


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันศุกรที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
_________________ 

       หนา 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชมุ ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

    - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    

พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

จัดทําเสร็จแลว (เปนการพิจารณาตอจากการประชุม

สภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่แลว)      ๑ 

        ผูอภิปราย 

    - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร   ๗๒-๗๕, ๑๙๙,  

           ๒๐๐, ๒๓๒, ๒๗๔ 

     - นายกลานรงค จันทิก   ๒๕๘, ๒๗๖, ๒๘๔ 

     - นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน   ๒๕๘ 

     - นายการุณ ใสงาม    ๑๕๖, ๑๖๑, ๒๔๕, 

           ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๗๘ 

     - ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ๒๖๘ 

     - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย   ๑๘-๒๒, ๑๔๐,  

           ๒๗๒ 

     - นายคมสัน โพธิ์คง    ๑๗๓, ๑๗๕-๑๗๗, 

           ๑๗๙, ๑๘๒, ๑๘๓ 



 - ๒ - 

         หนา 
     - นายจรัญ ภักดีธนากุล   ๔๖-๔๘, ๑๔๘,  

           ๑๕๙, ๑๗๗, ๑๘๓, 

           ๑๘๖, ๑๙๕,  

           ๑๙๗-๑๙๙, ๒๐๗, 

           ๒๐๘, ๒๒๖, ๒๓๓, 

           ๒๓๕ 

     - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  ๒๒๕, ๒๗๕ 

     - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  ๘๖-๙๓, ๙๘, ๑๐๗, 

         ๑๑๓, ๑๑๔, ๑๖๘, 

           ๑๗๔, ๑๗๙, ๑๘๔,  

         ๑๙๖, ๑๙๗, ๒๐๓,   

         ๒๐๔, ๒๐๗, ๒๑๒,   

         ๒๑๓, ๒๑๕, ๒๑๗,

          ๒๑๙, ๒๓๗, ๒๓๙,  

         ๒๔๑, ๒๖๘, ๒๗๙,  

         ๒๘๕   

   - นายช. ชัยนาท ศรีเสมาเมือง   ๔๙,๕๐ 

     - นายชาติชาย เจียมศรีพงษ   ๑๔๒-๑๔๔, ๒๘๑ 

     - นายชาติชาย แสงสุข    ๕๖-๖๐ 

      - นายชาลี กางอิ่ม    ๑๒๐ 

      - นายชํานาญ ภูวิลัย    ๒๘๑ 

     - นายชูชัย ศุภวงศ    ๑๑๘, ๒๒๘, ๒๓๐,  

           ๒๓๑, ๒๗๓ 

       - นายเดโช สวนานนท    ๗-๑๕ 

     - นายธงทอง จันทรางศุ   ๔๐-๔๕ 

      - นายธวัช บวรวนิชยกูร   ๒๘๒ 

     - ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย ๑๒๐ 



 - ๓ - 

         หนา 
      - นายธีรวัฒน รมไทรทอง   ๒๓-๒๗ 

      - นายประดิษฐ เหลืองอราม   ๑๔๒ 

   - นายประพันธ นัยโกวิท   ๑๔๖, ๑๘๗, ๑๙๑, 

           ๑๙๔, ๒๔๑, ๒๔๓, 

           ๒๔๙, ๓๕๔ 

     - นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ  ๓-๖ 

      - นายปริญญา ศิริสารการ   ๑๘๐ 

     - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  ๓๖-๓๙, ๙๘, ๑๐๘, 

           ๑๘๓, ๒๐๙, ๒๑๐, 

          ๒๒๑, ๒๒๒, ๒๔๒, 

           ๒๔๘, ๒๔๙, ๒๕๗ 

     - นายไพโรจน พรหมสาสน   ๒๕๔ 

     - นายมนตรี เพชรขุม    ๗๗, ๘๑, ๘๒, ๙๔, 

           ๑๓๕, ๑๓๙ 

     - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  ๒๐๐ 

     - นายวัชรา หงสประภัศร   ๖๑, ๖๒, ๙๙-๑๐๑, 

           ๑๐๓, ๑๖๖, ๑๘๕, 

          ๑๘๘, ๒๒๖ 

     - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์   ๑๕-๑๗, ๑๐๕ 

     - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  ๙๔-๙๗, ๑๕๓,  

           ๑๗๙, ๒๐๑, ๒๐๔, 

           ๒๓๔, ๒๖๖ 

     - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย   ๑๒๖, ๑๒๙, ๑๓๐, 

           ๑๔๐ 

     - นายวิทยา คชเขื่อน    ๗๕, ๗๖, ๒๐๕  

     - นายวิทยา งานทวี    ๒๗๐ 

     - นายวิทวัส บุญญสถิตย   ๙๔, ๙๘ 



 - ๔ - 

         หนา 
   - นายวีนัส มานมุงศิลป   ๑๐๒  

     - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร   ๒๖๕, ๒๗๗, ๒๘๙ 

     - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  ๑๕๐, ๒๔๔ 

     - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช ๑๓๐ 

     - นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน   ๘๔-๘๖ 

     - นายศิวะ แสงมณี    ๑๑๒, ๒๐๓-๒๐๕, 

           ๒๑๖, ๒๒๐, ๒๒๕, 

           ๒๒๖, ๒๓๔-๒๓๖, 

           ๒๔๓, ๒๕๑,  

           ๒๖๐-๒๖๕ 

     - นายเศวต ทินกูล    ๖๒-๗๒ 

     - นางสดศรี สัตยธรรม    ๓๔, ๓๕, ๑๐๑, 

           ๒๕๘, ๒๕๙ 

      - นายสนั่น อินทรประเสริฐ   ๑๓๔, ๑๓๕ 

     - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ   ๘๒, ๘๓, ๒๓๘,  

           ๒๔๙ 

     - ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  ๑๐๙, ๑๑๑, ๑๑๒, 

           ๑๒๒, ๑๒๔-๑๒๖, 

           ๑๓๕, ๑๔๕, ๑๖๔, 

           ๑๖๙, ๑๗๐, ๑๗๔, 

           ๑๗๖, ๒๐๗, ๒๑๐, 

           ๒๑๖, ๒๑๗, ๒๑๙, 

            ๒๖๐, ๒๘๕, ๒๘๘ 

     - นายสมชัย ฤชุพันธุ    ๒๒๓ 

      - นายสมยศ สมวิวัฒนชัย   ๒๑๘, ๒๒๘ 

      - นายสวัสดิ์ โชติพานิช    ๑๒๓, ๑๘๖-๑๘๙, 

           ๑๙๑, ๑๙๒ 



 - ๕ - 

         หนา 
     - นายสวิง ตันอุด    ๒๖๗, ๒๗๖ 

      - นายสุนทร จันทรรังสี    ๒๘๑, ๒๘๖ 

       - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ๑๐๗, ๑๒๔-๑๒๖, 

           ๑๙๘, ๑๙๙, ๒๐๓, 

           ๒๒๙, ๒๕๘, ๒๖๐, 

           ๒๖๑, ๒๘๓ 

      - นายสุพจน ไขมุกด    ๑๗๘ 

      - นายอนุศาสน สุวรรณมงคล   ๕๑-๕๖ 

     - นายอภิชาติ ดําดี     ๗๗-๘๑ 

    - นายอรรครัตน รัตนจันทร   ๒๗-๓๔ 

       - นายอรรควิทย สุมาวงศ   ๒๐๐, ๒๘๔ 

     - นายอุทิศ ชูชวย    ๑๖๙    

     - นายอัชพร จารุจินดา    ๑๒๕, ๑๔๔, ๑๔๕, 

           ๑๖๖, ๑๖๗, ๑๖๙, 

           ๑๗๑, ๑๘๕, ๑๘๘, 

           ๑๘๙, ๑๙๕, ๒๐๕, 

           ๒๐๖, ๒๑๑, ๒๑๔, 

           ๒๑๘, ๒๒๐, ๒๒๓, 

           ๒๒๔, ๒๓๖-๒๓๘, 

            ๒๔๐, ๒๔๗, ๒๕๕, 

            ๒๕๗, ๒๕๙, ๒๖๑ 

    

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันศุกรที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๑๗ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๙  คน 

 

  (เนื่องจาก นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 

นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง จึงปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อครบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปด

ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระนะครับ ซึ่งในวันนี้อาจจะเปดประชุม

ลาชาไปบางนะครับ ก็สืบเนื่องจากไดปรึกษาหารือกับทางทานประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ และประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในการจะพิจารณาในสวนมาตรา

ตาง ๆ ที่ยังคางอยูนะครับ ซึ่งเขาใจวา คงจะดําเนินการใหเสร็จตามระยะเวลาที่เราได

กําหนดไวนะครับ  

  กลับเขาระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่แจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ยังไมมีนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  

     ก็คือ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ในวันนี้เปน

การพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๐ ก็คือ เมื่อวานนี้   

นะครับ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนจบรางแลว แตยังเหลือมาตราที่รอการพิจารณาอยู   

อีกหลายมาตรานะครับ  

   ก็ขอเชิญทานกรรมาธิการ เขานั่งประจําที่แลวนะครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

 



 ๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

และในวันนี้ตองเรียนทานสมาชิกไวลวงหนากอนนะครับวา มีญัตติที่ใหพิจารณาขอแกไข

เพิ่มเติม ซึ่งอยูในมือผมนี่แลวนะครับ ประมาณ ๗ ญัตตินะครับ เดี๋ยวก็คงไดพิจารณา

ตอไป ซึ่งเอกสารไดแจกใหทานสมาชิกลวงหนาไปแลวนะครับ  

 

       

    - ๒/๑ 

   

 



 ๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๒/๑ 

 

   ซึ่งในวันนี้ไดหารือกับทางทานประธานกรรมาธิการยกรางแลวนะครับ    

คงจะพิจารณาในมาตราที่คางอยูเปนลําดับมาตราไปนะครับ ซึ่งมาตราที่คางอยูในลําดับ

ตนนี่นะครับ ก็คือ มาตราที่เราแขวนไว ไดแก มาตรา ๒ นะครับ กับมาตรา ๗๘ ใชไหม

ครับ    ก็คงจะหารือทานสมาชิกนะครับ  ขอดําเนินการพิจารณาตั้งแตมาตรา ๒ นะครับ 

แลวก็ไลเปนลําดับนะครับ รวมถึงญัตติที่ทานสมาชิกไดเสนอเขามาแกไขเพิ่มเติมดวย   

นะครับ   ทานกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ก็ขอเรียนเชิญทานประธานกรรมาธิการเริ่ม

พิจารณานะครับ เดี๋ยวผมใหเจาหนาที่ดําเนินการนะครับ ทานเลขาธิการครับ มาตราที่

คางอยู มาตรา ๒ ครับ  

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตราที่คางอยู มาตราแรกเปนมาตรา ๒ นะครับ ซึ่งจะพิจารณา

รวมกับมาตรา ๗๘ คือ ประเด็นเรื่อง การขอใหบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานประธาน หรือทานกรรมาธิการมีอะไรจะกลาวกอนไหมครับ เชิญครับ 

   นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ 
ประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ขอกราบเรียนชี้แจงเกี่ยวกับขอพิจารณาในเรื่องที่

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่กําลังพิจารณากันอยูในขณะนี้ไมไดบรรจุเร่ืองพระพุทธศาสนา      

เปนศาสนาประจําชาติ ดวยเหตุผลตาง ๆ เพื่อที่ประชุมแหงนี้จะไดรับทราบและพิจารณา 

กระผมขอกราบเรียนวา ขอพิจารณาสําคัญของคณะกรรมาธิการยกรางเกี่ยวกับเร่ือง       

ที่ไมไดบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไว ก็ดวยเหตุผล ๒ ประการ ขอพิจารณา

ประการแรก ไดแก ขอพิจารณาทางดานรัฐศาสตร เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย และขอพิจารณาประการที่ ๒ เกี่ยวกับหลักการทางศาสนา คือ

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของ

พระพุทธศาสนานั้น ตามแนวสอนของพระพุทธองคไดสอนไวอยางไร  

 



 ๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๒/๓ 

 
  ขอพิจารณาสําคัญ ๒ ประการนี้ กระผมจะขอกราบเรียนชี้แจงเปนขอ ๆ ไป 

แตกอนที่กระผมจะกราบเรียนชี้แจงในขอ ๑ ซึ่งเปนเรื่องทางรัฐศาสตรเกี่ยวกับการเมือง           

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น กระผมอยากจะขอกราบเรียนวา ความจริง        

ที่เกี่ยวกับมนุษยในเรื่องของความเชื่อนั้น ความจริงในเรื่องนี้นี่ความเชื่อของมนุษย ทําให

เกิดวัฒนธรรมขึ้นโดยยึดถือ ความเชื่อในธรรมะทําใหเกิดวัฒนธรรมในทางศาสนาและ

เกิดศาสนจักร ความเชื่อในทางการเมืองทําใหเกิดวัฒนธรรมในทางการเมือง การปกครอง 

ซึ่งเกิดอาณาจักร  ความเชื่อซึ่งเปนวัฒนธรรมอยางนี้แหละ กระผมอยากจะกราบเรียนวา 

ในทางรัฐศาสตรนั้น แตละรัฐ หรือแตละประเทศในขณะนี้ประกอบขึ้นดวยชนชาติของ   

คนที่มีศาสนา มีภาษา มีจารีตประเพณี และประวัติความเปนมาที่แตกตางกัน ตลอดจน

เชื้อชาติที่แตกตางกัน ในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น  ไมบังคับให

ทุกคนตองใชวัฒนธรรมที่เปนมาตรฐานเดียวกัน แตใหสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะ

เลือกใชวัฒนธรรมตามความเชื่อที่ทุกคนมีอยูอยางเสมอหนากัน โดยไมมีใครมีอภิสิทธิ์

เหนือกวาใคร ทานประธานครับ รัฐเปนองคการทางการเมืองของชาติ ------------------------ 

 
                                                                                                                         - ๓/๑ 

  

  



 ๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๓/๑ 

 

มีหนาที่ในการจัดบริหารการปกครองใหเปนระเบียบ เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนที่อยู

รวมกัน รัฐจะไมใชความเชื่อของใครเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบการปกครอง แตจะใช

กฎหมายบังคับใหคนในรัฐหรือในประเทศนั้น ปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันอยางเปน

ระบบ เปนสัญญาประชาคมที่ทุกคนในรัฐนั้น ตองยอมรับอยางเสมอหนากัน นี่คือเปน

เร่ืองทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และประเทศไทยนั้นไมไดใช

พระพุทธศาสนาเปนกฎหมายของรัฐ หรือเปนกฎหมายของประเทศ เพราะฉะนั้นการนํา

ศาสนาไปบรรจุหรือไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ จึงเปนวิธีการที่ไมสอดคลองกับระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย สําหรับขอพิจารณาประการที่ ๒ คือ ขอพิจารณาดาน

ศาสนาพุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับความเจริญขึ้น หรือความเสื่อมลงของ

พระพุทธศาสนานั้น ตามคําสอนของพระพุทธองค ผมขอกราบเรียนตอทานประธานในที่

ประชุมแหงนี้ไดรับทราบวา การที่พระพุทธศาสนาจะดํารงอยูคูกับประเทศไทยนานแคไหน

นั้น ปจจัยสําคัญอยูที่การเขาถึงและเขาใจหลักศาสนาตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค 

และนําไปปฏิบัติใหถูกตอง ไมไดอยูกับเร่ืองของการที่จะบัญญัติหรือไมบัญญัติศาสนา

พุทธหรือศาสนาอื่นไวในรัฐธรรมนูญแตอยางใด ทานประธานที่เคารพครับ พระพุทธองคมี

พระราชบิดาเปนพระมหากษัตริย ซึ่งมีพระราชอํานาจเต็มที่ในการที่จะสั่งการหรือออก

กฎหมายในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได แตพระพุทธองคไมไดทรงฝากศาสนาพุทธที่ทานตรัสรู

นั้นไวกับอาณาจักร หรือไวกับอํานาจหนึ่งใดเลย หากแตไดฝากไวกับพุทธบริษัททั้งหลาย                 

ซึ่งสมัยนั้นมีอยู ๔ ประเภท ที่เรียกวา พุทธบริษัทสี่ ไดแก ภิกษุสงฆ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา แตขณะนี้ไมมีภิกษุณี ก็เหลือพุทธบริษัทสาม คือ ภิกษุสงฆ อุบาสก อุบาสิกา                   

ไดทรงขอใหพุทธบริษัทชวยกันดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 

คําสั่งสอน โดยตรัสสอนไววา พระพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงนั้น อยูที่พุทธบริษัท

ทั้งหลายเหลานี้ที่จะนําหลักธรรมคําสั่งสอน หรือพระวินัยไปประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตอง

ไดอยางไรเทานั้น ทานประธานที่เคารพ จากขอเท็จจริงในการประพฤติปฏิบัติตน                         

ของพุทธบริษัทดังกลาว ในขณะนี้เปนอยางไร เปนไปมากนอยแคไหน ตามพระธรรมวินัย 

คําสั่งสอนของพระพุทธเจา -------------------------------------------------------------------------- 

           - ๔/๑ 



 ๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       รัศมี ๔/๑ 

 

กระผมก็คิดวา ไมจําเปนตองกลาวอะไรกันอีกใหเปนที่กระทบกระเทือนใจวา พุทธบริษัท

นั้นไดปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนที่มีอยูมากนอยแคไหน พุทธบริษัทที่ประพฤติปฏิบัติตน

ตามพระวินัยคําสั่งสอนก็มีอยูจํานวนมาก แตก็มีอยูไมใชนอยที่ไมไดปฏิบัติตนใหถูกตอง

ตามแนวทางคําสั่งสอนของพระพุทธองค พุทธบริษัทบางหมูบางพวกไมปฏิบัติตนใหอยูใน

กิจธุระหนาที่ของตนดวยซ้ําไป ซึ่งเรื่องนี้เปนขอเท็จจริงที่ประชาชนในสังคมไดแลเห็นอยู 

ทานประธานที่เคารพ กระผมขอกราบเรียนวา คณะกรรมาธิการยกรางทุกทานมีความ

ตองการที่จะยกยอง เชิดชู ทุกศาสนาที่ประชาชนคนไทยเคารพนับถืออยูในขณะนี้ และ

คณะกรรมาธิการยกรางทุกทานนั้น เขาใจดีถึงความตองการของบุคคลบางหมูบางพวก  

ที่อยากจะใหบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญ ดวยความ

เขาใจวาเมื่อบรรจุแลว พระพุทธศาสนาจะเจริญยั่งยืนสถาพร แตทานประธานที่เคารพ 

กระผมไดกราบเรียนมาแลววา ความเขาใจดังกลาวเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง ดวย

เหตุผลตาง ๆ ที่กระผมไดยกขึ้นมากราบเรียนตอที่ประชุมนี้ใหทราบแลว ทั้งทางดาน

รัฐศาสตร การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และทางดานหลักการทาง

พระพุทธศาสนา ตามแนวสอนของพระพุทธองค ทานประธานที่เคารพ กอนที่กระผมจะ

จบคําชี้แจงในเรื่องนี้ กระผมอยากจะกราบเรียนใหทราบประการหนึ่งวา วันเพ็ญเดือน

แปด ที่กําลังจะมาถึงในไมชา คือ ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเปนวันสําคัญยิ่งทางศาสนา

พุทธ ที่เรียกวา วันอาสาฬหบูชา วันนี้เปนวันที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา

เปนครั้งแรก และในปฐมเทศนาของพระพุทธเจานั้น ไดมีคําตรัสในสิ่งที่เกี่ยวของกับ

บรรพชิตวา ไมควรเสพ ไมควรประพฤติ ไมควรเกี่ยวของอยู ๒ เร่ืองดวยกัน คือ เร่ืองที่ ๑ 

เร่ืองการเสพกาม และเรื่องที่ ๒ เร่ืองการทรมานตนดวยประการตาง ๆ ทานประธานครับ 

กระผมอยากจะนําคําตรัสของพระพุทธองคที่วาดวยการไมบังควรเสพในการทรมานตน

ดวยประการตาง ๆ มา เพื่อทราบในที่ประชุมแหงนี้ดวย พระพุทธองคทรงตรัสไววา การ

ประกอบตนใหลําบากเปลา คือ ความพยายามที่จะบรรลุจุดที่หมาย ดวยการทรมานตน

ใหลําบากดวยอาการตาง ๆ ที่เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค นั้น เปนที่สุดของของเลว       

เปนที่สุดของของต่ําทราม ---------------------------------------------------------------------------- 

                              - ๕/๑ 



 ๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        บุศยรินทร ๕/๑ 

 

นี่คือคําตรัสของพระพุทธองคในวันปฐมเทศนา คือ ในวันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือนแปด

ที่กําลังจะมาถึง กระผมก็อยากจะขอกราบเรียนตอทานประธาน และที่ประชุมแหงนี้ได

รับทราบ และพิจารณาถึงเหตุผลสําคัญตาง ๆ ที่ไมไดบัญญัติพระพุทธศาสนาไวเปน

ศาสนาประจําชาติ แตไดเขียนไวในมาตรา ๗๘ ในลักษณะที่ขยายความวา รัฐตอง

สงเสริม คุมครอง อุปถัมภศาสนาพุทธที่ประชาชนสวนใหญนับถือมาชานาน รวมถึง

ศาสนาอื่น ๆ ดวย ก็ไดเขียนขยายความไวให เพื่อใหเขาใจวา ประชาชนสวนใหญใน

ประเทศนั้นนับถือพระพุทธศาสนา แตก็จะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทย

ที่มีความเชื่อในธรรมะ ในศาสนาที่เขาไดยึดถืออยูดวยเชนเดียวกัน กระผมขอกราบเรียน

มาดวยความเคารพ และขอที่ประชุมแหงนี้ไดใชการพิจารณาดวยเหตุและผลอันถูกตอง 

กระผมขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธานกรรมาธิการยกรางครับ ผมกราบเรียนทานสมาชิก

อยางนี้นะครับวา ในการพิจารณามาตรา ๒ ดังกลาวนี้ เราจะพิจารณารวมไปกับ              

มาตรา ๗๘ ไปพรอม ๆ กันนะครับ คงไมมีทานสมาชิกขัดของนะครับ ซึ่งในชวงแรกนี้นี่  

นะครับ คงจะใหอภิปรายโดยรวมไปกอนนะครับ สวนการพิจารณาของทานสมาชิกที่

สงวนความเห็น หรือสงวนคําแปรญัตติไวนี่นะครับ หลังจากไดอภิปรายในสวนภาพรวม  

ไปทั้งหมดแลวนี่นะครับ เราก็จะมาดูในแตละญัตติที่ทานไดสงวนความเห็นหรือสงวน   

คําแปรญัตติไวนะครับ แตกอนที่จะใหทานสมาชิกอภิปรายนะครับ ขอเรียนครับวา ขณะนี้

มีนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 

๑๒๕ ทาน นี่นะครับ เขามาฟงการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะครับ ก็ขอ

ตอนรับทุกทานนะครับ ในมาตราที่พิจารณาในมาตรา ๒ และมาตรา ๗๘ ดังกลาวนี้       

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายนะครับ เรียนเชิญทานอาจารยเดโชครับ 

  นายเดโช สวนานนท  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ        

ที่เคารพ กระผม นายเดโช สวนานนท สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หมายเลข ๐๒๖ 

ผูสนับสนุนคําแปรญัตติที่ ๑ กอนอื่นขอประทานอนุญาตขอบพระคุณทานประธาน         

ที่กรุณาใหโอกาสตัวกระผมไดมายืนพูด ณ ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระผมคิดวา การพูดของ 



 ๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        บุศยรินทร ๕/๒ 

 

กระผมครั้งนี้คงเปนการพูดครั้งสุดทายในสภาอันทรงเกียรติ เพราะอายุอานามของกระผม

ก็ขึ้นหลัก ๗๕ แลว กระผมก็ขึ้นสัญญากับตัวกระผมเองวา จะพูดแตความจริง และเรื่องที่      

เปนจริงทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อจะบันทึกเหตุการณตาง ๆ ไวเปนประวัติศาสตร ขอกราบเรียนเปน

เบื้องตนวา เหตุผลที่กระผมรวมลงเสนอญัตติ สนับสนุนญัตตินี้ เพื่อใหครบเงื่อนไข      

๑๐  คน  ตามขอบัญญัติตามรั ฐธรรมนูญนั้ น  ก็ เพราะกระผมเชื่ อ ม่ันว า  เ ร่ื อง

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาตินั้นเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องที่มีความสําคัญเปน

อยางยิ่งตอบานตอเมือง สมควรจะตองมีการอภิปรายกันในสภาแหงนี้ จะปดกั้นไมใหมี

การอภิปรายในสภาแหงนี้ กระผมยอมไมได นั่นเปนเหตุที่กระผมเซ็นชื่อใหครบ ๑๐ คน 

ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว แตที่กระผมที่เซ็นลงไปนั้น ก็ไมไดหมายความวากระผมจะ

เซ็นไปเพียงแตวาใหมันครบ ๑๐ คนเทานั้น ------------------------------------------------------- 

 

           - ๖/๑ 

 

 

 



 ๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          วัฒน ี๖/๑ 

 

ที่กระผมเซ็นลงไป เพราะผมเชื่อม่ันวา ญัตตินี้เปนญัตติที่มีความถูกตอง เปนความจริงซึ่ง

เคยเกิดขึ้นแลวในสมัยที่กระผมมีสวนรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เพราะญัตติเร่ืองนี้ก็ไดเคย

อภิปรายกันอยางเผ็ดรอนในสภาแหงนี้เมื่อป ๒๕๔๐ แลวเชนกัน เมื่อป ๒๕๔๐ นั้น

กระผมเองไดยืนอยูสถานที่นี้ แลวก็ประกาศ ณ สถานที่นี้วา กระผมเองมีความเห็นตอ

ญัตตินี้เปนกลาง ภาคเสธ บรรจุก็ได ไมบรรจุก็ได เพราะตอนนั้นมีประเด็นที่จะถกเถียงกัน

แตเพียงวา ศาสนาพุทธอันเปนศาสนาประจําชาติอยูแลว ไมมีใครปฏิเสธความจริงขอนี้ 

สมควรจะบรรจุลงไปในรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะวาหลักสากลปรกติอยางที่ทานประธาน

กรรมาธิการยกรางก็กรุณาไดพูดถึงแลววา เขาไมนิยมบรรจุเร่ืองศาสนาลงในรัฐธรรมนูญ 

แตประเด็นในเมื่อป ๒๕๔๐ กับประเด็น ๒๕๕๐ แตกตางกันไป ดวยเหตุการณที่

เปลี่ยนแปลง ภาวการณของบานเมืองที่เปลี่ยนแปลง กระผมจึงเต็มใจที่จะอภิปราย

สนับสนุนญัตตินี้อีกครั้งหนึ่ง ทานประธานที่เคารพครับ กระผมคงไมใชเวลาของสภาแหง

นี้นานเกินไปนัก แตขอเวลาใหกระผมไดใชหลักการและเหตุผลสนับสนุนคําแปรญัตติของ

พวกกระผมเพียง ๕ ประเด็นสําคัญเทานั้น          

   ประเด็นแรก กระผมคงจะขออนุญาตเพื่อนสมาชิกทั้งหลายพิจารณาวา 

จริงหรือ  ประเทศไทยไมเคยบรรจุเร่ืองหลักการพระพุทธศาสนาลงในรัฐธรรมนูญของเรา 

ถาจะตอบเผิน ๆ คําตอบนี้ก็คงเปนความจริง เพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เมื่อ ๒๔๗๕ รัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต ๒๔๗๕ จนมาถึง ๒๕๕๐  ๑๗ ฉบับที่ผานมานั้น  

ไมมีการบรรจุเร่ืองพระพุทธศาสนาลงไปชัดเจน แตประเทศไทยไมไดเกิดเมื่อ ๒๔๗๕   

ทานที่เคารพครับ ชาติไทยเราเกิดมา เรารูกันอยูชัด ๆ วา ราชอาณาจักรแรกของเรา         

คือ ราชอาณาจักรสุโขทัย เราเกิดชาติออกมาเมื่อ ๑๘๐๐ พุทธศักราช ๑๘๐๐ หรือ

ประมาณเจ็ดรอยปเศษมาแลว เรามีราชอาณาจักรแรกของเรา คือ ราชอาณาจักรสุโขทัย

ถึงรัชกาลที่ ๓ แหงราชอาณาจักรสุโขทัย บันทึกแผนดินปรากฏขึ้น โดงดังไปทั่วประเทศ

และโดงดังไปทั่วโลก นั่นก็คือ หลักศิลาจารึกหลักหนึ่ง ทานที่เคารพครับ ซึ่งปรมาจารย

ทางการเมืองอดีต หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ยกยองศิลาจารึกหลักหนึ่งนั้นวา        

เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของราชอาณาจักรไทย แตการจารึกเอาไวเมื่อเจ็ดรอยปเศษ

หลังจาก แมกนา คารตา (Magna Carta) อันยิ่งใหญของอังกฤษเพียงเจ็ดสิบปเศษเทานั้น  



 ๑๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          วัฒน ี๖/๒ 

 

หลักการปกครองบานเมืองตอนนั้นเขียนไวชัดเรื่องพระพุทธศาสนาวา มันเปนของชาติ

ไทย มันเกิดมาพรอมกับชาติไทย ไมสามารถแยกออกจากชาติไดเลยแมแตนิดเดียว 

สถาบันหลักของเราที่เกิดชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นั้นจะตองเปนเนื้อเดียวกันโดย

ตลอด นี่คือการเกิดชาติ ขออนุญาตใหกระผมไดอานศิลาจารึกหลักหนึ่ง   กรุงสุโขทัย 

เพียงสองสามขอ เพื่อจะชี้ใหเห็นวาสิ่งที่กระผมพูดนั้นเปนความจริง คนในเมืองสุโขทัยนี้

มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหงเจาเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแมชาวเจา 

ทวยปว ทวยนาง ลูกเจาลูกขุน ทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผูชายผูญ่ิง ฝูงทวย มีศรัทธาเปน      

(ใน) พระพุทธศาสนา ม่ันในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษา

กรานกฐินเดือนณึ่งจึ่งแลว กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ 

มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ มีพิหารอันราม 

มีปู ค รู นิ สั ยมุ ตก  มี เถร  มีมหา เถร  ๑๒๑๔  ศก  พุทธศักราช  ๑๘๓๕  ปมะ โรง                     

พอขุนรามคําแหง เจาเมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไมตาลนี้ไดสิบสี่เขา จึ่งใหชาง     

ฟนขดานหินตั้งหวาง กลางไมตาลนี้ ---------------------------------------------------------------- 

 

         - ๗/๑ 



 ๑๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รสรินทร ๗/๑ 

 

วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน (วัน) เดือนเต็มเดือนบางแปดวัน ฝูงปู ครู เถร มหาเถร     

ขึ้นนั่งเหนือขดานหิน สูดธรรมแกอุบาสก ฝูงทวยจําศีล ผิใชวันสูดธรรม พอขุนรามคําแหง   

เจาเมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือขดานหิน ใหฝูงทวย ลูกเจาลูกขุน ฝูงทวย       

ถือบานถือเมือง นี่เปนเพียงตัวอยาง กระผมเพียงแตยืนยันวา เราไมสามารถที่จะแยกสิ่งที่

เรียกวาเปนอุดมการณของรัฐ หรืออุดมการณของชาติแยกจากกัน ตองไปดวยกันทั้ง      

๓ อยาง เหตุผลประการที่ ๒ ทานประธานที่เคารพครับ ขออนุญาตกลาวถึงเรื่องธงชาติ 

คงไมมีใครปฏิเสธวา ธงชาติคือธงประจําชาติไทย แลวไมตองพิสูจนใด ๆ ทั้งสิ้น แต

สาระสําคัญของเรื่องธงชาตินั้น ซึ่งจะเห็นวา สถาบันทั้งสามอยูดวยกัน ไมแยกออกจาก

กัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ธงชาติไทยนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจา 

รัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนาขึ้น ไมเฉพาะแตทรงสถาปนาเทานั้น แตวาไดทรงบทพระราช

นิพนธอธิบายความหมายของธงชาติไว กระผมขออนุญาตกลาวอางถึงดังตอไปนี้ ขอร่ํา

รําพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแหงศรีทั้งสามงามถนัด ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมาย

พระไตรรัตนและธรรมะคุมจิตไทย สีขาวหมายถึงพระพุทธศาสนาครับทานที่เคารพ มิได

หมายถึงศาสนาอยางที่เราเขาใจกัน ยืนยันชัดแจงจากองคผูสถาปนาธงไตรรงคของเรา นี่

เปนบทพระราชนิพนธแท ๆ ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นที่ ๓ กระผมจะนอมนําเรื่อง

ของพระปฐมบรมราชโองการ อันเปนสถาบันของพระมหากษัตริยมาเทิดทูนสักการะ      

ไวตรงนี้  เพื่อยืนยันวา  ๓  สถาบันนี้แยกออกจากกันไมได  ขอนําแต เฉพาะอดีต

พระมหากษัตริย คือพระปฐมบรมราชจักรีวงศ รัชกาลที่ ๑ ซึ่งไดทรงพระราชนิพนธนิราศ

ทาดินแดง เปนทํานองเปนพระราชปณิธานของพระองคทาน เปนที่กลาวยกยองในหมูนัก

วรรณคดีทั้งหลาย ความวาอยางนี้ ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ปองกัน  

ขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี นี่คืออุดมการณของชาติ ซึ่งประกาศเปน        

พระบรมราชโองการ ทานที่เคารพครับ ถาบานเราแบบอังกฤษ คือไมมีรัฐธรรมนูญลาย

ลักษณอักษร สิ่งเหลานี้ก็คงจะเปนการปฏิบัติในรัฐธรรมนูญนั่นเอง เพราะเปนประเพณีที่

ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ทานที่เคารพครับ เหตุผลขอตอไป มีบางคนก็บอกวา ตางชาติเขา

ไมบรรจุเร่ืองศาสนาเอาไวในรัฐธรรมนูญของเขา ซึ่งกระผมยืนยันวา ไมเปนความจริง

เด็ดขาด อินโดนีเซียไมไดบรรจุศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ แตเขาบรรจุ 



 ๑๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รสรินทร ๗/๒ 

 

อุดมการณของชาติของเขาเอาไว นั่นคือปญจศีลา เปนหลักอุดมการณของชาติ อยูใน

รัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย มาเลเซียบรรจุศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ อเมริกาที่เรา

ชอบอางกันนักวา ไมมีหลักศาสนาไวเปนศาสนาประจําชาติ กระผมขออนุญาตทาน

ประธานอีกครั้งหนึ่งครับ อานบทความ ขอเขียนของพระเดชพระคุณ ทานเจาคุณปยุต 

ปยุตโต ปราชญทางศาสนา ซึ่งไดอธิบายเรื่องนี้ไวอยางแจมชัดดังตอไปนี้ สาเหตุสําคัญที่

ประเทศอเมริกา ไมใหยกศาสนาใดศาสนาหนึ่งขึ้นเปนศาสนาประจํารัฐ ก็เพราะวา คน

อเมริกันไดผานประสบการณอันขมขื่นทางศาสนามาจากทวีปยุโรป กลาวคือชาวอเมริกัน

จํานวนมากเปนผูประสบภัยจากการกดขี่ขมเหงระหวางศาสนิกในศาสนาเดียวกัน แตตาง

นิกายในทวีปยุโรปจึงอพยพหลบหนีเอาชีวิตรอด มาตั้งถิ่นฐานใหมในทวีปอเมริกา        

แมกระนั้นเมื่อตั้งประเทศใหมของตนขึ้นไดแลว -------------------------------------------------- 

 

           - ๘/๑ 



 ๑๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๘/๑ 

 

ศาสนิกทั้งหลายในศาสนาเดียวกัน ซึ่งมีหลายนิกาย ตางก็หวาดกลัวกันวา ถานิกายอื่น

ไดรับการสถาปนาจากรัฐ นิกายของตัวจะประสบฐานะตอยต่ํา หรือตองเผชิญชะตากรรม

ที่เดือดรอนลําบาก ดังบทเรียนที่ไดประสบมาแลว ในทวีปยุโรป กอนอพยพ จึงตางก็

พยายามแกงเกี่ยงแยง ไมยอมกัน สาเหตุระหวางศาสนาเดียวกัน แตตางนิกายนี้มีถึง      

๓ ขอ และมีเหตุผลอ่ืนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะเปนบทเรียนทางศาสนาจากยุโรปเชนเดียวกัน 

คือ ความตื่นตัวจากปญญา จากการที่วิทยาศาสตรเจริญขึ้น สรุปวา ประเทศสหรัฐไมมี

ศาสนาประจําชาติ เพราะไมมีเอกภาพทางศาสนา ถาจะใหมีศาสนาประจําชาติ ก็ตอง   

ยกนิกายใดนิกายหนึ่งขึ้นมาเปนใหญ เมื่อยกนิกายใดหนึ่งขึ้นเปนใหญ ก็จะเกิดแยก

สามัคคีกันขึ้น การมีศาสนาประจําชาติก็จะกลายเปนการทําใหเกิดความไมสามัคคี ดังนั้น

จึงจําเปนตองเลี่ยงโดยการรักษาความสามัคคีดวยการไมมีศาสนาประจําชาติ นั่นเปน

เหตุผลเฉพาะของสหรัฐ อยางไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงตองการใหศาสนาซึ่ง

ถือเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ชวยทําใหเกิดความสามัคคีอยูนั่นเอง ในเมื่อศาสนิกชน

แบงแยกเปนหลายนิกายนัก จะอาศัยศาสนาที่เปนสถาบันอยางรูปธรรมชวยสรางความ

สามัคคีนั้นก็ไมได จึงตองหาวิธีอยางอื่น ในที่สุดก็หาทางออกได โดยยกเอาตัวศาสนาที่

เปนนามธรรมขึ้นมาสถาปนาเปนหลักของชาติ ทํานองยกเปนศาสนาประจําชาติกลาย ๆ 

กลาวคือ ในปพุทธศักราช ๒๔๙๗ หรือคริสตศักราช ๑๙๕๔ รัฐสภาอเมริกันไดมีมติให

เพิ่มคําวา อันเดอร ก็อด (Under god) เขาตอทายคําวา วัน เนชัน (One nation) ในคํา

ปฏิญาณธงของอเมริกา เปน วัน เนชั่น อันเดอร ก็อด ประเทศอเมริกาเปนประชาชาติ

อันหนึ่งอันเดียวภายใตองคพระผูเปนเจา และตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือคริสตศักราช 

๑๙๕๖ รัฐสภาอเมริกันก็ไดมีมติยกขอความ อิน ก็อด วี ทรัสต (In god  we trust)  เรา

มอบชีวิต ฝากจิตใจไวในองคพระผูเปนเจา ขึ้นเปนคําขวัญของชาติ ทานที่เคารพครับ นั่น

ก็เปนคํายืนยันวา แมนอเมริกาก็ตองมีบรรจุศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญของ

อเมริกา ขอสรุปกลาวรวมครับ เปนประเด็นที่ ๔ เราสํารวจดูสถิติกันหมดแลวครับ สถิติที่

อางอิงได และยืนยันได เทาที่รวบรวมได ประเทศที่ประกาศวาอิสลามเปนศาสนาประจํา

ชาติ มีทั้งหมด ๔๘ ประเทศ อาทิเชน มาเลเซีย บรูไน ซาอุดีอาระเบีย อิหราน อิรัก คูเวต 

เปนตน ประเทศที่มีบัญญัติวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติมี ๑๑ ประเทศ เชน 



 ๑๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๘/๒ 

 

เดนมารก ฟนแลนด นอรเวย ประเทศที่บัญญัติใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมี    

๓ ประเทศ เชน กัมพูชา พมา ศรีลังกา ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นสุดทาย           

ที่กระผมขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาบันทกึเอาไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร คือ กระผม

ไมเห็นดวยเปนอยางยิ่งที่ ขอประทานอภัย คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะ

ประนีประนอม หรือจะเรียกวา สมานฉันท ก็ตามแต โดยพยายามคนหาถอยคําหรือ

วิธีการที่ใกลเคียงกับคําที่พวกกระผมจะเสนอ เชน คณะกรรมาธิการไดยินยอมใหปรับ

ถอยคําวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักหรือเปนศาสนาสวนใหญที่คนเคารพนับถือมา

ชานานแลวเปนตน ทําไมหรือครับ คําวา ศาสนาพุทธ เปนศาสนาประจําชาตินั้น           

นารังเกียจมากนักหรือครับ คําวา ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ไมเปนความจริง

หรือครับ คําวา ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ กอใหเกิดสามัคคีเภทขึ้นอยางนั้นหรือ

ครับ ทานกลัวที่จะพูดความจริงหรือครับ ทานประธานที่เคารพ กระผมเองอยางที่กราบ

เรียนไปเบื้องตนวา โอกาสนี้ ทานประธานใหโอกาสกระผมยืนตรงนี้ คงเปนโอกาสสุดทาย

ของชีวิต เพราะฉะนั้นกระผมจึงขอยืนยันวา กระผมจะพูดแตความจริง กระผมจะไมมีทิฐิ

ใด ๆ ทั้งสิ้นในการเสนอญัตติในวันนี้ อคติทั้งสี่ ไมวาจะโทสาคติ โมหาคติ หรือภยาคติ ---- 

 

                                                                                                                        - ๙/๑ 



 ๑๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ศันสนีย ๙/๑ 

 

โดยเฉพาะภยาคติ กระผมพยายามขมความกลัว และกลาที่จะเผชิญความจริง ขอ

อนุญาตเสนอบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวที่ทานยกมือ จดแลวนะครับ กราบเรียนทานสมาชิกนิดหนึ่ง 

พอดีทางฝายเลขานุการกรรมาธิการยกรางนี่นะครับ เขาโนต (Note) ขึ้นมาวา มาตรา      

ที่พิจารณานี่ ที่เกี่ยวของกับศาสนานี่ จะมีมาตรา ๒  มาตรา ๓๗ และมาตรา ๗๘ นะครับ                   

ในการพิจารณารวม ก็ถาเกี่ยวของกับมาตราเหลานี้ ก็ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ ก็คือ    

การกลาวพิจารณาถึงมาตรา ๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๗๘ ดวยนะครับ เพื่อจะได

ดําเนินการไดถูกตองตรงกันนะครับ  ทานสมาชิกที่ยื่นแสดงความจํานงนะครับ              

ขออภิปราย คือ ทานวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นะครับ แลวมีทานเกียรติชัย แลวก็อาจารย    

คุณหมอธีรวัฒน นะครับ แลวก็ทานวัชราดวยครับ เชิญทานวิชัยครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ :  ทานประธานสภาที่เคารพ และทาน สสร.        

ผูทรงเกียรติครับ กระผม วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. หมายเลข ๐๕๙ ผูขอแปรญัตติ        

จากสวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา ๗๘ ซึ่งได

บัญญัติไววา รัฐตองใหความอุปถัมภ และคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 

กระผมขออนุญาตกราบเรียนตอทานประธานในสวนที่ขอแปรญัตติจากรางเดิม แตในสวน

สุดทาย  หรือวรรคสาม  ขอตอเติมคําวา ใหคุณธรรมนําความรู การพัฒนาสังคม           

และการพัฒนาการเมือง ทั้ง ๓ ประเด็นในวรรคแรกของมาตรานี้ ขอกราบเรียนวา       

วรรคแรกไดรับฟงมาจากคณะกรรมาธิการยกรางไดบรรจุคําวา เปนศาสนาที่ประชาชนคน

ไทยสวนใหญนับถือมาชานาน ไดบัญญัติไวเรียบรอยแลว จึงขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสนี้ แตในสวนของศาสนาอื่น ๆ ทานประธานครับ ยังมิไดบัญญัติใหระบุศาสนา

อิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหม และศาสนาฮินดู ศาสนาซิกข ไวแตประการใด ดวย

เหตุประการใด ๆ ก็ตาม ศาสนาทั้ง ๕ ศาสนาที่กระผมขอใหเพิ่มเติม และบัญญัติไวให

ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนั้น เปนการบงบอกถึงความใหความสําคัญตอพี่นองประชาชน     

คนไทยทุกคนอยางทั่วถึง เปนการใหเกียรติ ยกยอง ยอมรับในหลักคิดของแตละศาสนา  

 



 ๑๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ศันสนีย ๙/๒ 

 

หรือนิกายที่ไดสืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน ดังที่ปรากฏไวในประวัติศาสตรทุกยุค      

ทุกสมัยของชาติไทย แตที่สุดแลวคําสอนทุก ๆ คําสอนลวนเปนคุณประโยชนตอ             

ผูประพฤติปฏิบัติเปนอยางดียิ่ง ทําใหอยูรวมกันอยางปกติสุข ใหเกียรติ และยอมรับ      

นับถือโดยมีเหตุมีผล จึงทําใหทุกศาสนาที่มีความสําคัญ จําเปนตอพี่นองประชาชนคน

ไทยเปนอยางยิ่ง รวมถึงมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน เพราะวาศาสนา      

ทุกศาสนาเปนที่ยอมรับในการจัดทํากิจกรรมรวมกัน ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติและศาสนา 

จึงทําใหสังคมไทยมีความเจริญรุงเรือง ยั่งยืนมาถึงวันนี้ และวรรคทายมิไดระบุคําวา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ใหคุณธรรมนําความรู การพัฒนาทางสังคม และการพัฒนาทาง

การเมือง จึงทําการบัญญัติไวไมครบถวนตามที่กระผมขอแปรญัตติ กระผมจึงขอความ

กรุณาใหบัญญัติไวดวยเหตุผลดังตอไปนี้ ประการแรก ศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักค้ําจุน

โลก มีความเจริญตราบเทาทุกวันนี้ ตามประวัติศาสตรของประเทศไทย ประชาชน       

คนไทยนับถือศาสนาพุทธ มีความผูกพันอยางประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และ

หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนาน รากฐานวัฒนธรรมไทยมีความสําคัญ

อยูในพระพุทธศาสนา คนไทยไดบทเรียน รับการศึกษาจากสถาบันพระพุทธศาสนา           

ดังมีประเพณีบทเรียน อาศัยวัดวาอาราม อาศัยพระสงฆในการดํารงชีพ เปนหลักฐาน   

สืบมาถึงวันนี้ ชุมชนทุกแหง แมแตหมูบานในชนบทที่หางไกล จากชุมชนที่มีความเจริญ

แลว ตางก็มีวัดประจําอยูทุกหนทุกแหง เปนศูนยรวมจิตใจ เปนศูนยกลางกิจกรรมของ

ชุมชน กิจกรรมของรัฐ จะมีสวนประกอบดวยพระพุทธศาสนา เพื่อเนนย้ําความสําคัญ           

และความเสริมคุณคาทางจิตใจ --------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๑๐/๑ 

 

 



 ๑๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     นิวรา ๑๐/๑ 

 

โดยไมมีการบังคับศรัทธา มีความสําคัญเชิงบวก ชวยเหลือเอื้อเฟอเกื้อกูล หรือประสาน

ความรวมมือกับศาสนาอื่น จึงกลายเปนปจจัย และเปนสื่อชวยใหศาสนาตาง ๆ ซึ่ง

หลากหลายในหลักคําสอนอยูรวมกันไดเปนอยางดี พระพุทธศาสนาเปนสถาบันคูชาติ 

เปนแหลงสําคัญที่หลอหลอมเอกลักษณของชาติ เปนมรดก แตเปนคลังสมบัติอันล้ําคา

ของชาติไทย  เปนการสงเสริมการทองเที่ยว  นํารายไดเขาสูประเทศปละจํานวน         

หลายหมื่นลานบาท มีสวนธํารงไวซึ่งความกตัญูรูคุณ ทดแทนคุณผูใหกําเนิด ทําใหชาว

พุทธกระทําแตความดี ละเวนการปฏิบัติชั่ว และรักษาศีล ทําใหประชาชนคนไทยมี

คุณภาพ  มีคุณธรรม ลดเรื่องอบายมุข ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม จะทําใหชาวโลกอยูรวมกัน

อยางมีความสุข นําไปสูความรุงเรือง ค้ําจุนโลกใหอยูรอดปลอดภัยมาถึงวันนี้ สําหรับ

ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ ศาสนาซิกข และศาสนาฮินดู ซึ่งเปน

ศาสนาที่ประชาชนคนไทยจํานวนมากนับถือและศรัทธามิใชนอย รวมกันพัฒนาสังคม 

พัฒนาการปกครอง การประกอบสัมมาอาชีพ การศึกษา และพิธีกรรมของทุก ๆ ศาสนา

ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข รวมกันพัฒนาภารกิจของแผนดินและของชาติ

อยางกลมกลืน ไมมีการแบงแยกแมแตประการใด พุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนา

อิสลาม ศาสนาซิกข และศาสนาทั้ง ๕ ศาสนานั้น ที่กระผมไดกราบเรียน คําสอนทุกคํา

สอนไดบรรจุไวในรัฐธรรมนูญใหทุกคนนั้นไดประพฤติปฏิบัติ โดยมีหลักธรรมเปนเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนปจจัยหลักใหผูปฏิบัติมีความเจริญรุงเรือง หากมีการบรรจุไวใน

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ จะทําใหประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาทุก ๆ ศาสนา ที่ขอ

บัญญัติไวในวรรคสอง จะอยูรวมกันอยางมีความสุข และดวยความสามัคคี เกิดความ

ภาคภูมิใจกับผูนับถือศาสนานั้น ๆ เพราะความเทาเทียมกันตั้งแตวัยเด็กถึงวัยผูสูงอายุ 

และรวมมือรวมใจกันพัฒนาสังคม จากชนบทจนถึงระดับประเทศ และสงผลถึงสังคมโลก

ใหอยูรวมกันดวยความสงบสุขตอไป ดวยเหตุนี้กระผมจึงขออนุญาตแปรญัตติตามเหตุผล

ที่กลาวแลวขางตน และขอขอบพระคุณคณะกรรมาธิการยกรางทุกทานครับ ที่ไดกรุณา

วรรคแรกไวแลวตั้งแตตน ขอขอบพระคุณครับ  

 

 



 ๑๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นิวรา ๑๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เรียนเชิญทานอาจารยเกียรติชัยครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย : ขอบพระคุณครับทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย สสร. ซึ่งจะขออภิปรายรวมในประเด็นเรื่องศาสนา ซึ่งเปน

ประเด็นที่เปราะบาง และอยูทามกลางความกดดัน การเรียกรอง เทาที่เราไดรับทราบ    

กันอยูในขณะนี้ ผมคิดวาไมมีเหตุอันใดเลยตอการปฏิเสธของคนไทยถึงเรื่องศาสนาพุทธ     

ซึ่งมีอยูในใจ อยูในศรัทธาความเชื่อถือของคนไทยมาชานาน จนรูสึกวา เราคือพุทธ

ศาสนิกที่แทจริง สิ่งเหลานี้อยูในจิตสํานึกตลอดมาในประวัติศาสตร แตประเด็นที่พูดกัน

ในวันนี้   ก็คือ ประเด็นที่วา จําเปนแคไหนกับการที่จะตองตราไวในรัฐธรรมนูญ อยางที่ได

มีการเรียกรองตองการกันในขณะนี้ สมาชิกผูมีเกียรติไดพูดถึงบางประเทศที่บัญญัติถึง       

พุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศไปบางแลว เราไมสนใจวาศาสนาไหน       

จะบันทึก บรรจุ ตราไวอยางไรในรัฐธรรมนูญของแตละประเทศของศาสนานั้น แตสิ่งที่เรา

จะตองเปนกังวล และเอาใจใสอยางยิ่ง ก็คือ เร่ืองของพุทธศาสนา ที่เรากําลังพูดถึงกัน     

ในวันนี้ หลายประเทศที่ทานสมาชิกไดกลาวถึง ผมอยากจะพูดถึงประสบการณของ    

บางประเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับเร่ืองพุทธศาสนา ที่ตราไวในรัฐธรรมนูญ          

แตมีประสบการณวาเกิดอะไรขึ้นบาง เราคงไมมีเวลาพูดมาก และผมจะพูดอยางสั้น ๆ 

ประเทศหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึง ก็คือ ประเทศศรีลังกา ----------------------------------------- 

 

- ๑๑/๑ 



 ๑๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ณัฐชนก ๑๑/๑ 

 

ถาเราไดเรียนประวัติศาสตรพอสมควรเกี่ยวกับประเทศนี้ ก็จะเห็นวา ในสมัยหนึ่ง ตั้งแต

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ กษัตริยของศรีลังกาองคหนึ่งไดสถาปนาศาสนาพุทธเปนศาสนา

ประจําชาติ อันเกิดจากเหตุผลของการทําสงครามกับกลุมทมิฬที่ยืดเยื้อยาวนานกับกลุม

สิงหลในครั้งนั้น และสงครามครั้งนั้นไดกอใหเกิดความสูญเสียชีวิตของผูคนจํานวนมาก 

จนกษัตริยพระองคนั้นรูสึกเปนตราบาปกับการลมลางฆาฟนผูคนในประเทศของตนที่

เกิดขึ้น ไดไปเฝาพระสังฆราช และทรงทูลถามวา การฆาคนที่เปนศัตรูเชนนี้เปนบาป

หรือไม คําตอบที่ไดจากพระสังฆราช ก็คือวา การฆาคนที่เปนศัตรูเชนนี้เกิดจากการที่

แผนดินนี้เปนแผนดินของพระพุทธศาสนา พวกนอกรีต พวกคิดหยาบชา   ฆาเทาไรก็ไม

บาป ถือเปนทานบูชา รักษาศาสนาพุทธ ตรงนี้เองที่ทําใหกษัตริยพระองคนั้นของศรีลังกา

ทรงประกาศใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติของศรีลังกา และผลที่เกิดตามมา ก็คือ 

ไดกอใหเกิดการแตกแยกอยางรุนแรงในหมูทมิฬกับชนสิงหล กับชนกลุมที่มีหลากหลาย

ในศรัทธาทางศาสนาที่มีอยูในศรีลังกา และเหตุราวลึกเหลานี้ก็ยังปรากฏใหเห็นแมจนถึง

ทุกวันนี้ ผมจะพูดถึงประเทศพมาซึ่งมีศรัทธาในศาสนาพุทธอยางแรงกลาประเทศหนึ่ง อยู

ขางบานเรานี่เอง ผมอยูในประเทศนั้นหลายป แลวก็ศึกษาพอสมควรกับเหตุที่เกิดขึ้นกับ

บานพี่เมืองนองที่ใกลบานเรานี้ เหตุหนึ่งที่ไดมองเห็นถึงความผิดพลาดในนโยบายขอหนึ่ง 

ในสมัยที่อดีตนายกรัฐมนตรีของพมา คือ อูนุ (U Nu) ที่ไดประกาศในการเลือกตั้งเมื่อ     

ป ๒๕๐๓ ใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่งเราคงจะไดเรียนรูประวัติศาสตร

การเมืองของพมาในชวงนั้น และแมถึงเวลานี้แลวก็ตามวา ในทามกลางความขัดแยง

รุนแรงที่คุกรุนรุนแรงอยูแลวนั้น บรรดารัฐชนกลุมนอยที่เฝาเรียกรองแยกตัวเองเปนอิสระ

ตั้งแตครั้งที่พมาเริ่มมีอิสรภาพ หรือแมในขณะนี้ก็ตาม ก็ตองมาเผชิญหนากับเร่ือง

นโยบายทางศาสนา โดยที่รัฐชนกลุมนอยเหลานี้มิไดนับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาหลัก 

จึงเปนเหตุแหงความขัดแยงยิ่งขึ้น ราวลึกมาในขณะนี้ เห็นงาย ๆ ตัวอยางงาย ๆ ก็คือ 

การรบราฆาฟนระหวางกะเหรี่ยงศาสนาพุทธกับ กะเหรี่ยงคริสต นั่นเปนตัวอยางหนึ่งที่ทํา

ใหเห็นวา การบรรจุเอาพุทธศาสนาของพมาไดกอใหเกิดผลทางการเมืองอยางไรตามมา 

ผมจะไมพูดถึงเหตุจากการแตกแยกเหลานี้วามีอยางไร ซึ่งคิดวา คงจะเปนเรื่องที่รับรู    

กันมาพอสมควร ถาอยางนั้นแลว เราตองคิดถึงประเด็นรวมสมัย แตเราคงจะไดเห็น 



 ๒๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ณัฐชนก ๑๑/๒ 

 

ผลที่เกิดจากประเทศที่นําเอาพุทธศาสนามาบัญญัติเปนศาสนาประจําชาติ ทั้งของ        

ศรีลังกาและกับของพมาวา การนําเอาศาสนามารวมปนอยูกับอาณาจักร ระหวาง   

ศาสนจักรกับอาณาจักรนั้น ไดเกิดผลเปนอยางไรกับสวนรวมของประชาชนในประเทศนั้น 

ในชวงเวลา ในสถานการณอยางนั้น เหตุดังกลาวที่เกิดในศรีลังกา ปรากฏใหเห็นชัดกับ

เหตุการณของไทยในชวงปพุทธศักราช ๒๕๑๔  ๒๕๑๖ ไมตาง แตก็ตรง คลายกัน เพราะ

ในชวงนั้นเราคงจะคุนเคย  และยังจะไมลืมคําถามวา  พระฆาพวกคอมมิวนิสต 

(Communist) นี่ผิดไหม แตมีความพยายามที่จะอธิบายวา ไมผิด เปนการรักษา         

พุทธศาสนา ประเด็นที่ชี้ใหเห็นตรงนี้คืออะไร ----------------------------------------------------- 

 

- ๑๒/๑ 
 



 ๒๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         สาริศา ๑๒/๑ 

 

เราจะตองตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา มันเปนไปไดไหมวา ในทันทีที่มีการ

ประกาศใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ จะทําใหพวกคลั่งศาสนาลุกขึ้นมาประกาศ

เรียกรองใหแผนดินนี้ตองเปนสังคมที่สะอาดบริสุทธิ์ เอาขอบังคับ ขอหาม ขออางตาง ๆ 

มากลาวอางลมลางพัฒนาการสมัยใหมในยุคโลกาภิวัตนหรือเปลา การประกาศเอา

ศาสนาพุทธมาเปนศาสนาประจําชาติเทากับเปนการใหความชอบธรรมในการที่จะ

เรียกรอง กดดัน ของพวกคลั่งศาสนา ที่จะทําใหแผนดินนี้บริสุทธิ์ ดั่งศาสนาพุทธทั้งหลาย    

ที่บัญญัติไวอยางนั้นหรือเปลา ผมคิดวาประเด็นเหลานี้จะตองคิดกันใหมาก และมันจะ

เกิดอะไรขึ้น ตลอดประวัติกาลของชาติไทยเรา เราไดรับรู รับทราบ มาอยางลึกซึ้ง

ตลอดเวลาถึงน้ําพระทัยของพระมหากษัตริยของไทยวา กวางขวาง ยอมรับความเปน

อิสระและเสรีภาพของการนับถือศาสนา แตเราก็รวมอยูกันมาไดอยางกลมกลืน แมจะทํา

ในเชิงสัญลักษณ แตนั่นก็เปนการเชื้อเชิญเอาเทคโนโลยี (Technology) สมัยใหมเขามา

พัฒนาประเทศพรอมกันไปดวย บานเมืองเจริญขึ้นก็เพราะดวยน้ําพระทัยอันกวางขวาง

อยางนี้ และสังคมนี้ก็อยูรวมกันมาไดดวยดี จนมาถึงยุคชวงของการรวมสมัยใหมใน

ขณะนี้ เราจะกลับไปเผชิญประสบการณของบางประเทศที่ไดประกาศพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ จําเปนนักหรือ แกไขปญหาไดจริงหรือ แคไหน หรือจะเทากับเปนการ

สรางความชอบธรรมใหกับพวกคลั่งศาสนา ที่อาจจะ และนาจะ เชื้อเชิญความขัดแยงเขา

มาสูความยุงยากยิ่งขึ้นของสังคมไทยในสถานการณปจจุบัน ทานประธานที่เคารพครับ 

ผมคิดวา ถึงเวลาที่เราจะตองมีความกลาหาญตอการตัดสินใจในเรื่องอันออนไหว 

เปราะบางตอประเด็นของความยุงยากของศาสนจักรกับอาณาจักร ที่หากไมวางกรอบ

ของขอบเขตแหงสัมพันธภาพระหวางศาสนจักรกับอาณาจักรใหชัดเจนเสียแลว อะไรจะ

เกิดขึ้น ประสบการณทางการเมืองของประเทศที่บัญญัติพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา

ชาติในรัฐธรรมนูญ บอกเราแลวบางเรื่อง บางอยาง เราจะเรียนรูจากบทเรียนเหลานั้น 

บางไหม ประเด็นอันเปราะบางเหลานี้ตองใชจิตสํานึกที่แนชัด ตระหนักชัดตออนาคตของ

สังคมนี้ และเราจะตองกลาตอการตัดสินใจวา จําเปนไหมที่จะตองตราใหปรากฏไวใน

รัฐธรรมนูญ วาศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ ศรัทธาในพุทธศาสนาของปวงชน   

ชาวไทยมีมานาน ยังบอกไมพอหรือ ปลอยพุทธศาสนาใหเปนพุทธศาสนาของชาติ    



 ๒๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                         สาริศา ๑๒/๒ 

 

ตลอดมา บอกพอแลวหรือยัง วันนี้ละครับ ที่เราจะตองกลาหาญ ตัดสินใจใหชัดเจน 

เรียนรูจากบทเรียนแหงประวัติศาสตร ประสบการณที่เกิดขึ้น เพราะวันนี้จะเปนการ

ตัดสินใจที่จะบอก สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ของสังคมไทยเราในขณะนี้ตอไปดวย

ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เชิญครับ คุณหมอธีรวัฒนครับ เดี๋ยวนะครับ คุณหมอครับ เดี๋ยวครับ ผมกราบเรียน

ทานสมาชิกนิดหนึ่งครับวา สิ่งที่ทานสมาชิกไดอภปิรายไปนั้นนี่นะครับ ผมเขาใจวา ทานก็

จะอางอิงศาสนาประจําชาติของประเทศอื่นนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวา สมาชิกที่อภิปราย     

ไปแลวนี่นะครับ นาจะยกตัวอยาง แลวก็เพียงพอแกการพิจารณาพอสมควรนะครับ 

เพราะวาในเรื่องศาสนา ประเทศอื่นเขาจะบรรจุอยางไรนั้นนี่ ก็อาจจะเปนความประสงค

หรือความพอใจของประชาชนในประเทศเขา ถาเรามาหยิบยกนี่นะครับ ในตรงนี้มาก ๆ            

ก็อาจจะเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศ ผมก็จะขอใหทานยกเทาที่จําเปน               

นะครับ ที่ยกไปแลวก็นาจะเหมาะสมนะครับ แลวก็เพียงพอแกการยกตัวอยางนะครับ 

เพราะฉะนั้นการจะหยิบยกอะไรตอไป ขอใหพึงระมัดระวังประเทศอื่น ๆ ดวย เชิญทาน 

คุณหมอธีรวัฒนครับ  

   

- ๑๓/๑ 



 ๒๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๑๓/๑ 

 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธาน และทานประธาน     

ยกราง ตลอดจนกรรมาธิการยกรางและทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับ 

กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง เมื่อป ๒๕๔๐ ผมก็ไดมาชวยกันรางรัฐธรรมนูญอยู

ที่นี่ครั้งแรกนะครับ ตอนนั้นก็เชนเดียวกันครับ ผมไมไดมองเห็นวาจําเปนหรือไมจําเปน

ครับ ในการที่จะบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติครับ แตเวลาผานไปสิ่งที่ผม

ไดเรียนรูและไดสังเกตเห็นวา การที่มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ

หรือไมมี ก็มีการฆากันอยางมากมายครับ อยางยกตัวอยาง ทุกทานก็คงจะเห็นแลววา

เหตุการณที่เกิดขึ้นตาง ๆ ทั้งภาคใต ภาคตาง ๆ ก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา การ

บรรจุ ไมบรรจุนั้น ก็คงไมเกี่ยวกับการที่จะทํารายซึ่งกันและกัน หรือเปนสงครามอะไรกัน

ครับ เพราะวาตางประเทศนะครับผมก็เห็นวา ไมจําเปนตองบรรจุศาสนาอะไรตาง ๆ เขา

ไปก็ยังฆากันอยูครับ อันนั้นมันเปนปจจัยของการเมืองครับ ผมคิดวาเรื่องนี้นะครับ คงจะ

ขึ้นอยูกับภูมิประเทศ เหตุการณของแตละประเทศนะครับ อยางประเทศไทยของเราผมได

ออกไปรับฟงความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ก็มีเปอรเซ็นต (Percent) วา ใหบรรจุ

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติประมาณ ๕๖ เปอรเซ็นต และจังหวัดกาฬสินธุก็

ประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นต ครับ อันนั้นเปนสวนหนึ่ง และผมมาดูวา เอะ ประชากรของ

ประเทศเรามัน ๖๕ ลานนะครับ ๖๕ ลานแลวครับ เปนพุทธศาสนาประมาณ ๙๕ 

เปอรเซ็นต ครับ อันนี้สําคัญนะครับ น้ําหนักหรืออะไร ความสําคัญ เพราะผมเห็นแลว

ประเทศตาง ๆ ที่เขาบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ยังไมถึงเลยครับ ยังไม

ถึง ๙๕ เปอรเซ็นตเลย และศาสนาประเทศอื่น ๆ ก็เชนเดียวกันนะครับ ก็ ๙๐ เปอรเซ็นต

ขึ้นไป ผมเห็นบรรจุตั้งเยอะแยะเลย แตทานประธานบอกวา ไมจําเปนตองอธิบาย

รายละเอียด ผมก็คิดวา เอาแคตัวเลขวาเขาบรรจุครับ แลวก็มีทั้งประเทศที่มีปญหาและไม

มีปญหาครับ แลวการที่วาจะใหพุทธศาสนานั้นประพฤติดี แลวอะไรดี แลวมันถึงจะยั่งยืน

ผมเห็นดวยนะครับ อันนั้นเปนปจจัยหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ แตเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมาย

หรือบทบัญญัติรับรองนั้น จําเปนครับ ผมเห็นนะครับ สมัยโบราณ พระเจาอโศกมหาราช

ครับมีพลังอํานาจ มีอะไรตาง ๆ นะครับ แลวก็เขมแข็งในดานปฏิบัติพระพุทธศาสนาครับ 

แตไมรอดครับ ศาสนาพทุธสูญพันธุไปจากอินเดียเลยครับ เพิ่งจะกลับเขาไปใหมนะครับ  



 ๒๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๑๓/๒ 

 

อันนั้นเปนจุดสําคัญวา ไมใชการปฏิบัติดีอยางเดียว เพราะวาศาสนาพุทธเปนศาสนาที่มี

ความเปราะบาง ออนแออยูในตัวนะครับ อันนั้นผมเห็นวา จําเปนครับ จะตองมีการ

ปกปองไวดวยนะครับ แลวขณะเดียวกัน ประเทศไทยเรามีศาสนาอิสลามประมาณ     

๔.๕ เปอรเซ็นต ก็ประมาณ ๒ ลานคน นะครับ และคริสตศาสนา .๗ เปอรเซ็นต นะครับ   

ก็ประมาณ  ๔๕๐ ,๐๐๐  คน  นะครับ  โดยประมาณ  และศาสนาอื่น  ๆ  ประมาณ               

๐.๑ เปอรเซ็นต นะครับ ผมเห็นวา จําเปนครับที่จะตองมีการใหน้ําหนักวา ประชากรของ

ประเทศนั้นเปนอยางไร แลวก็ผมเห็นการเรียกรองครับ เยอะแยะเลยครับ จริงอยูอาจจะไม

หมดทุกคนครับ แตก็เปนเปอรเซ็นตที่มากนะครับ ผมคิดวาจําเปน แลวมามองดูวา

ประเทศไทยเรา ความเปนไทยของเรา อะไรคือสัญลักษณหรือจุดสําคัญ คือ ๓ เสา ครับ 

เสาหนึ่งชาติ เสาสองศาสนา เสาสามก็พระมหากษัตริย ๓ เสาครับ ถาเดี๋ยวนี้ก็ชาติและ

พระมหากษัตริย มี ๒ เสา อยูยากครับ ที่เขาบอกตั้งกาตมน้ํา จําเปนตองมี ๓ เสา ครับ 

มันถึงจะมั่นคง ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ผมเลยเห็นวา จําเปนครับ แลวก็โครงสราง

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑  มาตรา ๒  มาตรา ๓ เปนภาพลักษณของประเทศครับ เปนการ

บอกถึงภาพลักษณของประเทศ เพราะฉะนั้นการที่เราจะบัญญัติภาพลักษณของประเทศ

เราเขาไปความเปนไทยไมไดหรือครับ -------------------------------------------------------------- 

 

 

                 - ๑๔/๑ 



 ๒๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   เสาวลักษณ ๑๔/๑ 

 

เพราะวาเกี่ยวกับทางโบราณ หรือนับตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ ครับ  พ.ศ. ๕๐๐ ก็มี

บุคคลสําคัญของประเทศไทยเรานะครับ ทานขุนเบาบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนา   

ประจําชาติตั้งแต พ.ศ. ๕๐๐ โนนครับ และก็ประชาชนตอนนั้นประมาณสามสี่หมื่น

ครอบครัวครับที่นับถือ และตลอดมาจนพอขุนรามคําแหง และมาถึงกษัตริยองคตาง ๆ         

จนพระจอมเกลา และพระจุลจอมเกลา รัชกาลที่ ๖ อะไรเรื่อยมาครับ จนถึงรัชกาล

ปจจุบันครับ รัชกาลปจจุบันนี้นะครับ ทานไดใหพระราชดํารัสไวหลาย ๆ แหงครับ แตผม

จะไมเสียเวลาที่จะบอกวาที่ไหน ทานไดบอกไว 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คุณหมอครับ ขอความกรุณานิดหนึ่งครับ ถาจะอางในสวนพระราชดํารัสใดนี่นะครับ     

ผมเขาใจนะครับ  

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ถาอยางนั้นก็เปนอันวาเขาใจนะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอใหระมัดระวังเรื่องควร มิควร ดวยนะครับ 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ผมคิดวา ก็มีพระราชดํารัสแบบนั้น เอาแคนั้น

พอนะครับ ผมคิดวา เกี่ยวกับเรื่องนี้ทานไดดํารัสไวหลายแหงนะครับ แลวผมคิดวาจําเปน

ครับ เพราะวาทานหนานคําครับ สมัยโบราณทานก็ไดเปรียบการปกครองบริหารประเทศ

เปรียบเสมือนตนไมครับ ตนไมนั้นตองมีปุยครับ ปุยคือธรรมะครับ ไมวาศาสนาใดก็ตาม

ครับ แลวก็มีราก เปนนักบวชศาสนาใดก็ไดครับ ชี พราหมณ อะไรตาง ๆ พวกนั้น แลวก็  

แตละราก แลวมีรากแกวเปนพุทธศาสนา และจากนั้นก็เปนลําตนครับ มีทหาร ขาราช

บริพารตาง ๆ แลวกิ่งกานสาขานั้นนะครับ ก็เปนเปรียบเสมือนขาราชการ อํามาตยตาง ๆ  

และใบ ก็คือ ประชาชน  ยอด ก็คือ องคพระมหากษัตริยของเราครับ ถาปุยไดเขาไปตาม

รากและไปตามลําตน ไปกิ่งกานสาขาไปสูใบครับ แนนอนครับตนไมยอมเจริญเติบโต     

อยางสวยงาม แตถาไมมีปุยนะครับ ตนไมนั้นจะแคระแกร็น และผลสุดทาย ปวยเปนโรค

นะครับ เชนเดียวกับประเทศไทยครับ ตอนนี้ปวยเปนโรคครับ ที่เราไดมีปญหากัน         

อยูตอนนี้ แลวไดยึดทรัพย ยึดอะไร ก็ขาดตรงนี้แหละครับ จริยธรรมตรงนี้ ขาดปุยครับ  

 



 ๒๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   เสาวลักษณ ๑๔/๒ 

 
เพราะฉะนั้นจําเปนทั้งผูใหญ ทั้งเด็ก ทั้งอะไรตาง ๆ จําเปนที่จะตองมีปุยนะครับ ประเทศ

ไทยเราก็เชนเดียวกัน แลวก็การบรรจุไวนั้นนะครับ ทําไมตองบรรจุพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ หลายทานก็ไดกลาวไปแลว ผมจะไมเสียเวลานะครับ เพราะบรรพบรุุษ

ของเราที่เปนกษัตริย ไดบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติมาตลอดนะครับ แลวก็

อีกอันหนึ่งนะครับ เกี่ยวกับวา 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คุณหมอชวยสรุปดวยนะครับ คุณหมอครับ 
  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  ครับ อีกนิดหนึ่งครับทาน ก็มีบรรพบุรุษของเรา

นะครับ อยางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา พระมงกุฎเกลา (พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว) แลวก็สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครับ 

แลวสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ หลวงวิจิตรวาทการ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงศ 

และกรมหมื่นพิทยากร พระยาอนุมานราชธน พระยาศรีวิสารวาจา และหมอมราชวงศ  

คึกฤทธิ์ ปราโมช เหลานี้ครับ เขาไดมองเห็นวา จําเปนที่จะตองมีภาพลักษณของประเทศ

ไทยออกมาเปนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยครับ และประโยชนครับ ผมขอวาทําไมถึง

จะตองบรรจุประโยชนเกี่ยวกับดานนี้นะครับ มาดูสังคมไทยนะครับ ผูนําฟนเฟอนครับ 

เพราะไมยึดศีลธรรม การปกครองฟนเฝอครับ แบบลุม ๆ ดอน ๆ การเมืองฟุบครับ เพราะ

เดี๋ยวยึด เดี๋ยวยุบอํานาจ ประชาธิปไตยเฟอครับ เรียกรองแตสิทธิ และเด็กก็ไมเขาวัด     

ไมฟงธรรม ไมฟงคําพอแมครับ ศาสนาฟอนครับ ก็ไมเอาจริงเอาจังกับศาสนา สังคมเฟะ

ครับ มีแตคนเห็นแกตัวครับ เอาเปรียบกดขี่ขมเหง ------------------------------------------ 

 
                - ๑๕/๑ 

 

 

 



 ๒๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               พรเทพ ๑๕/๑ 

 

ศีลธรรมแฟบครับ ขาดศีลธรรม เยาวชนฟุงครับ ฟุงเฟอ มีรสนิยมสูง รายไดต่ําครับ     

แลววัฒนธรรมเฟยวครับ วิ่งตามตางประเทศ เศรษฐกิจฟามครับ เปนฟองสบู คนรวย    

รวยลนฟา คนจน จนเหลือหลายครับ มีชองวางมากครับ แลวขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญ

ครับที่เรากําลังเขียนนี่ เปนฟาง กระดาษฟางครับ ถูกฉีกบอยครับ แลวความเปนไทยเฟย

ครับ นี่เมืองไทยมันอะไรกันนี่ครับ แกโดยกลับมาหาศีลธรรม แบ็ก ทู เบสิก (Back to 

basic) คืนสูพื้นฐานดั้งเดิมครับ ถาธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศ เพื่อใหเปนประเทศที่

แผนดินธรรมแผนดินทองครับ ในชวงนี้ผมขอยุติไวแคนี้กอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ ชื่อที่แสดงความจํานงไว ก็มีทานอรรครัตนนะครับ แลวมีทานใดอีก

ไหมครับ ทานสดศรีนะครับ ทานอาจารยพิเชียร ทานชาติชาย ทานเศวตนะครับ เอาเทานี้

กอนนะครับ แลวก็ทาน ช. นะครับ ทานเลขาจดดวยนะครับ เชิญทานอรรครัตนครับ ผม

ไมไดเรงรัดนะครับ เพียงแตวา พอเริ่มจะวน ๆ นี่ ผมก็ขอใหสรุปดวยนะครับ เชิญครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่

เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ 

กระผมไดสนับสนุนในการแปรญัตติใหบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติใน

รางรัฐธรรมนูญ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมมีจิตใจที่เปนกลาง แตที่สนับสนุนก็เนื่องจาก ที่ได

ไปจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งในจังหวัดมุกดาหาร ทั้งในจังหวัดตาง ๆ   

ทั้งจากที่ไดรับฟงจากกลุมคน องคกรตาง ๆ รวมทั้งที่อยูในกรุงเทพมหานคร โดยมีเหตุ

ผลตาง ๆ นานาซึ่งจะขอนํามาสรุปแยกเปนประเด็น ๆ ดังที่จะไดกราบเรียนตอทาน

ประธานดังนี้ครับ  ตามที่ไดมีบางทานตั้งขอสังเกตวา ไมควรเอาพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาตินั้น เพราะวาเราเปนคนไทย นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตบรรพบุรุษ 

แลวศาสนามีอยูในใจของทุก ๆ คน ไมตองเขียนไวเปนตัวหนังสือ เพียงแตไมกี่บรรทัดก็ได 

อีกอยางหนึ่งวา ไมควรเอาพระพุทธศาสนาซึ่งเปนของสูงมายุงเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งเปน

ของสกปรก จะเปนเหตุทําใหแตกความสามัคคีกับศาสนาอื่น ๆ ที่ใหแกที่ตัวผูปฏิบัติ

พระพุทธศาสนา แกไขที่ตัว ปฏิบัติตัวเองใหดีขึ้น ผูสนับสนุนไดใหความเห็นดังนี้ครับ 

ศาสนาพุทธทุกวันนี้ตองอาศัยกฎหมายบานเมืองเขามาชวย เพราะทุกวันนี้มันหยาบมาก  



 ๒๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๑๕/๒ 

 

มีกิเลส มีความโลภ ไมละอายตอบาปกรรม เอาพระพุทธศาสนาเปนที่ทํามาหากิน เปน   

ที่อาศัย โดยโกนหัว นุงเหลืองหมเหลือง สรางบาปสรางกรรม ทําใหเปนขาวทาง

หนังสือพิมพเกือบทุก ๆ วัน โดยเฉพาะพระธรรมวินัยแลว เปนเรื่องทางจิตใจ เพียงแตบอก

วา ทําอยางนี้เปนบาปนะ คนพวกนี้ไมฟงหรอก ตองใสคุกใสตะราง ตองอาศัยกฎหมาย

บานเมือง เพราะมีคุกตะรางมาชวย ก็เหมือนกับสมัยประวัติศาสตร พระเจาอโศกมหาราช 

มีพระไมดีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนามากมาย ทานก็เอากฎหมายบานเมือง เขาไปชวย   

ถึงแกปญหาได ทุกวันนี้มีปญหาไมใชเพราะพระที่ดี ๆ แตเปนเพราะพวกที่ไมดี ถาจะเปน

พระตองไมผิดศีลธรรม ถาเปนพระแลวตองถือพระวินัยอยางเครงครัด มุงมรรคผล 

นิพพานอยางเดียว ในพระวินัยของพระไมมีปรับไหม ไมมีจําคุกติดตะราง อยางมากก็ให

ลาสิกขาเทานั้น จับสึกแลวก็ไปบวชที่ อ่ืนตอ สรางปญหาอยางนี้ตลอดมา ควรจะมี

กฎหมายบานเมืองเขามาชวยแกไข กําราบ ปราบปราม สะสางปญหาเหลานี้ใหนอยลง 

หรือหมดไป สําหรับปญหาการปลอยวางนั้นเปนเรื่องของจิตใจ พระพุทธเจาทานใหปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด แตการปลอยวางนั้น เปนเรื่องของจิตใจ ถาเรา       

ปลอยวางไมถูกมันจะทําใหมีปญหามาก ทุกวันนี้มีคนชอบพูดวา เราตองรูจักปลอยวาง

เสียบาง รูจักละกิเลสเสียบาง การปลอยวางนั้น เราตองปลอยวางทางจิตใจ ไมใช    

ปลอยปละละเลย ไมรับผิดชอบ --------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๖/๑ 



 ๒๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๖/๑ 

 

เราตองทําหนาที่ของเราใหสมบูรณ เราตองบริโภค เราตองนุงหม ตองรูจักอันไหนควร ไม

ควร ทําดีที่สุดแลวก็ยังไมติดดี รัฐธรรมนูญนั้น หมายถึง เปนเรื่องของกาย เราตองปฏิบัติ

ทางกายใหถูกตอง รางกายนี้เปนโลกียะ จําเปนตองบัญญัติรัฐธรรมนูญสําหรับกาย 

สําหรับจิตใจนั้นเอาไวปลอยวาง ศีลนั้นเปนเรื่องของกาย ธรรมเปนเรื่องของจิตใจ คนเรา

นั้นตองมีทั้งกายทั้งใจ ขอใหทานทั้งหลายโปรดเขาใจคําสั่งสอนของพระพุทธเจาอยาง

ชัดเจน ศาสนาคือภาคปฏิบัติ  ไมใชปรัชญาอยางเดียว เมื่อมันทิ้งกาย วาจาแลว จะเอา

อะไรเปนศาสนา ถาเราปลอยวางไมถูกไมตองก็คงไมดีแน ทุกวันนี้เรามีปญหาก็เพราะมัน

ปลอยวางไมถูกตอง ขอใหทานทั้งหลายชวยพิจารณาใครครวญดี ๆ ที่ผานมาเหตุการณ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ไมวาการเรียกรองพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาติ หรือเรียกรองพระราชบัญญัติสงฆ จะมีพระออกมาเรียกรองขอใหทางรัฐชวย 

ปกติแลวพระทานก็ไมออกมาเรียกรอง ถาไมใชกิจของพระศาสนา เพราะพระตองเปน

ผูรับผิดชอบในเรื่องของพระพุทธศาสนา ถาพระไมออกมาแลวจะมีใครออกมา พระที่

ออกมาถือวาถูกตอง เปนผูเสียสละ ตองอดทนตอความรอน  ความเหน็ดเหนื่อย ความ

เหนื่อย ความหิว ความกระหาย อดทนตอคําติฉินนินทา จาบจวง ตาง ๆ นานา ประชาชน

ทั้งหมดนาจะมีปญญาพิจารณาวา มีอะไรเกิดขึ้นพระทานถึงออกมาแสดงวา ทาน

แกปญหาไมไดแลว ทานมาขอความชวยเหลือจากภาครัฐ เพื่อใหทางรัฐชวยเหลือในดาน

ของกฎหมายบานเมือง เพราะเปนสิ่งที่สามารถทําไดอยูแลว  เหตุใดพระสงฆ การระบุไว

ในรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตย ก็ไมทําใหประชาชนเขาใจในประชาธิปไตยมากขึ้น การ

ระบุไวในรัฐธรรมนูญในเรื่องพระพุทธศาสนาก็ไมทําใหคนเปนคนดีขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น    

แตเปนเรื่องของความเปนประเทศ และความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงที่เปน      

ลายลักษณอักษรจะทําใหความมั่นคงแกสิ่งที่กลาวถึงอยางเปนทางการฉันใด ความ

ม่ันคงของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย ก็จําเปนที่จะตองระบุไวเปนลายลักษณ

อักษรในรัฐธรรมนูญฉันนั้น จึงเปนเรื่องความมั่นคงของประเทศที่จะตองรักษาไวเปน   

ลายลักษณอักษร ผูใดบอนทําลายชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย มีความผิด

ฐานทําลายความมั่นคงของประเทศ และหากจะใหการรับรองศาสนาอื่น ๆ ดวย ในฐานะ

ศาสนาที่รัฐตองสงเสริมใหความมั่นคง ก็สมควรยิ่ง การไมบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวา 



 ๓๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๖/๒ 

 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาตินั้น เปรียบเสมือนธงชาติไทยที่ไรซึ่งแถบสีขาว 

หากธงชาติไทยยังมีแถบสีขาวแหงพระพุทธศาสนาแลวไซร และหากประชาชนคนไทย

ยังใหความสําคัญตอความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา รัฐธรรมนูญจึงควรจะตองมีบัญญัติ

วา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ทานประธานครับ นอกจากนั้นผมยังมีขอ

คําถามที่อยากจะนํามาตอบ ซึ่งไดรับจากการจัดเวทีรับฟง ดังนี้นะครับ เหตุผลที่ตองบรรจุ

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญ  

   ๑. ชาวไทยไมนอยกวา ๙๐ เปอรเซ็นตเปนศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนา

เปนศาสนาประจําใจของคนสวนใหญในชาติ ประเทศไทยจึงควรใหพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจาํชาติ   

  ๒. จําเปนตองระบุใหเปนศาสนาประจําชาติ ถาไมระบุในครั้งนี้ ก็จะเปน

การมองที่แคบและสั้นไป เนื่องจากการสงเสริมสนับสนุนจะเปนไปดวยความยากลําบาก

ในอนาคต หากเกรงกลัวจะถูกมองวาไมเปนธรรมตอศาสนาอื่น และไมสรางความ

สมานฉันทนั้น เปนความคิดเห็นที่ไมถูกตอง เพราะประเทศไทยใหสิทธิเสรีภาพสมบูรณ 

เคารพสิทธิของประชาชนทุกคนในการเลือกนับถือศาสนาตามที่ตนเชื่อและศรัทธา   

  ๓. ถาไมใสในการใหจะระบุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติแลว 

ในอนาคตพุทธศาสนาจะเสื่อมลงอยางรวดเร็ว จําเปนตองไดรับการดูแล และสงเสริม

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐอยางเหมาะสม   

  ๔. เราไดรับประโยชนจากพระพุทธศาสนา จากพระธรรมคําสั่งสอน  เรา

พูดเสมอวา พระรัตนตรัยเปนที่พึ่ง ที่เคารพสูงสุด ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของพุทธศาสนิกชน

ทุกทาน ทั้งพระ ทั้งฆราวาส ที่ตองรักษาไวซึ่งพระพุทธศาสนา --------------------------------- 

 

           - ๑๗/๑ 

 

 

 



 ๓๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๑๗/๑ 

 

ในขณะนี้ไดมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อประกาศใช ถือวาเปนเวลาที่เหมาะสม

ในการสนับสนุนใหมีการระบุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตน

ของแมบทกฎหมายใหเปนในทิศทางที่ถูกตอง เกื้อกูลแกการรักษาพระพุทธศาสนา หาก

พุทธบริษัทจะไมชวยกันรักษาพุทธศาสนาแลว จะปลอยใหเปนหนาที่ของใคร 

  ๕. การละเลยที่จะไมปฏิบัติเร่ืองพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ   

ไวในรัฐธรรมนูญนั้น จะกอใหเกิดปญหาขึ้นได เหมือนกับการถอดวิชาพระพุทธศาสนา

ออกจากบทเรียน พบปญหามากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เพราะลูกหลานของเรา        

ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ครับ ขออางที่บรรจุวาทําใหชาติ 

ศาสนา แตกแยก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอรรครัตนครับ ผมเรียนทานนิดหนึ่ง พอดีทานไมเคยทํางานในสภานะครับ เวลาทาน

