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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ก้าวไกล อ้าง พบความผิดซ ้า ปม "กรุงศรีวิไล"-จี  กกต.สอบโพลชี น้า 5 
2 มติชนออนไลน์ ผอ.เลือกตั งซ่อมก้าวไกล จ่อร้อง กกต.สอบ ‘สวนดุสิตโพล-กรุง เล่น

ละคร’ หวั่นเอื อพปชร. ปลุกปชช.ใช้สิทธิให้มากๆ 
6 

3 ไทยโพสต์ออนไลน์ ร้องไม่หยุด! 'ก้าวไกล' โวยผลโพลชี น้าก่อนเลือกตั งซ่อมปากน ้า จี  กกต.
ตรวจสอบ 

8 

4 คมชัดลึกออนไลน์ "กรุงศรีวิไล"ลงพื นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายเน้นรูปแบบเคาะประตูบ้านแบบตัวต่อตัว 9 
5 มติชนออนไลน์ ‘สลลิทิพย์’ ผูส้มัครเบอร ์3 พรรค พท. ลยุตลาดนัดไทยสมุทร 2 หาเสยีงโค้งสุดท้าย 10 
6 มติชนออนไลน์ “ก้าวไกล” ลุยโค้งสุดท้าย หาเสียง มั่นใจเกินร้อย ชนะเลือกตั งปากน ้า 11 
7 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ “เทพไท” เรียกร้องทุกฝ่ายสรุปประเด็นแก้รธน. 12 
8 มติชนออนไลน์ “เทพไท” ระบุ แผนปฎิรูปประเทศ ล้มเหลวทุกด้าน แนะ จับตาเลือกตั งซ่อม ส.ส.ปากน ้า บท

พิสูจน์ กกต. 
13 

9 ไทยรัฐออนไลน์ พลังประชารัฐเมิน ส.ส.ร.-ไม่แตะ ส.ว. "โรม" สวน "แดง" เสี ยมชังเพื่อน
ร่วมชาติ 

15 

10 มติชนออนไลน์ “ฝ่ายค้าน” ชะลอยื่นรา่งแก้ รธน. หลังรัฐบาล วอนให้รอยื่นพร้อมกัน ขีดเส้นห้ามยดื
เกิน 15 สค. 

19 

11 เดลินิวส์ออนไลน์ ฝ่ายค้านรอได้ไม่เกิน 15 ส.ค.หลังวิปรบ.ขอให้ชะลอญัตติแก้รธน. 20 
12 โพสต์ทูเดย์ "เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั งฉบับ 21 
13 MGR ออนไลน์ "อรรถวิชช์" ชี  รธน. แก้ ม.256 ไม่พอ ต้องแทงกลางหัวใจห้ามส.ว.เลือก

นายกฯ 
22 

14 เดลินิวส์ออนไลน์ "อรรถวิชช์"ชี แก้รธน.ต้องรื อ ม.272 ห้ามส.ว.เลือกนายกฯ 24 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป.ตั ง"บัญญัติ"หน.ทีมคุมประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ 25 
16 มติชนออนไลน์ ‘ปชป.’ ตั ง 5 เสือ หาข้อสรุปแก้รธน. ยอมจับมือพรรคร่วมรัฐบาลเสนอ

ร่างแก้ไข 
26 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลูกน้องทอน ค้ารามลั่นต้องตั งสสร.แก้รธน.ปิดสวิตช์สว. อ้างประชาชนไม่ยอมรับรธน.ปี 2560 27 
18 คมชัดลึกออนไลน์ "จตุพร"หวั่นเผชิญหน้าแตกหัก ขอทุกฝ่ายยึดมั่นแก้ รธน. ม.256 29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เลือกซ่อม ‘ปากน ้า’ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน วัดพลังกันอีกรอบ 30 
2 มติชนออนไลน์ บทน้า : ยังงัด-ยื อแก้ รธน. 33 
3 ข่าวสดออนไลน์ บทบรรณาธิการ – นับหนึ่งแก้ รธน. 34 
4 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ประชาชนได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 35 
5 สยามรัฐออนไลน ์ “บิ๊กตู”่ ขยับเกม “แก้ รธน.” 37 
6 มติชนออนไลน์ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของประธานาธิบดีทรัมป์ กับการเลือกตั งในเดือน

พฤศจิกายนนี  
39 
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6 ส.ค. 2563 11:45 น. 

ก้าวไกล อ้าง พบความผิดซ้ า ปม  
"กรุงศรีวิไล"-จี้ กกต.สอบโพลชี้น า 

 
  นายอ้านาจ สถาวรฤทธิ์ ผอ.การเลือกตั งก้าวไกล อ้าง พบความผิดซ ้า ปม "กรุงศรีวิไล" ผู้สมัครเลือกตั งซ่อม
พรรคพปชร. ชี  กรณีมีโพลชี น้า ก่อนการเลือกตั ง 7 วัน มีความผิดเร่ง กกต.ตรวจสอบ 

วันที่ 6 ส.ค. นายอ้านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้อ้านวยการการเลือกตั งพรรคก้าวไกล 
กล่าวว่า ได้เคยร้องเรียน คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) กรณีที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ แสดงละครและมีการฉายรีรันทางช่อง 7 และกกต.ได้สั่งระงับการออกอากาศ และ
เราได้เจอหลักฐานเพิ่มเติมอีก คือ เมื่อครั งการเลือกตั ง 24 มี.ค. 2562 มีละครที่นายกรุงศรีวิไล แสดง ตั งแต่การประกาศ 
พ.ร.ฎ.การเลือกตั ง ออกฉายเช่นเดียวกัน ดังนั นในวันนี  เราจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพ่ิมเติมไปยัง กกต.ว่า เป็นการกระท้า
ผิดซ ้า จึงขอให้กกต.พิจารณาดูว่า การกระท้าครั งล่าสุด มีเจตนาอะไรหรือไม่ และส่อไปในการท้าผิดซ ้าหรือไม่ อีกเรื่อง
หนึ่ง คือ การจดชื่อประชาชน และเก็บบัตรเลือกตั ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ตนได้ยื่นหลักฐานไปยัง ผอ.ส้านักสนับสนุน
การสืบสวนสอบสวน กกต.โดยตนได้มอบหลักฐานที่มีอยู่ในมือทั งหมดไปให้แล้ว รวมถึงได้พูดคุยถึงบุคคลที่น่าสงสัยจะ
เป็นหัวคะแนน โดยตนได้ให้ชื่อและสถานที่กับทาง ผอ.ไปแล้ว 
  นายอ้านาจ กล่าวอีกว่า มีประเด็นอีกเรื่องเกี่ยวกับการท้าโพล ที่ทางสวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 
เกี่ยวกับผลส้ารวจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ อันดับ 1 พร้อมกับมีภาพเครื่องหมายพรรค
พลังประชารัฐ ปรากฏอยู่ที่มุมบนด้านขวาของภาพ ซึ่งตามกฎหมายเลือกตั ง มาตรา 73 ห้ามท้าโพลเพ่ือชี น้า การ
เลือกตั งภายใน 7 วัน ก่อนการลงคะแนนเสียง ถึงแม้โพลดังกล่าวจะไม่ได้เกี่ยวกับ จ.สมุทรปราการ โดยตรง แต่เหมือน
เป็นการชี น้า รวมถึงการที่ น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ ส.ส.กทม ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ได้เผยแพร่และขอบคุณ
ผลโพล ดังกล่าว ทางพรรคจึงได้ยื่นร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวนี ด้วยว่า ผิดกฎหมายและเป็น
การจูงใจในการลงคะแนนเสียงเลือกตั งหรือไม่ 

"จึงอยากให้ กกต.ใช้ดุลพินิจตัดสินปัญหาทั งหมด ก่อนการเลือกตั งวันที่ 9 ส.ค. เพราะหากปล่อยไว้อาจจะท้าให้
การเลือกตั งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม และหากมีการร้องเรียนภายหลังการเลือกตั งอาจจะเป็นการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ 
ทั งนี  จากการลงพื นที่หาเสียงพบว่าผู้สมัครของพรรคก้าวไกล ได้รับความนิยมและเสียงตอบรับดีมากๆ มั่นใจว่าเราจะ
สามารถชนะในเขตนี  ซึ่งจากการที่คะแนนเสียงเราน้าอยู่ในตอนนี น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คู่แข่งพยายามใช้ทุกวิถีทางเพ่ือ
จะพลิกกลับมาเอาชนะเราให้ได้" นายอ้านาจ กล่าว... 
อ้างอิง : 
https://www.thairath.co.th/news/politic/1904780?cx_testId=38&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxr
ecs_s 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2296154 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1904780?cx_testId=38&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.thairath.co.th/news/politic/1904780?cx_testId=38&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.matichon.co.th/politics/news_2296154
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 18:59 น. 
ผอ.เลอืกตั้งซอ่มก้าวไกล จ่อรอ้ง กกต.สอบ ‘สวนดุสติโพล-กรุง เล่นละคร’ หวั่นเอือ้พปชร. 
ปลุกปชช.ใช้สิทธิให้มากๆ 
 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นายอ้านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล(ก.ก.) ในฐานะผู้อ้านวยการการ
เลือกตั งซ่อมส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคก.ก. ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั งซ่อมเขต 5 
คณะท้างานของพรรคก.ก.พบความผิดปกติที่่ส่อท้าให้การเลือกตั งซ่อมในวันที่ 9 สิงหาคมนี  ส่อไปในทางไม่สุจริตและ
โปร่งใสทั งการจดชื่อและเก็บบัตรประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั งในเขตเลือกตั ง ในประเด็นนี ตนได้มอบหลักฐานดังกล่าว
ให้กับผู้อ้านวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวน ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง(กกต.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่าน
มา นอกจากนี คณะท้างานด้านกฎหมายของพรรคก.ก. ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 น้าละครที่ผู้สมัคร
ส.ส.เขต 5 ของพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) มาออกอากาศซ ้าในช่วงที่มีพระราษกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั งส.ส. เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2562 ซึ่งอาจส่งผลต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวและพรรคพปชร.หรือไม่ โดยจะไปยื่นเรื่องให้
กกต.ในวันที่ 6 สิงหาคม ได้ตรวจสอบถึงพฤติกรรมของผู้สมัครคนดังกล่าวด้วย เพราะก่อนหน้านั นพรรคก.ก.ได้ยื่นเรื่อง
ต่อกกต.และ กกต.ได้มีค้าสั่งให้ ช่อง 7 ระงับการออกอากาศละครเรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ที่นายกรุง แสดงเพื่อไม่ให้
ส่งผลต่อคะแนนนิยมในการเลือกตั งซ่อม เขต 5 ด้วย 

ผู้อ้านวยการเลือกตั งซ่อมส.ส. พรรคก.ก. กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามได้ให้ฝ่ายกฎหมายของพรรครวบรวม
ข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ผลส้ารวจของ สวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา มีประเด็นว่านโยบายเรื่องบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอันดับที่ 1 ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาน.ส.พัชรินทร์ 
ซ้าศิริพงษ์ ส.ส.กทม ในฐานะโฆษกพรรคพปชร. ได้ออกมาแถลงขอบคุณถึงผลส้ารวจของสวนดุสิตโพลดังกล่าว กรณีที่
เกิดขึ นฝ่ายกฎหมายของพรรคจะได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อกกต.ในวันที่ 6 สิงหาคม เพ่ือตรวจสอบ 

สวนดุสิตโพล ได้กระท้าอันเป็นฝ่าฝืนต่อมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 โดยเป็นการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็น
การชี น้าหรือมผีลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือไม่ และพรรคพปชร.ที่ได้
ท้าการอ้างถึงผลการส้ารวจความคิดเห็นดังกล่าวนั น เป็นการเผยแพร่ผลส้ารวจเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั งส.ส.จังหวัด

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/02/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-13.jpg
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สมุทรปราการ เขตเลือกตั งที่ 5 แทนต้าแหน่งที่ว่าง มีนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั งสังกัด
พรรคพปชร.หรือไม่ ตลอดจนพรรคพปชร.มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท้าการส้ารวจความคิดเห็นดังกล่าวเพ่ือประธยชน์ใน
การหาเสียงเลือกตั งของนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั งสังกัดพรรคพปชร.หรือไม่ 

“ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั งซ่อมส.ส.เขต5 จ.สมุทรปราการ พรรคก.ก.ได้ส่งผู้สังเกตการณ์เพ่ือเฝ้า
ติดตามการเลือกตั งใน 351 หน่วยเลือกตั ง นอกจากนี ยังมีตัวแทนขององค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (p-net) รวมทั ง
ตัวแทนของคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมไป
สังเกตการณ์การเลือกตั งซ่อม ในวันที่ 9 สิงหาคมด้วยจะช่วยให้การเลือกตั งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปรงใสมากยิ่งขึ น 
อีกทั งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั งกันให้มากๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มแรงงาน หากออกมา
ใช้สิทธิ์เป็นจ้านวนมากจะยิ่งเป็นผลดีต่อผู้สมัครของพรรคก.ก. ให้ชนะการเลือกตั งในครั งนี ได้” นายอ้านาจ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295423 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2295423


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 
06 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:15 น. 

