        - ๑๐๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 ๒๗๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  นัชชา ๑๐๕/๑ 

 

สวนขอความที่ขีดออก คําวา และตองไมกระทําการที่มีลักษณะเปนการแทรกแซง        

การดําเนินงานของสื่อมวลชน ทั้งของรัฐและเอกชนในการเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

การใชอํานาจรัฐ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร นั้น เปนขอความซ้ํากับขอความใน

มาตรา ๔๖ วรรคสาม ซึ่งไดผานการพิจารณาไปแลวนะครับ คณะกรรมาธิการก็เลย      

ตัดออก เพราะขอความซ้ําซอนกันครับ ใน (๔) ที่คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งวงเล็บ       

ซึ่งขอความเดิมวา จัดใหมีมาตรฐานกลางในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผล     

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตองสงเสริมและสนับสนุนให

ประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น ตลอดจนตรวจสอบประเมินผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ขอความนี้ไดมีบัญญัติไวในหมวดวาดวย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะ ในมาตรา ๒๗๓ กับมาตรา ๒๗๘ ซึ่งจะบัญญัติ

รายละเอียดของเรื่องมาตรฐานการกํากับดูแลไวคอนขางสมบูรณนะครับ แลวก็เปนไป

ตามคําแปรญัตติหลาย ๆ ทาน เพราะฉะนั้นก็เลย เพื่อไมใหเกิดขอความซ้ํากัน ก็ขอ

อนุญาตตัด (๔) นี้ออก และขอความก็จะเปนไปอยางเดียวกัน ในมาตรา ๒๗๓ กับมาตรา 

๒๗๘ ครับ สวนใน (๖) ไดมีการแกไขถอยคําเทานั้นเองนะครับ ในความหมายเดิม         

แตเพื่อใหความหมายนั้นมีขอบเขตกวางขึ้นนะครับ โดยสรุปที่คณะกรรมการไดแกไข

ประการแรก ก็คือ ตัดในบทบัญญัติตาง ๆ ที่ซ้ํากับบทบัญญัติที่มีอยูแลวทั้งหมดนะครับ 

กับอันที่ ๒ ไดแกไขตามคําแปรญัตติของทานวิชัย รูปขําดี กับทานอุทิศ ชูชวย ก็จะเหลือที่

ยังแตกตางกันอยู ก็มีคําแปรญัตติของทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  ทานสมชัย ฤชุพันธุ  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ และก็ทานสุรชัย ๔ ทานที่ยังแตกตางกันอยูครับ 

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง 

รัฐธรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ก็สําหรับทานกรรมาธิการ ทานอุทิศก็ดี ทานพิเชียรก็ดี ไมติดใจแลว     

นะครับ ยังยืนยัน  ถายังติดใจ ผมจะขอไปทีละวรรคกันเลยนะครับ ฉะนั้นถาไปทีละวรรค  

 



 ๒๗๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 นัชชา ๑๐๕/๒ 

 

จะตองไปก็คงเริ่มตนที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ กลุมที่ ๕ กอนนะครับ วรรคหนึ่งมีดวย       

หรือครับ เดี๋ยว โทษนะครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  มีครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

วรรคหนึ่งกอนใชไหมครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  (๑) ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  โอ.เค.  

ของทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ หรือครับ  

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ใชครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

กลุมที่ ๔ คุณสมชัย ฤชุพันธุ ครับ ทานสมชัยครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ใน (๑) นี่ผมแปรไว ๒ ที่ แตวากรรมาธิการไดแกไขตรงกับที่ผมไว ๑ ที่ อีกที่หนึ่งไมติดใจ

ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ

ผม ติดใจ ๑ ที่ ไมติดใจ ๑ ที่ใชไหมครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ไมติดใจทั้งหมดครับ         

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ไมติดใจทั้งหมดนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : คือ ๑ นี่ ทานไดแกไขตามผมแลว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ใชครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  แตวาอีกที่หนึ่งทานไมแกไขให ผมก็

ไมติดใจที่ทานไมให  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ดวยความขอบพระคุณครับ  วรรคหนึ่งก็มีของอาจารยสมชัย ไมมีใครอยูนะครับ            

มาแลวหรือครับ ไหนครับ คุณอลิสาหรือครับ เชิญครับ  



 ๒๗๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 นัชชา ๑๐๕/๓ 

 

    นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธาน สสร. แลวก็          

ทานสมาชิกนะคะ ดิฉัน อลิสา พันธุศักดิ์ สสร. คะ ก็ในมาตราที่ ๘๖ นี้นะคะ อยากจะขอ

เพิ่มเร่ืองของในคําพูดที่วา รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน พอดีหาไมเจอคะ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : รวมทั้ง

หญิงและชาย ใชไหมครับ 

   นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  ขอประทานโทษนะคะ โดยของประชาชน      

ทั้งหญิงและชายที่มีสัดสวนใกลเคียงกันดังตอไปนี้ คะ ในความคิดนี้ เนื่องจากวา     

ประเทศไทยมีการบริหารการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย แบบเปนตัวแทน แลวก็

หลักการ การเปนตัวแทน จึงเห็นวา หลักการพื้นฐานที่สําคัญและสะทอนอยูในระบบ    

ตาง ๆ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะ อยางเชน สส. ตองเปนตัวแทนของประชากรจาก

เขตพื้นที่ เมื่อสังคมไทยมีผูหญิงและผูชายนะคะเปนองคประกอบอยางละครึ่งของจํานวน          

ประชากร--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                                                                  - ๑๐๖/๑ 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ๒๗๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๐๖/๑ 

 

ซึ่งหมายถึงผูหญิงก็ควรจะมีตัวแทน และผูชายก็ควรจะมีตัวแทนตัดสินใจในทุกระดับ 

สัดสวนนี้ดวยคะ ดิฉันก็อยากจะเห็นผูหญิงและผูชายมีสัดสวนในการมีสวนรวมมากขึ้น 

แลวก็เชื่อในหลักที่วา ผูหญิงและผูชายผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมมาแตกตาง

กัน วิถีชีวิต ความสนใจ ความตองการทักษะ ความชํานาญตาง ๆ จึงแตกตางกันออกไป 

ซึ่งหากในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะนั้น ถามีมุมมองทั้งผูชายและผูหญิง จะทําให

ความสมดุลก็เกิดขึ้นได และผลจากการตัดสินใจนั้น ก็จะตอบสนองความตองการวิถีชีวิต

ที่เหมาะสม และทั้งผูหญิง ผูชาย ก็จะไดรับผลประโยชนอยางเปนธรรมคะ เพราะฉะนั้น

อยากจะเรียนคณะกรรมาธิการใหพิจารณาในวรรคนี้ดวยคะ ขอบพระคุณมากคะ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

กรรมาธิการครับ เสียงออดออน ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ  

   (รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ทานโปรดดูที่กลุมของผมไดแปรญัตติ แตวาไปใสในตอนวรรคสุดทายของมาตรา ซึ่งเปน

ขอความและเจตนาเดียวกัน เพียงแตกลุมของอาจารยสมชัยใสไวกอนเขามาตรา ผมใสไว

ตอนทายสรุปมาตรา เพราะฉะนั้นขออนุญาตพิจารณาไปพรอมกันดีไหมครับ เพราะวาจะ

ไดเร็ว 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ดีครับ เชิญครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ถาอยางนั้นจะขออาจารยกรรณิการ

อภิปรายกอน และเดี๋ยวผมหัวหนากลุมจะขอทีหลังครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ครับ  เชิญอาจารยกรรณิการครับ 

 

 



 ๒๗๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๐๖/๒ 

 

    นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร สสร. คะ ในเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน ตรงสวนนี้นะคะ 

เสนอวา ใหมีสัดสวนของหญิง ชายใกลเคียงกัน ดวยเหตุที่วา มีอยู ๓ ประเด็นนะคะ  

   ประเด็นที่ ๑ ก็คือวา การมีสวนรวมของประชาชนที่ตามที่ไดมีการเสนอ        

แปรญัตตินี่ ไมวาจะมีการมีสวนรวมของประชาชนโดยทุกกลุม ทุกกลุมนั้น ตองมีเร่ืองของ

การ ตั้งแตการรับรูขอมูล การรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมใชประโยชนรวมกัน 

เพราะฉะนั้นการที่จะอยูรวมกันในสังคมไดนั้น ประกอบไปดวยทั้งหญิง ทั้งชาย หรือ   

กลุมตาง ๆ ดังนั้น การตัดสินใจทางการเมือง  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การสราง

ความเขมแข็งทางการเมือง รวมทั้งการพัฒนาทางการเมือง ในปจจุบันนั้น ควรจะไดมี

ขอมูล หรือควรจะไดมีผูที่เขามามีสวนรวม ที่เราเรียกวา ผูมีสวนไดสวนเสีย นั้น ใหมีความ

สมดุล เพื่อใหไดความคิด ความเห็น จากบุคคลตาง ๆ อยางรอบดานนะคะ เนื่องจากวา

เมื่อกี้ทานอลิสาไดนําเสนอวา ทั้งการกลอมเกลาเลี้ยงดูของทั้งผูหญิง ผูชายนั้นมีความ

แตกตางกัน ดังนั้น การที่เราจะมาระดมความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น คงจะเปนการ

ระดมความคิดเห็นไมใชฝายใดฝายหนึ่ง แตควรจะมีความสมดุลของความหลากหลาย

ของผูที่มาแสดงความคิดเห็น เชน ในเวทีที่เราไปรับฟงความคิดเห็นมา ก็จะมีความ

หลากหลายของกลุมคน คงไมใชวา เอาแตประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ก็จะไดแตความ

คิดเห็นดานเดียว แตเพื่อใหไดความคิดเห็นที่หลากหลาย การที่ในสังคมเรามีทั้งผูหญิง 

ผูชายนั้น ความคิดเห็นของผูหญิงก็จะชวยดึง หรือวาชวยสะทอนอีกความคิดหนึ่งในสังคม

นั้นไดนะคะ ตรงนี้ก็เลยเสนอวา การใหไดขอมูลที่ดี แลวก็ที่ไดสมดุลนั้น เพื่อประสิทธิภาพ

ในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย หรือการทํางานใดงานหนึ่งนั้น เหลานี้คิดวา  

นาจะไดมาจากความคิดเห็นหรือการมีสวนรวมของหญิงและชายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  

    ประเด็นที่ ๒ นะคะทานประธาน ก็คือวา จากการที่พวกเราไดไปรับฟง

ความคิดจากพื้นที่มานั้น ก็มีความคิดเห็นของประชาชนเสนอวา ในเร่ืองนี้นั้น ควรเพิ่ม

สิทธิเสรีภาพของสตรีในการมีสวนรวมทางการเมืองดวย ตรงนี้ที่เราไปรับฟงมานั้น ก็เลย

นําความคิดเหลานั้นมาสูสภาแหงนี้ เพื่อใหพิจารณาวา เสียงสะทอนจากประชาชนนั้น       

 



 ๒๗๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สุพิชชาย ๑๐๖/๓ 

 

ก็ยังสะทอนเร่ืองของการเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางการเมือง และนอกจากนั้น          

ก็คือวา จากการที่เราไปรับฟงจากกลุมเครือขายตาง ๆ  ไมวาจะเปนทั้งเครือขายผูหญิง 

หรือเครือขายอื่น ๆ นะคะ เครือขายผูสูงอายุ เครือขายคนพิการ ก็เรียกรองในสิทธิตรงนี้ 