จะอภิปรายทานเตรียมเอกสารมาหลายครั้งแลว เมื่อทานไมมีประสบการณ ผมก็ใหทาน

อานนะครับ ทีนี้พอทานอาน มันก็ขัดกับขอบังคับ ผมก็อะลุมอลวยมาตลอดนะครับ แตผม

เห็นทานอยูอีกปกหนึ่งนี่นะครับ ผมวาวันนี้มันจะไมจบนะครับ ในขอบังคับ ขอ ๕๑          

นี่นะครับ เขาเขียนไววา หามมิใหนําเอกสารใด ๆ มาอาน หรือนําวัตถุใด ๆ มาแสดง       

ในที่ประชุม เวนแตประธานจะอนุญาตนะครับ ทีนี้พอทานอานไปเยอะ ๆ นี่นะครับ มันก็

ไมใชความคิดเห็นที่เราไปวิเคราะหมา แตเราไปเอาบทความของคนอื่นมาอานในที่ประชุม

นี่นะครับ ผมก็อยากจะขอใหทานอยาไดอานอยางที่ดําเนินการอยูเลยนะครับ เพราะอาน

แลวดูอีกปกหนึ่ง มันก็ขัดกับขอบังคับนะครับ ผมก็ขอหารือทาน ถาทานอภิปราย ทานเอา

เลยครับ แตถาอาน ผมวามันก็เยอะแลว ขอใหสรุปเลยนะครับ เชิญครับ  

  นายอรรครัตน  รัตนจันทร   :  ครับ  ทานประธานครับ  ในประเด็น

พระพุทธศาสนานั้นครับ กระผมมีความรูนอย ผมยอมรับตรงนี้นะครับ แตสิ่งที่ผมอยากจะ 

นําเสนอตอสภานี้เปนสิ่งที่ไดรับมาจากผูที่รู และกระผมก็ไมอยากผิดพลาดเหมือนที่ทาน 

ประธานพูดวา พยายามที่จะไมใหพูดถึงในสิ่งอื่น ๆ แลวสิ่งที่ผมนํามานี้ ก็คือ เปนสิ่งที่ผม 

พยายามที่จะกลั่นกรองมา นั่นคือผมไมพยายามใหหลุดไปจากที่อ่ืน ไมพยายามที่จะให

ไปกระทบกระเทือนในสิ่งใด ผมทราบวา ในการที่เอาเอกสารมานั้นจะตองไดรับอนุญาต    



 ๓๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๑๗/๒ 

 

จากทาน ซึ่งผมก็เห็นวาทานพิจารณาใหผมพูดไปได ผมก็เขาใจวาทานอนุญาต แตทั้งนี้

ทั้งนั้นครับ ผมถือวา สิ่งที่นํามานั้นเปนเรื่องที่ดี แลวก็เปนเรื่องละเอียดออน วันนี้เราเดิน

มาถึงเกือบจะสุดทายแลวครับ แลวก็สิ่งนี้เปนสิ่งที่สําคัญ ผมอยากให เนื่องจากที่ผานมา

เรามีการพูดกันเยอะ แลวทุกทานในที่นี้ก็ทราบวา เร่ืองพระพุทธศาสนาเปนเรื่องที่ใหญ   

แลวก็เปนเรื่องที่สําคัญ แลวก็เปนเรื่องที่ละเอียดออนนะครับ ผมมีอยูปกหนึ่งจริงครับ    

แตวาผมอานหนาหนึ่งประมาณสามสี่บรรทัดแลวผมก็วางลงไป อยางที่ผมกราบเรียนแลว

วา ผมรับมาจากในหลายที่ และในขณะเดียวกัน ผมก็ตองการนําเสนอสิ่งเหลานั้น มาผาน

ทางนี้ เพราะวาผมทําหนาที่ สสร. ก็คือ ไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมา ผมไมไดใส

ไข ผมไมไดแตงแตมสีสัน สิ่งเหลานี้ ผมถือวาในสภานี้ควรจะรับฟงเปนเสียงของประชาชน

ที่แทจริงครับ ไมยาวครับทานประธานครับ ผมขออนุญาต 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมชี้แจงทานนิดหนึ่ง เดี๋ยวขางนอกจะเขาใจผิดนะครับ คือ สาระนี่ ผมไมไดติดใจ หรือ

ไมไดหาม แตผมเห็นทานเอกสารทานเตรียมไวเยอะ ทานเตรียมตัวดีนะครับ ก็ไมไดหาม

ตรงนั้น สาระที่นํามา ถาเปนประโยชนก็อภิปรายพูดไดนะครับ ถาหากวาทานจะใชวิธีการ

อภิปรายแลวถาสวนไหนจะหยิบยกอางอิง ทานวาเปนครั้งคราวไปก็จะเหมาะสม      

อยางนั้นสมาชิกทุกคนก็เอาเอกสารมาอานทั้งสภานี่นะครับ มันก็ไมมีหลักไมมีเกณฑกัน

แลว เอาเปนวาทานจะอานอีกเยอะไหมครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ไมเยอะครับ ในแตละหนาที่ทานดู ผมจะ

เฉพาะในสีเขียวครบั มีทั้งหมดประมาณสี่สิบบรรทัด แตที่ผมจะพูดแค ๔ บรรทัด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพื่อไมใหเสียเวลานะครับ ขอใหทานดําเนินการตอนะครับ แตขอใหกระชับดวยนะครับ    

เชิญครับ  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ครับ ขอบพระคุณทานประธานที่เห็นแก

พระพุทธศาสนาครับ กระผมขออนุญาต 

   

                                                                                                            -  ๑๘/๑ 



 ๓๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๑๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพูดอยางนี้ไมไดครับ ขอใหถอนคําพูดนะครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ขออนุญาตถอนครับ ขออภัยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพราะวาถาเกิดไมให ก็กลายเปนไมเห็นแกพระพุทธศาสนา ก็ไมถูกไมควรแลวนะครับ 

เชิญอภิปรายตอครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ในความเห็นที่ผมไดรับมา ก็ไมใชวาจะมีแตวา

สนับสนุนการใหบรรจุพระพุทธศาสนาอยางสุดโตง แตวาบางความเห็นก็มีในความเห็นที่

แปลกแตกแยกไปบางนะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ผมเลยตองนําเปนเอกสาร ซึ่งจริง ๆ ก็เปน  

สิ่งที่กระผมไดดําเนินการไปจัดพิมพ แลวก็เอามาเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดครับ        

ขออนุญาตดําเนินการตอครับ มีความคิดเห็นอีกวา ในขออางที่บรรจุพระพุทธศาสนาแลว

ทําใหชาติแตกแยก อันนี้รับรองไดเลยวา ประชาชนฟงไมขึ้น เพราะที่ผานมาไมไดบรรจุ

ชาติก็แตกแยก คนตายมามากมายอยูแลว ดังนั้น ความแตกแยกในชาติไมไดมาจาก

ศาสนา   แตมาจากความอยุติธรรมในการบริหารราชการของภาครัฐ สวนขออางที่วา

บรรจุแลวจะทําใหศาสนาดีขึ้นนั้นก็ไมจริง ประโยคเดียวในรัฐธรรมนูญไมไดทําให

พระพุทธศาสนา ดีขึ้น แตการบรรจุนั้นเปนความภูมิใจของชาวไทย และเปนการประกาศ

เทิดทูนพระพุทธศาสนาอันเปนหนึ่ งในสามของสถาบันของประเทศ  เปนสิ่ งที่

พุทธศาสนิกชนสมควรทํา เปนจุดเริ่มตนของการฟนฟูพระพุทธศาสนา และออกกฎหมาย

ปรับปรุงองคกรสงฆที่ฟอนเฟะ ออนแอ โดนการแทรกแซงจากลัทธิธรรมปฏิรูป และ

อํานาจการเงินในประเทศไทยเมื่อไมไดบัญญัติการเรียนรูพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ 

ถาบรรจุสําเร็จแลว ก็จะสงผลทําใหการเรียน การสอน การเผยแพรพระพุทธศาสนาดีขึ้น  

ก็ควรจะบัญญัติ การบัญญัติศาสนาเปนศาสนาประจําชาติทุกวันนี้ไมใชเร่ืองแปลก แต   

ที่จริงในโลกนี้ก็มีประเทศที่บัญญัติมากกวาไมบัญญัติตามสารานุกรมเวิรกพีเดีย 

(สารานุกรมวิกิพีเดีย (Wikipedia, The Free Encyclopedia) ผมขอกลาวโดยสรุปวา 

ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ไมไดบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ตั้งแต 

 



 ๓๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๑๘/๒ 

 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา ปญหาตาง ๆ ในสังคมมีมากมาย การสอนวิชาจริยธรรม

ไทยออนแอ ชาวพุทธไมไดรับการอบรมสั่งสอนในวิชาพุทธศาสนาอยางเหมาะสม ที่เปน

เชนนั้น ก็เพราะพระพุทธศาสนาถูกแยกออกไปจากรัฐ โดยที่คณะบุคคลที่ตั้งรัฐบาลไมได

นํามาเปนเครื่องมืออบรมจริยธรรม  อยางถูกตองนั่นเอง ผมใครขอใหที่ประชุมแหงนี้เมื่อมี

การลงมติในการพิจารณาใด ๆ ขอใหรับฟงดวยเหตุ ดวยผล ปราศจากอคติ อยาคิดวา ที่

ลงมติเปนไปดวยการถูกชี้นํา ถูกขมขู แตผมขอใหทุกทานลงมติดวยจิตใจบริสุทธิ์ แลวดวย

หลักการ ดวยเหตุดวยผลที่ผานมา ผมมีความรูสึกวา ไมสบายใจมาก เพราะวาบางทาน

ถูกมองวากดดันจากภายนอก แตผมอยากใหมององครวมตาง ๆ ครับ มองถึงขอดี ขอเสีย

ครับ กราบขอบพระคุณครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ใหสมาชิกตัดสินใจกันเองนะครับ ทานที่แสดงความจํานงไว ทานสดศรีครับ 

   นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ) :  ประทานกราบเรียนทานประธานคะ 

ดิฉัน สดศรี สัตยธรรม ในฐานะกรรมาธิการยกราง และในฐานะ สสร. ดวยนะคะ เราคงจะ

ทราบดีวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนจุดรวมใจของประชาชนชาวไทยนะคะ 

และทรงไวซึ่งทศพิธราชธรรมนะคะ ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีบทบัญญัติใน    

มาตรา ๘ ที่วา  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะ

ละเมิดมิได และในมาตรา ๙ ไดบัญญัติไวชัดเจนวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ             

และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก ---------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๑๙/๑ 



 ๓๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๙/๑ 

 

ดังนั้น เราก็คงเห็นไดชัดวา ผูที่เปนจุดรวมซึ่งจิตใจของประชาชนชาวไทย ซึ่งเปนที่เคารพ

สักการะอยางยิ่งของพวกเรานี่ ไดทรงเปนพุทธมามกะอยูแลวนะคะ และทรงเปน          

อัครศาสนูปถัมภกในศาสนาพุทธอยูแลว ก็ชัดเจนอยูแลววา พุทธศาสนาเปนศาสนาของ

ประเทศไทยนะคะ แตในขณะนี้เราคงจะเห็นวา ศาสนาพุทธมีการเรียวลงไป ผูที่ปฏิบัติก็ดี 

หรือผูที่มีนําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไดมาปฏิบัติก็ดี มิไดดําเนินการปฏิบัติไป

ตามถอยคําคําสั่งสอนของพระพุทธเจานะคะ เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวา หากเราทํานุบํารุง

พุทธศาสนาใหเจริญวัฒนาสถาพรในฐานะที่เราเปนพุทธมามกะ จะเปนการที่ดีกวาที่เรา

จะตองไปบัญญัติชัดเจนในเรื่องวา พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เพราะเราก็ตอง

ทราบดีอยูแลววา เมื่อพระประมุขของเราเปนพุทธมามกะแลว การที่เราเปนประชาชนชาว

ไทยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เราตองถือวา เราอยูในฐานะที่จะบํารุงศาสนาพุทธใหจรรโลง

วัฒนาสถาพรตลอดไปนะคะ เราคงจะไมตองไปคํานึงถึงศาสนาอื่น เพราะวาทุกคนมีสิทธิ

และเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ไดนะคะ เมื่อประชาชนชาวไทยผูที่นับถือพุทธ

ศาสนาเปนศาสนาของตนเองแลว ดิฉันก็วา เรามารวมใจกันที่จะบํารุงรักษาและทํานุ

บํารุงศาสนาพุทธนะคะ เพื่อใหยั่งยืนตลอดไป และไมใหศาสนาพุทธไดเรียวลงเหมือน

อยางทุกวันนี้นะคะ  เราคงจะตองชวยกันดูแลพุทธศาสนา  ในการบัญญัติไววา            

พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ถาหากเราไมชวยดูแลพุทธศาสนาแลว ถึงจะบัญญัติ

ไปก็ไมไดเกิดมรรคผลอะไรขึ้นมานะคะ  ในเมื่อเราจะถือวาพุทธศาสนาเปนของ          

พุทธมามกะแลว ก็ควรจะเปนเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรชวยกันจรรโลงพุทธศาสนา 

แลวก็ถาจะใสรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดิฉันเห็นวา จะใสในมาตรา ๒ วรรคทาย วรรคสองที่ได

ขอแปรญัตติไว หรือมาตรา ๗๘ ก็จะเหมือนกันนะคะ เพราะอยางไรก็ตาม เราคงวา       

เราเปนพุทธมามกะ ก็คงจะดูแลพุทธศาสนาใหดี ในลักษณะที่ควรจะใหเปนการทํานุบํารุง

เฉพาะศาสนาที่เรานับถือเทานั้น ดิฉันเห็นวา เราไมควรไปกะเกณฑวา ทุกคนจะตอง    

นับถือพุทธศาสนา เปนสิทธิประชาชนชาวไทยที่จะนับถือศาสนาใดก็ได ตามที่ทานเคารพ

และศรัทธา ดิฉันขอพูดสั้น ๆ แคนี้ กราบขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานพิเชียรครับ เชิญครับ 



 ๓๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๙/๒ 

 
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หมายเลข ๐๔๕     

นะครับ กระผมไดมีโอกาสยื่นญัตติในประเด็นนี้นะครับ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณ   

เพื่อน สสร. ทุกทานที่ไดกรุณากับกระผม แลวก็กลุมของกระผมดวยดีตลอดมา แลวก็

กระผมเองก็ได   ทําหนาที่อยางดีที่สุดแลวนะครับ  จากนี้ ไป  กระผมคิดวา  อยูที่

วิจารณญาณของเพื่อน ๆ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานที่จะพิจารณาวา สมควรจะ

บรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไวในมาตรา ๒ วรรคที่ ๒ นะครับ คือ ตอจาก

วรรคแรก หรือไมอยางไร ตรงนี้กระผมขออนุญาตเรียนทานทั้งหลายนะครับวา วันนี้      

วันศุกรที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะเปนวันประวัติศาสตรอีกวันหนึ่งนะครับ    

ที่พี่นองประชาชนคนไทยทั้งชาติจะจดจํา แลวก็จารึกไวนะครับวา ครั้งหนึ่งมีสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญถึง ๑๐๐ ทานนะครับ   
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพิเชียรครับ ขอโทษทานจริง ๆ เขาเรื่องดีกวานะครับ  
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไดครับ ก็ไดมาประชุมพรอมกัน แลวก็

จะพิจารณาเรื่องใหญที่สําคัญของประเทศชาตินะครับ กระผมจะขออนุญาตพูดสั้น ๆ       

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

 
          - ๒๐/๑ 

 



 ๓๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๒๐/๑ 

 

เพื่อชี้แจง และอธิบายถึงเหตุผลที่สมควรจะใหมีการบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาตินะครับ จะมีเหตุผลสําคัญ ๆ อยูประมาณ ๕ ประการ ครับทานประธาน  

             ประการที่ ๑ คือ ขณะนี้สังคมไทยไดลดความสําคัญของพระพุทธศาสนา

ลงคอนขางจะมากครับทานประธาน ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปที่ผานมา พระพุทธศาสนา

ของเราถูกลดความสําคัญลงไป ความจริงแลวในการรางรัฐธรรมนูญเมื่อป ๒๔๗๕        

เราก็ไดดําริวาจะมีการใสคําวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ลงไป แตเนื่องจาก

เหตุผลบางประการนะครับ จึงไมสามารถบรรจุลงไดในรัฐธรรมนูญ ป ๒๔๗๕ หลังจากนั้น

เปนตนมา เมื่อมีการรางรัฐธรรมนูญทุกครั้งก็มีการพูดถึงประเด็นนี้อยูตลอดเวลาครับ  

ทานประธาน แตก็ไมสามารถจะบรรจุลงไปไดนะครับ ทั้งหมดนี้จึงทําใหพระพุทธศาสนา

นั้น ดูเหมือนวาอาจจะอยูนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญ แลวก็มีบางครั้งในการประชุมสัมมนา

และในการประชุมคร้ังสําคัญ ก็มีบางทานไดเอยวา ศาสนาพุทธมิไดอยูในกฎหมาย      

นะครับ ตรงนี้ก็เปนจุดออนที่สําคัญ ที่ทําใหเราเห็นวา นาจะมีการบรรจุพุทธศาสนาไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ อันนี้เปนประการที่ ๑ ครับทานประธาน  

  ประการที่ ๒ คือ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในระยะหลังนี่ถูกกีดกัน     

นะครับ คอนขางจะมาก พระภิกษุสงฆ สามเณร ถูกกีดกันทางดานการศึกษานะครับ    

แลวก็ถูกจํากัดดวยกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิในการ

ออกเสียงเลือกตั้งครับทานประธาน สิทธิตรงนี้พระสงฆสามแสนกวารูปทั่วประเทศ         

ถูกตัดสิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่พระหรือวานักบวชในศาสนาอื่นสามารถ        

ที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้งได ซึ่งตรงนี้ผมคิดวา เปนเรื่องหนึ่งที่สําคัญ แลวก็นาที่จะมีการ

พิจารณากันนะครับ นอกจากนั้นแลวนะครับ พุทธศาสนิกชนจํานวนมากก็ถูกสกัดในเรื่อง

ของโอกาสทางการศึกษา แลวก็วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาครับทานประธาน เชน     

วันพระ ในระยะหลังก็ไมได รับการพิจารณาใหความสําคัญอยางเพียงพอ รวมทั้ง           

วันสําคัญทางศาสนาอื่น ๆ เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ในระยะหลัง 

เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ไมเขาใจ แลวก็ไมตระหนักนะครับ นอกจากนั้น

แลววิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมก็ถูกตัดออกจากหลักสูตรการศึกษา ใหไปไวเปน   

วิชาเลือก ซึ่งเด็กบางคนไมไดเลือก ก็เลยไมไดเรียน ไมไดศึกษา ตรงนี้ตองแกไขนะครับ  



 ๓๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๒๐/๒ 

 

  ขอที่ ๓ ศาสนาพุทธถูกรุกรานอยางรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับทานประธาน 

กระแสโลกาภิวัตน ทุนนิยม วัตถุนิยม ไดเขามาคอนขางจะมากนะครับ แลวก็กระแส       

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการรุกรานของวัฒนธรรม และเศรษฐกิจของตางชาติ   

ตรงนี้ก็ทําใหพุทธศาสนาคลอนแคลนลงไปมากครับทานประธาน ถาไดมีการบรรจุไวใน

รัฐธรรมนูญจะเปนประโยชนอยางยิ่ง และจะชวยจรรโลงพุทธศาสนาในระยะยาวนะครับ 

แลวก็จะทําใหพุทธศาสนานั้นไมลมสลาย  

  และขอที่  ๔  ครับ  การเมืองไทยในระยะหลัง  บางครั้ งก็ เปนภัยตอ           

พุทธศาสนานะครับ ทั้งนี้เนื่องจากวา การเมืองในระยะหลัง นักการเมืองขาดศีลธรรม          

ขาดคุณธรรมและจริยธรรมลงไปมาก ตรงนี้เปนจุดใหญนะครับ ที่ควรจะตองไดรับ       

การแกไข และถาเราไดมีการบรรจุพุทธศาสนาไวในรัฐธรรมนูญ ก็จะชวยใหนักการเมือง

ทั้งหลายมีศีลธรรม มีคุณธรรม มีจริยธรรมมากยิ่งขึ้นครบัทานประธาน  

  และขอสุดทายในขอที่  ๕  นะครับ  คนรุนใหม  โดยเฉพาะเด็กและ      

เยาวชนไทย ในระยะหลังถูกอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเขามานะครับ บั่นทอน        

แลวก็ทําใหเด็กไรศีลธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ถาเราไดบรรจุพระพุทธศาสนาไวเปนศาสนา

ประจําชาติ ก็จะชวยใหเด็กและเยาวชนไทยยี่สิบกวาลานคนทั่วประเทศนะครับ               

มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีขึ้น -------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๒๑/๑ 

   



 ๓๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๒๑/๑ 

 

นี่คือ ผลที่จะไดรับจากการบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แลวก็สิ่งสําคัญ

ยิ่งกวานั้น ก็คือ จะเปนหลักประกันความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา และศรัทธาของ   

ปวงชนชาวไทยใหเจริญกาวหนา ยั่งยืน และมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับ ไมเปน

กฎหมายเถื่อน เหมือนอยางที่บางทานไดกลาวหา และมีเปาหมาย มีทิศทางในการ

สงเสริมและพัฒนาใหศาสนาพุทธนั้นเจริญกาวหนา ยั่งยืนนะครับ ไดชวยกันเชิดชู

พระพุทธศาสนาใหเปนศาสนาที่มีคุณคาทั้งในสายตาของชาวไทยและชาวโลกนะครับ 

และพุทธศาสนานั้นเปนศาสนาที่ใหเสรีภาพกับศาสนาอื่น ๆ ในการที่จะปฏิบัติศาสนธรรม

ในประเทศไทย  ศาสนาอื่น ๆ ก็จะได รับอานิสงส ได รับประโยชนจากการที่บรรจุ          

พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยไวดวยครับทานประธาน ทั้งหมดที่กระผมกลาวมา

นี้จะเปนสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และจะชวยใหประเทศไทยเปนศูนยกลางของ

ศาสนาพุทธของโลกดวยนะครับ ซึ่งกระผมดูแลวก็มีแตผลดีนะครับ สวนผลเสียที่บางทาน

อาจจะมองวาอาจจะกอใหเกิดความแตกแยกหรือความขัดแยงนั้น กระผมคิดวาเมื่อมาถึง

จุดนี้แลว หลายทานก็ไดเขาใจ แลวก็ไดตระหนักแลว กระผมคิดวาประเด็นนั้นนาจะตกไป

ไดนะครับ แลวก็ในทายที่สุดนะครับ กระผมคิดวา ศาสนาพุทธเปนหัวใจสําคัญ เปน    

เสาหลักหนึ่งในสามของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย       

ถาเรามีครบทั้ง ๓ อยางนะครับ อันนี้ก็จะเปนสิ่งที่ดีงามในสังคมไทย และกระผมคิดวา   

ถึงเวลาแลวนะครับ ที่พวกเราจะมีความกลาหาญทางจิตใจ เราเปนคนไทยครับ          

ทานประธาน เรามีศาสนาพุทธอยูในหัวใจของคนไทยสวนใหญเกาสิบกวาเปอรเซ็นต    

เราตองกลาประกาศตนวาเราเปนชาวพุทธ เราตองกลาที่จะบรรจุพระพุทธศาสนาไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญของเรา และในทายสุดนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

๓ ทายสุดแลวนะครับ 
    นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กระผมของบิณฑบาตเพื่อน ๆ สสร.      

ทุกทานที่ยังลังเลใจอยูนะครับ หากทานไดบรรจุพุทธศาสนาไวเปนศาสนาประจําชาติ    

ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จะเปนบุญกุศลอันยิ่งใหญของทานครับ ขอกราบขอบพระคุณ   

ทุกทานและพี่นองประชาชนทั่วประเทศครับ 



 ๔๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๒๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อนุโมทนานะครับ เหลือสมาชิกอีก ๖ ทานนะครับ กรรมาธิการขอชี้แจงรอบแรกนี้กอน   

นะครับ เชิญครับ 

    นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการครับผม ประเด็นที่เชาวันนี้สภารางรัฐธรรมนูญ    

จะไดพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๒  มาตรา ๓๗ และมาตรา ๗๘ ตอเนื่องกันนั้น          

เปนประเด็นสําคัญที่สภาแหงนี้จะไดใชวิจารณญาณอันถี่ถวน รอบคอบ พิจารณาสาระ   

ซึ่งเชื่อมโยงกันใน ๓ มาตรานี้ และดูไปในระยะยาววา การบัญญัติอยางไรจะเปน

ประโยชนตอชาติ ตอแผนดิน ตอประชาชนคนไทยมากที่สุด ประเด็นสําคัญนั้น คงจะละ

เร่ืองของถอยคํา รายละเอียดตาง ๆ ทิ้งไวเสียกอนนะครับ ประเด็นที่ไดอภิปรายกันมา

ตั้งแตชวงเชานั้นก็คือ การที่จะบัญญัติหรือระบุไวในรัฐธรรมนูญหรือไมวา พระพุทธศานา

เปนศาสนาประจําชาติ ผมคิดวาที่ประชุมแหงนี้ และทานที่ติดตามการอภิปรายของเรา

ตั้งแตเชามีความเขาใจตรงกันแลววา ในสังคมไทย ในเมืองไทยนั้น เปนความจริง เปน

สัจจะที่ทุกคนเห็นพองตองกันวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ เปนขอเท็จจริงที่

ประจักษมาหลายรอยป และจะเปนอยางนี้ไปอีกตราบนานเทานานที่มีคนไทยอยูบน

แผนดินผืนนี้ แตประเด็นวา ควรจะบัญญัติถอยคําวา พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ

อยูในรัฐธรรมนูญหรือไมนั้น ขอประทานกราบเรียนความเห็นของฝายกรรมาธิการครับผม

วา เทาที่เราไดศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรมาแลวนั้น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่

เปนลายลักษณอักษร ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น เลือกหนทางที่จะไมบัญญัติ

ขอความเชนวานั้นไวในรัฐธรรมนูญ แตวามีขอความหนึ่ง ซึ่งดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแต

รัฐธรรมนูญฉบับแรก จนกระทั่งถึงฉบับปจจุบัน และแมในฉบับที่คณะกรรมาธิการยกราง

ขอประทานเสนอเพื่อที่ประชุมนี้ในพิจารณาอยูในเวลานี้ ก็มีขอความอยูในทํานอง

เดียวกัน ดังปรากฏอยูในรางรัฐธรรมนูญมาตรา ๙ ในเวลานี้วา -------------------------------- 

      
           - ๒๒/๑ 

 



 ๔๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ดรุณี ๒๒/๑ 

 

พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก ความสวนนี้หรือ

เนื้อความอยางนี้นั้น เปนการแสดงถึงฐานะพิเศษ ฐานะอันมีความสําคัญยิ่งยวดสุดยอด

ของความเปนสถาบันหลักแหงหนึ่งของบานเมือง  ถึงการที่ยอมรับสถานะพิเศษ           

ของพระพุทธศาสนาวา เปนศาสนาที่ประชาชนคนไทยสวนใหญ ซึ่งเปนประชาชนของ

แผนดินนี้เคารพ นับถือ เลื่อมใส เพราะเหตุวา พระมหากษัตริยนั้นทรงอยูในฐานะทรงเปน

หมายเลข ๑ ของประเทศ ทรงเปนพระประมุขของชาติ ทรงเปนนิมิตหมาย ทรงเปน     

สัญลักษณแหงความเปนชาติ ในขณะที่ประชาชนคนไทยอื่น ๆ ในมาตรา ๓๗ นั้น        

เรารับรองวา บุคคลมีเสรีภาพบริบูรณที่จะนับถือศาสนาใดก็ไดนะครับ มีอยูเพียงพระองค

เดียว หรือทานเดียวในเมืองไทยของเราที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุบง มีขอผูกมัดวา      

ตองเปนพุทธมามกะ คือ เปนผูที่ประกาศพระองควา เปนพุทธศาสนิกชนโดยแจงชัด      

นะครับ ก็คือ พระมหากษัตริย เพราะฉะนั้นการที่ระบุบงอยางนี้ ผมคิดวาเปนภูมิปญญา

ของเราที่ไดอธิบาย หรือไดแสดงใหประจักษแกสาธารณชนวา ประเทศไทยแหงนี้ แผนดิน

ไทยผืนนี้นั้น มีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ดวยวิธีการเขียนอันเนียน อันละมุน

ละมอมตามแบบแผนที่เราเคยคิดมาตั้งแต ๗๕ ปกอน แลวกรรมาธิการก็รักที่อยากจะคง

แนวทางอยางที่บรรพบุรุษของเราไดเคยเขียนขอความอยางนี้ไว แตในประโยคเดียวกัน

นั้นเองมีขอความอีก ๑ วลี ตอทายไววา นอกจากทรงเปนพุทธมามกะแลว พรอมกันนั้น

ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกดวย เพราะเหตุวาในขณะที่ประชาชนสวนใหญ เกาสิบ        

เกาสิบหาเปอรเซ็นต ของประชาชนคนไทยนั้น นับถือศาสนาพุทธ ก็ยังมีพี่นองของ

ประชาชนคนไทยของเรานี่เองแหละนะครับ อีกจํานวนหนึ่ง ที่เปนผูที่มีความศรัทธา

เลื่อมใสในศาสนาตาง ๆ  ไมวาจะเปนศาสาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ ฮินดู 

ศาสนาซิกข หรือศาสนาอื่นใดก็แลวแต ในฐานะซึ่งประชาชนคนไทยนั้นมีความปรองดอง 

สมานฉันท มีความอยูรวมกันมาดวยความผาสุก สงบ เรียบรอย  โดยไมมีความแตกแยก 

แตกตางในเรื่องของศาสนามาเปนเวลาชานานแลว พระมหากษัตริยซึ่งทรงเปน         

พุทธมามกะ ก็ทรงทําหนาที่อีกประการหนึ่ง ในฐานะที่เปนผูแทนของประชาชนคนไทย    

 

 



 ๔๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๒๒/๒ 

 

ในการแสดงถึงอุปนิสัยที่เปนลักษณะสําคัญประจําชาติของเรา ก็คือ การไมรังเกียจ 

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และเปนผูที่พระราชทานพระบรมราชูปถัมภใหแกศาสนาตาง ๆ 

แนวทางอยางนี้เปนแนวทางที่เราเขียนมาชานานแลวนะครับ แลวกรรมาธิการก็คิดวา

นาจะพอเหมาะ พอสมควร วิธีการที่จะเขียนบทบัญญัติในมาตราอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง

มาตรา ๗๘ นั้น คณะกรรมาธิการก็ขออนุญาตที่จะอนุโลมตามแบบที่ละมายคลายคลึงกัน

กับแนวทางการเขียนบทบัญญัติมาตรา ๙ คือ เนนหรือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ

พระพทุธศาสนาในฐานะซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือ เลื่อมใสมาชา

นาน ใหเปนที่ปรากฏชัด ในขณะเดียวกัน ก็มีขอความซึ่งไดมีการบทบัญญัติถึง รับรองถึง

ฐานะของศาสนาอื่นไวใหปรากฏอยูดวยในมาตรา ๗๘ ดังรางที่กรรมาธิการขอประทาน

เสนออยูในเวลานี้นะครับ ขออภิปรายของเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติหลายทานนั้น ดู

เหมือนจะมีความเปนหวงกังวลวา ถาหากวาไมไดมีการบัญญัติขอความวา ศาสนาพุทธ

เปนศาสนาประจําชาติ แลว ความอุปถัมภ คุมครอง การพิทักษ ปองกันภัยตาง ๆ ที่จะมี

มาสูพระพุทธศาสนานั้นจะขาดตกบกพรองไป ขอประทานกราบเรียนวา บทบัญญัติใน

มาตรา ๗๘ ก็ดีนะครับ แนวปฏิบัติที่เปนอยูในเมืองไทยก็ดีมาแตไหนแตไร รวมทั้งหลัก

กฎหมายนั้น ผมขอประทานกราบเรียนยืนยันไดวา ไมมีอุปสรรค ไมมีขอขัดของใด ๆ ที่รัฐ

จะอุปถัมภหรือคุมครองพระพุทธศาสนา แมวาไมมีบทบัญญัติที่เขียนไว โดยบัญญัติ

ถอยคําแจงชัดเชนวานั้น ขออนุญาตกราบเรียนขอมูลสถิติสักนิดเถอะครับ หลาย ๆ ทาน

พูดถึงเรื่องการอุปถัมภบํารุง คือ ดูเหมือนจะเพงเล็งไปวา ถาหากวาไมไดมีการบัญญัติ

เอาไวแลว เงินทอง ความคุมครองตาง ๆ ดูจะขาดตกบกพรองไป ขอประทานกราบเรียน

วา สําหรับงบประมาณ ทานทั้งหลายตรวจสอบดูไดในงบประมาณ ป ๒๕๕๐ นี้นะครับ 

เฉพาะในเรื่องของการอุปถัมภบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดสรรผาน

หนวยงานที่เรียกวา สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ นั้น งบประมาณ ป ๒๕๕๐ นี้ เปน

จํานวนประมาณสามพันกวาลานบาทนะครับ ในขณะซึ่งงบประมาณซึ่งอุดหนุนของ

ศาสนาอื่นนั้นจายผานทางกรมศาสนา แลวก็มีจํานวนซึ่ง ผมคิดวา มีความแตกตางกัน

อยางเปนนัยสําคัญ ก็ขอประทานไดไปโปรดลองสืบคนดู จะเห็นความชัดเจนในสวนนี้ได 

 



 ๔๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     ดรุณี ๒๒/๓ 

 

นะครับ เร่ืองของการที่จะลงโทษ ลงทัณฑ ผูที่เปนพระภิกษุอลัชชี สมมุติ เราเรียกกันวา

เชนนั้นนี่นะครับ ผมคิดวาไมมีขอขัดของใด ๆ ถาหากวาจะมีการยกราง หรือมีการเสนอ

กฎหมายที่วานั้น เปนกฎหมายที่มีกําหนดโทษในทางอาญา -----------------------------------   

 

          - ๒๓/๑ 



 ๔๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๒๓/๑ 

 

โดยไมจําเปนที่จะตองไปเขียนอยูในรัฐธรรมนูญรองรับไวในเบื้องตนเสียกอนวา         

พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ผมคิดวา ประเด็นสําคัญที่ผมประทานกราบเรียนใน

วาระที่สุดนี้ เพื่อไมใหรบกวนเวลาที่ประชุมแหงนี้มากเกินไปนะครับ ผมอยากจะ           

ขออนุญาตกลาวอางไปถึงมาตราซึ่งยังไมมีใครไดพูดกันมากมายนัก คือมาตรา ๑ ครับ 

มาตรา ๑ นั้นบอก ราชอาณาจักรไทยเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูใดจะแบงแยกมิได ในการ

อภิปรายในประเด็นเดียวกันนี้ เมื่อ ๑๐ ป มาแลว ในเวลาใกลเคียงกันครับ เมื่อเดือน

กรกฎาคม ป ๒๕๔๐ ที่ประชุมแหงนี้ก็ไดพิจารณาในประเด็นอยางเดียวกันนี้แหละครับ 

แลววันนั้นสภารางรัฐธรรมนูญก็ไดมีมติ มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ไมบัญญัติในเรื่อง

ของพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ การอภิปรายเมื่อ ๑๐ ป กอนนั้น มีทานผูมีเกียรติ

ทานหนึ่งไดพูดถึงบทบัญญัติมาตรา ๑ ราชอาณาจักรไทยเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูใดจะ

แบงแยกมิได คําวา เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นี้ ไมไดมีความหมายเพียงแครูปธรรมที่เปน

กายภาพเทานั้น ไมไดหมายถึงแผนดินซึ่งติดตอกันเทานั้น แตหมายถึงความสมัครสมาน         

กลมเกลียว เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความรูสึกวา เรารวมแผนดินเกิดแผนนี้ดวยกัน 

แผนดินผืนเดียวกันนี้ดวยกัน แลวเรามีหนาที่ที่จะตองชวยกันทํานุบํารุงบานเมืองของเรา

ใหเจริญรุงเรือง มีความวัฒนาสถาวร ความหมองหมาง ความรูสึกแตกตางนั้น เปน

ภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของเราคนไทยทุกคนครับผม ที่จะตองรวมกันดูแล แลวก็กําจัดจุดออน 

จุดดอยตาง ๆ เหลานั้นใหหายไป ในหนังสือโบรํ่าโบราณเลมหนึ่ง สมเด็จพระเจา         

บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีพระมติวา คนไทยเรานั้นมีลักษณะเดนอยู ๓ 

ประการดวยกัน จงรักในความเปนอิสระ ปราศจากวิหิงสา คือ ความเบียดเบียน และ

ฉลาดในการประสานประโยชน เมื่อสองสามวันมานี้ ผมมีโอกาสที่ไปนั่งอยูริมแมน้ํา

เจาพระยา ผมไดมองเห็นภาพทิวทัศนของฝงตรงขามจากทางฝงกรุงเทพไป ผมเห็น    

พระปรางควัดอรุณราชวราราม เปนพระปรางคสูงเสียดฟา เปนความภาคภูมิใจของคน

ไทยทุกคน ไมหางไกลกันนั้น มีพระอุโบสถ วัดกัลยาณมิตรนะครับ แลวก็เยื้องไปอีกนิด

เดียว ผมมองเห็นเจดียวัดประยุรวงศาวาส ระหวางวัดกัลยากับวัดประยุรวงศาวาสนั้น ผม

มองเห็นยอดแหลมของโบสถคริสต โบสถซางตาครูส (Santa Cruz Church) แลวถาผมจะ

ลึกลงไปใน คลองบางกอกใหญอีกสักนิดหนึ่ง ผมก็จะพบกุฎีเจริญพาศน หรือมัสยิดตนสน     



 ๔๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๒๓/๒ 

 

เขาไปอีกนิดเดียว ผมก็จะมีศาลเจาของจีน ผมขอประทานโทษที่จําชื่อไมได ผมคิดวา 

ภาพเหลานี้คือภาพที่งดงามและเปนภาพซึ่งเปนความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนวา เรา

สามารถอยู รวมกันมาไดดวยความสมานฉันท  ดวยความปรองดอง  ในขณะซึ่ ง

พระพุทธศาสนานั้นมีฐานะสําคัญโดดเดน วันสําคัญที่เปนวันสําคัญในพระพุทธศาสนา

นั้น เราก็ทราบอยูแลววา เปนวันหยุดในทางราชการ งานประเพณี งานพิธีทางฝาย

ราชการทั้งหลาย รวมทั้งงานพระราชพิธีทั้งหลาย ก็ลวนแตมีประเพณี มีการบําเพ็ญ    

พระราชกุศล ในทางฝายพระพุทธศาสนา เปนหลักเปนประธานอยูดวยกันทั้งสิ้น      

ความจริงที่ปรากฏชัดเหลานี้แลว ผมคิดวา เปนสิ่งซึ่งอยูในใจของพวกเรา และเปนคําตอบ

ที่ชัดเจนแลววา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ โดยที่ไมจําเปนตองไปบัญญัติ

หรือไปเขียนไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนเพียงแคกระดาษรับรองขอเท็จจริงในทางกฎหมาย 

แลวก็ผมคิดวา สิ่งที่อยูในใจ อยูในสํานึกของพวกเรานั้น มีความสําคัญโดดเดนมากกวา

การบัญญัติไวที่ใดทั้งสิ้น ขอประทานกราบเรียนเพียงนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ คือ ตอนนี้กําลังจะเทศนกันหมดแลวนะครับ เรากําลังอภิปรายเกี่ยวกับ

ศาสนา ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกแสดงความจํานงไวอีกหลายทานนะครับ ผมวาเราพักสัก   

ชั่วโมงหนึ่งนะครับ แลวก็มาประชุมตอนะครับ ขอหารืออยางนี้นะครับ ขอพักการประชุม

ครับ  

   

พักประชุมเวลา ๑๒.๐๙ นาฬิกา 



 ๔๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รัตนา ๒๔/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๓.๑๐  นาฬิกา 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกครับ ขอดําเนินการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญตอนะครับ             

ทานสมาชิกที่จะอภิปรายนะครับ เดี๋ยวขอใหทานอาจารยจรัญ กรรมาธิการยกราง

อภิปรายเพื่อจะไดดําเนินการตอไปไดนะครับ ครับ เชิญทานอาจารยจรัญครับ 
   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ในประเด็นเรื่องที่จะบัญญัติคําวา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไมนี่ กระผมมองวา

เปนเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในงานรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญสภานี้     

นะครับ แลวกระผมก็ตระหนักดีวา ประเด็นนี้เปนประเด็นที่มีความเห็นของ ๒ ฝายที่     

ตรงขามกันอยางแทบจะหาจุดประนีประนอมไดยาก กระผมอยากจะกราบเรียน ใชเวลา

เพียงสัก ๕ นาที เพื่อเผื่อวาจะมีทางที่สภาของเรานี่จะสามารถมีฉันทามติเปนเอกฉันทได

ก็จะชวยใหงานรางรัฐธรรมนูญของเราในครั้งนี้มีน้ําหนัก มีกําลังแนวแนปรากฏเอาไวใน

ประวัติศาสตรทางการเมืองการปกครองของประเทศไดอีกครั้งหนึ่ง ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผมเชื่อม่ันวา ทุกศาสนามุงอบรมสั่งสอนใหคนเปนคนดี แตความขัดแยงทาง

ศาสนาจะนํามาซึ่งสามัคคีเภทอยางรุนแรง ภยันตรายของศาสนาทั้งหลายนั้นอยูที่การ

วิวาทบาดหมาง จงเกลียดจงชัง และอาฆาตแคนกันระหวางศาสนิกชนตางศาสนา         

เราจะตองชวยกันระมัดระวังอยางยิ่งไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น โดยการบิดเบือน     

ยุยง ปลุกปน ของคนที่ไมอยูในหลักการของศาสนาที่แทจริง ทานประธานครับ คนที่นบัถอื

ศาสนาตางกันนั้นนี่ ไมใชปญหาครับ คนที่มีความเห็นตางกันในทางศาสนาก็ไมใช         

ตัวปญหาสําคัญ ปญหาสําคัญอยูที่คนที่ไรศาสนาตางหาก ที่เปนตัวปญหาที่มุงจะใหเกิด

การกดขม และแขงดีกันขึ้นในระหวางศาสนาตาง ๆ เพื่อจะไดเปนการงายแกการที่     

พวกไรศาสนาเหลานั้นจะปลุกระดม แลวก็ยุยงใหเกิดการบาดหมางกันในระหวางศาสนา

ตาง ๆ ในการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้นี่ กระผมจึงตั้งใจวา จะพยายามอยางเต็มกําลังที่จะ 

 



 ๔๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รัตนา ๒๔/๒ 

 

ไมเปดโอกาสใหพวกไรศาสนาเหลานั้นนําเอารัฐธรรมนูญของประเทศไปบิดเบือน       

ปลุกปน ยุยงใหประชาชนแตกสามัคคี ------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๒๕/๑ 



 ๔๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๒๕/๑ 

 

ทานประธานที่เคารพครับ พวกเราไดรับการอบรมสั่งสอนมาตลอดชีวิตของชาวพุทธวา

พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งครับ พระพุทธองค พระธรรม และพระสังฆคุณ เปนสรณะ          

ของพวกเรา ไมใชรัฐธรรมนูญเปนที่พึ่งครับ พวกเราไดรับการอบรมสั่งสอนมาวา ผูใด    

เห็นธรรม ผูนั้นเห็นองคพระบรมศาสดา ผูใดเขาถึงธรรม ผูนั้นเขาถึงองคพระบรมศาสดา                          

ไมใชเห็นรัฐธรรมนูญ หรือยึดติดอยูกับรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ ครูบาอาจารย                      

สั่ งสอนมาวา  ตราบใดที่คันถธุระและวิปสสนาธุระยังคงมั่นคงอยู ในแผนดินนี้                          

พระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาจะไมมีวันสูญหายหรือเสื่อมสลาย ความสําคัญจึงอยูที่

คันถธุระและวิปสสนาธุระ คือ การศึกษาภาคทฤษฎีและการปฏิบัติตามทฤษฎีนั้น                      

ให เกิดผลเปนปฏิ เ วธธรรม  นั่ นล ะครับ  คือหลัก  คือที่ พึ่ งของพุทธศาสนิกชน                          

หาใชรัฐธรรมนูญไม พระศาสนาจะเสื่อมสลายเพราะพุทธบริษัทกันเองเปนสําคัญยิ่งกวา

การกระทําของบุคคลอื่น หากพุทธบริษัทพากันละทิ้งการศึกษาและการปฏิบัติธรรม                      

ใหถูกตองตามสมควรแกธรรมแลว  แมวาเราจะบัญญัติถอยคําเลิศเลออยางไร                          

ไวในรัฐธรรมนูญนี้ ก็ปองกันการเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนามิได ทานประธาน                        

ที่เคารพครับ กระผมตระหนักดีวา การที่จะบัญญัติความวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําชาติ เอาไวในรัฐธรรมนูญนั้น ก็เปนการดี มีประโยชน มีโอกาสที่จะไดสิ่งดี ๆ         

ไมนอย แตทวา กระผมก็อยากกราบเรียนวา การกระทําเชนนั้นก็มีโทษอยูมากเชนกัน     

มีสวนไดก็จริง แตก็มีสวนเสียอยูไมนอย แลวก็ดวยเหตุนี้ครับ ทานประธานที่เคารพครับ                          

ผมจึงเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ ซึ่งเห็นกันเปนเอกฉันทวา ในกาลสมัยขณะนี้ยังไมเปน

การสมควรที่จะบัญญัติคําวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไวในรัฐธรรมนูญนี้ 

ดวยเหตุผลงาย ๆ สั้น ๆ วา สวนที่ไดจะไมเทากับสวนที่เสีย ขอบพระคุณครับทานประธาน 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกที่จะอภิปรายนะครับ มีทานช.ชัยนาท ทานอนุศาสน                 

ทานชาติชาย  แสงสุข  นะครับ  ทานเศวต  ทานวัชรานะครับ  สวนที่ยกมือเพิ่ม                  

เดี๋ยวทานเลขาดูดวยนะครับ ขอหารือทานสมาชิกนะครับ วา ในสวนการอภิปราย    

ดังกลาวนี้ เรายังมีเนื้อหาสาระที่จะตองพิจารณาอีกหลายเรื่องนะครับ ก็ขอความกรุณา 

 



 ๔๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๒๕/๒ 

 

ชวยกระชับในเนื้ อหาสาระแท  ๆ  เลยนะครับ  ขอความรวมมืออยางนี้นะครับ                

ทานช.ชัยนาท ครับ เชิญครับ 

  นายช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง  :  ขอบคุณทานประธานครับ ทานประธาน              

ที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผม ช.ชัยนาท  ศรีเสมาเมือง สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญนะครับ ผมในฐานะผูสนับสนุนในญัตตินี้ของทานพิเชียร ดวยเหตุผลที่ทุกทาน

กลาวมานั้น ก็มีทั้งฝายสนับสนุน แลวก็ไมสนับสนุนนะครับ ผมนั้นไมเคยลุกขึ้นพูดในสภา

แหงนี้เลยนะครับ แตวันนี้ผมตองขอทานประธานพูดสักนิดหนึ่ง ทานก็บอกพูดใหนอย     

ไมเปนไรครับ ผมไมมีอะไรพูดมาก โดยภารกิจและหนาที่นั้น ผมเปนสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดรับมอบหมายใหไปฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชน ---------------------- 

 

           - ๒๖/๑  

 



 ๕๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          รัศมี ๒๖/๑ 

 

ในรอบแรก และรอบที่ ๒ นะครับ ถาหลักการของการรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้นี่ เกิดจาก

ความตองการของพี่นองประชาชน ปฏิเสธไมไดเลยนะครับ ทานประธาน สิ่งที่พี่นอง

ประชาชนเรียกรองมาเปนอยางมาก ในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ที่ผมไดไปรวมทํางานกับ

กรรมาธิการของจังหวัด ไมวาจะเปนจังหวัดชัยนาทก็ดี นครปฐม อางทอง ในจังหวัด

ชัยนาทนั้นนี่ แทบจะพูดไดวา ๙๘ เปอรเซ็นตของประชาชน บอกผมมาชัดเจนวา        

ตองบรรจุศาสนาพุทธลงในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ฉบับนี้นะครับ และผมปฏิเสธความ

ตองการของพี่นองประชาชนไมไดเลย เพราะภารกิจหนาที่ตองทําอยางนั้นนะครับ       

แลวสิ่งหนึ่งนะครับ ที่เปนความเขาใจของพี่นองประชาชนนั้น บอกกระผมมาตรง ๆ เลยวา  

ศาสนาพุทธนั้นนี่เปนวิถีชีวิต เปนความเกี่ยวของเชื่อมโยงตั้งแตเกิดจนกระทั่งตายของ     

พี่นองประชาชน เหตุผลนะครับ และสิ่งที่จะกลาวอางใด ๆ นั้นนี่ พี่นองประชาชนนั้นเขา

ไมสนใจเทาไรนะครับ เขาบอกวา ที่พึ่งสุดทายของพี่นองประชาชนในยามที่ไมมีใครชวย

ไดแลว นั่นก็คือ ศาสนา นะครับ ไมวาจะชวยในทางความเปนอยูก็ดี หรือจะชวยทางจิตใจ

ก็ดี เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยูมากนะครับ เมื่อพี่นองประชาชนบอกผมมาอยางนี้นะครับ 

ผมก็ตองแสดงจุดยืนของผมนะครับ สนับสนุนในญัตตินี้นะครับ แลวเรื่องศาสนานั้นนี่    

ถามองกันอยางใหลึกซึ้ง ละเอียดแลวนี่ เปนเรื่องของความศรัทธา ความเชื่อ เปนเรื่องของ

จิตใจนะครับ แตเร่ืองของรัฐธรรมนูญนั้นนี่ เปนเรื่องกติกา ขอตกลงระหวางมนุษยที่อยูใน

สังคมนี้นะครับ ความศรัทธา และความเชื่อในเรื่องศาสนานั้นนี่มีการสั่นคลอนได มีการ

ถูกบิดเบือนไดในกลุมคนที่ไมหวังดี แตกฎหมายหรือกติกาในสังคมนั้นนี่ถูกตรามาบังคับ

ใช ทุกคนตองปฏิบัติตามนะครับ ถาศาสนาถูกบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ ก็เหมือนเปนการ

รับรองโดยกฎหมาย ใหมีความมั่นคงในเรื่องศาสนานะครับ ทานสมาชิกผูมีเกียรติทุกทาน

ครับ ผมนั้นไมไดถูกใครชักจูง หรือใหขอรอง แตเปนสิ่งที่ผมมีความเชื่อวา ถาบรรจุ      

พุทธศาสนาไวในรัฐธรรมนูญแลวนั้นนี่ ความสุข ความสงบ ความสามัคคีของคนในชาติ

นั้น จะมีมากยิ่งขึ้นยิ่งกวานี้ ผมมีเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานอนุศาสนครับ เชิญครับ 

 



 ๕๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          รัศมี ๒๖/๒ 

 

  นายอนุศาสน สุวรรณมงคล  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม นายอนุศาสน สุวรรณมงคล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมใครขอกราบเรียน

ทานประธานผานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เทาที่กระผมไดรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนมา หลังจากที่มีกระแสจากพี่นองหลายตอหลายคน ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อใหมี

การบัญญัติศาสนาพุทธใหเปนศาสนาประจําชาติไวในรัฐธรรมนูญ ทําใหพี่นองชาวไทย

พุทธในพื้นที่ภาคใตจํานวนไมนอยที่รับเอากระแสนี้ไปพิจารณา ดังจะเห็นไดจากการ            

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในรอบที่ ๒ ซึ่งประเด็นนี้ถูกโหวต (Vote) ใหมาเปนเรื่อง

ของการแสดงความคิดเห็นในระดับตน ๆ เสมอ แตเทาที่รับฟงความคิดเห็นจากพี่นอง

ประชาชนมา แมวาจะมีผูพยายามสนับสนุนแนวคิดนี้ แตก็มีอีกสวนหนึ่ง ซึ่งเปนเสียงของ

คนสวนใหญวา ไมจําเปนกับแนวคิดที่จะบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไว

ในรัฐธรรมนูญ โดยอางเหตุผลของสภาพสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

และอีกหลาย ๆ เหตุผล แตที่สําคัญที่สุด อาจจะเปนเหตุผลเฉพาะของพี่นองใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต นั้นคือ ปมประเด็นที่จะกอใหเกิดความขัดแยง ซึ่งเปนเหตุผลที่หลายตอ

หลายคนเห็นวา เปนเรื่องที่นาเห็นใจสําหรับพวกเขา -------------------------------------------- 

 

          - ๒๗/๑ 

 



 ๕๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๒๗/๑ 

 

เพราะสถานการณในพื้นที่มันบีบบังคับใหพวกเขาตองคิดอยางนั้น แมวาโอกาสที่จะเกิด

ความขัดแยง เพราะเรื่องนี้อาจจะนอยก็ตาม แตหลายตอหลายคนพยายามย้ําวา อยาให

มีโอกาสเกิดความขัดแยงเลยจะดีกวา ทานประธานที่เคารพ หากเรามาพิจารณาถึง

เหตุผลแลว เราเองก็ตองยอมรับวา สภาพของประเทศไทยในทุกวันนี้ ทุกปมประเด็นลวน

แตลอแหลมตอความขัดแยงทางสังคมเกือบทั้งหมด ปมประเด็นที่คิดวาจะสรางปญหา

หรือกอใหเกิดความขัดแยงของคนในชาติ หากหลีกเลี่ยงไดควรจะหลีกเลี่ยงจะเปนการดี

ที่สุด ทานประธานที่ เคารพ กระผมตระหนักดีตอเจตนารมณของทุกคนที่ออกมา

เคลื่ อนไหวว า  ทุกคนมี เจตนาดี  ทุกคนมีหวั งดีตอสั งคม  ตอประเทศชาติ  ตอ

พระพุทธศาสนา แตในบางครั้งความดีในบางเรื่อง บางประเด็นอาจจะกลายเปนน้ําผึ้ง

หยดเดียว หากเราพลาดพลั้งกาวเดียว เราอาจจะดิ่งลงสูหวงเหวแหงความขัดแยงได 

โดยเฉพาะกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การลดหยอนผอนปรนในบางเรื่องจึง       

ไมนาจะเปนความเสียหายมากนัก เพราะทุกคนตางยืนยันวา ที่กระทําลงไป เสนอไป          

ก็เพราะความรักชาติ รักบานเมือง รักพระพุทธศาสนาและองคพระมหากษัตริยกันทั้งหมด 

การปองกันการขัดแยงอยาใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในชวงนี้ เวลานี้ จึงนาจะดีกวา 

การที่จะตองมาสรางโจทยปญหาใหตองนั่งแกในภายหลัง ทานประธานที่เคารพ สิ่งที่ผม

อยากจะใครขอเรียนเพิ่มเติม 

  ประการแรก ที่อยากจะนําเสนอทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิก         

ผูทรงเกียรติ เมื่อรัฐธรรมนูญถูกตราขึ้นมาใหการยอมรับวาใหเปนรัฐธรรมนูญของ

ราชอาณาจักรไทย ทุกคนจะตองยอมรับในความเปนรัฐธรรมนูญ ยอมรับในบทบัญญัติ

ตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ และจะตองเปนบัญญัติที่ศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนจะตองถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด ไมใชเปนบัญญัติที่ตราขึ้นมา เพื่อเปนสัญลักษณอยางใดอยางหนึ่ง

เทานั้น ทานประธานที่เคารพ สิ่งที่กระผมอยากจะกราบเรียนทานประธานผานไปยัง

สมาชิกผูทรงเกียรติอีกประการหนึ่ง ก็คือ ขอความที่จะพึงบัญญัติ หรือเขียนลงไป 

ในรัฐธรรมนูญนั้น ไมใชเปนแคการเขียนขอความใหเปนแคบทความ หรือเรียงความ  

หรือการบอกเลาเรื่องราวปกติ แตสิ่งที่จะไปปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญนั้น จะตองเปนการ 

 



 ๕๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๒๗/๒ 

 

แสดงใหเห็นถึงแบบแผน เปนรูปแบบของการปกครองบานเมือง เปนกติกาของบานเมือง  

ที่ทุกคนมีการตกลงรวมกันวา จะนําไปใชในการปกครองประเทศ และเปนการแกปญหา

ความขัดแยงใหกับบานเมือง เพื่อประโยชนของทุกฝาย เพื่อคนไทยทุกคน ทุกภาคสวน 

ทานประธานที่ เคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยความคํานึงถึงองคประกอบ 

และเหตุผลนี้กระมัง ที่ทําใหบรรพบุรุษของเราเมื่อสมัยยกรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อ 

๗๕ ปกอน ไมบัญญัติขอความวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไวใน

รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ทานประธานที่เคารพ แตเรายอมรับวา ในความสามารถของ

บรรพบุรุษนั้น ทุกทานมีความหลักแหลม ชาญฉลาดในเรื่องของการใชภาษาและการราง

รัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพื่อแสดงใหเห็นวา พวกเขาเหลานี้ก็รัก 

และใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนาในฐานะที่เปนศาสนาประจําชาติ และประสงคที่

จะใหเปนศาสนาประจําใจของชาวพุทธตอไป ทานประธานที่เคารพ หากยอนไปพิจารณา

ถึงรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรสยาม ฉบับป ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 

ฉบับแรกของประเทศไทย เราจะพบวา ในมาตรา ๔ ในหมวดพระมหากษัตริย ไดมีการ

บัญญัติ ไวด วยขอความวา  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปน               

อัครศาสนูปถัมภก และขอความนี้ก็ยืนยันถึงฐานะของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยไว

อยางชัดเจนแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติม แนวคิดของ

บรรพบุรุษอีก เพราะเทาที่สังเกตมา รัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มาก็มีการบัญญัติขอความนี้ไว

โดยตลอด และยืนยันไดดวยวา ขอความนี้เปนขอความที่เปนสิริมงคลแฝงอยูในตัว เพราะ

ไมเคยปรากฏจะมีสิ่งเหตุการณใดที่จะกอใหเกิดความขัดแยง หรือปมเหตุแหงการเกิด

ความขัดแยงทางศาสนาและวัฒนธรรมเลย และเปนการแสดงออกถึงการเชิดชู เทิดทูนให

เปนสถาบันสูงสุดของประเทศชาติ ทานประธานที่เคารพ แมวาประเทศไทยจะเปน

ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตจากการศึกษาประวัติศาสตร ก็ไมปรากฏเลยวา  

จะเคยมีความขัดแยงทางวัฒนธรรมและศาสนาขึ้นในสังคมไทย ---------------------------- 

 

                  - ๒๘/๑ 



 ๕๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      วัฒนี ๒๘/๑ 

 

ไมเคยปรากฏความขัดแยงที่จะเกิดมาจากความขัดแยงทางศาสนา และทุกคนก็อยากให

เปนเชนนี้ตลอดไป ผมอยากเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติวา

ความหวังดีตอพระพุทธศาสนา เร่ืองของศาสนาเปนเรื่องละเอียดออน เปนเรื่องของความ

เชื่อถือที่เกิดขึ้นในจิตใจ ความรัก ความหวงใยทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น จากแรงศรัทธาแต

ละคนที่จะบังคับหรือหักหามกันไมได แตทุกคนเห็นพองตองกัน อยากจะใหพระศาสนา

เหมือนโอสถสําหรับเยียวยาใหแกปญหาสังคมทั้งหมด ทานประธานที่เคารพ จาก

การศึกษารัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย  ตั้งแตป  ๒๔๗๕  ซึ่ง เปนปที่ มี                  

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมา ไมเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับใดบัญญัติไววา     

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติตามที่บางคนเขาใจ แตเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้ง    

ชาวไทยและชาวตางชาติวาเปนศาสนาหนึ่งในสถาบันที่สําคัญสูงสุดแหงประเทศ        

และพุทธศาสนาก็เปนศาสนาประจําชาติ เปนศาสนาที่ปวงชนชาวไทยสวนใหญนับถือ 

ความพยายามที่จะบัญญัติศาสนาพุทธใหเปนศาสนาประจําชาติมิใชจะเกิดขึ้นในยุคนี้ 

ชาวพุทธทุกคนไมว า เปนยุคใดสมัยใด  ตางมีความหวังดีตอพระพุทธศาสนา                  

รักพระพุทธศาสนา อยากใหพระพุทธศาสนาเปนสิ่งจรรโลงใจ แตตางคนตางคิดกัน        

ใหหลายมุมมอง ซึ่งอาจจะมีบางสวน บางแนวคิด ที่อาจจะดูเหมือนวา จะขัดแยงหรือเห็น

ไมตรงกันบาง  แตในที่สุดทุกคนก็ยั งคงไวซึ่ งความเปนคนไทย  คือ  พรอมที่จะ

ประนีประนอมยอมความเพื่อชาติ เพื่อแผนดิน ทานประธานที่เคารพ หากเรายอนมองไป

ถึงสมัยที่มีการรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ เราเองก็พบวา มีผูเสนอขอใหบัญญัติ

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ แตทานประธานที่ เคารพ หลังจากที่ เปดใหมี           

อภิปรายอยางกวางขวาง ละเอียดลออ แสดงเหตุผล เสนอความคิดกันอยางรอบคอบ    

ผลลงคะแนนเสียงเมื่อวันเสารที่ ๑๒ กรกฎาคม ป ๒๕๔๐ มีสมาชิกฝายเสียงขางนอย  

เห็นดวยกับการแปรญัตติใหเพิ่มขอความดังกลาวเพียง ๗ เสียง และไมเห็นดวย ๖๖ เสียง 

ซึ่งเหตุผลที่พวกเขาไมเห็นดวยก็ไมตางไปจากที่เพื่อนสมาชิกไดนําเสนอไปแลวนั้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับสภาพปญหาและความขัดแยง สภาพบานเมือง และการเมืองการปกครอง

ในยุคสมัยนั้น กับเวลานี้แลว มันตางกันมากกับปญหาความขัดแยงที่กําลังเกิดขึ้นกับ    

สังคมไทยในเวลานี้ แตทานประธานที่เคารพ สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ คนไทยและ 



 ๕๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      วัฒนี ๒๘/๒ 

 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสมัยนั้น กับคนไทยในเวลานี้ ก็คือ ทุกคนตางเห็นพองกันวา  

แมจะไม มีการบัญญัติ ข อความดั งกล าวไว ในรัฐธรรมนูญ  แตต องยอมรับว า

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของไทยมาแตโบราณ และปจจุบันก็ยังเปนเชนนั้น

และจะตองเปนเชนนั้นตลอดไป กระผมใครขอกราบขอบพระคุณกรรมาธิการยกราง      

ทุกทานที่ ไดใหความกรุณาตอบรับ  และแสดงความเขาใจ  เห็นใจ  ความหวงใย               

ใหความสําคัญกับเสียงเรียกรอง  โดยเพิ่มขอความลงในมาตรา  ๗๘ ซึ่งเดิมใหมี           

การบัญญัติ รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองศาสนาพุทธ ซึ่งเปนศาสนาซึ่งปวงชน

ชาวไทยสวนใหญนับถือเปนเวลาชานาน และศาสนาอื่น ๆ การเพิ่มขอความในสวนนี้    

นับไดวาเปนประวัติศาสตรของรัฐธรรมนูญไทย เปนการแกปญหาดวยความออมชอม

ประนีประนอม สวนหนึ่งเพื่อตอบสนองความหวังดีของพี่นองประชาชนที่ออกมาเรียกรอง 

และอีกสวนหนึ่งเปนการเดินตามรอยของบรรพบุรุษที่เคยยกรางรัฐธรรมนูญมาแลว       

ในอดีต  ซึ่ งสิ่ งที่ตองการให เกิดขึ้น  ก็คือ  ใหทุกคนยอมรับในความบริสุทธิ์ ของ

พระพุทธศาสนา  และเปนการยอมรับที่ เกิดจากจิตสํานึกในความศักดิ์สิทธิ์ของ

พระพุทธศาสนาไมใชเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว และกระผมคิดวา พี่นองประชาชนเอง

คงเขาใจและตระหนักในสวนนี้ ทานประธานที่เคารพ ผมเขาใจในเจตนาของทุกคนที่

ตองการบัญญัติใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติดี แตผมใครขอกราบ ขอความ

กรุณามายังเพื่อนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติทุกทานใหมองแนวคิดที่แตกตาง

ของแตละคนเปนความหวังดี มองความหลากหลายทางความคิด เปนความขัดแยงเพื่อ

การสรางสรรค และอยากใหแตละฝายที่คิดจนเกือบจะเหมือนกันวา มีเปาหมายที่

คลายกัน ไดกรุณานําเอาสภาพบานเมืองในปจจุบันมาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

วิเคราะห สังเคราะห เหลียวหลังแลหนา ใครครวญ เพิ่มเติมอีกสักนิด เพื่อหาทางออก

รวมกันดวยสภาพบานเมืองของเราบอบช้ํา และลอแหลมตอความขัดแยงเชนนี้ เรานาจะ

กาวเดินเชนไรประเทศไทยถึงจะรมเย็น ------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๒๙/๑ 



 ๕๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๒๙/๑   

 

ตางคนตางตองการเห็นความสงบสุข รมเย็นเกิดขึ้นกับบานเมือง ตองการเห็นความ

ศักดิ์สิทธิ์และความบริสุทธิ์ของพระศาสนาทั้งนั้น และผมเองหวังวา สิ่งที่ทุกทานอยากเหน็ 

อยากใหเกิด จะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน หากทุกคนใหความรวมมือและจริงใจตอ

พระพุทธศาสนา  ตอบานตอเมือง และอยากจะฝากขอคิดไวสักนิดวา ศาสนาพุทธจะ

รุงเรืองหรือไม ไมไดอยูที่การบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตอยูที่วา คนไทยที่เปนชาวพุทธจะ

นําศาสนาพุทธมาเปนศาสนาประจําใจมากนอยเพียงใด หากสามารถปฏิบัติไดมาก แม

จะไมมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ผมคิดวา และเชื่อม่ันวา พระพุทธศาสนาก็ยังคง

รุงเรืองสถิตสถาพรคูบานคูเมืองตลอดไป ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานที่อภิปรายตอไปนะครับ ทานชาติชาย แสงสุข เชิญครับ คุณชาติชายครับ 
 นายชาติชาย แสงสุข  : ครับ กราบเรียนทานประธาน ทาน

คณะกรรมาธิการยกราง ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับ กระผม ชาติชาย 

แสงสุข สสร. ประเด็นนี้เปนประเด็นที่คอนขางละเอียดลึกฝงไวในจิตใจของชาวพุทธ   

หลายคน วันนี้ผมจะประกาศวา ประเทศไทยของเรานั้น ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะตองบรรจุ

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ เหตุผลมีดังนี้ครับทานประธาน ผมขอยกตัวอยาง   

งาย ๆ  สั้น ๆ กระชับ ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานอาจจะมีความคิดเห็นที่คอนขางแตกตาง

กันออกไป นั่นไมใชเ ร่ืองแปลก ศาสนาถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีอยางหนึ่ง             

ที่เกี่ยวกับความเชื่อ จําเปนจะตองมีกฎมีเกณฑ ถาเคารพศาสนาโดยไมแสดงออกนั้น     

ก็ตองไมมีการสรางวัด  ไมตองไหวพระสงฆ  เคารพในจิตใจก็พอ  ทําบุญไมตอง              

เอาสังฆทานไปไหวพระสงฆที่วัด นั่งทําที่บานก็พอ นั่นคือ เคารพทางจิตใจ กฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับทานประธาน ผมเขาใจวา เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ยึดหลัก    

ความคิดเห็นของประชาชนเปนหลักใหญ นั่นคือจุดสําคัญ ผมแทบมองไมเห็นเลยวา 

ศาสนาจะทําใหคนนั้นแตกแยก ซึ่งเปนเรื่องไมมีมูลความจริง จากอะไรครับทานประธาน

ผมจะบอก ถาเกิดบรรจุศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติแลวนั้น ทําใหคนแตกแยกได 

เปนเรื่องที่นาฉงนสนเทหมาก เพราะศาสนาก็บอกแลววา ตองการสันติสุข แลวก็ถาเกิด

ใครมาคิดอยางนี้ มาวิเคราะหอยางนี้ อยางที่ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ขออนุญาต 



 ๕๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๒๙/๒  

 

เอยนามทาน  บอกวา  สาเหตุที่แตกความสามัคคีคนละประเด็นกับศาสนาครับ             

ทานประธาน  คนละประเด็นอยางไร คนมีศาสนานี่เขาไมทํา เขาจะไมเอาศาสนามา      

ยุงเกี่ยว ที่จะนําบรรจุไปในกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้นี่ ไมเกี่ยวกับการเมือง ถาเกิดมองวา 

เมื่อเกิดการรางกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อไร ตองเปนเรื่องกับการเมืองเทานั้น ผิด การเมือง

ผมจะไมพูดวา หมายความวาอะไร แตเหตุที่ผมจะพูดนี่คือหลักของศาสนาพุทธที่จะตอง

นําบรรจุเปนศาสนาประจําชาติ มีวิวัฒนาการมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕  ที่จะนําพาศาสนา

พุทธนี่เปนศาสนาประจําชาติ ตอนนั้นก็บอกยังไมเหมาะสม รางมาแลว ๑๗ ฉบับ ก็บอก

วา  ยังไมเหมาะสม ผมอยากจะกราบเรียนวา รางตอไปอีกหนึ่งรอยกวาฉบับ ถาเกิด

เปนไปไดศาสนาพุทธก็ยังไมเหมาะสมหรอกครับ ถาเราไมบรรจุลง อยางไรก็ไมเหมาะสม 

วันนี้นี่  ผมตองกราบเรียนขออนุญาตทานประธานวา เปนประเด็นที่คอนขางลึก นาน ๆ 

ผมได พูดสักทีหนึ่ง ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         - ๓๐/๑ 

 



 ๕๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๓๐/๑ 

 

เพราะผมไมคอยไดมา ผมตองกราบเรียนวาอยางนี้ แตผมไมไดละเลยหนาที่ของการเปน

ตัวแทนประชาชน ถูกครับที่มีทานสมาชิกบอกวา ความคิดเห็นบางสวนบอกวาไม

จําเปนตองบรรจุ ประชาธิปไตย คือ ความคิดเห็นสวนใหญของคนไทยทั้งประเทศ ตอง

เคารพกติกาของคนสวนใหญในประเทศ นี่คือกฎหลักของประชาธิปไตย ถาเกิดวา

ประชาชนออกมาขับเคลื่อน มาเคลื่อนไหว มาแสดงความคิดเห็นที่จะใหศาสนาพุทธเปน

ศาสนาประจําชาติโดยมีเหตุผลสมควร ก็ตองรับฟง ไมสําคัญหรอกครับทานประธานวา

จะบรรจุ หรือไมบรรจุ แตสําคัญวา เปนความคิดเห็นของประชาชนแลวจะทําอยางไร และ

ความคิดเห็นของประชาชนนี้ทานไมไดบอกวา ควรที่จะใหความสําคัญกับศาสนาพุทธ

อยางเดียว แตเขาบอกวา ตองบัญญัติศาสนาพุทธใหเปนศาสนาประจําชาติ เขาคิดคําให

เราเสร็จสรรพเรียบรอย แลวผมก็คิดวา ขณะนี้พอ แม พี่ นอง ประชาชนทางบานก็กําลังดู

ผมอยู แลวอยางนี้นี่ ทานคณะกรรมาธิการครับ ทานสมาชิกครับ ถาเปนความคิดเห็นของ

ประชาชนนี่ ทานจะรับไหม ทานอาจจะบอกวา จะใชคําอื่นก็ได อะไรก็ได ถาเปนแบบนี้นี่ 

ก็ตองไมมีกฎหมายรัฐธรรมนูญใช ก็แคเคารพกติกาแคในใจพอ ถาเกิดประเทศชาติ

บานเมืองดีจริงนี่  ก็คงไมตองมีกฎหมาย  ก็คงไมตองมีนายกรัฐมนตรีมาบริหาร

ประเทศชาติบานเมือง ถึงเวลาแลวครับที่จะตองบรรจุพระพุทธศาสนาใหเปนศาสนา

ประจําชาติ ทานประธานครับ สาเหตุที่บงบอกวา กลัวเกิดความแบงแยกทางดาน

ความคิดที่เปนทัศนคติเกี่ยวกับศาสนานั้นนี่ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานชาติชายครับ ขออนุญาต ถาอภิปรายแลว ขอความอยาซ้ํานะครับ ความแตกแยกนี่

ทานอภิปรายไป ๒ รอบแลวนะครบั ขอใหอยาซ้ําครับ  

  นายชาติชาย  แสงสุข  :  ขอบพระคุณทานประธานเปนอยางสูงครับ ทาน

ประธานครับ ผมในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง ผมมีความคิดวา กฎหมายยังมีการวิวัฒนาการ

ได ยังมีการเปลี่ยนแปลงได แลวทําไมศาสนาพุทธจะบรรจุเปนศาสนาประจําชาติมิได 

เพราะวาตอนนี้นี่ สถานการณของประเทศชาติบานเมืองของเรานั้น ตองเอาศาสนาพุทธ

เขาไปบรรจุ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณบานเมือง  เพื่อใหทุกคนเล็งเห็นวา           

ทายที่สุดนี่ ศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ แลวทางใจนี้นี่จะไมเปนผลเลยถาไมบรรจุลงเปน 



 ๕๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๓๐/๒ 

 

ศาสนาประจําชาติที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน วันนี้นี่คอนขางที่จะมีอะไร

มากมาย ผมตองขอกราบเรียนวา ผมจะสรุปจริง ๆ แลวก็สั้น ๆ ทานประธานครับ ผม      

ไมขอพูดถึงวา ประเทศอื่นจะมีเอกลักษณอะไร จะทําอะไร จะบรรจุอะไร ผมไมสนใจ ผม

สนใจตอนนี้อยูอยางเดียว คือ ความคิดเห็นของประชาชน และเปนที่ประจักษ ทาน

ประธานเองก็เห็น ทานคณะกรรมาธิการยกรางทานก็เห็น ทานสมาชิกหลาย ๆ ทานก็เห็น 

เพราะฉะนั้นในเงื่อนไขที่บอกวา จะเกิดความแบงอะไรนี่ อาจจะมีขอเหตุผลตรงนี้ลบลาง

ออกไปเสีย เปนไปไดไหมครับทานประธานวา กฎหมายรัฐธรรมนูญชุดนี้นี่ ฉบับนี้นี่        

จะเปนกฎหมายในประวัติศาสตรชาติไทยที่ชัดเจนไปทุกเรื่อง 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานชาติชายครับ ทานอภิปรายวนแลวนะครับ สรุปไดแลวครับ เชิญครับ  

  นายชาติชาย  แสงสุข  :  สาเหตุที่ผมอภิปรายวนไปวนมานั้น ลวนแลวแตมี

ขอเกี่ยวของทั้งสิ้น แตผมก็ตองทําตามมติในที่ประชุม ศาสนาพุทธนั้นเปนศาสนาในทาง

วิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได -------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๓๑/๑ 



 ๖๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๓๑/๑ 

 

เมื่อกอนนี้ก็ไมมีกฎหมายในการควบคุมสื่อตาง ๆ เทคโนโลยีตาง ๆ เพราะยังไมเกิด แต

เดี๋ยวนี้ก็มี แตทั้งที่ศาสนานี่เกิดกอน เปนหลักที่เกิดกอนสิ่งเหลานี้ตางหาก ตอไปถาเกิด

บรรจุแลวนี่ จะบังคับไมใหพระสงฆ พระคุณเจานี่ถือเงินก็ได เปนเรื่องของกรรมการ เปน

เร่ืองของกระบวนการยุติธรรม เพื่อปองกันปญหาการทุจริตในหมูพระสงฆ ก็สามารถทํา

ได เพราะมีกฎหมายรับรอง รัฐก็สามารถที่จะอางในกฎหมายไดในรัฐธรรมนูญไดวา นี่

ปรากฏไว รัฐตองทํา รัฐตองสนับสนุนวัด ในกรณีวัดเกิดขาดแคลน เกิดอะไรทั้งสิ้นนี่       

ไมตองไปเดินเรี่ยราย แลวก็ไมเปนที่มาของการวาฉอฉล ฉอโกงประชาชน  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานชาติชายครับ ผมเตือนทานหลายครั้งแลวครับ ตอนนี้ทานออกนอกไปถึงเรื่องอื่นแลว

นะครับ เอาวาเหตุผลเร่ืองศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาตินี่ครับ ผมวาคนที่บานนี่เขา

ฟงทานดวยใจจดใจจอ เห็นทานพูดดี อภิปรายดี แลวเห็นเปนเยาวชนนะครับ อยากใหมี

เนื้อหาสาระจริง ๆ เพราะเกรงใจสมาชิกทานอื่นนะครับ เขาก็มีชื่อที่จะอภิปรายอีกหลาย

ทาน แตทานอภิปรายวนไปวนมานี่นะครับ ขออนุญาตใหทานสรุปเลยนะครับ เชิญครับ  

  นายชาติชาย แสงสุข  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ อยางนั้นผมขอ

สรุปสั้น ๆ สาเหตุที่ตองบรรจุ ศาสนาพุทธ คํานี้เปนศาสนาประจําชาติ  

   ๑. เพื่อใหเกิดตามทํานองคลองธรรมของศาสนา ที่เปนหลักประกัน เปน

ความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญใหเกิดขึ้น สามารถที่จะนําไปปฏิบัติในเชิงแงของ

กฎหมายและคุมครองได  

   ๒. ทําตามเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่เกี่ยวกับเร่ืองของ

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ถือความคิดเห็นของประชาชนเปนหลักใหญ  

   ๓. เปนการรับประกันคุมครองพระพุทธศาสนาใหยืนยง ใหมีกฎหมายลูก

บังคับใชเปนรายละเอียด อันที่จะเจริญสถาพร และเกิดเสถียรภาพทางดานศาสนาขึ้นได

อยางแทจริง  

   ๔. เปนการปกปองศาสนาอื่น สนับสนุนศาสนาอื่น เพื่อใหเกิดความ

สมานฉันททุก ๆ ศาสนาที่อยูในประเทศไทย ขอบคุณครับ    

 



 ๖๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๓๑/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณนะครับ ตองเรียนสมาชิกนิดหนึ่งนะครับ วา ขอบังคับ ขอ ๕๒ นี่นะครับ ถา

ประธานเห็นวาผูใดไดอภิปรายพอสมควรแลว ประธานจะใหผูนั้นยุติการอภิปรายก็ได    

นะครับ แตสิ่งที่ผมไมอยากใหเขาใจผิดวา สิ่งที่ทานชาติชายอภิปรายนั้นผมพยายามจะ

ไมใหพูด ไมใชนะครับ ผมเห็นทานพูดแลวเนื้อหาสาระนี่พอไดครบถวนไป ๒ รอบแลว    

ยังมีรอบที่ ๓ อะไรนี่นะครับ ผมก็เลยตองชี้แจงใหทานไดเขามาในเนื้อหานะครับ คงไมได

ปดกั้นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้นะครับ ทานที่แสดงความจํานงไว ทานวัชรา     

นะครับ แลวก็ทานเศวตนะครับ อาจารยกรรณิการนะครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ทานประธานสภาครับ เนื่องจากพระพุทธศาสนามีความสําคัญ

ตอชนชาวไทย โดยเฉพาะในสองสามประการดังตอไปนี้ครับ  

   ประการที่ ๑  เนื่องจากชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนามาเปน

เวลาชานานแลว  

   ประการที่ ๒  ประมุขของประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

เปนพุทธมามกะ 

   ประการที่ ๓  วัฒนธรรม ประเพณี วันหยุดราชการก็ดี สืบเนื่องมาจาก  

พระพุทธประวัติ และพระพุทธวจนะขององคพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นคณะของกระผมจึง

ไดขอแปรญัตติไวใน ๒ มาตราดวยกัน คือ มาตรา ๗๘ ขอใหระบุพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาเปนเวลาชานาน และศาสนาอื่น ทั้งตอง

สงเสริมความเขาใจอันดีในความสมานฉันทระหวางศาสนิกของทุกศาสนา รวมทั้ง

สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ซึ่งในการแปรญัตติมาตรา ๗๘ นี้ ------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๓๒/๑ 

 



 ๖๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๓๒/๑ 

 

ทางคณะกรรมาธิการยกรางไดกรุณาบรรจุลงไวแลว ซึ่งกลุมของกระผมก็เปนที่พอใจแลว 

สวนในอีกประเด็นหนึ่งนั้นคือ ไดขอแปรญัตติในมาตรา ๒ วรรคสอง ขอใหระบุวา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของประเทศไทย เหตุผลที่ไดมีญัตติอันนี้ขึ้นมา     

ก็เนื่องจากทางกลุมของผมตองการใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันในที่ประชุมนี้ 

เนื่องจากเหตุดังกลาวแลวขางตนนะครับ และตอนนั้นทางกลุมของเพื่อนสมาชิกซึ่งไดยื่น

แปรญัตติในประเด็นที่คลายใกลเคียงกับที่กระผมกลาวตะกี้นี้ ญัตติไดถูกตกไป เนื่องจาก

ผูรับรองถอนการรับรอง ทางกลุมกระผมก็เกรงวา เร่ืองนี้จะไมไดรับการพิจารณาในที่

ประชุมนี้ กลุมของกระผมจึงไดเสนอญัตติมาในนาทีสุดทาย คือ สองทุมของคืนกอนที่จะ

หมดโอกาสที่จะยื่นไดนะครับ ปญหาไมไดอยูที่วาพระพุทธศาสนามีความสําคัญตอ

ประเทศชาติอยางไร  เพราะเปนที่ยอมรับแลววา  พุทธศาสนามีความสําคัญตอ

ประเทศชาติไทย แตปญหามีอยูวา สมควรหรือไมที่จะระบุวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนา

ประจําของชาติไทยไวในรัฐธรรมนูญ กระผมขอแสดงความคิดเห็นวา รัฐธรรมนูญนี้เปน

บทกฎหมายสูงสุดของประเทศที่วาดวยเรื่องอธิปไตยของประเทศ เร่ืองสิทธิเสรีภาพ เร่ือง

รูปแบบการปกครอง เร่ืองการถวงดุลอํานาจและการตรวจสอบอํานาจรัฐ รัฐธรรมนูญนี้

เปนกฎหมายอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่ไมยั่งยืน อาจจะมีการเปลี่ยนแปรไปไดดวยเหตุประการ

ตาง ๆ แตพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับความเชื่อถือ ความศรัทธาของบุคคล ซึ่งจะ

ยั่งยืนเพราะความเปนสัจธรรมของพระพุทธศาสนา มีความยั่งยืนเพราะความเปน       

พุทธศาสนาในตัวของตัวเอง ไมจําเปนตองอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายใด สิ่งที่เปนสิ่งที่

ยั่งยืนเปนนิรันดรไมสมควรครับที่จะตองอาศัยหรือฝากไวกับสิ่งที่ไมยั่งยืน กระผม           

มีความเห็นเทานี้ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานเศวตครับ ยังติดใจไหมครับ ติดใจที่จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ  

  นายเศวต ทินกูล : ทานประธานที่เคารพครับ ผม เศวต ทินกูล ครับ 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ตัวแทนเกษตรกร จังหวัดนครพนมครับ ทานประธานครับ      

พี่นองเอยหากพระพุทธศาสนายังอยูยัง บแปรเปลี่ยนทําลาย พวกหมูเฮาทั้งหลาย     

 



 ๖๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๓๒/๒ 

 

กะอยูยาวยืนมั่น บมีวันสูญเศรา ศาสนาเฮากะเฮื่องฮูง ชาติที่รักยิ่งเกลา เจริญเรื่อย        

บเสื่อมลงครับ พี่นองเอย นี่เปนคําที่พูดมานานครับ ทานประธานครับ ในบานของผม และ

เนื่องจากผมเปนชาวนครพนมนะครับ ผมก็ตองเรียนที่จังหวัดนครพนมครับ โรงเรียนที่ผม

เรียน คือโรงเรียนปยมหาราชาลัยครับ เปนโรงเรียนที่ลนเกลา รัชกาลที่ ๕ พระราชทานให 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานเศวตครับ  

นายเศวต ทินกูล : ครับผม 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง):       

ชวยเขาเนื้อหาศาสนาดีกวานะครับ ประวัติสวนตัวเอาไวกอน  

นายเศวต ทินกูล : มันเปนเนื้อหาครับ ทานประธานครับ ดวยความเคารพ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ประวัติสวนตัวเอาไวกอน 

นายเศวต ทินกูล  :  ไมใชครับ ผมจะไลเลียงวา เหตุผลที่มาที่ไปเปน

อยางไร เกี่ยวของกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางไรครับ การศึกษาดวย            

ทานประธานที่เคารพครับ ผมอยากใหบรรยากาศในการอภิปรายนี้เปนไปดวยความ

ละมุนละไมครับ ทานประธานครับ ----------------------------------------------------------------- 

 

- ๓๓/๑ 



 ๖๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๓๓/๑ 

 

เพราะเปนประเด็นที่ละเอียดออนและรอคอยมานาน  นานกวา  ๗๕  ปแลวครับ            

ทานประธาน ขอเถอะครับ ทานประธานครับ ดวยความเคารพครับ เมื่อผมเรียนโรงเรียน

ประจําจังหวัด ผมก็เคารพธงชาติไทย ผมมองเห็นทุกวัน สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน หมายถึง

อะไร ก็ไมตองพูดถึงนะครับ และผมก็สวดมนตไหวพระทุกวันครับ ตราโรงเรียนของผม

เปนตราพระธาตุพนมครับ เขียนคําวา สุ จิ ปุ ลิ หัวใจนักปราชญครับ สุ หมายถึง            

สุตมยปญญา ครับ จิ หมายถึง จินตมยปญญา ครับ ปุ หมายถึง ปุจฉาที่จะตองถามครับ   

ลิ คือ ลิขิต ขีดเขียนครับ เปนหัวใจนักปราชญ หลอหลอมใหผมมาเปนนักปราชญ แตเปน

ปราชญชาวบานครับทานประธาน เพราะฉะนั้นเขาก็สอนผม สั่งผมนะครับ แลวผมก็    

รองเพลงเขาครับวา บทปยมหาราชาลัย จงตั้งใจเลาเรียนเพียรศึกษา ใหเกงกาจ

ปราดเปรื่องเรืองวิชา สมเปนขาบาทบงสุองคภูธร ทําสิ่งใดใจจิตคิดใหลึก คะนึงนึกคําครู 

ผูสั่งสอน เกียรติศักดิ์รักมั่นตราบอมร สมศักดิ์ศรีชาวนครพนมเอย เขาสอนผมมาอยางนั้น

ครับ แลวกอนจะเรียนหนังสือเขาก็ไหวครูครับ ปาเจราจริยาโหนติ ครับ ไมตองบอกอีก     

พี่นองประชาชนเขารู เขาใจ จะเสียเวลาในการอภิปรายครับ เมื่อเปนผมอยางนี้ ผมก็เปน

อยางที่เปน เปนเหตุใหผมก็ตองรณรงคเร่ืองศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  