ร้องไม่หยุด! 'ก้าวไกล' โวยผลโพลชี้น าก่อนเลอืกตั้งซ่อมปากน้ า จี้ กกต.ตรวจสอบ 
      
 

 

 
   
 

 
6 ส.ค.63 - นายอ้านาจ สถาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลในฐานะผู้อ้านวยการการเลือกตั งพรรคก้าวไกล 

กล่าวว่า ได้เคยร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) กรณีที่นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 
สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ แสดงละครและมีการฉายรีรันทางช่อง 7 และ กกต.ได้สั่งระงับการออกอากาศ และ
เราได้เจอหลักฐานเพ่ิมเติมอีก คือ เมื่อครั งการเลือกตั ง 24 มี.ค. 2562 มีละครที่นายกรุงศรีวิไลแสดง ตั งแต่การประกาศ 
พ.ร.ฎ.การเลือกตั ง ออกฉายเช่นเดียวกัน ดังนั นในวันนี เราจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมไปยัง กกต.ว่าเป็นการกระท้าผิด
ซ ้า จึงขอให้ กกต.พิจารณาดูว่าการกระท้าครั งล่าสุดมีเจตนาอะไรหรือไม่ และส่อไปในการท้าผิดซ ้าหรือไม่ 
  อีกเรื่องหนึ่งคือ การจดชื่อประชาชนและเก็บบัตรเลือกตั ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ตนได้ยื่นหลักฐานไปยัง ผอ.
ส้านักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน กกต.โดยตนได้มอบหลักฐานที่มีอยู่ในมือทั งหมดไปให้แล้ว รวมถึงได้พูดคุยถึง
บุคคลที่น่าสงสัยจะเป็นหัวคะแนน โดยตนได้ให้ชื่อและสถานที่กับทาง ผอ.ไปแล้ว 
   นายอ้านาจ กล่าวอีกว่า มีประเด็นอีกเรื่องเกี่ยวกับการท้าโพล ที่ทางสวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 
เกี่ยวกับผลส้ารวจ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบ อันดับ 1 พร้อมกับมีภาพเครื่องหมายพรรค
พลังประชารัฐ ปรากฏอยู่ท่ีมุมบนด้านขวาของภาพ ซึ่งตามกฎหมายเลือกตั ง มาตรา 73 ห้ามท้าโพลเพื่อชี น้าการเลือกตั ง
ภายใน 7 วันก่อนการลงคะแนนเสียง ถึงแม้โพลดังกล่าวจะไม่ได้เกี่ยวกับ จ.สมุทรปราการ โดยตรง แต่เหมือนเป็นการ
ชี น้า รวมถึงการที่ น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ ส.ส.กทม ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ได้เผยแพร่และขอบคุณผลโพ
ลดังกล่าว ทางพรรคจึงได้ยื่นร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวนี ด้วยว่าผิดกฎหมายและเป็นการจูงใจ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั งหรือไม่ 

“ทั งนี  จึงอยากให้ กกต.ใช้ดุลพินิจตัดสินปัญหาทั งหมดก่อนการเลือกตั งวันที่ 9 ส.ค. เพราะหากปล่อยไว้อาจจะ
ท้าให้การเลือกตั งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม และหากมีการร้องเรียนภายหลังการเลือกตั งอาจจะเป็นการเสียงบประมาณโดยใช่
เหตุ ทั งนี จากการลงพื นที่หาเสียงพบว่าผู้สมัครของพรรคก้าวไกลได้รับความนิยมและเสียงตอบรับดีมากๆ มั่นใจว่าเราจะ
สามารถชนะในเขตนี  ซึ่งจากการที่คะแนนเสียงเราน้าอยู่ในตอนนี น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คู่แข่งพยายามใช้ทุกวิถีทางเพ่ือ
จะพลิกกลับมาเอาชนะเราให้ได้" นายอ้านาจ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73559 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://voicetv.co.th/read/kaBo6ZZ8O 

https://www.thaipost.net/main/detail/73559
https://voicetv.co.th/read/kaBo6ZZ8O
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6 สิงหาคม 2563 - 09:51 น. 

"กรุงศรีวิไล"ลงพื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้ายเน้นรปูแบบเคาะประตูบ้านแบบตัวต่อตัว  
 "กรุงศรีวิไล"ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต5หมายเลข4พลังประชารัฐลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อม
สมุทรปราการ เขต 5 ช่วงโค้งสุดท้ายอย่างต่อเนื่องเน้นรูปแบบเคาะประตูบ้านแบบตัวต่อตัวชูนโยบายแก้ปัญหา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขณะที่พี่น้องประชาชนต้องการให้สานงานต่อไป 
  6 ส.ค.2563  นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 4 
เดินทางพบปะพ่ีน้องประชาชนเพ่ือหาเสียงในการเลือกตั งซ่อม ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 ในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมี
การเลือกตั งซ่อม ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ก้าหนดในวันที่ 9 สิงหาคมนี   
โดยนายกรุงศรีวิไล ได้ลงพื นที่หาเสียงที่ต้าบลบางโฉลง อ้าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพื นที่ รวมทั งน้าเสนอนโยบายพรรค ซึ่งส่วนใหญ่พ่ีน้องประชาชนอยากให้ผู้สมัครของ
พรรคพลังประชารัฐสานต่องานต่อไป ทั งนี  การลงพื นที่หาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย นายกรุงศรีวิไล ได้ลงพื นที่พบปะพ่ีน้อง
ประชาชนในพื นท่ีตามบ้านทุกหลังคาเรือนกันแบบตัวต่อตัว 
นายกรุงศรีวิไล กล่าวเน้นย ้านโยบายที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องชาวสมุทรปราการว่า ตนเองจะตั งใจช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
ในพื นที่สมุทรปราการให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน ทั งการประปาและการไฟฟ้า รวมถึงเรื่อง
ขุดลอกคูคลอง พร้อมยังเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนชาวสมุทรปราการ ออกมาใช้สิทธิ์ในวันที่ 9 สิงหาคมนี  ตั งแต่ 8.00 น.-17.00 น.  

ส่วนบรรยากาศในการลงพื นที่หาเสียงเป็นไปด้วยความเป็นกันเองระหว่างผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 5 
หมายเลข 4 ในนามของพรรคพลังประชารัฐ กับพ่ีน้องประชาชนในพื นที่ โดยมีพ่ีน้องประชาชนต่างให้การต้อนรับเป็น
อย่างดี พร้อมพูดคุยถึงปัญหาในพื นที่ และทักทายโอบกอดอย่างสนิทใจ เพราะนายกรุงศรีวิไล เคยได้รับความไว้วางใจ
ให้เป็นผู้แทนของพ่ีน้องประชาชนในพื นท่ีมาแล้ว 

 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439344?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 

 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439344?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439344?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 22:00 น. 

‘สลิลทิพย์’ ผู้สมัครเบอร์ 3 พรรคพท. ลุยตลาดนัดไทยสมุทร 2 หาเสียงโค้งสุดท้าย 

 

 

 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครเบอร์ 3 พรรคเพื่อไทยลงพื นที่หมู่บ้านไทยสมุทร2 ต.ราชาเท

วะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หาเสียงในตลาดนัดไทยสมุทร 2 โดยมีชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้สอยให้ความสนใจ 
  นางศิรินทิพย์ กล่าวว่า ช่วงนี ต้องลงพื นที่อย่างหนักเพราะเป็นของสุดท้ายแล้วผลตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่าง
ดีโดยที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทย ท้าประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือกองทุน
หมู่บ้าน แม้จะเพียงหนึ่งเสียงแต่ก็จะท้าหน้าที่ในสภาให้ดีที่สุดและในการลงพื นที่ในครั งนี ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างบ่น
เป็นเสียงเดียวกันว่า เศรษฐกิจยุคนี แย่มากอยากให้พรรคเพ่ือไทยเข้าไปท้าหน้าที่แทนประชาชนในการพักดันโครงการ
ต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดี 
  “ซึ่งขณะนั นเหน็ได้ว่าไม่มีนโยบายอะไรเลยจะช่วยเหลือคนยากคนจนมาพรรคไทยรักไทยเดิมได้เข้ามาปฏิวัติสิ่ง
เหล่านี โดยการน้าของหัวหน้าพรรคคนเดิม แม้จะทุกคนไม่ได้รวยขึ นผิดหูผิดตาแต่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีและครั งนี ก็ขอ
โอกาสให้กับต้นผู้สมัครหมายเลข 3 เข้าไปรับใช้ประชาชนอีกครั งหนึ่งเพ่ือที่จะหลุดพ้นจากนโยบายวงจรอุบาทว์ ขณะนี 
เพ่ือจะได้ลืมความโง่ความทนความเจ็บสักทีและอยากฝากถึงพ่ีน้องประชาชนในวันที่ 9 สิงหาคมนี  ให้ออกมาใช้สิทธใช้
เสียงเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาท้าหน้าที่ให้กับพ่ีน้องประชาชนอีกครั ง” นางศิรินทิพย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295640 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2295640
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/S__74661943.jpg
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 16:44 น. 
“ก้าวไกล” ลุยโค้งสุดท้าย หาเสียง  
มั่นใจเกินร้อย ชนะเลือกตั้งปากน้ า 
 

 

 

 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ตลาดเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ นายพิธา ลิ มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อม
ด้วย นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล เดินทางพบปะประชาชนเพ่ือหาเสียงในการเลือกตั งใหม่ เขต 5 จ.
สมุทรปราการ โดยนายพิธา กล่าวว่า มีความมั่นใจเกินร้อยกับการเลือกตั งครั งนี  เพราะกระแสตอบรับจากพ่ีน้อง
ประชาชนชาวสมุทรปราการเขต 5 ทั ง อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง และ ต.ราชาเทวะ ต.หนองปรือ อ.บางพลี ให้การตอบรับ
พรรคก้าวไกลเป็นอย่างดี ทั งกลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักศึกษา และพ่ีน้องประชาชน เพราะมีความต้องการการ
เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ประมาท ทางพรรคยังคงเดินทางมาหาเสียงขอการสนับสนุน
จากพ่ีน้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเต็มที่ ทั งนี  พื นที่เขต 5 ถือเป็นจุดไข่แดงที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด
สมุทรปราการ เขต 4 และจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 4 ซึ่งเป็นพื นที่ ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ดังนั น เพ่ือให้การท้างานเชื่อม
ประสานงานในการแก้ปัญหากับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างตรงจุด เราจึงมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกผู้สมัครจากพรรคก้าว
ไกลมาเป็นผู้แทนในเขตนี  การเลือกพรรคก้าวไกล เลือก พีท อิศราวุธ เบอร์ 2 เพ่ือเติมเสียงให้กับฝ่ายค้าน จึงเป็น
ประโยชน์กับประชาชนในพื นท่ีนี อย่างมาก 
  “การเลือกตั งครั งนี  จะเป็นอีกครั งหนึ่งในการชี ชะตาตัดสินอนาคตว่าต้องการอยู่กับอดีตแบบเก่าๆ หรือ
อยากจะอยู่กับอนาคตแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤต ทั งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ประสบการณ์แบบเก่าๆ อาจจะใช้ไม่ได้กับโลกใบใหม่ ดังนั น จึงต้องใช้คนรุ่นใหม่ไฟแรง
อย่างคุณพีท อิศราวุธ ที่มีความเข้าใจในพื นที่ และมีความเข้าใจในโลกที่ทันสมัย เพ่ือจะท้าให้สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่
มีความโดดเด่นในระดับประเทศ และเวทีโลก” นายพิธา กล่าว 
  นายพิธา กล่าวอีกว่า ส้าหรับความกังวลเรื่องของการซื อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั ง ไม่ใช่เเค่ตนเองที่มีความ
กังวล แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเลือกตั งครั งนี คณะกรรมการการเลือกตั ง หรือ กกต.จะท้าหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ดังนั น หากใครที่คิดว่าประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลง อยากจะเล่นการเมืองแบบบ้านใหญ่ ควรที่จะเปลี่ยนความคิดใหม่ 
เพราะประชาชนจะไม่ยอมให้เกิดขึ น จะเกิดการตรวจสอบจากประชาชนต่อผู้สมัครของทุกพรรค เพ่ือให้การหาเสียง
เป็นไปอย่างยุติธรรม ซึ่งในตอนนี ก็มีพ่ีน้องประชาชนต้องการเป็นอาสาสมัครช่วยสังเกตุการณ์การเลือกตั งเป็นจ้านวน
มาก และอยากเชิญชวนพ่ีน้องชาวสมุทรปราการเขต 5 ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ในวันที่ 9 สิงหาคมนี  ตั งแต่ 8.00 น.-
17.00 น. เพื่อแสดงเจตจ้านงให้คนทั งประเทศได้เห็นว่า ชาวสมุทรปราการเขต 5 จะไม่ทนอีกต่อไปแล้ว 

 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295175 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2295175
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/160.jpg
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6 สิงหาคม 2563 

“เทพไท” เรียกร้องทุกฝ่ายสรุปประเด็นแก้รธน. 
 