วา ควรจะรับฟงความคิดเห็นของหลากหลาย ไมวาจะเปนผูหญิง แลวก็ทั้งผูชาย  

 

          - ๑๐๗/๑ 

  

  

  

 



 ๒๘๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สายชล ๑๐๗/๑ 

 

   ในสวนสุดทาย ก็คือวา ไมวาจะเปนการใชถอยคําวา การมีสวนรวมของ

ประชาชนตามมาตรานี้ หรือเร่ืองของสัดสวนของหญิงชายที่ใกลเคียงกัน นั้น ตรงนี้        

เราอาจจะยังใชขอความที่ยังไมดีนักนะคะ แลวก็การวางตําแหนงที่ทางของคํานี้อาจจะยัง

วางยังไมถูกตอง ตรงนั้นตองขอความกรุณาของทานกรรมาธิการชวยกรุณาพิจารณา   

แลวก็คํา ถอยคํา รวมทั้งตําแหนงที่จะวางในเรื่องสัดสวนของหญิง ชาย ที่ไหนก็ไดที่

เหมาะสมคะ กราบขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ  ก็กรรมาธิการใจออนหรือยังครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ใครทานอาจารยเจิมศักดิ์เอากอนเลยหรือครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ ในฐานะที่เปนผูแปรญัตติ     

นะครับ อยากจะกราบเรียนทานประธาน แลวก็กรรมาธิการชวยกรุณาฟงผมนิดหนึ่ง      

นะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

กรรมาธิการ เขาขอใหฟงเขาหนอยครับ เขาจะไดเร่ิมพูดนะครับ จะยอม จะยอมแลว      

ขอหนอยสั้น ๆ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  อยากขอความกรุณาทานฟงผม       

นิดเดียวนะครับ เร่ืองมาตรานี้เปนเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน ถาทานดู (๑) นี่ พูดถึง

เร่ืองการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวางแผน (๒) พูดถึงเรื่องการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง บริการสาธารณะ ทานนึกตามผมไปนะครับ ทานอยากจะเห็น

วา ชาย หญิง มีสัดสวนใกลเคียงกันไหม บริการสาธารณะ ทานดูนะครับ (๓) เราตองการ

การมีสวนรวมในการตรวจสอบการใช อํานาจรัฐ  การแทรกแซงการดําเนินงาน             

ของสื่อมวลชน ทั้งรัฐและเอกชนในการเสนอขาวสารขอมูล (๔) ทานอยากไหมครับ ที่จะ

ใหหญิง ชาย มีสวนใกลเคียงกันในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ทองถิ่น สนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น ทานอยาก 



 ๒๘๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สายชล ๑๐๗/๒ 

 

ที่จะใหทั้งผูชาย ผูหญิงมีสวนไหมครับ (๕) ทานอยากใหชายและหญิงมีสวนในการตรา

กฎหมาย เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองไหมครับ อยากใหชาย หญิง มีสวนในการ

ดําเนินกิจการสาธารณะของชุมชนไหมครับ และสุดทายอยากใหชายและหญิงมีสัดสวน

ใกลเคียงกันในการไปใชสิทธิเลือกตั้งไหมครับ ทานประธานครับ ถาดูรายละเอียดทั้งหมด

นี่ ผมเชื่อนะครับ วา ทานตองเห็นดวยกับผูแปรญัตติ ทานประธานครับ ผมจะกราบเรียน 

ทานประธานนะครับ สภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้ไดกําหนดกันในกรรมาธิการประสาน       

การมีสวนรวมและการประชามติ เวลาที่ผมกําหนดนโยบายนี่ อาจารยสมชัย ฤชุพันธุ   

เปนคนใหสติวา รัฐธรรมนูญนี่เปนเรื่องของแนวคิด และเปนเรื่องของผลประโยชนที่

แตกตาง เราตองฟงทั้งผูชาย ทั้งผูหญิง ใหไดสัดสวน เราตองฟงนักธุรกิจ เกษตรกร ผูใช

แรงงาน ขาราชการ ใหไดสัดสวน เพราะเราจะใหเขามีสวนรวม เราจะตองฟงเขา และเรา

ใหไดสัดสวนตามความเปนจริง เราจะไดไดขอมูลที่เปนจริงที่สุดเอามาเสนอกรรมาธิการ

ยกราง ผมไดใชนโยบายนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการ พูดกับกรรมาธิการประจําภาค 

พูดกับกรรมาธิการประจําจังหวัด ๗๖ จังหวัด วาการมีสวนรวมนี่ ตองดูตามสัดสวนของ

ความเปนจริง ระหวางทั้งเพศ ทั้งวัย ผูสูงอายุ และผูมีอายุนอย ทานประธานครับ 

เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงการมีสวนรวมในเรื่องกฎหมายใหญ คือ รัฐธรรมนูญ เราก็ใช

หลักนี้ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทานพิจารณานิดเดียวนะครับวา ถาอยางนั้นการมีสวน

รวมทั้งมาตราที่ผมพูดนี่สมควรไหม ผมเองจะไมสบายใจเลย ถาหากวาการมีสวนรวมบาง

เร่ืองมีแตผูหญิง โดยที่ผมเปนผูชายผมไมมีสวนเลย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พูดถึงคําวา 

สัดสวนชาย หญิงนี่ ไมไดหมายความวาผูหญิงเรียกรองสิทธินะครับ ผมเชื่อวา หลายเรื่อง

ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ เร่ืองการใหบริการก็ดี เร่ืองการตรวจสอบ ถาผูหญิงตรวจสอบเกง     

แตไมใหผูชายไดมีสิทธิ มีสวนรวมในการตรวจสอบนี่ ผมวาไมถูกตอง เพราะฉะนั้นถอยคํา

ที่ทั้งกลุมอาจารยสมชัยและกลุมผมไดเสนอ คือ ใหชายหญิงมีสัดสวนใกลเคียงกัน เพราะ

ผูชาย  และผูหญิงในประเทศไทยมีสัดสวนใกลเคียงกัน------------------------------------  

 

          - ๑๐๘/๑ 



 ๒๘๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๐๘/๑ 

 

ก็สมควรจะเปนเชนนั้น ผมเชื่อวา ดวยเหตุดวยผล ผมคิดวา ทานคงแกไขตรงนี้นะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญครับ คุณอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ คือ กรรมาธิการเขาก็ใหผมมาพูด      

ในเรื่องชายหญิงทุกที คือ กราบเรียนอยางนี้ครับวา ในกรรมาธิการนั้น ไมไดเคยขัดของ   

ในการมีสวนรวมของทั้งชายและหญิงที่ตองเทาเทียมกันนะครับ  อยางไรก็ตาม              

ในสิ่งที่จะเสนอดังตอไปนี้นั้น จะเสนอในแงการเขียนกฎหมายเปนหลักนะครับวา          

ถาเราเอาเรื่องการมีสัดสวนที่ใกลเคียงของชายและหญิงไปไวอยูขอความตอนตน      

แบบทานอาจารยสมชัยก็ดี หรือเอาไวตอนทาย ปด (๖) ของทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ดี     

นั้นในทางกฎหมาย มันจะกลายเปนเงื่อนไขของการใชอํานาจ หรือใชสิทธิตรงนี้ขึ้นไปทันที 

เพราะหมวดนี้เราตองการใหเปนเรื่องสิทธิของประชาชนทั้งมวลที่เกี่ยวของนะครับ ทีนี้  

พอไปใสตอนบนหรือตอนลาง มันจะกลายเปนวา การใชสิทธิตามแนวนโยบายในเรื่องนี้

นั้น ทุกเรื่องจะตองมีชายและหญิงในการมาดําเนินการเรื่องนั้นพรอมกัน อันนี้กระผมเอง     

พูดในแงรายกอนวา ฝายที่จะพยายามที่จะไมใหสิทธิตรงนี้ เขาก็จะอางวา กฎหมาย      

เขียนวา ทุกเรื่องการตรวจสอบชายหญิงจะตองมาดวยกัน โดยในสวนที่ใกลเคียงกัน      

ทั้ง ๆ ที่ผูหญิงอาจจะมอบมาทางผูชาย หรือก็เห็นดวยกันไปอยูแลว เพราะฉะนั้นเพื่อแกไข

จุดออน หรือการอางขอกฎหมายในเรื่องนี้ คณะกรรมาธิการก็เลยจะกราบเรียนเสนอเปน

อีกแนวหนึ่งวา จะขออนุญาตเพิ่มมาเปนอีกวงเล็บหนึ่ง เปน (๗) ขอความก็จะมีวา  เปน

ขอความใหมของ (๗) ที่เพิ่มเขามาใหมนะครับวา สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง

หญิงและชาย ใหมีโอกาสหรือบทบาทที่เทาเทียมหรือใกลเคียงกัน ซึ่งหมายความวา อันนี้

ก็จะไมเปนเงื่อนไขกฎหมาย แตวาจะครอบทุกเรื่องวา รัฐจะตองมีหนาที่ที่จะสงเสริมการมี

สวนรวมของทั้งหญิงและชายใหมีโอกาสและบทบาทที่เทาเทียมหรือเสมอกันเปนหลัก     

คือ เพื่อไมใหเกิดเงื่อนแงทางกฎหมายเกิดขึ้นครับ 

 



 ๒๘๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๐๘/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็พอรับฟงไดใชไหมครับ คุณอลิสาครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ คือผมคิดวา      

ไมตรงกับเจตนารมณทีเดียวนะครับ ถาเอาไปใสในอนุนี่ก็กลายเปนวา เราสงเสริมให     

ชายหญิงไดมีสวนรวม แตที่ผมพยายามดักไวกอน จะเห็นไหมครับ ผมอยากจะใหมี    

สวนรวมใน (๑)  (๒) ผมพยายามหยิบทุกคําเลย อภิปรายไวกอน ผมรูวา เดี๋ยวทานจะ

ออกรูปนี้ ผมเลยรีบพูดเสียกอนวา ทานอยากไหม (๑) อยากจะใหมีไหม (๒) อยากให     

มีไหม ผมไมตองทวนนะครับ เพราะฉะนั้นเจตนารมณของพวกผมนี่ตองการที่จะใหเปน

เงื่อนไข ก็คือ เปนเงื่อนไขที่จะเปน หนึ่ง สอง สาม สี่ แตคุณอัชพรพูดมีเหตุผลนะครับ     

กลัววาเงื่อนไขอันนี้ เขาเลยเอาไปบิดใช เพราะฉะนั้นทําใหเงื่อนไขใหออนสักนิดหนึ่ง      

ไดไหมครับ ผมคิดวา ยังพอเห็นอะไรบางอยาง เชน การมีสวนรวมของประชาชนตาม

มาตรานี้ ไปบัญญัติไวตอนทายนะครับ ตองคํานึงถึง ผมยอมใหใช คํานึงถึง มันบอกถึงวา 

ไมใชเปนเงื่อนไขตายตัว คุณจะมาอางไมได ตองคํานึงถึงสัดสวนของชายและหญิงที่

ใกลเคียงกัน ถาแบบนี้ออนตัวลงทันที แลวก็เห็นวา จะเปนเงื่อนไขในการเอาไปอางอยาง

นั้นอยางนี้ในทางกฎหมายไมได เพราะ ใหคํานึงถึง หรือ ตองคํานึงถึง นะครับ ขอความ

กรุณาลองพิจารณาตรงนี้สักนิดเถอะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