ประการที่  ๒  ครับท านประธาน  บานผมมีพระธาตุพนมที่บรรจุ                    

พระอุรังคธาตุ สวนหนาอก หมายถึงจิตใจของพระพุทธเจาที่ฝากบอกพระอานนทไว      

นะครับ เนื่องจากเปนที่ตั้งของที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา ๓ พระองคในอดีต และเปน

หลักชัยที่จะกูบานกูเมืองในยามเดือดรอน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสั่งเสียแลวก็บอก

พระอานนทใหนําพระอุ รังคธาตุมาประดิษฐานไวตรงนี้  และเปนหนาที่ของผม              

ชาวนครพนมจะตองลุกขึ้นมาตอสูครับในเรื่องนี้ครับ เพราะนครพนมสมนาม มีพระธาตุ

งามเปนมิ่งขวัญเมือง เหมือนหลักชัยพาใหรุงเรือง ถิ่นพนมชื่อประเทืองสืบตอเนื่องมานาน 

แมโขงธารบอกยานเขตแหลง น้ําไมเหือดแหงหลั่งไหลทุกฤดูกาล ดั่งเลือดไทยแตสมัย          

ครั้งโบราณ  ไหลมาเปนพยานวาเลือดสรางแหลงไทย ใครจะยื้อ ใครจะยุด ใครจะฉุด     

ใครจะเฉือน นครพนมไมเขยื้อนจากไทยไป ชาวพนมอยูตอสูเพื่อไทย อุทิศเลือดหลั่งไหล

ดั่งหยาดน้ําโขงธาร ครับทานประธาน กอนอื่นเราจะตองรูเร่ืองศาสนากอนครับวา ศาสนา 

 



 ๖๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๓๓/๒ 

 

แตละศาสนาเปนมาอยางไรในโลกนี้ ในจักรวาลนี้ครับ ทานประธานครับ เราตอง

เปรียบเทียบศาสนากอน ไมใชวาจะพูดกันตะพึดตะพือเร่ืองศาสนาพุทธอยางเดียวครับ 

ตั้งแตครั้งอดีตในโลกนี้มนุษยก็ มีความสัมพันธกับศาสนามาชานาน  คือศาสนา           

เทวนิยมนะครับ คือเขาคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองศาสนา เราตองดูศาสนาเพื่อนบานของเรา   

นะครับ มีความคิดเห็นเรื่องพระเจาองคเดียวกันครับ เปรียบเทียบ ผมไมเอยชื่อก็ไดครับ  

มีคัมภีรเขียนไว มีพระเจาองคเดียวกัน แตเรียกคนละชื่อครับ มีสวนเอเดน (Eden) 

เหมือนกัน มีอาดัม (Adam) อีวา (Eve) เหมือนกันครับ มีเรือโนอาร (Noah’s Ark)

เหมือนกันครับ แตเรียกชื่อคนละศาสนาครับทานประธาน มันเปนความคิดเห็นของ

ศาสดาแตละบุคคล ศาสดาในศาสนาอื่น และศาสดาทั้ง ๒ ศาสนา ๓ ศาสนา เขาก็พูด

เหมือนกัน บัญญัติไวเหมือนกันถึงเรื่องของ นบี (Nabi) หรือวาเรื่องของผูนําทางศาสนา        

นะครับ มาชานานกอนเกิดกําเนิดศาสนาแลว แสดงวาเขามีมานานแลวครับ เร่ืองศาสนา

แหงพระเจา เขามีมานานแลว เราก็ตองเขาใจศาสนากอนนะครับ แตมนุษยตางหากที่นําเอา

ศาสนาไปเกี่ยวของ ดังเชนที่เพื่อนสมาชิกไดพูดไปถึงเรื่อง เชิรช แอนด สเตต เซพพะเรชัน 

(Church and state separation) เร่ืองของราชอาณาจักรและศาสนจักรครับ มันไมเปน

อยางนั้นหรอกครับของเมืองไทยครับ เพราะไมมีผูนําทางศาสนาไปสวมมงกุฎใหคิง 

(King) หรอกครับ เมืองไทยไมมี แลวก็คิงก็ไมตองไปออนวอนกับผูนําทางศาสนจักรหรอก

ครับ มันไมมี แตไหนแตไรก็ไมมีครับ อยาเขาใจนะครับวา ที่ศรีลังกาบรรจุพระพุทธศาสนา

ไวในรัฐธรรมนูญ เขาเขียนใหศาสนาพุทธเปนสิ่งสูงสุด มันก็เลยวุนวาย เพราะเขามีประวัติ

การตอสูกับตางชาติ ถูกกดขี่ขมเหงมาชานาน ไมเหมือนกันหรอกครับ เราไมตองไปดู   

คนอื่นหรอกครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๓๔/๑ 

 

 



 ๖๖ 
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เชิรช แอนด สเตต เซพพะเรชัน เรียกชื่อก็ไมเหมือนกับเราอยูแลวครับ เขาเรียกวา เนชัน   

รีลิเจิน (Nation religion) ไมเหมือนกับของเราหรอกครับ ศาสนาประจําชาติ เขาแปลวา 

เนชัน สเตต (Nation state) ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานเศวตครับ ขอบังคับบอกวา ใหพูดภาษาไทย 

  นายเศวต ทินกูล  :  มันเปนอยางนี้ เปนเรื่องหลักวิชาและวิชาการครับ    

ทานประธานครับ ตองขอประทานอภัย ดวยความเคารพ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานก็แปลเสียเลย ไมตองพูดแลวนะครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  หมายความวา ศาสนจักรกับราชอาณาจักร กับคําวา 

เนชัน สเตต เนชัน รีลิเจิน หมายถึงวา ศาสนาแหงชาติ ประชาชาติ ไมใชครับ แตที่ผมพูด  

ประทานกราบเรียนเดี๋ยวนี้ เปนเรื่องของชาติ แปลวา การเกิด  ผมนั้นไดรับอิทธิพลทาง

พระพุทธศาสนาโดยชาติ คือ พอ แมผมเปน ปู ยา ตา ทวด ผมเปนครับ เจามหาชีวิต     

ผมเปน ผมจึงเปนอยางนั้นครับทานประธานครับ เราจะเอาของฝรั่งกับของเรามารวมกัน 

ผสมเปนเรื่องเดียวกัน เร่ืองของหลักรัฐศาสตรกับศาสนจักรคนละเรื่องครับ ซึ่งชื่อคําวา 

เชิรช แปลวา โบสถ นะครับ แอนด สเตต แปลวารัฐ ตางกันกับความหมายคําวา ศาสนา

ประจําชาติของผมอยางสิ้นเชิงครับผม เพราะโดยชาติผมเปนโดยชาติกําเนิดครับ ผม

ไมไดมาบังคับกะเกณฑใหพี่นองประชาชนที่ เกิดในประเทศไทยจะตองนับถือ

พระพุทธศาสนา แตนับถือโดยการเกิดครับ ใครเกิดมาเขาก็นับถือ ใครอยากเปลี่ยนไป

อยางไร รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนในมาตรา ๓๗ แลววา สิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนานั้น

ไมจํากัดครับ และรัฐธรรมนูญก็ตองเขาใจวา รัฐธรรมนูญคืออะไร นักวิชาการเขารูดี คือ

ภาพสะทอนระบอบครับ คือ เปนรีเฟลกชัน ออฟ รีจีม (Reflection of regime) นะครับ 

ทานตองเขาใจ สะทอนออกมา รัฐธรรมนูญเปนคอมมิวนิสต ก็สะทอนคอมมิวนิสต 

รัฐธรรมนูญเผด็จการก็สะทอนเผด็จการ เมื่อชนชาติไทยโดยชาติเกิดมาเปนศาสนาพุทธ

โดยกําเนิดแลว ก็สะทอนออกมา มันก็ไมไดเสียหายอะไร แตเราก็ไมไดบังคับกะเกณฑวา

คุณตองตามผมนะ ไมใช อยาเขาใจผิดครับ ทานประธานครับ มันไมเหมือนกันโดยสิ้นเชิง 
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ความเปนชาติไทย เปนวัฒนธรรมไทยหลอหลอมกันมานาน เพื่อนสมาชิกหลายคน

อภิปรายไปแลวครับ หลอหลอมจนมาถึงวันนี้ มองวัดวาอาราม ศาสนา อยาเขาใจนะครับ 

พระพุทธศาสนามันมีหลายมิติครับ มิติของความเปนโลกุตรธรรม ปลีกวิเวกมีครับ มิติ   

ของความเปนมิติสัมพันธกันระหวางศาสนา ปรัชญา สังคม วัฒนธรรม ภาษา ชีวิต    

ความเปนอยู ศิลปการ หลักการปกครอง มันหลอหลอมรวมกันเปนศาสนาครับผม แลว

เราก็ตามฝรั่ง นักวิชาการของเราตามฝรั่งครับ และผมเรียนวาอยางนี้ หลายทานเรียนแต

ภาษาฝร่ัง เรียนแตตํารารัฐศาสตรฝร่ัง หรือมิติอ่ืน ๆ แตองคความรูดานการศาสนา

วัฒนธรรมไมมี ไมไดเรียน แลวมาแสดงความคิดเห็นกัน ถามีวิชาจารณสัมปนโน 

หมายความวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เห็นพองซึ่งเรียนทั้งสองขางเรียนทั้งสองอยาง แลว

เปรียบเทียบกัน เรียนมิติของศาสนาอื่น จะเขาใจ แลวมาเถียงมาวา มาวิจารณ ผม       

ไมขัดของครับ แตถาหากวาไมไดเรียน ไมไดรู ตะพึดตะพือ คุณเศวต ผมเรียนมา ฝร่ังเขา

บอกวาอยางนี้ ผมไมอยากฟงครับ เพราะเถียงสัพพัญู ผู รูแจง ไมไดเรียน ไมได        

อานตํารา พระไตรปฎก พระสูตร พระธรรม พระวินัย และไมคิดถึงตรึกตรองก็มา

วิพากษวิจารณแลวเริ่มพูดกันมาก็ผิดแลว คําวา ชาติ ศาสนาแหงการเกิดก็บิดเบือนเปน

เร่ืองของศาสนจักรกับอาณาจักร รัฐธรรมนูญเราเขียนไวแลววา หามนักพรต นักบวช 

ภิกษุ สามเณรมาลงเลือกตั้ง รับสมัครเลือกตั้ง เปนรัฐมนตรี เปน สส. ทานพิจารณาดูดี ๆ 

สิครับ มันใชไหมครับ ศาสนจักรกับราชอาณาจักร มันคนละเรื่องครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ทานเศวตครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ดังสองครั้งนี่นะครับ ผมก็เกรงใจทาน เพราะวาถายิ่งทักทวงทาน ก็จะโตกันไปโตกันมา

และก็จะเสียเวลาที่ประชุม ผมก็ใหเกียรติทานนะครับ เพราะวาทานก็ถือวาเปนผูอาวุโส  

อีกทานหนึ่งนะครับ กรุณาเขาเนื้อหาสาระที่ทานจะใหเหตุผลวา ควรจะใหมีการบัญญัติ

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติหรือไม ผมวาคนเขาก็อยากจะฟงนะครับ เขาก็รอตรงนี้

นะครับ ขอความกรุณาเขาประเด็นเลยนะครับ ทานเศวตครับ 
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  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ขอบคุณ ชัดเจนครับ ทานประธานครับ สิ่งที่ผม

พูดนี้เปนหลักในการหักลางทางวิชาการของกรรมาธิการยกรางครับ ขอประทานโทษ        

ที่ตองเอยนะครับ เพราะวาหลักนี้เปนหลัก ราชอาณาจักรกับศาสนจักรเปนประเด็นสําคัญ 

เปนหัวใจครับเพราะความคิดเห็นที่ตางกันที่จุดนี้จุดเดียวครับ ไมมีจุดอื่นเลยครับ       

ทานประธานครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓๕/๑ 

 

 

 

                                                                                                                    



 ๖๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๓๕/๑ 

 

แลวทุกทานก็อภิปรายมาแลววา เรามีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติอยูแลว    

ทุกทาน ไมวาฝายที่เห็นดวย และไมเห็นดวยครับ เพียงแตปญหาจะตองวินิจฉัยวา สมควร

จะบรรจุไวในรัฐธรรมนูญหรือไมเทานั้นเองครับ เพราะนั่นเปนประเด็นหักลางเร่ือง     

ศาสนจักรและราชอาณาจักรเทานั้นเองครับผม ที่จริงผมเตรียมอภิปรายถึงเรื่องจักรวาล

มาดวย กําเนิดศาสนา แตเกรงวาจะยาวไปนะครับ เอานิดเดียวครับทานประธาน         

ไอนสไตน (Einstein) นะครับ ยกตัวอยาง ไดศึกษาพระพุทธศาสนา 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวตครับ ผมขอประทานโทษ ที่ทานตัดสินใจวาจะไมเอาจักรวาลมาพูด ผมวา     

ทานตัดสินใจถูกแลวนะครับ อยาไปดึงเขามาเลยครับ เดี๋ยวมันจะไปไกลใหญนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  มันไมใชอยางนั้นครับทานประธาน จะชี้ลิงค (Link) 

เขามาใหเห็นวาเหตุมันเกิดขึ้นเพราะอะไร 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ ผมเขาใจนะสิ่งที่ทานพยายามจะอภิปราย แตยิ่งพูดไปนี่นะครับ ผมวาเหตุผล  

ดี ๆ ของทานมันจะถูกหักลางดวยตัวเอง เพราะมันใชเวลาเยอะนะครับ ก็จะเสียเนื้อหา

สาระสําคัญ แลวกด็ี ๆ ไป ทานสรุปเถอะครับ นะครับ อยาไปถึงจักรวาลเลยครับ ขอความ

กรุณาเถอะครับ นะทานเศวตนะ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ผมกําลังจะบอกถึงเรื่องสัพเพ ธัมมา อนัตตา (สพฺเพ 

ธมฺมา อนตฺตา) นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สรุปเลยนะครับ เชิญครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  การเกิดทุกสิ่งทุกอยางมาจากความวางเปลาครับ           

ทานประธานครับ เพราะวาสิ่งที่เราพูดนี่พูด ๗๕ ป เรารอคอยมานาน ผมไมรบกวนเวลา

มากหรอกครับ พูดแคนี้ แลวผมก็จะไมพูดโตแยงอะไรอีก แลวจะลงมติเลยครับ           

ทานประธาน แตวาตองคิดเห็นใจพี่นองชาวพุทธทั่วประเทศที่ดําเนินการเซ็นรายชื่อ     

มอบรายชื่อสองลานกวารายชื่อ มามอบใหกรรมาธิการยกราง ก็ไมสัมฤทธิ์ผล ตอสูเรียกรอง 

 



 ๗๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๓๕/๒ 

 

ก็ไมสัมฤทธิผล แลวยังมาถูกจํากัดดวยเวลาอีก ดวยความเปนเหตุเปนผล ดวยความ

เคารพครับ เราจะตองดู พูดถึงทุกมิติที่จะตองวากันนะครับ ทานประธานครับ เพื่อให

รอบคอบควรแกการพิจารณาเพื่อนสมาชิก เพราะเปนประเด็นใหญของชาติบานเมือง 

เปนประเด็นลอแหลมตอชาติบานเมือง เพราะฉะนั้นองคความรูมิติตาง ๆ สมควรจะมา

ชําแหละใหเห็นชัดเจนนะครับทานประธานวามันเปนอยางไรนะครับ ผมจะนิดเดียว      

นะครับผม เร่ือง อสังขตธรรม ตอสังขตธรรม มาจากสัพเพ ธัมมา อนัตตา ความวางเปลา  

ไอนสไตล เขาเรียนศาสนาพุทธ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมใหทานอีก ๑ นาทีนะครับ 

  นายเศวต ทินกูล : ครับผม การกอเกิดรังสีคอสมิก (Cosmic Ray)                   

ตอชั้นบรรยากาศโลก ใหเกิดอิเล็กตรอน (Electron) เปนบวก ซึ่งไมมีอยูในโลกนี้ ทําใหเกดิ

พลังงานจลมหาศาลเปลี่ยนเปนสสารครับ แตวาอสังขตธรรม คือ เอนเนอรยี (Energy) 

สังขตธรรม คือ แมส (Mass) คือ มวล คือ สสาร เปนสิ่งเดียวกันมาจากอนัตตา เอกภาพ  

จะถูกบิ๊กแบง (Big Bang) ถูกระเบิดออกมาตอเนื่องกันหลายภพหลายภูมิ และ

ตอเนื่องกันเปน ๑๐ มิติ ซึ่งอธิบายมาจากหลักภูมิของศาสนาเกี่ยวกับภพภูมิของเทวดา 

พรหม แปลงมาเปนฟสิกส (Physics) นะครับ ซึ่งถาจะอภิปรายก็นานมากในองคความรู

ดานนี้นะครับ  ผมก็ขอเกริ่นแคเล็กนอยแคนี้วา  เมื่อเขาเห็นมันเปนวิทยาศาสตร 

พระพุทธศาสนาเปนวิทยาศาสตรนะครับ ก็เปนการเปรียบเทียบวา สิ่งดีงามทั้งหลาย    

ตองมีเหตุมีผลนะครับผม เราจะไดอะไรละครับจากการบัญญัติพระพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ ทานประธานครับ มีหลายทานพูดวา ๗๕ ป รัฐธรรมนูญหลายฉบับ    

ไมใส ทําไมเราไมใส ผมตอบวา ทําไมเราไมมี สส. ปารตีลิสต (Party list) สัดสวนมันมี

ขึ้นมา เปนเหตุผลที่ตื้นนะครับ มีหลายอยางที่ไมเคยมีมา แตก็มีมานะครับ เรามาดูวา

สังคมเราสมควรหรือยังวา เราจะบัญญัติพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติอยางไร 

เราเอาอุดมการณนะครับ ไมไดเอาไปบังคับกะเกณฑใคร ทุกครั้งที่เคารพธงชาติไทย             

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เรารูอยูแลวหมายถึงอะไร ตองการอุดมการณของชาติไปใส

ไวนะครับในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปนหนาที่สะทอนระบอบ สะทอนความรูสึกนึกคิด     



 ๗๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๓๕/๓ 

 

ชนชาวไทยนะครับ แลวก็รัฐธรรมนูญก็ปกปอง คุมครอง รักษาไว เปนความภาคภูมิใจ  

เปนเกียรติยศของไทยทั้งชาติ ไมไดไปทําอะไรหรอกครับ เปนอุดมการณอันสูงสงของเรา

ไปบัญญัติไว แลวอุดมการณนั้นก็เปนอุดมการณประชาธิปไตยไมใชพวกมากลากไป      

ตองเปนอุดมการณที่เปนอุดมธรรมนะครับ ประชาธิปไตยที่ดีนั้นตองอุดมธรรม จึงเปน

ธรรมาธิปไตยครับ จึงเปนประชาธิปไตยที่ดี ความหมายผมเปนอยางนั้น ผมไมได        

เอามาวา มาตรา ๗๘ หรือมาตรา ๓๗ วา รัฐตองสงเสริมเสรีภาพทุกศาสนา ใชครับ 

ถูกตอง ผมไมไดขัดแยงเรื่องนั้น มาตรา ๗๘ ก็ไมไดขัดแยงครับทานประธาน --------------- 

 

          - ๓๖/๑ 



 ๗๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           เสาวลักษณ ๓๖/๑ 

 

แตเราจะตองดูวาสังคมเราตกต่ําเสื่อมโทรมลงขนาดไหนครับทานประธานครับ สังคมเรา

มียาบา ยาอี (E) ยาเลิฟ (Love) มีเซ็กซ โฟน (Sex phone)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวตครับ หมดเวลาแลวครับ ขอบคุณนะครับทานเศวตครับ ทานสรุปลงพอดีครับ  

  นายเศวต ทนิกูล  : ครับผม ยังไมจบเลยครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานจบแลว จนกระทั่งมาศาสนา จนมายาเสพติดแลวครับทาน พอเถอะครับ ออด ๓ ครั้ง

แลวครับ ทานสรุปไดเนื้อหาสาระ อยาใหเสียคะแนนเลยครับ คนฟงทั้งประเทศนะครับ 

เนื้อหาสาระดีแลวครับ  

  นายเศวต ทินกูล  : อยางนั้นก็ลงคะแนนเลยครับทานประธาน เนื้อหาสาระ

ดีแลว ก็ลงคะแนนเลยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับ  

นายเศวต  ทินกูล   :   ถาไมพูดกันตอครับ ลงคะแนนครับ ผมเสนอ           

ขอลงคะแนนลับเลยครับทานประธาน ผมไมอยากใหพาดพิงคนอื่นครับ เดือดรอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบพระคุณครับทานเศวต ขอบพระคุณนะครับ อาจารยกรรณิการครับ เชิญครับ 

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร   :   ขอบพระคุณคะทานประธาน  ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร สสร. นะคะ ในประเด็นนี้ขอนําเสนอในประเด็นที่วา เร่ืองของ

ศาสนา เวลาเราพูดถึงศาสนานี่ ก็จะเปนเรื่องของการที่ เราตองการการเปนคนดี           

ทุกศาสนาซึ่งมีบทบัญญัติแหงศาสนาอยู ไมวาจะเปนคัมภีรไบเบิ้ล (Bible) คัมภีร         

อัลกุรอาน (Al-Quran) หรือพระไตรปฎกก็แลวแต เหลานี้ลวนแตสอนใหเปนคนดี ทีนี้การ

ที่คนจะเปนคนดีนั้น ก็คือ สังคมเราจะอยูเย็นเปนสุขไดนั้น ก็แตละคนก็จะมีศาสนาแตละ

ศาสนาดวยความเชื่อ ดวยวิถีครอบครัวเหลานี้ ลวนแลวแตเปนสิ่งที่เรามาจากครอบครัว

ของเราเอง หรือที่สุด ถาเราโตขึ้น เราก็ตัดสินใจที่จะเลือกนับถือศาสนาใดก็ได แลว    

นาจะเปนหลักการในเบื้องตนที่สําคัญ อีกสวนหนึ่งที่อยากจะนําเสนอในที่นี้ก็คือวา ความ 



 ๗๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           เสาวลักษณ ๓๖/๒ 

 

หลากหลายของศาสนาในสังคมไทยนั้นมีมากนะคะ ดิฉันเคยมีประสบการณในการที่จะ

อยูที่จังหวัดปตตานี เนื่องจากมีภูมิลําเนา ก็อยูกันกับทางกลุม เรามีเพื่อนมุสลิม มีคริสต 

เราก็อยูดวยกันอยางสันติสุข เราก็ไปมาหาสูกัน พอแม พี่นองก็จะรูจักกัน สังคมเปนสังคม

ที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน เรารูจักโตะอิหมาม รูจักดาโตะ รูจักบาทหลวง เราก็ไปมาหาสู

กันได เหลานี้ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีของศาสนา ๒ ศาสนิกนะคะ ซึ่งตรงนี้ที่สุด ก็คือวา 

แตละครอบครัวในชุมชนนะคะ จะมีความรูสึกที่ดีตอกัน ไมวาคุณจะนับถือศาสนาอะไร

นั้น ไมไดอยูในสิ่งที่เราจะเอามาพูดกันในเชิงของวา เราเปนพุทธ หรือเราเปนอิสลาม หรือ

เราเปนคริสต เหลานี้สอนอยูในสายเลือด หรือความเชื่อของแตละบุคคล แตละครอบครัว 

ตรงนี้อยากจะเนนย้ําวา การที่จะเปนคนดี โดยที่มีศาสนานํานั้น สวนที่สําคัญที่สุด ก็คือ

คุณมีศีลธรรม สถาบันของครอบครัว ครอบครัว ชุมชนเปนสถาบันทางศีลธรรมที่เปน

หนวยที่เล็กที่สุดในสังคมไทย ถาชุมชน ครอบครัวแตละครอบครัว แตละชุมชนมีวิถีปฏิบัติ 

แลวเปนตัวอยางที่ดีของสถาบันทางศีลธรรม ไมวาคุณจะนับถือศาสนาใดก็ตาม แตที่สุด 

ก็คือ คุณปฏิบัติจริง คุณปฏิบัติดี คุณปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองตามครรลองคลองธรรม ถา

หนวยสังคมที่มีศีลธรรมเหลานี้ในทุกพื้นที่ของสังคมไทยเกิดขึ้นมาแลว ปญหาสังคมที่

กําลังกลาวขานกันอยูในขณะนี้ก็จะลดนอยลงไปได ดังนั้นดิฉันจึงเห็นวา เมื่อเวลาเราพูด

ถึงศาสนา ก็พูดถึงมี ๒ สวน ถาจะวิเคราะห ก็คือ สวนหนึ่ง ก็คือ ผูปฏิบัติ ซึ่งประชาชน    

ผูเลื่อมใสในแตละศาสนาเปนคนดําเนินการ แลวก็เปนคนสืบทอดตอไป อีกสวนหนึ่ง ก็คือ

กลไกองคกรการจัดการตอศาสนานั้น ซึ่งอาจจะเปนผูคุมนะคะ ไมวาจะเปนองคกรของ

ศาสนานั้น ๆ ซึ่งตรงนั้นเปนสวนที่จะตองทําหนาที่ในการควบคุม กํากับกลไก จัดการ

อยางไรจึงจะใหศาสนาของตนเองนั้นนําไปสูการปฏิบัติจริง ใหเปนจริงตอสังคม แลวทําให

สถาบันทางศีลธรรมของศาสนาตัวเองนั้นยั่งยืนตอไป ศาสนาพุทธก็เชนเดียวกันคะ    

พวกเราสวนใหญนะคะ เราก็เปนพุทธ ดิฉันก็นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแตกําเนิด เราก็

ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบกันมา --------------------------------------------------------------------------- 

 

                             - ๓๗/๑ 

          



 ๗๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๓๗/๑ 

 

ก็เชื่อวา เราจะตองมีความเชื่อวา แตละคนนั้นเปนคนดี ถาเราคิดวา สังคมไทยสวนใหญ

เปนคนดี เราก็ทําดี ทานพุทธทาสก็ยังบอก ผูใดปฏิบัติงาน ผูนั้นปฏิบัติธรรม ก็คือการ

ทํางาน ก็คือปฏิบัติธรรม ก็คือสืบทอดศาสนา เราก็เปนพุทธมามกะ เพราะฉะนั้นตรงสวน

นี้พระสงฆ ในสวนของพระสงฆซึ่งเปนผูรับหนาที่ในเรื่องของการสืบทอด เปนตัวแทนของ

พระพุทธเจาในเรื่องของการปฏิบัติทางธรรมตอไป ปฏิบัติธรรมนั้นก็เปนตัวอยางที่ถือวา

เปนกลไก เปนการจัดการ เปนองคกรที่จะทําหนาที่ดูแล จัดการใหสังคมไทยนั้น 

โดยเฉพาะกลุมชาวพุทธนั้น เปนคนดี แลวก็สรางสถาบันทางศีลธรรมของพุทธใหเกิดขึ้น

ใหได แตตรงนี้ตองยอนกลับมาถามวา แลวองคกร กลไกการจัดการตรงนั้นทําอยางไร 

เปนอยางไรในปจจุบัน ดิฉันมิอาจกลาววิเคราะหในรายละเอียดได เนื่องจากวา แตเห็น

ปรากฏการณ และสิ่งที่เกิดขึ้นมาขณะนี้ ก็คือวา ทําอยางไรจึงองคกรหรือองคกรกลไก 

การจัดการของแตละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธนี่นะคะ จะจัดการตรงนี้ ทําอยางไรจึง

จะเปนแนวหนาในการที่จะทําใหพระไตรปฎกไดมีการปฏิบัติจริง ปฏิบัติได แลวถาทุกคน

ที่เปนพุทธดําเนินการเหลานี้แลว ทําใหครอบครัว ชุมชน ไมใชสักแตบอกวา เราเปนพุทธ 

แตเราตองปฏิบัติได ปฏิบัติจริง ทําความดีได แคถือศีลหาไดก็ถือวา เปนคนดีระดับหนึ่ง

แลว เพราะฉะนั้นตรงนี้ทําอยางไร เราคงไมตองการหวังวา เราจะมีแตมาฟงเทศน หรือ

สอนศีลธรรมในหลักสูตร เหลานั้นไมไดกอใหเกิดการปฏิบัติจริง ถาเปนการบังคับ แตตอง

เกิดจากจิตสํานึกจริง ๆ ของบุคคลที่มีความเชื่อในศาสนานั้น ๆ ที่จะดําเนินการ แลวก็สืบ

ทอดความดี เราคงไมไดยึดติดวา จะตองเปนศาสนาประจําตัวหรือประจําชาติอยางถึง

ที่สุดนะคะ ตรงนี้คิดวา นาจะทําอยางไรเราถึงจะมี ดิฉันจะขอมองถึงสถาบันทางศีลธรรม 

ซึ่งเปนหนวยที่เล็ก ก็คือ ครอบครัว และชุมชน จะนับถือศาสนาอะไรนั้น ไมนาจะติดใจ คือ

เรามีสิทธิที่จะเลือกปฏิบัติอยูแลว แตในสวนของศาสนาพุทธ ซึ่งถือวา คนสวนใหญของ

ประเทศนั้น เรานับถือกันมาเปนเวลาชานาน แลวคนสวนใหญก็นับถือศาสนาพุทธ ดิฉัน

เห็นวา การบัญญัติพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ไมไดทําใหเกิดการปฏิบัติไดจริง 

เพราะวาการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้นเองที่จะบัญญัติเอาไว แตจะ

จริง หรือไมจริงอยูที่การปฏิบัติ ซึ่งจะปฏิบัตินั้น ก็คือ องคกร กลไก การจัดการของหนวย 

ของฝายศาสนานั้น ๆ ที่จะตองเปนคนจัดการ จะมาหวังพึ่งรัฐในเรื่องของการบัญญัติไวใน 



 ๗๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๗/๒ 

 

รัฐธรรมนูญแตเพียงอยางเดียวนั้น ไมกอใหเกิดการปฏิบัติจริง ดิฉันขอเนน นะคะวา 

สถาบันทางศีลธรรม ก็คือสถาบันครอบครัว ชุมชนนั้น จะเปนสวนที่จะปฏิบัติจริงนะคะ 

ดังนั้น ที่สุดก็คือ อยากจะเสนอวา เห็นดวยกับทางทานอาจารยจรัญนะคะ ขออนุญาตที่

เอยนาม ที่เห็นวา ถาเปนทางสวนหนึ่งที่เราเห็นวา ไมใชประนีประนอม เปนการหาทาง

ออกรวมกัน เนื่องจากวา เปนประเด็นที่สําคัญ ก็คือ ดิฉันก็ยังเห็นดวยกับการบัญญัติใน

มาตรา ๗๘ นะคะ ที่วาดวย รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเปน

ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาเปนเวลาชานาน และศาสนาอื่นที่ไดรับการ

รับรองจากรัฐ ซึ่งตรงนี้ก็จะทําใหเกิดความปฏิบตัิจริงตอไปไดคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ชัดเจนแลวนะครับ เหลืออีก ๓ ทานนะครับ ทานวิทยา ทานมนตรี ทานวิทยากอน

ครับ  

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา    

คชเขื่อน สสร. ทานประธานที่เคารพครับ ก็ไดอภิปรายไปหลายทานนะครับ แตวาการ   

รับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของผม คงจะลืมไมไดวา 

๗๐ ถึง ๘๐ เปอรเซ็นต ก็เห็นดวย ใหบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาตินะครับ  

 

              - ๓๘/๑ 



 ๗๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๘/๑ 

 

แลวก็การบรรจุศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ทําใหเกิดความขัดแยงใชหรือไมนี่             

ก็พิจารณา ไมวาจะอภิปรายมาหลายทานแลวนะครับวา ทานไดยกตัวอยาง ไมวาจะเปน

ประเทศเพื่อนบาน หรือประเทศตะวันออกกลาง ประเทศอื่น ๆ ไมใชเร่ืองของศาสนา แต

เปนเรื่องของผลประโยชนซึ่งขัดกัน แตที่อาจจะมีศาสนาเขามาเกี่ยวของบาง ก็มีการ

ทําลายสิ่งที่เปนความสําคัญทางศาสนา ซึ่งนั่นเราก็ถือวา เปนกรรมของเขาซึ่งจะตอง

ไดรับกรรมในสวนที่เขาทําลายนั้นนะครับ ในสวนที่ หลายทานเปนหวงวา นวัตกรรม   

ใหม ๆ ถาหากวามีศาสนาเขามาเกี่ยวของ จะทําใหเปนผล เปนความลาสมัย หรือเปน

ความขัดแยง ทําใหนําไปสูการลาสมัย ถอยหลังคืนไปหรือเปลา ไมใชครับ ศาสนาพุทธ

เปนศาสนาที่สอนใหคนเปนคนดีนะครับ แลวก็มีผลเปนวิทยาศาสตรนะครับ ทําดีไดดี ทํา

ชั่วไดชั่ว นั่นคือหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานะครับวา คําวา พระธรรม นะครับ         

พระธรรม ก็คือ ความเปนจริงตามธรรมชาติ ซึ่งไมเคยลาสมัยนะครับ แลวก็ปรับไดตลอด

นะครับ ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งหลาย ๆ สิ่งที่เราเสียไปกับศาสนาอื่นนะครับ ก็กราบ

ขออภัย ถาหากวามันจะไปกระเทือนนะครับ แตวาเราจะพยายามพูดที่จะไมใหกระเทือน

มากที่สุดนะครับวา เราเคยมีวันพระนะครับ วันพระในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา

นะครับ แตเราก็ตองเสียไปเปนวันเสาร วันอาทิตยนะครับ และศาสนาอื่นก็ยังแทรกเขามา

อีกในวันศุกร ก็ยังสามารถใชเวลาราชการสวนนั้นมาทํากิจกรรมของเขาได แตขณะที่

ศาสนาพุทธจะใชเพียงวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ในการประกอบกิจกรรม วันอื่นเราก็    

ไมสามารถจะไปได สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความเสื่อมทางศีลธรรมนะครับ เสื่อมของ          

ตัวคุณเองวา เมื่อไมไดเขาไปขัดเกลาในศาสนา เมื่อไมไดเขาวัดปฏิบัติธรรม สิ่งเหลานั้นก็

ไมไดขัดเกลา ก็ไมเกิดความดีความงามขึ้นมานะครับ ถาหากวาบรรจุศาสนาพุทธเขาเปน

ศาสนาประจําชาติ ที่เปนกําลังใจ สิ่งที่เราสูญเสียไปในความเสียหายในการถูกฆาของ

พระ ในการที่ทานมาอดขาวอยูหนารัฐสภา ก็จะเปนกําลังใจกับทาน ใหทานไดมีกําลังใจ 

กฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งเราจะวางลงไป ซึ่งจะใหมีผลทางกฎหมายบังคับทาน ถาหากวาทาน

ทําผิดกฎหมาย ถาทานทําอะไรที่ไมดีไมงาม เราก็สามารถจะไปปฏิบัติไดครับ ขอบคุณ

ทานประธานครับ 

 



 ๗๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๘/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เดี๋ยวผมจะใหสลับกันครับ ทานมนตรีครับ มีทานอาจารยอภิชาติยกมือ

นะครับ เดี๋ยวผมจะใหสลับกันนะครับ ทานอาจารยอภิชาติคงมีบัญญัติ หรือไมบัญญัติ

ครับ เปนบัญญัติ หรือไมบัญญัติ 

   นายอภิชาติ ดําดี  :  ไมบัญญัติครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมบัญญัติ เชิญครับ เอาสลับกันนะครับ และเดี๋ยวทานมนตรี บัญญัติไมใชหรือครับ     

เชิญครับ 

   นายมนตรี เพชรขุม  :  ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

   นายอภิชาติ ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี สมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูสนับสนุนการแปรญัตติในมาตรา ๗๘ ทานประธานครับ 

เราก็ประจักษความจริงอยางชัดเจนนะครับวา ประเทศไทยเรานั้นไดยอมรับนับถือ     

พุทธศาสนา ซึ่งถือกําเนิดจากประเทศอินเดียมาเมื่อเจ็ดรอย แปดรอยปที่แลว ถึงขณะนี้

ประชากรคนไทยสวนใหญรอยละ ๙๔ นับถือพุทธศาสนา ทานประธานครับ เสนทางของ

พระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนยาวนานมาเจ็ดรอย แปดรอยปนั้น เร่ิมตนมาตั้งแตยุคสุโขทัย        

ซึ่งอยูในระบอบการปกครองแบบพอปกครองลูก มีขอความปรากฏในหลักศิลาจารึกวา 

คนเมืองสุ โขทัยนี้ มักศีล  มักทาน  มักอวยศีล  อวยทาน  ทั้ งชายและหญิงศรัทธา               

ในพระพุทธศาสนา ถัดมานั้น ในยุคที่การปกครองเปลี่ยนแปลงเปนระบอบราชาธิปไตย 

หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยูคูชาติไทยอยางชัดเจน 

เดนชัด ไมตองยกตัวอยางอื่นไกลครับ ถาทานประธานสังเกต จะเห็นวา พระนามของ        

พระมหากษัตริยในสมัยอยุธยานั้น ลวนแลวแตสะทอนความเปนพุทธราชาและธรรมราชา  

 

           - ๓๙/๑ 
 



 ๗๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๓๙/๑ 

 

เชน พระเจาทรงธรรม พระมหาธรรมราชา พระบรมไตรโลกนาถ กระทั่งขุนหลวงหาวัด 

จนกระทั่งมาถึงยุคปจจุบัน แมปฐมบรมราชโองการก็เร่ิมตนวา เราจะปกครองแผนดิน   

โดยธรรม และที่เห็นอยางชัดเจน คือ วัตรปฏิบัติของพระมหากษัตริย ไดยึดโยงอยูกับ

หลั ก ธ ร รมคํ าสอนในพระพุ ทธศาสนาอย า งแนบแน น  โ ดย เฉพาะอย า งยิ่ ง                    

หลักทศพิธราชธรรม ผมไลเรียงมาอยางนี้ เพื่อจะไดเห็นวา วิวัฒนาการความเจริญรุงเรือง

ของพระพุทธศาสนานั้นเคียงคูมากับระบบการปกครองที่แตกตางกันหลายรูปแบบ       

เมื่อบานเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองจากพอปกครองลูก ไปเปนราชาธิปไตยกระทั่งถึง

ระบบประชาธิปไตยปจจุบัน พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีความสําคัญอยูคูประจําชาติไทย  

มาโดยตลอด โดยผูกยึดโยงใยไวกับสถาบันสูงสุดของชาติ นั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย 

นี่เปนความจริงที่ประจักษชัด ซึ่งเทากับวา แมวากาลเวลาเปลี่ยนไป แมวาระบอบ

การเมืองการปกครองเปลี่ยนไป แมวากฎหมายเปลี่ยนไป แมวารัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนไป 

แตสิ่งที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง คือ พระธรรมวินัย หลักธรรมคําสั่งสอนพระองคสัมมา     

สัมพุทธเจา ซึ่งถือวาอยูเหนือกาลเวลา ดังคําที่วา อกาลิโก เม่ือเปนเชนนี้ผมกําลัง         

จะชี้ใหเห็นวา แลวมีเหตุผลอันใดเลาที่จะเอาหลักธรรมคําสอนซึ่งอยูเหนือระบอบ

การเมืองการปกครอง ที่จะนําเอาศาสนจักรซึ่งอยูเหนืออาณาจักรนั้นไปไวอยูใตอาณาจักร

อีกเลาครับ ผมจึงเห็นวา ไมมีความจําเปนอันใดที่จะเอาสิ่งที่เปนสัจธรรมที่เที่ยงแท

แนนอนไปผูกไวกับระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลง ไมมีความจําเปน

อันใดที่จะเอาหลักธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่เที่ยงแทนั้นไปผูกไวกับความไมเที่ยงแทในทางโลก  

นั่นคือเหตุผลประการแรก 

  เหตุผลอีกประการหนึ่ง เปนเหตุผลเร่ืองหลักคําสอนครับ ทานประธานครับ 

พระพุทธองคนั้นไม ไดจําแนกคนใหแตกตางกันโดยศาสนาครับ  หัวใจสําคัญที่              

พระพุทธองคเนนนั้น  ก็คือวา  ใหมนุษยทุกคนนั้นมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน              

ทานประธานครับ เห็นไหมครับ เวลาเราแผเมตตา เราบอกวาสัตวทั้งหลายลวนเปน    

เพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่คือความเทาเทียมกันของ    

ความเปนมนุษย ในขณะเดียวกันพระพุทธพจนบางบทไดบอกวา กษัตริย พราหมณ 

แพศย ศูทร จัณฑาล กระทั่งคนเทหยากเยื่อ  ถาหากเปนผูประพฤติธรรมแลวไซร  



 ๗๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๓๙/๒ 

 

ยอมผูเสมอกันในไตรทิพย  ก็คือ มนุษยนั้นเสมอกัน แตสิ่งที่พระพุทธองคทรงจําแนกให

คนแตกตางกันนั้น คือ กรรม เพราะหลักพระพุทธศาสนานั้นเนนในเรื่องกรรม มนุษยนั้นมี

กรรมเปนของตน ตองรับผลแหงกรรม มนุษยนั้นมีกรรมเปนเครื่องกําเนิด มีกรรมเปน

เผาพันธุ สิ่งที่จําแนกใหเราแตกตางกัน ก็คือ กรรมดี กรรมชั่ว พระพุทธองคไมไดทรงชี้เลย

วา เราแตกตางกันเพราะทานนับถือศาสนาใด และเรานับถือศาสนาใด ตรงนี้นะครับ            

ที่ผมคิดวา ผมอดไมไดที่จะตองสะทอนความคิดเห็นในฐานะที่ผมไดมีโอกาสรับฟง    

ความคิดเห็นจากพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต ซึ่ง

เปนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปนสังคมที่มีความหลากหลายทางดาน

ศาสนา และพี่นองไทยพุทธ ไทยมุสลิมไดอยูรวมกันโดยสันติสุขเสมอมาอยางไมมีปญหา

ใด ๆ ทานประธานครับ พิธีทางราชการ พิธีกรรมของวัดตาง ๆ ในพื้นที่ฝงอันดามันนั้น     

ก็ยังคงมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วันหยุด วันสําคัญของชาติ ก็ยังยืนอยูบนวัน

สําคัญของพระพุทธศาสนา นี่คือภาพของวิถีชีวิตที่เปนมา ผมจึงคิดวา หลักพุทธที่แทจริง

นั้นใหความสําคัญของคนเสมอกันโดยไมจําแนกความแตกตางทางศาสนา ตางศาสนา 

เราอยูรวมกันโดยสันติสุข  มาโดยตลอด ----------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๐/๑ 

 



 ๘๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๔๐/๑ 

 

เวลามีคลื่นสึนามิ (Tsunami) เขามาครับ ทานประธานครับ คลื่นก็ไมเลือกที่จะทําราย

ครับ ทั้งไทย - พุทธ  ไทย – มุสลิม และไทย – คริสต ก็กลายเปนเหยื่อของคลื่นยักษเสมอ

เหมือนกันครับ นั่นคือ ความเปนมนุษยที่ตองเทาเทียมกัน ผมจึงคิดวา สิ่งสําคัญก็คือ เรา

อยาไดตีตรา ตีคาราคาคนกัน ดวยการมาวัด มาบัญญัติกันวา ความเชื่อของใครเหนือกวา

กัน ความเชื่อของใครสําคัญกวากัน และความเชื่อของใครเปนทางการมากกวากัน     

ทานประธานคงไดยิน คําวา แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง เมืองไทยเรานั้นถาจะอยูรวมกัน

โดยสันติสุข เราตองชวยกันเลือก ชวยกันหาสิ่งที่จะเปนจุดรวมกัน ในขณะที่จุดตางนั้น 

เราก็คงจะสงวนกันไวนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ความเสมอภาคเทาเทียมกันในหลัก

พระพุทธศาสนา ก็เปนเหตุผลสําคัญหนึ่งที่ผมขอนําเสนอ ในขณะเดียวกันมาดูบทบัญญตัิ

ที่มีอยูแลวสิครับวา ในมาตรา ๗๘ ที่มีการเพิ่มเติม โดยเนนวา พุทธศาสนานั้นเปนศาสนา

ที่ประชาชนคนไทยสวนใหญนับถือมาอยางชานาน ตองไดรับการอุปถัมภ คุมครองจากรัฐ 

ชัดเจน ในขณะเดียวกัน มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปน   

อัครศาสนูปถัมภก นี่ครับ คือตําแหนงแหงที่ที่สูงสุดแลวครับ กับการยกยอง เชิดชู

พระพุทธศาสนา  ดวยการไปผูกยึดโยงไวกับสถาบันสูงสุดของชาติ  คือ  สถาบัน

พระมหากษัตริย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ ขออภัยนะครับ ทานวนมาแลวครับ อยากใหสรุปหนอยครับ 

   นายอภิชาติ ดําดี  :  เพราะฉะนั้นผมกําลังสรุปวา ดวยเหตุผลตาง ๆ ที่ได

อภิปรายมานั้น ผมจึงขอยืนยันวา เทาที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่มีอยูนั้น ก็อยูในทาง

สายกลางที่พอควร พอเหมาะ พอสมแลว กับการอุปถัมภค้ําจุน กับการยกยอง เชิดชู และ

กับการคุมครองพระพุทธศาสนา ทานประธานครับ ผมอยากจะลงทายการอภิปรายครั้งนี้

ดวยพระพุทธพจนบทหนึ่ง เมื่อคร้ังที่พระพุทธองคไดบอกกับพระอานนทวา ดูกอนอานนท 

ธรรมวินัยทั้งหลายที่เราไดแสดงไวแลว ที่เราไดบัญญัติไวแลวนั้น ธรรมวินัยเหลานั้น             

นั่นแหละจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย เมื่อกาลลวงลับไปแลวแหงเรา นั่นหมายถึงวา 

ศาสนาพุทธนั้นยั่งยืน เปนอกาลิโก อยูที่พระธรรมวินัย ทานประธานครับ การตัดสินใจ         

 



 ๘๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๔๐/๒ 

 

ในหลักพระพุทธศาสนานั้น มีอยู ๓ อยาง อัตตาธิปไตย ก็คือ ถือตนเองเปนใหญ 

โลกาธิปไตย ก็คือ ถือความคิดเห็นของโลกเปนใหญ และธรรมาธิปไตย ก็คือ ถือเอา

หลักธรรมและความถูกตองเปนใหญ ผมคาดหวังวา การพิจารณาในมาตราที่เกี่ยวของกับ

พุทธศาสนาเหลานี้ เราจะไดพิจารณาโดยใชหลักธรรมาธิปไตย ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ผมเรียนทานสมาชิกถึงสถานการณนะครับ วันนี้เรายังพิจารณา          

ในมาตรา ๒ กับมาตรา ๗๘ นะครับ แตทีนี้เรามีมาตราที่แขวนนี่นะครับ ยี่สิบกวามาตรา

นะครับ แลวก็มีญัตติที่ยอนกลับมาใหพิจารณาทบทวนอีก ๘ ญัตตินะครับ ผมวาขอหารือ

นะครับ และไมตัดสิทธิทานนะครับ ทานชวยอภิปรายกระชับนะครับ ตองชวยกันนะครับ            

ทานที่แสดงความจํานงไวนะครับ ทานมนตรี ทานสมเกียรติ ทานอาจารยเจิมศักดิ์              

ทานศักดิ์นรินทร ทานมนตรีครับ เชิญครับ 

   นายมนตรี  เพชรขุ ม   :  กราบ เ รี ยนท านประธานที่ เ คา รพครั บ 

คณะกรรมาธิการยกรางทุกทานนะครับ รวมทั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับ     

ผม มนตรี เพชรขุม สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ทานประธานที่เคารพครับ จริง ๆ แลว

ผมมี ๒ ประเด็นครับ ทานประธานครับ ------------------------------------------------------------ 

 

           - ๔๑/๑ 



 ๘๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๔๑/๑ 

 

วันนี้มาพูดกันเรื่องของมาตรา ๒ มาตรา ๗๘ วาดวยเรื่องของศาสนานะครับ ผมมี          

๒ ประเด็น  ที่จะนําเสนอตอทานประธานนะครับ จริง ๆ แลวนะครับ คือ ประเด็นที่ ๑   

ทานประธานครับ ผมขออนุญาตทานประธานวา ขอปดอภิปรายเร่ืองของมาตรา ๒ 

มาตรา ๗๘ เร่ืองของพุทธศาสนานะครับ เพราะวาหลายทานไดอภิปรายมากวางขวาง

พอสมควรนะครับ ก็เปนที่ทราบ ที่เขาใจของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนอยางดี และก็

เปนที่เขาใจของพี่นองประชาชนที่อยูทางบานเปนอยางดีนะครับวา ในมาตราที่เราพูดกัน

นี้ทั้ง ๒ ฝายใหความคิดเห็นพอสมควรนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณ 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  แลวก็ประเด็นที่ ๒ นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ประเด็นที่ ๒ อยาเพิ่งพูดเลยครับ เอาประเด็นแรกของทานกอน 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  ประเด็นแรกก็ขอปดการอภิปรายเรื่องของมาตรา ๒ 

มาตรา ๗๘ นะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญนั่งครับ  

  นายมนตรี เพชรขุม  :  แลวก็ผมขอนิดหนึ่งครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานขอปดอภิปราย ก็เชิญนั่งกอนนะครับ ผมวินิจฉัยกอนนะครับ การที่ขอปดอภิปรายนั้น 

ขอปดอภิปราย หามอภิปรายกอน ของทานอภิปรายไปกอนแลว และขอปดขัดขอบังคับ 

นะครับ ในประเด็นนี้ยังอยูนะครับ เชิญทานสมเกียรติครับ  
  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :   ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ ครับ ก็ขออนุญาตที่จะพูดถึงนี้เร่ืองสักนิดหนึ่ง คงใชเวลาไมมากสําหรับผม      

ก็คือ เมื่อเชาวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ก็คงจะตองบอกวา โอกาสของคนพุทธนี่ไมใชมี

เฉพาะวันพระวันเดียวนะครับ ทุกเชา เราทําบุญไดทุกเชา ใสบาตรไดทุกเชา และผมก็ 

 



 ๘๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๔๑/๒ 

 
คอนขางจะปฏิบัติโดยเครงครัดโดยตลอด โดยเฉพาะกับคุณแมผม อายุ ๘๖ ป นะครับ 

กิจวัตรของผมและครอบครัวนี่ แทบจะพูดไดวาเปนพุทธศาสนิกชนโดยแทเลยนะครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมเกียรติครับ มีทานกอนหนานี้ก็อภิปรายแบบลักษณะใกล ๆ เคียงกันนะครับ ผมก็

ขอรองใหเขาเนื้อหา 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ครับผม ผมขออนุญาตเขาเนื้อเลยครับ พี่นอง

ผม ๔ คน บวชเรียนอยางดีนะครับทางพุทธศาสนา และคอนขางจะเครงครัด ชวงบวช     

ก็ถือศีล ๒๒๗ ขอ ลาบวชแลวก็ถือศีล  ๔ ถึง ๕ ขอ ทําไมถึง ๔ ถึง ๕ ขอครับ บางโอกาส

มันมียกเวนบางเล็กนอย ก็ทําบุญทําทานกันพอสมควร คุณแมผมวัย ๘๖ ก็คอนขางจะ

ทําบุญ ตักบาตรไมขาด และถือศีลหา เครงครัดดวยนะครับ แลวก็บํารุงพระพุทธศาสนา

พอสมควร ในปหนึ่งใชทุนทรัพยพอสมควรสําหรับบํารุงวัดใกล ๆ บานนะครับ ตรงนี้มัน

เขามาถึง มาตรา ๗๘ พอดี มาตรา ๗๘เขาบอกวา รัฐตองใหความคุมครองอุปถัมภ

พระพุทธศาสนา ซึ่งผมอยากจะเห็นตรงนี้เปนการปฏิบัติที่ชัดเจนลงไปนะครับ มันจะได

แบงเบากระเปาคุณแมผมลงไปดวย เพราะตอนนี้งบประมาณไมคอยมีมาสนับสนุน  

ก็ชาวบานนี่ละครับ ที่อุปถัมภพระ อุปถัมภเจา อุปถัมภวัดอยูนะครับ ก็ผมก็คอนขางที่จะ

ทําอยางนี้เหมือนกันสม่ําเสมอ วันนี้บังเอิญตอนเชาไปใสบาตรกับคุณแมพอดี แลว

หลังจากใสบาตรเสร็จ กอนจะมานี่ก็ คุณแมก็ถามถึงความคืบหนาที่ลูกชายไปราง

รัฐธรรมนูญวาไปไหน ถึงไหน อยางไรแลว ผมก็เลยอธิบายใหฟงวา ขณะนี้เรามีหลาย ๆ 

มาตราแขวนอยู โดยเฉพาะมาตรา ๒ บรรจุศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ มาตรา ๓๗  

สิทธิในการนับถือศาสนา มาตรา ๗๘ รัฐตองใหความอุปถัมภศาสนาตาง ๆ ก็เลยกอนจะ

จากกัน เลยสอบถามคุณแมมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเร่ืองนี้ครับ คุณแมก็บอกวา เร่ือง

ศาสนานี่นะ ทุกศาสนาถาปฏิบัติดีนะครับ ตามศาสนาใหครบถวนแลว ไมตองไปบอก

หรอกวาอยูศาสนาไหน มันเห็นชัดนะครับ ดังนั้น จึงสรุปไดวา คุณแมฝากบอกวา ศาสนา

นั้นอยูที่ใจครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชื่อคุณแมก็เจริญทุกคนนะครับ ผมเอยชื่อ ๒ ทานไปแลวนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ กับ        



 ๘๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๔๑/๓ 

 
คุณศักดิ์นรินทรนะครับ ผมขอความกรุณาทานอื่นนะครับ เพราะวาเมื่อกี้พอผมเอย ๒ ชื่อ 

ก็ยุติแลวครับ  ทานสามขวัญยกมือ  พอผมขอบอก ขอ ๒ ทาน ทานก็ไมพูดแลวนะครับ 

ขอ ๒ ทานแลวกันนะครับ จะไดปดแลวครับ ขอใชสิทธิประธานแลวครับ ไมไหวแลวครับ 

ถามายกมือทีหลังกันนี่นะครับ  มันก็ยกมือกันไปเรื่อย  ๆ  วันนี้ ไมจบหรอกครับ              

ทานศักดิ์นรินทรกอน เชิญเลยครับ อาจารยเจิมศกัดิ์ใหทานศักดิ์นรินทรกอนใชไหมครับ 

  นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน : กราบเรียนทานประธานครับ ทาน

คณะกรรมาธิการยกรางครับ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูทรงเกียรติทุกทานครับ 

กระผม ศักดิ์นรินทร เขื่อนอน นะครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ก็เพื่อจะไมใหเปน

การเสียเวลาของสภาของเรานะครับ ก็ในเมื่อเปนตัวแทนของเยาวชนคนไทยคนหนึ่ง     

นะครับ ที่เขามารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ขอนําเสียงของพี่นองนักศึกษา แลวก็เยาวชน    

ทุกคนที่เล็งเห็นในสวนของประเด็นของพระพุทธศาสนาตรงนี้นะครับ ----------------------- 

 
                  - ๔๒/๑ 



 ๘๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๒/๑ 

 

จากการที่เราออกไปรับฟงความคิดเห็นมาในทั่วประเทศนะครับ ไมวาจะเปนภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคอีสาน แลวก็ภาคใตนะครับ ก็ไดรับความคิดเห็นหลากหลายมากมาย      

นะครับ ในสวนของประเด็นพระพุทธศาสนา แตในสวนของระบอบประชาธิปไตยแลวเราก็

ตองรับฟงเสียงสวนใหญ ดังนั้นสิ่งที่ผมจะนําเรียนดังตอไปนี้ ก็คือ เปนเสียงสวนใหญของ

เพื่อน ๆ นิสิต นักศึกษา แตเราก็ไมไดละทิ้งเสียงสวนนอยของเพื่อน ๆ นิสิต นักศึกษาที่ยัง

จะเห็นดวยในการบรรจุพระพุทธศาสนา แตเสียงสวนใหญของนิสิต นักศึกษาแลวยังมี

ความคิดเห็นวา ไมสมควรที่จะบรรจุพระพุทธศาสนาลงไปในรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะวา

ตามหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนคนไทยแลว ถาเกิดวา  เราไมไดบรรจุพระพุทธศาสนา

ลงไปในรัฐธรรมนูญแลว ก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี แลวก็ยังสามารถ

ที่ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธองคไดเปนอยางดีเยี่ยมนะครับ ดังนั้นในสวน

ของนิสิต นักศึกษา จึงไมสมควรที่จะบรรจุพระพุทธศาสนาลงในรัฐธรรมนูญนะครับ ก็เห็น

ดวยกับคณะกรรมาธิการยกรางนะครับที่รอมชอมในการที่จะเปลี่ยนคําจากคําวา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ลงในรัฐธรรมนูญตามมาตราที่ ๗๘ นะครับ 

เพราะผมถือวาตามหลักของประชาธิปไตยแลว ลําดับแรกเราตองเปนประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ เราตองพูดคุยกัน เราตองปรึกษาหารือกันวา เราจะทําอยางไร เพื่อที่จะให

อยูบนพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย อยูบนพื้นฐานของความเขาใจซึ่งกันและกัน อยูบน

พื้นฐานของสังคมไทยที่จะตองอยูดวยกันอยางสงบสุข  

และขอที่ ๒ นะครับ ตองยอมรับความแตกตางทางดานความคิด เพราะวา

คนเรามีความคิดที่แตกตางกัน จะใหเห็นดวยดวยกันทั้งหมดรอยเปอรเซ็นต มันเปนไป

ไมได ดังนั้น สิ่งที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นมาเราก็ตองยอมรับ ประชาชนที่แสดงความ

คิดเห็นมาบอกวา อยากจะใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ตรงนั้นทาง

คณะกรรมาธิการยกรางก็ยอมรับแลว แลวก็รับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว และใน

สวนของสภารางเอง ในสวนของคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ที่ออกไปรับฟงความคิดเห็น

เอง ก็รับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชนตรงนั้นเขามา แตวาในเมื่อในเสียงสวนใหญ

แลว เราก็ตองยอมรับในระบอบประชาธิปไตยในเสียงสวนใหญ  

 



 ๘๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ศิริวรรณ ๔๒/๒ 

 

  และลําดับสุดทายนะครับ ก็คือ ตองมีอุดมการณในความรัก อุดมการณ   

ในความรักครั้งนี้ ก็คือ อุดมการณในความรักชาติ คนเราเกิดมาครั้งหนึ่งบนผืนแผนดิน

ไทย จะตองรักชาติ รักผืนแผนดินไทยตรงนี้ ดังนั้น การที่เราจะมาขัดแยงกันดวยเหตุ

เพราะเรื่องพระพุทธศาสนาตรงนี้ ผมจึงไมเห็นดวยในสวนตรงนี้ แลวก็อยากจะฝากถึงพี่

นองประชาชนคนไทยที่รับฟงการถายทอดสดอยูตรงนี้นะครับวา ไมวาวันนี้ผลของคะแนน

ที่  ลงมติลงไปจะเปนอยางไร ก็อยากจะใหพี่นองคนไทยตองรักกัน ตองยอมรับในมติตรง

นี้ ถาเกิดวาเราไมยอมรับมติตรงนี้แลว ประเทศไทยคงไมไดเปนประชาธิปไตยครับ     

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ วันนี้เด็กพูดไดดีนะครับ ผูใหญก็นําไปพิจารณาดวยนะครับ      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เรียกชื่อไวแลวครับ เชิญครับ  

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั 

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมขออนุญาตพูดวันนี้ใน ๓ ฐานะดวยกัน         

๑. ในฐานะที่เปนผูแปรญัตติและเปนหัวหนากลุมในการแปรญัตติในเรื่องมาตรา ๗๘      

๒ .  ในฐานะที่ เปนประธานกรรมาธิการประสานการมีสวนรวมของประชาชน                

แลวก็ไดรับฟงความเห็นของประชาชนมาทั่วประเทศ และ ๓. ในฐานะที่ผมเปนชาวพุทธ

แลวก็จะนับถือศาสนาพุทธตลอดไป  ทานประธานครับ ผมอยูในประเทศไทยมา           

ดวยความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยไมเคยมีเงื่อนไขแหงการนับถือศาสนาที่แตกตาง      

และเราไมมีความแตกแยกในศาสนา นั่นเปนความภาคภูมิใจลึก ๆ ในการเปนคนไทย  

ของผมอยูตลอดเวลา ทานประธานครับ ผมไดพยายามรับฟงผูที่อยากที่จะใหบรรจุ

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ พอจะจับความไดวา ในฐานะที่เขาเปนชาวพุทธ

เหมือนกับผม เขาอยากจะไดความภาคภูมิใจวา ชาวพุทธนั้นเปนเจาของประเทศ 

ทานประธานครับ คําวา พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ตีความได ผมไปฟง       

หลายตอหลายคนบอกวา ตีความได ดวยความเปนหวงวา กลายเปนวาชาติไทยเปนของ

ชาวพุทธ อันนี้มีทั้งดี ทั้งเสีย ทานประธานลองฟงทิ้งไวกอนก็แลวกัน  

 



 ๘๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            ศิริวรรณ ๔๒/๓ 

 

  ประการที่ ๒ ผมรับฟงมา ไดความเห็นวา ถาบรรจุในรัฐธรรมนูญแลว 

ศาสนาพุทธจะเจริญ จะยั่งยืน จะสถาพร -------------------------------------------------------- 

 

 

             - ๔๓/๑ 

 



 ๘๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๔๓/๑ 

 

ประเด็นนี้ผมพยายามซักไซไลเลียงวา จะยั่งยืน จะสถาพรไดอยางไร ก็ไมมีรูปธรรมชัดเจน 

แตมีความเปนหวงอยูวา ถาเกิดความประมาทวา บรรจุแลวจะยั่งยืนถาวร กลับเปน

ขอเสีย ทานประธานครับ ผมไดพิจารณาถึงขอดอย หรือขอเสียหลายประการ  ถาเราถูก

ตีความวา ชาติไทยเปนของชาวพุทธ โดยการบรรจุเร่ืองนี้ เทากับวาเรากําลังสรางความ

บาดใจกับคนที่นับถือศาสนาอื่นวา เขาอยูในเมืองไทยดวยสถานะใด และเปนการสะทอน

ใหเห็นวา ผูที่คิดวา ประเทศไทยหรือชาติไทยเปนของชาวพุทธนั้น เปนผูที่อยากได    

อยากเปน อยากมี อยากเปนเจาของ ก็คือ อยากที่จะเปนเจาของ ยังยึดถืออัตตาวาเปน

ของตัวตน ทานประธานครับ ผมเองเปนหวงวา จะเปนเหตุอางของผูไมประสงคดีหากวา

เราบรรจุในเรื่องนี้ ในประการถัดไปผมคิดวา พุทธธรรมยิ่งใหญมาก แลวก็เปนอกาลิโก 

ถูกตองทุกกาลเวลา แตทําไมตองบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงงาย ลาสมัย

งาย แลวก็ถูกฉีกงายดวย ทานประธานครับ ในฐานะที่เรากําลังยกรางรัฐธรรมนูญนี่      

นะครับ รัฐธรรมนูญที่กรรมาธิการยกรางไดรางมา ผมคิดวา มีความเหมาะสม มีความ

สุภาพ มีความนิ่มนวล สื่อความหมายในเรื่องนี้ไดอยางดี มาตรา ๙ คณะกรรมาธิการได

บัญญัติไวตรงกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับวา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรง

เปนอัครศาสนูปถัมภก ขณะเดียวกัน มาตรา ๗๘ ไดบัญญัติไววา รัฐตองใหความอุปถัมภ

และคุมครองพระพุทธศาสนา แลวยังเติม เที่ยวนี้เขาขอแกไขเพิ่มเติมนะครับวา ซึ่งเปน

ศาสนาที่ประชาชนสวนใหญนับถือมาชานาน ผมคิดวา เติมอยางนี้ก็นาที่จะเปนการตรง

กับใจหลายตอหลายคน ทานประธานครับ ถาหากวาอยากจะยิ่งกวานั้น ผมยังคิดวา ถา

จะใสในคําปรารภ ก็คงไมมีใครขัดของ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานฝากไปยังผูที่

ยังเขาใจอยูวา ตองเปนพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ วาที่ทานบัญญัติไว ประดิษฐ

ไว เปนสิ่งที่ประดิษฐไวตั้งแตบรรพบุรุษ เปนสิ่งที่ประดิษฐไวอยางแยบยล อยางนิ่มนวล 

อยางสื่อความหมาย โดยไมไปบาดใจผูหนึ่งผูใด ทานประธานครับ รัฐธรรมนูญนี่ถึงกับ

กําหนดวา พระมหากษัตริยตองเปนพุทธมามกะนี่ โอโห อันนี้มหาศาลนะครับ เปนการสื่อ

ที่ยิ่งใหญมาก ๆ ทานประธานครับ ประเทศไทยเราเรียกทุกอยาง  แมในรัฐธรรมนูญก็

เรียกวา พุทธศักราช หรือ พ.ศ.  ในรัฐธรรมนูญ เวลาเรากลาวถึงพระมหากษัตริย เราก็จะ

บอกถึงวา พระพุทธเจาขา เราเรียกตัวเราเองวา ขาพระพุทธเจา ก็บอกหลายอยางนะครับ 



 ๘๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๔๓/๒ 

 

วา พระมหากษัตริยนั้นมีความสืบเนื่องสัมพันธกับพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งอยางไร 

วันหยุดราชการเราก็ใชวันสําคัญในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนั้นเปน     

สิ่งประกอบกัน ไมใชจะดื้อร้ันเอาแตเพียงคําเดียว ในมาตรา ๒ ทานประธานครับ ถามวา

ถาเราใส พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ แลว เราจะใช พุทธวินัยเปนศาสนา เสียเลย

ดีไหม ถาอยากจะใหใส เรากําลังอยากจะใหอาณาจักรกับศาสนจักรนั้นเปนหนึ่งเดียว 

อยากจะใหอาณาจักรนั้นเขาแทรกแซงศาสนจักรนี่ ผมกราบเรียนถามวา จะเอาจริง ๆ 

อยางนั้นหรือเปลา ถาจะใหพุทธวินัยบัญญัติเปนกฎหมาย รัฐธรรมนูญนี่เปนกฎหมาย   

นะครับ ไมใชบัญญัติไวเพื่อความภาคภูมิใจของผูใด แตถาเปนบัญญัติไวในกฎหมาย 

ทานประธานครับ อยางนอยประชาชนตองนับถือศีลหา ถาหากวา ผูใดผิดศีลหา ก็ตอง    

ถือวาผิดกฎหมาย ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๔๔/๑ 



 ๙๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ดรุณี ๔๔/๑ 

 

พระผูบวชตั้งใจวาบวชแลวจะบรรลุธรรม ก็จําเปนที่จะตองศึกษาและปฏิบัติ เพราะฉะนั้น

พระที่ไมศึกษาและไมปฏิบัติ ตองมีการจับสอบไลออกจากการเปนพระ อยางเชนที่เคย

เกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๒ ทานประธานครับ ถาจะบวชก็จะตองปฏิบัติเจริญสมาธิ เจริญสติ 

แลวจะตองมีศูนยการเรียนรูกอนบวช เมื่อบวชแลวพระอุปชฌายะตองดูแลพฤติกรรม

อยางนอย ๕ ป เหมือนแมไก ลูกไก ซึ่งเปนไปตามพระวินัย แลวยิ่งกวานั้น เวลาจะบวชก็

คงจะตองยื่นบัญชีทรัพยสินของผูบวชทั้งกอนและหลังการบวช สวนแตกตางหรือสินทรพัย

ที่เพิ่มขึ้น ตองตกเปนของสงฆ จะเปนของสวนตัวไมได ยิ่งกวานั้น จําเปนที่จะตองมี

กรมธนารักษขึ้นมาดูแลทรัพยสมบัติของศาสนจักร คือ พุทธศาสนา วัดจะตองเปนวัด

อยางแทจริงที่ปฏิบัติธรรมนะครับ  พระสงฆจะตองตัดขาดจากพระเครื่อง  และ

ผลประโยชนในทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลาย ไมเวนแมแตการเผาศพ ซึ่งการเผาศพนั้น ก็

ควรจะแยกขาดจากวัด ใหมืออาชีพที่เขาสามารถจะปฏิบัติได แลวคงจะตองมีตํารวจพระ 

เพื่อที่จะดูแลสอดสองและเอาผิดทางอาญา นี่คือตัวอยางครับ ทานประธานครับ ถาหาก

วา เราตองการที่จะบัญญัติอยูในกฎหมายจริง ๆ ใหพุทธวินัยเปนกฎหมาย และบัญญัติ

อยูในรัฐธรรมนูญ แตผมไดสอบถามแลว ผูที่ตองการดังกลาวบอกไมเอาจริง เพียงแตขอ

เปนสัญลักษณเทานั้น ทานประธานครับ ถาเปนสัญลักษณเทานั้นนี่ ไดจะเทากับเสีย

หรือไม  ทานประธานครับ  ถาใส  ถาไม ใส ในรัฐธรรมนูญ  แลวสามารถจะออก

พระราชบัญญัติมาสนับสนุนพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่ไดหรือไม คําตอบ คือ ได เรามี

พระราชบัญญัติคณะสงฆ เรามีพระราชบัญญัติตาง ๆจะแกไขเพิ่มเติม จะทําอะไร         

ไดทั้งสิ้น ไมมีความจําเปนแตอยางหนึ่งอยางใดที่จะตองบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหบาดใจ

คนอื่น แลวในขณะเดียวกันครับ ทานประธานครับ ถาเราจะชวยกันคิดที่จะเพิ่มเติม

งบประมาณก็ดี การดําเนินการใหเปนรูปธรรม สามารถที่จะออกเปนแกไขเพิ่มเติมใน

พระราชบัญญัติไดอยางเปนรูปธรรม ดีกวาเราตองการสัญลักษณเทานั้น ทานประธาน

ครับ ผมไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในฐานะที่ผมเปนประธานกรรมาธิการ      

ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับวา ในมือของผมนี้ คือ สถิติที่ไปรับฟงความ

คิดเห็นมา ปรากฏวา สถิติที่เชื่อไดสวนมากไมเห็นดวยกับการบัญญัติใหพุทธศาสนาเปน

ศาสนาประจําชาติ แตวาเปนที่นาเสียใจครับ ทานประธานครับ มีอยูหลายจังหวัดใน 



 ๙๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ดรุณี ๔๔/๒ 

 

ภาคเหนือและในภาคอีสาน ไดปรากฏวา มีคนพยายามขนคนเขาไปทําสถิติ เพื่อที่จะให

ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ มีการขนคนเขาไป เวทีแลวเวทีเลา เพื่อที่จะยกมือทํา

สถิติ แลวก็ออกไป หลังจากพอหมดญัตตินี้เร่ืองเดียว เขาจะไมสนใจเรื่องอื่น แลวก็

เปลี่ยนไปเวทีอ่ืน มีการจายเงินจากวัดที่ รํ่ารวยแถว ๆ ปทุมธานี ใหกับพระรายละ    

๕,๐๐๐ บาท แลวปรากฏวาธนาคารทั้งหลาย เปนที่ตกใจกับบรรดาเหลาธนาคารที่

ตรวจสอบพบวา มีพระมาขึ้นเงินองคละหาพัน หาพัน ผมเคยไดกราบเรียนทานประธาน

และสมาชิกในหองแหงนี้แลว มีหลักฐานชัดเจน ก็ยังเก็บอยู ทานประธานครับ ที่นาเสียใจ

ที่สุดในชวงไมกี่วันที่ผานมา มีการแอบอางวา บุคคลระดับสูงของประเทศ ถูกแอบอาง

ครับ ถูกแอบอางจากพลเอกคนหนึ่ง มีชื่อสั้น ๆ มีนามสกุล หรือวามีนามสกุล 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ พยายามอยาไปโยงคนนอกเลย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมมีหลักฐาน

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจวามีหลักฐาน อาจารยขอความกรุณา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมมีนามบัตรอยูที่นี่ ทานประธาน

อยากจะดูไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจครับ อาจารยเอยชื่อแคนี้ เขาก็รูแลวครับ ไมตองตอแลวครับ เชิญครับ 

   

 

                                                                                                                      - ๔๕/๑ 

 

  

 



 ๙๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       สมร ๔๕/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ไมใชนายพลที่เคยออกอากาศ ไมใช

นายพลที่เคยเปนขาวในหนังสือพิมพ ไมใชนะครับ พลเอกคนนี้แอบอาง และชวนบรรดา

พวกเราไปทีละกลุม ทีละกลุม ไปกินอาหารกลางวัน ไปกินอาหารเย็น แลวก็เปดวีดิโอ

(Video) เปดภาพใหดู เขาบอกวา ไปคุยกันเรื่องภาคใต เปดภาพใหดูวา พระสงฆถูก     

ทํารายในภาคใต ซึ่งมันเปนคนละเรื่องกัน แตพยายามจะเอาเรื่องนั้นเชื่อมโยงเขามาวา 

เพราะฉะนั้นตองบรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ทานประธานครับ ชาวพุทธ 

พวกเราเปนชาวพุทธสวนใหญในหองนี้ ชาวพุทธยอมไมมุสา ทานประธานจะใหผมบอก

ไหมวาใครบาง และใครเปนคนนําไป จะใหผมบอกไหมครับ แลวทานกรุณาอยามุสานะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมตองหรอกครับอาจารย 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  หรือใหทานสารภาพเองไดไหมวา 

ใครนําไป ยกมือไดไหมครับในหองนี้  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาตามสมควรอาจารยครับ ไมตองหรอกครับ เชิญครับ 
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ไปที่สนามเสือปา

ทั้งเวลากลางวัน ชวนไปกินขาว ในเวลาเย็นที่พวกเรากินขาวที่นี่เราจะไมพบ ไปทีละกลุม 

ไปทีละชุด แลวพลเอกทานนี้ชื่อสั้น ๆ แตดูแลวเปน ๒ พยางค แตชื่อสั้น ๆ แจกนามบัตร

ดวย แลวสื่อความหมายที่แอบอางเบื้องสูงทานประธาน ผมนี่ ทานประธานรูนะครับ      

ผมนี่จอมตรวจสอบเรื่องนี้ คนที่ชอบแอบอาง ผมรูวาอะไรเปนอะไรทั้งสิ้น ฉะนั้น        

เพื่อนสมาชิกครับ ที่ทานไปนี่นะครับ ทานโปรดระมัดระวังนะครับ ผมเตือนทานไวแคนี้     

ก็แลวกัน คือ เร่ืองของการแอบอาง ทานประธานครับ ชาวพุทธแทนี่เขาไมทํากันหรอกครับ 

ผมคิดวา ชาวพุทธแทเขาไมโกหก และเขาไมทํากันอยางนี้ เพราะฉะนั้นผมเองไดไป

ตรวจสอบและพบอีก อีกกรณีหนึ่ง มีการขมขู สส. วา ถา สส. ไมสนับสนุนเรื่องนี้           

จะไมสนับสนุนใหเปน สส. แลวก็ขู สสร. พวกเรานี่ละครับ วา ถาไมสนับสนุน จะไป         

ลงสมัครอะไรก็จะไมไดเปน สสร. ทานนั้นก็ไดพูด แลวก็บันทึกเทปอยูดวยนะครับ                    
 



 ๙๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       สมร ๔๕/๒ 

 
ทานประธานครับ เขาก็ยินดีที่จะใหพูดดวย แตวา เอาละ เมื่อถึงเวลาอันสมควร         

ทานประธานครับ การกดดัน บีบคั้น ดวยวิธีทางโลก แลวก็มาอางวาเปนทางธรรม ไดมี

การปฏิบัติกัน แลวก็ใชคําพระมาปกปด เวลาเดินขบวน ก็เรียกวา ธรรมยาตรา เวลาไป

ชุมนุม   ก็บอกวา เปนการปฏิบัติธรรมหนาสภา เวลาจะยึดพื้นที่ชุมนุม ก็บอกวา เปน

รัฐสภาวนาราม เวลาจะอดขาวประทวง ก็อางอหิงสธรรมขั้นอุกฤษ ทานประธานครับ    

เราใชหลักทางโลกทั้งสิ้น แตเรากลับใชการตกแตงใหดูเปนคําทางธรรม การเลี่ยงบาลีนี่     

ผมคิดวาพระพุทธเจาไมสรรเสริญนะครับ โดยเฉพาะการอดขาว พระพุทธเจาไดทดลอง

แลววาการอดอาหารไมบรรลุธรรม  พระพุทธเจาไม เคยสรรเสริญผูที่อดอาหาร 

เพราะฉะนั้นถาจะอดอาหารเพื่อบรรลุธรรม เพื่อเจริญปฏิบัติธรรมหนาสภานี่ ผมไมเชื่อวา 

พระพุทธองคนั้นสรรเสริญ แตขณะเดียวกัน ถาอดเพื่อที่จะบีบคั้น เพื่อที่จะประทวง ผมก็

คิดวา  ไมอยูในพุทธวินัย ทานประธานครับ รัฐธรรมนูญของเรา ๑๗ ฉบับ ไมเคยบัญญัติ

คํานี้ บรรพบุรุษของเรามีความแยบยล มีความนิ่มนวลและมีความฉลาดหลักแหลม สสร. 