 

 

กรุงเทพฯ 6 ส.ค.-“เทพไท” ยกผลโพลหนุนแก้รธน. ม.256 คนส่วนใหญ่เห็นด้วยตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างฉบับใหม่ 
จี้ทุกฝ่ายเร่งสรุปประเด็นปลดล็อคประเทศ 
  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า หากดูจากผล
ส้ารวจของโพลทางสื่อโซเชียลทวิตเตอร์ พบว่ามีผู้เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และตั งสภาร่าง
รฐัธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 88% และ95% จากผลส้ารวจทางเฟซบุ๊ก แสดงว่าคนส่วนใหญ่อยากให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และตั งส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั งฉบับ ในขณะที่มีฝ่ายการเมืองบางฝ่าย ไม่เห็น
ด้วยกับการตั งส.ส.ร. 

“ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของญัตติ เสนอตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และเป็นกรรมาธิการวิสามัญคนหนึ่ง เห็นว่าการแก้ไขมาตรา 256 เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ที่
ประกาศมาตั งแต่ต้น ส่วนประเด็นการแก้ไขในมาตราอ่ืน ๆ เป็นผลเกิดจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญใน
ภายหลัง ผมไม่ขัดข้องถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมาตรา 256 เพ่ือน้าไปสู่รัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ น แต่ในอันดับแรกต้องแก้ไขมาตรา 256 ตามข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย” นายเทพไท กล่าว 

นายเทพไท กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุนทุกประเด็น และอยากได้ทุกฝ่ายเร่งหาข้อสรุปประเด็น
ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือน้าไปสู่การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องการให้
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง อึมครึม ยืดเยื อไปมากกว่านี  เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศทางการเมืองของ
ประเทศโดยรวมอย่างแน่นอน.-ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-491594 

 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-491594
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 21:35 น. 
“เทพไท” ระบุ แผนปฎิรูปประเทศ ล้มเหลวทุกด้าน แนะ จับตาเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปากน้ า บทพิสูจน์ กกต. 
 

 

 

 

 

 

 
  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปราย วาระรับทราบ รายงานความคืบหน้า
ในการด้าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ซึ่ง
รัฐธรรมนูญก้าหนดให้ต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรทุก3เดือน เป็นการรายงานที่บ่อยครั งจนเกินไป ควรจะรายงาน
ทุก6เดือนครั ง หรือปีละ1ครั ง จึงฝากให้ไปปฎิรูปรัฐธรรมนูญ มาตรา 270 เสียก่อน 
จากรายงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านตัวชี วัดของแผนการปฏิรูปด้านการเมือง มี5ข้อคือ 

1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันเลยพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ซึ่งประเด็นนี การปฏิรูปยังล้มเหลวอยู่ เพราะยังมีประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยจ้านวนมาก ไม่
เฉพาะประชาชนเท่านั น แม้แต่ผู้มีอ้านาจในปัจจุบันก็ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยดีพอ จนถึงระดับนักศึกษาก็
เช่นเดียวกัน เพราะยังมีข้อความในลักษณะจาบจ้วงสถาบันเบื องสูง ที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดีย 

2.พรรคการเมืองด้าเนินกิจกรรมเป็นไปโดยเปิดเผย และตรวจสอบได้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่ง
มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน ประเด็นนี ต้องกลับไปปฏิรูปหรือแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
พรรคการเมืองเสียก่อน เพราะมีการก้าหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองเสียค่าบ้ารุงพรรคปีละ 50 บาท จะท้าให้พรรค
การเมืองอ่อนแอ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง ต้องยกเลิกการเสียค่าบ้ารุงของพรรคการเมืองออกไป 

3.พรรคการเมืองมีกลไกความรับผิดชอบในการประกาศโฆษณานโยบาย ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่า
และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ซึ่งเรื่องนี ก็ไม่สามารถปฏิรูป หรือมีบทลงโทษต่อพรรคการเมืองได้ เพราะในการเลือกตั งที่
ผ่านมา มีพรรคการเมืองหลายพรรค ที่ประกาศนโยบายในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ เมื่อเข้ามาเป็นฝ่ายบริหาร ก็ไม่ได้ท้า
ตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 

4.ผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฎิบัติ
หน้าที่ของตน ประเด็นนี มีหลักฐานปรากฏชัดจากการจัดล้าดับความโปร่งใสของมูลนิธิองค์กรต้านคอรัปชั่น ที่ดัชนีความ
โปร่งใสลดลง แสดงว่ายังมีการทุจริตคอรัปชั่นทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ้าปรากฎให้เห็นอยู่ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C.jpg
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5.การแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในกรณีความขัดแย้งทางการเมืองยังไม่ได้หมดไป แม้ว่าการ
เข้ามายึดอ้านาจของ คสช. และประกาศสลายสีเสื อ ประกาศสร้างความเป็นเอกภาพของชนในชาติ แต่ก็ยังไม่เป็นจริง 
ความแตกแยกหรือขัดแย้งทางการเมืองมากยังมีอยู่ 

ส่วนแผนความคืบหน้าโครงการกิจกรรมส้าคัญตามแผนการประชุมประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการ
เลือกตั งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ของส้านักงานคณะกรรมการเลือกตั ง(กกต.) ที่ก้าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในไตรมาส
4 ของปี 2561 จนถึงบัดนี ก็ยังไม่สามารถที่จะท้าให้การเลือกตั งสุจริตเที่ยงธรรมได้ ถือว่าเป็นการปฏิรูปที่ล้มเหลวอย่าง
สิ นเชิง เห็นได้จากการเลือกตั งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล้าปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 มีการทุจริต
จ้านวนมากมาย จนเกิดการล่าช้าในการประกาศรับรองผลการเลือกตั ง และขอให้จับตาการเลือกตั งซ่อมเขต5 จังหวัด
สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี  ว่า กกต.สามารถจัดการเลือกตั งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมได้หรือไม่ 
ถ้าหากไม่สามารถจัดการเลือกตั งซ่อมระดับชาติได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ส้าหรับการเลือกตั งในระดับ
ท้องถิ่นในช่วงปลายปีนี ไปต้นไปตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศไว้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295631 
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6 ส.ค. 2563 05:23 น. 

พลังประชารัฐเมิน ส.ส.ร.-ไม่แตะ ส.ว.  
"โรม" สวน "แดง" เสีย้มชังเพื่อนร่วมชาติ  
  “บิ๊กตู”่ ร่วมงาน 133 ปี รร.นายร้อย จปร. 

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 5 ส.ค. ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก มีการจัดงานวันพระราชทาน
ก้าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี มีคณะนายทหารชั นผู้ใหญ่ อดีตนายทหาร คณะรัฐมนตรี
ทหาร มาร่วมงาน อาทิ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.
กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.สส. และ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ส่วน พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเดินทางมาก่อนแต่เช้าตรู่ โดยศิษย์เก่าได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 
ให้สภาพัฒน์แม่งานตั้งเวทีย่อยฟัง นศ. 

จากนั น พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี เป็นวันดี ได้อธิษฐานขอให้ท้างานส้าเร็จทุกอย่างทุกประการ ปัญหา
ทุกปัญหาขอให้แก้ไขได้เพื่อประชาชน ได้ย ้าเตือนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั น ให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั น เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ส่วนการเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นของนักศึกษาจะให้มีการเปิดเวทีย่อยทุกพื นที่
ภายในเดือน ส.ค.นี  ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เป็นผู้จัด และน้าข้อสรุปมา
พิจารณาว่าจะพูดคุยกันอย่างไร เพราะปัญหาที่ส้าคัญที่สุดของบ้านเมืองตอนนี คือการเดินหน้าประเทศและเรื่อง
เศรษฐกิจต่างๆ สถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันท้าให้เศรษฐกิจมีปัญหาและได้รับผลกระทบไปอีกเป็นปี สิ่งที่ส้าคัญที่สุด
คือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนเรื่องอ่ืนๆต้องแก้ไขไปตามขั นตอน 
ย้ าแก้ รธน.รอ กมธ.ก่อนโยนเข้าสภาฯ 

เมื่อถามว่า มีข้อเสนอที่จะให้นายกฯไปรับฟังด้วยตนเองนั น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คงจะมี ต้องหาเวลา และ
ขอให้ทุกคนช่วยกันเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์ ตั งประเด็นว่าจะท้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน เช่น การ
ประกอบอาชีพ อนาคตของนักศึกษา ความคิดด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ รวมถึงเรื่องสร้างสรรค์อ่ืนๆด้วย ขณะที่การ
พูดคุยเรื่องการเมืองตนทราบอยู่แล้ว และต้องหาวิธีการช่องทางพูดคุยกันต่อไป วันนี ตนท้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายบริหารให้
ดีที่สุด เพราะเรื่องนี เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและอ้านาจ 3 อ้านาจ ดังนั น จะก้าวล่วงกันไม่ได้ ตนก็ท้าหน้าที่
ของตน สภาฯก็ท้าหน้าที่ของสภาฯ ในส่วนของประชาชนก็ท้าคู่ขนานกันไป เมื่อถามถึงข้อเสนอ 3 ข้อของกลุ่มนักศึกษา 
โดยเฉพาะเรื่องการยุบสภาฯ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ต้องไปดูว่าสามารถท้าได้หรือไม่ รวมถึงจะต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน
ยุบสภาฯหรือไม่ตนไม่ทราบ และทุกอย่างต้องท้าคู่ขนานกันไป ต้องมีการรับฟังความเห็นจากคณะกรรมาธิการก่อน เพ่ือ
เสนอไปยังคณะกรรมการของรัฐบาล เพ่ือพิจารณาตามข้อเสนอว่าจะต้องแก้ตรงไหน ก่อนน้าเข้าพิจารณาร่วมกันในสภาฯทั ง 2 
สภาฯ ส่วนเนื อหารายละเอียด ยังไม่ทราบว่าต้องแก้ตรงไหนอย่างไร 
รบ.จ่อตั้งคณะท างานพรรคร่วมรื้อ รธน. 
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ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลจะรอต้นเดือน ก.ย. ที่คณะ กมธ.วิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพีระพันธุ์ 
สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธาน เสนอรายงานของ กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ต่อที่ประชุมสภาฯ จากนั นสภาฯ จะเสนอรายงานมาให้รัฐบาล จะเข้าสู่ขั นตอนที่ 2 รัฐบาลจะให้จัดท้าร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบาล โดยจะตั งคณะท้างาน มีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล เข้าร่วมเพ่ือจัดท้าญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของ พรรคร่วมฯ เสนอต่อรัฐสภาพิจารณา เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
พปชร.ไม่เอา ส.ส.ร.-ไม่แตะ ส.ว. 