อีกนิดหนึ่งครับ ทานกรรมาธิการพยักหนาครับ เชิญทานอัชพรครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตถอยคําอีกสัก           

ครั้งหนึ่งครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ทบทวนอีกทีหนึ่งครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  การมีสวนรวมของประชาชน      

ตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของชายและหญิงที่ใกลเคียงกัน คือ ใหคํานึง ทานก็ 

บอกวา ออนตัว คุณมาอางอะไรไมได  

          - ๑๐๙/๑ 



 ๒๘๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 ปทิตตา ๑๐๙/๑ 

 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ           

ผม ปกรณ ปรียากร  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ เนนคําวา ใหคํานึงถึง มากกวาที่จะเปน       

ตองคํานึงถึง ใชไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  หมายความวาทานอยากจะเปลี่ยน

คําวา ตอง เปน ให ใชไหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ไมใช ตอง ใชไหมครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทีแรกผมบอกวา ตอง ทานบอก      

ใหคํานึงถึง ไดไหม ใชไหมครับ ยินดีครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ตกลงวาตกลงกันไดนะครับ ใหคํานึงถึง นะครับ การมีสวนรวมของประชาชน ซ้ําอีกที      

นะครับ การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ใหคํานึงถึงสัดสวน  โอ.เค. ครับ         

ไดครับ ไมมีทานผูอ่ืนติดใจนะครับ ขอผานวรรคนี้นะครับ ตอไปเปนวรรคที่ ๓ นะครับ         

มีทานพิเชียร เจาของ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ กระผม พิเชียร 

อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ผูแปรญัตติกลุม ๑ ใน (๓) นี้นะครับ ทางกลุมเราไดแปรญัตติ

นะครับ โดยไดเพิ่มขอความในบรรทัดที่ ๒ และบรรทัดที่ ๓ นะครับ ความเปนดังนี้นะครับ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

ทุกระดับ แลวเราก็เพิ่มคําวา และทุกสวนราชการ นะครับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพที่

หลากหลาย แลวเราก็เพิ่มบรรทัดนี้เขาไปอีก ๒ บรรทัด นะครับ ยาว ๆ เลยวา โดยรัฐ     

ตองจัดตั้งสมัชชาประชาชนขึ้น ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ  ภายใน            

หนึ่ ง ร อยแปดสิบวัน  นับแต วั นประกาศใช รั ฐธรรมนูญนี้  และรั ฐต องจั ดสรร         

งบประมาณสนับสนุนคาใชจายในการจัดตั้งและดําเนินงานตาง ๆ อยางพอเพียง นะครับ 

รายละเอียดในสวนนี้ กระผมจะขออนุญาตใหทานอรรครัตน รัตนจันทร ไดกรุณา       

เสนอในรายละเอียดครับ ทานประธานครับ 

 



 ๒๘๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 ปทิตตา ๑๐๙/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

เชิญทานอรรครัตนครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพครับ กระผมขอนุญาตพูดในสวนของการใหมีการจัดตั้งสมัชชาประชาชน          

ขึ้นในทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศนะครับ คําวา สมัชชา ก็เราในสวนของ สสร.        

ก็นาจะรูจักกันดีอยูแลว เนื่องจากในความหมายของผม ก็คือ สวนหนึ่งมาจากสมัชชา

ประชาชน แลวสมัชชาประชาชนในระดับจังหวัดก็มีการเลือกตั้ง จนกระทั่งมาถึง          

เปนสมัชชาแหงชาติ  ซึ่ งได มีพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ งจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะครับ จนกระทั่งมาเปน สสร. เราในปจจุบันนี้ ผมเลย       

มีความคิดวา เมื่อเราเสร็จจากภารกิจนี้แลว เราควรจะกลับไปทํางานสนองบุญคุณ        

แกประเทศชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยทํางานในลักษณะที่ เปน

อาสาสมัคร ไมไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเหมือนอยางเราปจจุบันนี้นะครับ คือ เปน      

การเขาไปทํางานในการมีสวนรวม และการชวยเหลือในการบริหารงาน ตลอดจน           

การตรวจสอบอํ านาจรั ฐ ในทุกระดับ  ดั งที่ ได มีการแปรญัตติ ไว ในตรงนี้ ครับ                    

ขอกราบขอบคุณครับ สวัสดีครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ สั้นดีนะครับ กระชับดี มีทานอุทิศ ชูชวย ก็วรรคสามเหมือนกันนะครับ            

จะเชิญใหใครแทนหรือเปลา ไมมียกมือ ผานเลยหรือครับ ทานอุทิศครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ผานเลยครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ  ก็ กรรมาธิ การรั บ ไดนะครับ  ข อ เสนอของกลุ มคุณพิ เ ชี ย ร                   

เชิญทานปกรณครับ  

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพ                  

ผม ปกรณ ปรียากร กรรมาธิการ ขอ เ รียนชี ้แจงทานผู แปรญัตติวา  ที่ไดเสนอวา              

ใหจัดตั้งสมัชชาประชาชนขึ ้นทั ้ง ในระดับจังหวัดและระดับประ เทศภายใน             

หนึ่งรอยแปดสิบวัน นับตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และรัฐตองจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 



 ๒๘๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                 ปทิตตา ๑๐๙/๓ 

 

คาใชจายในการจัดตั้งและดําเนินการตาง ๆ  อยางพอเพียง ผมเรียนวา  ถาเราเขียน     

ในลักษณะเชนนี้นะครับ มันจะเกินกวาสิ่งที่เราเรียกกันวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ --- 

 

               - ๑๑๐/๑ 

 

 



 ๒๘๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          ประไพพิศ ๑๑๐/๑ 

 

เพราะวา คําวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นั้น เปนการกําหนดพื้นฐานที่รัฐจะตองทํา    

ซึ่งขอความที่เรากําหนดไวใน (๓) นี่ มันก็สามารถที่จะใหรัฐในแตละชวงเวลานี้นะครับ 

สามารถไปดําเนินการไดอยูแลว แตทีนี้เวลาที่เราใชคําวา สมัชชาประชาชน ก็ดี หรือ สภา

ประชาชน ก็ตามนี่ เราจะพบวา ในอีกทางหนึ่งนี่ ในแงของกระบวนการของการมีสวนรวม

ของประชาชนในทุกระดับของบานเรานี่นะครับ เราจะเห็นชองทางของการมีสวนรวม      

ในความเปนจริง ทั้งในลักษณะที่เปนการมีสวนรวมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสังคม       

แตละแหง ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป สวนการมีสวนรวมอยางเปนทางการ

นั้น เราก็จะเห็นชัดนะครับวา มีกฎหมายหลายฉบับที่เปดชองทางใหประชาชนสามารถ

เขามามีสวนรวมในรูปแบบตาง ๆ เชน ในกรณีของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

มีพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประชาชนก็สามารถจะเขามามีสวนรวมในการสรรหาหรือเลือกตั้ง

กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่ในระดับตําบลและหมูบาน แตใน

ขณะเดียวกันนั้น ในทางการเมือง ซึ่งเปนการมีสวนรวมโดยตรงของประชาชน ก็สามารถที่

จะเขามามีสวนรวมในการจัดตั้งสภาทองถิ่นตาง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ก็คือ องคการ

บริหารสวนจังหวัด ในระดับเทศบาล ก็คือ ตัวเทศบาลตาง ๆ นะครับ ในระดับตําบล หรือ

แมแตการที่จะสามารถตั้งกลุมหรือองคกรตาง ๆ อยูมากมายตามกฎหมายที่เราไดพูดกัน

มาแลวก็ไดเขียนเอาไวคอนขางกวาง ผมทราบดีวา ทานผูเสนอนี่นะครับ มีความปรารถนา

ที่จะใหองคกรที่เปนทางการนี้เกิดขึ้น แตถาเรามีองคกรที่เปนทางการในลักษณะตาง ๆ นี่

มากเกินไป อาจจะทําใหเกิดภาวะของการกระทบกระทั่งในลักษณะของการใชอํานาจที่

ขัดกันก็เปนได ในลักษณะเชนนี้ ผมคิดวา สิ่งที่เราเขียนไว ถาเราอานขอความอีกครั้งหนึ่ง

นะครับ ก็คือ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน อยางที่กลาวแลวนี่ ก็จะ

เปนเรื่องที่ชัดเจนในการตรวจสอบอํานาจรัฐทุกระดับนะครับ และเราจะเห็นวา พอเรา    

พูดถึงการตรวจสอบอํานาจรัฐนี่ มันก็จะมีเร่ืองของการตรวจสอบอํานาจในอีกสวนหนึ่ง          

ในหมวดที่วาดวยการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งอยูในอีกหมวดหนึ่งอยูแลว

นะครับ ก็เรียนชี้แจงทําความเขาใจแคนี้ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :           

ก็มีเหตุผลนะครับ คุณอรรครัตนครับ เชิญครับ 



 ๒๘๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           ประไพพิศ ๑๑๐/๒ 

 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่ เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร ครับ ถาทางคณะกรรมาธิการยกราง              

วาอยางนั้น ผมก็ไมคัดคาน เพียงแตวา อยากจะขอกลาวสักเล็กนอยครับทานประธาน 

อยางนี้ครับ ผมมองวา วันหนึ่ง วันนี้เรากลับเขามาแลว เราเขามามีบทบาทในการราง

กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ ในตรงนี้ ซึ่งถือวา เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศชาติ      

เรานะครับ เราก็มีความรูพอสมควร และสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับอํานาจรัฐ และในสวนตาง ๆ ที ่

ทั้งภาคประชาชนตาง ๆ ก็ถูกบรรจุไวอยูในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นผมเลยคิดวา           

เรานาจะมีสวนหนึ่งที่กลับไปทดแทน ผมถึงบอกวา นั่นเปนสวนหนึ่งของการเปน

อาสาสมัครนะครับ ไมไดมามีเงินเดือน มีคาตอบแทน เหมือนเชนปจจุบันนี้ เพียงแตวา

เปนชองทางหนึ่งที่จะทําใหพวกเรานี่สามารถกลับไปแทนคุณแผนดินได ซึ่งในตรงนี้     

บางขอความซึ่งอาจจะมีขอติดขัดอยูบาง แตวาถาสามารถที่จะบรรจุไวเปนแนวทาง   

คลาย ๆ กันอยางนี้วา ใหเราสามารถจะไปดําเนินการอะไรไดอยางใดอยางหนึ่ง ก็จะเปน

พระคุณครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็มีบันทึกไวแลวนะครับ ความจริงกรรมาธิการในสภาก็บันทึก ในจดหมายเหตุก็ดี         

หรือแมกระทั่งเจตนารมณก็ดีนะครับ นั่นแสดงวา ถาบันทึกอยางนี้แลว ก็ไมติดใจแลว       

ใชไหมครับ  

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ใชครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณครับ ก็ไป (๖) นะครับ (๖) มีอยู ๒ ทาน ทานสุรชัยกอนนะครับ เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๘๖ (๖) ครับ 