ชุดนี้ ทานจะพลาดพลั้ง ทานคิดวา ทานหลักแหลมกวาบรรพบุรุษของเรา อยางนั้นหรือ 

ทานกําลังอวดตัววาทานกําลังหลักแหลมกวา แนกวา ทําไดดีกวา ทานกําลังจะลงมติ สุม

เสี่ยงอยางนั้นหรือ ทานคิดดูก็แลวกันนะครับ ถาทานพลาดพลั้งไป ประเทศไทยจะเปน

อยางไร ทานประธานครับ กอนพระพุทธเจาจะปรินิพพาน พระอานนททูลถามวา จะทํา

อยางไร จะยึดใคร ยึดอะไรเปนหลัก เพื่อใหพุทธศาสนายั่งยืน พระพุทธองคไมตอบวาให

ยึดอะไร ยึดใคร แตทานบอกวา ใหยึดพระธรรมคําสอน ไมใชยึดรัฐธรรมนูญครับ 

ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

 
          - ๔๖/๑ 



 ๙๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๔๖/๑ 

 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  ขอบพระคุณครับ  ไมมีผูอภิปรายนะครับ  ยังจะมีอีกหรือครับ  เดี๋ยวนะครับ               

เชิญทานมนตรีครับ 
   นายมนตรี  เพชรขุ ม   :   ขอบคุณทานประธานนะครับ   กราบเรียน          

ทานประธานที่เคารพครับ ผม มนตรี เพชรขุม ครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวา   

เราใชเวลามามากพอสมควรแลวนะครับ ขอปดการอภิปรายเรื่องมาตรา ๒ และ ๗๘      

นะครับ เร่ืองพุทธศาสนานะครับ กราบขอบคุณครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอผูรับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีผูรับรองนะครับ ครับ มีผูรับรองถูกตองนะครับ เชิญครับ ทานผูไมเห็นดวยใชไหมครับ 

เชิญครับ 
   นายวิทวัส บุญญสถิตย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิทวัส 

บุญญสถิตย  ครับ ผมขอเสนอโหวตลับครับ 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คนละเรื่องครับ ตอนนี้ครับ เดี๋ยวโหวตเอาไวทีหลังนะครับ ไมมีทานใดขอเปดอภิปราย     

นะครับ ตามขอบังคับ ขอ ๕๗ นะครับ เชิญทานกรรมาธิการสรุปครับ 
   ศาสตราจารยพิ เศษวิชา  มหาคุณ  (กรรมาธิการ )   :   กราบเ รียน             

ทานประธานที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ กระผมคิดวา ตั้งแต

เวลาประมาณสิบนาฬิกาครึ่ง จนถึงขณะนี้นี่ ใชเวลาประมาณเกือบสี่ชั่วโมง พวกเราไดรับ

ความรูที่เกี่ยวกับเร่ืองศาสนาและพุทธศาสนาจากผูเชี่ยวชาญจนเต็มอ่ิม ทุกทานลวน

แลวแตรูใน เร่ืองของหลักธรรมอยางดีเยี่ยมทั้งนั้น ไมวาจะเปนในดานเห็นวา ควรจะ  

บรรจุพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ หรือไมเห็นพองดวยก็ตามนะครับ กระผมก็ขอ     

กราบเรียนวา นั่นเปนความหลากหลาย และเปนความงดงามอันหนึ่งของประเทศไทยเรา 

ซึ่งก็ไดเคยมีบาทหลวงเขามาสมัยแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช แลวก็บันทึกไววา      



 ๙๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รัตนา ๔๖/๒ 

 
ขาพเจาไมเชื่อวา จะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยูมากมาย และแตละศาสนาสามารถ

ปฏิบัติพิธีการของตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม เชนเดียวกัน ความคิดเห็นของ 

พวกเราก็สามารถจะเห็นไดอยางหลากหลาย ไมวาจะในแงของการเห็นดวย หรือไมเห็น

ดวย กระผมขอกราบเรียนวาอยางนี้ครับวา กระผมเองนี่ไดถูกหลอหลอมในหลักธรรม 

โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาอยางมั่นคงตลอดมา บวชเรียนแลว แลวก็ปฏิบัติทั้งคันถธุระ 

และวิปสสนาธุระ เพราะฉะนั้นกระผมไมอาจแอบอางหรอกวา กระผมมีความรูในเรื่องของ

พุทธศาสนาดี หรือไมดีอยางไร แตกระผมใครขอกราบเรียนทานที่เคารพ ที่มีความเห็นวา

ควรจะบรรจุ คําวา พุทธศาสนา ไวเปนศาสนาประจําชาตินั้นนี่ ทานรูหลักธรรมดีและ

ลึกซึ้งเพียงใด ถาจะถามวาหลักของพุทธศาสนาที่แทนั้นคืออะไร ขอใหพวกเราชาวพุทธ 

ชาวไทยชวยกันตอบหนอย พระพุทธเจาสอนอะไร สิ่งเหลานี้นี่นะครับเปนสิ่งที่ เรา          

จะตองคนหา เปนหลักปรัชญาที่เราถือไดวา เปนหนึ่งในโลก ไมจําเปนตองบรรจุอยู           

ในรัฐธรรมนูญ หนึ่งเดียวในโลกเทานั้น ก็คือ พระไตรปฎก ซึ่งเปนหลักของธรรมะอัน       

ยอดเยี่ยมอยูแลว เราจะเห็นไดวามีความหวงกังวลอยูมากมายหลากหลายที่วา ถาไมได

บรรจุไวในรัฐธรรมนูญแลวนี่ พุทธศาสนาอาจจะสิ้นสูญลงก็ได กระผมขอกราบเรียนวา 

พุทธศาสนายืนยงคงกระพันอยู ในผืนแผนดินไทยนี่ตั้ งแตบรรพบุ รุษ  บรรพกาล                

ที่ทานอาจารยเดโช ขออนุญาตเอยนามบอกวา อยูในศิลาจารึกแลว ซึ่งศิลาจารึกมิใช

รัฐธรรมนูญนะขอรับ ----------------------------------------------------------------------------------                            

 
                                                                                                                      - ๔๗/๑ 

 

 

 

 



 ๙๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๗/๑ 

 

ศิลาจารึกเปนเพียงขอเปรียบเทียบของ ฯพณฯ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช บอกวา ถือ

เสมือนหนึ่งวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย แตมิใชรัฐธรรมนูญอยางเปนเรื่องเปนราว

หรืออยางเปนทางการ เราจะเห็นไดวา สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเราทุก

พระองคนะครับ ตั้งแตอดีตกาล ทรงเปนพระบรมธรรมิกมหาราช และรวมทั้งพระองคทรง

ม่ันอยูในบวรพุทธศาสนา จนกระทั่งมาบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญฉบับแรก แลวก็ตลอดมาวา                       

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นทรงเปนพุทธมามกะ และกระนั้นก็ดี ก็ยังตอทายวา   

ทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก คือ ทรงคุมครองทุกศาสนา ดูแลทุกศาสนาเสมอกัน แตวา                   

ทรงเปนพุทธมามกะอยางมั่นคง เราก็ตองถามวา แคนี้ยังไมงดงาม ไมสงางามเพียงพอ

หรืออยางไร ถายังไมงดงาม ไมสงางามเพียงพอ แนวนโยบายแหงรัฐก็ยังบรรจุไว                       

อยางมั่นคงวา รัฐตองใหความอุปถัมภ และคุมครองพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่

ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน และศาสนาอื่นดวย นั่นก็แสดงใหเห็นเลยวา                          

พวกเรามิไดละเลยตอพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาหลักของประเทศชาติ ของบานเมือง

ของเรา แตวาการที่จะเขียนบรรจุไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนบทบัญญัติในดานของการเมือง 

หรือวาเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง และยึดโยงในทางการเมืองนั้น                       

มันเปนอันตรายอยางใหญหลวง ทําใหศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธอันเปนศาสนา                 

อันบริสุทธิ์ผองใสตองมาแปดเปอนกับกระบวนการทางการเมือง แลวจะตองมีการตีความ

กันวา ลัทธินั้นลัทธินี้คือพุทธศาสนาหรือไม จะตองถือวา เปนศาสนาประจําชาติไทยดวย

หรื อ ไม  อย าลืมว า  พระพุทธศาสนาในโลกนี้ มิ ใช มี ลัทธิ เ ดี ยว เท านั้ น  มีลั ทธิ                        

หลายลัทธิ มีหลายนิกาย ตาง ๆ มากมาย แคที่เราดูแลกันอยูนี้ก็ยังวุนวายกันมากมาย

แลวนะครับ เพราะฉะนั้นอยาไดทําความวุนวายใหเกิดขึ้นกับแผนดินไทยมากกวานี้                   

เลยครับ  มิฉะนั้นแลว  เราจะไม เปนอันดูแลและทําความผาสุกใหกับประชาชน                          

ใหกับมหาชนชาวไทยนะครับ ดวยเรื่องของทางการเมือง ซึ่งยังรอหนาเราอยูอีกเยอะ                     

นะครับ เราจะตองมาแกไขสถานการณในดานของศาสนา ซึ่งจะทําใหไมอาจที่จะทําให

แกไขสถานการณทางดานการเมืองได กระผมขอกราบเรียนทานที่เคารพวา พระพุทธองค                         

ทรงตรัสวา นิสัมมะ กะระณัง เสยโย (นิสมฺม กรณํ เสยฺโย) ใครครวญกอนแลวจึงทําดีกวา 

เพราะฉะนั้นจึงไดโปรดขอใครครวญใหดี และถือหลักธรรมอันหนึ่งดวยวา แสงสวางอื่นใด 



 ๙๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๗/๒ 

 

เสมอดวยปญญาไมมี เพราะฉะนั้น ณ หองประชุมแหงนี้ เปนที่แหงสัตบุรุษ พึงใช

สติปญญาอยางที่ พระพุทธองคทรงตรัสไวดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมตองสาธุนะครับ ผมขอพิจารณารายมาตรานะครับ มาตราที่พิจาณา ก็คือ มาตรา ๒                          

นะครับ มาตรา ๓๗ มาตรา ๗๘ นะครับ ผมขอถามมาตรา ๒ กอนนะครับ มาตราที่ ๒                   

นะครับ มีกรรมาธิการสงวนความเห็นนะครับ กรรมาธิการสงวนความเห็น ยังมีทานใด                

ติดใจไหมครับ ไมมีทานใดติดใจนะครับ มาตรา ๒ มีกลุมทานอาจารยพิเชียรนะครับ                    

ขอแกความ แลวก็ขอแปรญัตติไว ทานใหลงมติหรือเปลาครับ  

    

           - ๔๘/๑ 

 



 ๙๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        รัศมี ๔๘/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผมอยากใหลงมติครับ ในสวนที่กระผมสงวนคําแปรญัตติไวครับ กราบขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ ทานวิทวัสครับ เมื่อกี้ทานเสนออะไรที่คางอยูครับ 

  นายวิทวัส บุญญสถิตย  : กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผม วิทวัส 

บุญญสถิตย ผมขอเสนอปดอภิปรายตามขอบังคับ ขอที่ ๕๕ (๒) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อภิปรายปดไปแลวครับ  

  นายวิทวัส บุญญสถิตย  : แลวก็ขอปดอภิปรายดวยครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อะไรนะครับ 

   นายวิทวัส บุญญสถิตย  : ขอโหวตลับครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอลงคะแนนลับนะครับ  

   นายวิทวัส บุญญสถิตย  :  ขอผูรับรองครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอผูรับรองนะครับ มีผูรับรองไมนอยกวา ๑๐ คนนะครับ 

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

การรับรองถูกตองนะครับ ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์       

ปนทอง ผมอยากเห็นความโปรงใสชัดเจนวา ถาเราจะตัดสินอยางไร ตองรับผิดชอบ       

ตอบานเมือง อยางที่ผมพูดนะครับ ถาเราอาจหาญ ตองรับผิดชอบวาใครเห็นอยางไร 

ขอใหมีการลงมติอยางเปดเผยครับ ผมขอผูรับรองครับ  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



 ๙๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๔๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีผูรับรองนะครับ แตคราวนี้อยางนี้ครับ ในขอบังคับ ขอ ๖๒ นะครับ บอกวา ถามีผู

คัดคาน การจะลงมติโดยเปดเผยได หรือลงคะแนนโดยเปดเผย ตองมีผูรับรองมากกวา

หนึ่งในสามของสมาชิกในที่ประชุมสภานะครับ ก็ใหลงเปดเผย ผมไมแนใจวา ที่ยกมือ   

เมื่อกี้หลายทานนะครับ มีจํานวนถึงหนึ่งในสามหรือไม ผมขอถามคะแนนนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ คัดคานขอใหลงคะแนนโดยเปดเผยนะครับ หากทานเห็นดวย        

นะครับ ใหลงคะแนนโดยเปดเผย ใหกด เห็นดวย หากไมเห็นดวย ก็คือใหลงคะแนนลับ  

นะครับ ไมตองครับ ไมตองถาม ถาไมเห็นดวย ก็ใหกด ไมเห็นดวย เพราะจะเช็คเสียงดูวา

ไดหนึ่งในสามไหมนะครับ เชิญลงคะแนนครับ ถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ สมาชิกถาเห็นดวย

กับทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ที่ขอลงคะแนนโดยเปดเผย ใหกดคะแนนวา เห็นดวย    

ถาไมเห็นดวย ก็กด ไมเห็นดวย นะครับ เชิญลงคะแนนครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

มีทานใดยังไมลงคะแนน  มีไหมครับ ลงคะแนนเรียบรอยนะครับ ลงคะแนนครบถวนแลว

นะครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ไมมีนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เชิญ

เจาหนาที่รวมคะแนนครับ มีผูเขาประชุม ๙๐ เห็นดวย ๔๔  ไมเห็นดวย ๔๑ งดออกเสียง 

๕ นะครับ ก็คงไมถึง หนึ่งในสามนี่เทาไรนะครับ ๓๐ นะครับ ประทานโทษครับ วันนี้เลข

ไมคอยจะคลองนะครับ คะแนนถึงหนึ่งในสามนะครับ ก็ใหลงคะแนนโดยเปดเผยนะครับ 

เปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกนะครับ  

 

 

 

 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รัศมี ๔๘/๓ 

 

   ผมขอถามทานสมาชิกตอเลยนะครับ มาตราที่ ๒ นะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ขออนุญาตนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวัชราครับ เชิญครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร สสร. เนื่องจากกลุมของกระผมไดยื่นญัตติไวดวย มีขอความคลายกันกับ

กลุมของคุณพิเชียร เพราะฉะนั้นกระผมขอเสนอใหมีการถามญัตติรวมกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานอยูในมาตรา ๗๘ นะครับ 

   

 

          - ๔๙/๑  



 ๑๐๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             บุศยรินทร ๔๙/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร : มิไดครับ มาตรา ๒ ครับ โดยอนุมัติของ

กรรมาธิการยกราง เปนญัตติเพิ่มเติม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ของทานยังมีอีกญัตติหนึ่ง ใชไหมครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ จะใหเพิ่มทีหลังนะครับ ญัตตินี้ ที่มายื่นภายหลังนะครับ กรรมาธิการไปรับรองญัตติ

ดวยใชไหมครับ ของทานสดศรี เมื่อกี้ผมถามแลวครับ วาทานยังสงวน ยังติดใจไหมครับ 

เชิญครับ ทานสดศรีครับ 

  นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ) : ยังติดใจคะ เพราะวาก็ไมได

เหมือนกับ แตอยูในมาตรา ๒ เหมือนกันนะคะ ไมไดเหมือนกับทานพิเชียรทั้งหมดนะคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนั้นผมขออนุญาตถามทานสดศรีกอนนะครับ ทานสดศรีแปรญัตติเพิ่มวรรคที่ ๒ 

เขามานะครับ เพิ่มคําวา พุทธศาสนิกชนชาวไทยพึงจรรโลงศาสนาพุทธใหยั่งยืนวัฒนา

สถาพรคูชาติบานเมืองสืบไป นะครับ ผมจะถามวรรคสองของทานสดศรีกอนนะครับ      

ผมไมรวมญัตติ เพราะวาไมเหมือนกัน คนละหลักการนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)       

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ในมาตราที่ ๒ นะครับ กรรมาธิการไมเห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ขอเพิ่ม

ขอความเปนวรรคที่ ๒ นะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ไมเห็นควร      

ใหเพิ่มขอความในวรรคสอง ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางนอย    

ที่ขอเพิ่มขอความเปนวรรคสองดังกลาว ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ ถาเห็นดวยกับ

กรรมาธิการเสียงขางมาก กด เห็นดวย นะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางนอย     

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนนะครับ ไมรวมของทานพิเชียรนะครับ ของทานสดศรี

อยางเดียวครับ คนละความกันเลยครับ  



 ๑๐๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             บุศยรินทร ๔๙/๒ 

 

  (สมาชิกเสียบบัตรแสดงตนและกดบุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานวีนัสมีอะไรครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป : ทานประธานครับ ผม วีนัสครับ วรรคสอง เรายัง   

ไมรูเลยวาขอความเปนอยางไรครับ ทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

อยูในเอกสารครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป : ขอใหทานสดศรี ไดกรุณานิดไดไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอภิปรายไปแลวครับ ตอนนี้ลงคะแนนแลวครับ ทานครับ ทานยกตัวอยางไปตั้งแต

รอบแรกแลวครับ เชิญนั่งครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป : ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญนั่งครับ ทานลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ทานวีนัสลงคะแนนหรือยังครับ 

ลงคะแนนกอนครับ ถาไมเขาใจก็งดออกเสียงก็ไดนะครับ ถาเขาใจแลวก็เชิญลงคะแนน

ไดนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ๗๔ ไมเห็นดวย ๑๓ งดออกเสียง ๓ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

ที่ไมใหเพิ่มขอความ 

 

 

     

 

 

 

 

 



 ๑๐๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             บุศยรินทร ๔๙/๓ 

 

   ในวรรคสอง ของทานพิเชียรขอเพิ่มขอความ กับของทานอาจารยวัชรา ใน

หลักการเดียวกันนะครับ ทานวัชราครับ ถาหลักการเดียวกันนี่ ขอความนี่ทานจะเอาของ

ทานพิเชียรเปนหลักไดไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร : ครบั 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ได

นะครับ ผมถามทานสมาชิกในวรรคที่ ๒ นะครับ ที่มีสมาชิกขอสงวนคําแปรญัตติไว      

นะครับ หากทานเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับสมาชิก

ที่ขอแปรญัตติไวนะครบั ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลว ปดการลงคะแนน     

เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๖๖  ไมเห็นดวย ๑๙  งดออกเสียง 

๔ ไมลงคะแนน ๑ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             บุศยรินทร ๔๙/๔ 

 

  มาตราตอไปที่เกี่ยวของนะครับ มาตรา ๓๗ นะครับ มาตรา ๓๗ นี่ เขาใจ

วา ผมสอบถามทานเลขาธิการแลว ผานไปแลวนะครับ เพียงแตเกี่ยวเนื่องแลวเอามา

อภิปรายไปพรอม ๆ กันเทานั้นนะครับ มติผานไปแลวนะครับ มาตรา ๓๗ ไมมีทานใด    

ติดใจนะครับ คงมีมาตรา ๗๘ ที่จะตองพิจารณานะครับ มาตรา ๗๘ นะครับ มีทานพิเชียร    

นะครับ กลุมทานพิเชียรที่ขอแปรญัตติไวนะครับ ------------------------------------------------- 

 

           - ๕๐/๑ 

 

 

   

 

 

 

 

   



 ๑๐๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๕๐/๑ 

 

ของทานอุทิศ กลุมทานอุทิศนี่ เมื่อกี้ที่อภิปราย คือ ทานวิชัยนะครับ ของกรรมาธิการเขา    

ก็แกไขไปคลาย ๆ กับทานแลวนะครับ ขอความอื่น ทานติดใจไหมครับ ทานวิชัยครับ     

เชิญครับ 

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วิชัย      

เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ กระผมกราบเรียนวา ที่ไดแปรญัตติไวนั้น มีอยู ๒ วรรคที่ยัง

ไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการยกรางครับ ใชคําวา ที่รัฐไดรับการรับรองจาก

รัฐ ไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ ฮินดู และศาสนาซิกข แลวก็

ตอนทายบอกวา ใหคุณธรรมนําความรู การพัฒนาสังคมและการพัฒนาการเมือง อันนี้

กระผมยังติดใจวา ที่ไดอภิปราย ไดกราบเรียนไปแลวครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้นแลวแตสมาชิก

ครับ ขอกราบขอบพระคุณทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของทานยังมีอยู ๒ สวนนะครับ สวนแรกซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนสวนใหญนับถือมา     

ชานาน สวนนี้ทานไมติดใจนะครับ คงติดใจ ผมขอถามญัตติของกลุมของทานอุทิศ       

นะครับ ที่ทานวิชัยเสนอนะครับวา ขอเติมขอความนะครับวา ที่ไดรับการรับรองจากรัฐ 

ไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณ ฮินดู และศาสนาซิกขนะครับ แลวก็

มีวรรคสุดทายนะครับขอเติมขอความวา ใหคุณธรรมนําความรูการพัฒนาสังคมและการ

พัฒนาการเมืองนะครับ ผมจะถามทานสมาชิกนะครับ หากทานเห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับ รางเดิมของกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากไมเห็นดวยนะครับ โดยเห็นตามที่

สมาชิกขอแปรญัตติ ไว  ใหกด  ไม เห็นดวย  เฉพาะในกลุมของทานวิชัยนะครับ              

กลุมทานอุทิศนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๗๘ กลุมทานอุทิศนะครับ ขอความแรก ซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนสวนใหญ

นับถือมาชานาน อันนี้ไมติดใจแลวนะครับ บันทึกเพื่อความชัดเจน ขอความอื่นนะครับ     

 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๕๐/๒ 

 

ที่ขอเติมขึ้นมานี่นะครับ กรรมาธิการไมเห็นดวย หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญ

ลงคะแนนไดครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ชัดเจนนะครับ มีทานใดไมลงคะแนน มีไหมครับ ครับ ลงคะแนนครบถวนแลว ปด        

การลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๗๕ นะครับ ไมเห็นดวย ๑๑      

งดออกเสียง ๓ ไมลงคะแนน ๑ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๕๐/๓ 

 

   ญัตติอ่ืน มีของทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ของทานพิเชียรรอเดี๋ยว      

นะครับ ของทานก็ไมเหมือนคนอื่นนะครับ ของทานอาจารยเจิมศักดิ์นี่กรรมาธิการเขาแก

ใหไปแลวนะครับ อันนี้สวนอื่นอาจจะมีขอความอื่น ทานยังติดใจไหมครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม      

เจิมศักดิ์ ปนทอง กลุมพวกผมนี่ไดขอแปรญัตติไว มีหลักการอยู ๒ เร่ืองนะครับ เร่ืองที่ ๑ 

นี่บอกวา รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา ใหเติมวา ซึ่งเปนศาสนาที่

ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน นะครับ ซึ่งกรรมาธิการนี่ไดแกไขเพิ่มเติม

ตรงกันกับที่ผมไดขอแปรญัตติไปกอนหนานั้นแลว สวนนี้ผมไมติดใจ สวนถัดไปที่ผมขอ

เพิ่มเติม ก็คือวา และศาสนาอื่นที่ไดรับการรับรองจากรัฐ สงเสริมความเขาใจอันดีและ

ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชน และทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของ

ศาสนามาใช เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผมขอเติมวา ใหคุณธรรม

นําความรู การพัฒนาสังคมและการพัฒนาการเมือง สวนนี้กรรมาธิการไดเติมใหสวนแรก 

สวนที่ ๒ ไมเติมให ผมก็ไมติดใจครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมก็หลง นึกวาจะติดใจนะครับ ขอบพระคุณนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ กลุมของ

ทานสุรชัยครับ กรรมาธิการก็เติมคลาย ๆ นะครับ ทานติดใจไหมครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สวนที่ผมขอ

แปรญัตติไว กรรมาธิการไดแกไขหลักการตรงกันแลวครับ ไมติดใจครับ  

   

      - ๕๑/๑ 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๕๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ของทานวัชรานี่ ทานไมติดใจไปแลวนะครับ ทานแถลงไมติดใจ

ไปตั้งแตแรกนะครับ คงเหลือกลุมของทานอาจารยพิเชียรนะครับ อาจารยพิเชียรยังติดใจ

ไหมครับ เชิญครับ  
  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา         

ที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ในมาตรา ๗๘ นี้นะครับ               

กลุมของกระผมไดแปรญัตตินะครับ โดยไดขอเพิ่มเติมนะครับ ในวรรคที่วานะครับ                

รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น เราไดเติม คําวา               

ที่ไดรับการรับรองจากรัฐ จัดใหมีการเรียน การสอน ในเรื่องสิทธิ หนาที่ ศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม ในการศึกษาทุกระบบ และทุกชั้นอยางพอเพียง ทั้งเนื้อหาและเวลา นะครับ       

แลวเราก็เติมอีกคําหนึ่ง คือ คําวา ความสามัคคี นะครับ รวมทั้งเราไดเติมในวรรคที่ ๒   

นะครับ การปฏิบัติศาสนธรรมของศาสนาใด ตองไมกระทบหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

ผูอ่ืน ครับทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ติดใจไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กระผมมองดูเพื่อน ๆ สสร. ทั้งหมดแลว

นะครับ ก็เพื่อความสามัคคีครับ เรามีคําวา สามัคคี กระผมก็ไมติดใจแลวครับ แลวก็               

เห็นวา ทานกรรมาธิการยกรางทานก็ไดกรุณาแกไขนะครับ เพื่อใหทุกสิ่งทุกอยางนี่

ประนีประนอม แลวก็เปนทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสังคมไทยเรานะครับ ดังนั้น กระผม                

ก็เห็นวา เพื่อความสามัคคีที่วา กระผมไมติดใจแลวครับ ขอขอบพระคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ มีทานใดติดใจ วรรคใด สวนใดอีก มีไหมครับ มาตรา ๒ มาตรา ๗๘            

ไมมีแลวนะครับ เพื่อความชัดเจนนะครับ ใหสาธารณชนทั่วไปไดเห็นถึงความสําคัญ                 

ที่สภารางรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ ใหความสําคัญเกี่ยวกับ

เร่ืองศาสนา และไดเติมขอความไป ถือไดวาเปนประโยชนกับทุกฝาย ผมขออนุญาต       

 



 ๑๐๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๕๑/๒ 

 

ทานอาจารยสมคิดนะครับ ทานกรรมาธิการยกราง ชวยอานนะครับ สวนที่ทานเติม 

เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปไดเขาใจ ในสวนที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับศาสนาพุทธดวย               

นะครับ เชิญครับ ทานอาจารยสมคิดครับ  
  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ  ประเด็นที่ทานประธานไดเรียนกราบเรียน            

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ และพี่นองประชาชนทุกคน ที่ฟงการถายทอดอยูนั้น      

เปนเรี่องที่สําคัญมาก กรรมาธิการเห็นตรงกันครับ รวมทั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวา 

ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่สําคัญของประเทศ จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเติมเขาไป เพื่อให

เกิดความกาวหนาในเรื่องการบัญญัติเร่ืองศาสนาพุทธในรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๗๘ นั้น 

กรรมาธิการไดเติมขอความที่สําคัญขึ้นมาอีกขอความหนึ่งนะครับ เติมขอความวา      

ศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน นะครับ ประโยคนี้

เปนประโยคที่สําคัญมาก ขออนุญาตอานทั้งมาตราครับ ทานประธานครับ มาตรา ๗๘   

รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย

สวนใหญนับถือมาชานาน  และศาสนาอื่น  ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและ          

ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของ

ศาสนามาใช เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครับ ก็เปนความกาวหนาที่

เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน แลวคงทําใหศาสนาพุทธ ซึ่งพวกเราสวนใหญนับถือ

ในประเทศไทยนั้น มีความเจริญกาวหนาสืบตอไปอยางยิ่งยืนนานครับ ทานประธานครับ  

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ถือวาจบการพิจารณา มาตรา ๗๘ นะครับ ขอเขาพิจารณาใน

สวนมาตราที่ไดมีการแขวนไวนะครับ กับที่มีสมาชิกขอแปรญัตติไว ตอนนี้ยื่นญัตติ                

เขามาถึง ๘ ญัตตินะครับ ผมเขาใจวา ตองใชเวลาพอสมควรนะครับ แตกอนจะเขาสูการ

พิจารณานี่ ผมขออนุญาตทําความเขาใจ และตกลงกับสมาชิกกอนนะครับ วา ในการยื่น

คําขอแปรญัตติดังกลาว มีสมาชิกลงชื่อรับรองมาถึงสามในหานะครับ ตามรัฐธรรมนูญ       

นะครับ แตเพื่อไมใหการพิจารณามีปญหานี่นะครับ ในการลงมตินี่ ผมขอหารือทาง

กรรมาธิการยกรางนี่นะครับ กับทานสมาชิกนะครับ วาในการลงมติ คะแนนที่จะเปนผล             



 ๑๑๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๕๑/๓ 

 
ชี้ขาดนั้นนี่นะครับ ควรจะเปนคะแนนกึ่งหนึ่ง หรือสามในหา ตามที่ทานสมาชิกไดรับรอง

หรือเห็นชอบญัตติดังกลาวนะครับ ผมอยากใหตกลงกันใหชัดเจนเสียกอนนะครับ เดี๋ยว

พอลงมติไปแลวนี่ มันจะกลายเปนปญหานะครับ เชิญทานเลขาครับ  

 
          - ๕๒/๑ 



 ๑๑๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๕๒/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ความจริงใน ๘ ญัตติที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดเสนอขึ้นมานี่นะครับ 

กรรมาธิการเห็นดวยทั้งหมด ๗ ญัตติ มีอีก ๑ ญัตติที่ไมเห็นดวย ก็ขออนุญาตกราบเรียน

เปนขอมูลเบื้องตน แตวาโดยรวม คือ กรรมาธิการมีความเห็นวา เราไดลงมติกันโดยใช  

เสียงกึ่งหนึ่งมาโดยตลอดนะครับ ของผูเขารวมประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวย

ความเรียบรอย แลวก็ไมมีปญหาเรื่องการตีความ และจะเสียเวลาในการตีความมาก    

นะครับ ผมขออนุญาตแถลงในฐานะกรรมาธิการวา กรรมาธิการมีความเห็นวา ก็ขอใช

เสียงกึ่งหนึ่งเหมือนเดิมครับ ทานประธานครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาเปนกึ่งหนึ่งโดยกรรมาธิการ เห็นดวยนะครับ เห็นชอบกับญัตติดังกลาวนะครับ ก็ใช   

กึ่งหนึ่งตามปกตินะครับ ไมมีปญหานะครับ ทีนี้สวนที่ญัตติที่ทานอาจารยบอกวายังไมรับ

นี่นะครับ ญัตติไหนครับ จะไดแยกออกไปกอนครับ เดี๋ยวสับสน  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  มาตรา ๓๐ ครับ     

ทานประธานครับ คือ มาตราเรื่องการเพิ่มเร่ืองอัตลักษณเขาไป มาตราอื่นนั้นกรรมาธิการ

มีเห็นดวย แลวก็มีขอแกคําเล็กนอยบางสวน แตมีมาตรา ๓๐ วรรคสาม ซึ่งกรรมาธิการ 

ยังไมเห็นดวยนะครับ ขออนุญาต 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ถาไมเห็นดวยนะครับ เสียงมันก็ตองมานั่งพิจารณากันอีกนะครับ วา ตกลงแลวจะเอา

เสียงเทาไร จะมีปญหานะครับ ถาครึ่งหนึ่งธรรมดานี่นะครับ ถาทานรับวาใหเปนญัตติเลย

นี่นะครับ มันก็ครึ่งหนึ่งไดนะครับ แตก็รับนี่ไมใชหมายความวา ก็เปนรางของกรรมาธิการ

นะครับ ถารับก็นาจะรับใหหมด ขอหารือนะครับ ขอหารือ   

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ที่บอกไมเห็นดวยนี่ คือ ไมเห็นดวยกับเนื้อหาครับ แตวาเห็นดวยกับการนําเสนอเขามา

เปนญัตติอยูแลวทานประธาน ทั้ง ๘ ญัตติครับ ไมไดมีปญหาเรื่องการนําเขาสูญัตติ         

แตประการใดครับ  

 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๕๒/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณนะครับ อยางนั้นก็พิจารณาลงมติดวยคะแนนเสียงปกตินะครับ คือ เกิน      

กึ่งหนึ่งนะครับ ทานจะพิจารณาในสวนมาตรา ๓๐ ไปเลยไหมครับ เรียงลําดับเลย      

ไหมครับ หรือวาจะไปหารือกันกอน เพราะวาเริ่มมาทานก็เร่ิมไมรับเสียกอนแลวนะครับ 

หารือทานกรรมาธิการครับ ทานจะเริ่มมาตรา ๓๐ เลยหรือเปลา เพราะเริ่มมาทานก็ไมรับ

นี่ จะมีโอกาสใชเวลาไปคุยกันอีกสักเล็กนอยอะไรอยางนี้ครับ มีไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ขออนุญาต              

ทานประธานครับ เรียงไปทีละมาตราไดไหมครับ และมาตรา ๓๐ นี่เปนมาตราที่ได

อภิปรายไปพอสมควรแลว กรรมาธิการใครขอเสนอวาก็ใชฝายละคนไดไหมครับ อภิปราย

ทางฝายผูแปร ๑ คน ทางฝายกรรมาธิการ ๑ คน แลวก็ลงมติกันเลย ขออนุญาตหารือ

แบบนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นก็พิจารณาตั้งแตญัตติแรกนี่นะครับ คือ มาตราที่ ๓๐ นะครับ ทานศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.   

นะครับ ผมอยากขอความกรุณาปรึกษาทานกรรมาธิการยกรางนิดหนึ่งครบัวา คือ ถาหาก

วาเราเอาเรื่องที่ทานกรรมาธิการเห็นดวยขึ้นไปพิจารณากอนบางนี่ ผมวามันจะ

บรรยากาศอยางที่ทานประธานบอกเมื่อกี้วานาจะดี แตถาเริ่มตนดวยการปฏิเสธนี่ ผมวา

มันจะทําใหการพิจารณาอะไร มันรูสึกวาบรรยากาศมันจะไมคอยดีครับ ทานอาจารย

สมคิดถากรุณาเอาเรื่องที่พอไปไดกอนไดไหมครับ นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสมคิดครับ ไดนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ดีครับ ยินดีครับ ไมมี

ปญหาครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนั้นขอเริ่มที่ มาตรา ๓๒ นะครับ มาตรา ๓๒ มีผูยื่นญัตติไวนะครับ ทานใดจะชี้แจง

ครับ มาตรา ๓๒ ที่ยื่นมา วรรคสามนี่นะครับ และขอแยกเปนวรรคสาม วรรคสี่อะไรนี่  



 ๑๑๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กมลมาศ ๕๒/๓ 

 

สมาชิกทานใดจะเปนผูอภิปรายครับ ทานสวัสดิ์ใชไหมครับ อาจารยสวัสดิ์ครับ เห็นกลุม 

มีชื่อทานอาจารยสวัสดิ์ หรือทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาต

ทานประธานนิดครับ กรรมาธิการเขาอยากจะเรียงก็เรียง ผมเห็นดวยนะครับ เร่ิมตั้งแต

มาตรา ๓๐ เถอะครับ ไปเวนทําไมละครับ ๓๐ ผมคิดวา เพื่อนสมาชิกนี่กําลังอยูกันครบ ๆ 

อารมณกําลังดี  ๆ  ก็พิจารณาเรื่องเล็ก  ๆ  นิดเดียว  แลวก็ไปได เลยครับ  นะครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ กรรมาธิการก็ไมขัดของ พอดีทานศิวะเสนอมานี่นะครับ ทานขอทานศิวะกอนนะครับ 

เอา อยางนั้นมาตรา ๓๐ นะครับ -------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๕๓/๑ 

 

 

 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๕๓/๑ 

 

ทานใดที่จะเปนผูนําเสนอครับ ขออภิปราย ตกลงกันกอนไดไหมครับวาจะอภิปรายใน

หลักเกณฑอะไร เดี๋ยวจะมากลายเปนอภิปรายซ้ําซอนเขาไปอีกนะครับ ขออนุญาตตกลง

กันกอนครับ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ คงอภิปรายสั้น  

นิดเดียว เพราะวาเพื่อนสมาชิกคงจะจําได เพราะฉะนั้นอธิบายเพียงแคคํา ๆ เดียวที่เติม

เขามาวา เห็นวาอยางไร เอาแคนั้นละครับ วามีความหมายวาอยางไร และทําไมตองเติม

เทานั้นเอง ไมพูดยาวนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานใดจะอภิปรายครับ อาจารยหรือครับ ครับ นึกวาทานอลิสา  

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :   ทานประธานครับ  ผมเปน              

ผูแปรญัตติ ผมก็ตองเปนผูอภิปรายใชไหมครับ สวนทานจะกรุณาใหสมาชิกที่รวมเซ็น    

อยูดวยอภิปรายดวย ก็ไมขัดของนะครับ ทานประธานครับ มาตรา ๓๐ นี่ ถาเพื่อนสมาชิก     

จําได เปนเรื่องของความเสมอภาคระหวางหญิง ชาย ผูแปรญัตติ คือ กลุมผมตั้งแตตนนี่

ไมไดขัดของที่จะใหมีแตเฉพาะวาสิทธิเสมอภาค คือ หญิงและชายมีความเสมอภาค แต

ในวรรคที่ ๒ เปนวรรคที่พูดถึงเรื่องการเลือกปฏิบัติ เพราะผมมองเห็นวา ในที่กรรมาธิการ

ยกรางมานะ ทานเห็นความสําคัญของการหามไมใหเลือกปฏิบัติกับมนุษย กับเพื่อน

มนุษยของเรา ทานจึงเติม ทานจึงมีเขียนอยูในวรรคนี้วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตาง ทําไมได ทานประธานครับ อันนี้เราตองชม       

นะครับ วา กรรมาธิการยกรางทานใจกวาง ทานเห็นประโยชนของการเลือกปฏิบัติ เพือ่นที่

เปนมนุษย มีเลือดสีแดงเหมือนกับเรา เปนคนเหมือนกับเรา เราจะเลือกปฏิบัติเขาวา คน

นี้ได คนนั้นไมได มนุษยมันไมควรเลือกปฏิบัติกัน เพราะฉะนั้นในหลักใหญ ผมคิดวา เรา

เห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางทั้งหมด คราวนี้ทานไปตอ ทานไปเติม ถาทานเขียน

เพียงแคนี้ ผมวาเราก็รับได ไมมีปญหาเลย คือ การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล 

เพราะเหตุแหงความแตกตางจะกระทํามิได เทานี้นี่ ผมก็เห็นดวยหมดเลย จบ แตบังเอิญ

ทานไปเติม ทานไปเติมวา เลือกปฏิบัติในเรื่องถิ่นกําเนิด พอเริ่มเติมปบ มันก็แคบเขาวา

เร่ืองอะไรบาง ทานนึกออกนะครับ พอบอกวาเรื่องถิ่นกําเนิดเลือกปฏิบัติไมได เร่ือง       



 ๑๑๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๕๓/๒ 

 

เชื้อชาติเลือกปฏิบัติไมได เร่ืองภาษา เร่ืองเพศ เร่ืองอายุ เร่ืองความพิการ เชน คนพิการนี่ 

เราจะเลือกปฏิบัติวา คุณพิการ เพราะฉะนั้นคุณควรอยูบาน คุณอยาไปยุง อยาไป

ลงคะแนนเสียง อยางนี้นะครับ คนพิการก็เลือกปฏิบัติไมได สภาพทางกายหรือสุขภาพ 

สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคิดอานทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ตัวอยางทั้งหลายพวกนี้

เลือกปฏิบัติไมได ทานประธานครับ ที่คราวที่แลวถาทานจําได เรามีปญหากันตอน

กลางคืนเทานั้นเอง ตอนกลางคืนของคืนวันที่ ๑๑ วันแรก จําไดไหมครับเพื่อนสมาชิก ถึง

เวลาประมาณสามทุม เราไดมีการพิจารณากันในเรื่องนี้ และเราก็บอกวา ผูที่เขามีความ

หลากหลายทางเพศ เขาเกิดมารางกายเขาเปนเพศหนึ่ง แตใจเขา สมองเขา ยีน (Gene) 

เขา ซึ่งมีการคนควาออกมาชัดเจนวา ยีนตัวที่เทาไร อยางไร มันเปนอยางนั้นจริง ๆ 

โครโมโซม (Chromosome) ตัวที่เทาไร เปนอยางนั้นจริง ๆ อาจารยกรรณิการไดไป

คนควาตอมาอีก พบวา มันเปนเรื่องของยีน เปนเรื่องของโครโมโซม ที่เขาเองไมอยากเปน

เชนนั้น แตมันเปนเชนนั้นแลว ตามที่เขาเกิดเปนมนุษย แลวเขาเปนอยางนั้น --------------- 

 

 

                - ๕๔/๑ 

 

 

 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๕๔/๑ 

 

เขาอาจจะใจเปนเพศหนึ่ง แตกายเขาเปนเพศหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราไมไดขอใหเขามีสิทธิ

อะไรพิเศษเลย ขอไมใหเขาถูกเลือกปฏิบัติ อยางเชน โรงแรมโนโวเทล (Novotel Hotel) ที่

สยามสแควร (Siam Square) ไดเลือกปฏิบัติตอเขาแลว ทานประธานครับ ขาวออกไป    

ทั่วโลกนี่แหละครับ อยูในมือผมนี่ รอยเตอร (Reuter) สงไปทั่วโลกวา ที่กรุงเทพ ปรากฏวา 

โรงแรมโนโวเทลหามไมให เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เองครับ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนจูน (June) ๒๘ 

ที่ผานมานี่ครับ หามไมใหเหยียบยางเขาไปในโรงแรม พอเขารูวา บุคคลคนนี้เปนบุคคลที่

เปนความหลากหลายทางเพศ หรือเปนบุคคลที่เรา ในที่นี้เลยเสนอวา เปนบุคคลที่มี            

อัตลักษณทางเพศ เขามีเพศที่ เขามีอัตลักษณ คือ มีลักษณะที่ เขารูสึกวาเขาเปน               

อยางนั้น ในขณะที่รางกายเขาอาจจะเปนอีกอยางหนึ่ง แตเขารูสึกเขาเปนอยางนั้น                  

เขามีอัตลักษณ อัตลักษณ ก็แปลวา อัตตา แปลวา เขารูสึกตัวตนของเขาเปนอยางไร           

แตรางกายเขาอาจจะมีอีกอยางหนึ่ง มันไมตรง เพราะฉะนั้น ทานประธานครับ ไมมีใคร

หรอกครับอยากที่จะเปนอยางนี้ ตัวเขาเองก็ไมอยากเปน เราเปนพอ เปนแม เราก็            

ไมอยากใหลูกเราเปน แตถาเราเลือกไมได ทานประธาน สมมุติวา เราโชคราย ลูกเราเปน

อยางนี้ แลวลูกของเราถูกเลือกปฏิบัติซ้ําเขาไปอีก เราจะรูสึกอยางไร คือ ลูกเรานี่เปน

อยางนี้ เราก็ไมพอใจอยูแลว แตมันเลือกไมได ถาเกิดมีโครโมโซมอยางนี้ มียีนอยางนี้ 

แลวถาใครเจออยางนี้ ไปไหนถูกเลือกปฏิบัติ โรงแรมอยางนี้ก็ไมใหเขา นี่ตัวอยางเดียวที่

เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนที่ผานมานี้ ทานประธานครับ อยางนี้นี่เกิดขึ้นวันสองวันที่ผาน

มานี้เอง ที่พวกผมรองขอ ขอความเปนธรรมใหกับคนที่เปนเพื่อนมนุษย ทานจะใชคําอะไร

ไมติดใจทั้งสิ้น แตขอไมใหเลือกปฏิบัติเฉย ๆ ไมไดใหสิทธิพิเศษใด ๆ ขอเขาสิทธิเสมอคน

พิการเทานั้น ถาไมใหก็ใจดํา ตองพูดกันอยางนี้ ทานประธานครับ ใครไมโดนกับ ตัวไมรู 

แตถาทานโดนกับตัว แลวถูกเขาเลือกปฏิบัติ มันเจ็บใจอยางไรบาง แลวผมคิดวาประเทศ

ไทยพัฒนาขึ้น ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการวา ความพิการ ทานก็บอกวา อยาไปเลือก

ปฏิบัติ สุขภาพทางกาย ทานก็ไมใหเลือกปฏิบัติ นี่เปนสุขภาพของโครโมโซมของใจกับ

กายที่มันไมตรงกัน เขาไมไดอยากเปนอยางนั้นครับทานประธาน แลวไมไดใหสิทธิพิเศษ 

จะไดไปกลัววา พอไดสิทธิแลวมันจะไปเผยแพร อะไรตออะไร นั่นพูดเกินเหตุ แตการให 

ขอใหบัญญัติวา หามไมใหเลือกปฏิบัติ เฉกเชนคนพิการ ผมคิดวาแคนี้สมควรแลวครับ  



 ๑๑๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๕๔/๒ 

 

และเมื่อคราวที่แลวกรรมาธิการก็พูดกับพวกเราวา เห็นดวยในหลักการ เพียงแตถอยคํา

จะไปคิด ขอหยุดสัก ๑๐ นาที  แตพอไปถึง ๑๐ นาที ถอยคําหาไมได ตกลงกันไมได    

กลับเอามาถึง ก็มีเพื่อนสมาชิกบอกวา ขอลงมติ มติมันก็เลยออกมาวา ไมตองมีคํานี้ 

เพราะเราหาไมได เรามีเวลาจากวันที่ ๑๑ ถึงวันนี้ เราทํางานกันมาทุกวัน ก็มีคนสงคํามา

มากมายวา จะใชคําไหน ในที่สุดพวกเราก็เห็นตรงกัน และกรรมาธิการหลายคนในที่นี้ก็

เห็นตรงกันวา ควรจะใช คําวา อัตลักษณทางเพศ แปลวา เร่ืองเพศที่เขามีอัตตา เขามี

ตัวตน เขารูวาเขาคิดวาเขาเปนอยางไร เพราะโครโมโซมเปนเชนนั้น เพราะฉะนั้นขอความ

กรุณาใสเทานี้ละครับ ถาไมให ผมก็ไมวาอะไร แตผมจะบอกวา ใจดํา ขอบพระคุณครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท รอง

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ดุดันจริงครับ เชิญกรรมาธิการ คุณหมอครับ เชิญครับ โทษครับ ในนามกรรมาธิการ           

หรือในนามอะไร 

   

- ๕๕/๑ 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๕๕/๑ 

 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ กราบเรียนทานประธาน 

ทานอาจารยเดโช สวนานนท กระผม นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ครับ เปนคนขอเสนอแปร

ญัตติเพิ่มเติมครับ ไมไดพูดในนามกรรมาธิการ ผมอยากจะทบทวนความจําเล็กนอยครับ 

ความจริง  เมื่อกี้ทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไดพูดไปหลายสวนแลวนะครับ ตอนที่เราพิจารณา

มาตรา ๓๐ ผมคิดวา ทานสมาชิกทั้งหลายคงจํากันไดวา มีการขอยุติการประชุมเพื่อไป

เจรจารอบนอก และในการเจรจาวันนั้นก็รับในหลักการวา จะเติมในวรรคสาม มาตรา ๓๐ 

แตวาวรรคสองก็ไมไดเสนอใหเติมนะครับ ก็เสนอวรรคสามในกรณีเลือกปฏิบัติ ก็เห็นวา

ไมควรเลือกปฏิบัติ แตวายังหาคําที่เหมาะสมไมได เสร็จแลวก็มีการเสนอคํา คําหนึ่งขึน้มา

เร่ืองใชคําวา ความหลากหลายทางเพศ แตวาก็ไมเปนที่ตกลงกัน แลวก็หลายทาน รวมทั้ง

ผมดวยก็คิดวา ก็นาจะมีเวลาที่จะหาคําไดตอไปนะครับ แตวาการณก็ไมไดเปนอยางนั้น 

แลวกลับมาก็มีการอภิปรายตอ แลวก็มีผูขอใหปดอภิปราย แลวก็มีการลงมติกันขึ้น แลว

เหตุการณในวันนั้น ก็เปนที่อางอิงในการพูดคุยกันรอบนอกนะครับ วา มีการถูกตมบาง 

อะไรบางนะครับ อันนั้นก็เปนเรื่องที่ตามมา เหตุการณที่ ๒ ก็เพิ่งคุยกันเมื่อสักวันสองวันนี้

ละครับ อันที่จริงเมื่อกี้ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ทานนาจะเปนพยานได เพราะวา

ทานเปนรองประธานคณะกรรมาธิการ ผมก็เปนรองประธานคณะกรรมาธิการ แลวก็คุย

กับทีมของอาจารย ทาน สสร. กรรณิการ บรรเทิงจิตร ทาน สสร. อลิสา พันธุศักดิ์ แลวก็

ทาน สสร. สวิง ตันอุด นะครับ ก็คุยกันวา จะหาคําอยางไรดี และปรากฏวาทาน

อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ก็เปนคนเสนอคําขึ้นมาไดวา อัตลักษณทางเพศ นะครับ เราก็ดู

แลวก็ตรวจสอบกับทางเครือขายที่เกี่ยวของเรื่องนี้ เขาก็บอกวา รับได คําวา อัตลักษณ

ทางเพศ ประเด็นก็อยูแคนี้ครับ แลวเสร็จแลววันนี้ ก็ไมทราบมีการสื่อสารที่เขาใจ

คลาดเคลื่อนอยางไรก็ไมทราบ คณะกรรมาธิการยกรางก็บอกวา ไมเห็นดวยนะครับ ซึ่ง

ผมเองก็เมื่อเชาอาจจะมาไมทัน แตวาก็บอกวา ไมเห็นดวย อันนั้นก็เปนเรื่องที่นาเสียดาย

ในหลักการที่ไดเคยรวมหารือตั้งแตตน ตอนนี้หาคําที่เหมาะสมไดแลว อันนั้นก็เปน

ประเด็นที่ ๒ ที่ผมอยากจะเรียนตอที่ประชุมนะครับ ประเด็นที่ ๓ ก็ขาวคราวที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์พูดเมื่อกี้ครับ ที่คนที่เขาบอกวาเปนเกย (Gay) ก็เขาไปในบาร (Bar) ใน

คลับ (Club) อะไรไมได ซึ่งผมคิดวา ก็เหมือนสมัยที่คนผิวสีถูกเหยียดครับ ไมสามารถเขา 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๕๕/๒ 

 

ไปนั่งอยูในราน ในโรง ในรานอาหาร หรือวาในบาร ในผับ (Pub) ในโรงแรมที่คนผิวขาวนั่ง 

จริง ๆ แลวมหาบุรุษของโลก เชน ทานมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) ก็เคยถูกโยน

ลงจากรถไฟ ชั้นที่ ๑ นะครับ ทานจบเนติบัณฑิตจากอังกฤษ แตวาเมื่อไปอยูในดินแดนที่

ถูกเหยียดผิว ทานก็โดนโยน จับโยนลงมา เพราะฉะนั้นก็ผมคิดวา เราไดพูดเรื่องพุทธ

ศาสนาดวยบรรยากาศที่ดีมาก ๆ นะครับ แลวก็ทานอาจารยวิชาก็อางถึงบาทหลวงทาน

หนึ่งนะครับที่บันทึก เมื่อกี้ผมขอจากทาน ชื่อ บาทหลวง ฌอง เดอ บูรซ ที่บันทึกใน

จดหมายเหตุการเดินทางของสมเด็จพระสังฆราชแหงเบริธ วาดังนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอ

อานอีกทีนะครับ ขาพเจาไมเชื่อวาจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยูมากมาย และแต

ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนไดอยางเสรีเทากับประเทศสยาม อันนี้เปนบท

แถมทายไวทบทวนของทานเจาคุณอาจารยปยุต  ปยุตโต  นะครับ  ทานเขียนใน          

พารากราฟ (Paragraph) สุดทายในหนา ๘๕ บอกวา เฉพาะอยางยิ่งในโลกบัดนี้ที่เต็มไป

ดวยการแบงแยกและความรุนแรง เหมือนรอการแกไข คนไทยสมควรอยางยิ่งที่จะคิดกัน

ใหจริงจังในการสืบคนคุณสมบัติพิเศษแหงชาติวัฒนธรรมของตนขึ้นมาอนุวัตพัฒนา ทํา

เมืองสยามนี้ใหเปนแผนดินแบบอยางที่มนุษยทุกชาติเชื้อหมูเหลาอยูรวมกันดวยน้ําใจ

ไมตรีมีสันติสุข อันนี้เปนพารากราฟสุดทายที่ในบทแถมทายไวทบทวนนะครับ ผมคิดวา

ดังที่ผมไดอภิปราย และไดไปคนหาเอกสารความรูที่นํามาอางอิงนะครับวา ----------------- 

 

 

                  - ๕๖/๑ 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      สาริศา ๕๖/๑ 

 

สิ่งที่เขาขอไมไดขออะไรหรอกครับ ไมไดขอใหไปแกกฎหมายวา จะตองมีเพศที่ ๓ ที่ไมใช

เพศหญิง เพศชาย แตวา ขอเพียงวา อยาเลือกปฏิบัติกับเขา เขาขอเพียงแตวาอยารังแก

เขาแคนั้นแหละครับ แลวเขาก็เปนมนุษยกับเราที่อยูบนแผนดินสยามเหมือนกับเรา แลว

ไมไดเปนความผิดของเขา รวมทั้งไมใชพอแมของเขา แตมีความผิดปกติที่โครโมโซม เอ็กซ 

(X) ซึ่งทําใหเขาเกิดมาแลวเขารูสึกอยางนั้น แตวาเมื่อรูสึกเขาไมไดทําอะไรผิดเลย เกิดใน

ครอบครับพอแมก็กลุมใจ ก็กลับกลายเปนทุกข แลวก็พอแมเองก็นึกวาตัวเองไดทํา       

กอกรรมอะไรไว แทที่จริงแลวไมใชเลยนะครับ เทานั้นไมพอ สังคมยังกระหน่ําซ้ําเติมอีก     

ผมขอเพียงพื้นที่ใหเขาไดยืนนะครับ ไดสูดลมหายใจ ไดมีที่ที่สําหรับเขาไดอยูในแผนดิน

สยามอยางสันติสุข ผมขอแคนั้นแหละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ลําดับที่อยูในรายการของผมมี ทานชาลี กางอิ่ม ครับ เชิญครับ 

  นายชาลี กางอิ่ม :  กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ 

ผม ชาลี กางอิ่ม สสร. ผมคิดวา ผมก็ไมคอยไดขออะไรคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ 

แลวก็พูดก็ไมเยอะนะครับ ก็คิดวา เราใหแลวนะครับ แลวก็เร่ืองสุขภาพใหหมดแลว      

นะครับ เร่ืองของเพศ และอัตลักษณ ผมก็คิดวา โดยเฉพาะทานคุณหมอชูชัย ขออนุญาต

ที่เอยนามครับ ขอนําคําทานมาใชวา โครโมโซม เอ็กซ ซึ่งก็เปนความผิดปกติ ผมคิดวา   

อันนี้นาจะขอความกรุณาคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

อยาเพิ่งเลยนะครับ ขอทานธิตพิันธุครับ ไมอยูหรือครับ กําลังเจรจา ขอโทษ เชิญครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย (กรรมาธิการ) : ขอบคุณมากครับ       

ทานประธานครับ ผม ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย ครับ จริง ๆ ในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา ๓๐ 

วรรคสามนี้นั้น ไดมีการคุยกัน ไดมีการพูดกันในวันที่ ๑๑ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ได

กลาวไวนะครับ ประเด็นหลักอาจจะอยูตรงที่คํา วามันเปนคําไหน ผมเชื่อวาสวนใหญเรา

ทุกคนในสภารางรัฐธรรมนูญนั้น และแมกระทั่งกรรมาธิการทุกทานนั้น ผมเชื่อวา ไมมี

ความเห็นแตกตางกันในเรื่องของการไมเลือกปฏิบัติตอคนกลุมนี้ เพียงแตสิ่งที่มีปญหาใน

คืนนั้น อาจจะเปนเรื่องของการหาถอยคํา ความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณทางเพศ  



 ๑๒๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)      สาริศา ๕๖/๒ 

 

หรือคําอื่น ๆ ความจริงแลวคํา คํานี้ ผมเองก็ไดเรียนเสนอในที่ประชุมแหงนี้ในเย็นวันนั้น

วา คําวา หลากหลายทางเพศนั้นหมายความวา เรากําลังสรางเพศที่ ๓ ขึ้นมา ซึ่ง    

สวนตัวเอง ผมเองนั้นเห็นวาไมใช ไมมีเพศที่ ๓ คือมีเพศชาย และเพศหญิง เพียงแตวา

อารมณ หรือผมไมทราบวาทางแพทยนั้นจะเรียกอะไร แตจิตใจ ความรูสึกของบุคคลที่มี

อยูตรงขามกับเพศที่เกิดมาพรอมกับตนเอง ซึ่งตรงสวนนี้ ผมคิดวา เปนเรื่องที่ถูกตองที่เรา

ตองไมไปเลือกปฏิบัติกับคนกลุมนี้ อยางไรก็ตามพอเราไปใสคําวา เพศและความ

หลากหลายทางเพศ เรากําลังสรางสถานะทางกฎหมายของเพศที่ ๓ ขึ้นมา ผมในคืนนั้น

จึงเสนอคําอีกคําหนึ่ง และคิดวาอยากจะขอใหที่ประชุมแหงนี้ลองพิจารณา คือ ทาน

อาจจะไมเห็นดวยไมเปนไร แตอยางนอยไดมีโอกาสในการพิจารณา อยางที่ผมเรียนใน

คืนนั้นวา ความเขาใจของผมนั้นเปนเรื่องของความเชื่อหรือความนิยมในเร่ืองทางเพศใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ผมใชคําวา เจตคติทางเพศ ซึ่งถาหากพวกเราไปเปดใน

พจนานุกรมนั้น ก็จะทราบวาในนั้นเปนเรื่องของความมุงมั่นหรือเปนความรูสึก หรือความ

มีอารมณรวมในทางเพศใดเพศหนึ่งนั้น คือเจตคติ ความรูสึกรวมลักษณะอยางนั้นนะครับ 

เพราะฉะนั้นตรงนี้นั้นถาในพจนานุกรมเองก็มีการวงเล็บคําวา ภาษาอังกฤษเอาไววา เปน

แอตติจูด (Attitude) ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

               - ๕๗/๑ 

  

  

 

 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๕๗/๑ 

 

และขณะเดียวกันนั้นนี่หากเราไปดูในซินโนนีม  (Synonym) ของคําวา  แอตติจูด             

ในภาษาอังกฤษนั้นนี่ เราจะพบวา คําที่ใชแทนกันไดกับ แอตติจูดนั้นนี่ คือ คําวา              

คอนเซนเตรชัน (Concentration) ผมจําไดวา ทานอาจารยวิชา ขอโทษที่เอยนาม ไดมีการ

พูดถึงรัฐธรรมนูญในสเปน ใชคําวา เซ็กชวล คอนเซนเตรชัน (Sexual concentration) ซึ่ง

ถาหากเรายอมรับวา ซึ่งในนี้ไปเปดในธีซอรัส (Thesaurus) ไดนะครับ  คอนเซนเตรชัน 

นั้นนี่มันเทากับตัวแอตติจูด เจตคติทางเพศนั้นนี่ก็อาจจะสามารถเทียบเคียงไดกับ 

เซ็กชวล  คอนเซนเตรชัน ที่ทานอาจารยวิชาไดกลาวไว อันนี้ก็คงเปนความเห็นที่ผม

อยากจะเรียนเสนอใหที่ประชุมนี่ไดพิจารณาในสวนนี้ ประเด็นที่ผมเองนั้นนี่อยากจะเสนอ

ในเรื่องเจตคติทางเพศนั้น เนื่องจากเวลาที่เราไปใชคําวา อัตลักษณทางเพศ หรือ

หลากหลายทางเพศนั้นนี่ เรากําลังสรางสถานะทางกฎหมายของเพศที่ ๓ ขึ้นมา ประเด็น

มันจะมีตอไปวา ถาอยางนั้นเครื่องมือเครื่องใช สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เหลานั้น 

จําเปนที่จะตองจัดทําใหสําหรับบุคคลเหลานี้ตางหากหรือไม ซึ่งผมเองนั้นนี่ เชื่อวา     

สวนใหญในที่นี้อาจจะไมไดคิดถึงในลักษณะอยางนั้น เพียงแตในการปฏิบัติตอบุคคล

เหลานี้อยาใหมีการเลือกปฏิบัติที่แตกตางไปจากคนที่ เปนเพศชาย หรือเพศหญิง          

อยูดั้งเดิมนั้นนั่นเอง   จึงขอเรียนมาเพื่อพิจารณาในสวนนี้ครับ 

  นายเดโช  สวนานนท   (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ครับ ก็เสนอคํา ความจริงคํา คํานี้เปนศัพทบัญญัติทางการศึกษานะครับ ไมมีบวกลบ   

มันอาจจะพอสซิทีฟ (Positive) หรือเนกกาทีฟ (Negative) ก็ได เพราะฉะนั้นคําวา       

เจตคติทางเพศ มันบอกไมถูกวามันไปทางบวกหรือทางลบหรือทางไหนนะครับ แต

อยางไรก็ตาม เชิญทานกรรมาธิการครับ พรอมไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ครับ ทานประธาน        

ที่เคารพครับ เร่ืองความเสมอภาค เร่ืองหลักเลือกไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมนะครับ 

เปนหลักที่เราพูดกันอยูในมาตรา ๓๐ มีความกาวหนาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

พอสมควร ทางผูแปรญัตติไดขอเติมคําเขามาอีกคําหนึ่ง คําวา อัตลักษณทางเพศ ก็ขอ

อนุญาตกรรมาธิการไดหารือกันนะครับ แมไมเปนเอกภาพ แตวาเสียงสวนใหญก็ยังเห็น

ไปในทิศทางวา คํานี้นาจะพอเติมได แตอยากใหบันทึกไวใหชัดเจนวา ไมใชการสรางเพศ  



 ๑๒๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๕๗/๒ 

 

ที่ ๓ ที่ ๔ หรือที่ ๕ ขึ้น แตเปนการตองการใหเกิดการปฏิบัติใหดีขึ้นกับคนกลุมหนึ่งที่มี

ปญหา หรือมีลักษณะที่มีอัตลักษณทางเพศ นะครับ กรรมาธิการก็ขออนุญาตวา เห็นดวย

กับผูแปรญัตติครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ถาอยางนั้นก็เปนที่ตกลงกันได ไมตองโหวตใชไหมครับ เห็นดวย หรือทานผูใดเห็นวา ยัง

ไมเห็นดวยกับที่กรรมาธิการปรับปรุงถอยคํา และยอมรับกันในลักษณะอยางนี้ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เห็นเปนเอกฉันทนะครับ  ขออนุญาตผานนะครับขอนี้  ขอบคุณครับ  ตอไปครับ          

มาตรา ๓๒ วรรคสาม ใชไหมครับ มีผูเสนอญัตติ ทานอาจารยสวัสดิ์ เชิญครับ 

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูมีเกียรติ 

กระผม สวัสดิ์  โชติพานิช ครับ เนื่องจากมีปญหาตามที่ทานกรรมาธิการยกรางไดบัญญัติ

ในมาตรา ๓๒ วรรคสองนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการจับกุม คุมขัง และตรวจคนตัวบุคคล 

หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได ปญหาก็อยู

ที่วา การคนตัวบุคคลนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล   ซึ่งวันนั้นที่

ประชุมก็ไมรับบทบัญญัติที่คณะกรรมาธิการไดเขียนขึ้น กระผมก็ไดไปแยกแยะออกมา

โดยเอาแยกมาตรา (๒) นี้ ออกมาเปน ๒ วรรคนะครับ ก็คือวา การจับและคุมขัง นี่เปน

วรรคหนึ่งนะครับ อีกวรรคหนึ่ง ก็คือ เปนการคนตัวบุคคลนะครับ ที่เปนปญหาวันนั้นมัน

อยูที่เร่ืองการคนตัวบุคคลตามที่กรรมาธิการยกรางไดเขียนขึ้นนั้น ---------------------------- 

 

 

 

         - ๕๘/๑ 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๘/๑ 

 

บอกวา จะกระทํามิไดเวนแตจะมีคําสั่งหรือหมายของศาล ก็ทําใหอานแลวก็จะเกิดเปน

ปญหาในทางปฏิบัติ ที่เจาหนาที่ตํารวจทานอาจจะไมกลาไปคนตัวบุคคล ในขณะที่เห็น

การกระทําผิดจะแจงวาบุคคลนั้นมีของผิดกฎหมายอยูในตัว หรืออะไรอยางนี้ครับ แลวก็

จะตองไปขอหมายศาลอีก จะเปนปญหาในทางปฏิบัติ ทางที่ประชุมก็เลยไมรับหลักการ

ในเรื่องนี้ กระผมก็เลยไปแยกเสีย เปนวา ถาในกรณีคนตัวบุคคลนี่ หรือกระทําการใดอัน

กระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ก็โยงไปวา ถากรณีนั้นมันมีกฎหมายบัญญัติวา ใหทําได ก็ใหทําไดเลยนะครับ 

ไมใหมาเขียนใหเปนที่สงสัยวา  ทําไมไดเลยตามวรรคสอง เวนแตจะมีคําสั่งศาลนะครับ 

กระผมก็ไปแยกออกมา เพื่อใหมันชัดเจนขึ้นวา โดยหลักแลวก็สามารถจะทําไดถามี

กฎหมายบัญญัติ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ขอบพระคุณครับ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ    

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ กรรมาธิการเห็นดวยกับที่มีผูแปรญัตติไวครับ        

ทานประธาน นาจะแกไข และจะทําใหระบบเร่ืองความยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

เร่ืองการตรวจคนตัวบุคคลชัดเจนยิ่งขึ้นครับ กรรมาธิการเห็นดวยครับ ทานประธานครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

กรรมาธิการเห็นดวยแลวนะครับ ทานสมาชิกทานอื่นครับ เชิญทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ก็เห็นดวยนะครับที่จะมีการแยกเรื่องจับ เร่ืองขัง กับเร่ืองคนตัว

บุคคลออกมาอยูคนละวรรคนะครับ  ทีนี้ มีปญหานิดเดียวครับที่จะขอหารือทาน

กรรมาธิการครับ ไหน ๆ ทานจะเห็นดวยกับการแกไขญัตติแลว วรรคสองนี่เราพูดแตเร่ือง

คนตัวบุคคล แตเราไมพูดหรือครับเร่ืองคนที่รโหฐาน หารือทานครับวา จะเอาอยางไรครับ

เร่ือง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ขอหารือใชไหมครับ เชิญ 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๘/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ครับ วาพูดวรรคแรก เราเรื่องของจับ เร่ืองขัง     

เห็นดวยแลวครับวา ตองมีคําสั่งหรือหมายของศาล การคนตัวบุคคลก็ไมตองมีคําสั่ง         

หรือหมายของศาล แตใหมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวเรื่องคนที่รโหฐานละครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ทานอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ เร่ืองการคนเคหสถาน หรือที่รโหฐาน เขียนไวในมาตรา ๓๓ วรรคสามครับ ทาน

สุรชัยขอความกรุณานะครับ ๓๓ วรรคสามเขียนวา การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจาก

ความยินยอมของผูครอบครอง หรือการตรวจคนเคหสถานจะกระทํามิได อยู  ตรงนี้ครับ 

ขออนุญาตแยกกันระหวางสิทธิในเรื่องการคนตัวคนกับคนเรื่องสถานที่ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

พอใจไหมครับ เอาอาการพยักหนาเปนที่ยอมรับนะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ ผมจะสรุปได

แลวนะครับวา มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแกไขนะครับ ขออนุญาต  

ผานนะครับ  ตอไป ลําดับที่ ๔ เปนมาตรา ๔๗/๑ เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม  อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ มาตรา ๔๗/๑ ที่ยังแขวนการพิจารณาไปนั้น 

คือ พิจารณาควบคูไปกับมาตรา ๒๕๖ (๔) ครับ คือ ที่คางการพิจารณาอยูนั้น ก็เนื่องจาก

สมาชิกเห็นวาการเขียนในมาตรา ๔๗/๑ คือ หามผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเจาของ

กิจการ หรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อตาง ๆ นั้น เขียนซอนอยูกับมาตรา ๒๕๖ 

(๔)  ซึ่งกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาตองไมเปนหุนสวนในกิจการ            

ที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนดวย แตวาของมาตรา ๔๗/๑ นั้นกวางกวา (๔) ก็ใหรับไป

พิจารณาวาจะปรับปรุงอยางไร  คณะกรรมาธิการไดพิจารณาอยูแลว  ก็เห็นวา                   

ในมาตรา ๔๗/๑ นั้น ทางสมาชิกหลายทานไดมีการอภิปรายวา ควรจะคงอยูใน      

มาตรา ๔๗/๑ เพื่อใหชัดเจนอยูในเร่ืองสิทธิของสื่อสารมวลชน ดังนั้น ก็ขออนุญาตคง

มาตรา ๔๗/๑ ตามขอความเดิมทั้งหมด ----------------------------------------------------------- 

                  - ๕๙/๑ 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๕๙/๑ 

 

แตมาแก ไข  (๔ )  โดยตัดข อความเดิม  แล วก็ เ ขี ยนข อความเปนข อห ามของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๗/๑ นั่นก็คือ 

เอาการอางอิงไปถึง ๔๗/๑ นั้น มาใสเปนขอหามของมาตรา ๒๕๖ กรณีนี้ขอความก็จะรับ

กันทั้งหมดครับ เปนการแกเพื่อใหถอยคํารับกันเทานั้นเอง  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ครับ รวม ๒๕๖ ดวยนะครับ ทานสุรชัยใชไหมครับ เจาของญัตติ ใชหรือเปลาครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมใชครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรานี้เปนมาตราที่แขวนไวเทานั้นเองครับ เปนรายละเอียดเล็กนอยครับ เขาใจวา

ไมไดมีใครติดใจเรื่องอะไร ไมใชประเด็น เปนการไปเติมใหสอดคลองกันเทานั้นครับ ทาน

ประธานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ก็ตองถามวา มีสมาชิกผูใดติดใจอีกไหมครับ ไมติดใจ ถือวาผานนะครับ เปนเอกฉันทครับ              

ตอไปเปนลําดับที่ ๕ นะครับ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง และ ๒๙๓ (๑)  ๔๘ วรรคหนึ่ง        

ขออภัยครับ ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรานี้มีผูแปรญัตติ กลุมทานวิทธยา ทานวิทธยา มีไหมครับ 

ทานวิทธยาไมอยูในหองประชุม ออ อยูครับ เชิญครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 

วิทธยา บริบูรณทรัพย สสร. ครับ ผมไดขอเสนอแปรญัตติเพิ่มเติมในมาตรา ๔๘ ซึ่ง

มาตรา ๔๘ ที่ไดมีมติไปแลวนะครับ ความเดิมนั้นวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการ

เลือกรับการศึกษาตั้งแตปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตอง

จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย เร่ืองนี้หลังจากที่เราไดผานมติไป

แลวนะครับ ก็มีเสียงสะทอนกลับมาจากทางฝายผูปฏิบัติ คือทางครูบาอาจารยทาง

โรงเรียนวา เร่ืองนี้อาจจะเปนปญหาในแงของการปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดปญหาวุนวายอยูใน

การบริหารจัดการอยางยิ่ง เหตุผลก็คือวาอยางนี้ครับ ถาผูปกครองและเด็กนี่จะเลือกรับ 



 ๑๒๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๕๙/๒ 

 

การศึกษา ๑๒ ป นะครับ ตามที่เราไดมีมติผานไป จะเลือกได ๒ แบบ คือ แบบที่ ๑ ตั้งแต

ปฐมวัย คือ อนุบาล ไป ๑๒ ป จะไปหมดสิ้นสุดเอาชวงมัธยมตน คือ ม. ๓ แลวอีกพวก

หนึ่งครับ เลือกตั้งแตชั้นประถมศึกษา คือ ชั้น ป. ๑ ไปหมดเอาที่ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย คือ ม. ๖ ความแตกตางของนักเรียนทั้ง ๒ คนนี้ จะเปนปญหาในแงการปฏิบัติดังนี้

ครับ ๑. ครับ นักเรียนใน ๑ หองเรียนนี่ เชน ตั้งแตชั้นปฐมวัย หรือชั้นมัธยมปลายนี่ จะมี

ความแตกตางกัน ๒ ระดับ คือ ๒ กลุม กลุมหนึ่งเรียนใชสิทธิ ๑๒ ป ฟรี อีกกลุมหนึ่งตอง

เสียเงินนะครับ ในหองเดียวกันมี ๒ พวก พวกเสียเงิน กับพวกไมตองเสียสตางค เพราะวา

ใชสิทธิตางกัน อันที่ ๒ ครับ คาใชจายของนักเรียนในแตละระดับนั้น แตกตางกัน ถา

ผูปกครองรับสิทธิ  ในชั้นอนุบาล หรือปฐมวัยนี่ อาจจะเสียเปรียบกับนักเรียนที่ใชสิทธิ

ในชวงประถม ๑ ถึงมัธยมปลาย เพราะวาคาใชจายในการจัดการนั้นมีความแตกตางกัน 

ตอไปทางโรงเรียนและผูปกครองก็จะมีความสับสนกัน แลวก็ตองตรวจสอบ ตรวจสอบวา 

นักเรียนคนนี้เคยใชสิทธิมาตั้งแตปฐมวัย หรือชั้นประถมศึกษา จะตองตรวจสอบวา 

ผูปกครองนั้นนะครับ กับทางโรงเรียนนั้นไดทําสัญญาตกลงกันไวอยางไรตั้งแตตน ถาเปน

โรงเรียนเดียวกันมาตั้งแตตนนี่ มันก็อาจจะพอติดตามเรื่องนี้ได แตในความจริงแลวนั้น 

เด็กจะมีการเรียนเปนระดับ พอจบจากปฐมวัย หรืออนุบาล ก็อาจจะตอโรงเรียนเดียวกัน

ไดครับ ถึงชั้นประถมศึกษา แตพอจบประถมศึกษานี่ สวนใหญจะยายไปโรงเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา การโยกยายระหวางป การโยกยายระหวางชั้นเรียนนะครับ หรืออ่ืนใด ยาย

ระหวางจังหวัด ยายติดตามผูปกครอง สิ่งเหลานี้จะตองมีเหตุ การติดตามบันทึกของ

นักเรียนแตละคนติดตาม ติดตัวไป ซึ่งตองมีการตรวจสอบตั้งแตตนทาง ปลายทาง -------- 

 

           - ๖๐/๑ 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๐/๑ 

 

จะมีธุรการอีกงานหนึ่งครับ คือ งานในโรงเรียนที่ไปรับเด็กขึ้นมาใหมวา ตองตรวจสอบวา      

เด็กเดิมนั้นมีใชสิทธิมาเปนรูปแบบไหนมากอน ถามีการทุจริต  หรือมีการคิดวาอาจจะมี

การทําผิดพลาด  อะไรก็แลวแต ดวยเหตุทุจริตหรือไมก็ตามนะครับ มันก็จะตองมีความ

เสียหายที่จะตองเรียกรองคืนตอรัฐ หรือรัฐตองจายเพิ่มอะไรอยางนี้ เปนปญหาที่เราคิดวา 

จะเปนปญหาเพิ่มภารกิจใหกับโรงเรียนและผูปฏิบัติอีกมากมาย ถาหากวาเราจะปรับ    

นะครับ ซึ่งทางกลุมของผมนี่ไดขอปรับวา ขอใหปรับเปนเหมือนกันเลยไดไหมครับ คือ  

เร่ิมตั้งแตระดับชั้นอนุบาล คือ ปฐมวัย ไปจนกระทั่งถึงจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เหมือนกับที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันวันนี้ จะทําใหทุกคนไดรับสิทธิเทากัน ประชาชน 

ผูปกครองและนักเรียนไดรับสิทธิเทากัน จะไดรับผลของการศึกษานี้เทากันนะครับ แลวก็

ดูงาย ทานกรรมาธิการครับ ทานประธานที่เคารพครับ ทางกลุมไดเสนอเพิ่มนะครับ 

ปรับเปลี่ยนญัตติในมาตรา ๔๘ ครับวา ใหเปน บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษา โดยเริ่มจากระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่รัฐจะตองจัดให

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย หมายความวา เราไมไดระบุวาเปนป     

๑๒ ป หรือ ๑๕ ป หรือ ๙ ป แตวาใหเปนการศึกษาในชวงเลยครับ ตั้งแตชวงปฐมวัย

จนกระทั่งถึงสิ้นสุดมัธยมปลาย เหตุผลเปนอยางนี้ครับ ในปจจุบันวันนี้ ทางสถานศึกษาที่

ไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเองนั้น ก็จัดการศึกษาตั้งแตชั้น ป. ๑ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

อยูแลว ๑๒ ป ในขณะเดียวกันโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนี่ครับ  ก็ไดจัดแถม

การศึกษาปฐมวัย คือ  อนุบาลใหในทุกโรงเรียนที่มีระดับประถมศึกษาอยูดวยอีก ๒ ป คือ 

วันนี้สรุปวา จัดทั้งหมด ๑๒ บวก ๒ อยูแลว คือ ๑๔ ป แลวก็จัดงบประมาณมาใหนะครับ 

เปน ๑๔ ป ซึ่งขณะนี้ดําเนินการไปไดผลนะครับ ดําเนินการไปแลว ๑๔ ป ก็ถาเผื่อวา เรา

ไมมาพูดถึงปนะครับ เอาพูดตั้งแตถึงระดับการเรียนตั้งแตปฐมวัยจนไปสิ้นสุดถึง

มัธยมศึกษา  ตอนปลายนี่ครับ มันก็จะคลุมไดหมดนะครับ ซึ่งอาจจะมีความจริงคือ      

๑๔ ป ที่เราจัดใหนะครับ แตวา มันก็จะอยูไดระหวางชวงนี้ครับ ตั้งแตตน ที่ทางกลุมของ

กระผมไดเสนอมาทั้งหมดนี่ครับ กราบเรียนวาเราไดทราบวามันมีเหตุผล ๒ ประการครับ 

ขั้นที่ ๑ ก็คือวา ผูปกครองนักเรียนและประชาชนที่เราไดไปฟงความคิดเห็นมาจากใน   

ทุกภาคนี่ ก็อยากขอใหมีการจัดปฐมวัย คืออนุบาลให และใหประกาศเปนทางการวา  



 ๑๒๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๐/๒ 

 

คุมครองตั้งแตอนุบาลจนถึงมัธยมนะครับ อันที่ ๒ ครับ รัฐก็จัดใหอยูแลว ถาเผื่อวา เรา

กําหนดใหเปนนโยบายอยูในรัฐธรรมนูญนี้ ใหประชาชนทุกคนมีสิทธินะครับ สิทธิเสรีภาพ

ในการศึกษาเสมอกัน จะทําใหไดประโยชน  นะครับ และเปนการพัฒนาบุคลากร คือ 

พัฒนาคน ซึ่งเด็กของเรานั้น เราก็ทราบวา เปนเยาวชนที่เราจะตองสรางเพื่อเปนผูใหญใน

อนาคต ถาเราวางกําหนดฐานที่ดีนะครับ มันก็จะทําใหการศึกษาของเด็กนั้นไดรับการ

ดูแลตั้งแตปฐมวัย สวนการที่รัฐจะจัดนะครับ อาจจะมีเอกชนหรือทองถิ่น หรือใครจะจัด

อยางไรนั้น อันนั้นอยูที่รายละเอียด ซึ่งจะตองไปพูดกันในรายละเอียดตอไป แตถือวา     

อันนี้เปนสิทธิที่ประชาชนทุกคนควรจะได เพื่อใหเปนประโยชนกับการศึกษาอยางแทจริง 

แลวก็เปนความตองการของประชาชนที่ขอมานะครับ ทางผมก็เลยขอแปรญัตติ

เปลี่ยนแปลงจากมติเดิมนะครับ เปนดังที่เราไดนําเสนอไปแลว ขอบคุณครับ ทานประธาน

ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ตกลงขอความที่แทจริง ที่เปลี่ยนแปลงใหมนี่วาอยางไรครับ ชวย 

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ขอความที่เปลี่ยนแปลงใหมก็คือ บุคคลยอม 

มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา โดยเริ่มจากการศึกษาระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ที่ รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ครับ 

เปลี่ยนแปลงจากคําวา เลือกรับ นะครับ แลวก็ หรือระดับประถมศึกษา ออกนะครับ      

ตามรางที่เสนอไป เอกสารแจกไปแลวครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

มันเปลี่ยนไปอีกดานหนึ่ง คือเปลี่ยน ๑๒ ป กลายเปน ๑๔ ป 

 

           - ๖๑/๑ 

 

 

 

 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  สายชล ๖๑/๑ 

 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ กระผมไมไดพูดถึงปเลย

ครับ กระผมใชถึงคําวา เ ร่ิมตั้งแตระดับใดถึงระดับใดเทานั้นเองครับ ทั้งนี้ก็อยูที่

คณะกรรมาธิการ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

การนับจากปฐมวัยไปถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมัน ๑๔ ป ใชไหมครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ครับ ซึ่งจัดอยูแลวในปจจุบันวันนี้ครับ        

ทําอยูแลวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ไมใช 

จัดแลวหรือไมจัดแลวก็ตามแต แตหมายความวา นับตรงนี้มัน ๑๔ ป ใชหรือไม  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ใชครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ถาใช

แลวคํา สิบสองป ประโยคนี้ถูกตัดออกไปใชไหมครับ  

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ใชครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ถาไมมี ก็ตกลงครับ อาจารยศรีราชาครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  : กราบขอบพระคุณ

ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการนะครับ ผมจะขอ

กราบเรียนวา ที่ขอแปรญัตตินั้น ขอเทาความเดิมนิดหนึ่งครับ เมื่อตอนครั้งกอนนี้ไดมีการ

หารือกันระหวางกรรมาธิการกับทางสมาชิกนะครับ แลวก็มีการตกลงรอมชอมกันวา     

เราจะจัดการศึกษาโดยที่มีการเลือกนะครับ คือเปน ไมนอยกวาสิบสองป นั้น ตกลงกัน   

ไปแลวนะครับ มีการเลือกตั้งแตปฐมวัย หรืออนุบาล  ๑  ๒ ๓ จนกระทั่งถึง  ม. ๓               

ก็คือ ๑๒ ป ในแบบแรก แบบที่ ๒ ก็คือ ป. ๑ ถึง ม. ๖ ซึ่งเปนไปตามเดิม เหมือนอยาง

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ทีนี้ผูขอแปรญัตติมานี่ก็ขอจะแปรเปน ๑๔ หรือ ๑๕ ป      

โดยไมมีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ ก็คือจะเปน ๑๔ กับ ๑๕ ก็ได โดยที่ถือวากระทรวงศึกษา

เองไดเคยจัดของปฐมวัยเปน ๒ ชั้นอยูแลว จะเปน ๑๔ ทีนี้กราบเรียนดวยความเคารพ  

นะครับวา  การที่จะขยายขึ้นไปจากเดิมเปน ๑๔ ชั้น นี่นะครับ ตามของเดิมที่เคยปฏิบัติ  



 ๑๓๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๖๑/๒ 

 

อยูแลว ของกระทรวงศึกษาธิการนี่ครับ ผมใครขอใหดูเอกสารที่ผมจะชี้แจงเกี่ยวกับ       

ตัวเลขที่ไดเตรียมมาให ก็คือ ในปจจุบันในเอกสารหมายเลข ๑ นะครับ ก็คือ งบประมาณ 

ป ๒๕๕๐ นี่นะครับ ทานจะเห็นไดวา งบประมาณปนี้เปนงบประมาณที่เราใชจายกัน

คอนขางจะสูงนะครับ กระทรวงศึกษาธิการเองก็ไดไปอยูในระดับ ๒ แสน  ๒๕๕๐ นี่      

ไดประมาณสองแสนแปดหมื่นลานเศษนะครับ ป ๒๕๕๑ นะครับ ก็จะเปนสามแสนกับ

หนึ่งหมื่นกวาลานนะครับ ซึ่งงบประมาณเหลานี้ถือเปนสัดสวนที่คอนขางสูงมาก 

กระทรวงเดียวนะครับได รับงบประมาณถึง ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดเปอรเซ็นตของจํานวน

งบประมาณทั้งประเทศ  ผมขอเรียนวา เนื่องจากตัวเลขของกระทรวงศึกษาเปน

งบประมาณที่สูงมาโดยตลอดนะครับ แตในเรื่องของการจัดการศึกษานั้น คุณภาพ

มาตรฐานยังคอนขางจะเปนที่สงสัยนะครับ เพราะวาไมสามารถที่จะจัดการศึกษาใหได

เทากับมาตรฐานและคุณภาพที่คาดหวังเหมือนอยาง สปศ. ก็ไดประเมินไปแลวนะครับ 

สํานักงานประเมินการศึกษา สปศ. ไดประเมินไปแลว ก็จะเห็นวา โรงเรียนกวาครึ่งคือ

ไมไดอยูในเกณฑที่มาตรฐานขั้นดี เพราะฉะนั้นปญหาของชาติตอนนี้ก็คือ เราคงตองมาดู

วา งบสวนใหญของกระทรวงศึกษาธิการตามเอกสารหมายเลข ๒ ที่มีเห็นเปนงบของ

กระทรวงศึกษาธิการเปนงบรายจายป ๒๕๕๑ จะเห็นวา เปดไปที่หนากลาง ๆ นะครับ   

จะเห็นวา มีกรอบของงบประมาณในการผลิตของบรรดางบบุคลากร ผมขออนุญาตเปน

หนาที่ ๔ จากขางทายนะครับ จะเห็นไดวา งบบุคลากรของกระทรวงประมาณทั้งสิ้น       

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกวาลาน คือพูดงาย ๆ วา ๘๒ เปอรเซ็นต เปนงบที่ใชจายกับ

บุคลากรเกือบทั้งหมดนะครับ สวนงบที่จะไปลงในเรื่องดําเนินการ เหลือเจ็ดพันกวาลาน 

นะครับ งบลงทุนสามพันกวาลาน งบเงินอุดหนุนหนึ่งหมื่นสองพันกวาลาน ทานจะเห็นได

วา การศึกษาที่ลงไปนี่นะครับ ผมไมไดคัดคานนะครับเร่ืองที่วาจะตองทุมในการศึกษา          

แตการศึกษาลงไปมันไมไดผลิตผล ไมไดคุณภาพเทาที่ควร แลวงบสวนใหญก็เปนงบของ

บุคลากร เพราะฉะนั้นทําใหมีปญหา ผมคิดวาถาเผื่อเราขยายเปน ๑๔ หรือ ๑๕ นี่ครับ ---   

 

 - ๖๒/๑ 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๖๒/๑ 

 

ผลที่จะลงไปมันจะไมเกิดแกเด็กเทาไรครับ เงินสวนใหญก็จะไปอยูกับบุคลากรทาง 

การศึกษาเปนสวนใหญนะครับ  ซึ่งตอนนี้ มีปญหามาก  ประเทศเราในปปจจุบัน

งบประมาณ ๒๕๕๐  เราจะใชงบประมาณขาดดุล กูเขาไปตั้งหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพัน      

กวาลาน ซึ่งปญหานี่นะครับ ถาเผื่อสรุปงาย ๆ ก็คือวาความคุมทุนในการที่ขยาย

การศึกษาลงไป ผมไมเชื่อวาการศึกษาที่จะขยายไปอีกเปน ๑๔ หรือ ๑๕ ป นั้นจะทําให

เด็กเกิดศักยภาพ เกิดความแข็งแกรง แตในขณะเดียวกันรัฐจะลงทุนไปมากกวาที่ควร

เยอะ ทั้ง ๆ ที่การศึกษาถาเผื่อเราจัดหลักสูตรใหดีแลวนะครับ ๑๒ ป หรือ ๙ ป อาจจะได

ผลลัพธไมตางกันเลย ถาเผื่อจัดวางหลักสูตรใหดีนะครับ แตขณะนี้คุณภาพมาตรฐาน  

ของการเรียนการสอนยังไมเปนที่นาพอใจ เพราะวาเด็กชั้นประถมจบมาแลวบางทียัง        

อานหนังสือไมออกก็มีนะครับ เด็กจบมัธยมมาเขามหาวิทยาลัย ครูบาอาจารยใน

มหาวิทยาลัยก็คงทราบดีวา คุณภาพมาตรฐานต่ํากวาเดิมมาก เพราะฉะนั้นการที่จะ

ขยายไปถึง ๑๕ ป เปนภาระแกรัฐบาลอยางมหาศาลที่จะตองจัดงบมากขึ้นอีกมากมาย

พอสมควรนะครับ อีกเปนหมื่นลานนะครับ เพราะฉะนั้นโดยความเคารพตอทานสมาชิกที่

ขอแปรญัตติ ผมเองผมมีความเห็นวา เร่ืองที่ไดตกลงไปแลวมันมีทางเลือกอยู ๒ ทาง 

เพราะฉะนั้น  ขึ้นอยูกับกรรมาธิการวา ทานจะเลือกใชทางไหนครับ ก็คือ แบบที่ ๑ ก็คือ 

อนุบาลถึงมัธยม ๓ ซึ่งจะเปนไปตามหลักการศึกษาทั่วไป ก็คือวา มีอนุบาล ๓ ชั้น แลว  

ตอดวย ป. ๑ ถึง ม. ๓ ซึ่งจะเปนไปสอดคลองกับ พรบ. การศึกษาภาคบังคับ แลวก็เราใช

คําวา ไมนอยกวา เมื่อไรก็ตามที่ประเทศชาติมีงบประมาณมากพอเราก็ขยายขึ้นไปไดครับ     

แตการที่จะเขียนบังคับวาตอง ๑๕ ขึ้นไป ผมวาจะเปนปญหาแกประเทศมากมาย   

ในขณะที่ประเทศเราก็ยังไมคอยจะฟนตัวเทาไร เพราะฉะนั้นขอใหเปดชองไวนะครับ     

ในที่นี้ก็คือวา ใหใช ๑๒ แลวก็ขอใหผลักใหการศึกษาอนุบาลไปอยูในระบบของทองถิ่น 

ซึ่งจะทําใหทองถิ่นไดตื่นตัวในเรื่องนี้ แลวก็แขงกันเพื่อที่จะทําคุณภาพการศึกษาใหดี    

จึ งจะ เปนมิติ ใหม ในอนาคตของประเทศชาติว า  เ ราได ใหทองถิ่ นรับผิดชอบ                 

เร่ืองนี้แลว เร่ืองถายโอนถึงคอย ๆ ทําไปทีหลัง ถาเผื่อเมื่อไรก็ตาม ทองถิ่นมั่นคง         

สามารถจัดไดดี มีความมั่นคงแลว ผมเชื่อวา การถายโอนไปสูทองถิ่นจะไมมีปญหาเลย   

ที่มีปญหาก็คือ เขากลัววามนังอนแงน ถาเผื่อทําดีเมื่อไร มีคุณภาพเมื่อไร แลวก็สวัสดิการ              



 ๑๓๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๖๒/๒ 

 

ครูบาอาจารยดีเมื่อไร ม่ันคงเมื่อไร ทุกคนผมวาไมตางกันครับ คงจะถายโอนไป และจะ

เปนความสําเร็จอีกชั้นหนึ่ง สวนสําหรับกรณีที่เปนประถม ๑ ถึง มัธยม ๓ ซึ่งเปน ๙ ป     

ที่เหนือขึ้นมาจากชั้นอนุบาล ก็จะทําใหงบประมาณที่เคยจัดอยูเดิมของกระทรวงศึกษา 

จะทุมไปที่ตรงนี้ไดพอดี ผมเคยไดกราบเรียนวา เราขาดอยู ในชั้นประถมเราจะขาดอยู

ประมาณ ๒๔ เปอรเซ็นต ชั้นมัธยมขาดอยูประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นต ถาเผื่อเอาชั้นประถม 

มัธยมมาเกลี่ยกันแลว ๒ สวน จะไลเลี่ยกันกับงบที่จะมี ที่จะจัด ๙ ป อยางที่ผมกราบเรยีน 

เพราะฉะนั้นอันนี้จะเปนความพอดีที่จะทําใหเด็กรับการศึกษาเต็มเม็ดเต็มหนวย ครบถวน

และไดคุณภาพ และในทายที่สุด เมื่อเด็กเขาฝกแลวนะครับ พอไปชั้นสูงขึ้นก็จะเขา

มหาวิทยาลัย ทําอะไรตออะไร แยกไปตามสายอาชีพ ไปสายสามัญ ใหได การศึกษา    

เราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนในสวนนี้วา ถาเผื่อ     

ไมรอมชอมกัน ก็ควรที่จะขออนุญาตที่จะใหมีการลงมติวา จะเอา ๑๒ ป หรือ ๑๕ ป 

ประเด็นที่ ๑ นะครับ ประเด็นที่ ๒ ก็คือวา ถาเผื่อเปน ๑๒ ป แลว จะเลือกแบบเดิม     

ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ หรือจะเลือกแบบใหมตามที่วาเสนอใหม ตามที่กรรมาธิการ  

ไดเคยตกลงกันไปแลว ก็คือเปนเรื่องที่ตั้งแตอนุบาล ๑  ๒  ๓ ถึง ม. ๓ ซึ่งจะเปนตามหลัก

การศึกษาภาคบังคับในปจจุบัน แลวหลังจากนั้นก็ไปแยกสายอาชีพอะไรใหชัดเจนนะครับ 

ถึงเวลาแลวครับที่เราจะตองปรับปรุงกระทรวงศึกษา ปรับปรุงระบบการศึกษากัน      

ขนานใหญ เพราะไมอยางนั้นประเทศชาติของเราจะไปไมรอดครับ เพราะฉะนั้น           

ขอกราบเรียนวิงวอนวา ขอใหพิจารณาในสวนนี้เถอะครับ เพราะวาในสวนมาตรา ๑๖๗ 

วรรคสอง ก็เรียบรอยไปแลวนะครับ ที่จะทําใหประเทศชาติอยูรอด ทําใหรัฐธรรมนูญ     

อยูรอด แตมาตรานี้ ถาเผื่อทานไมพิจารณาตรงนี้ ก็จะมีปญหาตอไปในอนาคต ซึ่ง          

เปนปญหาซีเรียส (Serious) เชนเดียวกันครับ ผมขอกราบเรียนทานสมาชิกนะครับ 

ขอบพระคุณครับ   

 

                  - ๖๓/๑ 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๖๓/๑ 

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ครับผม ตกลงไมใชในนามกรรมาธิการนะครับ ในนามผูที่ไมเห็นดวยนะครับ ทานอาจารย

วิทธยาวาอยางไร หรือกรรมาธิการวาอยางไรครับ ไหนวาตกลงกันเรียบรอยหมดแลว     

จะยืนยันไหมครับ ทานอาจารยสนั่นพอดีครับ เชิญ  เชิญอาจารยสนั่น แตไมใชฐานะ

กรรมาธิการอีก 

 นายสนั่น  อินทรประเสริฐ (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพครับ    

จริง ๆ ผมก็เปนผูหนึ่งที่ขอแปรญัตติเร่ืองนี้ คือ เราเห็นดวยวากับการจัดการศึกษาเปน

เร่ืองสําคัญของบานเมือง เร่ืองการลงทุน การเปนหวงวารัฐบาลไมสามารถจะหาเงินได 

ผมวาไมตองเปนหวงหรอกครับ คนที่ เขากาวเขามาสูความเปนรัฐบาลเขาตองมี        

ความพรอม ตองมีความคิดที่จะทํางานเพื่อบานเมือง ฉะนั้นในการที่ไดขอแปรญัตติไววา 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา โดยเริ่มตนจากระดับปฐมวัยถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