ช่วงเที่ยง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เรียกแกนน้าพรรคพูดคุย
สอบถามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เบื องต้นมีประเด็นและมาตราใดบ้างที่จะเสนอแก้ไขในส่วนของพรรคพลังประชา
รัฐ เพ่ือน้าไปหารือร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาล เบื องต้นประเด็นที่เห็น
ไม่ตรงกัน จะไม่เสนอเข้าไปในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่เห็นด้วยกับตั ง ส.ส.ร. เพราะไม่สามารถก้าหนดประเด็นที่จะ
แก้ไขได้ โดยเฉพาะมาตราที่เก่ียวกับ ส.ว.พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องการให้แก้ไข 
พท.จ่อยื่นร่างแก้ไข รธน.ตั้ง ส.ส.ร. 

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป ฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือ
ไทยว่า ส.ส.เพ่ือไทยลงชื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครบแล้ว คาดว่าจะยื่นต่อประธานสภาฯ ได้ในวันที่ 5 ส.ค. ร่างแก้ไขที่
พรรคเสนอให้แก้มาตรา 256 น้าไปสู่การตั ง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับ เหมือนกับความเห็นของคณะ กมธ.
วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์แก้รัฐธรรมนูญที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ทราบว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน
อาจยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนพรรคฝ่ายค้านเพ่ิมเติมด้วย คาดว่าจะยื่นสัปดาห์หน้า อยากให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หลากหลาย จึงอยากชวนภาคประชาชนให้ร่วมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามภาคประชาชนเข้ามาด้วย  
จี้ผู้น าพูดให้ชัดแก้เมื่อใด-เรื่องอะไร 

นายสุทินกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ มีท่าทีสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญ เตรียมเสนอร่างแก้
รัฐธรรมนูญของรัฐบาลร่วมด้วยถือเป็นสัญญาณดี แต่ยังไม่ชัดเจนพอเพราะนายกฯ ต้องบอกด้วยว่าจะแก้เม่ือใด ประเด็น
ใด จะแก้ทั งฉบับโดยมี ส.ส.ร.หรือแก้เพียงบางมาตรา จะแก้ทันทีหรือแก้ต้องเข้าสู่ปีที่ 3 ของรัฐบาลตามที่ได้ยินมาใน
อดีตผู้น้าเคยใช้วิธีนี แต่ดีเลย์วันและบิดประเด็นที่จะแก้ไข ถ้านายกฯ จะแก้เพียงบางมาตรา ภาษาอีสานเรียกว่า แพ้พอ
สาบานน ้าพอไม่ตาย คือแก้แบบเสียมิได้ เมื่อถามว่า ท่าทีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ไม่สนับสนุนการตั ง 
ส.ส.ร.มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับ นายสุทินตอบว่า อาจมีเรื่องความแตกต่างทางความเห็น แต่เชื่อว่า ส.ว.โดยรวม
คิดแก้รัฐธรรมนูญ เพียงแต่จะแก้โดย ส.ส.ร.หรือแก้บางประเด็น ถ้าสังคมตื่นตัวมากพอ ฝ่ายการเมืองต้องรับมาพิจารณา 
เชื่อว่า ส.ว.พร้อมจะปรับตัวตามความต้องการของประชาชน ยอมรับว่าการแก้รัฐธรรมนูญไม่ง่าย ต้องใช้เวลาปรับจูน ถึง
จะไม่ง่ายแต่จะส้าเร็จ ต้องใช้ความพยายามสูง 
ไม่เกิน 15 ส.ค. ฝ่ายค้านลุยยื่นญัตติ 

นายสุทินให้สัมภาษณ์อีกครั งว่า ญัตติแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านเดิมจะยื่นวันที่ 5 ก.ค. แต่เมื่อเราประชุมพรรค
ร่วมฝ่ายค้านปรับปรุงสาระ ส้าคัญ เช่น นอกจากการมาตรา 256 และปรับปรุงคุณสมบัติของ ส.ส.ร.ให้อายุต่้ากว่า 25 ปี
ให้สอดคล้องกับผู้มีสิทธิเลือกตั ง รวมถึงได้รับการประสานจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ระบุว่า ได้ปรึกษา
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กับพรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว.เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมให้ความร่วมมือ โดยให้ยื่นแก้ไขในเวลาไล่เลี่ยกัน 
เพราะเขารอผลการศึกษาของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการก่อน เราบอกไปว่าถ้า
ร่วมมือกันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าไม่ร่วมมือกันก็ไม่จบ ดังนั นเราจะรอ แต่ว่าไม่เกินวันที่ 15 ส.ค.หากเขาตอบตกลง
อย่างไรจะประชุมพรรคร่วมกันอีกครั ง 
“เสรีพิศุทธ์” ซัดปาหี่นายกฯต้มคนไทย 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงท่าที พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ 
รมว.กลาโหม ที่พร้อมสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญว่า น่าจะเป็นปาหี่ทางการเมือง นายกฯมี 250 ส.ว.ในมือ คิดหรือว่า 
ส.ว.จะยอมง่ายๆ ส.ว.บางคนออกอาการไม่เห็นด้วยมาแล้ว แบบนี มันหลอกคนไทยไปวันๆ หากหัวหน้ารัฐบาลจริงใจคง
ท้าไปนานแล้ว แต่มาท้าเอาช่วงจวนตัวแบบนี เหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดไปวันๆ ขณะนี หลายปัญหาไหลเข้าตัว เช่น เคย
บอกว่าจะปฏิรูปต้ารวจและกระบวนการยุติธรรม แต่มีข่าวเชิงลบ กรณีลูกคนรวยขับรถชนต้ารวจตาย กรณีเหตุยิงกันใน
บ่อน รัฐบาลต้องตอบเรื่องเหล่านี ให้ได้ว่าขอเวลาปฏิรูปมาหลายปี แต่ท้าไมไม่คืบหน้า ถามว่ามีอะไรดีขึ นบ้าง หลายเรื่อง
จมอยู่ที่เดิม คนไทยมีชีวิตแย่ลง 
กก.ฉะจริงใจไม่ต้องรอสมัยประชุมหน้า 

เมื่อเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล และ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ไม่คัดค้านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ให้รอผลการศึกษาของ กมธ.ก่อน 
เพ่ือเริ่มแก้ไขในสมัยประชุมหน้าว่า ถ้ารัฐบาลมีเจตนาจะแก้รัฐธรรมนูญจริง ไม่ใช่แค่ต้องการยื อเวลา เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้ทันที เพราะการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นอ้านาจของ ส.ส.และรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วน
รายงานของ กมธ.เป็นแค่รายงานประกอบการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายละเอียดประเด็นอ่ืนๆ ต่อไปเท่านั น 
พรรคก้าวไกลเห็นว่าในสมัยประชุมนี ยังเหลือเวลาอีกถึง 1 เดือนกว่า รัฐสภามีเวลาพอจะพิจารณาญัตติเรื่องนี ได้ก่อนเลย 
ส.ส.ทั งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เข้าชื่อโดยใช้เสียง 1 ใน 5 ของสภาฯเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้ทันสมัย
ประชุมนี  เริ่มต้นจากการแก้ ม.256 พร้อมกับการตั ง ส.ส.ร.ไม่ควรต้องรอสมัยประชุมหน้าล่าช้าเกินไป 
การเมืองไม่แน่นอนปิดสวิตช์ ส.ว.ก่อน 

นายชัยธวัชกล่าวอีกว่า นอกจากการเสนอแก้ มาตรา 256 และตั ง ส.ส.ร.แล้วยังเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมประเด็นส้าคัญอ่ืนได้อีกด้วย จุดยืนของพรรคก้าวไกลเสนอว่าควรจะมีการแก้บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
ปิดสวิตช์ ส.ว.อย่างเป็นทางการ และยกเลิกการรับรองประกาศค้าสั่ง คสช.ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยการเสนอให้
ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 และ 279 เพราะเป็นประเด็นส้าคัญที่ท้าให้ประชาชนจ้านวนมากไม่ยอมรับ
รัฐธรรมนูญ 2560 นอกจากนี  ในสถานการณ์ปัจจุบันการเมืองมีความไม่แน่นอนสูง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยุบสภาฯหรือนายกฯลาออก การปิดสวิตช์ ส.ว.จ้าเป็นต้องท้าก่อน เพ่ือหากเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองจะท้าให้ ส.ว.ไม่มีอ้านาจกลับมาร่วมเลือกนายกฯอีก โดยไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จ เพราะถ้าไม่
รีบแก้ประเด็นนี  อาจท้าให้เกิดวิกฤติการเมืองครั งใหญ่ 
ซัด ผบ.ทบ.สอนรุ่นน้องชังเพื่อนร่วมชาติ 

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.พูดต่อ
นักเรียนนายร้อยว่าเป็นโควิด-19 หายได้ แต่โรคชังชาติรักษาไม่หาย ว่า ค้าว่าชังชาติ คือวาทกรรมของคนได้ประโยชน์
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จากโครงสร้างทางการเมืองแบบเก่า ที่ตัวเองได้รับมรดกสืบทอดมาใช้โจมตีคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ถูกครอบง้ากดขี่ 
ประชาชนทุกคนมีความรักต่อชาติของเขาอยู่แล้ว ที่เขาชังไม่ใช่ชาติ แต่คือคนที่เข้าใจว่าตัวเองใหญ่ราวกับเป็นชาติเสีย
เองแล้วกัดกินบ้านเมืองอยู่ตลอดมาต่างหาก ค้าพูดของ พล.อ.อภิรัชต์คือการก้าลังปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยเหล่านั นชัง
เพ่ือนร่วมชาติ เป็นความน่าเกลียดชังที่คนอย่าง พล.อ.อภิรัชต์สมควรได้รับจากประชาชน แน่ใจว่าคนเป็น ผบ.ทบ.ที่ดีใน
ประเทศเจริญแล้ว เขาต้องท้าหน้าที่ปกป้องประชาชนคนร่วมชาติจากภัยข้างนอก ไม่ใช่สร้างความแตกแยก มโนเอาคน
ร่วมชาติเป็นภัย ที่ตัวเองคอยจ้องแต่จะหาโอกาสใช้ก้าลัง และพล่ามเรื่องการเมืองที่ไม่ใช่อ้านาจหน้าที่ตัวเอง พล.อ.อภิ
รัชต์เหลือเวลาในฐานะ ผบ.ทบ.อีกแค่ 2 เดือน ไม่ทราบว่าตอนนี นายทหารผู้ชอบอ้างความรักชาติและชอบด่าคนอื่นชัง
ชาติอย่างท่านได้ด้าเนินการปฏิรูปกองทัพไปถึงไหนแล้ว 
ปชป.ตั้ง “บัญญัติ” น าทีมผนึกพรรคร่วมฯ 

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคว่า มีข้อสรุป 2 ประเด็น 1.ที่ประชุมเห็นตรงกันให้เสนอร่างแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเสียง ส.ส.พรรค 52 เสียง จะเสนอพรรคเดียวไม่ได้ ต้องใช้ 100 เสียง ดี
ที่สุดคือเสนอร่างร่วมกันในนามพรรคร่วมรัฐบาลได้จะยิ่ งเป็นเรื่องดี จึง มอบหมายให้วิปพรรคไปหารือกับพรรคร่วม
รัฐบาล 2.การก้าหนดประเด็นเพ่ิมเติม นอกจากการแก้ไขมาตรา 256 ที่ประชุมให้มีคณะท้างานชุดหนึ่งก้าหนดประเด็น 
ข้อเสนอและรายละเอียดก่อนน้าไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล น้าโดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมี
คณะท้างานฝ่ายกฎหมายพรรคเป็นฝ่ายเลขานุการ จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยวิธีใด ขอให้วิปรัฐบาลไปหารือกันก่อน นาย
ชินวรณ์จะเป็นผู้ประสานงานกับวิปรัฐบาล 
ชงแทงหัวใจรื้อ ม.272 ห้าม ส.ว.จิ้มนายกฯ 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวถึงข้อเสนอของคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข
รัฐธรรมนูญและหลายพรรคการเมือง เห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่า การแก้มาตรา 256 ยังไม่พอต้องแทง
ที่กลางหัวใจคือแก้มาตรา 272 ห้าม ส.ว.แต่งตั งเลือกนายกฯ การที่ให้ ส.ว.ซึ่งมาจากการแต่งตั งโดยคณะรัฐประหาร
มาร่วมเลือกนายกฯ ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่ง ท้าให้คนแตกแยกแบ่งฝั่งกัน และยังไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของคณะผู้
ร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นประเด็นที่เพ่ิมมาจากค้าถามพ่วงประกอบการประชามติ ไม่ใช่ถ้อยค้าที่คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ตั งใจร่างไว้แต่แรก จนท้าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี มีต้าหนิ และถ้ามองในแง่
ปฏิบัตินิยมการให้ ส.ว.จากการแต่งตั งโดยคณะรัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกฯ ตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรกถือเป็น
กลไกที่ไม่จ้าเป็น เพราะบุคคลที่จะเป็นนายกฯ ได้ต้องได้เสียง ส.ส.มากกว่าครึ่งของสภาฯ หากได้คะแนนเสียงไม่ถึงตาม
เงื่อนไขนี แล้วดันทุรังเอาเสียง ส.ว.มาดันตัวเองเป็นนายกฯ สุดท้ายจะเป็นนายกฯ ได้ไม่ถึง 1 เดือน จะถูกอภิปรายไม่
ไว้วางใจโดยแพ้โหวตจากสภาฯ เพราะเสียง ส.ส.ไม่พอ กรณีลงมติเลือก พล.อ. ประยุทธ์ได้เสียง ส.ส.ในสภาฯ 251 เสียง
ตามเงื่อนไขมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั งหมดเท่าที่มีอยู่ตามหลักการอยู่แล้ว ไม่จ้าเป็นต้องมีกฎหมายเผด็จการพิสดาร ใช้
เสียง ส.ว.แต่งตั งมาช่วยก็เป็นนายกฯ ได้ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1904507 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1904507
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 17:47 น. 
 “ฝ่ายค้าน” ชะลอยื่นร่างแก้ รธน. หลงัรัฐบาล วอนให้รอยื่นพร้อมกัน ขดีเส้นห้ามยืดเกิน 15 สค. 
 