ผมขออนุญาตทานประธานอยางนี้ครับวา ผมจะใชเวลาครึ่งหนึ่ง แลวก็สวนที่เหลือของผม

อีกครึ่งหนึ่งจะมอบหมายใหทานสมเกียรติ รอดเจริญ เปนผูนําเสนอเพิ่มเติมครับ  ๘๖ (๖)  

 

 



 ๒๘๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                      ประไพพิศ ๑๑๐/๒ 

 

มีขอความอยางนี้ครับทานประธาน สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ       

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข --------------------- 

 

          - ๑๑๑/๑ 

 



 ๒๙๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนที ๑๑๑/๑ 

 

รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสะดวกในเขตพื้นที่อาศัยจริงหรือ

ประกอบอาชีพ ประเด็นที่กระผมไดขอแปรญัตติเพิ่มเติม ก็คือ เร่ืองของการสงเสริมให

ประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่อาศัย หรือพื้นที่ที่ประชาชนไดประกอบอาชีพ 

ประเด็นนี้ตองขอกราบเรียนกับทานประธานวา เนื่องจากในสภาพความเปนจริงแลว 

ปจจุบันพี่นองประชาชนไดมีการเคลื่อนยายถิ่นที่อยู หรือเคลื่อนยายสถานที่ประกอบ

อาชีพอยูเปนประจํา โดยเฉพาะพี่นองชาวชนบท จะเคลื่อนยายเพื่อประกอบอาชีพใน

กรุงเทพมหานครหรือตามเมืองใหญ ๆ นะครับ ประชากรในสวนนี้เราจะเรียกวา ประชากร

เคลื่อนที่ หรือจะเรียกวา เปนประชากรแฝงของแตละจังหวัด หรือแตละเมืองก็ได ทีนี้เมื่อมี

การเลือกตั้งในแตละครั้งนั้น ตามกฎหมายเลือกตั้ง กําหนดใหพี่นองประชาชนในสวนนี้

ตองกลับไปใชสิทธิในพื้นที่ที่ตัวเองมีภูมิลําเนาอยู ก็ทําใหเกิดเปนภาระกับพี่นองประชาชน

ในสวนนี้ ทั้งในเรื่องของภาระคาใชจายในการเดินทาง กับภาระในเรื่องของเวลาที่ตอง

สูญเสียไปในการเลือกตั้ง จะเห็นไดวา อุปสรรคตรงนี้เปนอุปสรรคที่ทําใหการสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองเปนอุปสรรค

นะครับ กระผมเห็นวา ถามีความเปนไปได เรานาจะระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยวา 

รัฐจะตองสงเสริมใหประชาชนมีสิทธิในการที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ที่ตัวเองอยู

อาศัย หรือพื้นที่ที่ตัวเองไดประกอบอาชีพอยู ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น สามารถทําไดงาย        

ในกรณีเดียวกับที่เราเปดโอกาสใหคนไทยในตางแดนไดมีโอกาสไดใชสิทธิในประเทศที่อยู 

ก็เชนเดียวกันครับ ทานประธาน เอาหลักการเดียวกันมาใหพี่นองประชาชนคนไทยที่เขา

เคลื่อนยายถิ่นที่อยูในการทํามาหากินเปนชั่วครั้งชั่วคราวไดมีโอกาสใชสิทธิเลือกตั้ง       

นะครับ โดยที่ไมตองเดินทางกลับไปภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน ก็จะทําใหการมีสวนรวม

ในทางการเมืองของพี่นองประชาชนนั้น ไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนี้ ผมขอมอบหมายใหทานสมเกียรติ รอดเจริญ นําเสนอเพิ่มเติมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็คงจะตอเนื่องจากทานประธานสุรชัยทานดําเนินการไวนะครับ ก็คือ  



 ๒๙๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               กุลนที ๑๑๑/๒ 

 

โดยปกติของแรงงานในภาคตาง ๆ ที่ขณะนี้ก็ไดโยกยายถิ่นฐานตัวเองมา อยางที่           

ทานประธานสุรชัยไดกลาวไวแลวนะครับ สวนมาก็คนตางจังหวัดในทุกภาคสวนก็เขามา

อยู ในกรุ ง เทพ  หรือไมก็อยู ในสวนภาคแรงงานอุตสาหกรรมตาง  ๆ  อยาง เชน                  

ดานนิคมอุตสาหกรรม ทางดานบางปะอิน ทางดานสมุทรปราการ ทางดานแหลมฉบัง 

หรือไมก็ที่ระยอง หลาย ๆ ที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรม ก็จะมีแรงงานเขาไปอยู เมื่อมีแรงงาน   

เขามาอยู เมื่อถึงเวลา จะมีการทําหนาที่ตามสิทธิที่ไดรับตามรัฐธรรมนูญนี้ในการมี      

การเลือกตั้ง ก็คอนขางจะมีประสบปญหา มีปญหาอุปสรรคมากมายนะครับ ไมวาในเรื่อง

คาใชจายในการเดินทางกลับนะครับ ไปดําเนินการทําหนาที่ตามสิทธินั้น เมื่อเดินทาง

กลับไปแลว  มีคาใชจายแลว ก็ยังมีการขาดรายไดในสวนที่ตัวเองสมควรจะไดรับในกรณี

ที่ ถาเผื่อบางโรงงาน หรือบางหนวยงานมีการทํางานในระบบลวงเวลา หรือโอที (OT – 

Over Time) อยางที่วานี้นะครับ ในวันเสาร อาทิตย เขาก็จะขาดตรงนี้ไปดวย ก็กลายเปน

วาทั้งขาดรายไดดวยและยังมีคาใชจายเพิ่ม ก็ทําใหการดําเนินการที่จะไปทําหนาที่ตาม

สิทธิที่ไดรับตามรัฐธรรมนูญนี้ก็ไมมีโอกาส เขาจึงขอโอกาสโดยการที่ใหทําอยางไรก็ไดให

พวกเขามีสิทธิที่จะมาใชสิทธิในกรณีที่เขามาอยูในโซน (Zone) ตาง ๆ ภาคสวนตาง ๆ 

ดังที่ผมไดกลาวมาแลวเมื่อกี้ แทนที่จะกลับไปใชสิทธิในตางจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลําเนา

ดั้งเดิมอยู ก็มีวิธีในการนําเสนอครับ ในหลายที่ ก็คือ ใชทะเบียนจากโรงงานหรือสําเนา

จากโรงงาน ซึ่งบางโรงงาน  ก็อาจจะมีปญหาอุปสรรคที่ เจาของโรงงานไมยอมให

ดําเนินการอยางนั้น เพราะเห็นวาเปนการซองสุมกําลังคนมากเกินไป อาจจะไมอนุญาต 

เราก็ใชทะเบียนกลางมาเปนตัวชวยไดนะครับ ----------------------------------------------------  

 

                   - ๑๑๒/๑ 



 ๒๙๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           นงลักษณ ๑๑๒/๑ 

 

หรือไมก็เอาทะเบียนจากการที่ไปลงทะเบียนเกี่ยวกับเร่ืองการประกันสังคมไว มาเปน

ตัวกําหนดในกรณีที่ถาไปอยูในภูมิลําเนาที่ปฏิบัติจริงและอยูจริงในชวงสุดทายกอนที่จะ

ไปสิทธินะครับ อยางเชน ผมอยูที่บุรีรัมย ยกตัวอยางเชน ผมอยูที่บุรีรัมยบานเดียวกับ     

คุณการุณนี่ แตผมมาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอยูสมุทรปราการ ถึงเวลาจริง ๆ        

ในกรณีที่ผมจะเลือกตั้งจริง ๆ ผมตองกลับไปเลือกตั้งที่บุรีรัมย ก็คงจะลําบากอยางที่

กลาว ก็ขอที่จะมาเลือกตั้งในสมุทรปราการเสียนะครับ แลวก็การที่มาเลือกตั้งที่

สมุทรปราการนี่ ก็จะเปนผลดีอีกอยางหนึ่ง ในกรณีที่ผมจะไดใช สส. ที่ผมเลือกมานี่ใหได

ดูแลผมในสิ่งที่ผมตองการในพื้นที่ที่ผมอยูจริงนะครับ สวนผมไปเลือกที่บุรีรัมย แลวผม

กลับมาที่สมุทรปราการ ก็กระไรอยู เพราะผมเลือกที่บุรีรัมย แลว สส. ที่ผมเลือกก็ไมไดมา

ดูแลใกลชิดผม เพราะวาขอเท็จจริงแลวผมอยูที่สมุทรปราการ อยางนี้เปนตน ก็มีคําถาม

อีกวา ถาเผื่อจะทําแบบนี้ มันก็คงมีขอกฎหมายมากมายที่ไมสามารถจะทําได เพราะวา 

คนบางคนมาอยูยี่สิบสามสิบป แลวไมเคยที่จะยายทะเบียนบานมาเลยจะทําอยางไร       

อันนี้ก็คงจะเปนหนาที่ของ กกต. ที่จะออกกฎระเบียบในการที่จะทําใหมันถูกตองตาม

กฎหมายตั้งแตตน เพราะเรามีกฎหมายเบื้องตนอยูแลว การยายออกจากบานจาก       

เคหะสถาน ๑๕ วันไปแลว มันก็ตองมียายจริง ถาเผื่อไมยายจริง ก็ถือวา ทําผิดกฎหมาย 

สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่จะชวยกําหนดใหเกิดบุคคลที่อยูในพื้นที่จริง และเลือกตั้งในพื้นที่ที่

ตัวเองอยูจริงไดนะครับ แลวก็เปนอีกตัวหนึ่งที่จะชวยชี้วัดใหเห็นวา ถาเผื่อมีการยาย

ถูกตองตามกฎหมายแลวนะครับ บุคคลเหลานั้นก็จะเปนตัวในการคํานวณจํานวนตัว สส. 

ดวยนะครับ ถาเผื่อยายจริง มาอยูจริง บางจังหวัดอาจจะนะครับ จํานวน สส. ลดลง        

บางจังหวัดจํานวน สส. อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะใชประชากรจริงที่อยูในพื้นที่นั้น แลวก็         

อีกอยางหนึ่งเปนการชวยคํานวณเงินรายเฉลี่ยตอหัวที่รัฐจะสนับสนุนนะครับ จะได

ถกูตองตรงตามความเปนจริงครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ใชสิทธิเต็มเปะ ๕ นาทีครับ ทานกรรมาธิการ เชิญทานประพันธครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  กระผม  ประพันธ  นัยโกวิท  กรรมาธิการครับ  ในราง                  



 ๒๙๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           นงลักษณ ๑๑๒/๒ 

 

มาตรา ๘๖ (๖) นี้ เปนหลักการที่ยกรางขึ้นมาใหมนะครับ เปนบทบัญญัติซึ่งตองการจะให

ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาในระยะยาว โดยใหการศึกษากับประชาชน และในประโยค

สุดทายนี่ เพิ่มขอความวา สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง นะครับ ทีนี้ในประเด็น     

ที่ทานขอแปรญัตติ เพิ่มเขามา  โดยเพิ่มคําวา  โดยสะดวกในเขตพื้นที่อาศัยจริง            

หรือประกอบอาชีพ นี่นะครับ ถามาใสไวในตรงนี้ มันจะทําใหความหมายตรงนี้แคบลง    

นะครับ และอยากจะกราบเรียนวา ในกรณีซึ่งมีการยาย อยางที่ทานยกตัวอยางวา      

ยายจากบุรีรัมยมาทํางานสมุทรปราการนี่นะครับ ทานสามารถที่จะเลือกตั้งนอกเขต

จังหวัดไดอยูแลวนะครับ เปนสิ่งที่สามารถทําไดอยูแลวนะครับ เพียงแตวา ประเด็นที่ทาน

เสนอวา ถามาอยูสมุทรปราการแลว แตจะใหเลือก สส. ที่สมุทรปราการดวย อันนี้โดยที่

ทะเบียนบานยังอยูที่บุรีรัมยนี่ มันจะขัดแยงกันนะครับ เพราะทะเบียนในการคํานวณ สส. 