อันนั้นหมายถึงวา ระดับประถมศึกษานี่ การศึกษาภาคบังคับ คือ เมื่อเด็กอายุยางเขา      

ปที่ ๗ ตาม พรบ. การศึกษา ตองเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จนถึงอายุ ๑๖ ป      

ถาเผื่อเรียนไมจบ ก็เปนอันวาพนเกณฑโดยอัตโนมัติ ความมุงหมายอันนี้คือวา อยากจะ

ใหเร่ิมตนตั้งแตประถม คือ ตามหลักการประถม คือ การศึกษาภาคบังคับ เมื่อบังคับเขา

มาเรียนแลว จะมาเก็บเงินเขาอีกก็ มันไมถูกตอง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ขอประทานโทษ ทานอาจารยสนั่นครับ ตกลงวาฉบับที่เสนอปรับกันนั่น คือฉบับไหนแน    

ที่อาจารยวิทธยาวานี่คนละอันกับที่อาจารยกําลังพูดนะครับ  

  นายสนั่น อินทรประเสริฐ (กรรมาธิการ)  :  คืออันเดียวกันครับ อันนี้ คือวา

เรา ขออนุญาตอาจารยวิทธยา เพราะวาอาจารยวิทธยาไปอธิบายเพิ่มเติมอาจจะทําให

เกิดการไขวเขว คือไปอธิบาย  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ตกลงไมรับที่อาจารยวิทธยาพูดเมื่อสักครูนะครับ ถาอยางนั้นใชไหมครับ  

 



 ๑๓๕ 
 

สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๖๓/๒ 

 

  นายสนั่น อินทรประเสริฐ (กรรมาธิการ)  :  เดี๋ยวตองเช็ก (Check) อีกทีวา 

อาจารยวิทธยาพูดหมายถึงวา ไปเพิ่มอนุบาลอีก ๒ ป ใชไหม มันไมใชครับ เราจะเริ่ม

นับตั้งแตประถม ๑ ถึงประถม ๖ แลว ม. ๑ ถึง ม. ๖ ก็รวม ๑๒ ป แลวก็สวนอีก ๒ ป       

ที่พูดนั้นคือ องคการบริหารสวนจังหวัด ตอนนี้เขาดูแลอยูแลว มีสวนรวมอยูแลว ตองการ

อยางนี้ที่ชัดเจนครับวา ๑๒ ป เหมือน อันนี้เหตุผลก็เหมือนอยาง ป ๒๕๔๐ นะครับ         

ป ๒๕๔๐ ก็ ๑๒ ป ถาเผื่อเราไปลด ๑๒ ป ใหเหลือ ๙ ป หรืออะไรอยางนี้จะมีปญหากับ

ผูปกครอง หรือความรูสึกที่ไมดีกับประชาชน ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ขอบพระคุณครับ ทานอาจารยสมคิดครับทาน  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดขอแปรญัตติ

เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา ๒ มาตรานะครับ มาตรา ๔๘ ววรคหนึ่ง กับมาตรา ๒๙๓ (๑)     

ในมาตรา ๒๙๓ (๑) กรรมาธิการขออนุญาตพูดไปลวงหนาวา กรรมาธิการเห็นดวย       

โดยไมแกไขถอยคําเลย ตามที่ทานวิทธยาไดแปรญัตติมา ในสวนของมาตรา ๔๘      

วรรคหนึ่ง นั้นไดหารือกันเรียบรอยแลวครับวา จะขอกลับไปใชรางเดิมของกรรมาธิการ 

โดยมีการปรับปรุงเล็กนอย คําที่จะใชก็คือวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ

คาใชจายคําจะเปนอยางนี้นะครับ บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา          

ไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

ทานวิทธยาเห็นดวยใชไหม ทานประธานครับ  

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ทานมนตรีนะครับ 

  นายมนตรี เพชรขุม : กราบเรียนทานประธานที่ เคารพครับ 

คณะกรรมาธิการยกราง สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพรักทุกทานนะครับ ผม มนตรี 

เพชรขุม สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาของการศึกษา 



 ๑๓๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๖๓/๓ 

 

เปนปญหาที่ยิ่งใหญ แลวก็ตอเนื่องมานานนะครับ ไมวาใครจะไปเปนรัฐมนตรีกระทรวงนี้

นะครับ ก็จะมีปญหาเรื่องการศึกษาตลอดมานะครับ ผมขออนุญาตนะครับ จริง ๆ ผมจะ

ไมพูดเรื่องตางประเทศนะครับ แตขออางอิงนิดหนึ่งครับ ประเทศเพื่อนบาน ประเทศ

มาเลเซียนะครับ คนที่ไปทําหนาที่เปนคณะรัฐมนตรีนะครับ โดยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่

พนจากตําแหนงหนาที่เมื่อไมนานมานี้นะครับ ---------------------------------------------------- 

 

          - ๖๔/๑ 

 

 

 

 



 ๑๓๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๔/๑ 

 

ทานเปนรัฐมนตรีครั้งแรก ทานบอกวา ทานขอลงไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา   

นะครับ และอดีตนายกรัฐมนตรีทานนั้นก็ไดทําหนาที่ของการศึกษาอยางดีเปนอยางยิ่ง  

นะครับ ตอเนื่องมาตลอดเวลานะครับ และในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน    

ของประเทศเพื่อนบาน ขออนุญาตเอยชื่อนะครับ คือ ประเทศมาเลเซียนะครับ คือ        

ทั้งอดีตและนายกรัฐมนตรีในคนปจจุบันนะครับ ก็มาจากกระทรวงการศึกษาทั้งนั้น 

นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันกอนนี้เมื่อทําหนาที่เปนคณะรัฐมนตรีนะครับ ก็เสนอตัวเปน

นายก ขออภัยครับ ขอเสนอตัวเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาเชนกันนะครับ ฉะนั้น  

จะเห็นวา ประเทศเพื่อนบานหรือประเทศอื่นก็แลวแตจะใหความสําคัญกับการศึกษาเปน

อยางยิ่งนะครับ โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับ การศึกษาก็ใหการสนใจพอสมควร แตถา

ถามวาดีไหม ไมดีนะครับ ภาครัฐ ก็ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเทาที่ควรนะครับ 

และภาครัฐก็ไมไดสนับสนุนอยางจริงจังนะครับ อยางที่ผานมานะครับ รัฐธรรมนูญฉบับ 

ป ๒๕๔๐ นะครับ ก็อางอิงตลอดเวลาวา รัฐตองสงเสริมเร่ืองการศึกษา ไดใหมีการศึกษา

ฟรี  แตไมไดฟรีอยางที่วานะครับ  ฉะนั้น  ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ เชนกันนะครับ                

ถาคณะกรรมาธิการยกรางและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบอกวา รัฐตองสงเสริมใหเรียน

ฟรีนะครับ อยางที่คณะกรรมาธิการยกราง ขอเอยนามนะครับ ทานสมคิด เลิศไพฑูรย      

ไดกลาวเมื่อกี้นะครับวา ใหเรียนฟรี ๑๒ ป นะครับ ผมเองก็เห็นดวยนะครับ แตก็ตอง     

ขอย้ําวา ตองใหเรียนฟรีจริง ๆ นะครับ 

  และอีกประการหนึ่ งนะครับ  ก็ขอนํา เรียนกับทานอาจารยสมคิด            

เลิศไพฑูรย นะครับ ที่ทานไดกลาวเมื่อกี้วา การเรียนฟรีนี่ครับ ทานก็ไมไดระบุวาเริ่มจากที่

ไหนนะครับ ผมขอนําเรียนกับทานประธานวา ทางที่ดีนะครับ ใหเร่ิมตั้งแตประถม ๑     

หรือวา ป. ๑ นะครับ เร่ิมเรียนฟรีไปเลยนะครับ สวนอนุบาลทานไมตองเปนหวงนะครับ         

กอนปฐมวัย แลวก็ชั้นอนุบาลนะครับ เพราะมีทองถิ่นดูแลอยูแลวนะครับ ผมนําเรียน  

อยางนี้ก็เพราะวา ผมเปนสวนหนึ่งของทองถิ่นนะครับ ผมก็ทําหนาที่อยางนี้มาตลอด    

แลวก็ทองถิ่นอื่น ๆ ทั่วประเทศนะครับ เขาก็ทํากันอยูนะครับ และขณะเดียวกันนะครับ           

ทานประธานที่เคารพครับ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นนะครับ ก็ไดสนับสนุน  

 



 ๑๓๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๔/๒ 

 

เร่ืองของอนุบาลเปนอยางยิ่งนะครับ ณ ปจจุบันนี้ทานประธานจะเห็นไดวา ทุก  ๆ  ที่ของ

ทองถิ่นนะครับ ไมวาจะเปน อบต. เทศบาล อบจ. นะครับ ก็กําลังรณรงคเร่ืองของ

การศึกษานะครับ โดยเฉพาะกอนปฐมวัยและอนุบาลนี่ครับ ทุก อบต. ทุกเทศบาล ทุก ๆ 

ที่นะครับ ก็พยายามที่จะจัดสรางสถานที่ศึกษา คือ โรงเรียนอนุบาลนะครับ แลวก็เปนการ

ดูแลกันอยางเปนล่ําเปนสันทีเดียวนะครับ ก็แสดงใหเห็นวา ทองถิ่นนี่ครับ ก็จะพยายาม

สงเสริมดานการศึกษา สงเสริมดูแลเด็กอนุบาล เด็กกอนปฐมวัยตลอดมานะครับ และก็

ตอไปจากนั้น ทองถิ่นก็ไดดูแลถึงระดับประถม ถึงมัธยม ก็ชวยกันดูแลนะครับ ก็ใหการ

สนับสนุนตามลําดับชั้นเสมอไปนะครับ จะมากหรือนอยก็อยูกับงบประมาณที่ทองถิ่น     

มีอยูนะครับ แตโดยเฉพาะอนุบาลอยางที่ผมนําเรียนแลววา ทองถิ่นทุกทองถิ่นนี่ตั้งใจดแูล

เปนอยางดีนะครับ เพราะวาเด็กเล็ก ๆ เหลานี้เปนลูกหลานของในพื้นที่ ในทองถิ่นนั้น ๆ 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น ก็ตองดูแลเปนอยางดี ก็ตระหนักดีวา

นั่นคือจุดเริ่มแรก จุดเริ่มตนของเด็กนะครับ ที่จะมีการศึกษา ที่จะเรียนรู ทานประธาน              

ที่เคารพครับ เมื่อการศึกษาดีนะครับ อะไร ๆ ก็ดีขึ้น การพัฒนาประเทศก็ดี จะทําให

เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นนะครับ และอีกอยางหนึ่ง สิ่งที่นาเปนหวงนะครับ ถาการศึกษา

ไมดี เด็กไรการศึกษา โตขึ้นมาครับ เมื่อที่ผานมาไมกี่เดือนนี่ ทานประธานก็จะเห็นวา   

รานทองโดนปลนตลอดเวลา โจรผูรายชุกชุม แลวก็อีกอยางหนึ่ง มือปนก็มีเต็มไปหมด   

นะครับ ทั่วบานทั่วเมือง ถาถามจริง ๆ แลว บุคคลเหลานี้คือไมไดรับการศึกษา เมื่อไมได

รับการศึกษานะครับ เมื่อไมมีความรูนะครับ ทานประธานที่เคารพครับ ก็จําเปนนะครับ 

ตองหาทางที่จะทําอยางไรที่จะใหชีวิตตัวเองอยูได เมื่อเปนเชนนั้นก็ตองเดินทางนะครับ 

ไปในทางที่ผิด ขอนิดเดียวทานประธานครับ กําลังจะจบครับ  

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เพราะวาเดี๋ยวผมมีภารกิจที่ตองทํานิดหนึ่งครับ กรุณากระชับสั้นที่สุด เพราะตอนนี้

อภิปรายไมใชครับ อยากจะใหคุณวิทธยายืนยันเทานั้นละ พูดตอนนี้ยังไมยืนยันเลย      

คุณวิทธยา ถูกไหมครับ นั่งเสียกอนไดไหมครับ หรือวาจะสรุปเลย เชิญสรุปเลยครับ 

 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๔/๓ 

 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  แตผมก็เชื่อวาคุณวิทธยายืนยันนะครับ เพราะคุย   

กับผมเมื่อกี้แลวครับ แตอันนี้ก็เดี๋ยวทานตองถามทานวิทธยาอีกครั้งหนึ่งนะครับ แตเมื่อกี้   

คุยกับผมคราว ๆ วาทานยืนยันแบบนี้นะครับ -----------------------------------------------------  

 

          - ๖๕/๑ 



 ๑๔๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๖๕/๑ 

 

ทานประธานที่เคารพครับ อยางที่ผมนําเรียนเมื่อกี้ ขอตอเนื่องอีกนิดหนึ่งวา ถาเมื่อเกิด

ผูรายชุกชุมบานเมืองก็เดือดรอนนะครับ ฉะนั้นก็ทางภาครัฐตองสงเสริมใหมีการศึกษา

อยางจริงจังนะครับ โดยไมใชคิด เขียน ในรัฐธรรมนูญหรือประกาศทั่ว ๆ  ไปวา รัฐตอง  

สงเสียเลาเรียนจนถึงที่สุด รัฐจะสนับสนุน แตไมรูสนับสนุนอยางไร สนับสนุนแบบไหน 

ตองใหชัดเจนนะครับ เพื่อวาผูปฏิบัติ นั่นคือ ครู โรงเรียนนะครับ แลวก็ผูปกครองไดทําถูก     

นะครับ และก็หวังอยางยิ่งวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะใหการศึกษาเปนเรื่องสําคัญนะครับ 

แลวก็รัฐจะตองสงเสริมการศึกษา และใหเรียนฟรีจริง ๆ นะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดี

ครับ 

    นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ขอบพระคุณมากครับ ทานวิทธยาครับ หมวด ๔๘ วรรคหนึ่งนะครับ ตามที่กรรมาธิการ

อานใหฟงเมื่อสักครูนะครับ  

   นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

ขอบคุณทานสมคิดไดกรุณาเสนอมาวา จะใช จะขอไปใชตามรางเดิมของยกราง          

ถาประเด็นตาง ๆ เหลานี้นะครับ ผมมาปรึกษากันในกลุมวา เราขออยางนี้ไดไหมครับ     

ที่เสนอมาเรารับได แตขอใหบันทึกเจตนารมณไวนิดหนึ่ง เพิ่มวา การจัดการศึกษาของเรา

จะตองเร่ิมกันตั้งแตชั้นประถมถึงมัธยมนะครับ แตวาปฐมวัยนั้น ขอใหหนวยราชการอื่น

เขา เชน ทองถิ่นสนับสนุนการจัด เพื่อใหกระจายไปในทองถิ่น เพราะขณะนี้ปฐมวัย คือ 

อนุบาลจะอยูในทุกตําบล ทุกหมูบาน ถาหากวา ทองถิ่นที่มีอํานาจบริหารจัดการอยูแลว

ชวย จะทําใหกระจายตรงนี้ไปได ชวยกระทรวงศึกษาธิการอีกดานหนึ่ง ก็รับไดครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการจะยืนยัน รับได เพราะทานพยักหนา พรอมกับบันทึก

เจตนารมณอยางที่วานะครับ ขอบพระคุณมาก สมาชิกทานอื่นครับ ทานเกียรติชัยครับ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย   : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม    

เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ ผมเปนผูที่รวมเสนอในมาตรานี้ ในวันนี้ที่จะใหมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง จากที่ไดมีการลงมติในมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งไปแลว ซึ่งผมไดแสดง      

ความเปนกังวลอยางมากตอมติที่ลงไป โดยเฉพาะในประเด็นที่ใหมีการเลือกที่จะได รับ  



 ๑๔๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๖๕/๒ 

 

การศึกษาโดยไมเก็บคาใชจาย ผมจะสรุปสั้น ๆ แลวก็ไมใหยืดเยื้อ ก็คือวา คือเรากําลังพูด

ถึงการจัดการการศึกษา การจัดการการบริหารการศึกษา ซึ่งผมไดมองเห็นความโกลาหล

อลหมานที่เกิดขึ้น สิ่งที่ผมไดแสดงทัศนะออกไป รวมทั้งที่ไดเขียนเปนบทความออกมาให

เห็นโดยทั่วกันแลวนั้น เปนที่ยอมรับกันอยางดีวา มันจะโกลาหลอลหมานจริง ๆ หาก

เปนไปอยางนั้น และนี่คือเหตุผลที่ผมจําเปนที่จะตองเขามารวม เพื่อขอใหปรับเปลี่ยนแก

อันนี้ แลวก็เพื่อที่จะสรุปสั้น ๆ ก็คือ ผมเห็นดวยกับทานคณะกรรมาธิการที่จะกลับไปใช

รางเดิมในเรื่องที่ทานเลขาไดนําเสนอแลวนั้น เพราะตรงนี้มันชี้ใหเห็นชัด หากเมื่อเราราง

รัฐธรรมนูญที่ใชพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ การที่กําหนดไวอยางที่ทานเลขา

คณะกรรมาธิการยกราง ก็คือการรักษาเจตนารมณที่ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จริง ๆ     

ในอันที่จะตองการสงเสริมการศึกษาของคนใหสูงขึ้น เขาถึงไดไปกําหนดใน พรบ. 

การศึกษาแหงชาติตอมา ใหมีการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแตประถม ๑ จนถึง      

มัธยมที่ ๖  แตสิ่งหนึ่งที่ เปนขอบกพรอง เทาที่ผมไดแสดงทัศนะออกไปแลว ก็คือ       

ความออนดอยของการที่เราใหความสําคัญกับการศึกษาในระดับปฐมวัย ในรัฐธรรมนูญ

ฉบับ ๒๕๔๐ นอยไป เพราะฉะนั้นหากเมื่อเราจะรางรัฐธรรมนูญใหมในอันที่จะปรับปรุง

แกไข  โดยใชฐานของรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  ๒๕๔๐  ผมก็มีความเห็นวา  เราจะตอง

ทําการศึกษาในระดับปฐมวัยใหมีความเขมแข็งขึ้น และในขณะเดียวก็จะตองรักษาสปริต 

(Spirit) ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ไวดวย   

ก็เอาสรุปวา เห็นดวยอยางยิ่งกับการกลับไปใชรางเดิมที่มีอยูแลว เปนทั้งเจตนารมณของ 

๒๕๔๐ กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในขณะเดียวกัน อยากจะเสนอวา เพื่อที่จะ

ปรับปรุงสิ่งที่ออนดอยในรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ ในเรื่องการศึกษาปฐมวัยใหเขมแข็งขึน้

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ --------------------------------------------------------------------------------- 

              - ๖๖/๑ 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๖๖/๑ 

 

หากแมเราจะไมกําหนดไวใหชัดเจนถึงการที่ลงไปคลุมถึงระดับปฐมวัย ผมคิดวา           

ในมาตรา ๒๙๓ ซึ่งทานคณะกรรมาธิการยกรางไดยอมรับไปแลวนั้นนี่ นาจะตองแสดง

เจตนารมณในการที่จะพัฒนากฎหมายการศึกษา โดยมีเร่ืองของการที่จะพัฒนากฎหมาย

ใหครอบคลุมสงเสริมไปถึงเรื่องการศึกษาปฐมวัยดวยครับ อันนี้จริง ๆ แลวกําหนดไว

ชัดเจนในมาตรา ๗๙ (๑) แลว แตอยากจะแสดงเจตนารมณไวตรงนี้ในมาตรา ๒๙๓ (๑) 

ดวย ใหคลุมและสงเสริมการศึกษาปฐมวัยใหเขมแข็งขึ้น เพราะนั่นคือขอบกพรองของ

รัฐธรรมนูญฉบับที่แลว แลวเราทําใหเขมแข็งขึ้นในฉบับนี้ กราบขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ขอบพระคุณมากครับ ขอยืนยันซ้ําอีกครั้งนะครับ มาตรานี้ผานแลวนะครับ ขออนุญาต

ตอไปมาตรา ๖๓ วรรคสอง กรรมาธิการขอเพิ่มครับ 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ไหนครับ จะอภิปรายเรื่องการศึกษาหรือเปลาครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :   สั้น ๆ ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เร่ืองการศึกษาผานแลวนะครับ 

   นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :    สั้น ๆ ครับ สั้น ๆ   

  นายประดิษฐ เหลืองอราม  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตเรียนถาม    

นิดเดียวครับ กรณีที่เราผานมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่งไปนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ถาเราขืนอภิปรายตอไป และประเดี๋ยวแตกประเด็นไปเปนการเรื่องใหญ ยอนไปไมได     

อีกแลวนะครับ ตองขออนุญาตนะครับ ตองขอประทานโทษ  

  นายประดิษฐ เหลืองอราม  :  เรียนถามทานประธานวา ถาหากวาอนุบาล

นี่เราจะใหหนวยงานไหนลงไปดําเนินการที่เปนรูปธรรมครับ หลักจากที่เราประกาศใช

รัฐธรรมนูญแลวครับ ชั้นอนุบาลนี่ครับ เราจะใหหนวยงานไหนลงไปทําครับ  

 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๖๖/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  อันนี้ 

เห็นวาจะบันทึกในเจตนารมณอยางที่วาใชไหมครับ ใหองคการประถม โอ.เค. (O.K.) 

ครับ จะยืนยันหรือครับ หรือทําอะไรครับ ครับ พยักหนา 

  นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ    :   ทานประธานที่ เคารพครับ  กระผม               

นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ ครับ ผมกับคุณวิทธยา บริบูรณทรัพย ก็นั่งปรึกษากับกลุม  

อยูดวย และโดยหลักการแลวก็ไดหารือกับกรรมาธิการแลวนะครับวา ในเรื่องของการที่ 

จะไดสงเสริมทั้งคุณภาพการศึกษาก็ด ี

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

กรุณาอยาอภิปรายตอนะครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  : ไมใชอภิปรายครับ ผมคุยกับคุณวิทธยา

อยางนี้ครับวา ในกรณีที่การเรียนฟรีนะครับ คาใชจายนี่ ควรจะบันทึกลงในเจตนารมณ

ดวย  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ยืนยันไปแลว ยืนยันแลววาบันทึกเจตนารมณแนนอนครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  คืออยางนี้ครับทานประธาน ทานประธาน

ฟงสักนิดหนึ่งครับ ในเรื่องของการเรียนฟรี คาใชจายเรียนฟรีนี่ เราอยากใหบันทึกใน

เจตนารมณวา ฟรีอะไรบาง 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ตกลงครับ ตกลงคุณชาติชายครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  : ในสวนของกอนปฐมวัยนี่นะครับ เราก็ไดคุย

กันแลวครับวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่ ที่พอจะมีงบประมาณนะครับ ในการจะดูแล

ในเรื่องของการศึกษานี่ พวกเรานั้นจะเขาไปชวยกันนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของ

การศึกษานี่ เราตองลงทุนนะครับ ทานประธานอยาเพิ่งตัดไปเลยนะครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : ไมใช

ตัดไปครับ แตผมวา 

 



 ๑๔๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 ดรุณี ๖๖/๓ 

 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  :  ก็คือหารือกัน หารือกันในกลุมแลววา 

อยากจะใหบันทึกในเจตนารมณของการเรียนฟรีนะครับ ใชจายฟรีอยางไร ชวยบันทึก

เจตนารมณดวยนะครับ 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

แนนอนครับ ขอบพระคุณครับ ขอมาตราตอไปเลย ๖๓ วรรคสองนะครับ กรรมาธิการ    

ขอเพิ่ม เชิญกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๖๓ วรรคสอง ซึ่งเปนสิทธิที่เพิ่ม 

ขึ้นใหมในเรื่องการรวมกลุมของขาราชการนั้น ขอเติมถอยคํานิดเดียวครับวา ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ เพราะการรวมกลุมของขาราชการนั้น มีขอยกเวนวา จะตองไมกระทบ

ตอประสิทธิภาพในการบริหารราชการและความตอเนื่อง ซึ่งจําเปนจะตองมีกฎหมายลูก      

มาเขียนวา การกระทําอยางไรถึงจะไมกระทบครับ ขออนุญาตเติมถอยคําตามที่กฎหมาย

บัญญัติครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เติมถอยคําตามที่กฎหมายบัญญัติอยางเดียว ทานสมาชิกมีใครขัดของบางไหมครับ         

มองแลววาไมมีใครขัดของ ก็ถือวาผานโดยเอกฉันทนะครับ เชิญไปตอ มาตรา ๘๓             

มีผูแปรญัตติ กลุมทานวิชัยครับ อยูไหมครับ 

   (นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ ไมอยูในที่ประชุม)  

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : 

กําลังประชุมอยู ถาขามไปตรงนี้ มันไป ๙๔ แขวนไวกอนหรือครับ กรรมาธิการครับ ๘๓         

ใหแขวนไวกอนนะครับ ก็ไป ๙๔ ของกรรมาธิการ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ   

 

                - ๖๗/๑ 

 

 

   



 ๑๔๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๗/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรา ๙๔ นั้น กรรมาธิการขอแกไขเล็กนอยนะครับ เผอิญในมาตรา ๙๔ นั้น       

เราเขียนบุคคลที่ตองหามนะครับ ไมใหใชสิทธิเลือกตั้ง (๑) นี่ เปนภิกษุ สามเณร นักพรต 

หรือนักบวช ครับ (๒) ก็ไปตอดวย ผูวิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ นะครับ              

ซึ่งทานภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ทั้งหลาย ทานเรียกรองวา อยาไปอยูในกลุม

เดียวกันไดไหมนะครับ กรรมาธิการก็ขออนุญาตยาย (๒) ไปเปน (๔) ครับ สลับกัน         

แคนั้นเอง ทานประธานครับ ขอจาก (๒) ไปอยู (๔)  ก็เลื่อน (๓) ขึ้นมา (๔) ขึ้นมา       

แลว (๒) ไปอยูใน (๔) เนื้อหาเหมือนเดิมนะครับ ขอยายที่ของวงเลบ็แคนั้นเองครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ ตามทันนะครับ ยายที่วงเล็บเทานั้น เนื้อหาทุกอยางเหมือนเดิม เห็นชอบ

นะครับ ผมเอาสัญลักษณของการพยักหนารับนะครับ ไมมีใครปฏิเสธนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ถือวา

ผานโดยเอกฉันทนะครับ ขอบพระคุณครับ ตอไป ๙๕ ครับ แขวนไวใชไหมครับ เชิญครับ 

กรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๙๕ ความจริงแขวนในเรื่อง

ถอยคํานะครับ คือ เดิมเขียนรวมกันวา ผูสมัครรับเลือกตั้งตองมีลักษณะดังตอไปนี้ก็คือ 

เชน (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัด หรือกลุมจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง ตรงนี้ทําให

หลายทานบอกวา การเขียนรวมกันไปนั้น ทําใหอานแลวเขาใจยากวา จะแปลความ

อยางไร จึงไดเขียนใหชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับวา (๔) เปนเรื่องของผูสมัครรับเลือกตั้งแบบ    

แบงเขตเลือกตั้ง ซึ่งเปนการเลือกตั้งในจังหวัด เพราะฉะนั้น (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) ซึ่งเปนเรื่อง

การมีถิ่นที่อยูในจังหวัด ก็เลยกําหนดเฉพาะเรื่องจังหวัด โดยตัดคําวา กลุมจังหวัด       

ออกนะครับ แลวก็ขออนุญาตเพิ่มเปน (๔/๑) สําหรับผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวน      

ซึ่งใชกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง  ตรงนี้ก็มาเขียนรับไดวา สําหรับการเลือกตั้งแบบ 

 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๗/๒ 

 

สัดสวนนั้น ก็ยังเอา (๔) คือเร่ืองถิ่นที่อยูมาใช แตใหแกไขคําวา จังหวัด เปน กลุมจังหวัด

โดยใชถอยคําวา แตลักษณะดังกลาว ในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัดใหหมายถึงกลุม

จังหวัด เขียนอยางนี้ก็จะทําใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นวา ถาสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต

เลือกตั้ง ก็จะดู (๔) ถามาสมัครเลือกตั้งแบบสัดสวน ก็จะมาดู (๔/๑) โดยไมปะปนกัน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ มองแลว ทุกคนก็เห็นชอบนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : ไมมี

ทานผูใดเห็นเปนอยางอื่น เห็นไปตามความคิดของกรรมาธิการนะครับ ขออนุญาตผาน

ครับ ขอบพระคุณครับ ๙๕ แลวไป ๑๐๖ ครับ มีผูแปรญัตติ กลุมทานศิวะ มีใครจะแทน     

ทานศิวะไหมครับ ไมเห็น เชิญครับ ทานประพันธหรือครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท สมาชิกสภา          

รางรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เปนผูเซ็นรับรองญัตติแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๖ เร่ืองที่มาของ

วุฒิสมาชิก ซึ่งเดิมไดมีการพิจารณาไปวา ใหมีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 

๑ คน จํานวน ๗๖ คน และมาจากการสรรหาจํานวน ๗๔ คน เปน ๑๕๐ คน หลังจาก      

ที่มีการพิจารณาไปแลวนะครับ ก็ไดมีการรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ นะครับ ไดมีการ

พิจารณาหารือกันวา จํานวนวุฒิสมาชิกจากการเลือกตั้ง ที่มาจากจังหวัดละ ๑ คน นั้น   

ในประการแรกเห็นวา นาจะยังไมตรงกับหลักความเสมอภาคของประชาชน เพราะ

พิจารณาจากจํานวนประชากรนะครับ ในแตละจังหวัดนี่ ถาหากใหจังหวัดละ ๑ คน        

นี่นะครับ ความไมเสมอภาคก็จะเกิดขึ้น ถาหากวามีการเลือกตั้งนะครับ สมาชิกวุฒิสภา

จํานวน ๑๒๐ คน นะครับ แลวนําจํานวนประชากรมาเฉลี่ยนะครับ ใหแตละจังหวัด คือ 

จังหวัดละ ๑ คน มีทุกจังหวัด แลวก็เพิ่มตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวนนะครบั 

ประมาณจังหวัดละ วุฒิสมาชิกคนละประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ คน ตอ ๑ คน นะครับ ถาเปน 

 

 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๗/๓ 

 

เหตุอยางนี้ก็จะทําใหเกิดความเสมอภาคนะครับ ของพี่นองประชาชนในแตละจังหวัด 

อยางกระผมยกตัวอยาง เชน กรุงเทพมหานครมีประชากรประมาณ ๕ ลาน ๖ แสนคน 

อยางนี้   ก็จะมี สว. ได ๑๐ คน นะครับ ขอนแกนนะครับ ก็จะมีได ๓ คน เชียงใหมก็จะมี

ได ๓ คน ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๖๘/๑ 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๖๘/๑ 

 

นครราชสีมาก็จะมีได ๔ คน อุบลราชธานีก็จะมีได ๓ คน ประชาชนก็จะมีสิทธิเสมอภาค

กันทุกจังหวัด มิฉะนั้นแลวนี่ กรุงเทพก็มี สว. ไดคนเดียวนะครับ เทากับระนอง สตูล 

นครนายก นะครับ โดยเหตุนี้นี่ทางกลุมของกระผม จึงอยากจะใครขอใหที่ประชุมได

พิจารณาวา สมาชิกวุฒิสภา จากการเลือกตั้งนี่นาจะมีจํานวน ๑๒๐ คน และสรรหา     

๔๐ คน รวมเปน ๑๖๐ คน นะครับ ถาหากวาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามสัดสวน 

อยางที่กระผมไดกราบเรียนเสนอนะครับ การแขงขันก็จะไมรุนแรงเหมือนกับจังหวัดเดียว 

คนเดียวนะครับ แลวก็ถาหากวา เปนลักษณะที่ใหมีการเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน นี่      

การแขงขันก็จะสูงมาก คนที่มีหัวคะแนนก็จะไดเปรียบ จึงขอกราบเรียนมา เพื่อโปรด

พิจารณาในประเด็นนี้ และอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือวา อยากเสนอวาใหวุฒิสมาชิก ไมวาจาก

การสรรหา หรือการแตงตั้งนะครับ จับสลากออก ในกรณีที่ครบ ๓ ปแรก ครึ่งหนึ่ง เพื่อให

มีการหมุนเวียนกัน ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

มาตรานี้แกไขเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นก็คงตองมีการขออภิปรายกันทั้ง ๒ ฝาย              

คือ ตามแบบ รูปแบบกรรมาธิการเดิม เพราะกรรมาธิการ ตกลงกับกรรมาธิการดวยแลว

หรือยังครับ  

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ยังครับ 

   นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เชิญครับ เชิญกรรมาธิการกอนครับ  

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ เร่ืองนี้เร่ืองใหญ เร่ืองนี้เราอภิปราย

กันเปนวัน แลวก็ไดคิดกันอยางละเอียด ตัดสินใจกันเปนเจตนารมณของสภา ไมใช              

เร่ืองเล็กเรื่องนอย ที่จะมาเก็บละเอียดในตอนทาย การพิจารณาอยางนี้นะครับ แลวการที่

เราจัดใหมีวุฒิสภาที่มีที่มาจากการสรรหาดวยนี่ ก็เพราะวา เราเห็นสภาพปญหาของ

วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่ชัดเจนอยูแลว แลวก็เปนที่มาของวิกฤติการเมือง 

จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติรัฐประหารมาเปนสภาของเรานี่ เราจะไมเปลี่ยนเลยหรือครับ       

เห็นไหมครับ เสียงเรียกรองของประชาชนในตอนแรกนี่ คือ  ไม เอาวุฒิสภาเลย  ไม เอา     



 ๑๔๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๖๘/๒ 

 

เลือกตั้งเลย  เราสรรหาทั้งหมด  แตแลวก็มีกระบวนการที่อยากใหมีการเลือกตั้ง

กรรมาธิการไมยอมเปลี่ยนวา เอาเลือกตั้งสักสวนหนึ่ง เพราะวาใหมีเสียงจากประชาชน

ดวย ใหมีการสรรหาจากคนที่เปนผูทรงคุณความรูในสังคม เปนหลักเปนเกณฑใหกับ

บานเมืองเขามาดวย เปนระบบผสม ซึ่งประชาชน จากที่เราไปสํารวจก็ตรงกันวา ขอเปน

ระบบผสมเถอะ  จะไดถวงดุลกันและกันนะครับ  ก็ออกมาเปนรางตัดสินใจของ

คณะกรรมาธิการ ที่มีการอภิปรายและตัดสินใจกันจริง ๆ ลงมติกันจริง ๆ เปนระบบผสม 

๗๖ กับ ๗๔ เขามาสูสภาแหงนี้ ทานก็อภิปรายกันจริง ๆ เราก็ชี้แจงกันจริง ๆ ทั้ง ๒ ฝาย

แลว ก็ลงมติกันไป ๗๖ กับ ๗๔ เหตุผลอยูตรงนี้ครับ ถาเราใหสัดสวนของฝายใดฝายหนึ่ง

มากกวากันเกินไปนี่ อีกสวนหนึ่งจะไมมีความหมายครับ ทานประธานครับ อีกสวนหนึ่ง        

ก็จะกลายเปนไมประดับเทานั้นครับ เราอยากเห็นวุฒิสภาที่เหมือนกับในอดีต ที่มี                

ไมประดับที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนหลักใหกับบานเมืองอยูสามสิบ สี่สิบคน เทานั้น               

หรือครับ แลวก็ถูกเอาต โหวต (Out vote) ดวยฐานคะแนนจัดตั้งจากทางการเมืองบาง 

จากการขายตัวบาง  อยางนี้ครับ  ทานประธานที่ เคารพครับ  เมื่ อป  ๒๕๔๓  นี่              

พรรคการเมืองยังไมรูเลยนะครับ ไมรูตัววาจะตองสงคนของตัวเขาไปเปนวุฒิสมาชิก             

ถึงไดมีโอกาสที่จะไดคนดีเขามาบาง แตหลังจากนี้ครับ เขารูกันหมดครับ วา ตองยึดฐาน

วุฒิสภา เพราะมีอํานาจ ------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                     - ๖๙/๑ 

 

    

 

 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           เกศราภรณ ๖๙/๑ 

 

เพราะฉะนั้นการที่นักปราชญราชบัณฑิต ปูชนียบุคคลจะไปชนะในการเลือกตั้ง                          

โดยไมผานการสนับสนุนจากฐานคะแนนของพรรคการเมือง ผมวาหวังไดยากมาก                     

เลยครับ ทานประธานที่เคารพครับ แลวทานครับ เราไปแบงใหเลือกตั้งมา ๑๒๐ คน                   

จาก ๗๖ จังหวัด ไมมีหลักที่จะบอกวาเราจะคํานวณจากอะไร ทานที่เสนอก็อยากใหคิด

จากสัดสวนของจํานวนประชาชน ทานประธานครับ จํานวนประชาชนนี่ เรามีตัวแทน                        

เขามาที่สภาผูแทนราษฎรแลว ในวุฒิสภานี่ขอเปนตัวแทนของใครครับ ก็เปนตัวแทนของ

ประชาชนโดยจํานวนอีกนี่ก็ เหมือนเดิมครับ เปนตัวแทนของคนกลุมเดิมที่ลงตัว                         

แลวก็จัดสัดสวนออกมาเปน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คนนั้น พอจะมีคําอธิบายไดครับ

ทานประธานครับวา ทานเปนตัวแทนของจังหวัด เปนนักปราชญราชบัณฑิตที่ผูคน                         

ในแตละจังหวัดทานเคารพนับถือ สงเขามา เลือกเขามาเปนหลักใหกับบานเมือง                          

ไมใช เอาตามกลุมผลประโยชนหรือกลุมคนของตัวครับ  ก็โดยความเคารพครับ                          

ทานประธานครับ กระผมก็เขาใจวา กระบวนการทํางานตรงนี้มาถึงขั้นตอนนี้ เราก็นาจะ

เก็บละเอียด ดูแลเฉพาะประเด็นสําคัญ แตถาเผื่อสภาถูกพลิกกลับเขาไปอยางไมมีรอง                

มีรอย ทานครับ ไมมีเหตุผลที่มา เดี๋ยวก็จะมีเสนอวา แลว สส. เอาลดเหลือ ๓๒๐ ดีไหม 

เอากลับไปที่สัดสวน  ๒๐๐   ๒๐๐  ดีไหม  แลวปญหาอื่น  ๆ  ก็จะตามมาอีกครับ             

ทานประธานครับ ถาทานประธานดูที่เราทําวันนี้ทุกเรื่องเลยครับ ไมมีครับที่จะยัดไส                          

เร่ืองชนิดที่พลิกฟาพลิกดินอะไรอยางนี้นะครับ ก็ดวยความเคารพทานประธานครับ อันนี้

ผมไมไดทราบที่มาที่ไป แลวกรรมาธิการก็ไมไดเห็นชอบดวย ผมไมเคยเห็นชอบอันนี้ครับ 

ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานเลขายื่นมาใหตรงนี้ เขาคงตรวจสอบ แลวก็คงเปนญัตติที่ ๘                 

ที่ครบถวน ทานวุฒิสารครับ  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทาน

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ กระผม วุฒิสาร  ตันไชย กรรมาธิการ และ

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมขออนุญาตอภิปรายประเด็นสั้น ๆ ครับ ที่เกี่ยวของกับเร่ือง

ของที่มา  และสัดสวนจํานวนของวุฒิสภา ในฐานะที่เปนผูสนับสนุนญัตตินี้ครับ ผมคิดวา 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)          เกศราภรณ ๖๙/๒ 

 

ประเด็นเหตุผลหลักที่กระผมพยายามนําเสนอ เห็นดวยกับสัดสวนของการเลือกตั้ง       

สว. ๑๒๐ คน และสรรหา ๔๐ คน นั้น กระผมมีเหตุผลสองสามประการที่ขออนุญาต        

กราบเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิกดังนี้ครับ ประการแรก ผมคิดวา ประเด็น

ปญหาของสมาชิกวุฒิสภา ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้น ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน

นั้น ประเด็นหลักของปญหาและการถูกแทรกแซงก็เกิดขึ้นจากการที่รัฐธรรมนูญไป

กําหนดใหอํานาจของวุฒิสภามีหนาที่ในการสรรหา หรือคัดเลือกผูมาดํารงตําแหนง

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผมคิดวา ประเด็นนี้คือประเด็นที่มีความสําคัญมากวา ทําให

ระบบการเมืองและผูที่ตองการที่จะมีอิทธิพลตอวุฒิสภานั้นเขามาครอบงํา แตอยางไร     

ก็ตามครับ ผมคิดวาวุฒิสภาที่ผานมา ที่ผานจากการเลือกตั้งของประชาชนเอง ก็มีทั้ง

วุฒิสภาที่อาจจะถูกครอบงํา และก็มีวุฒิสภาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี ดังนั้น

หลักประกันที่บอกวา การสรรหาจํานวนมากจะแกปญหาเรื่องนี้ได กระผมก็ยังไมคอย

แนใจ กระผมก็ยังคอนขางมั่นใจวา การเลือกตั้งจากประชาชนนั้น อาจจะมีความยึดโยง

กับประชาชนมากกวา ดังนั้น เมื่ออํานาจหนาที่ของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ที่เรา

กําลังพิจารณานั้น มีหลักการที่เปลี่ยนไป สําคัญมาก ๒ ประการ ก็คือวา ประการแรก     

ก็คือวา วุฒิสภาไมไดมีอํานาจในการที่จะเปนคนเลือกผูมาดํารงตําแหนงองคกรอิสระ   

อีกแลว มีหนาที่เพียงใหความเห็นชอบ แตอยางไรก็ตาม เราไปคงอํานาจเรื่องของการ     

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไวที่วุฒิสภา ดวยเหตุผลนี้ละครับ กับเหตุผลที่เรา

ตองการ ที่เราอภิปรายกันวา การมี ๒ สภา นั้น เราตองการใหวุฒิสภานั้นเปนสภา

กลั่นกรองกฎหมาย  เปนสภาที่ มีความแตกตางและมีจุดที่ มีความหลากหลายใน       

ความคิดเห็น ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

             - ๗๐/๑ 



 ๑๕๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      รัศมี ๗๐/๑ 

 

เปนสภาที่ประกอบไปดวยคนที่มีประสบการณในการบริหารในบานเมืองตาง ๆ เราจึงไป

กําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขามาสูตําแหนงวุฒิสภาไวคอนขางสูง เรามีการเปลี่ยนแปลง

เร่ืองคุณสมบัติของผูจะเขามาจากวุฒิสภา จาก ๒ ป เปน ๕ ป กระผมคิดวา สิ่งเหลานี้คือ

ความพยายามในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไดพยายามเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ เพื่อเปน

หลักประกันวา เราจะไดวุฒิสภาที่มีคุณสมบัติอยางที่เราตองการ คือ เปนสภาพี่เลี้ยง คือ

เปนสภากลั่นกรองกฎหมายเปนหลัก แตเหตุผลที่กระผมยังยืนยันวา มีความเห็นวา

วุฒิสภาในสัดสวนที่มาจากการเลือกตั้งควรจะมากกวามาจากการสรรหาอยาง              

มีนัยสําคัญนี้นี่ มิใชเปนความแตกตางเพียงสัญลักษณ ผมกราบเรียนวา สัดสวน ๑๒๐ 

กับ ๔๐ นั้น มีความหมายวา ๔๐ ที่มาจากการสรรหา คือ การเปดโอกาสใหมีที่ยืนของ

บุคคลที่อาจจะไมสามารถผานจากการเลือกตั้งได แตเปนตัวแทนกลุมอาชีพจริง ๆ ผม

ยกตัวอยางขอดีของการแตงตั้งวุฒิสภาในบางครั้ง เราจะเห็นวาเรามีวุฒิสภาที่เปน       

คนพิการ ที่มายืนอภิปรายอยูในสภานี้แลวนั่งไมไดตลอดชีวิต แตมีสิทธิไดเปนวุฒิสภา 

ดังนั้น กระผมยังเคารพในที่มาของระบบ ของการสรรหาที่จะหาตัวแทน หรือบุคคลที่จะ

มาดูแล ปกปอง และเสนอแนะเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยู แตอยางไรก็ตามครับ      

ดวยเหตุผลที่กระผมกราบเรียนวา เมื่อเราใหอํานาจวุฒิสภาไปในฐานะที่ตองถอดถอน

นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ความชอบธรรมที่สําคัญมาก ก็คือ ผูถอดถอนนี่ก็ควร

ตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนสวนใหญ ดวยเหตุผลนี้แหละครับ กระผมจึง

เสนอสัดสวนวา ๑๒๐ กับ ๔๐ ดวยเหตุผลที่วา ในมาตรา ๒๖๒ การริเร่ิมการถอดถอน    

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มาจากวุฒิสภาตองใชหนึ่งในสี่ นั่นก็คือ ๔๐ คน ครับ      

แตอยางไรก็ตามในการลงมติในมาตรา ๒๖๕ ตองใชเสียงสามในหา นั่นก็แปลวา สมาชิก

ที่มาจากการแตงตั้ง ซึ่งอาจจะถูก อาจจะบอกวา ถูกแตงตั้งมาจากกรรมการสรรหานั้นนี่ 

สามารถริเร่ิมถอดถอนไดครับ แตไมมีอํานาจถอดถอน เพราะฉะนั้นนี่ดวยตรรกะแบบนี้

ครับ กระผมจึงคิดวาเหตุผลที่เราเปลี่ยนอํานาจหนาที่ของ สว. โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ไมไดใหมีอํานาจในการแตงตั้งผูมาดํารงตําแหนงในองคกรอิสระนี่ ผมคิดวา ความกลัว

หลายเรื่องที่ประสบการณในอดีตของ สว. นั้น อาจจะเปลี่ยนไป  ประการสุดทายครับ       

ที่ในญัตตินี้มีการเสนอใหมีการออกทุก ๓ ป เหตุผลหลัก ก็คือวา จะมีการเปลี่ยนแปลง



 ๑๕๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     รัศมี ๗๐/๒ 

 

กลุมครึ่งหนึ่ง ไมวาจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการสรรหาทุก ๓ ป นั่นก็แปลวา     

ใน ๓ ปแรกอาจจะมีคนมีวาระเพียง ๓ ป  นะครับ แตวาจากนั้นจะมีระบบที่มีการเปลี่ยน

ถายบุคคล ๑๖๐ คน นี้ทุกครึ่งเทอม (Term) อันนี้ก็จะเปนหลักประกันอีกหลักหนึ่งครับที่

จะทําใหทุกคนตองแสดงบทบาทของตัวเอง และจะตองเปนกลาง การครอบงําตาง ๆ ก็จะ

ทําไดยากขึ้นครับ ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ครับ กระผมจึงขออนุญาตอภิปรายสนับสนุน

ญัตตินี้ในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม

ขอเสริม 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เชิญครับ กรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ ขณะนี้เปนกรรมาธิการเสียงขางนอยนะครับ ดวยความเคารพ

ตอทานอาจารยวุฒิสารอยางยิ่งครับ เพราะขณะนี้ก็เปนลูกศิษยทานครับ ทานสอนผม  

นะครับ เร่ืองของหลักการ เร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองอะไรทุกอยางนะครับ ทานได

อภิปรายแบบนี้นี่ครับ เมื่อวันกอนนี้นะครับ อยางเดียวกันนี้ แลวก็นําเสนออยางนี้ 

ครบถวนครับ เพราะทานเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยตอนนั้นนี่นะครับ แลวก็สูกับ

กรรมาธิการเสียงขางมากนี่นะครับ แลวผมก็ขอยอนประเด็นไปนะครับวา ประเด็นนี้นี่เปน

ประเด็นที่สําคัญ แลวเราก็ไดสูกันมาเปนระยะเวลายาวนานในกรรมาธิการยกราง 

จนกระทั่งทาน วุฒิสารไดกรุณากลายเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ผมเองนี่ไมใชวา    

ผมเห็นดวยทั้งหมด แตผมตองยอมรับนะครับในเสียงและความเห็นของกรรมาธิการ    

เสียงขางมากนะครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                     - ๗๑/๑ 

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๗๑/๑ 

 

เพราะวา ถือวาไดไตรตรองกันมาดีแลว รอบคอบดีแลว และดวยความเคารพตอทานผูวา 

พี่ศิวะที่เคารพยิ่งของกระผมนะครับ เมื่อวานนี้ทานไดกรุณาพูดถึงกระผมนะครับ วา      

ไมอยากใหกระผมไดตําหนิ กระผมมิอาจที่จะตําหนิทานผูอาวุโสนะครับ ไมวาจะเปน

ปราชญ หรือวาทานผูวา ทานที่มีความรูนะครับ แตวากระผมเคยถูกตําหนิมาแลวนะครับ 

จากทานอาจารยการุณ  ขออนุญาตที่เอยนามวา ชักเขาชักออก นะครับผม ตองขออภัย

นะครับ วาพูดไปแลว เอะ นี่เปลี่ยนนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปกลับมาหรือเปลานะครับ 

ผมขอกราบเรียนวา ก็คงจะเปนอยางที่ทานพี่ศิวะนะครับ ใตเทาทานไดกรุณาพูดถึง     

เมื่อวานนี้นะครับ ทานไดกรุณาบอกวา เร่ืองของจํานวนนี่เปนเรื่องใหญ เปนเรื่องสําคัญ  

ถาเราพูดไปแลวนะครับ ลงมติไปแลว ปรับเปลี่ยนนี่ มันจะตราตรึงติดอยูในประวัติศาสตร

นะครับ วาวันนี้วาอยางนี้ จํานวนนี้ พรุงนี้เปลี่ยนไปอีกแลว แสดงวาสภาแหงนี้มิได

รอบคอบหรืออยางไร และกระผมขอกราบเรียนวาอยางนี้ครับ วา กระผมไมอยากใหมี

เสียงตําหนิในหมูประชาชนทั่วไปวา เหตุที่เปลี่ยนนี่ เพราะวาจํานวนมันนอยเกินไป        

ไมเพียงพอตอการเขาแขงขันกันของผูที่ประสงคจะเขารวมในการแขงขันในตําแหนง

วุฒิสภา แลวถาหากวา ที่ประชุมแหงนี้นี่นะครับ มีทานหนึ่งทานใดนี่นะครับ เสร็จแลวนี่  

ถาเราลงมติไปขยายเปน ๑๒๐ นี่นะครับ แลวทานที่นั่งอยูในที่นี้นี่นะครับ ไปลงแขงดวย 

ไดสิทธิดวยนี่ อะไรจะเกิดขึ้นครับกับแผนดินนี้ ตอบคําถามไมไดครับ ตรงนี้อันตรายที่สุด

ครับ กระผมพูด กระผมไมประสงคที่จะกระทบกระเทือนตอจิตใจของผูใดเลย จะเห็นได

เลยวา ทุกครั้งที่กระผมพูดนี่กระผมไมเคยแตะเรื่องผลประโยชนของผูหนึ่งผูใดเลยนะครับ 

ที่ทานตองการที่จะไปสูตําแหนงใด ๆ นะครับ ที่จะมี หรือพึงมี หรือเกิดมีขึ้น โดยอาศัย

รัฐธรรมนูญฉบับที่เรากําลังรางกันอยูนี้ แตกรรมาธิการยกรางนี่กระผมเชื่อวา ไมมี

ผลประโยชนใด  ๆ  ทั้ งสิ้น  เพราะวาเขาถูกล็อก  (Lock) ไวหมดแลวใช ไหมครับ              

โดยรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ นะครับ ทานอาจารยวุฒิสารทานก็ไมไดมีผลประโยชนอะไร

หรอก ทานก็ไมไดเปนตําแหนงใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ แตวาทานผูอ่ืนนี่กระผมขอรักษา

ศักดิ์ศรี เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของทานไวดวยชีวิตของกระผมนะครับ วา ทานจะตองไมถูก

ตําหนิใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ วา ทานเปดชองใหพวกเรากันเองหรือเปลา แตกระผมมิไดกาว

ลวงไปถึงขนาดจะไปคิดวาเปนถึงขนาดถึงเพียงนั้น ซึ่งกระผมเชื่อวา  จะไมมีถึงเพียงนั้น   



 ๑๕๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๗๑/๒ 

 

แตอยาใหมีฉายาหรือมีเงาแหงการตําหนิขึ้นไดเลยนะครับ ในสภาแหงนี้ครับ ขอบพระคุณ

มากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานสมาชิกครับ ก็มี ขออนุญาตปรึกษาหารือ เดี๋ยวปรึกษานิดเดียว นิดเดียวรับรอง       

เขียนชื่อทานการุณไวแลวครับ นี่ยืนยันครับ ขอปรึกษาหารืออยางนี้วา เร่ืองนี้เปน       

เร่ืองใหญ คงจะตองมีการพูดกันอีกหลายทานนะครับ เกรงจะกระทบกระเทือนกับเวลาที่

จะพัก กลัวไมตอเนื่อง ก็มีคนหารือบอกวา จะไมพักรับประทานอาหารละวันนี้ ถาเห็นดวย

ละก็ ทานประธานนรนิติก็จะมารับชวงตอจากกระผมเมื่อเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ไมพัก

รับประทานอาหาร ใครอยากพักรับประทานก็ออกไปทานอาหาร พอโหวตก็วิ่งกลับมา 

อยางนี้ตกลงไหมครับ 

          - ๗๒/๑ 



 ๑๕๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๗๒/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ขออนุญาตทางนี้ ถาทานประธานฟง 

ผมเกรงวา ถาฟงความเห็นผมแลว เกรงวาอาจจะตองพักกันกอนที่จะพิจารณาตอ      

ดวยซ้ําไป 

  นายเดโช สวนานนท   (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่สอง)  :  

เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

ตองหนีออกมาจากขางหนาตรงนั้นนะครับ หลุดกระเด็นมาหลบมุมอยูที่นี่ ดวยความ

ตระหนกตกใจกับนั่งตรงนั้นประจันหนากับกรรมาธิการเกินไป ยอมรับวา ระยะนี้

หวาดกลัวมาก ทานประธานครับ ขอหารือเร่ืองสําคัญในมาตรานี้ดวย ผมเกรงวา หากเรา

เดินหนาตอไป เกรงจะถลํามากเกินไป แลวการกระทําของเราจะกลายเปนการกระทําที่  

ขัดตอรัฐธรรมนูญ  ทานประธานที่ เคารพครับ  ทานกรรมาธิการที่ เคารพทุกทาน          

เพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกทาน อยากเชิญชวนทุกทานตั้งหลักนิดหนอย เรียกรองใหทุกทาน

ดูรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา ๒๘ วรรคสองใหดี ๆ ขอที่ ๑ ขอที่ ๒ เรียกรองใหทาน   

ดูวิธีการประชุมตามขอบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทานประธานครับ 

ทานดูวิธีการประชุมในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ   ทานอาจจะไมตองดูที่รับ

หลักการวาระที่ ๑ ที่ ๒ ก็ได แตทานมาดูในการพิจารณาที่วาระที่ ๒  ที่ ๓ ตอเนื่องของ

การพิจารณารางพระราชบัญญัติ โดยใหทานดูที่ขอ ๑๒๐  ๑๒๑  ๑๒๒  และ ๑๒๓

ตอเนื่องกัน มาประกอบการพิจารณาในการพิจารณารัฐธรรมนูญของเราฉบับนี้ดวย       

ขอที่ ๓ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ป ๒๕๔๙ ไมมีบทบัญญัติในการพิจารณารัฐธรรมนูญ

ละเอียดลออมากนัก รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘ ฉบับชั่วคราว ถาผมจําไมคลาดเคลื่อน  

บอกไววา หากการใดที่ไมมีรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเปนการชัดแจงใหใชวิธีประเพณีปฏิบัติ

ของรัฐธรรมนูญหรือของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผานมา นี่คือ กระบวนวิธี

พิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ ทานครับ เปนประการสําคัญ ขอที่ ๑ จากเหตุผล ขอที่ ๑ 

นี้ การกระทําของเราในขณะนี้กําลังกาวลวงไปสูการพิจารณาบทบัญญัติมาตราที่เราได

พิจารณาผานไปแลว และมีมติครบถวนเรียบรอยแลว ทานดูสิครับวา ไมมีบทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ ไมมีขอบังคับใด ๆ เขียนไวใหทานถอยกลับมาดึงมาพิจารณาใหม โดยใชวิธี  



 ๑๕๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๗๒/๒ 

 

กระบวนการอยางนี้ เรียกวา ชักเขาแลวก็ชักออก แลวก็ชักเขามาใหเสนอพิจารณาใหม 

กระทําอยางนี้ ไมมีบทบัญญัติใดเขียนใหทานทําได การกระทําของทานที่กระทําอยางนี้

เทากับการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไดผานมติไปแลว และรัฐธรรมนูญยังไมไดประกาศใช 

แตทานไดใชเงื่อนไขในหองประชุมนี้กระทําการเสนอรางแกไขเพิ่มเติมใหมในรัฐธรรมนูญ

มาตรานั้น ๆ อีกเบิ้ล (Double) ซอนแลวครับทาน ทานกําลังพิจารณาซอนมาตราที่ผาน

การพิจารณามีมติไปอยางครบถวนแลว ทานตามชา ๆ ทานดูละเอียด ๆ ทานดูชา ๆ 

แมแตเงื่อนไขในการพิจารณาตาม มาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ไมใหเงื่อนไขของทาน          

ทําอยางนี้ได ขอที่ ๒ ขอความกรุณาทุกทานไดโปรดไปเปดดูรัฐธรรมนูญชั่วคราว        

มาตรา ๓๐ ดวยครับ ชา ๆ ครับ ทานที่เคารพครับ ทานกรุณาพลิกเปดไปดูรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓๐ ชั่วคราวดวยครับ ป ๒๕๔๙ เหลานี้ มาตรา ๓๐ เขาบอกวาอยางไรครับ      

เขาบอกวา เมื่อทานพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้เสร็จเรียบรอยแลว เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว

นะครับ เขาใหทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  นะครับ ทําการไปพิจารณากฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยเรื่องการเลือกตั้ง ---------------------------------------------------- 

 

       - ๗๓/๑ 



 ๑๕๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๗๓/๑ 

 

ขอย้ํา วาดวยเรื่องการเลือกตั้ง เฉพาะในสวนที่จําเปนเทานั้น ทานครับ ทานไปออก

กฎหมาย  ทานกรรมาธิการยกรางครับ  หลังจากเราพิจารณารัฐธรรมนูญฉบับนี้          

เสร็จไปแลว ทานจะไปพิจารณา วาดวยเรื่องการสรรหาอยูตรงไหน ทานชวยเปดดู

รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ ชั่วคราวครับ ไมมีบอกใหทานไปยกรางวาดวยระเบียบวิธีการ   

สรรหานะครับ แลวทานจะไปเขียนวาดวยเรื่องการสรรหาในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู

วาดวยการเลือกตั้ง สส. สว. และการสรรหา สว. ทานกําลังเขียนกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญเกินกวาอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้ใน   

มาตรา ๓๐ ทานประธานที่เคารพครับ เรากําลังเดินถลําลึกลงไปแหงความผิดพลาด      

หรือเปลา ทายที่สุดจะมีผู เสนอบอกวา ทานพิจารณารัฐธรรมนูญไมจบ ไมเสร็จ          

เพราะอะไร เพราะทานมีเร่ืองการสรรหา สว. ดวย ทานกรรมาธิการยกรางครับ ทานจะไป

ยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องการเลือกตั้งและสรรหา สว. ไดอยางไร       

เพราะอํานาจหนาที่ของทานไมไดไปทําเรื่องการสรรหา สว. หรือทานกําลังจะอางวา

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหมของทาน มันจะไมเกินไปหรือ

ครับ อํานาจหนาที่ของทานมา ผมคิดวา เพียง ๒ ขอนี้นี่นะครับ เรากําลังทําอะไรกันอยู

ครับ และยังมีอีกหลายมาตราที่ทานกําลังเสนอมา เชน มาตราที่พิจารณาผานไปแลว 

อนุมัติไปแลว มีมติไปแลว ถกเถียงกันทั้งวันเชนกันครับ ในเรื่องมาตราอะไร นั่นคือ คําสั่ง

เรียกเอกสาร เรียกบุคคล ในคณะกรรมาธิการก็พิจารณาจบและผาน มีมติแลว ทานก็

กําลังเสนอเขามา โดยอาง ๖๐ ชื่อ ทานที่เคารพ ทานชวยดูมาตรา ๒๘ วรรคสอง         

การเสนอญัตติไมมีบอกวา ใหเสนอดวยชื่อกี่ชื่อ แตเขาบอกวาใหเห็นชอบตองเสียง     

สามในหา ถาหากพิจารณานอกจากญัตติที่แปรญัตติตามมาตรา ๒๗ และตามรางที่

คณะกรรมาธิการเสนอเรามา ทานชวยหาหนอยเถอะครับวา เขาใหเขียนญัตติใหม      

โดยเขียนญัตติตอนนี้ ที่จะแกไขเพิ่มเติมมติที่ผานไปแลวนี่ ทานชวยเปดหาใหผมดูหนอย

ครับวา เขาใชเสียงสามในหาอยูตรงไหน ทานหาเห็นหรือยังครับ ทานครับ ผมไมอยากพูด

รายละเอียดใหยาวกวานี้ แตเอาเพียงยอ ๆ เทานี้กอน ยังมีอีกเยอะครับ ที่ทานกําลัง     

หลงทางอยู และคลาดเคลื่อน และผิดพลาดเขาไปอีก ยังมีอีกเยอะครับ ที่จะพูดคุยกัน

ตอไป  



 ๑๕๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รสรินทร ๗๓/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

เชิญทานอาจารยจรัญครับ ชวยตีความระเบียบที่ทานการุณวาดวยนะครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมขออางอิงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

๒๕๔๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งกอนนะครับ ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งนี่ เปนเพียงบทบัญญัติ

ใหอํานาจคณะกรรมาธิการไปดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

เพิ่มขึ้นดวยจากภารกิจหลัก ภารกิจหลักของเรา ก็คือ ยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ แลว

มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ก็ขอฝากดวยวา ถาทานรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหทานไป        

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมี    

การเลือกตั้ง ทานดูนะครับ ไมไดบอกวา หามไมใหมาบัญญัติ หรือวายกรางรัฐธรรมนูญ

เปนแบบนั้ นแบบนี้  เพราะฉะนั้ น ในส วนที่ เ กี่ ยวกับการ เลือกตั้ งนี่  เปนหน าที่                     

ที่คณะกรรมาธิการยกรางนี่ ตองไปดําเนินการยกราง สวนเรื่องนอกเหนือจากนั้นนี่        

จะกระทํา หรือไมกระทําเปนอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ควร หรือไมควร เปนอีกเรื่องหนึ่ง         

แตไมไดหมายความวา เราจะรางรัฐธรรมนูญใหมีการสรรหาวุฒิสมาชิกไมไดครับ         

เพราะถาทานอานวรรคสองตอไปสิครับ ทานประธานครับ เพื่อประโยชนแหงการขจัด 

สวนได เสีย  หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  ลงสมัคร รับเลือกตั้ ง เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ---------------------------------------------------------------------------- 

   

          - ๗๔/๑ 



 ๑๖๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๗๔/๑ 

 

หรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปนับแตวันที่พนจากตําแหนงกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ทานประธานครับ วรรคสองของมาตรา ๓๐ ชี้นํามาแลวครับ วาการ

เปนสมาชิกวุฒิสภาหลังจากใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ ไมจําเปนตองเลือกตั้งครับ    

ถาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตองไปลงสมัครรับเลือกตั้ง หาม แตถาจะไปเปนสมาชิก

วุฒิสภา จะไปดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีอยางไรก็สุดแทแต หาม นี่ครับ กระผม

ก็คิดวา สภานี้มีอํานาจที่จะออกแบบรัฐธรรมนูญวา จะใหมีวุฒิสภาหรือไมใหมี ถาใหมี 

ที่มาของวุฒิสมาชิกจะมาจากที่ไหน สภานี้ตัดสินใจไดครับ แลวเราก็ตัดสินใจไปแลวครับ 

เราตัดสินใจไปแลววา เรามีวุฒิสภา และเราก็ขอใหมีสมาชิกมาจากสองทาง เพื่อใหได

สัดสวนกัน ดุล คานกัน ไมใหเปนไมประดับของฝายใดฝายหนึ่ง เพราะฉะนั้นสัดสวนที่เรา

อภิปรายกันไปแลวลงมติกันไปชัดเจนเรื่องหลักการใหญ แกนกลางของระบบการเลือกตั้ง 

ระบบการเมืองของประเทศ สภานี้ไดลงมติไปแลวดวยเจตนาจริง ๆ ไมใชผิดพลาด

คลาดเคลื่อนในเทคนิค (Technique) แลวนี่เราจะมาเลนลิเกหรือใหเปนการทํางานของ

สภาครับ เราประกาศผลอยางนั้นออกไปใหประชาชนทราบ เปนที่รูกันทั่วประเทศแลว 

แลววันนี้ซึ่งเรากําลังจะเก็บละเอียด เร่ืองไหนที่เปนเรื่องถอยคํา เร่ืองไหนที่เปนเรื่อง

รายละเอียดปลีกยอย เร่ืองไหนแขวนไว เราเอามาเติมใหเต็ม ไมใชมาแปรญัตติ ตอนนี้

แปรญัตติไมไดแลวครับ ตอนนี้ถาทําก็เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงมติที่สภานี้ไดออกไปแลว 

ทานครับ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ไมไดใหสิทธิทํา แตเร่ืองที่ทํากันมานี่ทํากันมาเพราะ    

เห็นวา สภาเห็นวา เปนเรื่องเล็กนอย เร่ืองที่ปรับใหสมบูรณได แมแตวาผานวาระสอง     

ไปแลว กอนที่จะลงมติรับ หรือไมรับ ในวาระสาม สภาก็ยังมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง

แกไขถอยคําที่มันอาจจะขัดแยงตรงนั้นตรงนี้ได เพราะฉะนั้น นี่คือที่มาของการทํางาน     

ในวันนี้ครับผม ทานประธานครับ ไมใชวามาทําโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ ชอบครับ     

แตวาอยาถึงกับไปเปลี่ยนมติสําคัญที่สภาของพวกเราไดทําไปแลวเลยครับ นะครับ 

ไมอยางนั้นมันก็จะจารึกไปตลอดในประวัติศาสตรการเมืองไทยวา สภาแหงนี้ไมเปนโล

เปนพาย ทานสมาชิก ทานก็เคยวากลาวกรรมาธิการไวแลววา ไมใหกลับไปกลับมาจนหา

หลักหาเกณฑไมได เร่ืองนี้เหมือนกันครับ เอาอางเหตุผล อางหลักเกณฑอะไรที่ใหมกวา   

ที่เราไดรับพิจารณาไปแลวครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะเรียนขอความกรุณาทาน 



 ๑๖๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๗๔/๒ 

 

ผูแปรญัตติ ขอความกรุณาทาน ทานเห็นแกสภาเถอะครับ เร่ืองนี้ เปนเรื่องสําคัญ        

แลวกระผมก็ยอมรับการปรับแบบนี้อยางกลับหลังยูเทิรน (U-Turn) อยางนี้ไมไดจริง ๆ 

ครับ ทั้งนี้ โดยไมถึงกับจะตองอางมาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว   

นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ผมเขาใจวา 

   นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธาน ตอเนื่องนิดเดียว ทางนี้ครับทาน 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

เจาของญัตติ ใครนะครับ ก็ชัดเจนแลวไมใชหรือครับในเรื่องของขอกฎหมาย ไมตอง

ตีความอีกแลวนะครับ เอา เชิญครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

ผมเห็นดวยกับทานกรรมาธิการ ทานจรัญครับ ในกรณีที่เสนอญัตติเขามาใหม ในกรณี

เร่ืองที่เปนมติไปแลวไมได และผมก็ขีดเสนใตในขอบังคับเหลานี้เอาไวเหมือนกันวา     

การทําตอไปนี้ ก็คือ ที่ผานไปแลว ที่เปนมติไปแลว จะปรับปรุงถอยคําได ถอยคํานะครับ 

ได แตถอยคําใดถาเปนการเปลี่ยนหลักการของมติไปแลวนี่จะทําไมได อันนี้ทานประธาน      

ก็เคยรวมกันมานะครับ อันนี้ขอที่ ๑ เราเห็นดวยกันนะครับ ------------------------------------ 

    

                                                                                                                     - ๗๕/๑ 

    

 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 ศันสนยี ๗๕/๑ 

 

ขอที่ ๒ ครับ ทานดูมาตรา ๓๐ ใหดีนะครับวา วรรคที่ ๑ นั้นเขาบอกวา เมื่อกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ รัฐธรรมนูญไดผานเสร็จไปแลว ใหกรรมาธิการไปทําอะไรได

บาง ก็คือใหทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเกิดการเลือกตั้ง วาดวยเรื่องการ

เลือกตั้งใหเสร็จ เฉพาะในสวนที่สําคัญที่จําเปน ทานเห็นไหมครับวรรคหนึ่ง ทานกรุณาดู

วรรคสอง ดูดี ๆ ครับ ดูใหละเอียด วรรคสองนี่เขาเริ่มตนจั่วหัว เขาบอกวา เพื่อประโยชน

ของการขจัดสวนไดเสีย นี่คือวรรคสอง ไมใชใหทานไปรางใหมันเปนอยางไร เร่ืองราง    

ใหเปนอยางไรนั้น มันอยูที่วรรคหนึ่ง ทาน แตเพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย      

เขาหามพวกทานที่เปนกรรมาธิการ ๒ ปนี้ทานจะตองไมไปยุงเกี่ยวกับเร่ืองการเลือกตั้ง   

ก็ตาม แมแตใชถอยคําในการดํารงตําแหนง สว. ก็ตาม ก็ไมไดหมายความวา อนุญาตให

ทานไปเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งโดยใหมีกระบวนการ นอกจาก

คําวา เลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ทาน ดูใหดีครับ เพราะวรรคสองนี้วาดวยเรื่องการขจัด    

สวนไดเสียของพวกทานนะครับ ทานครับ ละเอียด ละเอียด นิดหนึ่งครับ เพราะวาแตละ

ประเด็น แลวเราจะตีความไขวเขวไปจนบอกวา อันนี้ก็โยงไปถึงใหสามารถแตงตั้งก็ได 

สรรหาก็ได เลือกก็ได ผมคิดวาไมใชครับ ผมก็มีความเห็นอยางนี้แหละครับ ไมไดขวาง

อะไร แตเพียงแตวาใหเราตั้งหลักกันใหดีไหม กรณีที่เราเสนอญัตติเพื่อเขามาแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในโอกาสที่รัฐธรรมนูญผานมติไปแลว และยังไมไดประกาศใช       

แตกลับมีญัตติเขามาแกไขเพิ่มเติม แลวการแกไขเพิ่มเติมสวนนี้มันเปนการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่ผานมติไปแลว และรัฐธรรมนูญนี้ก็ยังไมไดประกาศใช มันเปนการญัตติ 

ซอนเบิ้ลเขาไปในตัวนี้อีก ที่จะทําใหมอีก ทาน ทานลองดูดี ๆ หนอยครับ ที่สําคัญ         

การพิจารณาในสวนนี้ ๒๘ วรรคทาย วรรคสองตอนทายนะครับ บอกวา ตองใชสามในหา 

นะครับ คือ ๖๐ เสียง ทานลองทบทวนดูใหมครับวา เกินกึ่งหนึ่งนี่คืออะไรกันแน         

เสียงนะครับ อันนี้ก็ความเห็น ขอเสนอใหทานดูเทานั้นเองครับ เตือนกัน ถาเผื่อวามันใช      

ทานยืนยันเสียงผม ขางนอยจะเปนไรไปครับ มันก็ไปตามเสียงขางมากนั่นแหละ          

ผมก็ไมไดวาอะไรครับ เพียงแตสังคมทั้งสังคม คนอื่นเขาก็กําลังดูเราดวยเหมือนกันวา   

เราทําถูก ทําผิด ความเห็นของคนอื่นทั่วทั้งประเทศก็จะมีเหมือนกันนะครับ ทานครับ 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๗๕/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ความจริงที่เราผานมาก็เปนเรื่องถอยคํานะครับ สวนใหญ พอมาเจอ          

ตรงนี้แหละครับ มาตรานี้ แลวก็เร่ืองของหลักการ ซึ่งมีมติไปแลว ก็เปนประเด็นปญหา

อยางที่ตีความกันเมื่อสักครู แตวาที่ผานมา ผมเขาใจวาเรื่องถอยคําเล็กนอย หรือวาเรื่อง

ที่เรายังไมเคยมีมตินะครับ เร่ืองที่ไมเคยมีมติ เพราะเราสามารถมีมติได แตเร่ืองใดที่มี       

มติแลว ผมไมแนใจ เทาที่ฟงวาวา รับไมได จึงขอถามวา ญัตติที่เสนอเขามา ญัตติที่ ๘          

ผมเองก็เพิ่งไดรับเมื่อสักครูนี้เอง ถามวาญัตตินี้ยื่นกับใคร แลวก็ลงบรรจุระเบียบวาระแลว

หรือยังนะครับ นี่ทางปฏิบัติ ผมไดรับยื่นจากทานเลขามาตรงนี้ แลวก็ทําตรงนี้ ผมก็ตอง 

ขอถามวา หลักการจริง ๆ ตรงนี้แหละครับ ตามขอบังคับจริง ๆ นี่ เมื่อญัตติยื่นกับใคร          

คนนั้นลงบรรจุระเบียบวาระเมื่อไร อยางไร ใชไหมครับ มีใครตอบไดไหม เพราะวา       

เพิ่งไดรับจริง ๆ นะครับ โผลมาจริง ๆ ญัตติที่ ๘ แลวระยะเวลาที่ยื่นผมไมทราบครับ      

ไมทราบจริง ๆ ผมคือมีอยูญัตติที่ ๗ มีอยูในมือตลอดเวลา แตวันนี้เพิ่งไดรับเมื่อสักครูนี้ 

จึงไมทราบนะครับ เพราะในขณะนี้มีปญหา ก็ดีแลวนะครับ เพราะฉะนั้นที่เสนอวา      

เมื่อสักครูขอถอนนะครับ ที่วาไมพักรับประทานอาหาร พอดีถึงเวลาพักรับประทานอาหาร 

ใจเย็น ๆ จะไดไปรวมพิจารณากันที่หองอาหารกันอีกที ขออนุญาตพักการประชุม           

๑ ชั่วโมงครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๗.๒๙  นาฬิกา 



 ๑๖๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ดรุณี ๗๖/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๙.๑๘ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ

หลังจากเราพักรับประทานอาหาร ขอตอนะครับ วันนี้ยังมีเร่ืองอะไรตาง ๆ ทีนี้เร่ืองตามที่

แปรไวนะครับ ขอแขวนไวชั่วคราวกอนนะครับ กําลังดู อาจจะปรับปรุงตัวเขียนนิดหนอย 

ขอเอาเรื่องที่เปนเรื่องที่เราแขวนไว อันอื่น ที่ไมเกี่ยวกับที่เสนอใหมนะครับ มาพิจารณา 

เพราะฉะนั้นจะเริ่มจากมาตรา ๑๑๒ เชิญเลยครับ ทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ  ในมาตรา  ๑๑๒  นั้น  คงเดิมไวนะครับ แตวาใน  ๑๙๒  นั้น  ไดมีทานสมาชิก             

สภารางรัฐธรรมนูญขอใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไปเติมนะครับ เ ร่ืองเงิน             

ประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่น อันนี้เปนเรื่องวรรคหนึ่งนะครับ ไมใชเร่ือง

บําเหน็จบํานาญที่เราตัดทิ้งในวรรคสองไปแลวนะครับ เปนเรื่องเงินประจําตําแหนง      

และประโยชนตอบแทนอยางอื่นนั้น ทานสมาชิกสภารางไดอภิปรายในทิศทางที่อยากให

จายเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นนี่ ตองใหจายไดไมกอนวันที่เขา

รับหนาที่ ไมใชวันเลือกตั้งนะครับ อันนี้ก็ไปเขียนใหแลวนะครับใน ๑๙๒ ตอนทายนะครับ 

ขออนุญาตอานวา เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรี 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนํา     

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา อันนี้คงเดิมทั้งหมดนะครับ เติมคําเขาไปวา ซึ่งตองกําหนด          

ใหจายไดไมกอนวันเขารับหนาที่ ครับ ตามเดิมทุกอยาง เติมนิดเดียวครับ ตามความเห็น

ของทานทั้งหลายแลวครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

อันนี้ไปเติมตามที่มีการตั้งขอสังเกตกันเอาไวนะครับ ก็มีมติรับนะครับ ไมมีใครเห็นเปน

อยางอื่นนะครับ  



 ๑๖๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ดรุณี ๗๖/๒ 

 

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอเปนมติรับ          

นะครับ มาตรา ๑๙๒ ที่เพิ่มเติมเขาไปนะครับ 

 

   - ๗๗/๑ 

 



 ๑๖๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  สมร ๗๗/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขออนุญาตครับ ขออนุญาตทานประธานครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร กระผมขอใหย้ําเรื่อง มาตรา ๑๑๒ ที่วา คงรางเดิมนั้น คงรางเดิมกอนแกไข 

หรือที่ไดแกไขแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ ยกราง  

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ คือ หมายถึงโครงรางเดิมที่ผานการพิจารณาจาก

สภาแลว ที่แกไขแลวนะครับ คือไมแกไขในมาตรานั้นครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  หมายถึงที่ผานการแกไขแลวใชไหมครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ที่ผานการแกไขแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผานนะครับ     

เปนมติทั้ง ๒ มาตรานะครับ ตอไปทานเลขาครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไปเปน

มาตรา ๑๑๕ ครับ เกี่ยวกับการแทนในตําแหนงที่วางของ สว.  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานอัชพร

ครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๑๑๕ นั้น แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหความ

สมบูรณขึ้นนะครับ คือ ขอความเดิมที่นําเสนอนั้นยังมีขอความตกบางประการเกี่ยวกับ

วาระของคนที่เขามาแทนในชวงเวลาที่วาระยังไมหมด กับระยะเวลา ถาเหลืออยูนอย

เกินไปก็ไมจําเปนตองเลือกตั้งใหม แลวก็ไปเลือกตั้งตามกรณีปกติ เพราะฉะนั้นก็เลยเติม

ขึ้นไปวา และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงไดเพียง        

เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่วางลงจะเหลือไมถึง 

 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สมร ๗๗/๒ 

 

หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการเลือกตั้งหรือสรรหาก็ได นะครับ เปนการเติมขอความ

ใหสมบูรณขึ้นเทานั้นเองครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ขอมติผานนะครับ มาตรา ๑๑๕ เชิญทานเลขาตอเลยครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไปเปน

มาตรา ๑๑๖ กับมาตรา ๑๒๗ นะครับ ที่เกี่ยวกับอํานาจของวุฒิสภา  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอามาตรา ๑๑๖ 

กอน  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ มาตรา ๑๑๖ กับ มาตรา ๑๒๗ 

เกี่ยวเนื่องเปนการถอยคําครับ คือในการพิจารณานั้น ทางทานสมาชิกบางทานไดขอใหไป

ตรวจสอบวา หนาที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้จะมีหนาที่ทั้งเลือก ทั้งแตงตั้ง 

ใหคําแนะนํา หรือใหความเห็นชอบ ครบถวนทั้ง ๔ อยางหรือไมนะครับ คณะกรรมาธิการ

ไดพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อมิใหเปนปญหาในการใชถอยคําเชนนั้น จึงเห็นวาไมจําเปน

จะตองไประบุถึงรายละเอียดวา การกระทํา เลือก หรือแตงตั้ง หรือใหคําแนะนําอะไรก็

ตาม เพราะทายที่สุดแลวถอยคําทั้งหมดนั้นหมายถึงการที่วุฒิสภาจะพิจารณาในการที่จะ

ใหบุคคลใดดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ สวนกรณีใดจะใชวิธีเลือก 

กรณีใดจะใชการแตงตั้ง หรือใหคําแนะนํา ก็อยูในรายละเอียดของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ    

แตละเรื่องอยูแลว จึงขอความกรุณาใชคํารวมนะครับวา ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาให

บุคคลดํารงตําแหนงใด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงทุกกรณีอยูแลว

ครับ สวนมาตรา ๑๒๗ ก็แกไขใหถอยคําตรงกันครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิก             

เห็นไหมครับ ตามเอกสาร ขอผานมาตรา ๑๑๖ นะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๑๖๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สมร ๗๗/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมมีใครเห็นเปน

อยางอื่นนะครับ เปนมติเห็นดวยตามมาตรา ๑๑๖ แลวก็ขอมติผานมาตรา ๑๒๗ นะครับ 

ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ไมมีใครเห็นเปน

อยางอื่นนะครับ เปนมติครับ เชิญทานเลขาครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานอาจารย    

เจิมศักดิ์  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ผมตองกราบเรียนวา ผมตามไมทัน   

จริง ๆ คือ ขอยอนนิดเดียวนะครับทานประธาน อยาหาวาผมยอนเลย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตราอะไร  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : เดี๋ยวนะครับ มาตราที่มันแกเยอะ 

ผมพยายามอานแลวไปอางอิง แลวผมเปดไมทันจริง ๆ ขอความกรุณาอธิบายเทานั้น

แหละครับ กอน ๑๑๖ นี่นะครับ ๑๑๕  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ๑๑๕ ใชไหม ที่โยง

ใหนําบทมาตราอะไรตออะไรใชหรือเปลา ใชหรือเปลา  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ใชครับ ขอความกรุณาลง

รายละเอียดสักนิดหนึ่ง  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ         

ทานกรรมาธิการ  

   

                                                                                                              - ๗๘/๑ 



 ๑๖๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๗๘/๑ 

 

    ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานอัชพร 

ทานประธานที่เคารพครับ มาตรา ๑๑๕ ความจริงไมมีอะไรเลยครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

ขออนุญาตนิดเดียววา กรรมาธิการไมไดเขียนเรื่องการเขามาแทนที่ไวนะครับ สมมุติวา    

มี สว. คนหนึ่งอยูมา ๓ ปแลว สว. คนนั้นก็พนจากตําแหนงไป ตายหรืออะไรก็แลวแตนี่ 

คําถามคือ สว. คนใหมที่เขามาจะมีอายุกี่ป เดิมไมไดเขียนไวครับ เขียนเฉพาะ สส. ไว ก็

เลยขออนุญาตเขียนใน ๑๑๕ ดวยวา สว. ที่เขามาแทนคนที่เสียชีวิตไปนี่ ก็เขามาแทน

เฉพาะที่เหลืออยูเทานั้น ในวาระที่เหลืออยู ก็ ๓ ป ก็เปนหลักการทั่วไป แคนั้นเองครับ 

มาตราอื่นที่เขียนตรงโนน ตรงนี้ ตรงนั้น ก็เปนรายละเอียดเทานั้นเอง แตวาหลักการใหญ

ก็คือวา ตองการใหคนที่เขามาแทนนี่ แทนเฉพาะเวลาที่เหลืออยูเทานั้น ยกเวนถาเหลือ

นอยกวา ๑๘๐ วัน ก็ไมตองแทนก็ได แคนั้นเองครับ หลักการเปนอยางนั้นครับ  

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เขาใจแลวนะครับ 

เปนไปตามมติที่ลงไปแลว ทานอุทิศครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม อุทิศ ชูชวย 

ครับ ขออนุญาตยอนนิดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้นะครับมาตรา ๑๑๐ ทานประธานครับ        

ทานกรรมาธิการครับ ๑๑๐ เนื่องจากวา มีการแกหลายจุดเหมือนกันในชวงที่เราพิจารณา

กันนะครับ ใน (๘) ทานประธานครับ ที่ทานอาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ขอโทษที่เอยนาม

นะครับ ที่ทานไดตกลงในที่ประชุมคราวกอนหนาโนนนะครับวา (๘) นะครับ ที่บอกวาจะ

เติมขอความ ทั้งนี้ไมรวมถึงผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นครับ ทานครับ         

เพื่อความรอบคอบจะไดไมผานไปครับ ทานประธานครับ กราบเรียนทานกรรมาธิการครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานกรรมาธิการ

ครับ ทําใหความสบายใจ และยืนยันเปนลายลักษณอักษรเสียหนอย 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ ความจริงมาตรา ๑๑๐ (๘) นั้น มีการแกไข แลวก็ได

นําเสนอตอที่ประชุม เห็นชอบแลวนะครับ ขออนุญาตอานขอความซ้ําอีกทีที่พิจารณา

เห็นชอบนะครับ   (๘) ขอความก็จะเปนวา  ไม เปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนง            

ทางการเมืองอื่น ยกเวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนแตพนจาก 



 ๑๗๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัตนา ๗๘/๒ 

 

ตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป คือเติมคําวา ยกเวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิ่น ตอทายคําวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ซึ่งหมายความวา คําวา ผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น ซึ่งตองหามตามมาตรานี้ไมรวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่น ครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เขียนไวแลว         

นะครับ ไมใชเร่ืองที่ขอมติวันนี้นะครับ ผาน ทานเลขาตอไปเลยครับ มาตรา ๑๓๖  

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไปเปน

มาตรา ๑๓๖ วรรคสี่ การตรวจสอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ครับ 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญกรรมาธิการ

ยกรางครับ เขาใจวาตัดออกใชไหมครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ มาตรา ๑๓๖ วรรคสี่ เปนเรื่องที่ทานการุณขอใหตัดออกนะครับ กรรมาธิการเห็นดวย      

นะครับ และไดตัดออกแลวครับ นํามาเสนอที่ประชุมเทานั้นเองวา ทั้งหมดเรื่องราง พรบ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ปกติเมื่อรางเสร็จแลวตองใหศาลรัฐธรรมนูญไดพิจารณากอน    

นะครับวาชอบดวยกฎหมายหรือไม และเมื่อประกาศใชไปแลว นี่นะครับ ทานการุณขอให

ตัดตอนสุดทายออกนะครับ เราก็ตัดทิ้งแลว ตามที่ทานการุณเสนอครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตัดออกแลว

ถูกตองไหมครับ ขอมตินะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีความเห็นเปน

อยางอื่น ถือวาที่ประชุมมีมติใหมาตรา ๑๓๖ ตัดความในวรรคสี่ออกนะครับ ผานนะครับ 

ทานเลขาครับ  

 

 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รัตนา ๗๘/๓ 

 

    นายจเร พันธเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไปเปน

มาตรา ๑๘๖ เกี่ยวกับหนังสือสัญญานะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอัชพรครบั  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๑๘๖ อันนี้รวมทั้ง ๒๙๓/๑ ซึ่ง