 
 
 
 
 
    
 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยภายหลังประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านกรณีการยื่น
ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาฯ ว่า จากการประชุมร่วมกันมองว่ามีหลายประเด็นซึ่งต้องทบทวนและหา
ข้อสรุปใหม่ เช่น อายุของบุคคลที่จะเข้ามาเป็น ส.ส.ร.โดยพรรคเพ่ือไทยเสนอว่าควรมีอายุ 25 ปีขึ นไป แต่พรรคอ่ืนๆ 
เสนอให้ลดอายุเหลือตั งแต่ 18 ปีขึ นไป รวมทั งกรณีว่าจะเสนอร่างแก้ไขเป็นฉบับเดียว หรือจะแยกฉบับของแต่ละพรรค 

ในวันที่ 6 สิงหาคม พรรคร่วมฝ่ายจะได้ประชุมร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปอีกครั งหนึ่ง นอกจากนี ตนได้รับการ
ประสานจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาล โดยระบุว่ารัฐบาลได้คุยกับ ส.ว.เรียบร้อยแล้ว โดย ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมือในส่วนที่ท้าได้ 
จึงอยากให้ทางฝ่ายค้านชะลอการยื่นญัตติออกไปก่อน เพ่ือรอร่างแก้ไขในส่วนของรัฐบาลซึ่งประสงค์จะยื่นพร้อมกับฝ่าย
ค้าน เพราะอยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไปได้ 

นายสุทิน กล่าวว่า นายวิรัชระบุว่า รัฐบาลขอรอดูผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภาฯ อย่างเป็นทางการด้วย เพราะอาจจะมีสาระส้าคัญ
อ่ืนๆ ซึ่งทางฝ่ายค้านรับได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคมนี  เพราะเราต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งประธานวิป
รัฐบาลรับปากว่าจะไปพูดคุยกับนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานกรรมาธิการฯ ว่าให้เร่งประชุมเพ่ือให้ได้ข้อสรุป
โดยเร็ว และต้องไม่เกินเวลาที่ฝ่ายค้านก้าหนด ทั งนี  เรายอมยืดหยุ่นให้รัฐบาล ไม่อยากดึงดันเพราะเกรงว่าร่างจะไม่ผ่าน 
ที่ส้าคัญสังคมจะได้รู้กันไปเลยว่ารัฐบาลจริงใจหรือไม่ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295293 

 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2295293
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fpolitics%2Fnews_2295293
https://www.matichon.co.th/politics/news_2295293
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/170.jpg
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พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 18.20 น. 

ฝ่ายค้านรอได้ไม่เกิน 15 ส.ค.หลังวิปรบ.ขอให้ชะลอญัตติแก้รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยถึงการยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน ว่า 
เดิมจะยื่นญัตติวันที่ 5 ส.ค. แต่เมื่อเราประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีการปรับปรุงในสาระส้าคัญ เช่นนอกจากการแม้
มาตรา 256 และปรับปรุงคุณสมบัติของ ส.ส.ร. ให้อายุต่้ากว่า 25 ปี  ซึ่งอาจจะก้าหนดให้เป็นผู้ที่มีอายุ 18 หรือ 20 ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้มีสิทธิเลือกตั ง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ 
  อีกทั งวันนี เราได้รับการประสานจาก นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ที่ระบุว่าได้ปรึกษากับพรรคร่วม
รัฐบาล และส.ว. เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญและพร้อมให้ความร่วมมือ โดยขอให้ชะลอการยื่นออกไปก่อน ขอให้ยื่น
แก้ไขในเวลาไล่เลี่ยกัน เพราะเขารอผลการศึกษาของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหลักเกณฑ์และแนว
ทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งเราบอกไปว่าถ้าร่วมมือกันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะหากไม่
ร่วมมือกันก็ไม่จบ ดังนั นเราจะรอแต่ว่าไม่เกินวันที่ 15 ส.ค. หากเขาตอบตกลงอย่างไรก็จะประชุมพรรคร่วมกันอีกครั ง. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788429 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/788429
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วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 08:37 น. 
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบบั 
 

 

 
 

 

 

 
 

ส.ส.นครศรีธรรมราช ประชาธิปัตย์ ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ จี้ทุกฝ่าย 
เร่งสรุปประเด็นแก้ รธน.ปลดล็อคประเทศ 
  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กระแสการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เป็นรายมาตราหรือแก้มาตรา 256 และตั ง สสร.ขึ นมา เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า ถ้าดูจากผล
ส้ารวจของโพลทางสื่อโซเชี่ยล ทวิตเตอร์ พบว่ามีผู้เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และตั ง สสร.เพ่ือยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 88% และ95%จากผลส้ารวจทางเฟซบุ๊ก แสดงว่าคนส่วนใหญ่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 และตั ง สสร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั งฉบับ ในขณะที่มีฝ่ายการเมืองบางฝ่าย ไม่เห็นด้วยกับการตั ง 
สสร.เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ตนในฐานะที่เป็นเจ้าของญัตติเสนอตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และเป็นกรรมาธิการวิสามัญคนหนึ่ง เห็นว่าการแก้ไขมาตรา 256 เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประกาศมาตั งแต่
ต้น ส่วนประเด็นการแก้ไขในมาตราอ่ืนๆ เป็นผลเกิดจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญในภายหลัง ตนไม่
ขัดข้องถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราอ่ืนๆ นอกเหนือจากมาตรา 256 เพ่ือน้าไปสู่รัฐธรรมนูญที่ เป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ น แต่ในอันดับแรกต้องมีการแก้ไขมาตรา 256ตามข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย ส่วนการ
แก้ไขในประเด็นอ่ืนๆเพ่ิมเติม ถ้าหากการแก้ไขประเด็นเหล่านั น จะน้าไปสู่การท้าให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมาก
ยิ่งขึ น พรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะสนับสนุนในทุกประเด็น 
อยากได้ทุกฝ่ายเร่งหาข้อสรุปในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ตกผลึก เพ่ือจะน้าไปสู่การเ สนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญต่อท่ีประชุมรัฐสภาโดยเร็วที่สุด ไม่ต้องการให้สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง อึมครึม ยืดเยื อไปมากกว่า
นี  เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศทางการเมืองของประเทศโดยรวมอย่างแน่นอน 
 อ้างอิง  : https://www.posttoday.com/politic/news/630056 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/630056
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5 ส.ค. 2563 15:32   โดย: ผู้จัดการออนไลน ์

"อรรถวิชช์" ชี้ รธน. แก ้ม.256 ไม่พอ ต้องแทงกลางหัวใจห้ามส.ว.เลือกนายกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯ กล้า ระบุแก้รธน.แค่ม. 256 ยังไม่พอ ต้องแทงที่กลางหัวใจ คือแก้ ม.272 ห้าม ส.ว. แต่งตั้งเลือกนายก ชี้ไม่
จ าเป็นไม่เป็นปชต. 
  วันนี  (5ส.ค.) นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวถึงข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และหลายพรรคการเมือง เห็นชอบให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ว่าการแก้รัฐธรรมนูญ ม.256 นั นยังไม่พอ ต้องแทงที่กลางหัวใจ คือแก้ ม.272 ห้าม ส.ว. 
แต่งตั งเลือกนายก เพราะการแก้แต่ ม.256 เป็นเพียงการแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือเปิดช่องทางให้ไปแก้รัฐธรรมนูญ เท่านั น ยังไม่พอ 
  นายอรรถวิชช์กล่าวว่า การที่ให้ส.ว.ซึ่งมาจากการแต่งตั งโดยคณะรัฐประหาร มาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีนั น ไม่
เป็นประชาธิปไตย และเกิดปัญหาท้าให้คนแตกแยกแบ่งฝั่งกันทั งที่ไม่จ้าเป็นควรจะแก้ไข ถ้ามองในแง่ “ปฏิบัตินิยม” 
การให้ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั งโดยคณะรัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาล 5 ปีแรก ถือเป็น
กลไกที่ไม่มีความจ้าเป็น เพราะบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องได้เสียงส.ส.มากกว่าครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร 
หากได้คะแนนเสียงไม่ถึงตามเงื่อนไขนี  แล้วดันทุรังเอาเสียง ส.ว. มาดันตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี สุดท้ายจะเป็นนายกได้
ไม่ถึง 1 เดือน ก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยแพ้โหวตจากสภาผู้แทนราษฎร เพราะเสียง ส.ส.ไม่พอ 
  “กรณีลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสียง ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร 251 เสียง 
ตามเงื่อนไขมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั งหมดเท่าที่มีอยู่ตามหลักการอยู่แล้ว ไม่จ้าเป็นต้องมีกฎหมายเผด็จการพิศดาร 
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ใช้เสียง ส.ว.แต่งตั งมาช่วย ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ จึงเห็นว่า การให้ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั งโดยคณะ
รัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นกลไกที่ไม่มีความจ้าเป็น และไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่ง” 

นายอรรถวิชช์กล่าวว่าการให้ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั ง มีส่วนร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี นอกจากไม่ใช่วิถี ทาง
ประชาธิปไตยแล้ว ยังไม่ตรงตามเจตนารมย์ของคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นประเด็นที่เพ่ิมมาจากค้าถามพ่วง
ประกอบการประชามติ ไม่ใช่ถ้อยค้าที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ตั งใจร่างไว้แต่
แรก จนท้าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี มีต้าหนิ ดังนั นหากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องแทงกลางใจ แก้มาตรา 272 ไม่ให้ ส.ว. แต่งตั ง
เลือกนายกรัฐมนตรี 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000080133 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2294896    
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000080133
https://www.matichon.co.th/politics/news_2294896
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 16.10 น. 
"อรรถวิชช์"ชี้แก้รธน.ต้องรื้อ ม.272  
ห้ามส.ว.เลือกนายกฯ 
 
 
  