เขาคํานวณที่บุรีรัมย เพราะทะเบียนบานอยูนั่นนะครับ แตถาจะใหมาลง แลวเลือก สส. 

สมุทรปราการที่ทานมาทํางาน ก็ยิ่งเปนปญหา ถาจะใหถูกกฎหมายใหเรียบรอยนี่นะครับ 

ก็โอนทะเบียนมาได ซึ่งทําไดอยูแลวนะครับ แลวก็ในสวนราชการหลายแหง อยางเชน 

ทหารนี่นะครับ ก็เวลามาเปนทหารประจําการ เขาก็มีการยายทะเบียนบาน มันสามารถ

ทําไดอยูแลว อยางไรก็ตาม ขอเสนอของทานสามารถที่จะนําไปพิจารณาในรายละเอียด

ในกฎหมายลูก กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. หรือการไดมาของ 

สว. ก็จะรับขอสังเกตทานไปนะครับ แตทานจะมาเขียนที่นี่ มันจะทําใหแคบลง เพราะวา

เจตนาเราตองการจะใหมีความหมายกวางวา การสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง

มีตั้งหลายวิธีนะครับ นอกจากอํานวยความสะดวกเรื่องเขตพื้นที่ในการประกอบอาชีพ

แลว ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ อยางเชน เมื่ออาทิตยกอนก็มีคนพิการมาวา ทําอยางไรจะ

ใหคนพิการไดใชสิทธิเลือกตั้งที่สะดวกขึ้น คนตาบอดนี่จะทําอยางไร แลวก็คนที่ตองใช     

ภาษามือนี่ จะชวยเขาอยางไร นี่ก็อยูในความหมายพวกนี้หมดนะครับ รวมทั้งจัดโมบาย  

ยูนิต (Mobile unit) อะไรตาง ๆ นี่ครับ--------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๑๓/๑ 



 ๒๙๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๓/๑ 

 

คือถาไปเขียนไวอยางนี้นะครับ    มันจะแคบไปครับ ผมวา ทิ้งไวตามที่กรรมาธิการยกราง

นี่  จะกวางกวา  แลวก็ รับขอสังเกตของทานไปพิจารณาในกฎหมายลูกนะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  พอใจ

ไหมครับทานสุรชัยครับ หรือจะใหทานสมเกียรติยืนยัน หรือทั้งคู เชิญครับทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ พอใจครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมากครับ ตกลงวามาตรา ๘๖ ไมตองโหวตเลยนะครับ ทุกมาตรา ทุกอนุมาตรา

ผาน  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ครับผม 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กอนที่จะผานมาตรานี้นะครับ      

ผมขออนุญาตหารือนิดหนึ่ง ในตอนทายที่ผมไดขอเติมไว และกรรมาธิการก็กรุณาเติมมา

บางสวน แลวผมก็ลดทอนไปตามลําดับนี่ ก็คือในเรื่องของ ผมเองก็ตัดสินใจไปวา ใสวา 

คํานึงถึง ซึ่งก็ลดหยอนไปเยอะ ที่ทานบอก ใหมีสัดสวน ผมก็บอกวา คํานึงถึง ตองมี ตอง

คํานึงถึง เสร็จแลวทานอาจารยปกรณก็บอก ขอใหคํานึงถึง ไดไหม อยา ตอง เลย เอา ให 

ไดไหม ผมก็ตอบปากเร็วไปนิดหนึ่งครับ เอา ได ผมก็คิดวา อยากจะใหผานเร็ว ๆ ทีนี้

สมาชิกจํานวนไมนอยเลย เขาก็บอกผมวา ๑. ใหลดไปแค คํานึงถึง นี่ ก็เกือบจะไมมีอะไร

แลว ขอความกรุณาแกถอยคํา คําวา ให เปน ตอง สักนิดหนึ่งไดไหมครับ ซึ่งผมเองก็ไป

เรียนอาจารยปกรณ อาจารยปกรณก็เห็นใจตรงนี้นะครับ ไมอยางนั้นผมจะลําบาก        

นิดหนึ่ง คือ ผมก็ประนีประนอม แลวผมก็รีบตัดสินใจไปหนอย ความจริงถาผมบอกวา      

ขอสักสองสามนาที เดิน คําวา ตองคํานึงถึง นี่ เดินถามอีกสักสองสามนาที ก็จะไดบอกได

ถูกตองนะครับ แตวาถายังไมไดผานมาตรานี้ ยังอยูในมาตรานี้ ทานจะกรุณาก็จะเปน

พระคุณครับ  

 



 ๒๙๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๓/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ยังไมผานนะครับ ทานอาจารยวิชาครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ พูดถึงเรื่องสตรีเทาเทียมกับบุรุษแลวนี่ ผมก็อยากจะใหหมด

นะครับ มีอะไรก็อยากจะใหครับ ความจริงถาไมมีบุรุษ โดยเฉพาะทานอาจารยเจิมศักดิ์

มาพูดทีหลัง อาจจะยกใหมากกวานี้ก็ไดครับ สิ่งที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ที่เสนอมา ผมวา

เปนเพียงเรื่องถอยคํานะครับ ผมอยากจะเรียนวา ขึ้นตนนี่ เราก็บอกแลวนะครับ       

มาตรา ๘๖ นี่ รัฐตอง อยูแลวนะครับ แลวทุกอณูของแนวนโยบายแหงรัฐนี่ รัฐตอง รัฐตอง 

รัฐตอง ตลอดเวลา แลวขางในนี่นะครับ เราก็จะเขียนสงเสริมให เห็นไหมครับ สงเสริมให 

สนับสนุนให จัดให นะครับ นี่มันเปนวิธีการเขียนแลวก็วางแนวอยางนี้ครับวา สิ่งเหลานี้    

ที่ใหนี่ รัฐตอง ครับ ตองให ซึ่งมันจะครอบคลุมอยูแลวครับทานอาจารยครับ ตองเรียนวา

มันเปนแนวการเขียน มิฉะนั้นเราตองเปลี่ยนหมดเลยครับ ทั้งระบบครับ ทานอาจารย      

ที่เคารพครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานนะครับ     

คือตรง รัฐตอง อยูแลวนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตอง ตองคํานึงถึง นะครับ มันก็สอดคลอง

กันครับ เพราะเวลาเราบอก รัฐตอง เที่ยวนี้ก็จะตอง ตองคํานึงถึง ก็นาจะสอดคลอง      

นะครับ เปนเรื่องถอยคําเทานั้นละครับ แตวามันทําใหผมสบายใจนิดหนึ่ง เพราะเมื่อกี้นี้

ผมตัดสินใจไวไปนิดหนึ่ง ทุกทีผมก็พยายามเดินเฟนดูกอนสักพักหนึ่ง แลวคอยยอม       

หรือวาจะตองประนีประนอมอยางไรนะครับ แตวาเมื่อกี้นี้ผมเดินไปผมก็โดนอาจารย

เกียรติชัยก็บอกวา เฮย ยู (You) ทําไมไปเร็วอยางนี้ ผมก็เดินตอ ๆ ไปเจออีกคนหนึ่ง      

เดินกลับมาเจอทางนี้อีกทีหนึ่ง ทานกรุณาผมสักนิดหนึ่งไดไหมครับ ไมมีอะไรเสียหาย  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ความจริงทานก็บอกวา ถาเปนตัวมาตราแลวก็ รัฐตอง นะครับ ถาเปนอนุมาตราแลว    

ตอง ให ใชไหมครับ เชิญอาจารยสมคิดครับ  

 

 



 ๒๙๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๑๓/๓ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรรมาธิการไดหารือกันแลวนะครับ เขาใจวา คําที่เขียนนี่อยูในวรรคที่ ๒ นะครับ 

ไมไดอยูในอนุใดอนุหนึ่งโดยเฉพาะ คําวา ตอง ก็นาจะเขียนไดนะครับ กรรมาธิการก็รับได

ครับ ใสคําวา ตอง ก็ไดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมาก ถาอยางนั้นก็พอใจนะครับ คราวนี้ขอผานมาตรา ๘๖ ไปไดโดยไมมี    

ขอโตแยงใด ๆ นะครับ ขอบพระคุณมาก ตอไปครับ เชิญทานเลขาครับ ออ มีคางอยู      

นะครับ มาตรา ๗๗ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

 

- ๑๑๔/๑ 

   

   



 ๒๙๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๔/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ ทั้งหมดนี่จะมีเหลือคางอยูในมาตรา ๗๗ 

(๑๐) กับ (๑๑) ซึ่งเปนเรื่องการใหสวัสดิการการดูแล การดํารงชีพของเจาหนาที่ของรัฐ    

ซึ่งทานอาจารยกิตติไดกรุณาเสนอ และที่ประชุมแขวนไว โดยใหทางฝายกรรมาธิการ     

ยกรางไปหารือกับทานอาจารยกิตติ ผลจากการหารือก็คือ ไดมีการแกไขในมาตรา ๘๓ 

(๒) เร่ืองการออม เพื่อการชราภาพ เราเติมจาก ออม เพื่อการชราภาพสําหรับประชาชน 

และเติมเจาหนาที่ของรัฐ ไปตรงโนน สวนมาตรา ๗๗ (๑๐) (๑๑) นั้น ก็จะยุบรวมเหลือ

เพียง (๑๐) วงเล็บเดียววา รัฐตองดําเนินการใหเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชน    

อยางเหมาะสม อันนั้นก็จะเปนการเติมตามที่ทานอาจารยกิตติเสนอมา ก็จะครบถวนครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ตกลงพอใจไหมครับ ใครเจาของ ไมมีเสียงยกมือคัดคาน  พอใจอยางนั้นนะครับ 

ขอบพระคุณมากครับ มาตรา ๗๗ ผาน เชิญตอครับ ทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  หมวด ๖ 

รัฐสภา ไมมีการแกไข  สวนที่ ๑ บททั่วไป ไมมีการแกไข  มาตรา ๘๗ ไมมีการแกไข         

มีสมาชิกผูแปรญัตติของสงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไมมีการแกไข หมวด ๖ รัฐสภา มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นใชไหมครับ อาจารย       

คมสันใชไหมครับ อาจารยคมสันมาหรือยังครับ เชิญครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ 

กระผม คมสัน   โพธิ์คง กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ในประเด็นของ

เร่ืองรัฐสภานะครับ ผมขอสงวนไวนะครับ โดยมีประเด็นที่จะใหรัฐสภานั้น ประกอบดวย

สภาเดียวนะครับ  ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ครับ  ทา นป ร ะ ธ า นค ร ับ  เนื่องจากวา        

ประเทศไทยใชระบบรัฐสภาที่มีระบบสภา ๒ สภามาตลอด ก็คือ มีสภาผูแทนราษฎร    

แลวก็วุฒิสภา การที่จะมี ๒ สภานั้นนะครับ ผมมีความเห็นวา เร่ืองของวุฒิสภานี่ ซึ่งเปน