ตอเนื่องกันมานั้น คณะกรรมาธิการไดรับขอความมาจากสิ่งที่คณะทํางานยอยไดไป

ทํางาน แลวก็สงรายละเอียดมาใหคณะกรรมาธิการนะครับ แนวทางก็คือ เพิ่มแกไข

เพิ่มเติมในวรรคสองเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขของหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภา ก็คือ การที่หนังสือสัญญานั้นจะมีผลกระทบตอความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม เติมคําวา อยางกวางขวาง หรือวาหนังสือสัญญานั้นมีผลผูกพันดาน

การคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ----------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๗๙/๑ 

 

 

 

 

    

 

 



 ๑๗๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         เกศราภรณ ๗๙/๑ 

 

สิ่งเหลานี้นั้นจะตองนําเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งสิ้นนะครับ แลวก็เขียน                         

เงื่อนเวลาบังคับวา รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด คือ ๖๐ วัน 

นับแตไดรับเรื่อง เพื่อใหกําหนดกรอบวา จะเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ และจะไดดําเนินการ

ตอไปไดนะครับ ในวรรคที่ ๒ เปนเรื่องหนังสือสัญญาอื่น ซึ่งบังคับวา กอนดําเนินการ                     

ในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูล แลวก็เสนอกรอบการเจรจา

ตอรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบดวยนะครับ กอนที่จะไปดําเนินการ ในวรรคถัดไป                          

เมื่อมีการลงนามในหนังสือสัญญาแลว กอนที่จะมีการแสดงเจตนาผูกพันนั้น จะตองให

ประชาชนสามารถที่จะเขาถึงรายละเอียดขอมูลอันนั้นได และที่เพิ่มเติมก็คือ ถาการ

ปฏิบัติตามสัญญานั้นกระทบตอประชาชน ที่ เพิ่มเติมใหมจริง ๆ ก็คือ กระทบตอ              

ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม ซึ่งเปนผูประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะไดรับ

ผลกระทบจากการทําสนธิสัญญาเหลานั้น ก็จะตองแกไขเยียวยาผลกระทบนั้นดวย           

สวนหลักการใหมที่เพิ่มเขามาใน ๑๘๖ ก็คือ การกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอน 

วิธีดําเนินการในการทําหนังสือสัญญา การแกไขเยียวยาตาง ๆ ผลกระทบนั้น และตรงนี้

นะครับ ที่เติม มาตรา ๒๙๓/๑ เขามาวา กฎหมายที่พูดถึงเรื่องขั้นตอนและวิธีดําเนินการ

ในการทําหนังสือสัญญานั้น จะตองมีรายละเอียดอยางไรบาง ซึ่งกําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับวิธีการในการจัดทําหนังสือสัญญาที่จะตองมีการตรวจสอบถวงดุลกันได มีความ

โปรงใส มีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน มีการศึกษาวิจัยกอนที่จะดําเนินการอยาง

เปนอิสระ แลวก็แนวทางการแกไขเยียวยาความเสียหาย หลักเกณฑนะครับ ที่จะกําหนด

ขึ้น โดยสรุป ก็คือ ๑๘๖ ที่มีการไปพิจารณาแกไขใหมนั้นก็คือ เพิ่มเงื่อนไขบางเงื่อนไขใน

การที่คณะรัฐมนตรีจะตองกระทํากอนที่จะดําเนินการใหผูกพันตามสัญญานั้น มีกฎหมาย

กลางที่จะเปนกรอบในการทําสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตาง ๆ เกิดขึ้นนะครับ อันนั้น

คือสิ่งที่แกไขขึ้นมาครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อันนี้พูดกันมายาว

แลว ทีนี้สําหรับทานที่ยังไมเห็นดวยตรงไหน เชิญเลย ทานอาจารยคมสัน เปนจุด ๆ ไป                      

เชิญครับ ใหทานแยงเสียกอน เดี๋ยวจะไดเชิญกรรมาธิการชี้แจงเปนจุด ๆ เชิญ 

 



 ๑๗๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         เกศราภรณ ๗๙/๒ 

 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน  โพธิ์คง กรรมาธิการเสียงขางนอย และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

ในมาตรา ๑๘๖ โดยหลักการนี่ ผมไมใชวาไมเห็นดวยนะครับ แตวามันมีหลักการ        

บางประการที่เมื่อวานนี้ไดคุยกัน มีหลักอยู ๕ ประการ ที่จะใสในวรรคสองนะครับ ของ

มาตรา ๑๘๖ เร่ืองที่ ๑ ก็คือ เร่ืองของหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอํานาจ

อธิปไตยของรัฐ อันที่ ๒ ก็จะเปนเรื่องของอาณาเขต แลวก็เขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือเขตอํานาจตามสนธิสัญญา หรือกฎหมายระหวาง

ประเทศ แลวก็เปนเรื่องที่ตองออกกฎหมายใหเปนไปตามหนังสือสัญญา เร่ืองที่ ๔ ก็คือ 

เร่ืองของการมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม อยางกวางขวาง แลวก็มีผล

ผูกพันอยางกวางขวางนะครับ แลวก็ตอมา ก็เร่ืองของการมีผลผูกพันดานการคา การ

ลงทุน และงบประมาณของประเทศอยางสําคัญ ในเรื่องที่หลักการที่ไดคุยเมื่อวานนี้ได

หายไป ๑ เร่ืองนะครับ ก็คือ เร่ืองของหนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ

อํานาจอธิปไตยของประเทศนี่นะครับ ตรงนั้น ผมคิดวาหลักการตรงนั้นมันหายไปจาก

หลักการที่คุยกัน ประเด็นตอมาก็คือวา คําวา มีผลผูกพันดานการคาและการลงทุน หรือ

งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ผมไมคอยเคลียร (Clear) คําวา อยางมี

นัยสําคัญวาคืออะไรนะครับ เพราะที่คุยกันคือ คําวา อยางสําคัญ แต อยางมีนัยสําคัญ 

อันนี้คืออะไรครับ ทานประธานครับ ตอมาก็คือ ในเรื่องของกฎหมายตามวรรคหา ที่บอก 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญาตามวรรคสอง นี่ คือหลักการตรงนี้ คําวา 

วิธีดําเนินการ กระผมเห็นวา คําวา วิธีดําเนินการ มันเหมือนกับวิธีทําหนังสือ แตจริง ๆ 

แลวกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่กําหนดขั้นตอน แลวก็กระบวนการเพื่อทําหนังสือ

สัญญานะครับ ในมาตรา ๑๘๖ ในวรรคหา อยากจะใหใชถอยคําวา ขั้นตอนและ

กระบวนการเพื่อทําหนังสือสัญญาตามวรรคสอง ทานประธานครับ คือหลักการตรงนี้  

โดยสวนใหญเห็นดวยครับ ยกเวนเรื่องที่ถามนี่ มีประเด็นที่ขอสงสัยอยูครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ยกรางวาอยางไร

ครับ 

                   - ๘๐/๑ 



 ๑๗๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัศมี ๘๐/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานสมาชิกสภาราง      

ที่เคารพครับ ผมนึกวาตกลงกันไดแลวนะครับ ถาตกลงไมไดนี่ กรรมาธิการขอถอนครับ   

ไปพิจารณาพรุงนี้แลวกันครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ปนทอง ครับ ในฐานะที่สภาไดมอบหมายใหผมไปชวยดูเร่ืองนี้นะครับ แลวก็ไดเชิญ      

ทุกฝายมาพูดคุยกัน รวมทั้งกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผมคิดวา          

ที่อาจารยคมสันตั้งคําถามนี่เปนเพียงแคถอยคํา เพราะวาเรื่องใหญมันนาจะจบแลว          

ผมดูแลวนี่นะครับ ไมนาจะมีปญหา เพียงแคถอยคําวา ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ คือตอน

ที่เราคุยกันเราใชคําวา ขั้นตอนและกระบวนการ วิธีดําเนิน เปลี่ยนเปน กระบวน เทานั้น    

แหละครับ ก็ตัดสินกันไดวา จะเอา วิธีดําเนินการ หรือจะเอา กระบวนการ ซึ่งในความรูสึก

ของผมไมตางกันมาก ผมวาเราคอยดูได มันจะไดจบ ๆ ไป อยาไปแขวนกันหลายครั้งเลย 

แลวก็มีอันเดียวเทานั้นละครับที่ผมเห็น ก็คือ อันแรกที่อาจารยคมสันตั้งขอสังเกตวา 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของไทยนี่  อาจารยคมสันบอกวา          

ตามรางเดิมเลยนี่ มันมีเขตอํานาจแหงรัฐ ไมนาจะไปตัดออก เทานั้นเอง คือเห็นไหมครับ

ในวรรคสอง หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตอํานาจแหงรัฐ    

ก็บอกวา ขอตรงนี้เปนรางเดิมไดไหมเทานั้นเองนะครับ ก็มีอีก ๒ จุดที่ผมดูวาเปนถอยคํา    

กับอีกอันหนึ่ง เพราะวาตอนที่คุยกันนี่ ผมเองเปนคนสรุปกับทุกฝายที่นั่งวา ตกลงหนังสือ

สัญญานี่ที่จะตองขออนุญาตรัฐสภามีอะไรบาง เขาก็บอกมา ทีนี้คําวา เขตอํานาจ      

แหงรัฐ นี่ ผมก็อยากจะเรียนอยางนี้วา มันเปนคํากํากวม ถาพูดกัน อาจจะถูกตีความ   

เปนอยางอื่น นี่ผมจะลองชี้แจงกับอาจารยคมสัน เพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนถอยคําเสีย  

เปนวา เขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตาม

หนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน

ผานไปยังอาจารยคมสันนะครับ คือ เขตอํานาจแหงรัฐนี่ วันนั้นก็ไดซักไซไลเลียงวา

ความหมายที่แทจริงคืออะไร ซึ่งผมเองตอนเปน สว. นี่ ผมก็ไปตีความวา เขตอํานาจ    



 ๑๗๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                     รัศมี ๘๐/๒ 

 

แหงรัฐนี่ ผมก็ไปตีความ เขตอํานาจเศรษฐกิจ อํานาจอะไรตออะไร ซึ่งมันเปนนามธรรม 

แตวันนั้นพอเราคุยกันแลวนี่ เขาก็พูดถึงเขตดินแดน เขาเนนดินแดน เนนอํานาจแหงรัฐ    

ก็หมายความวา อยางเชน เขตในทะเลที่ยื่นออกไป แลวก็ยังไปยกตัวอยางวา พื้นที่เจดีเอ 

(JDA-Joint Development Area) ที่ไทยกับมาเลเซีย ผมเปนประธานในที่ประชุม ผม    

พอจําได เพราะฉะนั้นผมคิดวากรรมาธิการทานก็คงอยากจะแกตรงนี้ใหมันตรงกับ         

ที่วันนั้นเราพูด ก็แคนั้นเอง เพราะวาเขต จริง ๆ แลวมันมีความหมายเดียวกัน เพียงแตวา          

เขาไมอยากใหไปตีความกันอีก เลยเขียนเสียยาวหนอยแทน ถาพอรับกันไดผมวามันก็  

จบตรงนี้แลวทาน ชวยดูกระบวนการ ผมวาวิธีดําเนินการกับกระบวนการมันนาจะ       

พอไปกันได  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณมากครับ 

ปยวาจาของอาจารยเจิมศักดิ์ ถารับกันไดก็รับเถอะครับทานครับ มันไมมีเวลาแขวน เวลา

ผลัดแลว  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานครับ ผมไมใช

เร่ืองตกลงกันไมไดนะครับ แตผมถามวา ในหลักการที่คุยกันนี่ วามันมีเร่ืองอํานาจ

อธิปไตยนี่ ทานไมไดตอบวามันคืออะไร แลวมันอยูในนี้หรือเปลา นั่นเรื่องหนึ่ง อันที่ ๒ นี่

นะครับ ทานประธานครับ ในเรื่องถอยคําเทานั้นเองที่ถามนี่ ถามวา คําวา อยางมี

นัยสําคัญนี่ มันมีความหมายวาอะไรนะครับ แลวก็ในเรื่องของคําวา กระบวนการ ไมใช

เร่ืองตกลงไมไดนะครับ แตวาประเด็นนี้ถามแลวตองตอบสิครับ ทานประธานครับ วา ก็ใน

เมื่อคุยกันในเมื่อวานนี้คณะทํางานยอยบอกวา คําวา อํานาจอธิปไตย คืออะไร ผมถาม              

ทานกรรมาธิการครับ ไมใชเร่ืองตกลงไมได แตตองตอบครับวาคืออะไรครับทานประธาน 

มันตองบันทึกไวครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอบไหมครับ     

แตในนี้ใชคําวา ไมมี ไมมีอํานาจอธิปไตย เห็นแต มีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตาม

หนังสือสัญญา ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           - ๘๑/๑ 



 ๑๗๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     บศุยรินทร ๘๑/๑ 

 

ที่จ ริงที่จะตองตางกัน  ก็คือ  นัยสําคัญ  แตวาทานอาจารย เจิมศักดิ์ทานบอกนี่ 

วิธีดําเนินการหรือกระบวนการอยางอื่นนาจะคลุมหมดแลว เชิญทางฝายใครจะตอบครับ 

ทานทูตตอบหรอืทาง 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงคงไมตองตอบอาจารยคมสันก็ได 

เพราะอาจารยคมสันเปนคนไปเจรจาเองนะครับ ผมคิดวา นาจะตกลงกันไดเ ร็ว            

ถาอาจารยคมสันไมยืนยันเรื่องเขตอํานาจแหงรัฐ แลวขอปรับเร่ืองคําวา ขบวนการอะไร

ทั้ งหลายตามที่อาจารย เจิมศักดิ์ เสนอนี่  ผมคิดวา  นาจะผานไปได เลยนะครับ     

กรรมาธิการคงไมไดชี้แจงอะไรอีก แตวาความจริงใน ๑๘๖ วรรคสองนี่นะครับ กรรมาธิการ

บางสวนก็จะขอเติมนะครับ ถาทานอาจารยคมสันจะขอเติมนะครับ ก็จะเติมกันอีก       

นะครับ ผมก็ยังบอกวา ไมตองเติมแลว เอาตามที่ตกลงกันไวนี่แหละครับ มีฝาย

กรรมาธิการที่ไปเจรจาก็จะขอเติมตอนทายนะครับวา ในวรรคสองนะครับ ในการนี้รัฐสภา

จะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นี่ ขอแกเปนสามสิบวันนะครับ แลวถา     

๓๐ วันแลว ยังไมเสร็จอีก มีกรรมาธิการบางทานก็บอกวา ถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบ 

ผมดวยความเคารพครับ ไมไดไปเจรจาดวยนะครับ แตผมบอกวา เอาตามรางนี้เถอะครับ 

แลวก็จะไดจบกันไปคืนนี้นะครับ อาจารยคมสันยังติดใจหรือครับ เพราะฉะนั้นผมขอถอน

นะครับ ไปเจรจาขางนอกกันอีกนะครับ  
  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ ผมไมไดถามคําวา  

เขตอํานาจแหงรัฐ เลยนะครับ ทานประธาน โปรดกรุณาฟงใหดีนะครับ ผมไมไดถามคําวา 

เขตอํานาจแหงรัฐวาคืออะไร แตเมื่อวานนี้ที่มีการคุยกัน คือ มีคําพูดคําหนึ่ง ก็คือวา ที่มี

บทเปลี่ยนแปลงอํานาจอธิปไตยของรัฐนะครับ คําวา อํานาจอธิปไตยของรัฐ เชน ไปทํา

หนังสือสัญญานี่ แลวไปลดเรื่องเขตอํานาจศาลนี่นะครับ มันอยูตรงไหน ถามันอยูใน

เนื้อความนี่ ก็อธิบายสิครับวา อยูในเนื้อความนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เขาใจวาไมมีนะ 

เขาใชในนี้ สิทธิอธิปไตย ทานจรัญตอบทีหนึ่งแลว ไดยุติ แขวนไปจนไมมีเวลาจะแขวน

แลว เต็มตู เชิญ 



 ๑๗๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     บศุยรินทร ๘๑/๒ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล ครับ กรรมาธิการครับ ผมเรียนตอบทานอาจารยคมสัน

เพื่อบันทึกไวเปนหลักฐานอยางนี้ครับ เร่ืองเขตอํานาจแหงรัฐนี่นะครับ ทานอาจารยเจิม

ศักดิ์ไดอธิบายชัดเจน ก็คือ ขอปรับใหเปนความหมายในคําที่ยาวขึ้น ๒ บรรทัดนี่นะครับ      

เขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา

หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อจะไดไมตองไปตีความโตเถียงกันตอไปนะครับ 

สวนคํา อยางมีนัยสําคัญ ความหมายก็เหมือนกันกับ อยางสําคัญ นั่นแหละครับ เพียงแต

วา ทางฝายเลขาขอใชคํานี้ เพราะวาเปนที่นิยมใชในปจจุบันมากขึ้น แลวก็สวนคําวา 

วิธีดําเนินการ นั้น ทางฝายกรรมาธิการเห็นวา ตรงกับกระบวนการอยูแลว เพราะฉะนั้นก็  

ขอยืนยันวา ความหมายไมแตกตางไปจากเดิมครับ ตองการให ๒ ความหมายนี้มี

ความหมายเหมือนกัน แบบเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็ขอยืนตามขอความเดิมไดไหมครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดไหมครับ        

ขอเชิญนะครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานครับ           

คือ ถอยคําตรงนั้นผมไมไดติดใจ ผมตั้งคําถาม ถาตอบแลวก็ไมมีปญหา แตมันมีหลักการ

หนึ่ง ทานอาจารยจรัญนี่ทานไดคุยกับผมนะครับ มีหลักการ ๕ ขอ ทานอาจารยจรัญก็ได

คุยกับผม ขอที่ ๑ นี่ ไมใชคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ กรุณาอยาใชคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ 

เพราะผมไมไดถามคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ ถูกตองไหมครับทานอาจารยจรัญ ผมถามวา 

คําวา อํานาจอธิปไตยของรัฐ นี่ที่ไดคุยกัน แลวทานอาจารยจรัญก็ไดคุยอยูดวย ตรงนั้น 

จะอธิบายอยางไรครับ วามันอยูตรงจุดไหน   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานทูตวาอยางไร 

ครับ มันอยูตรงไหน ทานทูตครับ  ผมก็วาอยางนั้นนะครับ แตอันนี้เปนเรื่องกฎหมาย

ระหวางประเทศ ทานทูตตอบนิดหนึ่งก็ไดครับ ใหสบายใจ ตามหลักกฎหมายระหวาง

ประเทศทานทูตตอบเลยครับ ขอบพระคุณ  

 



 ๑๗๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                     บศุยรินทร ๘๑/๓ 

 

   นายสุพจน ไขมุกด (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ กระผม สุพจน       

ไขมุกด กรรมาธิการครับ ตามที่ทานกรรมาธิการเสียงขางนอยไดขออภิปรายคําวา อํานาจ

อธิปไตย อยูที่ไหน มันอยูที่อาณาเขตไทยครับ มันรวมหมดแลวครับ อาณาเขตไทย         

อยูที่ไหน อํานาจอธิปไตยอยูที่นั่นครับ งายที่สุด ชัดที่สุดแลวครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ 

    

               - ๘๒/๑ 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๘๒/๑ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ คําวา 

อํานาจอธิปไตย นี่ จะตีความคําวา พื้นที่ ใชไหมครับ หรือวาจะตีความที่องคอํานาจ     

นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ครับ ความหมายจะตีตรงไหนครับ ความหมายของผมคือวา

ในหลักการที่คุยกันเมื่อวานนี้นี่ แลวก็ที่ตกลงกันไปเมื่อวานนี้นี่ มีการพูดถึงคําวา อํานาจ

อธิปไตยของรัฐ แลวก็พูดถึงเขตพื้นที่ที่ประเทศไทยนี่มีอาณาเขตอธิปไตยอยู มันมี ๒ เร่ือง

นะครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ ผมเขาใจวา ทางคณะกรรมาธิการยกรางนี่ไดอภิปรายโดย

ยกตัวอยาง แลวก็ไดแสดงความคิดเห็นอะไรอยางกระจางแจงแลวนะครับ แลวก็ได

ครบถวนแลวตามที่ไดไปทําความตกลงกัน เพราะฉะนั้นกระผมขอให ถาเผื่อวายังมี      

ขอติดใจอยู กระผมขอใหโหวตเลยครับ วาจะเอาตามรางที่แกนี้หรือไมครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

อยางนี้ดีนะครับ เพราะเรื่องนี้พูดกันมาหลายหน พอมาพูดที่นี่ อยากจะแบงวา ใหยกราง

พดูที สมาชิกที่ยังไมเห็นดวยพูดที แลวอาจจะตองขอเสียงนะครับ เพราะเราไมมีเวลาที่จะ

ไปถกกันมากแลว ถาตกลง ตกลงไดไหมครับ ทานอาจารยคมสัน หรือจะใหโหวตครับ   

ใหออกเสียงครับ ขอโทษ ไดไหมครับ จะไดไมตองออกเสียง ทานอาจารย ถาถามผมนะ

มันรวมอยูในสามบรรทัดแรกหมดแลวทานอาจารย ในแงกฎหมายระหวางประเทศที่รวม

แลวรูสึก ทานไมใช อํานาจอธิปไตย ทานก็ใช มีสิทธิอธิปไตย หรือ เขตที่มีอํานาจตาม  ทีนี้

ถามอาจารยคมสัน อาจารยเจิมศักดิ์ชวยตอบรับทีสิครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ ทานประธานครับ ผมคิดวา ผม 

เจิมศักดิ์ นะครับ คิดวาพอไปไดครับ แลวก็อยากจะเรียนไวนิดหนึ่งวา ที่บางทานเปนหวง

อยากจะใหเติมนี่ แลวทานก็ไมไดขอเติมนี่ ผมก็ตองขอบพระคุณ เดี๋ยวนะครับ อันนี้

สําคัญครับ เพราะวาอาจารยสมคิดพูดไว เดี๋ยวบันทึก และเดี๋ยวไมมีอะไรแก คือที่อาจารย

สมคิดพูดวา มีกรรมาธิการบางทานอยากจะใหเติมวา ถารัฐสภาจะตองพิจารณา           

ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นั้นนะครับ ๖๐ วัน เกรงวาจะยาวไปนี่ ผมคิดวาถาเปน 

 



 ๑๘๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วัฒนี ๘๒/๒ 

 

๓๐ วัน นี่จะอันตรายมากนะครับ เพราะวาพอไปกําหนดวาสภา ผมเคยทํางานในสภาผม

รู พอไปกําหนดวาใหทําภายใน ๓๐ วัน นี่ ถาเกิดสภาในขณะนั้นอยูในบรรยากาศแหงการ

อภิปรายไมไววางใจ หรือบรรยากาศไมดีเลยนี่ ตรงนี้นี่ เร่ืองพวกนี้จะไมพิจารณาอยาง

รอบคอบ แลวจะเต็มไปดวยอะไรก็ไมรู แลวก็ยิ่งไปเขียนบอกวา ถา ๓๐ วันแลวนะครับ   

ถาไมพิจารณาใหแลวเสร็จ ถือวาเรื่องผานนี่ จะถูกเกมการเมืองดึงกันสนุกสนาน แลวจะ

วุนวายมาก ๆ เพราะฉะนั้นการปลอยใหสภามีชองหายใจวา ใน ๖๐ วัน นี่เขาจะดูจังหวะ

อันเหมาะสม ผมคิดวา นาจะทําใหสภาพิจารณาไดดี ซึ่งก็ขอบพระคุณนะครับที่ไมไดเติม

เขามา อันนี้ก็ตองขอบพระคุณ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ถือวาดีแลว     

นะครับ รับไดไหมครับ ทานสมาชิกขอโหวต ทานปริญญาไมเกี่ยวกับอันนี้ใชไหม ใหเขา

โหวตรับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  วรรคสองนะครับ ผมขอเสนอความคิดเห็น 

แลวกันนะครับ ชวยพิจารณาแลวกันนะครับ หรือมีผลผูกพันดานการลงทุนหรือ

งบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองใหประชาชนรับทราบและไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐสภานี้ เห็นไหม จะเหมาะสมไหมครับ ผมยกตัวอยางประเทศชิลี (Chile) นี ่

ใหประชาชนรับทราบกอน ๖ เดือน ฟลิปปนสใหประชาชนดาวนโหลด (Download) ไป

จากเน็ต (Internet) ไดเลย ขอมูลกอนที่รัฐสภาจะเห็นชอบนะครับ แลวประชาชนอาจจะมี

ขอคิดเห็นผานรัฐสภามาก็ไดนะครับ ในขณะที่บางประเทศ อยางเวลานี้ คอสตาริกา 

(Costa Rica) อีกไมกี่วันจะมีการลงประชามติเร่ืองเอฟทีเอ (FTA - Free Trade Agreement) 

กับอเมริกานะครับ ผมก็เลยคิดวา ประชาชนนาจะรับ ในวรรคสามนี่จะมีรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนนะครับ แตผมเสนอใหเห็นวา ใหประชาชนไดรับรู และใหความเห็นชอบ

จากรัฐสภานะครับ เพราะปญหาของเอฟทีเอนี่เปนปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศ    

ลาตินอเมริกา (Latin America) ซึ่งเห็นชัดวา ขณะนี้เม็กซิโก (Mexico)  ลมละลาย     

ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเอฟทีเอ นาฟตา (NAFTA – North American Free Trade 

Agreement)  เวเนซูเอลา (Venezuala) ยึดบอน้ํามันมา ๓๓ บอ เนื่องจากผลจาก        

การกระทบที่เห็นผลของการเจรจาการคาเสรีซึ่งกันและกันนะครับ ผมก็เลยบอกวา  



 ๑๘๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วัฒนี ๘๒/๓ 

 

นาจะใหประชาชนไดรับทราบ และไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา นี่ยกตัวอยางกรณี

ประเทศที่เร่ิมเห็นผลกระทบนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานสมาชิก

ครับ เมื่อตกลงไมได ถามจะโหวตนะครับ ทานยกราง จะใหโหวตไหมครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใหออกเสียง    

นะครับ ทานสมาชิกครับ ใครเห็นดวยตามที่กรรมาธิการเสนอ มาตรา ๑๘๖ ครับ         

เชิญครับ 

           

           - ๘๓/๑ 

   



 ๑๘๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๘๓/๑ 

   

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตเรียนทานประธานครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :    ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

ทานประธานจะใหโหวตอะไรครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   โหวตตามที่เขา

ยืนมานี่ 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :    ที่จริงมันมีคําเพียงคําเดียวครับ  

ทานประธาน มันมีคําเพียงคําเดียวเทานั้นเอง ในวรรคสองนี่ ที่เรียนถามนี่นะครับ ตัวผม

บอกแลววา หลักการทั้งหมดนี่รับได ยกเวนถามคําเดียวเทานั้นเองครับ วา อํานาจ

อธิปไตยของรัฐนี่นะครับ ที่หนังสือสัญญามีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เชน เขตอํานาจศาล 

หรือสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อยางนี้จะไมใหผานสภาหรือครับทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม เขาตอบแลว 

   นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  เขาตอบ แตวาคําตอบในความหมาย

มันอยูที่เขตพื้นที่ครับ ทานประธานครับ ไมใชตัวองคอํานาจครับ เพราะฉะนั้นคําถามนี่มัน

จะอยูตรงนี้เองครับ ทานประธานครับ ถาถามวาเอา ไมเอา นี่มันก็ไปทั้งราง ซึ่งหลักการ

สวนใหญดีแลว เหลือแตเพียงคําเดียววา จะมีคําวา อํานาจอธิปไตยของรัฐ เขาไปดวย

หรือไม ในวรรคสองนะครับ ในขอความที่บอกวา หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลง  

ตรงคํานี้นะครับ มีคําวา อํานาจอธิปไตยของรัฐ แลวก็ตอดวยขอความที่กรรมาธิการเสนอ 

ที่ผมตั้งคําถาม เพราะเมื่อวานนี้ไปคุยกันนะครับ ก็มีคุยกันเรื่องประเด็นนี้อยูดวย          

ผมยกตัวอยางเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เร่ืองการศาลนี่ ทานประธานครับ ถาเกิด

หนังสือสัญญาไปตกลงกันอยางนั้นนี่ จะทําอยางไรครับทานประธาน ถึงไดตั้งคําถาม  

ตรงนี้ แลวมันไมใชเร่ืองเขตพื้นที่ครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทีนี้เขาตอบแลวนี่

ทานอาจารย จะใหทําอยางไร เขาตอบแลววา ก็ทานทูตเปนคนตอบวา อันนี้รวม แลวผม

จะทําอยางไร ทานอาจารยจรัญ เมื่อตกลงไมได มันก็ตองออกเสียง เชิญครับ  

 



 ๑๘๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๘๓/๒ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เรียนตอบทานอาจารยคมสันอยางนี้ไดไหมครับวา ถา

ถึงขนาดไปเปลี่ยนอํานาจอธิปไตยของประเทศนี่มันตองมาออกกฎหมายแนนอนเลยครับ 

แลวก็กระทบความมั่นคงแนนอน เพราะฉะนั้นเวลาเราขยายความไปเยอะ เยอะ เยอะ 

เยอะอยางนี้แลวนี่ ก็ไมจําเปนตองพูดถึงอํานาจอธิปไตย ไมอยางนั้นตองพูดเยอะเลย   

นะครับ ในรัฐธรรมนูญ ในอะไรอีกเยอะเลยนะครับ ถาอยางนี้พอสบายใจไดไหมครับวา 

ทําเสรี   ทําชุย ๆ ไมไดแนครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดไหมครับ รับได

ไหมครับ ทานพิเชียรมีอะไรใหม ไมมีอะไรใหม ไมตองครับ ทานพิเชียรไมตองครับ         

ผมถามทานอาจารยคมสัน รับไดไหมครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมขอให

บันทึกนะครับ ไวใหชัดนะครับในประเด็นนี้นะครับวา ในความหมายถากระทบอํานาจ

อธิปไตย ตองออกกฎหมายนะครับ ทานประธานครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ผมเขาใจวา

ตองออกนะครับ ทานครับ ผมจะขอมตินะครับ ถาไมอยางนั้น ทานพิเชียร ไมไดแลว        

ทานพิเชียร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ นิดเดียวเองครับ    

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมวาอยางไร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมเห็นวาคําวา เขตอํานาจแหงรัฐ นี่   

ไมควรตัดครับทานประธาน 

  นายนรนติิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คมสันเขาไมติดใจ

แลว ทานพิเชียรนั่งลงครับทาน คมสันเขาไมติดใจแลวนี่ครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ติดใจครับทานประธาน เพราะวา คําวา

เขตอํานาจแหงรัฐ นี่สําคัญครับ ไมใชเขตพื้นที่ ผมเห็นดวยกับทานคมสันครับ 

 

 



 ๑๘๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รสรินทร ๘๓/๓ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานนั่งลง       

คมสันเขาไมติดใจ ทานจะเห็นดวยไมไดแลว ไมอยางนั้นจะตองโหวต ทานพิเชียร นะครับ 

ถาอยางนั้นขอโหวตนะครับ ถาทานอยากจะนั่น 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ผมคิดวา ไมตองโหวตแลวครับ มันไมใชเร่ืองใหญ แลวก็ที่คุณพิเชียรฟงผมนิดหนึ่งนะครับ 

เขตอํานาจแหงรัฐนี่ เมื่อกี้ผมอธิบายไปทีหนึ่ง คุณไมอยู ก็คือวา เราไดคุยกันวา ไปเปลี่ยน

คําพูดใหมันยาวขึ้น ใชคําวา เขตพื้นที่นอกอาณาเขตแหงประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตยหรือ

มีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ เพราะอีตอนประชุม

กันนี่ เราไดดูกันวา เขตอํานาจแหงรัฐมีความหมายอะไร เขาก็อธิบายแลว แลวก็บอกวา

คนนี่จะไปตีความ พอเขียนสั้นแลวเลยจะตีความเปรอะไปหมด แลวในอดีตผมก็เคย

ตีความผิดไปผิดมา เมื่อชัดแลวก็เขียนเสียใหมันชัด ทดแทนดวย ๒ บรรทัด นะครับ ก็

นาจะชัดเจนแลว แลวที่คุณปริญญาถามวา ตองใหประชาชนรูนี่ ไปดูในวรรคที่ ๔ นะครับ 

บอกวา คณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น 

คือ มันมีหมดแลวตรงนี้ แตวามันไมไดไปอยูตรงนั้น แตไปอยูอีกวรรคหนึ่งนะครับ ทาน

ประธานครับ ผานเถอะครับ  

   นายนรนติิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอมติผานนะครับ 

มาตรา ๑๘๖ นะครับ ไมมีความเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ผานมาตรา ๑๘๖ นะครับ เดี๋ยว

ผมอานผิดมาตรา ผานแลวครับเชิญ ทานเลขาครับ  

 

                     - ๘๔/๑ 

  

 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               กมลมาศ ๘๔/๑ 

 

  นายจเร  พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตอไปเปน

มาตรา ๒๓๒ (๒) นะครับ เกี่ยวกับอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทาน

กรรมาธิการครับ ทานกรรมาธิการ ๒๓๒ (๒) เชิญ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ความจริงมาตรา ๒๓๒ (๒) นั้น แกตามขอ

ทักทวงของทานอาจารยสวัสดิ์เทานั้นเองนะครับ วา ถาเขียนตามเดิมนั้น จะมีปญหาวา 

การที่จะลงโทษ หรือวาจะดําเนินการเกี่ยวกับผูทุจริตในการเลือกตั้ง แลวไปกําหนดเวลา

ในกฎหมายวา จะตองเริ่มกระทําผิด กรณีใดถึงจะถือวาเปนการเริ่มกระทําผิด เวลาใด 

เมื่อใดนั้น  จะมีปญหา  ทานอาจารยสวัสดิ์ เลยขอให เติมคําวา  หลักเกณฑตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง เขามา เพื่อใหประโยชนในการที่

จะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้น สามารถกําหนดหลักเกณฑที่จะถือวา

กรณีใดถึงจะเปนความผิด แลวก็ผิดตั้งแตเมื่อใด เชน บางความผิดอาจจะตองถือวา

ความผิดนั้นกระทําขึ้นกอนที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เปนตน ก็จะไดไปออกกฎหมาย

ลําดับรองไดตอไป เปนไปตามขอเสนอของทานอาจารยสวัสดิ์ครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวัชราครับ 

วาอยางไรครับ 

   นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ครับ ในเร่ืองนี้นั้น ผมไดหารือทานสวัสดิ์แลว พอดีทานไมอยู                

นะครับ ทานอยูไหมครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอยูครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ทานมาพอดี ผมไดหารือทานแลวนะครับ              

เราไมใชตองการใหกําหนดเวลาลงไปแนนอน เพราะวาสมมุติกําหนดเวลา ๓ เดือน    

อยางนี้นะครับ เขาก็จะทํากอน ๔ เดือน เพราะฉะนั้นที่พูดขึ้นมานี้ เพื่อเปนขอสังเกตวา     

 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              กมลมาศ ๘๔/๒ 

 

ในการปฏิบัติการนี่นะครับ ใหคํานึงถึงวา หลักใหญ คือ การเลือกตั้งที่เปนไปโดยสุจริต 

การกระทําที่เปนโดยไมสุจริตนั้น ใหดําเนินการไมจํากัดเวลาครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ กระผมถาม

ทานสวัสดิ์ครับ มาตรา ๒๓๒ (๒) นี่ ทางยกรางบอก แกตามคําเสนอแนะของทาน ใชได

ไหมครับ ทานอาจารยครับ เชิญครับ 

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ทานครับ ผมยังไมเห็นนะครับ ยกราง ของผมยัง

ไมไดรับนะครับ คือ กระผมกราบเรียนอยางนี้นะครับ มีอยูนิดเดียวครับ คือ เขียนของเดิม

นี่นะครับ ทั้งนี้ โดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยกรรมการการ

เลือกตั้ง ถาอยางนั้นมันก็เทากับเปนการกระทําผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกตั้ง ถาเขียนอยางนั้นนะ ถาเขียนตามของเดิม ผมก็จะใหเขียนแตเพียงวา 

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง เทานั้นเอง ให

เปนหลักเกณฑ ที่ผมไมแกนี่แกเทานั้นเองครับ ไมใชเร่ืองเวลาครับ ไมใชเวลา 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานจรัญวา

อยางไรครับ เรายังเก็บอะไรไหมครับ ฝาฝนพระราชบัญญัติไหม เชิญครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ คือ ในมาตรา ๒๓๒ (๒) นี่ มี ๒ ประเด็นยอย

อยู ประเด็นแรก ก็คือ เร่ือง มีทานอยากจะใหดูกรอบเวลาดวย เพราะฉะนั้นถาปลอยไวใน

รัฐธรรมนูญก็ไมรูกรอบเวลา อันนี้ไมใชของทานอาจารยสวัสดิ์นะครับ แตสวนของทาน

อาจารยสวัสดิ์นี่ ก็เกรงวา ถาไปเขียนมัดวา อันเปนการฝาฝน นี่ เขาไมไดฝาฝน มันก็จะ 

ไมเขามาตรานี้ ผมก็เลยคิดวา คงจะตองใชคํานี้ไดไหมครับ อันมีลักษณะเปนการฝาฝน    

แตตัวเขานี่ไมไดฝาฝน แตวาลักษณะการกระทําของเขานี่เปนการฝาฝน ไดใชไหมครับ 

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ไดครับ เหมือนกันนะครับ คืออยาก ถาเรา               

บอกวาเปนการฝาฝน เทากับไปบังคับวามันตองเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ทานอาจารยจะเอาเปนโดยลักษณะ ก็ไมมีปญหาครับ 

 

 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               กมลมาศ ๘๔/๓ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อานอีกทีสิวา

อยางไร ใหแน ๆ เชิญทานประพันธครับ  

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท นะครับ กรรมาธิการครับ ถาเปนตามที่ทานอาจารยสวัสดิ์วานี่นะครับ 

ขอใหดูรางที่เสนอไปนี่นะครับ ตอนแรกนี่นะครับ ตัดคําวา โดยฝาฝน ออกใชไหมครับทาน 

แลวก็เติม คําวา ตามหลักเกณฑที่บัญญัติใน ใชไหมครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  อยางนั้นก็ไดครับ อยางนั้นก็ได เหมือนกันครับ      

ไดครับ 

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  อยางนั้นก็ขอแกวา ตัดคําวา      

โดยฝาฝน ออกนะครับ แลวก็ใช คําวา ตามหลักเกณฑที่บัญญัติใน แทนครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดแลวนะครับ  

   

                                                                                                                    - ๘๕/๑ 

   



 ๑๘๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 ศันสนยี ๘๕/๑ 

 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ครับ ไดครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ดีแลวนะครับ 

เพราะฉะนั้นมาตรา ๒๓๒ (๒) ผาน ทานวัชราครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ขอกราบเรียนถามวา แลวคําวา ภายในระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติ 

จะเอาออกไหมครับ ซึ่งผมใครขอใหเอาออกครับ ระยะเวลานี้ไมควรกําหนดเอาไว มันจะ

ทําใหคนที่ฝาฝนนั้น ตัดออกแลวนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีไหม อันที่ผม

ยังมีอยูนะ ทานกรรมาธิการเอาใหแน ทานวัชราทานบอกใหตัด ผมมีเหมือนทานวัชรา   

ใชหรือเปลา โอโฮ เราเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยมั้ง ขอของใหมซิง ๆ ใหผมสักอันซิ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานครับ ผมขอย้ํานิดหนึ่ง เร่ืองเวลาตอง

เอาออกนะครับ เวลาตองไมมีนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ครับ ตกลงผาน

นะครับ ตามที่ตัดแลวทั้ง ๒ ตอน ที่ทานวัชราทวงทาน ไปตอไปเลยครับ ทานเลขาครับ 

   นายจเร  พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตอไปเปน

มาตรา ๒๓๓ ครับ เกี่ยวกับอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

ครับ มาตรา ๒๓๓ ครับ เพิ่มความอะไรนี่ เชิญครับ  

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๓๓ นั้น เพิ่มความขึ้นมาใน  

วรรคสองนะครับ กับวรรคสามนะครับ ซึ่งเปนไปตามที่ทานอาจารยการุณไดกรุณาเสนอ

ขึ้นมาวา   

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณเสนอ

ถูกตองไหมครับทานการุณครับ  



 ๑๘๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                 ศันสนยี ๘๕/๒ 

 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ๒๓๓ กรณีที่เมื่อมีการยื่นคํารอง

ตอศาล และตอนที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการเลือกตั้งจะเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ก็ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ในระหวางที่ศาลฎีการับคํารองนั้น ให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นจะตองหยุดการปฏิบัติหนาที่ในระหวาง

นั้นครับ ทีนี้ก็มีคําถามมาวา เมื่อหยุดการปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้น การนับองคประชุมก็

ดี การลงมติ ที่บางกรณีในรัฐธรรมนูญเขียนวาตองใชเสียงของสองในสาม หรือสามในสี่

ของสมาชิกเทาที่มีอยูนั้น จะนับบุคคลที่ถูกหยุดปฏิบัติหนาที่ในวรรคที่ ๒ ซึ่งไมไดพิมพมา

ใหดูดวยนะครับ หรือไม เพราะฉะนั้นเพื่อแกปญหานี้ ก็ตองเขียนขึ้นมาใหชัดวา ในกรณีที่

บุคคลตามวรรคสอง ก็คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได เพราะอยูในระหวางถูกศาลสั่งนั้น ก็จะไมใหนับบุคคลดังกลาวนั้นรวมใน

จํานวนเพื่อนับองคประชุมนะครับ สวนวรรคสุดทายนั้นเปนการยายวรรคเฉย ๆ ไมไดมี

การแกไขไปจากของเดิมครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นะครับ รับรอง

แลวนะครับ วรรคนี้แกตามที่ผมเคยฟงทานการุณอธิบายไปแลว สมาชิกรับไดนะครับ     

ขอเปนมติผานมาตรา ๒๓๓ นะครับ เชิญครับ ทานสวัสดิ์ครับ 

   นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ ถา

นอกจากวรรคที่ทานการุณขอแปรแลว ผมจะพูดเรื่องวรรคหนึ่ง วรรคสอง ไดไหมครับ ใน

มาตรา ๒๓๓ นี่ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานไปหรือยัง 

ผานไปแลวครับทาน ผานไปแลวคราวกอน 

   นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ผมใหขอสังเกตสักนิดนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ได 

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ความจริงเรื่องนี้ก็เคยพูดกับทางทานกรรมาธิการ

อยูหลายทานอยูเหมือนกันนะครับ เร่ืองนี้เร่ืองสําคัญนะครับ ที่ผมอยากได ขอผมไดขอ

อนุญาตพูดสักนิดหนึ่งนะครับ ทานจะเอา หรือไมเอาก็สุดแลวแตนะครับ คือ ในวรรคหนึ่ง

นี่นะครับ มันเปนเรื่องการเพิกถอนสิทธินะครับ แลวก็ในวรรคสอง ก็คือ กอนกับหลัง       



 ๑๙๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๘๕/๓ 

 

นะครับ ทีนี้การเพิกถอนสิทธินี่ ผมอยากจะเรียนวา มันเปนเรื่องใหญนะครับ อํานาจของ 

กกต. นี่ ไมควรจะตองมีอํานาจอยางนี้ ถาเราไปดูของเกานี่จะเห็นไดเลยทีเดียวนะครับ 

เขาตองออกกฎหมายวาตองมี อยางนอยที่สุดก็ตองผานประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อะไรตออะไร หรือไมอยางนั้นก็ตองไปใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธินะครับ นี่คณะกรรมการ 

กกต. นี่มีอํานาจมากเกินไป -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

              - ๘๖/๑ 



 ๑๙๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นิวรา ๘๖/๑ 

 

การเพิกถอนสิทธิของประชาชนนี่เปนเรื่องใหญนะครับ เปนเรื่องใหญมาก ทีนี้ผมก็เลยมี

ความเห็นวา เร่ืองการเพิกถอนสิทธินี้นะครับ ควรจะตองใหศาลนะครับ สวนเรื่องให

ใบเหลืองนี้นะครับ โดยสั่งใหเลือกตั้งใหมนี้ ไมจําเปน ตามวรรคสองนี้ ไมจําเปนจะตองไป

รองตอศาลก็ได ถือวาเปนอํานาจของ กกต. เลยทั้งหมด แตเร่ืองเพิกถอนสิทธินี่ผมเห็นวา

ผิดหลักการเลย ที่การบัญญัติกฎหมายเรื่องนี้นะครับ ลองไปดูกฎหมายเกา ๆ เถอะครับ 

คือ ทานไดคุยกับทานประพันธแลว ทานก็เปนหวง อยางยกตัวอยางบางคดีวา วันนี้รูเร่ือง

เขาวามันทําผิด อยากจะมีอํานาจเพิกถอนสิทธิไปเลย แตตรงนี้ผมวา มันไมนาเปนหวง

หรอกครับ เพราะถาเราไปทําตามกฎหมาย แตวาผมยกตัวอยางวา สมมุติวาคนสมัครนี่

ตายอยางนี้ เราจะทําอยางไร เราก็ตองปลอยเลือกตั้งไปอยูดี และถาคนตายมันเกิดได

ขึ้นมา มันก็ตองเหมือนกันนะครับ   

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รับเปนบันทึก

เอาไวดีไหมครบัทาน 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ผมถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ เร่ือง

สําคัญมากเลยทีเดียว แลวเรามาเขียนไวในรัฐธรรมนูญเสียดวย ของเกามันเขียนอยูใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มันจะแกไขยากนะครับ และเคยพูดกับทานประพันธ 

ประทานโทษที่เอยชื่อ ทานจรัญผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ หรือทาน ประทานโทษ ทานอัชพร           

ก็เคยพูด เมื่อเชาเราก็ยังพูดกันอีกเรื่องนี้ วาเรื่องนี้ การเพิกถอนสิทธิของประชาชนนี่เปน

เร่ืองใหญมากนะครับ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่จะเปนหวงแตเร่ืองเวลา หรือเปน

หวงความยุงยาก ผมวามันไมไดนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภาร างรัฐธรรมนูญ )   :  ครับ             

ทานประพันธครับ เชิญครับทานประพันธ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ขออนุญาตชี้แจงเพื่อบันทึกไวสักเล็กนอยนะครับ

ที่ทานไดกรุณาสอบถามนี่นะครับ คืออยากจะกราบเรียนวา แตเดิมนี่ ตามรัฐธรรมนูญเดิม 

 

 



 ๑๙๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นิวรา ๘๖/๒ 

 

ป ๒๕๔๐ นี่ คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่สั่งไดหมดเลยนะครับ ทั้งเลือกตั้งใหม ทั้ง       

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้นเลยนะครับ ทั้งสิ้นเลย ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในรางนี้            

ในวรรคแรกนี่ กับวรรคสองนี่ เราใชการประกาศผลการเลือกตั้งเปนตัวขีดเสนนะครับ วา

ถากอนประกาศผลการเลือกตั้ง ก็ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

หรือสั่งเลือกตั้งใหมได เพราะวาชวงเวลามันสั้น อยางที่กราบเรียนไปแลวทั้งหมดนี่นะครับ 

แลวที่บอกวา ถาหากวาจะมาแยกวา เลือกตั้งใหม คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไป       

นะครับ กอนประกาศผลนี่ แลวเพิกถอนสิทธินี่ ตองไปศาล ยิ่งทําไมได ยิ่งสับสนเลยครับ 

อยางเชน คดีทุจริตที่บุรีรัมยนี่ จับเงินไดชัด ๆ เลยนี่นะครับ มันจะตองทั้งเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งดวย แลวเลือกตั้งใหมดวย มันจะไปเลือกตั้งใหมอยางเดียว แลวเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ไปศาลนี่ มันไมถูกหลักการเลยครับ เพราะฉะนั้นนี่อยากจะกราบเรียนวา อันนี้

ปรับปรุงแกไขจากป ๒๕๔๐ ของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหมีความชัดเจน กรรมการการเลือกตั้ง

นี่จะลดบทบาทในเรื่องการใหใบเหลือง ใบแดง ไปมากมายเลยครับ พอมีประกาศผลการ

เลือกตั้งอยางที่ผมไดกราบเรียนวา เมื่อป ๒๕๔๘ นี่ มีการแจกใบเหลือง ๑ ใบ ใบแดง ๑ 

ใบ กอนประกาศผลเทานั้นเอง เพราะไมมีเวลาครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับทาน

สวัสดิ์ครับ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ขออนุญาตครับ คือเร่ืองนี้นะครับ เราตองคิดวา

มันเปนเรื่องใหญของประชาชนในการไปเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งเขานี่  กกต .  เอง                

ถูกวิพากษวิจารณอยูมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กกต. มีอํานาจทั้งสืบสวน สอบสวน 

จับกุม ฟองรอง ตัดสิน อยูที่ กกต. ทั้งหมด การสั่งใหเลือกตั้งใหมนั้นยังพอรับได แต       

การเพิกถอนสิทธินี้มันเปนเรื่องใหญนะครับ ในกฎหมายนี่สวนมากจะตองไปเขียน

เพราะวาเปนเรื่องใหไปรองศาลทั้งหมดนะครับ ตรงนี้ ประทานโทษเถอะครับ อยาเปนหวง

วาจะทําทันหรือไมทันนี่นะครับ อยางที่ผมยกตัวอยางวา ถาคนมันเกิดตายขึ้นมาอยางนี้ 

เลื่อนการเลือกตั้งไมทัน มันก็ตองปลอยไป แลวบางทีคนตายไดรับเลือกตั้งมา เราก็ตอง 

สั่งใหเลือกตั้งใหม มันก็เหมือนกัน ในกรณีนี้เร่ืองใบแดง กับเร่ืองบุรีรัมยอยางที่ทานวา     

ก็ดําเนินคดีไป เพราะวาคนนั้นอาจจะไมไดรับเลือกตั้งก็ได อาจจะไมไดรับเลือกตั้งก็ได แต 



 ๑๙๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นิวรา ๘๖/๓ 

 

อยาเพิ่งไปเพิกถอนสิทธิเขา เขาอาจจะไปสูคดี เขาอาจจะหลุดก็ได ใชไหมครับ แลว      

อยูดี ๆ เราไปเพิกถอนสิทธิเขา ตรงนี้มันเปนเรื่องใหญครับ มันผิดหลักการในการบัญญัติ

กฎหมาย ที่ผมเถียงนี่นะครับ ทานตองมีตรงนี้ครับ 

   

          - ๘๗/๑ 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ณัฐชนก ๘๗/๑

             

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันนี้ผานไปแลว

ทานจะเอาไปทําอยางไร ทานประพันธครับ เชิญ มีมติไปแลว  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ     

ผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการนะครับ ผมอยากจะกราบเรียนอยางนี้นะครับวา      

อยางเรื่องที่บุรีรัมยนี่นะครับ กอนวันเลือกตั้งประมาณ ๓ วัน เจาหนาที่ตํารวจจับไดเงิน        

๑๑ ลาน ๔ แสนบาทนะครับ เงินแม็กซ (Max) กับบัตรที่ใหไปเลือก บัตรหนึ่งนี่นะครับ 

๑๒๐ บาท พบหลักฐานชัด ๆ อยางนี้นี่นะครับ ทานจะใหคนที่ทําผิดอยางนี้นี่ลงเลือกตั้ง

นะครับ คือ ไมใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ใหเขาลงเลือกตั้งนะครับ และใหประชาชนเลือก

หรือครับ และสวนไปเลือกตั้งนี่ ประชาชนเลือกแลวนี่นะครับ ก็ตองมีการสอบสวนตอมา 

ทานใหไปศาลใชไหมครับ ก็ตองมีการสอบสวนตอมานะครับ และมันปรากฏหลักฐาน

อยางนี้นี่นะครับก็ตองสั่งเลือกตั้งใหม งบประมาณเสียอีกเทาไรครับ คือ ผมเขาใจความ

เปนหวงของทาน แตผมกราบเรียนวา อันนี้ไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบพอสมควร 

และถาเปนกรณีอยางเชนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนประกาศผลนี่นะครับ ขั้นตอนที่จะไป

กฤษฎีกานี่นะครับ ก็จะอยูในกฎหมายลูก กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้ง สส. สว. ซึ่งกรณีเพิกถอนสิทธินี่นะครับ กกต. ตองใชมติเอกฉันท คือ ๕ คน      

นะครับ แลวยังจะตองสงไปขอความเห็นจากกฤษฎีกาตามกฎหมายลูกอยูดีครับ ตามเดิม

นะครับ จึงขอกราบเรียนทานไวเปนบันทึกไวดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรานี้ไดผาน    

ไปแลว ทานตั้งขอสังเกต บันทึกไวดวยก็แลวกัน จะไดเปนหลักฐานนะครับ ขอผาน  

มาตรา ๒๓๓ ที่แกเฉพาะ เพิ่มความวรรคสาม และแกไขเพิ่มเติมความในวรรคทาย       

นะครับทาน มีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เมื่อกี้ตกลงกันไปแลวนะครับ ผานนะครับ 

ทานเลขาครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตอไปเปน

มาตรา ๒๓๙ ครับ คุณสมบัติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ 
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  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ       

ทานกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๓๙ เร่ืองคุณสมบัติของผูจะมา

สมัครเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินั้น ไดเคยกราบเรียนเสนอที่

ประชุมวา เดิมนั้นที่เคยกําหนดเปนรองอธิบดีกับรองศาสตราจารย รวมทั้งขาราชการ

ระดับ ๙ นั้น อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติ คือ ระดับ ๙ นั้นเขาจะเลิกไปแลวนะครับ รอง

ศาสตราจารยนั้น ก็มีหลายทานทักทวงวา ในทางปฏิบัติ รองศาสตราจารยอาจจะเริ่ม

ตั้งแตระดับ ๗ ซึ่งยังเด็กเกินไปครับ สวนรองอธิบดีก็อาจจะมีปญหา เพราะวาในการ

วินิจฉัยของกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตนั้น อาจจะตองพิจารณาบุคคล   

ในระดับสูง ก็เลยขออนุญาตแกไขเปนคุณสมบัติเทากับศาลรัฐธรรมนูญไป นั่นก็คือ เคย

รับราชการก็กําหนดใหเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี และก็ใชถอยคําเดียวกัน

กับที่บัญญัติอยูในบทบัญญัติดวยศาลรัฐธรรมนูญ คือ หรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารใน

สวนราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี นะครับ สวนระดับ ๙ นั้น ตัดออกไปทั้งหมด

เพราะวากําลังเปลี่ยนแปลงครับ ในกรณีของผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย  

ก็ขออนุญาตแกไขขยับเปน ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย ครับ ซึ่งจะทําให

คุณสมบัติของ ปปช. กับศาลรัฐธรรมนูญนั้นเทากันครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ รับได

ไหมครับ รับไดใชไหมครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ขอเรียนหารือทางฝายเลขาดวย แลวก็ทางทานเจาของญัตติดวย

วา เราจะใชหลักการเดียวกันกับคุณสมบัติของคนที่จะเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งหมดเลยไดไหมครับ บทบัญญัติมันจะไดไมลักลั่นกัน ก็เปนอันรูกัน บอกกับใครก็จําได

วา คนไหนที่มีคุณสมบัติสมัครเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดก็ใหมีคุณสมบัติเปน ปปช. 

ได แลวก็ฐานะนี่ใหทานอยูในฐานะเดียวกัน อะไรอยางนี้นะครับ ซึ่งถาอยางนั้นก็ตองปรับ

ถอยคํามากกวานี้อีกหนอยนะครับ ขอบคุณครับ  



 ๑๙๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ณัฐชนก ๘๗/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพ ผม เจิมศักดิ์ 

ปนทอง ขอเรียนถามวา ตอนนี้ถายังไมเทากันนี่มันตางกันที่ตรงไหน เพราะวาทานขยับ

จากรองขึ้นมาเปนตัวอธิบดี แคตัดซี ๙ ผมก็วาเกือบจะเทากันแลว อะไรคือสิ่งที่มันยัง 

เขยงกัน หรือยังไมเทากันทีเดียวครับ  

   

- ๘๘/๑  



 ๑๙๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สาริศา ๘๘/๑ 

 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล    (กรรมาธิการ)     :       ทานประธานที่เคารพครับ

ในมาตรา ๒๐๑ (๓) นี่นะครับ นอกจากทางฝายราชการ ก็คิดตรงกันแลวนะครับ วาลงมา

ที่ทานอธิบดี หรือศาสตราจารย แตวาทางฝายเอกชนนี่ตองบอกวา หรือเคยเปน

ทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่

ไดรับการเสนอชื่อ ก็อยากจะขอในสวนของภาคเอกชนอยางนี้ครับใหมาในหลักการ

เดียวกันครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานยอมหรือ

เปลา ก็ยอม ตองเอาเปนถอยคําไปเลยครับ อยางนั้นคงไมไดกลับมา 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ครับ คือ

ถาไปใชมาตรา ทานจะใช ๒๐๑ (๓) แทน หรือทานจะเอา ๒๓๙ ไปแทน เอาอะไรแทน

อะไรครับ เพราะวามันมีผูแทนองคกรเอกชนจะหายไป ผมไมเห็นใน ๒๐๑ มีผูแทนองคกร

เอกชน ผมวานี่คือสาระสาํคัญ ตกลงคงไวตามเดิมนี่นะครับ ไมเปลี่ยนแปลงแลวนะครับ 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ในสวนของทนายความละครับ    

ขอขยับขึ้นมาใหอยูในระดับเดียวกันไดไหมครับ ที่แบบเดียวกับมาตรา ๒๐๑ (๓) ในศาล

รัฐธรรมนูญนะครับ เพราะวามามีอํานาจเปน ปปช. นี่ ทานครับ อํานาจคับประเทศเลย  

นะครับ ขอใหมีประสบการณมีอะไรที่เปนหลักใหบานเมืองเห็นหนอยเถอะ ขอบคุณครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง   :    ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

นะครับ ประสบการณที่ผมเคยตรวจสอบเรื่องนี้ ผมเห็นดวย เพราะวา ปปช.นี่ อํานาจมาก

แลวก็เปนเซ็นเตอร (Center) ของแทบทุกอยาง ถาไดคนมีประสบการณก็ดี เพราะวาเรา

ตองการจะตรวจสอบตัวโต ๆ ในครั้งนี้นะครับ แตยังไมอยากที่จะไปเหมือนทีเดียว 

เพราะวาของ ปปช. นี่ มันมีผูแทนองคกรเอกชนตามที่เราไดพูดกันไวแลวนะครับ เทาที่ผม

ดูเร็ว ๆ นี่ ขอใชสํานวนอาจารยสมคิดนะครับ ดูเร็ว ๆ นี่นะครับ ก็ยังมีองคกรผูแทนองคกร

เอกชนอยูนะครับ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะไมมี ใชไหมครับ หรือทานจะเขียนวา ใหไปใช

มาตราโนน แลวก็มาใสองคกรเอกชนเพิ่มขึ้นมา ผมก็ไมขัดของ อันนั้นเปนวิธีเขียนเทา

นั้นเอง ในหลักการผมเห็นดวยอยางที่วา แตวาควรจะมีเร่ืองเอกชนอยูตรงนี้นะครับ 

ขอบพระคุณครับ    



 ๑๙๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สาริศา ๘๘/๒ 

 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม

อานเลยไดไหมครับ หลักการ ก็คือ เปนไปตามรางที่เสนอทั้งหมดครับ เปลี่ยน ๑๐ เปน 

๓๐ ป นะครับ ใหเทากับคนที่จะมาเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานรับไดไหม

ครับ ทานเปลี่ยนชัดเลย งายหนอย ดูวาบรรทัดรองสุดทายนี่ ไมนอยกวาสามสิบป นะครับ 

รับไดนะครับ ผานมาตรา ๒๓๙ ที่แกไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง เชิญครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผมขอเรียนยอนไปที่รางมาตรา ๒๓๒ (๒) นะครับ ที่เมื่อกี้ถอยคํายังไมยุติทีเดียว

นะครับ ผมไดเรียนหารือกับทานอาจารยสวัสดิ์ โชติพานิช แลวก็ทานอาจารยประพันธ   

นัยโกวิท แลวนะครับ ขอปรับถอยคําใหลงกันอยางนี้ครับ หรือไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามา

โดยไมสุจริต โดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไป อันมีลักษณะ

เปนการฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตอไปก็เหมือนเดิม   

นะครับ ก็คือที่บอกวา กระทําลงไปอันเปนการฝาฝน ก็กระทําลงไปอันมีลักษณะเปนการ

ฝาฝนหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ครับ ขอบคุณครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ผมขออนุญาตทานประธาน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ทานสุรชัย 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ เรียนหารือ

อาจารยจรัญเลยครับ ถาเราจะตัดคําวา หลักเกณฑ ออกนี่มันจะครอบคลุมดีกวาไหมครับ 

อันมีลักษณะเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย เร่ืองนี้ไปเลยครับ 

 

           - ๘๙/๑             



 ๑๙๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๘๙/๑ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ คือ ถาตองไป   

ฝาฝนพระราชบัญญัตินี่ บางทีในตัวบทก็อาจจะไมไดเขียนไว เขาจะมีการออกอะไร 

รายละเอียดอะไรของตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี่ครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานกรรณิการ

ครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ถาอาจารยคิดวาตรงนั้นดี ผมมองอยางนี้

ครับวา คือ พออาจารยจรัญชี้แจงมา รูเลยครับวา อาจารยกับผมมองกันคนละมุม ผมมอง

วา ถาเขียนคําวา หลักเกณฑ เขาไป นั่นหมายความวา ก็จะเปนการฝาฝนเฉพาะ

หลักเกณฑที่ออกมาในเรื่องนั้น ๆ ไมครอบคลุมไปถึงบทบัญญัติอ่ืนของพระราชบัญญัติทั้ง

ฉบับ แตผมมองในมุมวา ผิดตรงไหนของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือกฎหมายลูกที่ออก

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ถือวาผิดแลว ฝาฝนแลวครับ อาจารยลองรับไวพิจารณา

แลวกันครับ เปนขอสังเกตเฉย ๆ ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานครับ แก

อยางไรตองแกเสียเลยนะครับ เพราะวามันไมมีวันจะผลัดแลวครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขอใช

ถอยคําเดิมที่เรียนเสนอไป แตบันทึกไวในเจตนารมณไดไหมครับวา ตองการใหคลุมทั้ง

หลักที่อยูในตัวพระราชบัญญัติ และกฎหมายลูกบทที่ออกมาดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงเขาใจแลว  

นะครับ ทานอาจารยกรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร : ขอบพระคุณทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ  

บรรเทิงจิตร คงมีขอซักถามทานกรรมาธิการในประเด็นเรื่องผูแทนองคกรเอกชน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตราไหน 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร : ในมาตรา ๒๓๙ คะทานประธาน 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  รอเดี๋ยวครับ

เดี๋ยว ๆ อาจารย เดี๋ยวนิดหนึ่ง เดี๋ยวใหอาจารยถาม ผมขออนุญาต เพราะทานจรัญยอน

ตรงนี้เอาใหจบครับ ทานครับ จะไดยืนยัน เพราะวามันจะตองเปนหลักฐานแลวครับทาน  



 ๒๐๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๘๙/๒ 

 

อันไหนไมเหลือบากวาแรงก็อยาไปแกเลยครับ มันจะเปน อินฟนิตี้ (Infinity) ไมรูจบ ทาน

แกไดหรือยังครับ กรุณาเลยครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ กระผมกําลังคิด

อยูวา ถาตัดคําวา  หลักเกณฑตาม  ออกนะครับ  ฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมายวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หรือหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาว ถาใชอยางนี้นาจะคลุมทั้ง ๒ กรณี จะใชไดไหม คาดวานาจะใชได 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสุรชัยใชได

ไหมนี่ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ถาอยางนี้ผมวาจะสมบูรณกวาครับ อยางที่

ผมไดแสดงความคิดเห็นไปเมื่อสักครู 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ทานสมาชิก

ฟงแลวนะครับ เชิญครับทานอาจารยรุจิรา 

  รองศาสตราจารยรุจิรา  เตชางกูร : เสนออีกทางเลือกหนึ่งนะคะ แตวา

ไมไดเกงเหมือนพวกนิติศาสตรนะคะ อันมีลักษณะอันเปนการฝาฝนหลักเกณฑและ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ไดไหมคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอัครวิทย   

สายหนา แสดงวาไมได จะยืนไวรูปเดิม อาจารยใหเขายืนไวตามเดิมไดไหมครับ นะครับ 

ตามที่ทานตกลงกับทานสุรชัยแลว ตกลงขอยืนยันนะครับวา มาตรา ๒๓๒ (๒) ที่เรามาดู

กันแลวขอแกถอยคํา เพื่อใหกระชับตามที่คณะกรรมาธิการยกราง ขอมติทาน ใหผานอันนี้

นะครับ กลับไปทานอาจารยกรรณิการครับ ตรงที่ทานถามเรื่ององคกรเอกชนอะไรนะครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร : ขอบพระคุณคะทานประธาน ก็ขอเรียนถาม

ทานกรรมาธิการวา ในความหมายของผูแทนองคกรเอกชนจะครอบคลุมองคกรประเภท

ใดบาง จะเปนองคกรที่เปนนิติบุคคล หรือไมไดเปนนิติบุคคล เพราะในความหมายของ

องคกรเอกชนนี่มีหลากหลายมาก ทั้งในสวนขององคกรที่ทําเรื่องของการพัฒนาชุมชน  



 ๒๐๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๘๙/๓ 

 

องคกรทางดานเศรษฐกิจ องคกรทางดานกลุมเปาหมายตาง ๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้

อยากจะเสนอวา ๑. ขอทําความเขาใจใหชัดเจนวา จะครอบคลุมองคกรใดบาง แลวก็จะ

ทําความเขาใจกันอยางไรตอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อใหคนอื่นไดเขาใจกันคะ ขอเรียนถาม

ในเบื้องตนคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ขอความ

ชัดเจน เชิญครับทานกรรมาธิการยกราง 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ ความจริงกรณีที่มีการเติมคําวา ผูแทนองคกร

เอกชน เขามา เพราะวามีเสียงเรียกรองนะครับ วา ในกรณีของการตรวจสอบอํานาจรัฐ --- 

 

          - ๙๐/๑ 

          



 ๒๐๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            เสาวลักษณ ๙๐/๑ 

 

แลวก็มีการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ ปรากฏวา ทางฝายเอกชนนี่บอกวา กรณีที่กําหนดใหเฉพาะที่เปน

ตัวขาราชการเทานั้นนี่นะครับ หรือมาจากระบบราชการเทานั้นนี่ มันจะไมมีการ

ครอบคลุมถึงพวกองคกรเอกชนที่เขาทํางานดานที่ตรวจสอบหรือดูแล พวกที่มีการใช

อํานาจในทางที่ผิดนี่นะครับ มาเปนระยะเวลายาวนานนี่นะครับ จะไดมีการผสมผสานกัน 

พูดจริง ๆ แลวก็เปนตัวเลือกเทานั้นนะครับ เพราะไมไดบอกวาจะตองเลือก เพราะวาใน

กระบวนการ คือหมายความวา มีสิทธิที่จะไดรับการสรรหาดวยนะครับ คณะกรรมการชุด

นี้ เพื่อที่จะใหมองวา เปนการเปดโอกาสใหกับบุคลากรอื่น ๆ มีสวนรวม แตทีนี้ที่เขียนวา 

ผูแทนองคกรเอกชนนี่ ก็จะมีผูที่สงสัย อยางอาจารยกรรณิการ ขออนุญาตเอยนามนะครับ 

ทานไดหยิบยกขึ้นมานี่ องคกรเอกชนในขณะนี้ไดมีการกําหนดโดยทางกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยนะครับ กําหนดองคกรภาคเอกชนเอาไวนะครับ แลวก็มี

การจดทะเบียนรับรอง โดยเรียกวา เปนองคกรสาธารณประโยชนนะครับ ผมคิดวาอันนี้จะ

เขาในขาย เพราะวาจะเปนองคกรที่ไดรับการรับรองโดยถูกตองตามหลักเกณฑ อันนี้

อาจจะบันทึกไวดวยในเจตนารมณวา ควรจะเปนองคกรที่ไดรับการรับรอง ก็คือ พวก

องคกรตาง ๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับดานสาธารณประโยชน คือ ทํางานเพื่อพับลิก (Public) 

จริง ๆ นะครับ ไมใชเปนองคกรที่ไมรูหัวนอนปลายเทา เพราะวาเสร็จแลวเราบอก

ตอนทายบอกวา ซึ่งองคกรเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนั้นใหการรับรอง แลวอยางนอยนี่

ตองเสมอหนากันกับองคกรวิชาชีพเขานะครับ กลาวคือวา ไมใชตั้งขึ้นเองลอย ๆ นะครับ 

ไมใชเปนองคกรที่ไมมีรูปลักษณในทางที่เปนที่ รับรองของพับลิกนะครับ หรือของ

สาธารณชน อันนี้ทางกฎเกณฑ หรือหลักเกณฑที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยไปเขียนไวในกฎหมายสวัสดิการสังคมนะครับ สงเสริมสวัสดิการสังคม อันนี้จะ

ชัดเจนครับ ถาเผื่อจะกําหนดเอาไว แตวาถาเผื่อจะไปเขียนล็อกไวเฉพาะตรงนั้น เดี๋ยวก็

จะมีองคกรอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกนะครับ ที่ตามหลัง ที่กฎหมายสงเสริมสวัสดิการสังคมกําหนด

ไวนี่นะครับเขาก็จะมีการกําหนดเพิ่มเติมไดอีกนะครับตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น กระผมก็เห็นวา เขียนไวอยางนี้ ก็ถือวา เปดกวางครับ เปนที่พึงพอใจแลว แลวก็ไป

ถามองคกรเอกชน เขาก็บอกวา เขาพึงพอใจครับ 



 ๒๐๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            เสาวลักษณ ๙๐/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ใสไวตามนี้นะครับ

แลวบันทึกเจตนารมณไวชัดแลว ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมฟงดูนี่ ผมขอ

ถามเพื่อความเขาใจนะครับ คําวา องคกรเอกชน ในครั้งนี้ ก็คือ องคกรพัฒนาเอกชน         

ใชไหมครับ ใช ใชไหมครับ ถาเชนนั้นนี่ นาจะใสคําวา พัฒนา เพราะวาถาทานใสองคกร

เอกชน นี่ ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ ตอง องคกรพัฒนาเอกชน ผมฟงดูสุมเสียงทาน 

หมายความวาอยางเชนนั้น เพราะฉะนั้นเสนอวา ควรจะเติมถอยคําใหมันตรง อันนี้เปน

การแกถอยคําเทานั้นแหละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ 

ตรงกันหรือเปลาไมทราบ องคกรเอกชนกวางกวาองคกรพัฒนาเอกชน 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ของผมมันคนละประเด็นกับของอาจารย   

เจิมศักดิ์ครับ ทานประธานครับ ผมจะขออนุญาตเสนอเติมคําขึ้นมาคําหนึ่งนะครับ             

ตรงตอทาย ผูแทนองคกรเอกชนหรือประกอบวิชาชีพ ขอเติมคําวา หรือผูประกอบวิชาชีพ 

จะไดเห็นชัดวา ผูแทนองคกรเอกชนในที่นี้คนละคนกับผูประกอบวิชาชีพที่มีองคกร

กฎหมายรองรับนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานศิวะครับ สั้น ๆ

ครับ เติมตรงไหนครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.    

นะครับ คือ เร่ืององคกรเอกชน หรือองคกรพัฒนาเอกชนนี่ ผมคิดวามันเปนเรื่อง ถึงเวลานี้

จะมีปญหามาก เราจําไดใชไหมครับวา ตอนที่มีการสรรหาองคกรอิสระ แคเร่ืองอธิบดี

อยางเดียวนี่ ก็ไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญ ----------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๑/๑     
 



 ๒๐๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๙๑/๑ 

 

เพราะฉะนั้นถาเปนเรื่ององคกรเอกชน หรือองคกรพัฒนาเอกชนนี่ก็จะเปนเรื่องใหญอีก   

ถาเราไมกําหนดไวในกฎหมายหรือวากฎเกณฑไปใหละเอียดวา คุณสมบัตินี่จะมาอยางไร 

ไมใชผูแทนองคกรเอกชนจบ ป. ๔ ก็มาไดอยางนั้นหรือครับ หรือวาพวกที่มาจากบริษัท 

หางราน ที่ทําธุรกิจเปนพัน ๆ ลานนี่ เขามาไดไหม หรือวาเขามาไมได เพราะเขาเกี่ยวพัน

กับผลประโยชนทับซอนกันอยูอยางนี้ ผมคิดวา นาเปนหวงครับ ถาเขียนโดยที่ไมมีการไป

ลงรายละเอียดจริง ๆ ในเรื่องของการสรรหาตอไป เพราะงาน ปปช. มันเปนงาน          

เร่ืองการสอบสวนคน และเปนเรื่องการตรวจสอบคนนะครับ ขออนุญาตไดฝากทาน

อาจารยวิชาไวดวยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ ทานวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ คําวา องคกรพัฒนาเอกชน ใชคําวา องคการ ครับ องคการ

พัฒนาเอกชน จะอยูในมาตรา ๖๓ แลวครับ ไดรับการรับรองแลวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไดนะครับ แลวเติม

คําวา ผู อะไรหรือเปลา ที่ทานสุรชัยวา ยอมแลวใชไหมครับ เห็นดวยนะครับ ผานมาตรานี้

นะครับ มีมติยืนยันใหชัดเจนนะครับ มาตรา ๒๓๙ แกไขเพิ่มเติมความในวรรคสอง 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอใหชัดคือ 

เปลี่ยนเปน องคการพัฒนาเอกชน แลวก็เติมคําวา ผู ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานศิวะ     

อีกนิดเดียวนะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผมถาม ขออนุญาตครับ ผม ศิวะ 

แสงมณี แลวพวกมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนี่ เปนไดไหมครับ แลวตอไปคนเก็บศพนี่มาเปน

กรรมการ ปปช. ไดไหมครับ คือ ผมอยากเสนอวาขอใหไปวางกฎเกณฑใหละเอียดนิดหนึ่ง 

เพื่อไมใหเกิดปญหาตอนคณะกรรมการสรรหาครับ คือ แคเร่ืองอธิบดีอยางเดียว ทานเห็น

ไหมครับวา เปนเรื่องใหญมากเลย ผมฝากทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทีนี้ทานอาง

ในมาตราอื่นที่เขียนไวแลวนี่ เมื่อกี้นี้ 



 ๒๐๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๙๑/๒ 

 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ก็แลวแต ผมเสนอแนะไว แลวก็ฝากไวเทานั้นเองครับ 

เพราะตอไปผมหวงอาจารยวิชาอาจจะตองพิจารณากับพวกปอเต็กตึ๊งเขาครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมเปนอะไรทาน 

เขาทํางานแลว ถาเลือก เขาก็เปนไดครับ โอ.เค. นะครับ ผานมาตรา ๒๓๙ แกไขเพิ่มเติม

ความในวรรคสองนะครับ เปนมตินะครับ ทานครับ ผมขออนุญาตทานเลขาตอไปครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไป       

เปนมาตรา ๒๔๖ พนักงานอัยการครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางครับ      

เชิญครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๔๖ ความจริงไดเคยอานเสนอ

ตอที่ประชุมแลววา กรณีลักษณะตองหามในการประกอบอาชีพของพนักงานอัยการ          

ที่จะตองมีกรณีใด โดยเอามาตามกฎหมายของพนักงานอัยการเขามานะครับ ก็คราวนี้

เพียงแตวา นําเสนอขอความใหดูนะครับ ความจริงอานใหฟงแลว จึงขออนุญาตวา        

ในบรรทัดที่ ๑ บรรทัดที่ ๒ กอนหนาคําวา ตองไมเปนกรรมการ นั้น ขออนุญาตเติม คําวา 

และ ไปอีกคําหนึ่งครับ เปนวา และตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือที่ปรึกษากฎหมาย 

แลวตอขอความเดิมครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกไมเห็น

เปนอยางอื่นนะครับ ขออนุญาตผาน เชิญครับ ทานวิทยาครับ 

  นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา คชเขื่อน      

ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับวา ในบรรทัดที่ ๒ นะครับ ทั้งนี้ หรือเปลาครับ หรือวามันตกไป 

หรือวาเจตนาเขียนอยางนี้ครับ ทั้งตองไมประกอบอาชีพ นะครับ ทั้งนี้ ตองไมประกอบ

อาชีพ หรือเปลาครับ นิดเดียวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มี นี้ ไหม 

 



 ๒๐๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๙๑/๓ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ อันนี้ไมใชเปนเรื่องทั้งนี้นะครับ เปนขอความวา เดิมวา อันแรก ตองไมเปนกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ แลวก็ ทั้งตองไมประกอบอาชีพอื่น เปนการเพิ่มสิ่งที่จะตองถูกบังคับดวยครับ 

เพราะฉะนั้นขอความในกฎหมายมันก็จะเขียน ทั้งตองไมประกอบอาชีพ ขอความถูก   

แลวครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขายืนยันวา      

ถูกแลวนะครับ ทานครับ ขอมตินะครับ มาตรา ๒๔๖ แกไขเพิ่มเติมความในวรรคหก      

นะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มติผานนะครับ 

เชิญทานเลขาตอเลยครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :    ตอไป       

เปนมาตรา ๒๖๖ และมาตรา ๒๖๗/๑ ครับ เกี่ยวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาใน             

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๒๓๙ ไมมีแลว   

ใชไหม โอ.เค. ผาน ทานกรรมาธิการชี้แจงครับ มาตรา ๒๖๖ ครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ อันนี้เปนเรื่องกรณีของผูไตสวนสาธารณะ     

ที่เพิ่มหลักการเขามาวา สามารถดําเนินการคูกับ ปปช. ได ------------------------------------- 

 

                 - ๙๒/๑ 



 ๒๐๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นัชชา ๙๒/๑ 

 

แตก็ตองมีเงื่อนไขวา กรณีใดที่คณะกรรมการ ปปช. ดําเนินการแลวนั้น ก็ดําเนินการ

ในทางผูไตสวนสาธารณะ ก็หลังจากที่ ปปช. ดําเนินการแลว ถอยคําโดยหลักการแลวได

ยอมรับแลวนะครับ เพียงแตถอยคําไดปรับกับทานอาจารยกลานรงค เพื่อใหสอดคลองกัน

ระหวาง ปปช. กับผูไตสวนสาธารณะที่เติมใหมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกลานรงค

ครับ ใชไดไหมครับ ผานนะครับ ทานอื่นไมมีปญหาแลวนะครับ มาตรา ๒๖๖ ที่แกไขแลว

นะครับ ขอใหเปนมตินะครับ เปนมติผานมาตรา ๒๖๖ ครับ ตอไปครับ ทานเลขาครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนู)  :  ตอไปเปน

มาตรา ๒๘๒ (๔) เกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๘๒ (๔) เปนเรื่องการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญนะครับ ที่เราไดใหความเห็นชอบไปวา ประชาชน ๕๐,๐๐๐ ชื่อ สามารถเสนอ

รางญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดนะครับ แลวมีทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  

นะครับ บางทานเขาใจวา เสนอวา ขอใหประชาชนที่เขาชื่อ ๕๐,๐๐๐ ชื่อ มีตัวแทนเขาไป

ชี้แจงไดนะครับ ในรางนั้นไดนะครับ ก็อยูใน (๔) ก็ไดเพิ่มเติมตามคํานั้นแลวนะครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

๒๘๔  ประทานโทษ ๒๘๒ ครับ ทานอาจารยจรัญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ        

ผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เพื่อใหชัดนะครับ เมื่อสักครูทานประธานยังไมได

ยืนยันมติรับรองรางมาตรา ๒๖๗/๑ ขอความกรุณาทานประธานถามมติดวยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์     

นะครับ คือ ผมคิดวา ผมไมรูวาผมชาหรืออยางไรนะครับ  ผมตามทานไมทันจริง ๆ          



 ๒๐๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         นัชชา ๙๒/๒ 

 

ผมพยายามนั่งอาน ๒๖๖ เพราะวามันมีหลายวรรคเหลือเกินที่ทานเติม ผมก็พยายาม

อานนะครับ  กรุณาอธิบายใหผมฟงชัด  ๆ  ไดไหมครับ  อยางเชน  พอทานไปโยง          

มาตรา ๒๔๓ (๒) ผมก็ตองวิ่งไปหา แลวมันไมทันจริง ๆ ครับ เพราะทานก็เพิ่งแจก      

แลวผมก็เพิ่งดู และพอผมตามไปทัน ตรงโนน ทานก็บอก เอา ผานไป ถาอยางนั้นไป 

๒๖๗ ผมก็ไป ผมไปไมทันครับ โทษนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการอธิบายอีกครั้งแลวกันครับ ไมเปนไรครับ เชิญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๖๖ นี่นะครับ เปนหลักการที่เพิ่มขึ้นใหม

ในวรรคที่ ๔ และวรรคที่ ๕ ครับ คือ นอกจากวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติจะเปนผูไตสวนเรื่อง แลวก็สงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นฟองตอศาลฎีกา         

แผนกคดีอาญานักการเมือง เพื่อดําเนินคดีกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลวนี่นะครับ 

วรรคสี่ที่ขีดเสนใต วรรคสี่ วรรคหา เพิ่มหลักการใหมขึ้นมาวา ถาผูที่ถูกกลาวหาวารํ่ารวย

ผิดปกติ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่การงานนี่ เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูง    

จริง ๆ คือระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา 

ใหเปดชองทางใหมอีกทางหนึ่งวา ผูเสียหายอาจจะไปรองเริ่มเร่ืองที่ศาลฎีกาเลยก็ไดครับ 

หรือจะรองที่ ปปช. ก็ได ถาที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็นวาสมควรจะดําเนินการ แลวก็     

จะสงเรื่องอะไรตอไปให ปปช. นะครับ แตถาเขาไปยื่นที่ ปปช. ก็ให ปปช. ดําเนินการ     

ไตสวนตามมาตรา ๒๔๓ (๒) ซึ่งอันนั้นเปนเรื่องปกตินะครับ ใครมายื่นคํารองกลาวหาตอ 

ปปช.  ปปช. ไตสวนก็ตาม ๒๔๓ (๒) นะครับ แตถามายื่นตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อ

ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระมาทําหนาที่แทน ปปช. ศาลฎีกาก็จะตองสงดําเนินการไตสวนตาม

มาตรา ๒๖๗/๑ ซึ่งตอเนื่องกันไปนะครับ แลวตรงนี้ใหสิทธิผูเสียหายเลือกไปทางใด     

ทางหนึ่งทางเดียว ไมใหทํา ๒ ทางคูขนานซ้ําซอนกันนะครับ นี่คือวรรคสี่นะครับ แลวก็

วรรคหา ก็คือ ถา ปปช. ทานเห็นเอง ไมมีใครมารอง ทานเห็นเองวา บุคคลระดับสูงอยางนี้

ทุจริต ประพฤติมิชอบอยางนี้ ทานก็ยกเรื่องขึ้นไตสวนเองได ----------------------------------- 

           - ๙๓/๑ 



 ๒๐๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๙๓/๑ 

 

วิธีไตสวนก็เปนไปตามมาตรา ๒๔๓ (๒) แตตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งนะครับ 

แลวในกรณีที่ ปปช. ยกเรื่องเองแลวนี่ ผูเสียหายจะไปใชสิทธิตามวรรคสี่ไปรองตอที่

ประชุมใหญศาลฎีกา ไมไดครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวมันซ้ําซอนกันนี่ก็เปนแคนี้ละครับ 

หลักการของ ๒๖๖  สวน ๒๖๗ ก็เปนกระบวนวิธีการตอไปครับวา ถาเขาไปรองที่       

ศาลฎีกาแลวศาลฎีกาจะทําอยางไรครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ พอเขาใจนะครับ ในมาตรา ๒๖๖ นี่นะครับ พิจารณาควบคูไปกับ ๒๖๗/๑ นะครับ 

กรรมาธิการมีแกไขขอความ ทั้ง ๒ มาตรานี้ ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยกับรางของกรรมาธิการที่แกไขนะครับ ถือเปนมตินะครับ เชิญทานเลขา

ดําเนินการตอครับ พิจารณาในสวน มาตรา ๒๘๒ (๔) เมื่อกี้ทานเลขาอานแลวใชไหมครับ 

ทานก็แถลงแลว เลยกลับไปกลับมา กลับมา ๒๘๒ (๔) นะครับ ทานพิเชียรครับ เชิญครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ   

นะครับ ในมาตรา ๒๘๒ (๔) นี้ ความเดิมเราประสงคนอกจากจะรับฟงความคิดเห็นจาก  

พี่นองประชาชนแลว เรารูสึกจะพูดกันวา เราอยากจะใหพี่นองประชาชนที่ เขาชื่อ     

๕๐,๐๐๐ ชื่อนี้ ไดมีโอกาสเปนกรรมาธิการในวาระสองดวย ไมทราบวาจะมีโอกาส        

เปนไปไดไหมครับทาน  คือ ใหมีการตั้งตัวแทนของประชาชนที่ เขาชื่อเขาไปเปน

กรรมาธิการในวาระสองบาง โดยการเขียนนะครับ จะเปนวา การพิจารณาในวาระที่ ๒    

ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองตั้งประชาชนเปนกรรมาธิการแปรญัตติรวมดวย        

จะเขียนอยางนี้ไดไหมครับ ทานกรรมาธิการยกรางครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการตอบดวยครับ  

  นายพิ เชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :  เพราะวาถาเพียงแตไปรับฟง         

ความคิดเห็นจากผูเขาชื่อนี่  

 



 ๒๑๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๙๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐะรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจแลวครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  บางครั้งอาจจะไมเพียงพอครับ  

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจไหมครับ คําถามที่ถาม อาจารยจรัญ หรือทานใดจะตอบครับ อาจารยสมคิด       

ในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรานี่ ทานพิเชียรถามวาจะใหมีประชาชนเขามา

เปนกรรมาธิการไดไหม  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ เร่ืองนี้

เราตกลงกันไปแลวนะครับ ก็เขาใจวา ทานอาจารยเจิมศักดิ์ยอมแลวนะครับวา ใหเปน

เฉพาะเรื่องไปแสดงความคิดเห็น เร่ืองกรรมาธิการนั้น กรรมาธิการยกรางไดแถลงแลว    

นะครับ ที่ประชุมเห็นดวยนะครับ อันนี้รางมาตามหลักการที่ตกลงกันแคนั้นเองครับ       

ขอความกรุณาทานพิเชียรครับ ถาเสนอหลักการใหม เดี๋ยวก็จะมีปญหาเรื่องคําเรื่องอะไร

ตาง ๆ อีก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตามหลักการที่ตกลงกันไวเดิมนะครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยกับกรรมาธิการในมาตรา ๒๘๒ (๔) ที่แกไขนี้นะครับ เชิญทานเลขาดําเนินการตอ

ครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ    

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :        

ตอไปเปนมาตรา ๒๘๔ เกี่ยวกับใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ

ชั่วคราวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานกรรมาธิการอธิบายหนอยครับ  

 



 ๒๑๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๙๓/๓ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ในมาตรา ๒๘๔ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับรองรับ

การปฏิบัติหนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเดิมกําหนดใหสิ้นสุดลงเมื่อมีการประชุม

รัฐสภาครั้งแรก สิ่งที่กรรมาธิการเพิ่มเติมเขามา คือ ความในวรรคสองวา กรณีที่           

เมื่อถึงกําหนดที่จะตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกเกิดขึ้นแลว ซึ่งจะตองทําภายใน 

๓๐ วัน นับจากมีการเลือกตั้งนั้น ยังไมมีวุฒิสภา คือ การเลือกตั้ง หรือการสรรหายัง      

ไมเสร็จสิ้นนั้น ก็จะไมมีวุฒิสภาที่สามารถเปดประชุมรัฐสภาขึ้นได จึงไดอุดชองวางตรง

นั้นโดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นยังคงอยูตอ แตเปลี่ยนหนาที่ไปทําหนาที่วุฒิสภา

จนกวาจะมีวุฒิสภาขึ้นเพื่อจะใหมี ๒ สภา ในการดําเนินกิจการตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ  

 

                                                                                                                - ๙๔/๑ 



 ๒๑๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๙๔/๑ 

 

โดยรองรับวา กิจการที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดทําไปในชวงเวลานั้น ถือเปนการ

ดําเนินการของวุฒิสภาโดยถูกตองครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมขอหารือ             

ที่ประชุมวา อยางมาตรา ๒๘๔ ที่ทานแกไขเพิ่มเติม แลวก็ทานเคยขอแขวนไว ตอนที่  

ทานแขวนไว ถาทานดูจากที่ทานแกไขมา คือ รางแรกก็ไมใชอยางนี้ ทานแกไขมาอยูใน

หนังสือเลมใหญ และทานก็มีวรรคอื่นที่กําลังเติม เติม เติมเขามาหลายวรรค และก็ฆาออก  

หลายวรรค เมื่อครั้งนั้นผมกําลังจะอภิปราย ทานก็บอกวา อันนี้ขอแขวนไวกอน เสร็จแลว

พอทานทําเอกสารใหมมา ไอที่ทานขีดเติม ที่ทานฆา ทานก็ไมใสมาใหผมดวย ผมก็เลย 

นึกเอาวา เอะ ทานเติมแตเพียงแควรรคสองเทานั้น ผมก็จะไมไดดูวรรคอื่นวา ทาน ทาน 

วรรคสองพอใจไหม อยางนี้ผมวาไมรอบคอบครับ แตถาทานเทียบ ๒ อันนี่ ทานจะเห็น

เลย อันที่ เปนในหนังสือนี่ ทานก็มีเติม เติมตั้งสามวรรคสี่วรรค และทานก็มีแกไข         

ทานประธานครับ ผมอานไมทันนะแบบนี้ ผมคิดไมทันทานจริง ๆ ครับ เพราะวาทานมี

หลายอันเหลือเกิน แลวอันใหมทานก็ไมยอมขีดเสนใหดวย ฆาทานก็ไมใสมา ทานใสไป

เลย ผมก็ไปตีความวาทุกอยางผานเรียบรอยดี ดูแตที่เติม แบบนี้ผิดพลาดไดนะครับ ผม

เรียนนะครับ ผมหารือนะครับ แบบนี้ผมคิดไมทันจริง ๆ ผมวาผม ไมรูนะ หรือวาผมเปน

คนคิดชาไมรู ผมคิดวาผมก็ไมชานักนะครับ ทุกทีผมตาม พยายามตาม วิ่งไลอยูนี่ แตทาน

ทําอยางนี้กับผมไมไดครับ ผมตายครับ มาเหนื่อยครับ แลวดูไมได เพราะวาทานเลน    

อันใหม ทานก็ไมขีดอันเกาให แลวอันเกาทานก็ไปเปลี่ยนจากฉบับรับฟงประชาชน ผมก็ดู

จากฉบับรับฟงประชาชน แลวทานก็แก แก แก สองแกสามแก ทานเปนผมบาง ทานตาย

เหมือนกันนะครับ แลวทานใหผมรับรอง รับรอง รับรอง ไป ทานรับผิดชอบเองนะครับ ผม

ไมเอาดวยหรอกครับแบบนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนไรครับ เดี๋ยวคอย ๆ ใจเย็น ๆ ทานคอยอธิบายนะครับ แลวสงสัยตรงไหนก็คอยถาม 

 



 ๒๑๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๙๔/๒ 

 

นะครับ คือกลับไปแกมันก็อยางนี้ละครับ เพราะมันมีหลายราง หลายชุด แตสงสัย

ตรงไหนก็คอยถามแลวกันนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ มาตรา ๒๘๔ กรรมาธิการ

อธิบายแลวนะครับ 

   (ไมมีสมาชิกมคีวามเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจนะครับ ถือวา ที่ประชุมผานมาตรา ๒๘๔ ดังกลาวนี้นะครับ เชิญทานเลขา

ดําเนินการตอครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ทานจะผาน ๒๘๔ 

หรือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็ผมถามแลวครับ ถาทานจะเสนออะไรก็เสนอมาสิครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  โอโห ถาเปนที่ประชุม ที่ประชุมเห็น

ปญหา  ที่ผมพูดไหมครับ ทานดูแผนใหมของทาน ทานแก แลวก็ทานเติมบอกวา ทานเติม      

วรรคสอง เราอานแตวรรคสองเราก็ไมเขาใจ เพราะวรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา ทานก็แกมา

จากรางแรกอีกทีหนึ่ง แลวเราจะไปทันไดอยางไรครับ มาตรา ๙๑  ๙๒  ๙๕  ๙๖  ๑๐๑  

๑๐๔ เราไมใชคอมพิวเตอร (Computer) นี่ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาผานไมไดครับ 

ผมจะขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับ ผมคิดวา เราคงตองหยุดเถอะครับ ถาทานไปอยางนี้                

ผมไมรับผิดชอบนะครับ ผมก็พยายามชวยทานดู ไมไดอะไรเลย มีอะไรชวยทานตลอด  

นะครับ แตทานตองเห็นใจผมดวย 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางนี้ไดไหมครับ อาจารยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมขอใหเราหยุดกอนครับวันนี้         

ตองตอพรุงนี้แลวครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาอยางนี้ครับ ขอดู ๒ รางไปพรอม ๆ กันเลยดีไหม ก็เทียบกันดู อาจารยครับ ชวยกันเรง

เถอะครับ พรุงนี้เดี๋ยวก็ไมรูวาจะใชเวลาอีกเทาไร เรายังมีเวลานี่นะครับ เราก็ใจเย็น ๆ เรา 



 ๒๑๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๙๔/๓ 

 

ก็ไมไดรีบรอน เราก็ดูวา ๒๘๔ ในรางเดิมที่กรรมาธิการเขาเสนอมาลาสุด กับรางที่เสนอใน

เลมมานี่มันตางกันอยางไร ก็คอยดูไปก็ได แลวใหกรรมาธิการอธิบายอีกรอบหนึ่ง แลว

คอย ๆ ดูตาม แลวสงสัยก็ถามดกีวานะครับ อยาเพิ่งเลิกเลยครับ ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

   นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา จะขอไปเปนทีละวรรคนะครับ จะไดดูดวยความ

รอบคอบ คือ ตองขอประทานโทษทานอาจารยเจิมศักดิ์ แลวก็ทานสมาชิกทุกทานครับ 

เพราะเดิมนั้นเขาใจวา ถาทําอยางที่เสนอมาใหม เพื่อใหความชัดเจนวา ตรงไหนที่       

เพิ่มขึ้นมาจากรางเดิมที่ไมเคยมี -------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๙๕/๑ 



 ๒๑๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๕/๑ 

 

สวนขอความอื่นนั้น ถายังขีดเสนอยู เดี๋ยวเกรงวาสมาชิกจะงงวา อันไหนขอความที่เพิ่งไป

เติมใหม อันไหนขอความเดิม ก็เลยขีดเฉพาะขอความที่เติมมาใหมในครั้งนี้ที่จะเสนอขอ

ความเห็นชอบ ทีนี้ถาเปนเชนนี้กระผมเองจะขออนุญาตเสนอเปนแตละวรรคนะครับ เพื่อ

ความรอบคอบ ในวรรคแรกนั้น เปนขอความซึ่งไมไดมีการแกไขนะครับ เปนขอความเดิม

ที่เคยเสนอมาแตตน ซึ่งกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้นทําหนาที่รัฐสภา สภา

ผูแทนราษฎร และก็วุฒิสภา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมขอเสนอ   

อยางนี้ไดไหมครับ เนื่องจากมาตรานี้ทานแกเยอะเหลือเกิน ขอใหทางเลขาธิการสภา   

ชวยอาน แลวเราก็ดูกันไป เพราะวาทําตามที่เราเคยมีเหตุมาแลวนะครับ ไมอยางนั้นเรา

จะไมรอบคอบเลยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็ไดทั้งนั้นละครับ เอาใหสมาชิกเขาใจที่สุดนะครับ แลวอยางที่ทานอัชพรพูดก็มีเหตุผล 

เพราะวารางกอนที่จะพิจารณามีตีเสน พอเขาไปปรับแกใหม เขาก็ตองตีเสนเพิ่มจากที่เคย

ทํามาอีก อยางนั้นมันก็เสนทับเสนอีก มันก็จะสับสนนะครับ ก็อานรางลาสุดนะครับ         

ที่กรรมาธิการแกทีละวรรคไดไหมครับ อาจารยครับ อาจารยจรัสนะครับ เชิญทานเลขา

ครับ คอย ๆ ลําดับแลวกันครับ เชิญครับ  
  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๒๘๔ 

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนนราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก ตามมาตรา ๑๒๒  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคนี้ไมมีการแกไขนะครับ ตรงกันกับรางเดิมที่เคยเสนอมาแลวนะครับ เชิญวรรคสอง

ครับ 
 

 



 ๒๑๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๕/๒ 

 
  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  วรรคสอง    

ในกรณีที่ปรากฏวา เมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ แลว แตยัง

ไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไปจนกวาจะมีวุฒิสภา   ตาม

รัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลา

ดังกลาว ใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคนี้นี่เพิ่มขึ้นใหมนะครับ ทานศิวะเชิญครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.    