เมื่อวันที่  5 ส.ค.   นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี  เลขาธิการพรรคกล้า เปิดเผยว่า   จากข้อเสนอของ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และการที่หลายพรรคการเมืองเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 นั น ตน
เห็นว่ายังไม่เพียงพอ เพราะต้องแทงที่กลางหัวใจ คือแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ห้าม ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั ง ร่วม
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะการให้ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั งโดยคณะรัฐประหาร ร่วมเลือกนายกฯ ถือว่าไม่เป็น
ประชาธิปไตย และท้าให้ประชาชนแตกแยกแบ่งฝั่งกันอย่างไม่จ้าเป็น จึงควรจะแก้ไข 
  “ถ้ามองในแง่ปฏิบัตินิยม การให้ ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั งโดยคณะรัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกฯ ตามบท
เฉพาะกาล 5 ปีแรก ถือเป็นกลไกท่ีไม่มีความจ้าเป็น เพราะบุคคลที่จะเป็นนายกฯได้จะต้องได้เสียงส.ส.มากกว่าครึ่งของ
สภาผู้แทนราษฎร หากได้คะแนนเสียงไม่ถึงตามเงื่อนไขนี  แล้วดันทุรังเอาเสียง ส.ว. มาดันตัวเองเป็นนายกฯ สุดท้ายจะ
เป็นนายกฯได้ไม่ถึง 1 เดือน ก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยแพ้โหวตจากสภาฯเพราะเสียง ส.ส.ไม่พอ”นายอรรถวิชช์ กล่าว 
  เลขาธิการพรรคกล้า กล่าวอีกว่า  กรณีลงมติเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ได้เสียง ส.ส.ในสภา
ฯ 251 เสียง ตามเงื่อนไข ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั งหมดเท่าที่มีอยู่ตามหลักการอยู่แล้ว ไม่จ้าเป็นต้องมีกฎหมาย
เผด็จการพิสดาร ใช้เสียง ส.ว.แต่งตั งมาช่วย ก็สามารถเป็นนายกฯได้ ตนจึงเห็นว่า การให้ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั งโดย
คณะรัฐประหาร ร่วมลงมติเลือกนายกฯเป็นกลไกที่ไม่มีความจ้าเป็น และไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่ง  การให้ ส.ว. ที่มา
จากการแต่งตั ง มีส่วนร่วมเลือกนายกฯ นอกจากไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยแล้ว ยังไม่ตรงตามเจตนารมย์ของคณะผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญ เพราะเป็นประเด็นที่เพ่ิมมาจากค้าถามพ่วงประกอบการท้าประชามติ ไม่ใช่ถ้อยค้าที่คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ตั งใจร่างไว้แต่แรก จนท้าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี มีต้าหนิ ดังนั นหากจะแก้
รัฐธรรมนูญต้องแทงกลางใจ แก้มาตรา 272 ไม่ให้ ส.ว. แต่งตั งเลือกนายกฯ. 
 อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788391 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.dailynews.co.th/politics/788391
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439270?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.38 น. 

ปชป.ตั้ง"บัญญัติ"หน.ทีมคุมประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่รัฐสภา  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวภายหลังการประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อช่วงเช้าวันนี ว่า   ที่ประชุมมีความเห็น
ตรงกันให้ร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลในการเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส. 52 เสียง 
การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียงส.ส. 100 เสียงขึ นไป และที่ประชุมได้มอบหมายให้นายชินวรณ์ บุณย
เกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป) ของพรรค ไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล  
  ส้าหรับการก้าหนดประเด็นเพ่ิมเติม นอกจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 นั น ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั ง
คณะท้างานชุดหนึ่งที่ประกอบด้วย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค นาย
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธานส.ส.พรรค รวมถึงนาย
ชินวรณ์  อีกทั งให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคท้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะท้างานฯ  โดยคณะท้างานชุดนี ท้าหน้าที่
ก้าหนดประเด็นและรายละเอียดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนจะน้าข้อสรุปตรงนี  ไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล 
  เมื่อถามว่าที่ประชุมส.ส.ของพรรคได้พูดคุยกันหรือไม่ว่าควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการใด ควรแก้ไขทั ง
ฉบับหรือควรท้าเป็นรายมาตรา  นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 
ไปหารือกันก่อน  ทั งนี  นอกจากมาตรา 256 ที่เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ เรายังมีประเด็นที่จะก้าหนดมีอยู่
เบื องต้นแล้ว แต่ขอให้คณะท้างานหารือจนได้ข้อสรุปเท่านั น 
  เมื่อถามย ้าถึงท่าทีของ ส.ว.  นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขอไม่ให้ความเห็นกับเรื่องนี  เพราะพรรคไม่ประสงค์จะ
ขัดแย้งกับฝ่ายใด พรรคมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขและอยากให้ส้าเร็จ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะมาตราใด 
จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายและส.ว.ด้วย 
  ด้านนายชินวรณ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี วิปรัฐบาลได้คุยเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด ซึ่งจากนี ตนจะได้น้าผลการประชุม
พรรคไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาล เพราะวิปต้องฟังทั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวมถึงเสียงของพรรคการเมืองต่างๆด้วย 
  เมื่อถามถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่ยังไม่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์ กล่าวว่า เท่าที่ฟังทุก
พรรคเห็นด้วเรื่องการแก้ไข แต่คงต้องคุยในรายละเอียดต่อไป. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788341 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892452?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/788341
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892452?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/892452?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 12:44 น. 
 ‘ปชป.’ ตั้ง 5 เสือ หาข้อสรุปแก้รธน. ยอมจบัมือพรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่างแก้ไข 
 
 

 
 
 
 
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.ของพรรค ว่า มีข้อสรุป 2 
ประเด็น คือ 1.ที่ประชุมเห็นตรงกันให้เสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเสียง ส.ส.ของพรรค
จ้ากัด จะเสนอพรรคเดียวไม่ได้ เพราะเรามีเพียง 52 เสียง ซึ่งหากจะเสนอเองต้องใช้เสียงถึง 100 เสียง ดังนั น แนวทางที่ดี
ที่สุด คือ เสนอร่างร่วมกัน ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้วิปของพรรคไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล 
  นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า 2.ส้าหรับการก้าหนดประเด็นเพ่ิมเติม นอกจากการแก้ไข มาตรา 256 ที่ประชุมให้มี
คณะท้างานชุดหนึ่งเพ่ือก้าหนดประเด็น ข้อเสนอและรายละเอียดก่อนน้าไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งคณะท้างาน
ชุดนี  ประกอบด้วย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค นายเทอดพงษ์ ไชย
นันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรค นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
ส.ส.นครศรีธรรมราช และประธานวิปพรรค และมีคณะท้างานฝ่ายกฏหมายของพรรค ท้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะท้างานนี  

เมื่อถามว่า จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการใด นายจุรินทร์กล่าวว่า ขอให้วิปรัฐบาลไปหารือกันก่อน อย่างไรก็
ตาม รายละเอียดทั งหมดวิปจะเป็นผู้ท้าหน้าที่หารือ โดยในส่วนของ ปชป. นายชินวรณ์จะเป็นผู้ประสานง านกับวิป
รัฐบาล ทั งนี  ประเด็นที่จะก้าหนดมีอยู่เบื องต้นแล้วนอกจากมาตรา 256 ที่เป็นจุดยืนของพรรคปชป. เพียงแต่ให้
คณะท้างานหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเท่านั นเอง 
เมื่อถามถึงท่าทีของ ส.ว. นายจุรินทร์กล่าวว่า ขอไม่ให้ความเห็นกับเรื่องนี  เพราะพรรคไม่ประสงค์จะขัดแย้งกับฝ่ายใด 
พรรคมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขและอยากให้ส้าเร็จ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามจ้าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายและการสนับสนุนจากส.ว. 

ด้านนายชินวรณ์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี วิปรัฐบาลได้คุยเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอด ซึ่งจากนี ตนจะได้น้าผลก าร
ประชุมพรรคไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาล เพราะวิปต้องฟังทั งคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 รวมถึงเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ด้วย 
เมื่อถามถึงท่าทีของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่ยังไม่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายชินวรณ์กล่าวว่า เท่าท่ีฟังทุกพรรค
เห็นด้วยในการแก้ไข แต่คงต้องคุยในรายละเอียดต่อไป 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2294548 

 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2294548
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05 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:13 น.      

ลูกน้องทอน ค ารามลั่นต้องตั้งสสร.แก้รธน.ปิดสวิตช์สว. อ้างประชาชนไม่ยอมรับรธน.ปี 2560 
 

 

 

 
   

 

 

 5 ส.ค. 63 - ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล และหนึ่งในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงกรณี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรีและ รมว.กลาโหม แสดงความเห็นไม่คัดค้านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ให้รอผล
การศึกษาของ กมธ. ก่อน เพ่ือเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมหน้า ว่า ในฐานะ กมธ. เห็นว่า ก ารเริ่มต้นแก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่ต้องรอรายงานของ กมธ. เพราะใน กมธ. ประเด็นที่่เสียงส่วนใหญ่เห็นตรงกันคือ ควรมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในแทบทุกหมวด ดังนั น ถึงท่ีสุดไม่อาจแก้ไขเป็นรายประเด็นได้ ต้องท้าใหม่ทั งระบบ ซึ่งวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด
คือการร่างใหม่ทั งฉบับ ผ่านกลไกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รายมาตรานั น เป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าระหว่างรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยเหตุนี  หลังการประชุม กมธ. สัปดาห์
ที่แล้ว กมธ. จึงได้แถลงต่อสื่อมวลชนโดยไม่รอให้รายงานเสร็จ เพราะจะไม่ทันการณ์กับสถานการณ์ทางการเมืองนอก
สภา จึงเสนอแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญโดยเริ่มที่การแก้ ม. 256 เพ่ือให้แก้รัฐธรรมนูญรายมาตราได้ง่ายขึ น พร้อมกับ
เพ่ิมเติมหมวดการจัดท้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการเลือกตั ง ส.ส.ร. ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้สามารถแก้รัฐธรรมนูญ
รายมาตราได้พร้อมกับการร่างใหม่ทั งฉบับ 

"ดังนั น ถ้ารัฐบาลมีเจตนาที่จะแก้รัฐธรรมนูญจริง ไม่ใช่แค่ต้องการยื อเวลา สามารถเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวได้ทันที เพราะการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเป็นอ้านาจของ ส.ส. และรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วน
รายงานของ กมธ. นั น เป็นแค่รายงานประกอบการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายละเอียดประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป
เท่านั น  และพรรคก้าวไกลเห็นว่า ในสมัยประชุมนี ยังเหลือเวลาอีกถึง 1 เดือนกว่า รัฐสภามีเวลาพอที่จะพิจารณาญัตติ
เรื่องนี ได้ก่อนเลย ส.ส. ทั งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน สามารถเข้าชื่อโดยใช้เสียง 1 ใน 5 ของสภาผู้แทนราษฎร เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้ทันสมัยประชุมนี  โดยเริ่มต้นจากการแก้ ม.256 พร้อมกับการตั ง ส.ส.ร. ไม่ควรจะต้องรอ
สมัยประชุมหน้าเพราะจะล่าช้าเกินไป" นายชัยธวัช กล่าว 
  เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวด้วยว่า นอกจากการเสนอแก้ ม. 256 และตั ง ส.ส.ร. แล้ว ยังสามารถเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นส้าคัญอ่ืนได้อีกด้วย จุดยืนของพรรคก้าวไกลเสนอว่า ควรจะมีการแก้ไขบทเฉพาะกาล
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ของรัฐธรรมนูญเพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว.อย่างเป็นทางการ และยกเลิกการรับรองประกาศค้าสั่ง คสช. ให้ชอบรัฐธรรมนูญด้วย 
โดยการเสนอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม.269-272 และ 279 เพราะเรื่องนี เป็นประเด็นส้าคัญที่ท้าให้ประชาชนจ้านวนมาก
ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 นอกจากนี  ในสถานการณ์ปัจจุบันการเมืองมีความไม่แน่นอนสูง อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรี ลาออก ดังนั น การปิดสวิตช์ ส.ว. 
จ้าเป็นต้องท้าก่อน เพ่ือที่หากเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรูปแบบใดก็ตาม จะท้าให้ ส.ว. ไม่มีอ้านาจกลับมาร่วม
เลือกนายกรัฐมนตรีอีกโดยยังไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ เพราะถ้าไม่รีบแก้ประเด็นนี อาจจะท้าให้เกิด
วิกฤตการณ์เมืองครั งใหญ่ 
  "ส้าหรับในพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประเด็นที่เราเห็นร่วมกันแน่นอนแล้วคือ การเสนอแก้ ม.256 และตั ง ส.ส.ร. ซึ่ง
สามารถเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมได้เลยในเร็วๆ นี  ส่วนการเสนอให้ยกเลิกยก ม.269-272 และ 279 นั น พรรค
ก้าวไกลจ้าเป็นที่จะต้องขอเสียงจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพ่ือให้ได้ชื่อเกิน 1 ใน 5 ของสภาผู้แทนราษฎร แต่ถ้าไม่สามารถ
ขอรายชื่อ ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ เราคงจ้าเป็นต้องไปร่วมมือกับประชาชนในการล่ารายชื่อให้ได้ 50,000 คน" 
นายชัยธวัช กล่าว 

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า ในกรณีที่ ส.ว.หลายท่าน รวมถึงประธานวุฒิสภาแสดงความคิดเห็นคัดค้านการตั ง 
ส.ส.ร.นั น พรรคก้าวไกลขอย ้าอีกครั งว่า ส.ว.ควรจะเคารพและฟังเสียงของประชาชน ให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคน
ตัดสินอนาคตของประเทศด้วยตัวเอง ส.ว.ไม่ควรจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้การเมืองเดินไปสู่ทางตัน และในกรณีที่ รอง
โฆษกรัฐบาลบอกว่า ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ฯ และกระทรวง
ต่างๆ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษานั น ดูแล้วจะกลายเป็นเวทีประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อผลงานของ
รัฐบาลมากกว่า นี่เป็นกระบวนการที่ซื อเวลาไปเรื่อยๆ เท่านั น ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะวันนี  นักศึกษาและประชาชนที่
ร่วมชุมนุมมีข้อเรียกร้องชัดเจนอยู่แล้ว เหลือแค่ว่าฝ่ายผู้มีอ้านาจจะรับไปปฏิบัติอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73489 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73489
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5 สิงหาคม 2563 - 17:58 น. 