สภาที่ ๒ ผมเห็นวาจะตองตอบใหไดวา ในเรื่องของความเปนผูแทนนั้นเปนผูแทนใคร       



 ๒๙๘
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                รัตนา ๑๑๔/๒ 

 

ซึ่งในปจจุบันนี้มีปญหาในเรื่องเหลานี้พอสมควรนะครับ เนื่องจากฐานเสียงตรงจุด

ปจจุบันนี้นะครับ ทานประธานครับ กระผมเห็นวา ในเรื่องของสภาเดียวนี่ แลวก็เร่ือง

รัฐสภานี่ เร่ืองนี้เปนประเด็นสําคัญครับทานประธานครับ  ผมคิดวา ควรที่จะมีการ

พิจารณานะครับ ในขณะที่ทานสมาชิกมีจํานวนที่มากกวานี้ เพราะผมคิดวา เปนประเด็น

สําคัญนะครับ จึงอยากขอใหทานประธานสภานี้นะครับ ไดกรุณาพิจารณาเรื่องนี้วา 

นาจะไปพิจารณาในวันพฤหัสบดีอีกครั้งครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

คงไมละครับ คงไมพิจารณาอยางนั้นครับ คืนนี้ถึงหาทุมแนนอนครับ เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจ

จะเดินหนาตอไปครับ คงไมรับพิจารณาเรื่องนั้นครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

เจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ ดวยความเกรงใจทานประธานอยางเต็มที่ เพราะทานก็ตั้งใจ     

แมทานจะสูงอายุ แตทานก็ตั้งใจที่อยากจะทําใหเต็มที่นะครับ ผมเรียนทานประธาน  

อยางนี้นะครับ คือ หมวดรัฐสภานี่ เราควรไปตามมาตราไมได ผมเองนี่ต้ังใจวา จะตอง

เสนอ แลวก็ไดประสานกันไวเปนเบื้องตน วา ในหมวดรัฐสภานี่ มีความจําเปนที่เรา

จะตองมาตกลงกันในหลักการกอนวา วุฒิสภานี่จะมีอยางไร จะมีสภาเดียว หรือจะมี ๒ 

สภา วุฒิสภาหนาตาจะเปนอยางไรบาง แลวก็ถาหากวา มีสภาเดียว หมายความวา มีแต

สภาผูแทนราษฎร แลวสภาผูแทนราษฎรก็จะเปนรูปแบบแบบหนึ่ง --------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๑๑๕/๑ 

            

 

 

 



 ๒๙๙
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๑๕/๑ 

 

แตถาวุฒิสภามีอยูดวย เปน ๒ สภา สภาผูแทนราษฎรก็จะเปนอีกแบบหนึ่ง เปนการ

พิจารณาที่จะตองพิจารณาควบคูกันไป ทั้งรูปแบบ ทั้งจํานวน และทั้งหนาที่ หนาที่ก็จะ

ปรับเปลี่ยนไป พวกผมตั้งใจกันไววา วันพรุงนี้ก็จะมีการปรึกษาหารือ เพื่อที่จะใหการ

ดําเนินการในสภาไปไดอยางรวดเร็ว แตถาวันนี้เราดําเนินไปเสียกอน เรามาล็อกกันไววา

เราไปตกลงกันวันนี้ หรือวาเปนมติในวันนี้วา จะเปน ๒ สภา หรือสภาเดียวนี่ มันจะทําให

เรากลับอะไรไมไดเลยทีนี้  เพราะฉะนั้นใหเราไปคุยกันกอนนอกรอบในวันพรุงนี้                

แลวตอนเที่ยงทางกรรมาธิการยกรางกับทานประธานก็ไดนัดแนะพวกผมบางคนไป

ปรึกษาหารือวา เราจะดําเนินการกันอยางไร ผมเองก็ไดนัดกับบรรดากลุม หัวหนากลุม

ทั้งหลายวา เราจะทําอยางไรเพื่อใหงานของสภาเดินไปไดอยางรวดเร็ว และบัดนี้ก็          

สามทุมครึ่ง สมาชิกทั้งหลายก็มีความรูสึกวาเหนื่อยลาเต็มที ทานก็เห็นวา ผมยืนอยู

ตลอดเวลา และไมไดไปไหนเลย เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับ ขอใหเรายุติในวันนี้ 

แลวกม็าพบกันใหมในวันพฤหัสนะครับ ในเวลา ๙ นาฬิกา ๓๐ นาที ขอผูรับรองครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                    

ขอประทานโทษครับ ไมขอรับเปนญัตตินะครับ ไมขอรับเปนญัตติครับ ทานประธานก็

ขอรองวา ใหดําเนินการตอไปจนตามกําหนดเวลา เพราะฉะนั้นไดตกลงกันแลววา         

ไมสามารถจะรับญัตติเร่ืองนี้ใหไดปดกอนเวลานะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองขออนุญาต

เดินหนาตอไปตลอด จนกระทั่งจบเวลาที่เรากะไว เรากะไวนั้นสี่ทุม ถาจะขอญัตติตอน     

สี่ทุมก็ตกลงนะครับ เพราะเราตกลงนัดเวลาถึงสี่ทุม แตวาจะขอปดตอนนี้ไมสามารถจะ

ขอรับญัตติไดนะครับ เชิญทานเลขา ขอไปทีละมาตราอยางนี้ละครับ ถาอภิปรายคางอยู 

ก็ใหมันคาง เพราะตอไปก็เปนมาตรา ๘๗ ใชไหมครับ ซึ่งเปนของคุณการุณ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ครับ ขออนุญาตหารือทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดไหมครับวา 

เขาใจวา มาตรา หมวดที่ ๖ บททั่วไป มาตราสําคัญ คือ มาตรา ๘๗ เร่ืองการมีสภาเดียว

ห รือ  ๒  สภา  แต ว ามาตราถัด ไปนะครับ  ๘๘   ๘๘ /๑   ๘๙   ๙๐  นี่  เ ข า ใจว า                        

แยกได แลวพิจารณาไป ก็จะเปนเรื่องหลักทั่วไป ถาพบกันครึ่งทางนะครับ ๘๗ ขอเวนไว

กอนก็ไดนะครับ เพราะอาจจะเกี่ยวพันเรื่องการมีสภาเดียว หรือ ๒ สภา แตวา ๘๘  ๘๘/๑  



 ๓๐๐
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๑๕/๒ 

 

๘๙  ๙๐ นี่นะครับ ขออนุญาตพิจารณาไปไดไหมครับ แลวถาติดพันเกี่ยวกับการมี          

สภาเดียว หรือ ๒ สภา ก็กลับมาพูดเนื้อหาตอไป แตผมคิดวา พูดแยกกันไดครับ ไมนา         

มีปญหา ขออนุญาตหารือครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                         

ทานศิวะ ครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม ศิวะ  แสงมณี 

สสร. คือ ผมคิดวา หมวดนี้เปนเรื่องใหญมากเลย แตสมาชิกสภาเราตอนนี้ ผมคิดวา                    

อาจจะยังเหลือไมมากพอ ถาเราเกิดมีการนับองคประชุมขึ้นมา เดี๋ยวก็จะเปนปญหา                      

นะครับ ซึ่งมันอาจจะเปนภาพที่ไมดี ผมคิดวา แลวในการพูดเรื่องหมวดนี้ เราคงไมพูดเปน

รายมาตรา เราขอพูดเปนเรื่องหลักการกันไปกอนนะครับ เพราะถาตกลงหลักการกันได 

มันก็จะงาย แตถาเปนรายมาตรานี่ ก็จะมีปญหาตอไป ก็เลยขอความกรุณาทานประธาน

ไดกรุณาพิจารณาดวยครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                       

คือ เราจะพูดหลักการคืนนี้ได ไมมีปญหาครับ ไมจําเปนตองเลื่อนไปพูดหลักการ                          

ในคืนวันพรุงนี้นะครับ เพราะวันพรุงนี้เปนวันหยุดอีกนะครับ แลวเหตุการณเราก็ตกลง        

กันแลวนะครับ วา จะไมมีการขอยื่นญัตติปดการประชุมกอนเวลานัดหมายครับ คือ ถาจะ

ขอนับองคประชุม ผมก็ไมขัดของครับ แตวาทานตัดสินใจเอาเองวาจะทําเชนนั้นหรือไม                      

เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ  ใสงาม นะครับ 

ผมเองนี้ไมมีอุปสรรค ไมมีปญหาขัดของนะครับ จะใหพิจารณาอยางไรก็ไดทั้งสิ้น                       

แลวที่จริงของผมนั้น เร่ืองสภาเดียวของผมไปอยูตอหางเขาครับ ผมใชวิธีการมาตรา ๘๗ 

ผมตัดทิ้ง ถาทานใหเรียงมาตรา ทานก็จะตองเจอพูดสภาเดียว มาตรา ๘๗ กอนเพื่อน                   

คือ ของอาจารยเจิมศักดิ์ หรือของกรรมาธิการที่สงวนความเห็น------------------------------- 

 

           - ๑๑๖/๑ 



 ๓๐๑
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ดวงใจ ๑๑๖/๑ 

 

แตของผมนั้น  ตัดทิ้งไปเลย  ผมไปเร่ิมสภาเดียวที่มาตรา  ๙๑  ทานเห็นไหมครับ 

เพราะฉะนั้นผมมาตอหางเขาไมยาก แตกรณีที่จะใหดูมาตรา ๘๘  มาตรา ๘๘ ก็วาดวย

เร่ืองของประธานสภา ถาสภาเดียวก็ตองกลายเปนประธานรัฐสภาสภาเดียว ก็ตัดเกือบ

แทบทั้งสิ้น ปรับปรุง ปรุงแตงใหมเกือบทั้งหมด แตถาทานไปดู มาตรา ๘๙ ก็วาดวยเรื่อง

ของการเขาชื่อ เพื่อถอดถอนสมาชิกรัฐสภา ถาสภาเดียว มันก็อีกแบบหนึ่ง อะไรอยางนี้ 

พอไปดู มาตรา ๙๐ มันก็เปนอีกคนละเรื่อง ซึ่งเกี่ยวของกันกับเร่ืองสภาเดียว หรือ ๒ สภา

อีกเหมือนเดิม ถาเพื่อเปนประโยชนของทานประธานนะครับ เพื่อไปอยูที่สี่ทุม หรือหาทุม 

หรืออะไรก็ตาม ผมเชื่อวา การพิจารณาเรื่องนี้จะใชเวลานานพอสมควร เปนไปไดไหม

ครับเพื่อเปนประโยชนในครั้งนี้ เร่ิมตนกันที่มีการแสดงความคิดเห็นโดยหลัก ๆ ทั่วไปกอน

วา ทําไมแตละคนจึงมีความเห็นเปนอยางนั้น เมื่อแสดงความเห็นอยางนี้ ผมคิดวา ก็ให

ฝาย ๒ สภามีความเห็นพรอม ๆ กันไปไดเลย ฝายสภาเดียวมีความเห็นอยางไร แบบให

ลักษณะกวาง ๆ ทั่วไป ซึ่งสภาเดียวก็มีอยูสองสามกลุมเทานั้น ที่จริงก็ไมถึงขั้นจะเรียก