นะครับ ผมอยากใหที่ประชุมไดพิจารณานิดหนึ่งวา ในการที่เพิ่มเติมอันนี้ จะมีผลให

วุฒิสมาชิกหรือวุฒิสภา ซึ่งสภานิติบัญญัติทําหนาที่ มีสิทธิในการเลือกองคกรอิสระ  

ในชวงเวลานั้นดวยใชไหมครับ มันจะกลายเปนวา สภานิติบัญญัติแหงชาติก็เขาไป

ครอบงําองคกรอิสระอีกเหมือนกัน ซึ่งไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ผมคิดวา ควรจะมีการ

ยกเวนเรื่องของการเลือกองคกรอิสระไวครับ มิฉะนั้นจะกลายเปนองคกรอิสระของ           

สภานิติบัญญัติแหงชาติไปครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ
ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงเรื่องนี้เมื่อเชานี้กรรมาธิการยกราง    

ไดคุยกันไป แตยังไมไดใสในตัวรางนะครับ วุฒิสภานั้นมีอํานาจหนาที่ทั้งหมด ๔ อยาง      

๑. กลั่นกรองกฎหมาย  ๒. ตรวจสอบฝายบริหาร  ๓. แตงตั้งผูดํารงตําแหนงในองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ  ๔. คือ ถอดถอน เมื่อเชานี้กรรมาธิการยกรางหารือ ก็ตรงกับที่ทานศิวะ

เสนอนะครับวา เร่ืองการแตงตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น คงไมให สนช. ซึ่งทําหนาที่

วุฒิสภาทําหนาที่นี้นะครับ ความจริงจะเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งดวยครับ หารือทานศิวะ และ

หารือทานสมาชิกสภาราง คือ เร่ืองการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย พูดงาย ๆ      

 



 ๒๑๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๙๕/๓ 

 
ก็คือ เขาจะมีอํานาจหนาที่ ๒ อยางเทานั้น ๑. ก็คือ กลั่นกรองกฎหมาย ๒. คือทําหนาที่

ตรวจสอบนะครับ ตั้งกระทูถามอะไรวาไป แตอํานาจในการแตงตั้งคน กับอํานาจถอดถอน

คน ในชวงเฉพาะกิจประมาณเดือนถึงสองเดือน สนช. ไมนาจะมีอํานาจนี้ไดนะครับ     

เห็นดวยกับทานศิวะครับ แตขอเพิ่มเร่ืองถอดถอนดวยนะครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวจะเขียนตรงไหนครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เขียนในวรรคสอง     

ทานประธานครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

โดยทานจะไปเขียนใหมอีกหรือครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หลักการตรงกันไหมครับ  
  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เขียนเลยไดไหม

ครับ เขียนเสียตอนนี้เลย ไมอยางนั้นแลวเดี๋ยวพอกลับมาใหมผมงงอีก เพราะวาตอนนี้ 

มันกระโดดดวย เร่ือง ทานตองเห็นใจนะครับ เดี๋ยวมาหมวดนี้ ไปบทเฉพาะกาล ไปโนน    

ไปนี่ เราตามไมทันหรอกครับ เขียนเลยครับ 

   
          - ๙๖/๑ 



 ๒๑๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ พอจะทันไหมครับ ไดแลวครับ ถาพรอมเสนอถอยคําก็เชิญเลยครับ เดี๋ยวกอนเสนอ

ถอยคํา ทานสมยศมีอะไรครับ ไดไหมครับ เอาบัตรลงคะแนน อยาเอาบัตรอื่นนะครับ 

เดี๋ยวบัตรเอทีเอ็ม (ATM – Automated Teller Machine Card) ใสเขาไป ยิ่งดึก ๆ อยู 

ทานสมยศ ใชไมไดก็ลองเปลี่ยนครับ  

  นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สมยศ            

สมวิวัฒนชัย สสร. นะครับ ผมคิดวา ชวงระยะเวลาที่ยังไมมี สว. ก็คงจะเปนชวง

ระยะเวลาอันสั้นนะครับ ก็ไมจําเปนจะตองเขียนไปในนี้วา ใหสภานิติบัญญัติทํางานแทน 

ไมจําเปนนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ระวังนะครับ ยังไมรูอนาคตนะครับ เวลาสรรหา บางทีเกิดเรื่องขึ้นมานี่ หลายเดือน  

นะครับ ทานเลขาครับ อาจารยอัชพรลองเสนอถอยคําดูนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตเติมถอยคําอยางนี้นะครับวา คืออาน

ถอยคําเต็มกอนนะครับวา ขอความเดิม ในกรณีที่ปรากฏวา เมื่อตองมีการประชุมรัฐสภา    

เปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ แลว แตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ        

ทําหนาที่วุฒิสภาตอไปจนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ตรงนี้ขออนุญาตเติมวา   

เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญนี้ แลวตอขอความเดิมวา และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติได

ดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาวใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา ขออนุญาต

อานเต็ม ๆ อีกครั้งหนึ่งครับวา ในกรณีที่ปรากฏวา เมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้ง

แรกตามมาตรา ๑๒๒ แลว แตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่

วุฒิสภาตอไปจนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารง

ตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่

สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว ใหมีผลเปนการดําเนินการ

ของวุฒิสภา  



 ๒๑๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ เดี๋ยวอาจารยเจิมศักดิ์ เดี๋ยวครับ ทานอัชพรครับ ถาจะไปใสตรง ใหสภา        

นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไป เวนแต ตรงทําหนาที่ มันนาจะติดกันไหม    

เวนแต แลวตอไปนั้น จนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ อะไรนี่นะครับ ผมวาถอยคํา 

เร่ืองการทําหนาที่มันจะไดจบเปนวรรค ๆ ของมันไป ก็ลองดูนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ครับ เมื่อกี้ทานจะเสนออะไร เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือ หลังจากขอความที่ทานเติม     

นะครับ เพียงแคถอยคํา คําวา และ นี่ อาจจะไมตองมีไดไหมครับ เปนเวนวรรควา กิจการ

ใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลาดังกลาว ไดไหมครับ ตองมี    

คําวา และ หรือครับ พอทานเติมแลวนี่ ไมตองมี และ ดีกวามั้งครับ จับเวนวรรคเสีย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนอะไรครับ เดี๋ยวกฤษฎีกาดูแลวกันนะครับ และ ควรมี ไมมี ขอใหเขาตัดสินใจ       

อีกรอบหนึ่งแลวกันนะครับ อาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ในระหวางที่หารือกัน  

นะครับ ขออนุญาตหารือทานสมาชิกสภาราง กรรมาธิการไปดูแลวอาจจะมีคําตกไป      

อีกคําหนึ่ง ในวรรคสองนั้นเขียนวา ในกรณีที่ปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปน

ครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ แลว ความจริงเจตนารมณ คือ ตองการวา เปนครั้งแรกตาม

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมใชเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ ซึ่ง ๑๒๒ มันจะมีหลายครั้งนะครับ 

ไดนะครับ  ก็ขออนุญาตไปเติมนิดหนึ่งไดไหมครับ วา ในกรณีที่ปรากฏวาเมื่อตองมีการ

ประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญนี้ ไดไหมครับทาน เดี๋ยวคํา 

ดูอีกทีไดไหมครับ 

   

              - ๙๗/๑ 



 ๒๒๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๙๗/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ดูอีกทีก็แลวกันนะครับ เพราะวาใสหรือไมใส มันก็รัฐธรรมนูญนี้อยูแลวครับ เพียงแต

ชวงเวลามันจะเกิดตอนไหนนะครับ พอแปรญัตติกรรมาธิการเต็มสภามันจะเปนอยางนี้

ครับ อาจารยศิวะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี : ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ครับ 

ทานประธานสภาครับ  ผมมีความเปนหวงวา  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่               

ทางกรรมาธิการยกรางไปนี่ เมื่อไปใหสภานิติบัญญัติทําหนาที่ดูแลเรื่องกฎหมายนี้        

มันจะตรงกับเจตนารมณที่พวกเราพูดกันหรือเปลา หรือที่เรารางกันหรือเปลา อาจจะถูก

บิดเบือนใหเปลี่ยนแปลงไปก็ได เพราะฉะนั้นทําอยางไรถึงจะใหมีการเขียนไวในนี้ ในเรื่อง

เจตนารมณของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดวยครับ  มิฉะนั้นถาเราปลอยให          

สภานิติบญัญัติแหงชาติเอาไปละเลงนี่ ขออภัย ขอถอนนะครับ ไมใชคําวา ละเลง นะครับ 

ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเอาไปพิจารณานี่  มันอาจจะมีผลทําให เปลี่ยนแปลง

เจตนารมณของเราได ผมอยากขอความเห็นกรรมาธิการยกรางครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวเจตนารมณคงมี ประการที่ ๑ นะครับ ประการที่ ๒ คงจะเปนเรื่องของการตั้ง

กรรมาธิการ ทานศิวะครับ อยางไรเดี๋ยวยกรางคงตองมีการไปตกลงกันนะครับวา           

เปนกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยนะครับ เอาตรงนี้ใหจบกอนนะครับ 

ไมอยางนั้นเดี๋ยวมันพันตัวแลวนะครับ พอจะไดถอยคําไหมครับ ทานอัชพรลองเสนออีกที

ครับ 
    นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :   ขอความตอนตนขอเปลี่ยนใหมดวย

นะครับวา เปน ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก

ตามมาตรา ๑๒๒ แลว แตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภา

ตอไป อันนี้เติมนะครับวา เวนแตการพิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอน

จากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้  แลวก็วรรค  จนกวาจะมีวุฒิสภา          

ตามรัฐธรรมนูญนี้ วรรค กิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการในระหวางเวลา

ดังกลาวใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภานะครับ  



 ๒๒๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๙๗/๒ 

 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมวามันตองมี และ นะครับ มันก็ควรจะตองมีนะครับ เพราะวาอยางนั้นมันเปนประโยคที่

มันลอย ๆ  อยูนะครับ หรือไมก็เปนสวนไป สวนกิจการใด อะไรนี่นะครับ มันตองมีคํามา

เชื่อมตอ ไปลอย ๆ มันจะไม และ หรือ สวน ผมวามันก็ไดทั้ง ๒ อัน แตไมใสเลยนี่มัน

กระโดดอยางไร นะครับ ขอเปน และ แลวกันนะครับ ถอยคํา และ หรือ อะไรทั้งหลาย ให

กฤษฎีการับผิดชอบนะครับ เขารางกฎหมายมานานแลว เราอยาไปเถียงกับเขาเลยครับ   

ที่เสนอมานี่ พอจะรับกันไดไหมครับ มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเห็นเปนอยางอื่น ถือวา เปนมติของสภาแหงนี้ ผานนะครับ ไมทบทวนนะครับ เวนไว  

แตเปนเรื่องจําเปนจริง ๆ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

   นายจเร  พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)   : วรรคสาม        

ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตองอานไหมครับ ตองอานไหม มีทานใดติดใจไหมครับ เปนขอความเดิมนะครับ ไมติดใจ

นะครับ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา ไมมีทานใดติดใจแลวครับ ทานพิเชียรครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ทานประธานครับ ผมติดใจในมาตรา ๙๕

นะครับ ในวรรคสี่ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑  ๙๒ และก็มาตรา ๙๕ ผมมาดู           

ในมาตรา ๙๕ ที่ทานยกรางไดกรุณารางขึ้นมาใหม ในหนา ๓ ของเอกสารที่ทานแจก       

ไมทราบวาผมเขาใจผิดหรือเปลา คือ ทานไปแกจํานวนปใหมันยาวขึ้น จริงหรือเปลาครับ 

ผมงงตรงนี้  เชน มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดเปนเวลาติดตอกัน เดิมไมนอยกวา     

๑ ป ทานแกเปนตั้ง ๕ ป ผานหมดแลวใชไหมครับ --------------------------------------------- 

 

                                                                                                           - ๙๘/๑ 

 



 ๒๒๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๙๘/๑ 

 

แตวาผมอาจจะไมไดอยูในที่ประชุมนะครับ ตองกราบขออภัยวา ทําไมทานไปแก                     

จาก ๑ ป เปน ๕ ป  ๒ ป เปน ๕ ปนี่ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพิเชียรครับ ในเมื่อทานก็รับเองวา ไมอยูในที่ประชุม ก็อยาใหมันไปมีปญหาเลย       

นะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ ผมขออนุญาตเรียนถามสักนิดหนึ่ง

เพราะวามันเกี่ยวพันอยูในมาตรา ๙๕ นี้ ในวรรคสี่ ผมคิดวา มันยาวเกินไปครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาเขาใจกันทั้งสภาแลวนะครับ เอาเถอะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือ ทานชี้แจงสั้น ๆ ใหผมฟงสักนิดหนึ่ง

เพื่อผมจะไดไปอธิบายใหทานอื่นฟง เพราะวามันขยายเยอะมาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทานสงสัยมาถามขางนอกแลวกันนะครับ เพราะวามันผานไปหมดแลวนะครับ      

อันนี้เขาก็ไมไดแปร ไมไดแก 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมก็ตั้งขอสังเกตไวนะครับวา มันยาว

ขึ้นเยอะเลย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มันยาวทุกมาตราแหละครับ อยางนั้นตองมาถามกันหมดนะครับ มีติดใจอีกไหมครับ 

มาตรา ๒๘๔ นะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือเปนมติสภา ผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตอไปเปน

มาตรา ๒๘๕ ครับ 

 



 ๒๒๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๙๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอัชพร หรือทานใดจะอธิบายเพิ่มครับ   

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๘๕ คือ การกําหนดเวลาสิ้นสุด

ของสภารางรัฐธรรมนูญ กับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการหาม

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญดํารงตําแหนงในทางการเมืองนะครับ ซึ่งเปนขอความที่ลอ

มาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ เพื่อใหตรงกัน กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ          

ในมาตรา ๒๘๕ นั้น ขอความมีพิมพเกินมาครับ คือ ขอความในบรรทัดที่ ๒ หลังจาก

พุทธศักราช ๒๕๔๙ นั้น ขออนุญาตตัดคําวา คงอยูปฏิบติหนาที่ตอไป ถึงคําวา และให     

นะครับ อานไดความวา ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้นสุดลง     

เมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ ครับ   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดิมมาตรานี้กรรมาธิการไมมีการแกไขนะครับ เพิ่งมาแกไขใหมนะครับ ตามถอยคํา

ดังกลาวนี้ครับ ทานอาจารยสมชัยครับ เชิญครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม สมชัย ฤชุพันธุ

ขออนุญาตเรียนถาม มาตรา ๒๘๕ วรรคแรกนี่นะครับ ซึ่งความเดิมจะมีคําวา คงอยู

ปฏิบัติหนาที่ แลวตอไป แลวก็ใหสิ้นสุดเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ นะครับ ผมคิดวา

เมื่อตัดออกไปแลว ก็คงตองการใหมีผลอยางเดิม คือ คงอยู แลวก็มาจบเมื่อรัฐธรรมนูญนี้

มีผลใชบังคับ ทีนี้ในแงกฎหมายนี่นะครับ ขออนุญาตเรียนถามวา ในวันที่รัฐธรรมนูญนี้           

มีผลใชบังคับนี่ ก็จะสิ้นสุดลง ทีนี้รัฐธรรมนูญนี้คงใหมีผลอะไรกอนวันที่รัฐธรรมนูญนี้      

มีผลใชบังคับไมได คือ มาตรานี้จะมีผลกอนวันที่ รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับไมได              

ใชไหมครับ เพราะฉะนั้นการดํารงอยู หรือไมดํารงอยู หรือสิ้นสุดนี่ มันเปนไปตาม

กฎหมายอื่น คือ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ ถารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ บอกวา จบ สมมุติวา 

เปนวันที่ ๓๐ สิงหา แลวรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช มีผลใชบังคับในวันที่ ๕ กันยา นี้  

 



 ๒๒๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๙๘/๓ 

 

ชวงเวลานั้นจะอยูไดอยางไรครับ เพราะวาผลของมาตรานี้ยอมมีเมื่อวันที่รัฐธรรมนูญนี้มี

ผลใชบังคับ ขออนุญาตเรียนถามอยางนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือ ความจริงขอความเดิม          

ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ ในมาตรา ๓๑ นะครับ ใชวา เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แลว นะครับ เมื่อมีการประกาศใช รัฐธรรมนูญ และสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํา            

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๐ เสร็จแลว หรือเมื่อครบกําหนด

ระยะเวลาตามมาตรา ๓๐ สุดแตเวลาใดจะถึงกอน ใหสภารางรัฐธรรมนูญเปนอัน     

สิ้นสุดลง ซึ่งไมคอยชัดเจนนักวา วายังมีขอถกเถียงวา แลวสิ้นสุดกันเมื่อไรแน คราวนี้              

ก็เลยเอามาเขียนเสียใหชัดวา สิ้นสุดลงเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ ก็คือ เขาเงื่อนไข

เดียวกับของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ หมวด ๑ นั่นเอง --------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๙๙/๑ 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



 ๒๒๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๙/๑ 

 

นั่นหมายความวา กอนที่ รัฐธรรมนูญนี้ยังไมประกาศใช สภารางรัฐธรรมนูญและ

คณะกรรมาธิการก็ยังไมหมด เพราะวาเงื่อนไขเดิมของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๙ นั้น ก็คือ

เงื่อนไขเมื่อ พนเมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญครับ ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับนั่นเอง 

อันนี้ก็เขียนรับกันเทานั้นเองนะครับ คือตอนแรกวา เขียนดูวา ขอความเดิมนั้นนะไมได

เขียนชัด โดยโยนกลับไปสูรัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๔๙ ก็เห็นวาแทนที่จะตองกลับไปนั่ง

อานรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ ก็เอาขอความของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ มาใสลงไว อยางไรก็

ตาม สวนหนึ่งที่หายไป ก็คือ เงื่อนไขในมาตรา ๓๑ นั้น เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญ และ

สภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทํารางประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแลว แตนั่งคํานวณวันกันแลว 

การจัดทํากฎหมายประกอบมันคงจะตองเสร็จประมาณวันที่ ๒๐ สิงหา การทําประชามติ 

คือ ๑๙ สิงหา แลวก็นําขึ้นทูลเกลาฯ อีก เพราะฉะนั้นระยะเวลาจะเปนระยะเวลาที่

ใกลเคียงกันกับของเดิมนะครับ ถาอยางนั้นเขาใจวาระยะเวลามันก็จะสอดรับกัน         

พอหลังจากรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช ก็จะเปนไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญใหม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยจรัสครับ แลวก็ทานศิวะครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : ทานประธานครับ กระผมขอประทาน

โทษ คือ ผมเขาใจวา การเขียนเงื่อนไขใหสภารางสิ้นสุดเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใชนี่ มัน

เหมือนกับ คือ สมมุติวา สมมุตินะครับ ซึ่งเราคิดวา มันจะไมเปน ก็คือ สมมุติวา 

รัฐธรรมนูญจะไมผานการลงประชามติ มันก็ประกาศใชไมได ทีนี้มันจะสิ้นสุดอยางไร       

ทีนี้ถาเกิดเขยีนอยางนั้นครับ ขอประทานโทษครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือถาไมผานมันก็สิ้นสุดตาม  ฉบับชั่วคราวนี่ยังอยูนะครับ  ฉบับชั่วคราวนี้ยังอยู              

แตฉบับชั่วคราวนี่ มันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขเหลือเกินนะ ไมรูจะยุติอยางไรแนนะครับ    

ถาประกาศแลว ก็อันนี้จะมีเงื่อนไขเดียวนะครับ ทานศิวะครับ เชิญครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.    

นะครับ ทานประธานครับ เนื่องจากที่วามีมากนี่ ดูไมทัน ผมขออภัยจริง ๆ ครับ ๒๘๔     

ผมขอยอนกลับไปถามนิดเดียวครับวา สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตินี่  



 ๒๒๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๙/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

พี่ศิวะ เอาอยางนี้ดีไหมครับ เอา ๘๕ ใหผานกอน พอผานแลว ทานจะยอนไปหนอยดีกวา 

อยางนั้นมันกลับไปกลับมา  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ผมขออนุญาตนิดเดียวเลยทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวอนุญาตใหกลับไปนะครับ ๒๘๕ นี่ มีทานใดยังติดใจไหมครับ ทานอาจารยวัชราครับ 

แลวคอยทานอาจารยจรัสครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วัชรา หงสประภัศร เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ จะตองนําไปทําประชามติ 

เพราะฉะนั้นมาตรานี้ถาคงอยูแลวมันจะเกิดการวิพากษวิจารณกันไดมากวา             

กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญนี่ สภารางรัฐธรรมนูญยังมีอยู ยังปฏิบัติหนาที่อยูหรืออยางไร 

เพราะฉะนั้น ผมวาไมนาที่จะเขียนเอาไว ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว           

จะดีกวาไหมครับ ไมตองนํามาเขียนไวเลยนะครับ มีแตวรรคสอง วรรคหนึ่งไมตองมี  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

คือที่เรียนพี่วัชรา มันจะมีเงื่อนไข บางทีมันมีกฎหมายลูกใชไหมครับ กฎหมายประกอบ

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่จะตองใหเสร็จภายใน ๔๕ วันนี่ แลวบางทีมันก็เขียนวา อันไหน 

ถึงกอน ถึงหลัง นี่นะครับ มันก็ตีความกันอยู หาขอยุติไมชัดเจน ก็เลยเขียนตรงนี้เสียใหชัด

นะครับ จะไดไมตองไปมีปญหา แคนั้นเอง เทาที่ผมเขาใจนะครับ ทานอาจารยจรัญครับ 

เชิญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ วรรคหนึ่ง ผมคิดวานาจะยุตินะครับ สวนวรรคสองนี่ 

ผมไมมีอะไรครับ เรียนหารือวาวรรคสองนี่ ความหมายก็คือ หามไมใหกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือดํารงตําแหนงสมาชิก

วุฒิสภาภายในสองป นับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง นี่ครับ ผมขอวา เขียน 

เขียนตรง ๆ อยางนี้ชัด ๆ ไดไหมครับ อยาเขียนโยนไปอยางนี้ แลวเดี๋ยวมันอาจจะมีคน

ที่มาอานทีหลังแลวก็หาไมเจอ เดี๋ยวก็จะเกิดมีการรับสมัคร หรือคัดสรรคนอะไรผิดพลาด  



 ๒๒๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๙๙/๓ 

 

เขียนตรง ๆ เลยครับ หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

               - ๑๐๐/๑ 



 ๒๒๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๑๐๐/๑ 

 

หรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองป นับแตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

อันนี้ก็เปนไปตาม เนื้อความเทากัน แตวิธีเขียนเทานั้นแหละครับ เขียนใหอานเขาใจ       

หรืออานไมเขาใจนะครับ  

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เมื่อกี้ทานสมยศยกมือ แลวก็อาจารยหมอชูชัย เดี๋ยวนะครับ  
   นายสมยศ สมวิวัฒนชัย  : ทานประธานครับ ผม สมยศ สมวิวัฒนชัย สสร. 

นะครับ พอดีผมจะเสนอตรงกันกับที่อาจารยจรัญไดพูดนะครับ คือ จะไดไมตองพลิก

กลับไปอานในเลมนี้นะครับ เพราะวายกของเกาเขามาเลย  
    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเขียน ทานเสนอไปแลวนะครับ อาจารยหมอครับ 
   นายชูชัย ศุภวงศ  (กรรมาธิการ) :  ขอบคุณครับ ทานประธาน  ผม

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ กรรมาธิการยกราง ผมไดสงวนความเห็นไวครับ เขียนใหชัด    

ทานอาจารยจรัญเห็นดวยครับ   แตวาอยากจะใหเพิ่มวา เพื่อประโยชนแหงการขจัดสวน

ได เสีย  หามมิใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลงสมัคร รับเลือกตั้ ง เปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลวก็ตอนะครับ เติมไปอีก ผมคิดวาแคนีค้ง

ไมพอสําหรับคนที่มามีสวนไดสวนเสียในการกําหนดกฎกติกาของประเทศ ตอไปวา หรือ

ดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนขาราชการทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

อ่ืนภายในสองป นับแตพนจากตําแหนงคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ อันนี้เพื่อ

ประกาศตอสาธารณชนวา คนที่เขามาทําหนาที่ตรงนี้ เราไมประสงคจะดํารงตําแหนงใด ๆ 

ทั้งสิ้น ซึ่งตําแหนงสําคัญมันก็คงมีอยูแคนี้แหละครับ อันนี้ก็ประกาศใหชัดเจนออกไปเลย

วา การเขามาทําตรงนี้นี่ เราไมมีสวนไดสวนเสีย สวน สสร. นี่ทานก็ไมได นอกเหนือจาก

คณะกรรมาธิการยกราง ทานไมไดไปลงรายละเอียด ไมไดไปชะอํา ไมไดไปบางแสน หรือ

ไปทําอะไรตาง ๆ ในทุกขั้นตอนเหมือนกับกรรมาธิการยกรางครับ ผมคิดวา อันนี้ก็จะทํา

ใหคนที่สังคมดูอยู ตรวจอยู ก็จะทําใหเราสบายใจมากขึ้นนะครับ  ขอบคุณครับ 

 
 



 ๒๒๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๑๐๐/๒ 

 
   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ จริง ๆ มันก็ชัดแลว ความหมายมันตรงกันแลว คนทั้งประเทศเขา ผมวาเขานาจะ

เขาใจแลวนะครับ ทานสุรชัยครับ เร่ืองนิดเดียวครับ หลักการมันไดหมดแลวครับ เพียงแต

ถอยคําเอง แลวเรามานั่งเถียงถอยคํากันนี่ครับ  
   นายสุ รชัย  เลี้ ยงบุญเลิศชัย   :   ทานประธานครับ  ขอบคุณครับ             

ทานประธานครับ ผมยกมือตั้งแตวรรคแรกแลว ทานประธานไมเห็นผม กราบเรียนอยางนี้

ครับ มาตรา ๒๘๕ ผมวานาจะมีปญหานะครับ เหตุผลที่มีปญหา ก็คือวา เราผูกวรรคสอง

ใหกลับไปหาวรรคแรก คือ ๒ ปที่กรรมาธิการยกรางถูกตองหามไมใหลงสมัครรับเลือกตั้ง

เปน สว. หรือ สส. ก็ดี เราเขียนวา สองปนับตั้งแตวันพนตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

เพราะฉะนั้น วรรคสองมันก็โยงกลับไปหาวรรคหนึ่ง จึงมีปญหาวา แลวสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ ตรงนี้ไมเปนประเด็น จะเปนประเด็นแตเฉพาะทานกรรมาธิการยกราง ซึ่ง

ทานถูกตองหามตามวรรคสองนี่วา ๒ ปตามวรรคหนึ่งนั้นนับตั้งแตเมื่อไร ทีนี้ผมเรียน

อยางนี้ครับวา มาตรา ๓๑ นี่กําหนดใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แลวก็กรรมาธิการยก

รางพนตําแหนงเมื่อไร มันมีเงื่อนเวลาอยู ๒ เงื่อน ก็คือ เมื่อครบกําหนดเวลาในการจัดทํา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๓๐ ซึ่งเขียนวา ใหแลวเสร็จภายใน       

สี่สิบหาวัน เมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ถาเราคํานวณตามนี้นี่

มันจะไปครบเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหา รอบหนึ่ง กับกรณีที่เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญอีก

รอบหนึ่ง ทีนี้ ๓๑ วรรคสองไปเขียนวา แลวแตระยะเวลาใดถึงกอน เพราะฉะนั้นถาเรา

ถือเอาระยะเวลาตรงนี้นี่ ผมวา ๒๐ สิงหา ถึงกอนแน เพราะเราจะทําประชามติวันที่ ๑๙ 

สิงหา อยางไร ๆ ผมวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใชภายในวันที่ ๒๐ สิงหา โปรดเกลาฯ

ลงมาไมทัน ๒๐ สิงหา แนนอนนะครับ เพราะฉะนั้นถาเรามาเขียน ๒๘๕ วา ใหสภาราง

และกรรมาธิการยกรางสิ้นสุดลงเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใชนี่ ผมเกรงวาสถานภาพ

ของเรามันจะสิ้นสุดกอนวันประกาศใชอยูแลว เพราะฉะนั้นถาสิ้นสุดไปกอนแลวนี่

สถานภาพนั้นไมมีอยู มันจะฟนกลับมาตามบทบัญญัติของ ๒๘๕ ไดหรือไม มันจะเปน

ปญหาทางกฎหมาย แลวมันจะถูกโยงไปนับวาอายุ ๒ ป เพราะฉะนั้นมันจะไปนับตั้งแต

เมื่อไร ที่จะทําใหกรรมาธิการยกรางนี่เขาหลุดพนจากคุณสมบัติตองหาม ๒ ป    - ๑๐๑/๑ 



 ๒๓๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เกศราภรณ ๑๐๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือตรงนี้ประชุมกันหลายทีแลว แลวก็เปนปญหาอยางที่ทานสุรชัยพูด ผมขออนุญาต

เรียนทานสุรชัยอยางนี้ครับ สิ่งที่ทานสุรชัยอภิปรายนี่นะครับ ก็เคยไปถามทานอาจารย   

มีชัย ทานประธาน สนช. นี่นะครับ ทานก็บอกวาใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน นั้นนะครับ ถาไม

เสร็จนั้นคือพน ถาเสร็จแลวนะครับ ก็ไปพนเมื่อประกาศมีผลใชบังคับนะครับ ก็เปนที่

เขาใจกันนะครับวา ไมใชวา ๔๕ วัน ครบแลวหลุดเลย ไมใชนะครับ ถาหลุดก็ตอเมื่อทํา   

ไมเสร็จนะครับ ตรงนี้ก็ถามชัดเจน พูดในที่นี้ก็เพื่อบันทึกไวได เพราะไปถามกันไวจริง     

นะครับ อาจารยหมอครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอประทานโทษครับ ทานประธานครับ 

ประเด็นวรรคสองนี่ ผมเพิ่มเติมจาก สส.  สว. นะครับ คือ ไมสามารถมาเปนรัฐมนตรี      

หรือดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นดวยนะครับ ไมใชเฉพาะเทาที่ทานประธานสรุปนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยางไรนะครับ อาจารยหมอครับ 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  เพิ่มเติมครับ เพิ่มเติมจากการที่

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว หามเฉพาะไมไปเปน สว.  สส. ครับ กระผมเห็นวา ตรงนั้น      

ไมนาจะพอ ควรที่จะหามดํารงตําแหนงทางการเมืองดวย 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ยกรางดวยกัน ผมวาพูดก็คงจะอึดอัดนะครับ ผมขออนุญาตพูดแทนก็แลวกัน เอา

เทาที่พอสมควรนะครับ อาจารยหมอครับ อยาไปเกินมากกวานี้เลยครับ รัฐธรรมนูญนี้ตัด

สิทธิคนไปเยอะแยะแลวนะครับ ผมวาเอาตามสมควรดีกวาครับ ขออนุญาตอยางนั้น

ดีกวา 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการยกรางตัดสิทธิผูคนไป

เยอะแยะครับ ก็สมควรที่จะตัดสิทธิตัวเองบาง แลวก็นาจะใหสภาแหงนี้เปนคนชี้ขาดวา

จะเปนอยางไร 

 

 



 ๒๓๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เกศราภรณ ๑๐๑/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ของอาจารยหมอนี่แปรญัตติสวนนี้ไวหรือเปลาครับ 

  นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผมสงวนความเห็นไวครับ แตเปน

มาตรา ๒๘๖ วรรคสอง แตเปนหลักการเดียวกันนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้นมันก็คนละมาตรานะครับ คอยไปวา ๒๘๖ ก็แลวกัน จริง ๆ อยางที่ผมเรียน  

นะครับ เอาตามสมควรนี่นะครับ รัฐธรรมนูญก็ผานได 

   นายชูชัย ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ไมลองถามความเห็นของ สสร. ทานอื่น

หรือครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถามก็ไดครับ ถาทานยังติดใจอยูนะครับ แตผมคิดวา อะไรที่มันเหมาะสมตาม

สมควร เปนสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ แลวหลักการนี้ คืออยางนี้ครับ หลักการนี้เปนหลักการตาม

รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แลวทุกทานนี่ครับ ผมไมไดแกตัวใหยกรางนะครับ ที่ทาน       

เขามานี่นะครับ ยอมเขามานี่ ก็เพราะวาเห็นหลักการเทานี้ก็รับได พอเราไปเพิ่มนี่นะครับ   

เราก็บอก อาว ถาเขารูอยางนี้กอนหนานี้ เขาอาจจะไมอยากมากันก็ได ใชไหมครับ 

เพราะฉะนั้นหลักการนี้ทําใหคนนี่เขามานั่งตรงนี้ แตพอเราไปใสมากกวานี้ ก็ไปเหมือนกับ

บอกวา อยางนี้เขามาแลวไปตัดสิทธิเพิ่มนะครับ มันก็ไมเปนธรรม พูดถึงนะครับ ผมวา

ตามสมควรดีที่สุดแลวนะครับ ก็แลวแตทานอาจารยหมอนะครับ ผมก็อธิบายเทาที่      

ผมคิดวา ถายกรางพูดเองอาจจะพูดแลวตะขิดตะขวงใจนะครับ แตผมดูแลววา ในฐานะที่

ทําหนาที่ ผมก็คิดวา เงื่อนไขอะไรก็ตามที่ถามันมีมากอน แลวเขายอมรับได  และเขามา

นั่งนี่ โอ.เค. แตถามาตัดสิทธิเฉพาะบางคน โดยเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อตัดสิทธิคนที่ที่เฉพาะ

บุคคลนี่นะครับ ผมวามันก็ไมควร ใชไหมครับ ถูกไหมครับ ตอนนี้เรากําลังเขียนตัดสิทธิ 

ตั้งใจตัดสิทธิเลยนี่นะครับ มันตองตัดสิทธิแบบตัดสิทธิคนทั่ว ๆ ไปอยางนี้ ผมวามันนาจะ

ดีกวานะครับ มันแลวแตเหตุผลนะครับ ก็อยูที่ทาน ถาทานสงวนไว เดี๋ยวก็ไปวาตาม

มาตรานั้นแลวกันนะครับ มาตรานี้ยังติดใจอีกไหมครับ  ๒๘๕ ยังติดใจหรือครับ    

อาจารยกรรณิการ 



 ๒๓๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เกศราภรณ ๑๐๑/๓ 

 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : คะ เรียนทานประธานคะ ไมไดติดใจในสวน   

ของกรรมาธิการยกรางคะ แตติดใจในสวนของ สสร. เราเองนะคะ ซึ่งในสวนนี้ ถึงแมวาจะ  

ไมไดบัญญัติเขาไปในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ป ๒๕๔๙ ก็ตามนะคะ แตวาตรงสวนนี้          

ก็เพียงแตเปนประเด็นปรึกษาหารือนะคะวา แตหลายทานอาจจะไมเห็นดวย เพียงแตจะ

เรียนปรึกษา เพราะวาเราก็ไดรับการวิพากษวิจารณกันวา ชนใดเขียนกฎหมายก็เพื่อชน

ชั้นนั้นนะคะ ทีนี้ตรงนี้เปนเจตนาของพวกเราสวนหนึ่ง สวนใหญนะคะวา เราก็ไมไดมี

เจตนาในการที่จะไปเปนตาม สส. หรือ สว. ถึงแมจะไมบัญญัติเขาไวในรัฐธรรมนูญ        

ป ๒๕๔๙ ก็ตามนะคะ แตวาเขาใจวา สสร. เรา ในการทํางานครั้งนี้ ในการยกราง

รัฐธรรมนูญครั้งนี้นี่ ก็ทํางาน มีขอคิดเห็น หรือมีขอเสนอแนะตอรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้

อยางมากทีเดียวนะคะ บางมาตราก็ทําใหเปลี่ยนแปลงของกรรมาธิการไดบางนะคะ ซึ่งก็

ถือวา เปนผูที่มีสวนไดสวนเสียพอสมควร แตบังเอิญในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๙ ไมได

บัญญัติเอาไวนะคะ ก็คงเปนประเด็นที่อยากจะฝากที่ประชุมแหงนี้ใหชวยพิจารณา     

ดวยคะ ขอบพระคุณคะ 

 

            - ๑๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     รัศมี ๑๐๒/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ฟงแลวก็ยังฟงไมออกนะครับ อาจารยจะเอาอยางไรนะครับ ก็เอาเปนวาถาไปตัด

สิทธิมาก ๆ เดี๋ยวอาจจะลามไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับ อาจารยจรัญครับ ผาน

แลวนะครับ จะตอบหนอยหรือครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ตอบนิดหนึ่งนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการ ครับ ผมจําเปนตองเรียนขอเวลาทานเพื่อนสมาชิกตรงนี้

นิดหนึ่ง เพราะวาสปริต (Spirit) ของทานกรรณิการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ ผมคิดวา

โดยสวนตัวก็นาชมเชยนะครับ แตวาขอใหเรานึกถึงภารกิจ นึกถึงงานที่เราทํานี่นะครับ

ทานประธาน ไมใชเปนงานที่มาเสพสุขหรือเสวยสุข เสวยอํานาจเลย เราตรากตรํามาเปน

เวลาหลายเดือน แลวก็ทํางานกันหามรุงหามค่ํา บางคนก็ลมลงไปเลย อยางนี้นะครับ 

ทานประธานครับ หามกรรมาธิการยกรางสมัคร สส. สว. นี่ ก็มีเหตุผล เพราะวาเราเปน

ใหญอยูในการยกราง เราเปนใหญในการเสนอรางตามความหมายของคําวา กรรมาธิการ 

นะครับ เพราะฉะนั้นกฎเกณฑอะไรในการทํารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คณะกรรมาธิการมี

บทบาทมากที่จะรางคายกลอะไรตาง ๆ ได ที่ทานหามเรานี่ถูกตอง แตวาเพื่อนสมาชิกอีก 

๗๕ ทาน นี่ บางทานทานเสียสละ ทานไมแขง ไมสมัครเขามาเปนกรรมาธิการยกราง 

เพราะทานรูวา ถาทานเขามาทําตรงนี้แลว ทานก็จะเสียโอกาสของทานไป เราก็ไดทานมา

ชวยใหความรู ใหความเขาใจอะไรกับเรา แลวทานก็รวมทํางานกับเราเต็มที่ ทาน

กรรณิการอยาไดไปถึงกับตัดสิทธิทานเลยครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตรา ๒๘๕ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 



 ๒๓๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    รัศมี ๑๐๒/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวาผานเปนมติที่ประชุมนะครับ เชิญทานเลขาดําเนินการตอครับ ออ ครับ ทานโทษ

ครับ ๒๘๕ ผานนะครับ ๒๘๔ ทานศิวะขอถามนะครับ มติไปแลวนะครับ 

   นายศิวะ  แสงมณี  :  ครับ ขอถาม ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ครับ คือผมถาม

อีกนิดเดียวครับวา  สมาชิกนิติบัญญัติแหงชาตินี่  เขาทําหนาที่ทั้ งวุฒิสภา  สภา

ผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญเราออกไปแลวนี่ เขาแกเราไดเลยทันทีไหมครับ เพราะเขาทํา

หนาที่ทั้ง ๒ สภา เขาใชเสียงตามนี้ เขาแกของเราไดทันทีหรือเปลาครับ อันนี้ผมขอถาม  

   แลวก็อันที่ ๒ ก็คือวา ผมดูแลวหลายเรื่องนี่ อยางเชนวา การจะมีวุฒิสภา

ไดนี่ กรรมการสรรหาหนึ่งในนั้นรูสึกวาจะตองเปนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ทีนี้

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินนี่ ในนี้บอกใหหาภายใน ๙๐ วัน ซึ่งกวาจะหาได แสดง

วาวุฒิชุดนี้ตองอยูตอไปอีก สมาชิก เปนปนะครับ ผมดูแลว เราจะตองมีอะไรที่กําหนด

กฎเกณฑไหมครับวา อยาใหอยูนานเกินเหตุนะครับ เพราะมิฉะนั้นมันจะกลายเปนวา 

สภานิติบัญญัติแหงชาตินี่เขามา ถาพูดวา ครอบงํา ก็ไมถูกนะครับ แตพูดไปแลวก็ถือวา

พูดไปแลวกันนะครับ อันนี้ผมก็กราบเรียนไวเปนเบื้องตนเลยครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานใดจะอธิบายครับ ทานอาจารยวิชาครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานสภาที่

เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ก็ขอบคุณทานศิวะนะครับ เรียกอาจารยไดนะครับ ทาน

เปนหวงเปนใยวา เดี๋ยวจะมีอํานาจมากเกินไปนะครับ สําหรับ สนช. นี่ ผมอยากจะเรียน

วาเราเขียนล็อกไวแลวนะครับวา มันเปนกรณีตามมาตรา ๑๒๒ นะครับ คือกรณีที่จะเปด

สภา ตองเปนรัฐสภานะครับ ทานอาจารยที่เคารพครับ ฝากไปทางทานผูวาดวยนะครับ

ผม คือเราเขียนล็อกไวเรียบรอยแลวนะครับ ตามนี้ แลวก็ตองเลือกตั้งภายใน ๑๒๐ วัน

ดวยนะครับ ตามหลักของการเลือกตั้งวุฒิสภา เพราะฉะนั้นนี่ อํานาจในการทําอะไรนี่ก็ได

เพิ่มเติมแลวนะครับ ตามที่ทานไดทักทวง ก็คือ เร่ืองการแตงตั้งตําแหนงตาง ๆ นะครับ 

เร่ืองการถอดถอนนี่ ไมมีอํานาจใด ๆ นะครับ ----------------------------------------------------- 

          - ๑๐๓/๑ 



 ๒๓๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   บุศยรินทร ๑๐๓/๑ 

 

เราเขียนล็อกไวเรียบรอยแลวนะครับ ตามที่ขอเสนอซึ่งปจจุบันในขณะนี้นี่นะครับ 

เพราะฉะนั้นนี่ เราตองการใหการเปดสภาเปนไปไดนะครับ  เพื่อที่จะมีการเลือก

นายกรัฐมนตรีนั่นเองแหละครับ ทานพี่ที่เคารพครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศิวะ นะครับ ผมก็

เขาใจครับ แตวาเนื่องจากเขาทําหนาที่และประชุมรัฐสภาดวยใชไหมครับ เพราะฉะนั้นผม

วา เขาทําหนาที่ทั้ง ๒ อยางนี่ ผมเปนหวงวา เพราะในรัฐธรรมนูญบอกการแกไข

รัฐธรรมนูญนี่ไมจําเปนเขียนไวตรงไหนครับที่บอกวา จะตองเปนรัฐสภาครับ ทานครับ ผม

ขออนุญาตดู มาตราเทาไรนะครับ คือ เผอิญเขียนหลายอันนะครับ ผมก็ตามไมทัน 

เพราะวาอายุมากแลวนะครับ ก็ขออภัยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ อาจารยจรัญครับ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ หลักการในเรื่องที่จําเปนที่จะตองใหสภา

นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่เปนวุฒิสภาอยูชั่วระยะสั้น ๆ ในวาระเริ่มแรกนี่ ก็เพื่อที่จะ

ไมใหเกิดสุญญากาศของอํานาจรัฐในประเทศ ซึ่งจําเปนนะครับ ยังตองมีภารกิจอะไร    

อีกเยอะแยะในรัฐธรรมนูญของเรา ที่ฉุกเฉินขึ้นมานี่ วุฒิสภาจะตองรวมดวยหลายอยาง 

อยาใหกระผมตองลงรายละเอียดนะครับ ทีนี้ระยะสั้น ๆ นี่ ความกริ่งเกรงที่วา เดี๋ยวทาน

ฉวยโอกาสไปแกรัฐธรรมนูญของเราเสียในชวงเวลาสั้น ๆ ๓๐ วันนับแตวันเลือกตั้งนี่   

ทานครับ ทําไมได เพราะวายังไมไดอยูในสมัยประชุมนะครับ สมัยประชุมคร้ังแรกนี่      

จะเริ่มตนก็ตอเมื่อมีการประชุมสภาครั้งแรกแลวนะครับ ในวาระเริ่มแรกนี้ไมเปดชองใหทํา

อยางนั้นไดแนครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ อยาไปกังวลเลยครับ เพราะชวงนั้นก็จะมีสภาผูแทนราษฎรเขามานะครับ เขาคง

ไมใชแกไดงาย ๆ นะครับ ก็ตองใชหนึ่งในหา แลวตองพิจารณาครึ่งหนึ่งของทั้ง ๒ สภา    



 ๒๓๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                   บศุยรินทร ๑๐๓/๒ 

 

นะครับ ผมวาเวลาเราเหลือไมมากนะครับ ผมอยากจะใหจบบทเฉพาะกาลนี่นะครับ     

ถาไมไดติดขัดอะไร ก็อยากใหพิจารณาโดยรวดเร็วนะครับ ยังติดใจอยูนะครับ ทานศิวะ

ครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  คือ ผมเปนหวงครับ ศรีธนญชัยบานเรามีเยอะทานครับ 

แลวทานก็ทราบนะครับ วา สภานิติบัญญัติแหงชาตินี่ทักทวงเราเรื่องรัฐธรรมนูญมาเยอะ 

เพราะฉะนั้น ผมไมทราบ เขาอาจจะดีก็ได ผมไมทราบนะครับ แตเรานี่มอง อาจจะมองใน

แงรายไวสักนิดหนึ่ง เขียนไวหนอยไดไหมครับวา หามแกไขรัฐธรรมนูญดวย ก็ตองเขียน

ครับ ทานครับ ไมใชไมไววางใจครับ แตเราวางใจเขาไมไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมใหเสนอญัตติอะไรไดไหมครับ คือ โดยสภาพ ถามทานอัชพรก็ไดครับ โดยสภาพนี่เขา

เสนอขอแก ขอเสนอญัตติแกไขรัฐธรรมนูญไดไหม 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ถาดูตามรัฐธรรมนูญนี้ ไมมี

ขอขัดของครับ เขาเสนอแกได แตกราบเรียนวา รัฐธรรมนูญนี้เมื่อผานประชามติของ

ประชาชนเห็นชอบรางนี้แลวการแกไขรัฐธรรมนูญโดยทันทีทันใดนั้น กระผมเขาใจวา คน

แกไขรัฐธรรมนูญก็คงจะตองสูกับประชาชน แตทีนี้ถาเขียนหามเลยนี่ ผมเองไมทราบ ก็

พยายามดูอยางดีในรัฐธรรมนูญนี้ แตไมทราบวา เหตุการณในชวงสองสามวันขางหนา

หรือตอไปขางหนามีเหตุการณอะไรที่จําเปนจะตองแกรัฐธรรมนูญ เพื่อแกวิกฤติบางสิ่ง

บางอยาง   ถาเราหามเสียเลยนี่ บางทีก็เกิดจุดตันเหมือนกันนะครับ แตผมเขาใจวา    

การปลอยทิ้งไวนั้น ผมเชื่อโดยสวนตัววา การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญโดยไมมีเหตุอะไรเลย

นั้น ผมเขาใจวา คงจะไมมีการดําเนินการเชนนั้นครับ แลวระยะเวลาก็คอนขางสั้น

ประมาณ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แลวก็อยางที่เรียนเรามีสภาผูแทนราษฎรนี่นะครับ ชุดใหมนี่เขาตองคอยระวังอยูแลวครับ 

เขามาจากการเลือกตั้งนะครับ สนช. สภาเดียวแกไมไดหรอกครับ ออ ทานจะทําชวงแรกนี้

เลยใชไหมครับ ใสไปใหสบายใจไดไหมครับ ผมวามันไมนาขัดของนะครับ ก็ใสไปนะครับ 

ชวงอาจจะเปนสุญญากาศชวงนี้นะครับ ไดนะครับ อาจารยวิชาครับ  



 ๒๓๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                   บศุยรินทร ๑๐๓/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ถาใสวา ไมใหใช

อํานาจตามมาตรา ๒๘๒ เทานั้นก็จบแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ๆ ผมเสนออยูแลวครับ อาจารยครับ รับไดนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานอัชพร

ครับ ตอบหนอย เร็วเขาครับ หลักการ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :  กําลังเขียนถอยคํา รับหลักการครับ 

   

          - ๑๐๔/๑ 

  

 

 

 

 
 

 



 ๒๓๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               วัฒน ี๑๐๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

รับหลักการนะครับ ถารับแลว คงไมตองอภิปรายประเด็นนี้แลวนะครับ ขอบคุณอาจารย

ศิวะนะครับ มาตราตอไปเลยนะครับ เดี๋ยวถอยคําดูอีกทีหนึ่งครับ เชิญทานเลขาธกิารครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ลําดับที่

๒๕ มาตรา ๒๘๗ และมาตรา ๒๘๗/๑ กําหนดเวลาเลือกตั้ง และวาระของสมาชิกวุฒิสภา

ที่มาจากการสรรหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ อธิบายหนอยครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ความจริงขออนุญาต ๒๘๗ กอน 

นะครับ ๒๘๗/๑ ไมไดเกี่ยวกัน เพียงแตเอามาพิมพใกลกันเทานั้นเอง มาตรา ๒๘๗ 

หลักการก็คือ เดิมนั้นใหมีการเลือกตั้งทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาภายใน ๙๐ วัน แต

หลังจากนั้นไดทราบจากทาง กกต. วา คงจะไมสามารถทําพรอมกันไปได เลือกตั้งระหวาง 

สส. กับ สว.คงจะตองมีระยะเวลาเหลื่อมล้ํากัน ก็เลยกําหนดใหมเปนวา สําหรับ         

สภาผูแทนราษฎรนั้นใหเสร็จภายใน ๙๐ วัน แตสําหรับสมาชิกวุฒิสภานั้นใหดําเนินการ

ใหเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน เพื่อใหมีระยะเวลาที่พอควรทําไดนะครับ ในวรรคสุดทายก็มีการ

แก เนื่องจากวา ทางสภาไดมีการแกไขมาตรา ๙๕ โดยกําหนดระยะเวลาการมีถิ่นที่อยู

ยาวขึ้น แตเพื่อไมใหกระทบกระเทือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเลือกตั้งขึ้นในคราวนี้ ก็กําหนด

วา ระยะเวลาตามมาตรา ๙๕ นั้น ยังคงเปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ๆ ก็คือมีถิ่นที่อยู

เพียง  ๑  ป  หรือมีกรณี อ่ืน  เชน  การศึกษาก็เพียง  ๒  ป  ซึ่งจะเปนไปตามเดิมเพื่อ           

ไมใหกระทบสิทธิของบุคคลที่ไมทราบเรื่องเงื่อนไขนี้มากอนครับ เฉพาะมาตรา ๒๘๗   

กอนครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวใหทานสมเกียรติบางครับ ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ ก็ใครสงสัยวา เหตุไฉนมาตรา ๒๘๗ วรรคสุดทายนะครับในวาระ 



 ๒๓๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               วัฒน ี๑๐๔/๒ 

 

เร่ิมแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการ

สรรหาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ วรรคสอง มา

ใชบังคับกับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งสุดทายตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตัดเพราะอะไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยเจิมศกัดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ อยางที่ผมกราบ

เรียนที่ประชุมนะครับ มาตรานี้นี่ก็เปนมาตราที่ทานดูของเกา ทานแขวนไวตั้งแตตนเลย

แลวยังไมไดเคยพูดกัน แลวเดิมนี่ทานจะมีแก มีเติม และเที่ยวนี้ทานก็ไปทําใหม เหมือน

มาตราที่ผมตั้งขอสังเกตเมื่อกี้นี้ ขออานทีละวรรคครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เพื่อพิจารณาใหเขาใจมากขึ้นนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ อานวรรคแรกกอนครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๒๘๗ ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลว

เสร็จภายในเกาสิบวัน และใหดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให

แลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน ทั้งนี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา ๒๘๖ มีผลใชบังคับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกี้ทานอานบอก และใหดําเนินการใหไดมานี่ ให มันเกินมาตัวหนึ่งครับ อันไหนถูก 

ครับ ตรงที่ขีดเสนนะครับ และดําเนินการมั้งครับ ตามรางนะครับ เมื่อกี้ทานอาน และให

ดําเนินการ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  และ

ดําเนินการใหไดมา ครับผม 



 ๒๔๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               วัฒน ี๑๐๔/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานจะอธิบายไหม วรรคหนึ่งครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ที่วรรคหนึ่งที่แกไขอยางที่กราบเรียนแลว

วา เดิมนั้นใหเลือกตั้งทั้ง สส. และ สว. นั้น เสร็จพรอมกันภายใน ๙๐ วัน แตเมื่อมาดู

ขอเท็จจริง ดูรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไป สําหรับ สว. นะครับ ------------------------------- 

  

    - ๑๐๕/๑ 



 ๒๔๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            รสรินทร ๑๐๕/๑ 

 

ก็เห็นวา และการดําเนินการจริงของ กกต. นั้น  ไมสามารถที่จะดําเนินการเลือกทั้ง สส. 

สว. ไปพรอมกันได จําเปนตองใชเวลาเหลื่อมล้ํากัน ก็ขยายเวลาของ สว. ไปอีกเดือนหนึ่ง

นะครับ สส. ก็ยัง ๙๐ วัน อยางเดิม แต สว. ตองทําใหเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอเหตุผลวาทําไม 

สว. นี่ตองเลือกดําเนินการ จะเลือกดวย สรรหาดวย ตองมากกวา ๓๐ วัน แลวทําไม      

นับแตวันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๖ มีผลใชบังคับ ทําไมตอง

ไปนับจากวันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ แลวพระราชบัญญัตินี้นี่คิดวา

มันจะออกเมื่อไร เพราะวาถาพระราชบัญญัตินี้ชา มันก็ยิ่งไปกันใหญเลยทีนี้ อันนี้มันจะ

ออกเมื่อไร มันมีเงื่อนเวลาหรือเปลา เพราะฉะนั้นพวกผมดูแลว ก็เลยไปเปดเลย วาง ๆ    

โดยไมคอยเขาใจ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญกรรมาธิการครับ  
 นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธาน        

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ทาง สสร.           

จะออกนะครับ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตกรรมาธิการ         

หรือสภารางนี้สงไปใหนะครับ ซึ่งตามระยะเวลาที่ไดหารือกันนี่นะครับ ก็คิดวา วันอาทิตย      

ที่ ๑๙ สิงหา จะเปนวันออกเสียงประชามตินะครับ ในวันนั้นนี่ คืนนั้นนี่ เราคงทราบผล

แลวนะครับ วา รัฐธรรมนูญจะผานหรือไมผานนะครับ พอรัฐธรรมนูญผานแลวนะครับ       

รูแลววาเงื่อนไขตาง  ๆ  การเลือกตั้ง  สส .  สว .  เปนอะไรนะครับ  เราทางสภาราง             

หรือกรรมาธิการนี่ก็คงจะสงกฎหมายลูกให สนช. พิจารณานะครับ ก็คงจะเปนประมาณ    

วันที่ ๒๐ สิงหา จากวันที่ ๒๐ สิงหา ไปนี่ สนช. มีเวลาพิจารณา ๔๕ วัน  นะครับ ก็คงจะ

แลวเสร็จประมาณไมเกินวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ นะครับ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาตินี่ 

ทําไมเสร็จภายใน  ๔๕ วันตามรางรัฐธรรมนูญของเรานี่ ก็กําหนดใหประธาน สนช.             

นี่นํารางของกรรมาธิการนี่ประกาศใชไปนะครับ แลวก็ใหทาง กกต. จัดการเลือกตั้งไป        



 ๒๔๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๑๐๕/๒ 

 

ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน ฉะนั้นกฎหมายลูกของ สนช. ออกนี่ก็คงจะประมาณนาจะ     

ไมเกินวันที่ ๕ ตุลา ๒๕๕๐ นะครับ ทีนี้ในการเลือกตั้ง สส. สว. ที่ผานมานี่นะครับ           

ทางกรรมการการเลือกตั้งจะจัดเลือกตั้ง สส. กอนนะครับ เราจะจัดเลือกตั้ง สว.   

ตามหลังนะครับ เหตุที่ไมจัดเลือกตั้ง สว. พรอม สส. นี่ ไดสอบถาม แลวก็ไดศึกษาทาง

ปฏิบัติมาแลวนี่นะครับ ในครั้งที่แลวนี่ไดมีการเลือก สส. เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙   

นะครับ ที่มีศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยใหเลิกไปนี่นะครับ แลวก็มีการเลือก สว.          

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ จะหางกันประมาณ ๑๖ วัน นะครับ เหตุที่ไมเลือก สว.           

พรอมกับ สส. นี่นะครับ เนื่องจากวา มันจะเกิดสับสนในทางปฏิบัติคอนขางมากนะครับ 

เพราะวาประชาชนเองนี่ก็ยังสับสนเหมือนกันวา เอะ เลือก สส. สว. ใครสมัครบาง อะไร 

ปายตาง ๆ ก็จะสับสนกันไปหมด แลวก็ในการจัดการเลือกตั้ง สว. นี่ ถึงจะเปนวันเดียวกัน 

ก็ตองใชเจาหนาที่คนละชุด ตองพิมพบัตรเลือกตั้งคนละชุดนะครับ และที่สําคัญนี่ ก็ที่คุย

กันนี่นะครับ ในคราวนี้นี่นะครับ ถาให สว. เลือกพรอม สส. นี่นะครับ สว. คราวนีก้ห็าเสยีง

ไดดวยใชไหมครับ ไปเลือกพรอม สส. ก็จะมีปญหาเรื่องการอาศัยฐานเสียงของ สส. 

คอนขางเยอะ เมื่อกี้ผมนั่งอยูขางลาง ก็มีคนบอกวาก็พวงไปเลย ก็เลือก สส. และก็พวง 

สว. ไปดวย แลวมาขอเงิน สว. เปนเงินทุนดวยสัก ๕ ลาน ๑๐ ลาน แลวก็ชวยไปดวย 

อะไรทั้งหลาย ก็คุยหารือกันทางเจาหนาที่ปฏิบัติแลว แลวที่ผานมานี่ก็จะเลือกคนละวัน

ครับ เพราะฉะนั้นนี่ถึงตองขยายระยะเวลาในการไดมาซึ่งวุฒิสมาชิกนี่นะครับ เปน    

๑๒๐ วัน นะครับ แลวก็ในระหวางนี้มันอาจจะมีชวงเวลาซึ่งเปดสภาตามมาตรา ๑๒๒   

ถึงตองให สนช. มาทําหนาที่วุฒิสภาเปนการชั่วคราวในระหวางนั้นครับ  

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยพิเชียรครับ  

 นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ    :   ขอออนุญาตเรียนถามสั้น ๆ ครับ วา

ทาง  กกต .  นี่ ไดกํ าหนดกระบวนการสรรหา  สว .  ขึ้ นมาเรียบรอยแลวหรือยั ง                   

และกระบวนการสรรหา สว. ที่วาอีก ๗๔ ทาน นี่ ตามกลุมวิชาชีพนี่ มันจะใชระยะเวลา

ประมาณสักเทาไรครับ มันจะยาว หรือสั้นประการใดนะครับ ---------------------------------- 
         - ๑๐๖/๑ 



 ๒๔๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กมลมาศ ๑๐๖/๑ 

 

ตรงนี้อยากจะขออนุญาตเรียนถามหนอยครับ แลวทานจะประกาศหลักเกณฑนี้ออกมาได

เมื่อไรครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยประพันธครับ  

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในการสรรหาวุฒิสมาชิกนี่นะครับ จากกลุม

วิชาชีพตาง ๆ นี่นะครับ ก็คงอยูในกฎหมายลูกที่กําลังยกราง คือ กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. และการไดมาซึ่ง สว. นะครับ ซึ่งในตอนนี้นี่ เรา

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการยกรางไป ๒ ครั้งนะครับ ก็หารือเร่ืองการสรรหานี่คอนขางมาก

นะครับ เพราะวาองคกรตาง ๆ นี่ก็มีเยอะมาก ตอนนี้ก็แครวบรวมรายชื่อองคกรนี่ก็หนา

เปนหลายสิบหนา เปนสิบหนานะครับ พูดงาย ๆ นะครับ แลวจะตองไปกําหนดใน

รายละเอียดดวยวา แตละองคกรนี่จะตองสงคนมาอยางไร จะสรรหาอยางไร ตองรอ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้ใหเสร็จกอนนะครับ ตอนนี้ก็อยูระหวางการพิจารณา

อยูนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ วรรคหนึ่ง มีทานใดติดใจอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ทานศิวะครับ 

   นายศิวะ  แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. นะครับ     

ที่ทาน ขออภัยที่เอยนาม ทานประพันธบอกวา สภานิติบัญญัติแหงชาติจะตองพิจารณา

ใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน ใชไหมครับ แลวถาเขาพิจารณาไมเสร็จละครับ จะเปนเหตุใหการ

เลือกตั้งก็ยืดไปเรื่อย ๆ แลวกําหนดการเลือกตั้งนี่นะครับ เรากําหนดยาวไปนะครับ ผม   

คิดวา ที่จริงการเลือก สว. สส. นี่ ดวยความสัตยจริงนะครับ ทําพรอมกันยังไดเลยครับ 

เพราะวาประชาชนจะไมตองมาหลายครั้ง คาใชจายก็ประหยัดกวาเยอะนะครับ แลว

ประชาชนก็เรียกรองอะไรก็ลําบาก เพราะมันมารวมกันทีเดียว แตวาจะซื้อเบียร (Beer) 

แถมเหลาอะไรก็คงไมได หรือซื้อเหลาแถมเบียรก็ไมไดนะครับ ผมคิดวา ควรจะภายใน 

๙๐ วัน ทั้ง ๒ ชนิดนะครับ ถาทรรศนะผมนะครับ  

 



 ๒๔๔ 
 

สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กมลมาศ ๑๐๖/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการจะตอบอะไรไหมครับ มีทานใดจะถามเพิ่มไหมครับ นะครับ ถามให

หมดเลยดีกวานะครับ ไมมีแลวครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน             

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอขอความเห็นของทานสมาชิกที่

เกี่ยวกับเร่ืองของการไดมาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แลวก็สมาชิกวุฒิสภา พรอมกัน

ใน ๙๐ วัน นี่นะครับ ในทางปฏิบัตินี่ ผมเรียนวา ไดหารือกันมากพอสมควรนะครับ ใน

ระหวางผูปฏิบัติเอง คือ ทาง กกต. และเจาหนาที่นะครับ ผมเองในฐานะประธาน           

อนุกรรมาธิการจัดทํารางกฎหมายประกอบวาดวยเรื่องการเลือกตั้งและการไดมาซึ่ง สว. 

นี่ ก็เรียนวา กระบวนการทั้งหมดนี่ หากทําพรอมกันนี่จะมีปญหาเรื่องความสับสนของ     

พี่นองประชาชนมากพอสมควรนะครับ ในการเลือกวันเดียวกัน แลวก็ไมไดมีการ ไมได

ชวยประหยัดอะไรนะครับ เพราะวาโดยหลักแลว ก็คือ ใชเทากับเลือก ๒ ครั้งเหมือนกัน    

นะครับ เพราะฉะนั้นในประเด็นปญหานี้ก็จะทําใหเกิด ถาเกิดมันมีความเสียหายหรือมี  

ขอครหา เชน บัตรเสียมาก แลวมันก็จะทําใหเกิดปญหาในแงของการปฏิบัติ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกระบวนการของการสรรหานะครับ เราเชื่อวา อาจจะมีปญหาในแงของการ

รองเรียน เร่ืองอะไรอีกเยอะ ก็จึงบอกวา กําหนดเอาไวระยะหางกัน เนื่องจากเรามาแก

เงื่อนไขของการเปดรัฐสภา ในมาตรา ๑๒๒ ใหไดแลวดวย การให สนช. มาทําหนาที่

วุฒิสภาไปกอนนะครับ ก็เรียนดวยความเคารพครับวา ไดพิจารณาคอนขางละเอียด    

แลวก็พิจารณาในความเปนไปไดของฝายปฏิบัติเองนะครับ คือ เจาหนาที่ทั้งหมดนี่        

นะครับ ก็เห็นวา ถาการเลือกพรอมกันนี่ นาจะมีผลเสีย ขอหวงใยนี่ มากกวาการที่จะ

เลือกหางกันนะครับ เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการก็ไดนําขอมูลชุดนี้ครับมาแจง

กรรมาธิการ จึงกําหนดรายละเอียดของความแตกตางระหวาง ๙๐ วัน กับ ๑๒๐ วัน ที่ได

กราบเรียนทานสมาชิกครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ วรรคหนึ่ง มีทานใดติดใจอีกไหมครับ ทานการุณหรือครับ 



 ๒๔๕ 
 

สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              กมลมาศ ๑๐๖/๓ 

 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ วรรคหนึ่งนี้บอกวา เพิ่มเติมบอกวานะครับ ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน --------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๗/๑ 

   



 ๒๔๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                ศันสนีย ๑๐๗/๑ 

 

ผมเกรงวาจะทําไมได และจะทําไมทัน สาเหตุครับ เพราะกรรมาธิการยกรางทานไม

สามารถทําการยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องการสรรหาได ถาทานทํา   

ก็แสดงวา  ทานทําผิดไปจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่ วคราว  มาตรา  ๓๐  วรรคแรก                    

เพราะมาตรา ๓๐ วรรคแรก บอกวา เมื่อจัดทํารัฐธรรมนูญเสร็จ ตามมาตรา ๒๙ คือ เรา

ประชามติเรียบรอย ลงผานกันเรียบรอยแลว ตามมาตรา ๒๙ บอกวา ใหคณะกรรมาธิการ

ยกรางดําเนินการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทานดูชัด ๆ ครับ ทานชวยกันดู

หนอยครับ เฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการเลือกตั้ง ใหแลวเสร็จภายใน  

สี่สิบหาวัน ตรงนี้แหละครับ ทานจะไมสามารถเขียนเรื่องการสรรหาได ทานจะเขียนได

เฉพาะเรื่อง สว. เลือกตั้ง ตอจากนั้นทานตองให สนช. แกไขเพิ่มเติม วาดวยเรื่อง

กระบวนการสรรหา มันถึงจะทําได เพราะกรรมาธิการยกรางทานไปเขียนเรื่องการสรรหา

ไมได ที่สําคัญมันจะหนักสาหัสไปตรงที่วา ถาทานไมสามารถทําการเขียนเรื่องสรรหาได 

สว. ของทานก็จะไมครบองค กลายเปน สว. มีเฉพาะแตการเลือกตั้ง สรรหา ๗๔ คน     

ทําไมได ทานอาจจะบอกวา สว. ที่ไดมาจากการเลือกตั้งยังไมครบองค คือ ไมถึง         

๙๕ เปอรเซ็นต ก็ทําหนาที่ไมได ก็ให สนช. นั่นแหละทําหนาที่ สว. แตมันความหมายก็คือ 

กลายเปนวารางรัฐธรรมนูญของทานจะกลายเปนรางรัฐธรรมนูญที่ไมแลวเสร็จ เพราะเปน

รางรัฐธรรมนูญที่ไมสามารถไปทําอะไรใหครบถวนได ประเด็นเรื่องนี้กลายวาจะเปนการ

ไปตีความ ไปวินิจฉัย ไปวิพากษวิจารณกันมากมาย ทานดูดี ๆ นะครับ รัฐธรรมนูญ

ชั่วคราว มาตรา ๓๐ ชวยกันดูดี ๆ หนอยครับ อันนี้ใหทําเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งนะทาน 

แลวกรณีที่ทานกรรมาธิการจรัญทานไปเอาวรรคสอง ในเรื่องการดํารงตําแหนง สว.     