"จตุพร"หวั่นเผชิญหน้าแตกหัก ขอทุกฝ่ายยึดมั่นแก้ รธน. ม.256 
 5 ส.ค.63 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวถึงการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แถลงมติให้แก้ไขมาตรา 256 และทุก
ฝ่ายขานรับ จึงควรใช้ช่องทางนี เดินไปสู่ความส้าเร็จให้ได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า แล้วจบลงที่รัฐประหาร ฉีกรัฐะรรมนูญแทน 
  อีกทั ง กล่าวว่า หากจะหลีกเลี่ยงการฉีกรัฐธรรมนูญ แล้ว ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประกาศชัด
แล้วว่า พร้อมที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั น นักการเมืองไม่ควรแสดงความเห็นน้าเสนอการแก้ไขมาตราอ่ืนๆ ในขณะนี  
แต่ควรเน้นที่การแก้ไขมาตรา 256 เพียงมาตราเดียว ถ้าชี น้าตั งประเด็นเนื อหา รายละเอียดการแก้ไขอ่ืนๆ แล้ว ไม่รู้จะตั ง สสร. มาท้าไม 

“การจะแก้ไขมาตราอ่ืนๆนั น ควรแสดงความเห็นหลังจากแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือตั ง สสร. ได้เป็นที่ยุติก่อน 
ขอให้จัดจังหวะการด้าเนินการ เพราะต้องให้ สสร.ไปฟังประชาชนว่า จะแก้ไขมาตราไหนกันบ้าง ถ้าเสนอรายละเอียด
ก่อนแก้มาตรา 256 แล้ว อยากถามว่า ต้องการแก้ไขหรืออยากมีเรื่องกัน" 
  นายจตุพร เตือนว่า วันนี ต้องการความส้าเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ ถ้าต้องการก็ต้องเปิดประตูที่
แก้ไขมาตรา 256 นอกจากนี  แต่ละฝ่ายอย่าได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกินเลย หรือนอกเหนือจากมาตรา 256 ซึ่งจะท้า
ให้สถานการณ์บ้านเมืองเลยเถิดกันไปไกลถึงขั นจะไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเลย 
  นอกจากนี  ทุกฝ่ายควรท้าให้ปรากฎกันชัดเจนว่า ความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่การซื อเวลา แต่เป็น
ทางออกเดียวในการแก้ไขปัญหาของชาติไม่ให้ถอยหลังลงไปอีก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเปราะบางมาก มีโอกาส
เกิดการเผชิญหน้ากัน ดังนั น ถ้าน้าปัญหาเปราะบางมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะสามารถชะลอโรคแทรกซ้อนไม่ให้เกิดขึ นได้ รวมทั ง ย ้าว่า 
การเคลื่อนไหวของนักศึกษาและคนหนุ่มสาวต้องกุม 3 ข้อเรียกร้องให้มั่นคง ซึ่งจะท้าให้เกิดผลส้าเร็จ ถ้าออกนอก
เส้นทาง 3 ข้อเรียกร้องแล้ว จะเปิดโอกาสให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาแทรก ท้าลายการเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องจนหมดสิ น 
 นายจตุพร เชื่อว่า พลังคนหนุ่มสาวลุกขึ นมาเป็นปรากฎการณ์ของยุคสมัย เมื่อการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นกระแส
สังคมเห็นพ้องกันแล้ว จึงเป็นความหวังของประชาชน ของคนหนุ่มสาว ที่ต้องการได้กติกาดี เพ่ือจะได้ผู้ปกครองที่ดี 
และได้ประเทศชาติที่ดี ซึ่งทั งหมดจะเป็นอนาคตที่ดีของบ้านเมือง 
  “เมื่อทุกฝ่ายเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญ เป็นอุปสรรคการพัฒนาประเทศ หากไม่ต้องการให้ถูกกล่าวหาว่า แก้ไข
เพ่ือตัวเอง ก็ต้องให้ สสร.มาด้าเนินการตามความต้องการของประชาชน ดังนั น การแก้ไข รธน.ควรเริ่มด้วยแก้มาตรา 
256 ตั ง สสร. ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะปกป้องการฉีกรัฐธรรมนูญ หากปล่อยให้เลยเถิดไปแล้วจะยากล้าบาก ดังนั น เมื่อ
ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันแล้ว ก็อย่าช้า ต้องแก้โดยทันที” 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/439297?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/439297?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439297?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 - 08:19 น. 
เลือกซ่อม ‘ปากน้ า’ รฐับาล-ฝ่ายค้าน วัดพลงักันอีกรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม จะมีการเลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ แทนต้าแหน่งว่าง ตามมติของ
คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) ที่ให้มีการเลือกตั งใหม่ (ใบเหลือง) กรณี กรุงศรีวิไล สุทินเผือก จากพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) เจอข้อหาปมเงินใส่ซองช่วยงานศพชาวบ้าน เป็นการจัดเลือกตั งซ่อมในสมัยรัฐบาลของ  พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หนที่ 6 

โดย 5 ครั งที่ผ่านมา พรรคร่วมรัฐบาลคว้าชัยถึง 4 สนาม เป็นของ พปชร.ที่ ล้าปาง ก้าแพงเพชร ขอนแก่น และ
ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ได้ที่นครปฐม ส่วนพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ชนะท่ีเชียงใหม่ 
จะพบว่า การเลือกตั ง ส.ส.ล้าปาง เขตเลือกตั งที่ 4 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 วัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัคร พปชร.ได้คะแนน
ทิ งห่าง ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย (สร.) และเป็นที่น่าเสียดายของพรรคเพ่ือไทย (พท.) ที่ พินิจ 
จันทรสุรินทร์ อายุ 83 ปี ตัดสินใจไม่ไปยื่นลงสมัครรับเลือกตั ง เพราะสนใจลงสมัคร นายก อบจ.ล้าปาง มากกว่า 

ก่อนหน้า มีการเลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 2 ก้าแพงเพชร 23 กุมภาพันธ์ 2563 เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัคร พป
ชร. คว้าชัยชนะเหนือ กัมพล ปัญกุล พรรค พท. ต่อมาการเลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น 22 ธันวาคม 
2562 สมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร พปชร. ชนะเหนือ ธนิก มาสีพิทักษ์ จาก พท. 
ผลการเลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 5 นครปฐม เมื่อ 23 ตุลาคม 2562 เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรค ชทพ. ทวงเก้าอี คืนส้าเร็จ 
ชนะ ไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร พรรค อนค. 

ส่วนการเลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 8 เชียงใหม่ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2562 กระแสความนิยมในตัวพรรค อนค. ที่
มี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส่งผลให้ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ชนะ นเรศ ธ ารงค์ทิพยคุณ จาก พปชร. 
ส้าหรับการเลือกตั งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ในครั งนี  ยังคงเป็นการวัดพลังของพรรคฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน แต่
ครั งนี  พปชร.เผชิญกับมรสุมหลายด้านในฐานะพรรคที่จัดตั งรัฐบาล หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องร่วมรับผิดชอบกับสิ่งที่รัฐบาล
ก้าลังเจอวิพากษ์วิจารณ์ทั งปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิด ปัญหาทางการเมืองที่มีการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชน 
จนถึงการปรับ ครม. ถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องภายในพรรคมากกว่าค้านึงถึงประชาชน ในขณะที่พรรคฝ่ายค้าน 
ต้องยอมรับว่า เพราะความเป็นเสียงข้างน้อยในสภาจึงไม่สามารถจะเอาชนะเสียงโหวตในญัตติต่างๆ หรือการอภิปรายที่
ผ่านมา ยังท้าได้เต็มที่อย่างเดียวคือ การตรวจสอบการใช้อ้านาจของรัฐบาลที่จะต้องเข้มข้นขึ นเป็นล้าดับ 
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ส้าหรับผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ ประกอบด้วย หมายเลข 1 มานะ บุญนาค พรรคเสรีรวมไทย 
หมายเลข 2 อิศราวุธ ณ น่าน พรรคก้าวไกล หมายเลข 3 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ พรรคเพื่อไทย และหมายเลข 4 กรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ การเลือกตั งเขต 5 ครอบคลุม อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง อ.บางพลี เฉพาะ ต.หนอง
ปรือ และ ต.ราชาเทวะ โดยมีผู้สามารถลงคะแนนเสียง 172,881 คน 
จรัส สุวรรณมาลา นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มองถึงภาพกว้างๆ ให้เห็นว่า ที่ผ่านมา
การเลือกตั งทั่วไปเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากเลือกตัวบุคคลเป็นหลัก หลังจากพรรคการเมืองใหม่บางพรรคประสบ
ความส้าเร็จเกินความคาดหมาย โดยไม่มีระบบอุปถัมภ์แบบเก่าหรือมีปัญหาจากการถูกกล่าวหาว่ามีการซื อสิทธิ ขาย
เสียง แต่การเลือกตั งซ่อมหลายจังหวัดไม่ได้มีกระแส เหมือนการเลือกตั งทั่วไป 

“เพราะประชาชนที่ใช้สิทธิลงคะแนนอาจเล็งเห็นประโยชน์จากนโยบายหลายด้านของรัฐบาล ส่วนที่มองว่า
หัวคะแนนหรืออ้านาจรัฐอาจเข้าไปแทรกแซง ต้องยอมรับว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็มักใช้วิธีการไม่ต่างกัน ทุกรัฐบา ลไม่
ต้องการแพ้ในการเลือกตั งซ่อมเพ่ือให้เสียภาพลักษณ์ แต่กรณีคู่แข่งที่อยู่ตรงข้ามกับพรรครัฐบาล หากจะเอาชนะได้ต้อง
เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมจริงๆ” 
อดีตอาจารย์สายรัฐศาสตร์ ยังกล่าวถึงการท้าหน้าที่ของ กกต.ว่า หวังให้ กกต.ท้างานเชิงรุกด้วยการเข้าไปยับยั ง
พฤติกรรมบางเรื่องของผู้สมัครและทีมงานที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การได้เปรียบทางการเมืองไปลงหาเสียงพร้อม
น้าข้าราชการไปลงพื นที่ กกต.อาจจะเห็นว่าหยุมหยิมเกินไป ต้องยอมรับว่าทุกรัฐบาล กกต.ก็ท้างานได้เพียงเท่านี  แต่
อย่าลืมว่าเคยมี กกต.ติดคุกมาแล้ว และเชื่อว่าการท้าหน้าที่จัดการเลือกตั งคงไม่มีใครอยากไปติดคุกอีก 

“ยุทธพร อิสรชัย” นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงศึกเลือกตั งซ่อม
ปากน ้าว่า มีการประเมินว่าโอกาสของผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐจะมีมากกว่า หลังจากผู้สมัครเป็น ส.ส.เก่าของ
พรรคที่โดนใบเหลือง พบว่าตัวบุคคลไม่ได้ผลรับกระทบ จากการเลือกตั งซ่อมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าจะเป็นชัยชนะของ
พรรคพลังประชารัฐทั งหมด ยกเว้นที่ จ.นครปฐม เป็นเรื่องของตระกูลการเมือง 