เปนกลุม อยางกลุมของคุณพิเชียร ซึ่งผมเองเปนผูสนับสนุน และเปนผูเสนอ ก็ไมแนใจนัก

วา ทั้งกลุมเขาจะเห็นดวยกับผม ในกรณีของกลุมของอาจารยเจิมศักดิ์ก็เหมือนกัน           

ก็อาจจะเห็นดวยบาง ไมเห็นดวยบาง แตรวมลงชื่อ เพื่อใหญัตติอ่ืน ๆ ไดเขามา หรือแมแต

ของคณะกรรมาธิการก็อาจจะเพียงแคสามสี่ทาน ๕ ทาน ที่มีความเห็นวาสภาเดียว อะไร

อยางนี้เปนตนนะครับ ในกรณี ๒ สภาถาเราคุยกันทั่วไปกวาง ๆ แลวใหเห็นวา ถา ๒ สภา

นี้ จะไปยุติอยูตรงที่ ๒ สภามีรูปแบบอยางไร ใหเห็นวา ผูแทนราษฎรเปนอยางไร ใหเห็น

วา ถามี ๒ สภา วุฒิสภาควรเปนอยางไร ในขณะเดียวกันฝงพวกผมที่เสนอบอกวา         

ถาสภาเดียวนี้หลักการควรเปนอยางไร ทําไมจึงมีสภาเดียว และสภาเดียวมันจะแกอะไร

ไดบาง และขอบกพรอง ขอตกหลนในเรื่องของอํานาจ ในเรื่องของหนาที่ของสภาเดียวนี้

มันจะตกหลนไหม มันจะ  ไมสามารถครอบคลุม หรือครอบคลุมแลวกับอํานาจหนาที่ของ

เรียกวา นิติบัญญัติ อะไรอยางนี้เปนตนนะครับ ถาเราแลกเปลี่ยนกัน สวนนี้แลวนี่ ผมก็

คอนขางจะรูอยูครับวา สภาเดียวก็สูไมใชงาย สูไมคอยงาย เพราะฉะนั้นถาอยางกรณี

อยางของผม สภาเดียว ถาผมแพสภาเดียวปบ ทานประธานครับ ทานประธาน             

สบายใจไดเลย  เกือบประมาณไมต่ํากวาสี่หาสิบประเด็น สี่หาสิบมาตรา ระเนระนาด 



 ๓๐๒
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ดวงใจ ๑๑๖/๒ 

 

ของผมเลย ไมตองพูดอีกแลว อยางนี้เปนตนนะครับ ผมวาถาเพื่อประโยชนนะครับ วันนี้

ดวยเวลาจํากัดนี่ อภิปรายกวาง ๆ กอนจะไดไหม ในหลักการที่วานี้ ผมก็ไมขัดของนะครับ 

ทานประธานจะกําหนดอยางไร ใหเสนอตอนนี้เลย อะไรตาง ๆ ผมก็ไมขัดของครับ ก็วา

เลยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานปกรณมีชื่ออยู เชิญทานปกรณกอนครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กรรมาธิการหารือกันเร็ว ๆ วา เห็นดวยกับทานการุณวา หมวดรัฐสภาจะอภิปรายแลว

เกี่ยวเนื่องกันไป ขออนุญาตถอนความเห็นเดิมนะครับ ที่ผมเสนอไปวา ใหอภิปรายตอไป

อีกสองสามมาตราในหมวดรัฐสภา ขอหารืออยางนี้ใหมไดไหมครับวา ความจริงถาหารือ

อยางทานการุณก็ดีจะไดรูจักความคิดอะไรตาง ๆ กันมากขึ้น แตวาพอมาวันพฤหัสก็จะ

อภิปรายซ้ําของเดิมหรือไม ปญหาจะเปนอยางนั้น ผมขออนุญาตขามไปเปนหมวดเลยได

ไหมครับ ไปหมวดศาลไดไหมครับ หมวด ๑๐ หารือแบบนี้นะครับ ไปหมวด ๑๐ ไดไหม

ครับ หมวดศาล แลวก็รักษาเวลาที่เราเคยหารือกันไววา หาทุม จะไดไมเสียเวลา            

ขออนุญาตเปนหมวดศาลนะครับ ไดไหมครับ หมวด ๑๐ ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาที่ประชุมเห็นอยางนั้น ก็ไมมีใครปฏิเสธนะครับ ไมมีใครขัดของ เชิญทานอาจารย      

เจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ อยากจะใหคิด    

ใหดีนะครับ เราไดเพียงแคชั่วโมงครึ่ง แตวาสมาชิกที่เขาบอกวา เราเคยพิจารณา          

เรียงมาตรา แลวเราอยูดี ๆ กระโดดหมวดเลย แลวสมาชิกที่เขาเตรียมเร่ืองหมวดศาล 

หมวดองคกรอิสระ แลวถาเขาไมอยู เขามา เขาก็จะขอใหม แลวเราจะพูดกันอยางไร      

มันจะตองเจรจากันอีกนานแน ผมคิดวา ทานประธานครับ เหลืออีกชั่วโมงครึ่งเทานั้นเอง

จะไดรวดเร็วนะครับ ผมก็ไมอยากพูดซ้ํา เพราะวาอยางนี้ครับ ทานประธานครับ           

ทานประธานก็จะเห็นแลววาผมพยายามนะครับ ---------------------------------------------         

                                                                                                                   - ๑๑๗/๑                          



 ๓๐๓
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รัศมี ๑๑๗/๑ 

 

ที่อาจารยสมคิดบอกวา ดูมาตรา ๘๗  ๘๘  ๘๙ ขามไปบางมาตรา  ดูแลวไปไมได มันมี

วุฒิหมดในนั้น ขณะเดียวกัน ทานประธาน ผมตอนแปรญัตติ คุณอัชพรคงยืนยันได ผมนี่

เปนคนขอไววา ถาเราคุยในเรื่องหลักการผมเลยไมขอเปนรายมาตราวาถาเปนสภาเดียว

จะแกอะไร อยางไร ผมก็ไมไดขอแปรญัตติไว แลวก็บอกกับกรรมาธิการยกรางวา เราจะ

มาตกลงกันกอนในหลักการ ถาในหลักการเปนอยางไร เร่ืองแปรญัตติมันงาย ถาเหลือ

เปนสภาเดียว ทานก็ไปแกก็แลวกัน อะไรที่เปนวุฒิสภาก็ไปขีดออก ตัดออก จําไดใชไหม

ครับ คุณอัชพร ผมก็เคยบอกไว ทานก็พยักหนากัน แลวทานบอก โอ.เค. เปนไปตามนั้น 

ตกลงผมก็เลย หลายตอหลายมาตรา ผมก็บอกวา โอ.เค. ถาอยางนั้นเปนไปตามนั้น ก็ไม

จําเปนตองไปเสียเวลา เพราะฉะนั้นเราพูดกันในหลักการวา เปนอยางนั้น ทีนี้อาจารย

สมคิดก็มาอันใหม ผมก็เห็นวา อาจารยก็อยากจะใชเวลาตอนนี้ใหเปนประโยชน แตดูสิ

ครับวา หลายคนก็ไมอยูนะครับ เพราะวาเขานึกวา จะเรียงตามมาตรา 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ตกลงก็ ถาไมเรียงตามมาตราก็ไดครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทีนี้ถาหมดเลยนี่ มันจะมีปญหาไหม 

ผมถามดูนะครับ แลวยิ่งสําคัญนะครับ อาจารยสมคิด ขออีกคําเดียว คือ ทานประธาน

ครับ หมวดนี้เปนหมวดที่ประชาชนสนใจมาก 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ผมเขาใจครับ ทุกคนรูครับ หมวดประชาชนสนใจ ทุกคนรูแนนอนนะครับ ยิ่งอยางนี้        

ยิ่งควรจะตองรีบดําเนินการครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานฟงผมนิดสิครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ ผมก็ฟง แลวก็อธิบายอยางนี้ครับ ฟงแลวผมก็เรียนยืนยันไงครับวา 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานใหผมพูดใหจบประโยค 

แลวทานจะพูดอะไรก็คอยพูดครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ไดครับ เชิญครับ 



 ๓๐๔
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รัศมี ๑๑๗/๒ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะวาหมวดนี้เปนหมวดที่

ประชาชนสนใจมาก ถาเราเริ่มกันเสียวันพฤหัส ผมไมตองบอกนะครับวา ประชาชนจะ

เห็น จะรูอะไร แลวเราเปนอยางไร ประชาชนจะไดเขาใจ ขณะนี้ขาวก็ปดหมดแลว ไมวา

ทานจะออกมาสภาเดียว  ๒ สภา หรืออะไรก็ตามนี่ ประชาชนที่เขาสนใจ เขาไมรูวา        

เราทําอะไรกันอยูในที่นี้ เพราะฉะนั้นถาทานเริ่มเสียวันพฤหัสแตเชา เร่ืองของรัฐสภา สิ่งที่

เขาสนใจนี่เขาจะไดเขาใจดวยวา ทําไมเราจึงพิจารณากันอยางมีเหตุมีผลอยางไร        

ทานลองพิจารณาก็แลวกันครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญคุณวิชัยครับ 

   นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ขอบคุณทานประธานสภาครับ กระผม วิชัย 

เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ ทานประธานครับ กระผมมีแนวคิดเปนสวนตัวนะครับวา     

การพิจารณานี่ ควรจะเปนไปตามลําดับ ตามมาตราตน ๆ เรียงไปเลยครับ เหตุผล

เพราะวาเจอปญหามาแลวเมื่อวานนี้ กระผมตั้งใจวา จะมาอภิปรายในสวนที่กระผม

รับผิดชอบ แตก็เลื่อนไป คือ ผมเรียนอยางนี้ทานประธานครับ สภาเดียว หรือ ๒ สภานี่    

ผมเชื่อวา ทาน สสร. นั้น อยูในใจอยูแลว บางทานก็มีความรูสึกนึกคิดเปนของตัวเอง     

อยูแลว จะไปตรงไหน อยางไร ก็คงเปลี่ยนแปลงไมไดหรอกครับ เพราะวาทุกคนนั้น          

มีวุฒิภาวะพอที่จะคิดอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไมควร แตสําหรับเวลานั้น กระผม

คอนขางที่จะเห็นดวยกับทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ วา ถาอยูตรงนี้แลวมีอะไรที่         

แหม มันเหนื่อยนะครับ จะเลื่อนไปก็จะเห็นดวยนะครับ ขอบพระคุณ ทานประธานครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ก็เชิญทานวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร ครับ กระผมขอกราบเรียนทานประธานวา  ที่ทานอาจารย     

สมคิด กระผมขออภัยที่เอยนาม จะขอใหขามไปหมวด ๑๐ นั้น กระผมไดแปรญัตติ       

ในหมวด ๑๐ ไวดวย คือ เร่ืองศาล แตกระผมไมไดหอบเอกสารมาในวันนี้ 

 



 ๓๐๕
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รัศมี ๑๑๗/๓ 

 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ไมเปนไรครับ เร่ืองนั้นตกลงไมขามแลวครับ ไมขามแลวครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  เพราะฉะนั้นถาจะขามไปนี่ขออภัยครับ           

ผมเดือดรอนแน 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เรียบรอยครับ ไมขามแลวครับ ไมขามครับ เหลือแตจะพิจารณาเดินหนาตามมาตรา