เพื่อจะไปอธิบายวรรคหนึ่ง กรณีเร่ืองเลือกตั้ง ผมวาไมพอครับ วรรคสองนั้นเขาเขียน    

คนละอยางนะทาน ทานดูวรรคสอง ของมาตรา ๓๐ มันเปนวรรคสองแหงการเขียน

เงื่อนไขเพื่อประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย สวนไดเสียของพวกทานไง ของกรรมาธิการ 

ยกรางที่พูดกันไปเมื่อครูนี้ เพื่อประโยชน ดูชา ๆ ทาน เพื่อประโยชนแหงการขจัด         

สวนไดเสีย  หามมิใหกรรมาธิการยกราง ทาน ๓๕ คน นะครับ ไปสมัคร สส. หรือดํารง

ตําแหนง สว. ความหมายเพียงแค คําวา ดํารงตําแหนง สว. ไมใชหมายความวา           

ไปแตงตั้งก็ได  ไปสรรหาก็ได  ไมใช ยกไปอธิบายวรรคที่ ๑ วาดวยเรื่องการเลือกตั้ง        



 ๒๔๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               ศนัสนีย ๑๐๗/๒ 

 

ไมไดครับ ผมเกรงวาเราจะทําอะไรผิดพลาดลึกลงไป และเวลาก็ใกลจะหมดแลวดวย 

ทายที่สุดทานจะถอยกลับมาไมทัน แลวสุดทายก็คือ เขียนรัฐธรรมนูญกันไมเสร็จ 

ประชาชนก็จะโหฮิ้ว บอกวานั่น สสร. ทํารัฐธรรมนูญไมเสร็จ ขอบคุณครับ เตือนไวนะ 

เตือนไว เตือนไว  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานใดจะชี้แจงครับ เชิญครับ  

   นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ตองขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงดังนี้             

นะครับ วา ในความเขาใจของคณะกรรมาธิการนั้น เปนอยางที่ทานอาจารยจรัญไดกรุณา

ชี้แจงไปแลวนะครับวา -------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๑๐๘/๑ 



 ๒๔๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   นิวรา ๑๐๘/๑ 

 

ในมาตรา ๓๐ กําหนดเพียงแตวา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมาธิการที่จะตองยกราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จําเปนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ เปนหนาที่ที่

รัฐธรรมนูญกําหนด แตวารัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนด หรือหามไปวา คณะกรรมาธิการจะ

ทําอยางอื่นในระหวางนั้น หรือเสนอความคิด ความเห็น หรือเสนอกฎหมายเปนประการ

อ่ืนที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นไมได ก็ไมไดกําหนดดังนั้น แลวที่ตีความ      

วรรคสองมาเปรียบเทียบนั้น ก็ตีความในเชิงเปรียบเทียบวา วรรคสองนั้นก็ไมไดบังคับวา 

รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นนั้นจะตองมีแตระบบเลือกตั้งอยางเดียว  เพราะการหาม

กรรมาธิการนั้น หามทั้งเลือกตั้ง หามทั้งการดํารงตําแหนง ซึ่งสื่อใหเห็นวา ก็สุดแลวแตวา

รัฐธรรมนูญนั้นจะเขียนอะไรไป แตการจะเปนอยางไรก็ตามนั้น ทางคณะกรรมาธิการ   

คิดวา หลังจากที่ทํารัฐธรรมนูญเสร็จ นําเสนอประชามติ แลวก็มีการทูลเกลาฯ จนลง    

พระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญแลว บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่       

ทําขึ้นใหมนั้น ก็จะลางบทบัญญัติเงื่อนไขตาง ๆ ที่มีอยู ตามบทบัญญัติของ ๒๕๔๙            

ออกทั้งหมด แลวก็จะใชเงื่อนไขที่มาบัญญัติอยูในบทเฉพาะกาลของรางรัฐธรรมนูญ     

ฉบับนั้นแทน ก็คือ การพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมายที่

เกี่ยวของ ใหเปนไปตามเนื้อหาของบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญนั้นตอไปนะครับ ดังนั้น  

ก็เขาใจวา ถึงแมวาจะเปนอยางไรก็ตามนั้น โดยที่คราวนี้มันเปนการทํารัฐธรรมนูญ

เหมือนกัน เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหมมา และมีเจตจํานงที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเดิมของ

รัฐธรรมนูญที่เขียนไว ๒๕๔๙ นะครับ เมื่อรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ นี่ประกาศใช มันก็เปนไป

ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เงื่อนไขที่พูดตาง ๆ ใน ๒๕๔๙ มันไมมีอยูอีกตอไปอีกแลว       

นะครับ เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการจึงเขาใจวา ก็สามารถเดินหนาหรือดําเนินการตอไป

ในลักษณะที่ทํามาไดครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยพิเชียรยังมีหรือครับ ทานสมเกียรติยังมีหรือครับ โอโห นี่ยาวมาก ๆ    

แลวนะครับ นี่ครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  สั้น ๆ ครับ สั้น ๆ นิดเดียวครับ  

 



 ๒๔๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   นิวรา ๑๐๘/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

อภิปรายกันไมจบหรือครับ  

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธานสั้น ๆ นิดเดียว

ครับ ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ ไดฟงคําอภิปรายของทานการุณนี่ 

กระผมคิดวา ในบรรทัดที่ ๓ ของมาตรา ๓๐ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ ถาทานดู

ใหดีนะครับ เขาเขียนวา ใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนี่ดําเนินการยกราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการ

เลือกตั้งนะครับ อันนี้ขออนุญาตเรียนถามทานกรรมาธิการยกรางนะครับ โดยเฉพาะ   

ทานประพันธนี่ วา เราจะรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี่ ที่วาดวยเรื่องการ    

สรรหา สว. นี่ ลงไป มันจะอยูในกรอบอันนี้ไดหรือเปลา และถูกตองไหม ถาถูกตองก็นาจะ

ไมมีปญหา 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการเขาตอบแลวครับ ทานก็ถามประโยคเดียวกับทานการุณนะครับ ทาน

สมเกียรติครับ เชิญครับ  

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ นะครับ สสร. ครับ ก็คําถามเดิมครับ ทานกรรมาธิการยังไมตอบผมเลยครับ 

๒๘๗ นะครับ วรรคที่ ๑  ๒ ๓ ๔ ครับ ในวาระเริ่มแรก  หามมิให นี่ครับ ตัดไปยัง             

ไมตอบเลยครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมเกียรติครับ ยังไมถึงครับ เขาพิจารณาวรรคแรกอยูเลยครับ 

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ  :  อาว ขออภัยครับ ขออภัยครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยประพันธครับ  

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท  กรรมาธิการ สําหรับในรางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๓๐  บรรทัดที่  ๒  นี่นะครับ  ที่วาใหดําเนินการยกราง 



 ๒๕๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   นิวรา ๑๐๘/๓ 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปน เพื่อประโยชนในการจัดใหมีการ

เลือกตั้ง  นี่นะครับ หลักการตีความกฎหมายก็ตองตีความใหบังคับใชไดนะครับ          

ตามเจตนารมณนะครับ ในเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๙ นี่นะครับ ที่วาจัดใหมี 

การเลือกตั้ง ก็คือ สส. นี่เลือกตั้งแนนอน ใชไหมครับ แลวก็ดานกฎหมายนี่ก็จะเปน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. แนนอนนะครับ รัฐธรรมนูญ         

ป ๒๕๔๙ คงไมไดหามนะครับ วา สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้นี่ ทานจะตองกําหนด

บัญญัติให สว. เฉพาะแตการเลือกตั้งนะครับ มันเปนไปไมไดครับที่วาจะมาบังคับสมาชิก

สภารางบอกวา สว. คุณจะตองเลือกตั้งดวยนะ ถาคุณไมเลือกตั้งนี่ คุณก็ออกกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญไมได  ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่ วคราว  ป  ๒๕๔๙  ผมคิดวา              

การตีความกฎหมายตองตีความในทางที่บังคับใชไดและตามเจตนารมณ ------------------- 

 

                                                                                                                   - ๑๐๙/๑ 

 



 ๒๕๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๑๐๙/๑ 

 

เหตุผลที่ไดกราบเรียนชี้แจง ผมคิดวา ไมไดมีการขัดกับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว            

ป ๒๕๔๙ มาตรา ๓๐ ครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศิวะครับ ผมวาเราไมเดินเลยนะครับ แลวเราไมรวมมือกันเลย และทานก็ยกมือกัน   

ทีละทีสองทีนี่นะครับ นี่ครับชั่วโมงแลวครับ ยังอยูวรรคหนึ่งอยูเลยครับนี่ จริง ๆ ครับ      

ดวยความเคารพทานจริง ๆ เลย ผมก็ตามใจทานนะครับ เดี๋ยวจะบอกรางรัฐธรรมนูญทั้งที

ทําไมปดกั้นนะครับ ทานมีเร่ืองสําคัญไหมครับ ถาสําคัญก็ถามนะครับ ไมสําคัญก็ผาน 

นะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ถาทานประธานจะ

ถามวา เร่ืองสําคัญไหม ผมคิดวา ถาเราจะลุกขึ้นมาพูดเรื่องไรสาระ ผมคงไมยกมือครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมก็คิดวาทาน 

  นายศิวะ แสงมณี  :  เพราะที่ผมลุกขึ้นถามนี่ ผมไมเคยไรสาระเลยนะครับ

ทานประธานครับ ที่ทานอาจารยประพันธพูดเมื่อกี้ ผมคิดวา มันเปนปญหาขอกฎหมาย

ซึ่งผมวาไมมีปญหาครับ สิ่งที่คุณการุณอภิปรายไปนี่ ไมเปนไร ถาหากวา ตีความกันไป

ตีความกันมา ผมวาพอรัฐธรรมนูญเสร็จ เราคอยสงศาลรัฐธรรมนูญอีกทีดีกวาครับ 

เทานั้นละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณนะครับ ที่ทานอภิปรายไว ก็ถือวาเปนขอสังเกตไดไหมครับ ทานการุณ

อยางไรครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  การุณครับทานประธาน ขออนุญาตนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานจะเสนอวาอยางไรครับ เพราะวาญัตตินี่นะครับ กรรมาธิการเขามีการแกไขนะครับ 

ตอนนี้นะครับ ถาทานไมเห็นดวยนี่นะครับ ก็ตองลงมติวา สิ่งที่กรรมาธิการแกไขนี่      

ทานเห็นดวยหรือไม สวนประเด็นที่ทานเสนอนี่นะครับ ทานก็ตองไปหาชองทางอื่นที่

ดําเนินการนะครับ ตอนนี้กติกามันเปนอยางนี้ครับ ทานการุณครับ  



 ๒๕๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๑๐๙/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ เร่ืองที่ผมนําเสนอนั้น ขอที่ ๑ คือ ทวงติงเอาไว เกรงวาจะลึกเกินไป แลวปรากฏ   

จะถอยกลับไมทัน เพราะเวลาก็เหลือนอย ถาทานไมลึกเกินไป เร่ิมแตตอนนี้ แลวก็      

ถอยกลับ ทานยังมีเวลาอยูนะครับ ตอนนี้ ๒๙  ๓๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕ เห็นไหม ๖ วันนี้ยังพอ

ถอยทัน เพราะมันพอจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ได อันนี้ขอที่ ๑ นะครับ เตือนทานไว แตถาทาน

เห็นวา ไมมีปญหาขัดของ เดินหนาตอไป ก็ถือวา ผมไดเตือนทานแลว เทานั้นเอง ขอที่ ๑ 

นะครับ ขอที่ ๒ จากการที่กรรมาธิการเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ บอกวา ใหทําการใหไดมาซึ่ง

สมาชิกวุ ฒิสภา  คํานี้ นะครับ  ไดมาซึ่ งสมาชิกวุ ฒิสภา  อันนี้ ไดมา  ๒  ทางนะ                

ตามรัฐธรรมนูญของทาน คือ ทางที่ ๑ ฝายเลือกตั้ง ทางที่ ๒ คือ ฝายสรรหา ผมเกรงวา    

๒ ทาง นี้เกรงวาไมทัน เพราะทานบอกวานี่นะครับ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน เพราะวา

ทางที่ ๑ เร่ืองมาจากเลือกตั้งนั้นเปนไปได เพราะวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ ชั่วคราว        

นี่นะครับ บอกวา ใหทานไปทําการยกรางแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้งที่เกี่ยวกับ   

เฉพาะ ๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไมไดบอกวา ที่เกี่ยวกับการสรรหาดวย แลวทานไป

ดูนะครับ ทานไปดูกฎหมายเลือกตั้งของทาน ชื่อกฎหมายเลือกตั้งของทานเขียนวา

อยางไรครับ ชื่อกฎหมายเลือกตั้งของทานวา การเลือกตั้ง สส. และ สว. และการสรรหา 

สว. กฎหมายเลือกตั้งที่ทานจะเขียนใหมนี่นะ กฎหมายประกอบนะ ทานเขียนเพิ่มเติม    

อยางนี้นะ ผมจําชื่อแมจะผิดพลาดตรงนี้บางนะ แตมันเปนอยางนี้จริง ๆ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. และ สว. และการสรรหาดวยนะ และการ

ไดมา การไดมา คือ การสรรหานั่นแหละ สว. เพราะฉะนั้นทานไปเขียนนี่นะครับ ไปแกไข

เพิ่มเติมวา เร่ืองการไดมาของ สว. แบบสรรหานั้นมันทําไมได  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานอภิปราย ๒ ทีแลวนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  เสร็จแลวทานจะไมทัน ๑๒๐ วัน ของทานนี่นะ 

เปนไปไดไหม ผมก็ไมไดวาอะไร ผมทวงขอ ๑ แลว ผมก็ทวงขอ ๒ บอกวา เปนไปไดไหม

ทานจะขยายจาก ๑๒๐ วัน ทานลองคํานวณดูซิ ๔๕ วัน นี่มันครบแลว ตอจากนั้นไป    

ถามีการแกไขเพิ่มเติมเพื่อให เปนสรรหาได  โดยให สนช. ดําเนินการ สมมุตินะครับ       



 ๒๕๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ณัฐชนก ๑๐๙/๓ 

 

ทานกรรมาธิการทานไมมีอํานาจ สมมุติวา ทานวินิจฉัยสุดทายวาไมมีอํานาจ ก็ขยาย    

ตรงนี้เวลาออกไป แทนที่จะ ๑๒๐ วัน เปน ๑๕๐ วัน จะทันไหม อะไรอยางนี้เปนตน        

ก็หารือทาน เพราะทานเปนคนแกไข ผมเองก็ไมไดแปรญัตติเอาไว เชิญตามสะดวกครับ

ทาน ถาผิดก็ผิดดวยกัน ไมวาอะไรหรอก 

    

- ๑๑๐/๑ 



 ๒๕๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             สาริศา ๑๑๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตกลงกรรมาธิการยืนยันหรือเปลาครับ หรือทานจะแขวน หรือทานอะไร เสนอไดหมด

ทุกอยางนะครับ จะไดแกปญหานะครับ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาต สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญนะครับ ไมใชกรรมาธิการ ไมใหผมพูดหรือครับ ผมคิดวา ขอสังเกตคุณการุณ    

ก็สังเกตไป เขาตั้งเราเปนสมัชชา เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมา ก็มาทําหนาที่        

อันนี้แหละ มาตรา ๓๐ ก็เขียนเปนแนวทางเทานั้น เขียนกฎหมายจําเปนซึ่งเกี่ยวกับ    

การเลือกตั้งเราก็เขียน แตในสวนที่เราจะตองทําหนาที่ ผมเปนกรรมาธิการยกราง ผมเปน

อนุกรรมาธิการรางกฎหมายเลือกตั้ง สส. สว. เราก็รูหนาที่ของเราแลว เราคิดวาเราทําได

เสร็จ แลวเขามีเวลา ๔๕ วัน ใหเรานะครับ เพราะฉะนั้นขอหวงใยของทาน ถาทานคิดวา

สภานี้ทําหนาที่ไมได มันตองเลิกไปเลย เพราะฉะนั้นขอใหสภานี้ตีความไปวาทําหนานี้ได 

ไมตองไปสงตีความรัฐธรรมนูญที่ไหน ทานศิวะ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คืออยางนี้ครับ ผมปลอยใหทานพูดกันเยอะแลวนะครับ เพราะจริง ๆ แลวมันก็งวง

กันทุกคนแลวตอนนี้นะครับ เครื่องจักรมันก็ไมคอยเดินแลว มันอืดไปหมดแลว ตอนนี้ครับ 

๒๘๗ นี่นะครับ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ อาจารยประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ เร่ืองระยะเวลาในการไดมา ซึ่งสมาชิก

วุฒิสภานี่นะครับ แตเดิมกรรมาธิการวาจะใหดําเนินการใหเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน แตเมื่อ

ฟงที่ทานการุณ ใสงาม นี่ กรุณาวา เอะ มันอาจจะมีปญหา เดี๋ยวมันทําไมทันนะครับ นาที่

จะเปน ๑๕๐วัน นะครับ ก็ไดปรึกษากับทางกรรมาธิการแลวนี่นะครับ ก็คิดวา ขยายเปน

๑๕๐ วัน ก็ไดนะครับ ในทางปฏิบัติก็จะพยายามทําใหเร็วที่สุดนะครับ ถามีเวลา ๑๕๐ วัน

ก็ยาวขึ้น ทานทวงติงมาก็มีเหตุผลครับ ก็แกเปน ๑๕๐ วัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ กรรมาธิการขอแกถอยคํานะครับ ขอเพิ่ม

ขอความกอน แลวก็แกถอยคํา มาตรา ๒๘๗ วรรคแรกนะครับ  



 ๒๕๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             สาริศา ๑๑๐/๒ 

 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผานนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอขอแกไขนะครับ ครับ       

เชิญทานเลขาธิการ วรรคที่ ๒ ครับ เปนมติสภานะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)   :  เมื่อพน

ระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙     

ที่กําหนดใหพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๘๖ แลว แตสภา

นิติบัญญัติแหงชาติยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาตินําเนื้อหา

ตามที่ปรากฏในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญจัดทําและเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติมาประกาศใชบังคับกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง และให

ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ประกาศของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ    

มีผลใชบังคับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ วรรคนี้ ตอนไปปรับขอความนี่ก็ไมไดมีการแกไข แตมีการแกไขตั้งแตชวงแรกนะครับ 

ทานกรรมาธิการเชิญชี้แจงนิดครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรานี้ปรับขึ้น เพื่อจะอยางนี้ครับวา   

เรากําหนดโดยโยงไปหารัฐธรรมนูญชั่วคราววา ระยะเวลา ๔๕ วัน ของสภานิติบัญญัติ

แหงชาตินั้นนะ ความจริงแลวควรจะทําเสร็จ แตถามันมีเหตุที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ

อาจจะไมเห็นดวย หรืออะไรก็ตามนั้น ทําไมเสร็จ เทานั้น เราก็กําหนดให เพื่อแกไขปญหา

ใหมีการเลือกตั้งขึ้นได เราก็กําหนดใหตัวประธานสภานิติบัญญัตินั้นเปนผูรับผิดชอบ      

โดยเอาเนื้อหาที่สภารางรัฐธรรมนูญไดพิจารณาไปนั้นนะ เอาไปประกาศใชบังคับไป      

 



 ๒๕๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             สาริศา ๑๑๐/๓ 

 

เพื่อใชบังคับกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เปนการแกปญหาถาเกิดวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ทําไมเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ วรรคนี้มีทานใดติดใจไหมครับ ไมมีนะครับ ทานกรรมาธิการครับ มีอะไรครับ       

ทานอาจารยพิเชียรนะครับ เชิญครับ ยกมือ 

 

  - ๑๑๑/๑ 

   



 ๒๕๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ศิริลักษณ ๑๑๑/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : สั้น ๆ นิดเดียวครับ ผมก็กังวลในชวงที่วา

บรรทัดสุดทายของวรรคสองนะครับวา ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ประกาศนี่

จะทันหรือเปลาครับ ถาเกิดไมทันขึ้นมาอีก มันจะมีปญหาอะไรหรือเปลา เพราะวา         

มันลอกับขางบน ขางบนเราขยายขึ้นไปหนอยหนึ่ง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวใหกรรมาธิการเขาคงพิจารณาตรงนี้ดวยนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตแกไขถอยคํานะครับ 

เพื่อจะใหรับกับวรรคที่ ๑ ที่ผานมาแลวนะครับ วา บรรทัดที่ ๓ จากขางลางไปวา และให

ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายในเกาสิบวัน หรือดําเนินการใหไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวันแลวแตกรณี นับแตวันที่ประกาศของ

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีผลใชบังคับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอความที่แกไขมีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ก็ตามที่อาน ชัดเจนแลวนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่แกไขนะครับ 

เชิญทานเลขาธิการ วรรคที่ ๓ ครับ  
  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิก    

พรรคการเมืองไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง สวนระยะเวลาตามมาตรา ๙๕  

(๔) (ก) ใหกําหนดเวลาเปนหนึ่งป และระยะเวลาตามมาตรา ๙๕ (๔) (ค) และ (ง)                

ใหกําหนดเวลาเปนสองป  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยกลานรงคครับ 

 



 ๒๕๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ศิริลักษณ ๑๑๑/๒ 

 
  นายกลานรงค จันทิก  :  กระผม กลานรงค นิดเดียวครับ ทานครับ ที่ทาน

ใชคําวา ระยะเวลา ตามมาตรา  ๙๕  (๔ )  (ค )  ใหกําหนดเวลาเปนสองป  กระผม    

ดูแลว มาตรา ๙๕ (๔) (ค) นั้น เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดนะครับ หรือในกลุมจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้งแลวแตกรณี ฉะนั้นเวลาคงไมใชครับ ๒ ป ครับผม  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทานกรรมาธิการตรวจดูนะครับ ทานอาจารยสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ของผมประเด็นเดียวกับที่ทานกลานรงค
เสนอครับ เสนอใหตัด ๙๔ (๔) (ค) ออกครับ คงเหลือแต (ง) ครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๙๕ ม้ังครับ ๙๕ (๔)  
  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ๙๕ (ค) เสนอตัดออกครับ  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

จริง ๆ มันควรจะเปนอะไรครับ เพราะวาตัวอักษรบางทีมันเพิ่มอันโนน ตอตรงนี้นะครับ      

เชิญทานกรรมาธิการครับ  
 นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน (กรรมาธิการ)   :  ขออนุญาตคะทานประธาน 

ดิฉัน กาญจนารัตน ลีวิโรจน นะคะ คือ ความในสวนนี้นี่ บังเอิญไปรางตามที่ตัด (ข) 

ออกไปแลว จริง ๆ ตองเปน (ง) กับ (จ) ซึ่ง (ข) เรามีมติในที่ประชุมสภาใหตัดออก แลวเรา

ก็เลยคิดวา ปรับเลื่อนไป เพราะฉะนั้นเจตนาตรงกัน แตวาตัววงเล็บนี่ไปอางตามที่มีการ

แกไขแลวคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หลักการ เหตุผลเดียวกันนะครับ คงตรงกันแลวนะครับ ทานสดศรีครับ  
  นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานนะคะ ดิฉัน 

สดศรี สัตยธรรม คะ คือ อยากจะทราบวา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองนี่ เปดกวาง

เหลือเกิน  คือ สมาชิกพรรคการเมืองเดียวใชไหมคะ  ภายในไมนอยกวา ๓๐  วัน            

นับแตวันเลือกตั้ง หรือเปนไดหลาย ๆ พรรค อันนี้ขอความชัดเจนในสวนนี้ดวยคะ 

ขอบพระคุณคะ 



 ๒๕๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             ศิริลักษณ ๑๑๑/๓ 

 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยูคณะกรรมาธิการเดียวกันนะครับ เชิญตอบกันเองนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  หมายถึงตองเปนสมาชิก         

พรรคการเมืองพรรคเดียว ซึ่งมันจะอยูในกฎหมายพรรคการเมือง บังคับอยูครับ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสดศรีเขาใจไหมครับ 
  นางสดศรี สัตยธรรม  (กรรมาธิการ)  :  คือจริง  ๆ  แลวรัฐธรรมนูญ             

ป ๒๕๔๐ ระบุไวชัดเจนนะคะวา พรรคการเมืองเดียวนะคะ ไมใชหลายพรรค เพราะฉะนั้น

ถาไมตองไปดูกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแลวนาจะเขียนไวชัดเจนวา ตองเปนสมาชิก

พรรคการเมืองเดียว ไมใชหลายพรรคนะคะ อันนี้นาจะชัดเจนกวา  
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานใดครับ ทานอาจารยจรัญ หรือทานอาจารยสมคิด  

 
          - ๑๑๒/๑ 

    



 ๒๖๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       เสาวลกัษณ ๑๑๒/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงเขียนอยูในมาตรา ๙๕ (๓) แลวครับวา  

เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว ครับ เขียนอยูแลว

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอเขาใจนะครับ ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.

นะครับ ผมเห็นในนี้ที่เขียนไวในวรรคสาม ใชไหมครับ วรรคสามบอกวา ระยะเวลาตาม

๙๕ (๔) (ก) ทําไมตองมาระบุไวในนี้ครับ เพราะวาในมาตรา ๙๕ ก็ระบุไวชัดเจนแลววา       

๑ ป ๒ ป ที่มาระบุใหมในนี้เพื่ออะไรครับ ไมทราบวาแกไปแลวใชไหมครับ จาก ๕ ป       

ใชไหมครับ มาเหลือตรงนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในวาระแรกเริ่มครับ มาลดลงครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ลดลงใหเหลือ ๑ ป ๒ ป ใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ จะไดไมตัดสิทธิกัน 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นะครับ เขาใจนะครับ มีทานใดไมเห็นดวย ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธาน ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    

นะครับ อยากจะใหทางยกรางชวยสรุปใหทีครับ วา ตกลงบทเฉพาะกาลของ ๙๕ (๔) นี้นี่

จะมีอนุไหนบางที่จะใหเปนบทเฉพาะกาลครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สรุปอีกทีหนึ่งครับ จริง ๆ ตัวเลขนี่ เดี๋ยวกรรมาธิการเขาตองไปปรับอยูแลวครับ เดี๋ยวเขา

ตองไปปรับอีกที อาจารยสุรชัย อนุเทาไรนี่ ในนี้มันตรงกันแลวละ เพียงแตวา เดี๋ยวก็ตอง

ไปดูวาลําดับอันไหนกอนมาหลังนะครับ แลววันแจกราง  แลวเรามาดูอีกทีหนึ่งดีไหมครับ  



 ๒๖๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                       เสาวลักษณ ๑๑๒/๒ 

 

ทานติ๊ก ๆ ของทานไวกอนนะครับ ถามตรงนี้ เดี๋ยวเขาไปปรับตัวเลขตรงนั้นอีก ก็ไมรูวามัน

จะกลับไปตรงไหนอีก 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไมใช ทานประธาน ผมจดไมทัน ตกลงมันมี

๙๕ (๔) (ก) ๑ ป แลวก็ ๙๕ (๔) (ง) และ (จ) ๒ ป อยางนี้ใชไหมครับ ใชนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใชไหมครับ ทานกาญจนารัตนครับ ทานกาญจนารัตนบอก ใชคะ ใชคะนะครับ นี่ครับ     

มีทานใดไมเห็นดวยกับกรรมาธิการไหมครับ ที่แกไข ละเอียดถี่ถวนดีมาก ๆ เลยนะครับ 

วรรคนี้คงหมดแลวนะครับ  มาตรา  ๒๘๗  นะครับ  ตอบทานสมเกียรติกอนครับ            

ทานสมเกียรติถามคางคาไว ที่ไปตัดในวาระแรกนี่นะครับ ในวรรคทายของเดิม                

ทานอธิบายหนอยครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เหตุผลที่คณะกรรมาธิการไดตัดขอความ

เดิม ในมาตรา ๒๘๗ วรรคสุดทาย ที่วา หามสมาชิกสภาเดิมเขาลงนั้น เนื่องจากมองเห็น

วา เนื่องจากเงื่อนไขตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่เกี่ยวกับ สว. นั้นเปลี่ยนแปลงไป      

ก็ไมนาจะเอาเงื่อนไขจากเดิมนั้นมาใชกับเงื่อนไขของตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงไมบัญญัติหาม     

ไวอีกครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.    

นะครับ นี่ก็เหมือนกันครับ ที่บอกวา เดิมเราหามไว ตอนนั้นไมทราบวาที่ตอนหามไว      

ไมทราบวานึกไมถึงหรืออยางไรครับ แลวตอนหลังมานึกไดใชไหมครับวา เราไมควรจะตัด

สิทธิ ผมยังไมทราบเหตุผลวา ทําไมเราใหกลับมาอีก ในเมื่อเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

เขาจะใหวุฒิสภานี่อยูไดสมัยหนึ่ง คือ ๖ ป แลวทําไมเราจะใหกลับมาอีกครับ และเราก็   

วิพากษวิจารณกันในสภานี้วา วุฒิสมาชิกรุนนั้น โอโห เลวทราม ชั่วราย อะไร รอยแปด    

พันประการ 

 



 ๒๖๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       เสาวลกัษณ ๑๑๒/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ อาจารยครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ขออภัยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กระทบผมดวยครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ไม ผมยกเวนทานเสรี เจิมศักดิ์ แลวก็การุณ แลวก็

ทานมีชัยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มิได อาจารยครับ คือ จริง ๆ แลวตองใหความเปนธรรมครับ ถาอาจารยพูดอยางนี้นี่       

คนอื่นที่ดี ๆ ขางนอกเขาเสีย 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครบั คือวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอใหทานถอนเถอะครับ นะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ผมไมไดวิจารณนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือทานไปวา    

  นายศิวะ แสงมณี  :  คนอื่นเขาพูด ผมยกตัวอยางมา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นั่นแหละครับ ทานมาพูดในนี้ครับ ก็เทากับทานพูดแลวครับ ขอรองเถอะครับ ทานครับ       

คํานี้มันไมดีหรอก ทานก็เปนหลักใหกับสภาอยูแลวนะครับ เลวทราม อะไรนี่ครับ          

ไปวาเขานี่ ผมวา 

  นายศิวะ แสงมณี  :  คือ ผมไมไดพูดนะครับ ผมไมเคยวาคนเหลานี้       

เลวทราม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมขอใหทานถอนนะครับ ทานครับ 

 



 ๒๖๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       เสาวลกัษณ ๑๑๒/๔ 

 

  นายศิวะ แสงมณี  :  แตผมหมายถึงคนที่เขาวิพากษวิจารณกอนนะครับ 

แตถาทานใหถอน ก็ โอ.เค. แตวาผมยืนยันวา ผมไมไดเปนคนพูด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอรองครับ ทานครับ ถอนนะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ถอน แตวา ผมเรียนวา เราวิพากษวิจารณเขามาก 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานครับ หมิ่นประมาทเขานะครับ  

 

                                                                                                         - ๑๑๓/๑ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๑๓/๑ 

 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ไมใชครับ ก็เราวิพากษวิจารณในสภานี้ ทานเปดเทป

ดูสิครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เปลาครับ ผมกําลังบอกวา ถอยคําที่ทานพูดนี่ มันเปนขอหาหมิ่นประมาท แลวมันหมิ่น

จริง ๆ ผมไมอยากใหมีคดีความเกิดขึ้น  

  นายศิวะ แสงมณี  :  แลวทานจะใหผมอภิปรายวาอยางไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ถอยคํานะครับ ขอใหถอนเถอะครับทาน  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ก็เมื่อกี้ผมถอนแลวไงครับ ที่วา เลวทราม ผมถอนไป

แลว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอความทั้งหมดนะครับ ไมใชคํานี้คําเดียว อันนี้แลวแตทานนะครับ ทานรับผิดชอบ

เอง ผมดวยความเคารพทานนะครับ ถาทานจะถอนแคนี้ก็ ถึงไดเรียนไงครับวา ทานไปวา

คนขางนอกนี่นะครับ มันเสียหาย ดวยความเคารพทานจริง ๆ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  คือ ที่ผมเรียนทานประธานนะครับวา ผมไมได

กลาวหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานหยิบยกคํา ๆ นี้เขามานี่ครับ ทานศิวะครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  หยิบยกไมไดใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ไมไดละครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ถาอยางนั้นขอถอนสิ่งที่หยิบยกมาก็แลวกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

นะครับ ขอรองเถอะครับทาน 

  นายศิวะ แสงมณี  :  แตวาไมใชคําพูดของผมนะครับ ผมหยิบยกเขามา 

 



 ๒๖๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๑๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

ทานถอนนะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ถอนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ถาอยางนั้นผมก็จะขออภิปรายวา ในการที่เราบอกวา 

วุฒิสมาชิกครั้งที่แลวนี่ไมเหมาะสมในหลาย ๆ ดาน แลวจู ๆ วันนี้เราก็กลับมาใหสิทธิเขา

อีก ก็มีคนมาตั้งขอสังเกตกับผมวา มันมีประโยชนทับซอนอะไรหรือเปลาครับ เพราะวา 

แตเดิมนี่เราตัดออกไปแลว แสดงวาไดมีเจตนารมณชัดเจนนะครับ วา ทําไมตัดออก 

เพราะเจตนารมณเราบอกวา ตองการใหคนอยูเพียงสมัยเดียว ใชไหมครับ แตตอนนี้เรา

บอกวา รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไป วุฒิสมาชิกคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป เลยอนุญาต 

อันนี้ผมก็คิดวา ยังเปนเหตุผลไมพอเพียงนะครับ ผมเห็นวา ถาเรายึดถือเจตนารมณของ   

ป ๒๕๔๐ เราก็ไมควรจะใหวุฒิสมาชิกชุดนี้ไดมามีสิทธิในการสมัครตอไปนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบคุณครับ ทานวุฒิชาติครับ ผมชักงวงแลว 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ วรรคทายนี่นะครับ ผม 

ขออนุญาตอยางนี้นะครับวา ทีแรกเดิมทีนี่ที่มีอยูแลวนี่นะครับ ผมเห็นดวย แตพอมา 

ตัดออกนี่ครับ ผมวามันไมเหมาะ ตรงที่วา คือผมใหความเปนธรรมนะครับกับสําหรับ 

วุฒิสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งมา เมื่อป ๒๕๔๓ ถาเกิดเหตุการณรัฐประหารอยูใน

ระหวางชวงที่อายุของวุฒิสมาชิกป ๒๕๔๓ ยังไมหมดนี่ โอ.เค. เราอาจจะเปดโอกาสให

เขามา เพราะการดํารงตําแหนงตามวาระนี่ไมครบ แตทีนี้นี่ตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ เขาไดดํารงตําแหนงครบไปแลว แลวก็มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก

ใหมขึ้นมาเมื่อป ๒๕๔๙ นะครับ แตวายังไมสามารถดําเนินการไดนะครับ ก็เกิดเหตุการณ

รัฐประหารเกิดขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนี่นะครับ ผมเห็นเหตุที่กรรมาธิการยกรางทานอาง

นะครับ  ขออนุญาตนะครับ ดวยความเคารพนะครับ ที่ทานบอกวา เงื่อนไขของการไดมา  



 ๒๖๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๑๓/๓ 

 

ซึ่งวุฒิสมาชิกนี่ มันแตกตางไปจากตอนที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น มันตอบโจทยไมได

ครับ อยางไรผมไมเห็นดวยแนนอนครับ อยางไรทานตองคงวรรคนี้ไวนะครับ ในวาระ

เร่ิมแรกนี่ หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการ 

สรรหาเปนครั้งแรก คือ ไดมาไมวาจะเปนการสรรหา  หรือการแตงตั้งนะครับ คือ            

ขออนุญาตนะครับวา ใหใชบทตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ สวนสมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๔๙  

นี่นะครับ นั่นเราตองใหความเปนธรรมกับเขา เพราะวาการดํารงตําแหนงตามวาระเขานี่ 

เขามาไดชวงระยะเวลาหนึ่ง แลวก็เกิดเหตุการณรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับ ไมอยางนั้น   

ผมวาวันนี้เราตอบสังคมไมไดนะครับ มันเหมือนกับวา อยางที่ ขออภัยที่ตองเอยนามทาน

ศิวะนะครับ ทานพูดวา รับอะไรจากใครมาหรือเปลา มีผลประโยชนทับซอนอะไรหรือเปลา

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอาจารยวิชาครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ ประเด็นนี้นี่ ที่จริงเราใสไวนะครับ ตั้งแต 

ทีแรกเลย  ทีนี้ตอนหลังนี่ก็ มีผูที่หยิบยกขึ้นมาในกรรมาธิการยกราง  แลวก็ ได มี 

การลงคะแนนเสียง ก็ยังมีผูไมเห็นดวยอยูนะครับ ฉิวเฉียดนะครับ ตามที่ฟงนะครับ 

เพราะวาผมเองก็ไมไดอยูในที่ประชุม อาจารยจรัญก็ไมไดอยู ---------------------------------- 

 

 

          - ๑๑๔/๑ 



 ๒๖๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๑๔/๑ 

 

เพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราก็ตกลงกันในกรรมาธิการยกรางแลววา ในเมื่อมันเปนประเด็น

สําคัญ แลวผมก็ไดรับคํารองเรียนมาตลอดนะครับ จากขางนอกก็ดี หรือวาจากทาง สสร. 

หลาย ๆ ทานก็ดี ก็ขอใหลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่งก็แลวกันนะครับ แลวก็ใหเปนฟรี 

โหวต (Free Vote) ครับผม ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขางลางกอนนะครับ อาจารยปกรณนะครับ อาจารยสวิงครับ แลวก็อาจารย       

เกริกเกียรตินะครบั แลวอาจารยหมอชูชัยนะครับ 

   นายสวิง  ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ           

ผมคิดวา วรรคสุดทายในมาตรานี้นี่นะครับ ผมคิดวามีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ 

เพราะวา  

   ๑. ตอนที่เราใชในฉบับรับฟงความคิดเห็นนี่นะครับ เราเอาไปใหประชาชน

ดู ผมคิดวาแทบจะไมมีประชาชนไหนที่คัดคานเรื่องนี้เลย คือ เห็นดวยกับรางในฉบับที่เรา

ไปรับฟงความคิดเห็น แทบจะไมมีเวทีไหนที่บอกวานาจะตัดเรื่องนี้ออก อันนี้ประการหนึ่ง 

นะครับ   

   ประการที่ ๒  ผมดูแลวนะครับ ในเรื่องนี้ถาเราตัดออกไปนี่นะครับ จะเปน

การเสียหลักการอยางยิ่งนะครับ เสียหลักการโดยที่เราไมสามารถจะตอบกับสังคมไดเลย

วา เราใชหลักการอะไรนะครับ ซึ่งผมคิดวา อันนี้จะเปนการเสียศูนยของรัฐธรรมนูญ    

ฉบับนี้อยางยิ่ง เพราะเราอางอิงมาตั้งแต ป ๒๕๔๐ นะครับ แลวก็ไดรับสิทธินั้นไปแลวนะ 

สว. ในชุดนั้นเองก็ไดรับสิทธินั้นไปแลว ซึ่งผมคิดวาอันนี้เราจะตอบสังคมไมได    

   ประการที่ ๓ นะครับ ที่ทานกรรมาธิการบอกวา เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปหลายประการ ที่จริงผมอยากทราบวา หลายประการนั้นคืออะไร 

นะครับ มีเหตุผลพอไหมที่บอกวาจะตัดวรรคนี้ออกไปนะครับ คําวา หลายประการ          

เฉย ๆ นี่ ตอบไมได ชี้แจงมาหนอยไดไหมครับวา หลายประการนั้นอะไรบางนะครับ ซึ่งถา

สมมุติมีเหตุผลเพียงพอ ซึ่งผมคิดวา ก็นาจะตอบหลักการนี้ได ก็ขอ ๓ ประการนี้ครับ            

ทานประธานครับ 

 



 ๒๖๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๑๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยเกริกเกียรติครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพ ในประเด็นนี้ที่กรรมาธิการตัดออกนี่ ผมคิดวาโดยหลักการนี้        

มันนาจะคงของเดิมไว ดังที่เพื่อนสมาชิก สสร. ไดอภิปรายมาแลว ในประเด็นนี้ ก็คือวา 

สว. ป ๒๕๔๓ ก็ไดดํารงตําแหนงมาครบวาระ ๑ เทอม ซึ่งก็เปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ  ฉบับป  ๒๕๔๐  คราวนี้สําหรับในประเด็นนี้ก็จะขออนุญาตเลาวา                 

ในคณะกรรมาธิการยกรางในวันสุดทายเลย ในการลงมติตาง ๆ นี้ก็เปนเรื่องที่เรียกวา 

สวนใหญสมาชิกก็กลับกันเกือบหมดแลว เนื่องจากมันค่ําแลว มันเย็นมากแลวนะครับ 

แลวก็ในญัตตินี้ ผมคิดวา คะแนนมันก็เฉียดฉิว เพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังคางคาใจอยูวา

ทําไมถึงตัดออก ในวันตอมาก็ไดพูดถึง เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ ในความเห็นสวนตัวผม 

ผมคิดวาอยากจะใหที่ประชุมใหญเปนผูตัดสินอีกทีวา ในประเด็นที่ตัดออกนี้ควรจะคงไว

หรือเอาของเดิมครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวนะครับ ผมวามันดึกแลว ทานกรรมาธิการครับ เอากลับคืนดีไหมครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ผมนั่งชั่งใจอยูเยอะพอสมควรวา จะพูดตรงนี้ดีไหม เพราะพูดแลว     

ดูเหมือนกับวาผมเองมีสวนไดเสีย เพราะวาเทาที่ทานพูดกัน ก็คือ สว. รุนผม คือ เขามา    

ป ๒๕๔๓ เลือกตั้ง ๔ มีนา ๒๕๔๓ จะทํางานไดจริงประมาณเดือนสิงหา ๒๕๔๓           

ทานประธานครับ ผมคิดวา ผมคงจําเปนตองพูด เพราะวา ผมรูวาเพื่อนสมาชิกและ

ประชาชนนาจะรูดีวา ผมคงไมไดคิดเรื่องสวนตัวกับหลักการที่จะพยายามที่จะไปพัวพัน 

และหาผลประโยชนใสตัว เพราะวา หลายตอหลายเรื่องที่เราทํากันมาสองรอยกวามาตรา 

ทานคงเห็นวา จุดยืนผมเปนอยางไร แตผมคงจําเปนที่จะตองพูดถึงเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่หามไมใหวุฒิสภาสมัครตอกัน แลวก็ตองการใหเวนวรรค ๑ ครั้ง   

 

 



 ๒๖๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๑๔/๓ 

 

เปนเพราะอะไร รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตองการใหวุฒิสภาทํางานโดยไมหวังวาจะตอง  

หาเสียง ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           - ๑๑๕/๑ 

 



 ๒๗๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                สายชล ๑๑๕/๑ 

 

คือ ทําไปหาเสียงไป เพื่อที่จะลงเลือกตั้งครั้งตอไป จะตองเวน ๑ เทอม  ๑ ครั้ง ก็เพื่อไมให

หาเสียงครั้งถัดไป ทานประธานครับ ถามวาวัตถุประสงคดังกลาวนี่บรรลุแลวหรือยัง      

เราตองมาดูวัตถุประสงคตามรัฐธรรมนูญของเกานี่บรรลุหรือยัง คําตอบตรงนี้ตอง

พิจารณา ๒ ประเด็นดวยกัน 

  ประเด็นที่ ๑ เมื่อป ๒๕๔๙ ไดมีการเลือกวุฒิสภาอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแลว 

แลวก็ตัดสิทธิวุฒิสภาชุดพวกผมที่จะไปลงสมัครเรียบรอย และดวยกติกาเกา วุฒิสภา   

รุนพวกผมก็ไมไดหวัง เพราะหวังไมได มีกฎเกณฑอยูแลววา มันลงไมได ป ๒๕๔๙ ตกลง       

มันบรรลุผลไปแลวใชไหม ทานประธานครับ ผมพูดนี่ นาจะเขาใจวาผมคงไมไดพูด      

เพื่อตัวเอง แตวาผมและทานก็คงจะเขาใจวา ผมเจ็บปวดกับวุฒิสภารุนผมจํานวนไมนอย    

แตในบรรดาคนเลวยอมมีคนดีอยูจํานวนหนึ่ง ถามวาเราจะตัดสิทธิเขาหรือเปลา           

ทานชั่งใจเอาเองก็แลวกัน ผมไดแตใหขอมูลเทานั้น ผมวันนี้จะไมบอกวาเราตองโหวต

อยางไร แตทานลองชั่งใจดูเองก็แลวกันครับวา ๑. วัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

ที่หามไมใหวุฒิสภา ถูกสมาชิกวุฒิสภาลงติดตอเลือกตั้งตอเนื่อง เพราะเหตุวา จะได

ตัดสินใจดําเนินการโดยไมหวังหาเสียงที่จะเลือกตั้งครั้งตอไป นั่นคือเจตนารมณหลัก      

ถาเปนเชนนั้นการเลือกตั้งครั้งถัดไปไดเกิดแลว แลวเจตนารมณดังกลาวไดบังคับผูคนใน 

สว. รุนพวกผมไวเรียบรอยแลวจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม ป ๒๕๔๙ เพราะเขาไมมี

ปญญา และลงอีกไมไดในตอนนั้น เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามวา เขาก็จะบอกวา เวนวรรค     

ไปแลว ๑ เทอม ใชไหม สมตามเจตนารมณ ป ๒๕๔๐ แลวใชไหมวา เขาหาเสียงไวกอน     

หรือเปลาที่จะทํางานครั้งถัดไป ก็ลองชั่งน้ําหนักดูเอาเองก็แลวกันครับ แลวเราควรจะตัด

สิทธิหรือไม ผมคิดวา ผมคงไมมีสวนไดเสียถาพูดกันตรงไปตรงมา แตวาเอาละครับ       

ถูกกลาวหาไดเสมอ ถาจะทํางานในสภามันก็ตองยอมถูกกลาวหาแตตองพูดความจริง 

ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวทานวุฒิชาติพูดไปแลวใหคนอื่นพูดกอนนะครับ ทานวิทยาครับ  

  นายวิทยา งานทวี  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา กระผม 

นายวิทยา งานทวี กรรมาธิการ แลวก็สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขอกราบเรียนนะครับวา 



 ๒๗๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                สายชล ๑๑๕/๒ 

 

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ที่เรากําลังรางอยูนี้ ดวยความตั้งใจที่เราจะพยายามสรางระบบที่ดี  

ที่มีคุณภาพซึ่งก็ไดผานเวลาในการที่ดําเนินการกันพอสมควร และสิ่งหนึ่งที่เรากําลัง

ดําเนินการอยูนี้ ก็คงตั้งใจวา รัฐธรรมนูญที่เรารางนี้คงเปนระบบที่ไมกีดกัน แลวก็สราง

โอกาส แตในเวลาเดียวกัน เรากําลังพูดในเรื่องที่เรากําลังไปรอนสิทธิของคนอื่นเขา      

เมื่อตะกี้ทานเจิมศักดิ์ก็ไดพูดชัดเจนนะครับ วา ป ๒๕๔๓ ผานมา ก็มีคั่นดวยป ๒๕๔๙ 

ในป ๒๕๔๙ นั้น  ก็มีการเลือกตั้งชัดเจน แลวมีผูดํารงตําแหนง สว. ไปแลวนะครับ แลวก็มี

การที่เขามาดํารงตําแหนง ถึงยังไมไดทําหนาที่ แตก็ไดมีรับเงินเดือน หรือรับผลตอบแทน

ไปแลว ผมกราบเรียนวา ถาหากวา เราจะตองใหมาตีความวา ป ๒๕๔๓ นั้น มีการคั่น

แลวหรือยัง ผมคิดวา มันก็ไมใชสาระที่ควรจะเปน ในเมื่อรางรัฐธรรมนูญทีนี้เรามั่นใจวา

เราจะมีระบบที่ดีแลว ผมคิดวา ไมควรจะไปรอนสิทธิของคนอื่นเขา แลวเรายังเปดโอกาส

ใหสวนตาง ๆ ในสังคมไดมีโอกาส ผมอยากจะเห็นวา ความเปนธรรมตองเกิด แลว

รัฐธรรมนูญนี้ไมใชสรางศัตรู สรางคูแคน แตเรากําลังสรางมิติใหมนะครับ ระบบที่ดีที่

กําลังไดรางมานี้ ควรจะไดรับการยอมรับอยางถูกตองครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ พี่เกียรติชัยนะครับ เดี๋ยวนะครับ ทานวุฒิชาติพูดไปแลวนะครับ พี่เกียรติชัยครับ      

พี่หมอชูชัยอีกครับ อาจารยเกียรติชัย แลวคุณหมอชูชัยแลวกันนะครับ แลวอาจารย

กรรณิการครับ  

   

                                                                                                                    - ๑๑๖/๑ 



 ๒๗๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๑๑๖/๑ 

 

    นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม เกียรติชัย 

พงษพาณิชย สสร. ครับ ผมก็ไมเคยเปนอะไรกับเขาสักที แลวก็พูดถึงเรื่องคนที่จะ       

เปนอะไรกันทุกที ผมคิดวา ในสถานการณหนึ่ง ๆ เราก็รูวา เราจะจัดการกับสถานการณ

อยางนั้นอยางไรจึงจะดี จึงจะเหมาะสม และหากเมื่อสถานการณเปลี่ยนไปแลวกลับมาสู

อีกสถานการณหนึ่ง เราก็ รูวา เราควรจะใชมิติไหนที่ดีที่สุดในการที่จะจัดการกับ

สถานการณนั้น ๆ นั่นเปนประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดใหเห็นวา เรารูวาเราจะหาวิธี       

ที่ดีที่สุดตอสถานการณหนึ่ง ๆ อยางไรดี ในขณะเดียวกัน ผมไดพยายามพูดมาแตตนวา 

เราซึ่งอาสามารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และไมเกรง ไมกลัวตอภาวะการกดดันใด ๆ ที่เกิดขึ้น 

ขอกลาวหา ครหาใด ๆ เหลานั้น ไมไดกระทบกระเทือน ผมไมไดรูสึกเลยวา มันจะเปนไป

อยางนั้น เราไมไดเขามาดวยวุฒิภาวะสมบูรณพอที่จะบอกถึงวุฒิภาวะของเราวา         

เราไมไดเปนอะไรอยางนั้นจริง ๆ เราเปนตัวของเราเองอยางไร นี่เปนประการที่ ๒   

  ประการที่ ๓ เราไมไดรางรัฐธรรมนูญดวยความกลัวอะไรเลย แลวดวย    

จิตวิญญาณของประชาธิปไตย ทําไมเราไมเปดกวาง ผมก็เห็นทุกสมัยมันมีทั้งดี ทั้งเลว

ปะปนคละเคลาอยูรวมกันทั้งนั้น แตประชาธิปไตยมันใหบทเรียน มันมีกลไกในตัวเองที่จะ

คัดสรรคนดีเขามาสูระบบ แลวมันตองมีกลไกในตัวเองที่จะคัดสรรคนไมดี ที่เลว ที่ไมดี

ออกไป กลัวอะไร เราตองเปดกวางอยางเต็มที่ เพราะนี่คือจิตวิญญาณของความเปน

ประชาธิปไตยจะไปปดกั้นทําไม เขามาสิ มาพิสูจนตัวเอง แลวถาไมดี กลไกของ

ประชาธิปไตยจะคัดคนไมดีออกไปเอง อยาไปกลัว ไปปดกั้น ไปกําหนดอะไรทําไม 

เพราะวาการเปดใหเขามาอยางนี้แหละที่จะทําใหกลไกของประชาธิปไตยมันคัดสรร     

คนเขามาอยูในระบบทําใหมันดีขึ้น ผมไมเห็นเปนประเด็นที่จะตองมาพูดวา ทําไมคนโนน

ไมดี กลุมนี้ไมดี เพราะฉะนั้นเราจะตองสรางรัฐธรรมนูญที่จะปดกั้น ที่จะกําหนดรอนสิทธิ

อะไรของเขา เราสิจะตองใหสิทธิกับคนทุกคนอยางเต็มที่ อยางเสมอภาค ที่จะเขามาอยู

ในครรลองของประชาธิปไตยที่เรากําหนดขึ้น นี่จะตองเปนมิติใหมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ดวย เสียเวลาที่จะไปพูดเรื่องเกา คนโนนดี คนนี้ไมดี เพราะฉะนั้น เราจะตองปดกั้น        

นี่ไมใชจุดมุงหมายของการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลย ผมคิดวา เราจะตองมีจิตใจที่

กวางขวางมากขึ้นกวาที่พูดถึง  ในการที่จะไปสกัดกั้นคนดี คนไมดีอะไรตาง  ๆ  มันมี  



 ๒๗๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๑๑๖/๒ 

 

ดวยกันทั้งนั้นละครับ แตกลไกของระบอบประชาธิปไตยมันจะพัฒนาตัวเองนะครับ เปด

กวางครับ อยาไปปดกั้น มันไมใชวิถีทางหรือสปริตของความเปนประชาธิปไตยเลยครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยหมอครับ 

   นายชูชัย  ศุภวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับทานประธาน  ผม 

นายแพทยชูชัย ศุภวงศ ผมคิดวา กรรมาธิการยกรางนี่เราไปกําหนดชะตากรรมผูคน

มากมายเหลือเกิน วันนั้นจําไดวากําลังจะจบการประชุม แลวก็มีการลงมติ ๑๑ กับ ๙    

ผมนี่อยูฝง ๙ คือ สวนใหญจะอยูฝงที่แพตลอด แตประเด็นไมไดอยูตรงนั้นครับ ประเด็น

อยูตรงที่วา ผมคิดวา ทาง สว. ที่ลงสมัครในป  ๒๕๔๓ นี่ ยอมรูอยูแลววา ไดมีการกําหนด

กติกาวา การมาเปน สว. คือ เปนไดสมัยเดียว แลวก็ผมเขาใจวา ทานเหลานั้นก็คงไมคิดที่

จะสมัครตอในสมัยที่ถัดมานะครับ แลวก็คงไมไดลวงรูวา สถานการณจะเปนอยางไร    

แตวา สว. ป ๒๕๔๙ ที่เขามาใหมสิครับ อันนั้นเขาเพิ่งเขามาไดสามเดือน สี่เดือน            

แลวบางทานก็ยังอยูในกระบวนการที่ยังไมสิ้นสุดวา จะไดเปน สว. หรือไม อันนี้ถาเราไป

กําหนดวา ไมหาม หาม เขานี่ ผมคิดวา อันนั้นก็เปนการรอนสิทธิเขา ------------------------- 

 

                    - ๑๑๗/๑ 



 ๒๗๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๑๑๗/๑ 

 

ประเด็นที่ผมอยากจะเรียน ก็คือวา การกําหนดกติกาของกรรมาธิการยกรางในการ

ประชุมครั้งหลังสุดคราวนั้น ที่ออกมา ๑๑  ๙ นี่ ก็มีผลกระทบอยางกวางขวางเหลือเกิน 

แลวที่ผมเรียนทานประธานวา ในเมื่อกรรมาธิการยกรางไดไปกําหนดชะตากรรมของผูคน

หรือกติกาอะไรที่กระทบใครก็ตาม เรานาจะดีแคลร (Declare) หรือประกาศตัวเองวา 

อะไรก็ตามที่เราไปเกี่ยวของกับตําแหนงตาง ๆ เราควรที่จะประกาศวา เราไมขอรับ

ตําแหนงนั้น ผมเขาใจวา ทานอาจารยวิชา มหาคุณ คงจะทราบดีวา ผมไมรูเร่ืองอะไรเลย 

ไมรูเร่ืองกระทั่งแมวาไปเขากรรมาธิการยกรางนี่โดนตัดสิทธิอะไร จริง ๆ ไมทราบเลย     

แตเขาไปก็เพื่อจะไปทําสิ่งที่คิดวาเปนประโยชนกับบานเมือง วันหนึ่งก็ถามทานอาจารย

วิชา มหาคุณ เพราะวาสื่อมวลชนวิจารณวา เรานี่จะเขาไปไดเปนรัฐมนตรี ผมก็ถามทาน

จริงหรือ ทานก็บอกวา เอะ ไปดู มันนาจะมีแคเฉพาะ สส.  สว. เทานั้น ทีนี้ตอนหลังไดมา

มีการกําหนดกติกาตาง ๆ มากมาย ผมก็เลยหยิบปญหานี้ขึ้นมา อันนี้เปนประสบการณ

ตรงนะครับ จึงมาพูดในนี้ แลวมาประเด็นนี้ ก็เห็นชัดเจนวา เราตัดสินอะไรแตละอยาง 

ในชวงเวลาสถานการณที่ตางกัน  ก็มีผลกระทบที่กวางใหญไพศาลมากนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมคิดวาใหยึดหลักการ สวน สว. ป ๒๕๔๓ หรือป ๒๕๔๙ ใครจะดีกวาใครนี่  

อันนั้นคงเปนเรื่องของเครื่องวัด แตวาในประเด็นหลักการ ผมคิดวา เปนสิ่งที่ทุกคน        

ไมสามารถที่จะใชความรูสึกสวนตัวได ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยกรรณิการครับ 
  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  :  ขอบพระคุณคะ ทานประธาน  ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คงจะมีอยู ๒ ประเด็นที่อยากจะเรียนถามทานกรรมาธิการ และก็

ใหความเห็น  
  ประเด็นที่ ๑ วาดวยเรื่องหลักการของการที่ตัดวรรคสุดทายออก เพราะ

อานในนี้แลวก็จะตีความวา สว. รุนแรกจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่เรายังยินดีใหลงอยู 

เพราะวาตีความวา สว. รุนที่ ๒ ที่เกิดขึ้นในป ๒๕๔๙ นี่ เราตีความวา เปนวาระหรือเปน

สมัยหรือไม ถาเราตีความวา สว. รุน ๒ เปนวาระหรือเปนสมัยนี่ ถาดูตามรัฐธรรมนูญนี้   

ก็จะเห็นวา  สว .  รุนแรกก็มีสิทธิตามกติกา  มันจะพันกันอยูนะคะ เพราะวาวางเวนไว           



 ๒๗๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                ปทิตตา ๑๑๗/๒ 

 
๑ สมัย แตถาคิดวา ถาตีความวา สว. รุน ๒ นี่ ไมไดเปนสมัย หรือไมไดเปนวาระ             

ก็แสดงวารุน ๑ ก็ไมมีสิทธิ อันนี้ตีความแบบไมใชนักกฎหมายนะคะ ทีนี้ตองเรียนถาม

ทานกรรมาธิการวา ตีความกันอยางไร ตรงอันนั้น เพราะวาทานก็เปนนักกฎหมายกัน    

ทั้งคณะเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นทานจะมีความรูมากกวา  
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือ จากการที่ไดมีการรับฟงความคิดของประชาชนจากราง

รัฐธรรมนูญฉบับรับฟงความคิดเห็น ประเด็นนี้ ซึ่งตอนแรกยังไมมีการตัดวรรคนี้ ก็ไมไดมี

ความคิดเปนอื่นใดจากประชาชน ประชาชนไมไดติดใจ แลวก็คิดวายอมรับตรงสวนนั้น  

อยูแลว ไมไดมีการพูดถึงมาก  
  ประเด็นที่ ๓ ก็คือวา จากการที่ทานกรรมาธิการยกรางไดใหขอมูลมาวา 

ความคิดเห็นของกรรมาธิการเองก็ใกลเคียงกัน ตรงนี้นํามาสูวา เหมือนกับจะเอาวาระนี้ 

เอาประเด็นนี้มาสอบถามทางที่ประชุมใหญ ซึ่งตรงนี้ก็คงตองมีการพิจารณากัน อาจจะ

ตองมีการลงคะแนนกันหรือไมอยางไร อันนี้ก็เลยคิดวา จริง ๆ กรรมาธิการยกรางซึ่งเปน

นักตีความ นักกฎหมายนะคะ ก็อยากใหตีความหลักการกอนคะ ไมไดมองวา สว. รุน ๑ 

จะดี ไมดี  รุน ๒ ดี ไมดี  แตในหลักการคะ กราบขอบคุณคะ 
  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวผมจะใหทานอาจารยนรนิติมานั่งประเด็นนี้ดีกวานะครับ ผมนั่งตรงนี้ก็อึดอัดครับ    

เมื่อกี้ทานพูดไปแลวนะครับ ที่ยังไมไดพูดนี่ก็อาจารยจรัสครับ  
  ศาสตราจารยจ รัส  สุวรรณมาลา   :   ทานประธานครับ  ผม  จรัส          

สุวรรณมาลา กระผมมีความเห็นสั้น ๆ ครับ ผมเขาใจวา สว. รุนที่มารุนแรกนี่ ไมนาจะ   

ถูกจํากัดสิทธิดวยรัฐธรรมนูญ เพราะวาจริง ๆ แลวเขามีสิทธิแลว เพราะวาทุกอยางที่ทํา

ไปมันสมบูรณในตัวเองนะครับ การออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเขานาจะผิดนะครับ              

ประการที่ ๑   

   
          - ๑๑๘/๑ 



 ๒๗๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๑๑๘/๑ 

 

  ประการที่ ๒ สว. รุนที่ ๒ ที่เขามานี่ ตองนับเปน สว. รุน ๒ แลวนะครับ 

เพราะวาไดมีการเลือกตั้งถูกตอง แลวก็มีเขามาดํารงตําแหนงกันแลว เพราะฉะนั้นก็นาจะ

นับเปนรุน ๒ แลว ซึ่งที่เราจะออกกฎหมายนี่ เฉพาะวรรคนี้นะครับ นาจะออกกฎหมาย

เฉพาะรุน ๒ เทานั้น รุนแรกไมควรจะกลาวถึงแลว เพราะวาจริง ๆ แลวมันผานไปแลวครับ    

ขอบพระคุณครับ คือตองทําใจใหเปนกลางนะครับ ไมใชใหเห็นวามันสั้น ๆ เร็ว ๆ แลวก็ไป

ตัดเขา ๒ รุนเลย ซึ่งมันไมถูกครับ ขอบพระคุณครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง        

รัฐธรรมนูญ ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมดแลว           

ใชไหมครับ เชิญทานกลานรงคครับ 

  นายกลานรงค จันทิก  :  ครับ กราบเรียนทานประธานครับ ผม กลานรงค 

กระผมคงไมไดมีเหตุผลที่จะเสนออะไรทั้งสิ้นนะครับ แตอยากจะกราบเรียนตอที่ประชุม

และกรรมาธิการนิดหนึ่ง สําหรับวรรคสุดทายนั้น ถาวรรคสุดทาย สมมุติวาทานจะ        

ไมลบทิ้งนะครับ ถาไมลบทิ้งนี่ มันก็คงจะผิดมาตราอยูนิดหนึ่ง ในกรณีของสมาชิก

วุฒิสภา ซึ่งเลือกตั้งหลังสุดตามรัฐธรรมนูญ ที่ทานบอกวา ไมใหนําบทบัญญัติของ          

มาตรา ๑๑๒ วรรคสองมาใชบังคับนั้น คงไมตรง มันตองเปนมาตรา ๑๑๐ (๘) และ ๑๑๑ 

วรรคสอง ผมก็เรียนฝากไวตรงนี้ครับ เพราะเหตุวาในมาตรา ๑๑๐ (๘) และ ๑๑๑ วรรค

สองนั้นมันหามทั้ง ๒ ป ไมวาจะเปนสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกครั้งแรกหรือคร้ังที่ ๒ ถูกตัด

สิทธิโดยมาตรา ๑๑๐ (๘) และ ๑๑๑ วรรคสองทั้งหมดนะครับ ถาไมยกเวนเอาไว              

ก็ไมสามารถจะเขามาเปนไดทั้ง ๒ อัน อันนี้ผมตั้งเปนขอสังเกตฝากไปยังกรรมาธิการ

เทานั้นครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มีทานใด          

อีกไหมครับ ทานสวิงครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ นิดเดียว

ครับทานประธาน  ผมคิดวา เ ร่ืองที่ เราพูดกันนี้นี่นะครับ ไมไดพูดถึงเรื่องวาใครดี              

หรือใครชั่วแลวก็ไมควรจะกลับมานะครับ เพราะวาตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ 



 ๒๗๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริวรรณ ๑๑๘/๒ 

 

การรักษาหลักการนะครับ ผมคิดวา ที่จริงแลวบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ชัดเจน 

อยูแลวนะครับ วา ๗๖ คน ที่จริงแลวก็ยากอยูแลวครับ ที่จะกลับมากัน และพวกเราเอง

หลายคนนี่นะครับ ก็คงไมมีใครเลือกที่จะไปเปนอยางนั้น แตวาที่พูดนี่ ก็เพื่อที่จะรักษา

หลักการที่ควรจะเปนนะครับ ทีนี้ผมมาดูแลวนี่นะครับ ถาทานตีความแบบนี้นี่นะครับวา 

ป ๒๕๔๙  นะครับ ไปมีผลแลวตอการที่ไดเปนรุน ๒ แลวทําให ป ๒๕๔๓ กลับมานี่ แลวก็     

ป ๒๕๔๙ ก็สามารถที่จะมาลงไดใน ป ๒๕๕๐ นี้ ผมคิดวา วิธีคิดแบบนี้เปน ๒ มาตรฐาน               

ดับเบิ้ล สแตนดารด (Double standard) แนนอน เพราะวาวิธีแรกนี่เอาไปคิดนะครับ     

ในการหักลบกลบหนี้กับ ป ๒๕๔๓ แตพอมาถึงป ๒๕๕๐ บอกวา ยังไมไดปฏิบัติการ     

ยังไมไดแสดงผล ซึ่งผมคิดวาวิธีนี้ดับเบิ้ล สแตนดารดแนนะครับ ๒ มาตรฐานแนนอน 

ดังนั้นถา เปนแบบนั้น  แสดงวาถาป  ๒๕๔๓  กลับมาได  นั่นแสดงวาป  ๒๕๔๙                 

จะไมสามารถมาลงรับสมัครเลือกตั้งได คือ เอาใหมันชัดสักอยางหนึ่งวาจะเอาอยางไร   

นะครับ เพราะวาตอนนี้เปน ๒ มาตรฐาน ที่ผมคิดวา วิธีนี้ตองเอาหลักการนะครับ ไมใช

เปนเรื่องของตัวบุคคลและเปนเรื่องของผลประโยชนสวนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ไมอยางนั้นเรา

ตอบสังคมไมไดวา ทําไมเราถึงตองคิดแบบนี้นะครับ อันนี้ยืนยันในเชิงหลักการครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวุฒิชาติครับ  

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ทานประธานครับ ขออนุญาตอยางนี้นิดหนึ่งครับ ดวยความเคารพทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

คือหลายสิ่งหลายอยางนี่นะครับ ในเรื่องของการเรามารวมรางรัฐธรรมนูญดวยกันนี่ ผม

เห็นคลอยกับอาจารย เจิมศักดิ์หลาย  ๆ  อยางเลยนะครับ  สําหรับประเด็นนี้ผม               

ขออนุญาตนะครับ มีขอเสนอแนะแยงทานนิดเดียว คือทานครับ ถาเราจะพูดวา           

นะครับ สว. ป ๒๕๔๓ ไดเวนวรรคแลวนะครับ ประเด็นที่ ๑ ครับ ถาถามวาเจตนารมณ     

ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขาบอกเวนวรรคเทาไรครับ ๖ ปนะครับ แลวอันนี้เราเพิ่ง

เลือกตั้ง สว. ป ๒๕๔๙ มานี่ สภาก็ยังไมไดเปดนะครับ มีการรับรอง สว. ยังไมไดทําหนาที่

เลยนะครับ มีการรับรองเขาไปบางสวน ------------------------------------------------------------ 

                    - ๑๑๙/๑ 

 



 ๒๗๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                     นงลักษณ ๑๑๙/๑ 

 

คือ ถาสมมุติจะมาตีความตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในความเขาใจของผมนะครับ 

ซึ่งอาจจะผิดก็ไดนะครับ รัฐธรรมนูญเขาบอกวา คือทุกอยางนี่ผมไมเถียงอาจารยเจิมศักดิ์

เลย ขออภัยที่เอยนามทานนะครับ คือผมเขาใจ แตวาผมถามนิดหนึ่งวา เจตนารมณ 

๒๕๔๐ นี่ หมายถึงวาเวนนี่เวนเทาไร เพราะอายุการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา

ตอง ๖ ป ใชไหมครับ แตขณะเดียวกัน เราเพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๙ 

นะครับ นี่ก็คือปเศษ แลวถามวาสมาชิกวุฒิสภาป ๒๕๔๙ ไดทําหนาที่แลวหรือยังนะครับ 

ผมขอฝากเปนขอสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ แลวก็ผมเสนอใหมีการโหวตครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอานะครับ  ดูกัน

กวาง ๆ ก็แลวกันนะครับ คงไมดูใกลตัว ดูกันกวาง ๆ  อาจจะเห็นมุมที่ดีอะไรตออะไรบาง 

เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ   ใสงาม  :  ประธานที่ เคารพครับ  ผม  การุณ  ใสงาม  ผู มี

ผลประโยชนทับซอนโดยตรงกับเร่ืองนี้นะครับ แตจะนําเสนอหลักนะครับ เร่ืองที่ ๑ 

วุฒิสภาตอนเลือกตั้งป ๒๕๔๓ ครบวาระ ๖ ป ขอที่ ๒ วุฒิสภาที่เลือกตั้งป ๒๕๔๙           

เปนวาระหรือไม กฤษฎีกาเคยวินิจฉัยเรื่องนี้เอาไวนะครับ แมจะเพียงวันเดียวก็ใหถือเปน 

๑ วาระ อันนี้กฤษฎีกาชวยยืนยันหนอยครับ และทาง กกต. ก็เคยมีประเด็นเรื่องนี้ดวย  

ผมไมตองเอยรูปธรรมนะครับ กกต. ก็เคยมีประเด็นเรื่องนี้ดวยวา  ๑ วันหรืออะไรตาง ๆ 

เหลานี้นะครับ คือไมครบวาระนี่ ใหถือเปนวาระหรือไม กฤษฎีกาเคยชี้ไปใหกับ กกต. 

บังเอิญวาวันนี้ ผมถือมาทุกวัน แตบังเอิญวันนี้อยูในรถ ถาจะใหผมวิ่งไปเอา ประมาณ    

๕ นาที ก็ไดมา กฤษฎีกาเคยวินิจฉัยเรื่องนี้วา แมเพียง ๑ วัน หรือไมครบวาระก็ตาม      

ใหถือเปนวาระ อันนี้ กกต. เคยถามไปกฤษฎีกาดวย และใหกฤษฎีกาวินิจฉัยครับ         

แตบังเอิญวารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ทาน อันนี้ตองใหความเปนธรรมใหครบ รัฐธรรมนูญ    

ป ๒๕๔๐ มาตรา ๑๒๖ (๓) บอกวา เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติ     

แหงรัฐธรรมนูญนี้ ไมไดใชคํา วาระ ทาน ใชคําวา ในอายุของวุฒิสภาคราวกอนการสมัคร    

รับเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ บอกวา อายุ เห็นไหมครับ อายุ ไมใช วาระ นะครับ 

อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นถาดูใน ๑๒๖(๓) 

แลว  ก็ยังอยู ในเวลา  ๖  ป  ตามอายุของวุฒิสภา  ชุดที่ ๒ แตบังเอิญอายุของวุฒิสภา         



 ๒๗๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                     นงลักษณ ๑๑๙/๒ 

 

ชุดที่ ๒ นั้นไมไดอยูครบตามกําหนด ๖ ป ดวยเหตุถูกประหารชีวิตโดยการยึดอํานาจ

เสียกอน เพราะฉะนั้นอายุเลยสั้น แตถามวา เปนอายุไหม ก็คงกลายเปนอายุ  ถาจะหาม

ตองหามป ๒๕๔๙ เพราะอยูในอายุของตนและอยูในวาระของตน เห็นไหมครับ คือทาน

จะเอาหลักกฎหมายไหม ถาเอาหลักกฎหมายตองเปนอยางนี้ทาน แตถาเอาบอกชุดพวก

ผมยังอยูในอายุ ๖ ป ของชุดป ๒๕๔๙ ไหม ก็บอกวา ยังอยูในอายุ ๖ ป แตถาบอกวา 

อายุ ๖ ปนั้นถูกประหารไปโดยการยึดอํานาจใชไหม ก็ใช แสดงวาพนอายุแลวใชไหม      

ก็แลวแตทานจะตัดสินใจ แตผมคิดวา อะไรก็ได เพราะเปนผูมีผลประโยชนทับซอน       

นะครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอาจารย 

เจิมศักดิ์ รอบสองแลว สั้น ๆ นะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

นะครับ คือ ผมอยากจะเรียนตอบคุณวุฒิชาตินิดเดียวนะครับ ชักดึกก็ชักแยแลว          

เดี๋ยวหาทุมจะตองขอทานประธานเลิกนะครับ ทานประธานครับ ผมเนนวา เจตนารมณ

คืออะไร เจตนารมณของรัฐธรรมนูญนาจะเปนหลักมากกวาอะไรทั้งสิ้น เจตนารมณ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เวนไว ใหเวน ๑ เทอม ----------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                  -  ๑๒๐/๑ 



 ๒๘๐ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 ดรุณี ๑๒๐/๑ 

 

เพราะเกรงวาระหวางที่ตัวเองทํางานอยู ๖ ปนั้น จะทํางานไปไมตรงไปตรงมา แตเตรียมที่

จะไปเอาใจฐานเสียง หัวคะแนน ในชวงที่ทํางานอยูนั่นนะครับ ที่เตรียมวา จะไปหาเสียง        

หาหัวคะแนนไวสําหรับปถัดไป แตทานประธานครับ บัดนี้ มันครบวาระไปแลว แลวมีการ

เลือกตั้งไปแลว การกีดกันดังกลาวไดเกิดแลว และเขาไดมีการเลือกตั้งไปแลว ตกลงการ

กีดกันบรรลุผลเรียบรอย เพราะเขาก็ไมมีสิทธิลงในคราวนั้น แลวถามวา ครั้งนี้เราจะไปกัน

เขาทําไมครับ ถาเราคิดวา รัฐธรรมนูญมีผล เขาไมไดเตรียมหาเสียงไวเลย จนกระทั่งถึง   

ป ๒๕๔๙  เขาไมรูจะหาเสียงไปทําไม แลวเมื่อมีรัฐประหาร แลวจะมีรัฐธรรมนูญใหม แลว

จะมีการเลือกตั้งใหมในตนปหนา คนพวกนี้เขาไมไดเตรียมหาเสียงไวเลยตั้งแต ๒๕๔๓             

ถึง ๒๕๔๙ เพราะรัฐธรรมนูญมันมีอยู มันไมไดหมายความวา ถาเขาชุดใหมเปนเพียงแค

ไมกี่เดือน การหามหาเสียง คือ ๖ ป ของใหมอยางนั้นหรือ เขาหาม กลัวของเกา ๖ ป 

ไมไดกลัววาตอนชวงเวนวรรค เพราะฉะนั้นทานประธานครับ ตรงนี้ทานคงเขาใจนะครับ 

วาผมคงไมไดคิดจะลง  ๆ  อะไรครับ  แลวกรุงเทพนี่  อยางที่ผมเคยทวงติงไวกับ             

ทานประพันธนะครับ กรุงเทพนี่ สว. คนเดียว เขตใหญกวาที่ผมเสนอ ตอนนั้นทานบอก

เขตของผมนี่มันใหญโตมโหฬาร ใครลงก็เชิญเถอะครับ ผมคิดวา ถาคนคิดจะลงนี่ ไปลง

ผูวาสนุกกวา เพราะเขตใหญเทากันใชไหมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เรียนในหลักการ       

จริง ๆ เลย แลวผมก็ไมไดชื่นชม สว. รุนผมเทาไร แตทานประธาน เร่ืองสิทธิจะไปตัด      

คนงาย ๆ นี่ ผมเปนหวง เพราะวารุนผมยอมมีคนดีและคนไมดี คนที่ผมบอกวาไมดีนี่    

มันอาจจะดีก็ได ประชาชนเขาอาจจะคิดวาดีก็ได หรือคนที่ผมบอกวาดี มันก็อาจจะดีจริง 

แลวเราไปตัดเขาไดอยางไร  ถึงแมวาผมเคยอภิปรายไววา  รุนผมนี่ที่ เปนอิสระ                  

มีสักสี่สิบกวาคน จําไดไหม ที่ผมพูดตลอดเวลา ทานมีสิทธิอะไรไปตัดสี่สิบกวาคนเขาครับ 

แลวถาเราเชื่อวาการเลือกตั้งประชาชนเขารู เอง ผมก็แฉมาเยอะวาใครดี ใครไมดี    

ประชนชนเขาก็เลือกเอง แตอันนี้ผมไมไดซีเรียสนะครับ เพราะวาผมไมมีสวนไดสวนเสีย

หรอก จริง ๆ แลวนะครับ แตวาดูเหมือนมีสวนไดสวนเสีย ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานชํานาญ      

สั้น ๆ นะทานครับ ดึกแลว 

 



 ๒๘๑ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 ดรุณี ๑๒๐/๒ 

 

  นายชํานาญ ภูวิลัย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม ชํานาญ    

ภูวิลัย สสร. นะครับ คือ กระผมเห็นวาประเด็นนี้นะครับ มีความสําคัญ มีความก้ํากึ่ง   

อยางมาก จึงเห็นสมควรอยากจะเสนอทานประธานใหแขวนไวไปวันพรุงนี้ เพราะวามนัจะ

มีผลกระทบอยางมากในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับ หลาย ๆ ดานนะครับ เอาใหรอบคอบ

ไปถึงวันพรุงนี้ แลวก็เสนอขอใหทานประธานชวยปดประชุมนะครับ หาทุมแลว ขอบคุณ

ครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานไปอภิปราย

เร่ืองอื่นแลวปดประชุมไมได ทานชาติชายกอนครับ ทานชาติชายครับ 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชาติชาย 

เจียมศรีพงษ ครับ ผมจะขออนุญาตหารือเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา ในกรณี

วุฒิสภาชุดที่แลวนะครับ ซึ่งไดรับเลือกตั้งเขามาป ๒๕๔๙ เขาไดรับรองจากกรรมการ              

การเลือกตั้ง แตวาสมาชิกวุฒิสภานั้นยังเลือกไมครบ ยังไมมีการเปดประชุมครั้งแรก     

ผมขอหารือวา เขาเปนวุฒิสมาชิกแลวหรือยัง เพราะวามีบางทานก็ยังไมไดรับการรับรอง 

แลวยังไมมีการเลือกประธาน รองประธาน และการประชุมครั้งแรกนะครับ ผมอยากหารือ

ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เร่ืองหารือเร่ืองนี้

กับผมไมไดกระมัง เปนเรื่องของวุฒิสภาชุดที่แลวนะครับ เมื่อกี้ทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สุนทร จันทรรังสี   

สสร. นม. หาทุมแลวนะครับ คุยกันมานาน จากคน ๒ กลุม ๒ ผลประโยชน ----------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๒๑/๑ 

 

 

 

 

   



 ๒๘๒ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๑/๑ 

 

แลวก็ตางฝายตางปองกันผลประโยชนของกันและกัน ผมวาทําใหสภาแหงนี้เสียเวลาไป

ไมใชนอย ซึ่งนาจะไปพิจารณาถึงผลประโยชนของประชาชนทั้งประเทศมากกวานี้        

ในฐานะที่ผมไมมีสวนไดสวนเสียดวย แลวก็งวงนอน แลวเลยเวลาไปเยอะแลว ผม

เรียกรองก็คงไมได เพราะไดพูดไปแลว แตผมคิดวา ถาทุกฝายยอมรับความจริงกัน เราคง

ไมเถียงกันถึงขนาดนี้ ฉะนั้นขอใหผูที่พูดตอจากผมไป เสนอปดประชุมเลยแลวกันครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๒ ทานนะครับ 

คนละนิด แลวก็จะขอเสียงแลวนะครับ ใหทานธวัชกอนนะครับเมื่อกี้ แลวก็ทานสุรชัย  

  นายธวัช บวรวนิชยกูร  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม นายธวัช      

บวรวนิชยกูร สสร. ครับ จริง ๆ ตั้งใจจะไมพูดนะครับ แตคันในหัวใจ ความรูสึกคันในหัวใจ

นิด ๆ คือ ผมกราบเรียนวา สว. รุนป ๒๕๔๓ นี่ครับ ที่ผมรูจักนี่คนดีทั้งนั้นเลย โชคดี      

มารูจัก สว. ๒๕๔๓ ที่อยูในนี้คนดีทั้งนั้น แตผมกราบเรียนวา วันนี้นะครับ คนเหลานี้นี่เขา

ตั้งใจอยูแลววา เขาเขามาเปน สว. ตั้งแตป ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๙ เขาตั้งใจวาเขาจะเลิก      

อยูแลว อยางไรก็ตามชวงนี้เขาก็มาเปนไมไดอยูแลว โดยหลักกฎหมายมันจะเปนอยางไร 

ผมก็ไมทราบนะครับวา เขาจะมีสิทธิหรือเปลา แตผมหวงอยูอยางเดียว ถาวาเกิดเขาได

สิทธิ ผมทักอันนี้นะครับ บังเอิญเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ทําใหเขาสามารถมาไดตอใน 

รุนตอไป มันจะเกิดวัฒนธรรมใหมหรือเปลาครับทาน เกิดมีการเลือกตั้ง สว. ใหมในปหนา 

เขามาได สว. ชุดใหมจะเกิดมีความรูสึกวา มันเปนวัฒนธรรมอยางนี้ก็ดีเหมือนกัน ตอไป

ถามีการฉีกรัฐธรรมนูญอีก ฉันก็มาไดอีก ถึงแมวาเจตนารมณบอกวา ฉันมาไมได แตมัน

จะเกิดวัฒนธรรมใหมนะครับ วันนี้ผมเรียนอยางนี้นะครับวา สว. ๒๐๐ ทาน ในป ๒๕๔๓ 

นี่ เตรียมที่จะ เตรียมใจแลวนะครับวา ไมควรจะไดรับเลือก วันนี้ไดรับเลือกเพราะถูกฉีก

รัฐธรรมนูญ ชุดใหมมา ก็คิดวา โอ.เค. วา เออ ถาหากวาผมโดนไป ๕ ป ลุยมันเลย         

ให รัฐธรรมนูญถูกฉีกอีก  เผื่อจะได เปนอีก  ผมวาตองกลับไปยืนอยูที่หลักครับ                 

อยูที่เจตนารมณ เจตนามันบอกวา คุณไมควรจะไดเปนอีกแลว คุณเลิกไปเลยอีก ๖ ป    

อีกสมัยหนึ่ง แลวคุณคอยมา เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหมันยืนอยูในหลักนี้นะครับ 

เจตนารมณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมดูวา วันนี้นี่จะตีความอยางไรก็ตาม เราไปยืนอยูตรง

เจตนารมณนะครับ ก็คันหัวใจ ไมอยากจะพูดครับ แตขอพูดนิดหนึ่ง 



 ๒๘๓ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัย       

คนสุดทายแลว จะออกเสียงแลวนะครับ จะไดจบมาตรานี้ จะไดกลับแลว 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ       

เรียนทานประธาน ผมไมไดเปน สว. ทั้งรุนป ๒๕๔๓ และรุนป ๒๕๔๙ นะครับ ทีนี้ผมคิด

อยางนี้ครับ ทานประธาน ในฐานะที่ผมอยูกับกฎหมาย ผมก็คิดแบบหลักนิติศาสตร                

เมื่อรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไป จากเหตุการณการยึดอํานาจ เมื่อวันที่ ๑๙ 

กันยายน ๒๕๔๙ ผมถือวา กติกาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นั้น ถูกยกเลิกไปทั้งหมดแลว 

แลวในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ เราก็ไดเขียนคุณสมบัติของผูที่จะมาเปน สส. ไดเขียน

คุณสมบัติของผูที่จะมาเปน สว. ใหมเพิ่มเติม แตกตางกับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐      

หลายเรื่องเลยครับ เพราะฉะนั้นผมคิดของผมวา ไมนาจะมีเหตุผลอะไรตองไปตัดสิทธิคน

เหลานั้นที่จะตองมาสูสนามเลือกตั้ง มาสูสนามการคัดสรร ภายใตกติกาใหม เราไมไดใช

กติกาของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ทั้งในเรื่องของการเลือก สส. ทั้งในเรื่องของ สว. 

โดยเฉพาะการสรรหา สว. ซึ่งในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็ไมมีนะครับ ผมคิดของผมอยางนี้

ครับ ก็สุดแลวแตที่ประชุมจะรับไวพิจารณาครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

เราพูดกันมามากแลวนะครับ ทานคงไดรับฟง แลวก็คิดรอบคอบแลว ขอใหออกเสียง     

นะครับ ทานยกรางครับ ออกเสียงนะครับ --------------------------------------------------------- 

 

- ๑๒๒/๑ 

 

 

 

 



 ๒๘๔ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๑๒๒/๑ 

 

ขอใหออกเสียงนะครับ ถาใครเห็นดวยนี่เทากับเห็นดวยกับยกราง ใหตัดออก ใชไหมครับ 

ใครไมเห็นดวย ก็คือ ใหคงไว เฉพาะนี่ ตามที่ตัดออกใชไหม ทานอัชพรทบทวนนิดหนึ่ง 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ คิดวาตามราง

กรรมาธิการนะครับที่ปรากฏอยู คือ กรรมาธิการตัดรางวรรคสี่ออกทั้งวรรค ซึ่งขอความ

วรรคสี่นั้น ก็จะมี ๒ ชวง เขาใจวาทางทานศิวะ และก็หลาย ๆ ทาน คงจะอยากคง

ขอความในวรรคสี่ แตวาไมไดคงไวทั้งหมด คงจะคงขอความชวงแรกไววา ที่มีขอความวา 

ในวาระเริ่มแรกหามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ซึ่งจะมีการเลือกตั้งและการสรรหาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ เขาใจวาจะเปนเชนนั้น 

ทานศิวะจะชี้แจงไดไหมวาเปนเชนนั้นหรือไม ถาเปนเชนนั้นก็คงจะโหวตระหวางราง

กรรมาธิการซึ่งตัดออกหมดนะครับ วรรคสี่ กับรางขอความสวนนี้  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  จะเปนตามนี้

เขาใจแลว ทานกลานรงควาอยางไร  

   นายกลานรงค จันทิก  :  คือ ถาจะกรุณาบอกวาตัดออกเฉพาะชวงแรก

หรือไม และปญหาวา ชวงที่ ๒ ทานจะคงไวไหมครับ หรือวาอยางไร  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) :  ขออนุญาตครับ ขอความมันจะมี

อยูในมาตรา จะมีที่เสนอไปนะครับ ที่รางกรรมาธิการเสนอเองในฉบับนี้นะครับ คือจะอยู

ที่มาตราหลังนะครับ มาตรา ๒๙๕ (๑) ในหนา ๒๒ ซึ่งจะเปน ๑/๑ จะบอกวามิใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๙๖ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา       

มาตรา  ๑๑๐  (๘ )  และมาตรา  ๑๑๑  วรรคสอง  มาใชบั งคับกับการ เลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ขอความนี้แปลวางาย ๆ ก็คือ ใหลงไดทั้ง ๒ รุน ในกรณีของสมาชิกวุฒิสภานะครับ แตวา

ถาหากวา วันนี้มีการลงมติใหคงไวตามรางกรรมาธิการ ก็คงจะไมตองไปแกไขอะไร       

ในขอ ๑.๑ แตวาถาเปนเรื่องที่รางที่สมาชิกเสนอใหคงไวบางสวนอยางเมื่อกี้นี้ ผานมติ

สภาก็อาจจะตองมาเขียนตรงนี้เพิ่มตอนชวงแรกวา ภายใตบังคับของมาตรา ๒๘๑ วรรคสี่    

แลวขอความเดิมครับ  



 ๒๘๕ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รัตนา ๑๒๒/๒ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ        

อาจารยเจิมศักดิ์วาอยางไร  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์        

นะครับ ผมคิดวา ทานแนะนําใหไปดูมาตรา ๒๗๕ (๑/๑) นี่ก็ถูกแลว แตผมเชื่อวา           

เพื่อนสมาชิกยังเปนงงมากเลย เพราะ ๙๖ (๑๐)  ๑๑๐ (๘)  ๑๑๑ วรรคสอง คืออะไร       

ผมเชื่องาย ๆ อยางนี้ทานประธาน คือ เราโหวตกันวาขณะนี้เราไมติดใจแลววา สว.         

ป ๒๕๔๙ นะครับ เพิ่งเลือกมาเมื่อปที่แลว นาจะใหสิทธิเขา อันนี้ทานถามเสียวาใชไหม 

ถาบอกวาใช ไมตองโหวตเลย ๒๕๔๙ ก็มาโหวตวา สว. รุนพวกป ๒๕๔๓ ที่เขามา         

ป ๒๕๔๓ จะใหสิทธิไหม ถาบอกวา ใหสิทธินะครับ ๑/๑ เมื่อกี้นาจะถูกตองไปเลย แตถา     

บอกวาไมใหสิทธิ เดี๋ยวเขาไปแกมาใหใหม เอาอยางนี้แลวกันนะครับทานประธาน 

ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ถาเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ คือ ทานกรรมาธิการบอก 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ขอเสนออาจารยเจิมศักดิ์ก็ดีครับ ขออนุญาตโหวตเปน ๒ ที ใชไหมครับ ทีที่ ๑ ก็คือ

วารุน ๒๕๔๙ จะใหลงเลือกตั้งหรือไม ถาลงเลือกตั้งได ก็กดปุม เห็นดวย ถาลงไมได     

ใหกดปุมไมเห็นดวย นี่ครั้งที่ ๑ ถามแบบนี้นะครับ ----------------------------------------------- 

                                                                                                                    - ๑๒๓/๑ 



 ๒๘๖ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๑๒๓/๑ 

 

   ถัดมาก็ถาม ป ๒๕๔๓ ครับวา เห็นดวยกับให ๒๕๔๓ ลงสมัครรับเลือกตั้ง

หรือไม ถาเห็นดวยใหลงสมัคร ก็กด เห็นดวย ถาไมเห็นดวย ก็กด ไมเห็นดวย นะครับ ถาม 

๒ ที อยางนี้นาจะชัดเจนครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ใชไหมครับ 

ทานสุนทรยังยกมือ วาอยางไรครับ 

   นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานครับ แลวถาเราจะตองการใหทั้ง     

๒๕๔๓  ๒๕๔๙ ลง จะกดอยางไรครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงเขาใจ      

นะครับ ผมจะถามกอนนะครับ ถาใครเห็นดวยให ๒๕๔๙ สว. รุนป ๒๕๔๙ ลงได ใหกด

เห็นดวย นะครับ และถาใครไมใหลง ก็กด ไมเห็นดวย เอาประเด็นนี้กอน ไมมีความเห็น

เปนอยางอื่น ใชไดแลวนะครับ ออกเสียงครับ  

   (นายนรนิติ เศรษฐบุตร  )ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ( มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ลงคะแนน ใครยัง

ลงคะแนนไมได ยกมือขึ้นนะครับ เชิญครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใครยังลงคะแนน

ไมได ลงไมไดหรือเปลาครับ คุณกฤษฎาครับ ใครลงคะแนนไมไดยกมือ ไมมีนะครับ     

ทานพิเชียรลงคะแนนครับ ใครลงคะแนนไมไดยกมือคางไวนะครับ ทานพิเชียรเรียบรอย

แลวใชไหม ครับ ปดการลงคะแนนนะครับ รวมคะแนนครับ ตกลงผูเขาประชุม ๗๕       

เห็นดวย ๗๐ นะครับ ใหป ๒๕๔๙ ลงไดนะครับ  

   

 

 

 

 



 ๒๘๗ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๒๓/๒  

 

   ผมจะถามตอไปนะครับ ทานครับ วา ใหสมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๔๓ นี่     

ใหลงเลือกตั้งได ทานก็กด เห็นดวย ถาไมใหลงเลือกตั้งก็ใหกด ไมเห็นดวย เขาใจนะครับ 

ขอเชิญลงคะแนนครับ ขอเชิญทานลงคะแนนครับ   

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มีใครคาง         

การลงคะแนนไหมครับ ทานวิทยาลงแลวใชไหมครับ เรียบรอยแลวนะครับ ปดการ

ลงคะแนนครับ แลวก็รวมคะแนนครับ จํานวนผูเขาประชุม ๗๕ เห็นดวย ๒๕ นะครับ     

ไมเห็นดวย ๔๖ นะครับ ตกลงมาตรา ๒๘๗ นี่ครับ สมาชิกมีมติยืนตามที่แกไขแลวนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๘ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๒๓/๓  

 

   กรรมาธิการวาอยางไรครับ มีอะไรอีกครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด  เลิศไพฑูรย ครับ เมื่อกี้ตอนอยูที่วรรคสาม ขออนุญาตวา ทานสดศรีไดเรียน

ถามนะครับวา ในวรรคสามเขียนวา ผูสมัครรับเลือกตั้งที่จะสมัคร ตองเปนสมาชิก    

พรรคการเมืองไมนอยกวาสามสิบวัน จะเปนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง          

ใชหรือไมนะครับ กรรมาธิการก็ตอบวาใชนะครับ แตวาเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน   

เลขมาตราไมไดเขียนในเรื่องนี้ไว ก็ขออนุญาตใหคํานะครับวา ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปน

สมาชิกพรรคการเมือง ขออนุญาตเติมวา ใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว     

เปนเวลาติดตอกัน อันนี้หลักการเดียวกันครับ แตขอเติมคําใหชัดเจนครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ติดตอใหได       

ใสเติมไปที่ทานสดศรีทัก ใหชัดเจนนะครับ ไมมีผูใดขัดของนะครับ ทานครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : รับไวตามนี้นะครับ 

ทานสมาชิกครับ วันนี้ก็ดึกมากแลวนะครับ แลวก็ยังเหลือที่พรุงนี้ทานตองมาประชุมกัน

อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ทานทั้ง ๘ กลุม มาตกลง ทานวุฒิชาติมีอะไร

ครับ  

   

                                                                                                              - ๑๒๔/๑ 



 ๒๘๙ 
สสร ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     รัศมี ๑๒๔/๑ 

 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร : ทานประธานที่เคารพครับ วุฒิชาติ 

กัลยาณมิตร ครับ ทานประธานครับ ผมหารือนิดเดียว ฝากกรรมาธิการยกรางหนอย 

เพราะวาเมื่อกี้ที่มีการลงมติไปนี่ ผมวามันจะไปกระทบกับมาตราอื่น ๆ ดวยนะครับ       

ผมฝากไปแกไขเลยนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็ตองดูใหเสร็จ

นะครับ พรุงนี้เอาเขามานะครับทานยกราง ทุกอยาง วันนี้ขอบคุณมากครับ ขอปดประชุม

ครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๒๓.๑๖  นาฬิกา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันศุกรที่ ๒๙ 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 

  นางสาววิไลพร ชวยกลาง  วิทยากร ๔ 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓)    

   นางสาวสมร เกตุศรี    นางสาวรัตนา ภูระหงษ   

   นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง นางสาวรัศมี บานเยน็   

  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  นางวัฒนี อุดมภักดี 

   นางสาวรสรนิทร กนกอุดม  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

   นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี  นางนิวรา คํางาม 

   นางณัฐชนก วงษนลิ   นางสาวสารศิา สิงหเมธา   

   นางศิริลักษณ สุวัตถี   นางเสาวลักษณ เพชรา 

   นายพรเทพ ไชยสงวนสุข   นางสาวนัชชา โนไธสง 

 

 

 



 - ๒ - 
 

   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร  

   นางสาวปทติตา ธีรนนท   นางศิริวรรณ สากลวาร ี   

   นางนงลักษณ อู    นางดรุณี จันทพันธ     

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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