หรือไมนะครับ ไมคางครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  : ถาเชนนั้นนะครับ กระผมใครขอรอง อีกคนหนึ่ง

ครับวา ขอใหไปเร่ิมตนในวันพฤหัสครับ สําหรับเร่ืองที่จะพิจารณาในวันนี้ครับ ขอบคุณ

ครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ผมวาคงจะเริ่มตน เชิญทานสมเกียรติครับ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  เกียรติชัยครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ขอประทานโทษครับ นั่งติดกับคุณสมเกียรติ 

   นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ผมฟงเสียงดู ทนไมไหวแลว ฟงไปฟงมา

สภาเดียว ๒ สภานี่ กําลังจะเปนสภาไตหวัน เขาไปแลว พอแลวครับวันนี้เหนื่อยแลว    

แลวก็ไมอยากจะพูดอะไรคาง ๆ ทิ้ง ๆ ไว ---------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๑๘/๑ 



 ๓๐๖
สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                          เบญจมาภรณ ๑๑๘/๑ 

 

ไปพูดกันใหเต็มที่ในวันเปดมา เออ ไดพักผอนเต็มที่ มาวากันใหเต็มที่เลย แลววันนี้เหลือ

ชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงหนึ่งอะไร มันไมไดอะไรหนักหนาเทาไรหรอก เอานาจริง ๆ ผมก็บอกวา        

มันจะนอนกันอยางไร ทําก็ทํากันใหเสร็จ แตดูทาทางเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแลว ผมวา ไป

เลิก ๆ หยุด  ผมวาวันนี้เอาเทานี้ละครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

เชิญอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการไมมีอะไรนะ

ครับทานประธานครับ  ผม สมคิด เลิศไพฑูรย  กรรมาธิการครับ กรรมาธิการก็เห็นดวยนะ

ครับกับการใหหยุดพักแลวก็ไปเร่ิมพรุงนี้นะครับ เพียงแตวา เราไดหารือกันวาจะตอ ก็เลย

คิดวาจะตอ แตวาถาเลิกเลยก็ไมมีปญหานะครับ กรรมาธิการก็ยินดีครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ตกลงวา 

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  :  ตกลงวาเลิก 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ผม สุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศ

ชัย  ขอรวมแสดงความคิดเห็นบางครับ  ก็ฟงการแสดงความคิดเห็นของทานสมาชิกแลวก็

ทานกรรมาธิการยกรางหลายทานแลวนะครับ ผมวาพิจารณาไปก็คงไดเนื้องานคืบหนา       

ไมเทาไร เพราะวาประเด็นปญหานั้น เปนประเด็นเรื่องของหลักการเสียมากกวา แลวก็ผม

มีขอมูลที่จะกราบเรียนทานประธานเพิ่มเติมครับวา ที่เลื่อนไปนั้น ถาทานประธานมองอีก

มุมหนึ่ง ผมเชื่อวา กลับจะไดประโยชนมากกวาทานประธาน เพราะวาพรุงนี้เรามีการ      

นัดประชุมกัน สอง สาม คณะเลยครับ ทุกคณะที่มีการประชุมกันพรุงนี้ ก็คือ เราจะมา

หารือรวมกันเกี่ยวกับรายละเอียดในหมวดที่กําลังจะพิจารณานี้ครับทานประธาน คือ

หมวดที่ วาดวยรัฐสภา เพราะฉะนั้นถาเผื่อทานประธานจะกรุณาใหเลิกประชุมเร็วกวา

ปกตินั้น ผมเรียนทานประธานวา ไมไดทําใหเนื้องานมันเสียหายหรือขาดไป เพราะวา

พรุงนี้ทั้งหมดจะมาทํางานกัน แลวมากกวา ๑ ชั่วโมง หรือคร่ึงชั่วโมงที่เหลือนี้ดวยซ้ําไป 

พรุงนี้เรานัด มาประชุมนอกรอบกันทั้งวันเลยครับ ไมใชมาทํางานชดเชยแคครึ่งชั่วโมง 

หรือ  ๑  ชั่วโมง  สําหรับที่ทานจะอนุญาตใหเลิกประชุมเร็วกวาปกติ  และผมเชื่อวา   



 ๓๐๗
สสร ๒๘/๒๕๕๐                        เบญจมาภรณ ๑๑๘/๒ 

 

ผลจากการหารือกันในวันพรุงนี้ จะทําใหเราทํางานไดรวดเร็วมากขึ้น ใชเวลาในสภาแหงนี้

นอยลง แลวปริมาณงานที่ไดนี่จะเพิ่มมากขึ้นดวยซ้ําไปครับ ทานประธานครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ศักดิ์ชัยครับ ขออนุญาตครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย  

อุนจิตติกุล ครับ เพื่อนสมาชิกทุกทานครับ ผมขออนุญาตอยางนี้ครับ ผมอยากจะให    

ทุกทานเห็นใจทานประธานนะครับ เพราะทานประธานเองเปนบุคคลที่เปนหวงในเรื่อง

ของเงื่อนเวลาที่จะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้สําเร็จลุลวงภายในวันที่ ๓๐ แตวาพวกเราเอง 

ก็พยายามที่จะบอกวา เรามีเงื่อนตาง ๆ ผมครับ ผมเห็นใจทานประธานครับ เพราะทาน

ประธานตองนั่งทําหนาที่อยูตรงนั้น จําเปนอยางยิ่ง เพราะวาเปนภาระที่ยิ่งใหญของทาน

ประธาน แตอยางไรก็ตามครับ ทานประธานครับ พวกเราเขาใจทานครับ ถาอยางไร        

ฝากทานพิจารณาดวยครับวา พวกเราคิดวา ไปเปนวันพฤหัสก็ดี แตอยากใหพวกเราทุก

คนเห็นใจทานประธานดวยครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ไมเกี่ยวกับเรื่องเห็นใจ หรือไมเห็นใจนะครับ ขอบคุณที่เห็นใจ แตผมคิดวา คือ การเลื่อน

เวลาประชุมนี่ ไมไดเกิดขึ้นครั้งแรก ครั้งที่หนึ่ง เราเคยเกิดขึ้นแลว แลวก็เคยเสนอญัตติ       

กันแลว แลวเราก็ตกลงกันในหลักการบอก ตอไปนี้ไมรับญัตติ ถาหากวา จะขอให          

เลิกการประชุมกอนเวลาที่นัดหมาย ผมก็วาอันนี้เปนกติกาที่เราตกลงรวมกัน ผมเขาใจ

ครับวา ถาจะเดินหนาตอไปมันไดเนื้อหา เนื้องาน ไมคุมหรอกครับ แลวผมก็รูวา ถาหาก

วา พักผอนตอไป วันพฤหัสบดีจะไดงานคุม แตเกณฑที่เราตกลงกันไวนะครับ เราจะมีกฎ

ขอยกเวนอยางนี้ตามมาเรื่อย ๆ ถาตามมาเรื่อย ๆ ตอไปผมก็คิดวา ระยะเวลาที่เรา        

คิดคํานวณกันไวรวมกันมันจะมีปญหา เราจะพยายามจะเรงอยางไร ทานจะสังเกตเห็นวา

ผลสุดทายมันก็เรงไมไดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ เชิญคุณสวิงครับ 

                                     - ๑๑๙/๑ 



 ๓๐๘

สสร ๒๘/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๑๑๙/๑ 

 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ ผมจะ

ไมออนทานประธานนะครับ แตวาจริง ๆ เปนอยางนี้ครับทานประธาน ผมคิดวา ที่จริง

แลวผมเขาใจวา ทุกคนตั้งใจที่จะมาทํางานใหเต็มที่ แลวก็มีเวลาชัดเจนวา ที่จะตองจบ

ใหทัน แตทีนี้ผมมาพิจารณาดูนี่นะครับ ก็คือวา ระหวางกรอบที่ ๑ กรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓             

มีความตางกันในแงของรายละเอียด กรอบที่ ๑ ที่เราพิจารณาไปนี่นะครับ มีลักษณะ     

ในแงเฉพาะตัวรายมาตรา ดังนั้น เราเลยเสียเวลามาก เพราะวาแตละมาตราสามารถที่

จะดิ้นไดในตัวของมันเอง แตทีนี้พอไปพิจารณาถึงเรื่องเกี่ยวกับกรอบที่ ๒ นี่นะครับ วา

ดวยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเมืองนี่ จริง ๆ แลววาดวยเกี่ยวกับสถาบันการเมืองนี่ ถา

เราตกลงกันในหลักการไดชัดถึงเรื่อง สว. และ สส. รายละเอียดอยางอื่นก็จะตกไปดวย 

ซึ่งผมคิดวา  อันนี้จะไมเสียเวลามากเทากับกรอบที่ ๑ นะครับ แลวก็ผมมาดูแลวนี่นะ

ครับ จริง ๆ แลว กรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓ รวมทั้งในเรื่องเกี่ยวกับองคกรตรวจสอบ เร่ือง

เกี่ยวกับศาลทั้งหลายนี่นะครับ ก็มีผูแปรไดไมมากเทากับกรอบที่ ๑ ซึ่งผมคิดวา 

รายละเอียดทั้งหมดนี่ มันอยูที่กรอบที่ ๑ เราคิดวากรอบที่ ๑ นี่ใชเวลามาก กรอบอื่น ๆ 

จะใชเวลามากไปดวย ซึ่งผมคิดวาจะแตกตางกัน ดังนั้น ผมคิดวา เรายังมีเวลาพอ ถา

เราสามารถที่จะคุยกันในหลักการใหชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับ สว. สส. แลวรายละเอียด

อ่ืน ๆ นี่นะครับ ก็จะงายขึ้น ซึ่งผมคิดวาเรายังพอมีเวลาที่จะพิจารณากันในวันพฤหัส

ครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ ทานสมาชิกครับ ผมตัดสินใจอยางนี้นะครับ เวลาวันนี้เราหายไปประมาณ       

หนึ่งชั่วโมง ผมจะขอทดเวลานี้ ๑ ชั่วโมงในวันพฤหัสบดีเมื่อทานเปด เพราะฉะนั้นใน  

วันพฤหัสบดีจะขอเลิกหาทุมนะครับ แลวจะเริ่ม เลิกพิจารณาหาทุมเร่ือย ๆ ไปอยางนี้

ครับ วันนี้ขออนุญาตปดการประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๔๕ นาฬิกา 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๒๘ (เปนพิเศษ) 

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางนัยนา เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี   เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาวชลธชิา เกียรติสขุ  นิติกร ๔ 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓)    
นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง    นางดวงใจ ม่ันคงดี 

นางสาวรัศมี บานเยน็    นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 

นางสาวรสรนิทร กนกอุดม   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ         นางนิวรา คํางาม  

นางสาวรัชนพีร มณีนิล   นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร  

นางวันทนา วงษชมภู    นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ  

นางจีรนุช มานะกอบการ   นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  

นายพรเทพ ไชยสงวนสุข    นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร  

 นางสาวนัชชา โนไธสง   นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ   

 

 
 



- ๒ - 
 

นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางสาววีรุทยั ผาสุกเวชพร    

   นางสาวปทติตา ธีรนนท    นางสาวประไพพิศ ดีสุน 

   นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ    นางนงลักษณ อู    

   นางสาวสมร เกตุศรี    นางสาวรัตนา ภูระหงษ 

 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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