“ในทางตรงกันข้ามส้าหรับพรรคฝ่ายค้าน การเลือกตั งซ่อมในครั งนี มีการส่งผู้สมัคร 3 พรรค เพ่ือชิงพื นที่กันเอง 
ทั งพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และพรรคเสรีรวมไทย ท้าให้คะแนนเสียงถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนจากการแข่งขันกันเอง 
หากดูพฤติกรรมการเลือกตั งใน เขต 5 จ.สมุทรปราการ ถือเป็นพื นที่เฉพาะเขต ไม่ได้อิงกับกระแสการเมืองระดับชาติ
เหมือนการเลือกตั งทั่วไปในเดือนมีนาคม 2562 สะท้อนให้เห็นว่าฐานความนิยมของตัวบุคคลและความสัมพันธ์กับ
ประชาชนในระดับพื นที่จึงเป็นตัวชี วัดที่ส้าคัญที่ส่งผลกับฐานคะแนน” 

อาจารย์ยุทธพร กล่าวอีกว่า แม้ขณะนี กระแสของรัฐบาลจะถูกมองว่าอยู่ในช่วงขาลงจากปัญหาเศรษฐกิจ การ
แก้ไขโควิด-19 การชุมนุมของแฟลชม็อบ แต่เชื่อว่าจะไม่มีผลมากนัก เพราะเป็นการเลือกตั งซ่อมเหมือนก่อนหน้านี  และ
พรรคพลังประชารัฐแทบได้รับชัยชนะทั งหมด ส้าหรับ กกต. ผู้ควบคุมกติกา ที่ผ่านมายังไม่เห็นบทบาทชัดเจนเพ่ือ
สะท้อนภาพของการเลือกตั งใน เขต 5 จ.สมุทรปราการ โดยแสดงท่าทีให้เห็นว่า จะไม่ท้าให้มีปัญหาข้อทักท้วงหรือการ
ร้องเรียนเหมือน จ.ล้าปาง ขณะที่ กกต.จะต้องจัดการการเลือกตั งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นกลางตามเจตนารมณ์ในการ
ก่อตั งองค์กรอิสระ อย่าให้มีเสียงวิจารณ์เหมือนที่ผ่านมา 
  ขณะที่ท่าทีของพรรคฝ่ายค้านขาดเอกภาพเป็นเรื่องที่ส้าคัญมาก ในแต่ละพื นที่มีการแข่งขันกันเอง ท้ายที่สุดก็
ไม่ประสบความส้าเร็จ เช่นที่ จ.ล้าปาง นอกจากนั นเสียงของฝ่ายค้านและรัฐบาลในสภาห่างกันมากกว่า 60-70 เสียง ใน
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การยกมือโหวต ดังนั น อาจเป็นไปได้ที่ฝ่ายค้านไม่ได้เห็นว่าการได้รับชัยชนะในการเลือกตั งซ่อมจะส่งผลกับคะแนนเสียง
ในสภา ท้าให้การส่งผู้รับสมัครจึงเป็นการรักษาฐานเสียงของพรรคเอาไว้ ท้าให้พรรคฝ่ายค้านไม่ได้เดินหน้าในการเลือกตั งซ่อมมากนัก 
  อาจารย์ยุทธพร กล่าวตอนท้ายว่า เมื่อประเมินผลจากการเลือกตั งซ่อม ระหว่างความนิยมของตัวบุคคลกับ
ความนิยมของพรรค รวมทั งพฤติกรรมการลงคะแนน การเลือกตั งซ่อมในต่างจังหวัดนโยบายของพรรคอาจมี
ความส้าคัญบ้าง แต่อย่าลืมว่าการเลือกตั งในระดับเขตไม่มีกระแสการเมืองระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมากนักทั งผลบวก 
ผลลบทั งฝ่ายค้านและรัฐบาล ขณะที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนดั งเดิมในระดับพื นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นส่วนส้าคัญจากความสัมพันธ์
กับตัวบุคคลที่ลงสมัคร 

“รัฐบาลก็พยายามสร้างเครดิตอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้รับชัยชนะ ไม่ให้ถูกมองเป็นช่วงขาลง และในอนาคต
ฝ่ายค้านต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่ ทั้งการก าหนดท่าทีแต่ละพรรคหลังจากนี้ โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
จะต้องผนึกก าลังเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ เพราะเรื่องนี้จะส่งผลกับฝ่ายค้านค่อนข้างมาก หากมีการเลือกตั้งใหม่
ครั้งหน้า” อาจารย์ยุทธพรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295735 
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 13:46 น. 

บทน า : ยังงัด-ยื้อแก้รธน. 
 

 
 

ข้อขัดแย้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นชัดมากขึ น เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ได้ประชุม ส.ส.
พรรค พิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมได้มีมติเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 
256 ที่พรรคได้ประกาศจุดยืนไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั ง ทั งนี  มี ส.ส.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และจะนัดประชุม ส.ส.
อีกครั งเพ่ือพิจารณาเรื่องนี โดยเฉพาะ เพื่อให้ ส.ส.พรรคได้ร่วมกันก้าหนดแนวทางในวันพุธที่ 5 ส.ค.นี  

ส่วนฝ่ายค้าน พรรคเพ่ือไทย แถลงว่า มีมติเอกฉันท์ให้ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยขมวดปมให้
ตั ง ส.ส.ร.ขึ น โดยจะเสนอสภาให้เร็วที่สุดในวันที่ 4 ส.ค.หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 6 ส.ค. พรรคมองว่าเป็นแนวทางที่
ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่ได้มองว่าการท้าประชามติเป็นกระบวนการที่ล่าช้า อย่างไรก็ตาม จะเปิด
โอกาสให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล และ ส.ว.ที่เห็นด้วยกับแนวทางของเราเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขด้วย
เช่นกัน โดยการยื่นญัตติประกบกับญัตติของ ปชป. 

ส่วนทางวุฒิสภา แม้ ส.ว.หลายคนสนับสนุนการแก้ไข แต่อีกส่วนหนึ่งคัดค้านการตั ง ส.ส.ร.มาแก้ไข หรือยกร่าง
ทั งฉบับ โดยระบุว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี ผ่านการท้าประชามติมาแล้ว ประเด็นที่ถกเถียงอยู่ในขณะนี คือประเด็น ส.ส. ส.ว. 
การท้างานขององค์กรอิสระ หากมีเพียงเท่านี  ไม่จ้าเป็นต้องมีการตั ง ส.ส.ร. ซึ่งการคัดค้านของ ส.ว.ถือว่ามีผลมาก 
เพราะรัฐธรรมนูญก้าหนดให้ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว.อย่างน้อย 1 ใน 3 ใน 2 ขั นตอนส้าคัญ ได้แก่ ในชั นรับ
หลักการ และลงมติเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ 

เท่ากับว่า ในขณะนี มีพรรครัฐบาลสนับสนุนการแก้ไข ม.256 เพ่ือตั ง ส.ส.ร.แล้ว 1 พรรค ส่วนฝ่ายค้านเห็นด้วย
ทั งหมด ขณะที่ ส.ว.ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี ให้อ้านาจไว้มาก ไม่เห็นด้วยกับการตั ง ส.ส.ร.มายกร่างใหม่ ดังนั น ทุกสายตา
ของสังคมจึงจับจ้องไปที่รัฐบาลว่า จะสนับสนุนการแก้ไขหรือไม่ เพราะหากรัฐบาลสนับสนุน ท่าทีของ ส.ว.และ ส.ส.
รัฐบาลอื่นๆ ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แต่ถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุน คาดว่าจะน้าไปสู่ปัญหาการเมืองที่รุนแรงมากขึ น 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2293810 
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5 ส.ค. 2563-00:10 น. 

บทบรรณาธิการ - นับหนึ่งแก้รธน. 
 

 

ประเด็นร้อน 

  นับหนึ่งแก้รธน. - ความเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เริ่มเด่นชัดด้วยเสียงเห็นด้วย
ของสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลกับการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเริ่มต้นนับหนึ่ง 
คล้ายขานรับข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเยาวชนที่ผุดขึ นหลายจังหวัดและแสดงออกอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยินดีด้วยหรือไม่ อย่างน้อยความเคลื่อนไหวนี บ่งบอกว่าการมีกลไกรัฐสภาเป็นเรื่องส้าคัญ การ
มีผู้แทนราษฎรหรือตัวแทนประชาชนเป็นเรื่องมีความหมาย 
ส่วนจะเป็นที่ยอมรับมากขึ นหรือไม่ ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานความมุ่งมั่นและความจริงใจต่อไป  
แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญย่อมใช้เวลา แต่ย่อมต้องมีก าหนดเวลาเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่ชัดเจน  
ตามข้อเสนอของสมาชิกพรรคการเมืองขณะนี  คือให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
เพื่อน้าไปสู่การแก้ไขมาตรา 256 ส้าหรับการปลดล็อกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ โดยใช้เสียงข้างมากของ
รัฐสภา และมีการลงประชามติจากประชาชน 

✖ หลักเกณฑ์การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามมาตรา 256 ต้องใช้เสียงของส.ส.จ้านวน 1 
ใน 5 ของจ้านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ หรือประมาณ 100 คนส้าหรับยื่นญัตติ 
จ านวนดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สมาชิกทั้งพรรคฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาลเห็นตรงกัน 

ขั นตอนส้าคัญต่อไปที่พรรคการเมืองหลายพรรคเห็นตรงกันก็คือการจัดตั  งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ 
ส.ส.ร. ที่มาจากตัวแทนประชาชนทุกสาขาอาชีพ และมาจากการเลือกตั งโดยตรงของประชาชนทุกจังหวัด  
ขณะที่ระยะเวลาในการร่าง เริ ่มมีข้อเสนอแล้วเช่นกันว่า กระบวนการทั งหมดไม่ควรเกิน 1 ปี เนื ่องจากมี
รัฐธรรมนูญต้นแบบเดิมอยู่แล้ว เพียงปรับเนื อหาที่เป็นปัญหาและขัดแย้งกับแนวทางประชาธิปไตย  
ส่วนบททดสอบว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนใช้ได้หรือไม่คือการเลือกตั งใหม่  
ดังนั้นถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกทางเลือกคือต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้ง ใหม่อยู่ดี 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4637189 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics
https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4637189
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วันท่ี 06 ส.ค. 2563 เวลา 08:30 น. 

ประชาชนได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
โดย...ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ 
  ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจอะไรเมื่อมีการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งผ่านการลงประชามติ
มาแล้วโดยมีประชาชนเห็นชอบและไม่เห็นชอบในอัตราส่วนประมาณ 60 ต่อ 40 แน่นอน การร่างรัฐธรรมนูญนั นจะให้
ถูกใจคนทุกคนไม่ได้ รัฐธรรมนูญของทุกประเทศก็คงไม่ถูกใจประชาชนของประเทศนั นทั งหมด แต่ต้องใช้เสียงของ
ประชาชนว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่ 
  คนที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคณะใดก็ตาม ต้องร่างตามสภาพแวดล้อมของสังคมและความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ ต้องศึกษารัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ และต้องมองไปข้างหน้าว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ใด จะร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและประชาชนอย่างไรบ้าง  โดยเฉพาะภายใต้
สภาพแวดล้อมท่างเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีส่วนส้าคัญในก้าหนดวิถีชีวิตของคน ความรู้สึกนึกคิดของคนที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั งภายในและภายนอกประเทศ จนประชาชนแทบไม่
มีเวลาตั งสติว่าอะไรจริง อะไรเท็จ วิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนไป วิธีคิดของคนก็เปลี่ยนไป 

แต่ที่รัฐธรรมนูญต้องมีและก้าหนดไว้ในมาตราต้น ๆ คือ การก้าหนดรูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครอง 
สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน องค์กรและวิธีการใช้อ้านาจอธิปไตยทั งสามทั งนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
องค์กรอิสระ เป็นต้น 

รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองเป็นสิ่งที่จะท้าให้โลกเข้าใจว่า ไทยมีรูปแบบของรัฐเป็น “รัฐ
เดี่ยว” ไม่ใช่สาธารณะรัฐ สหพันธ์รัฐ หรือหลายรัฐมารวมกันแล้วเรียกชื่ออ่ืน ๆ ไทยมีรูปแบบการปกครอง เป็นแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า “ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
  ที่เอารูปแบบของรัฐและรูปแบบของรัฐบาลมาเล่าให้ฟังแบบสั น ๆ ก็เพราะเรื่องนี เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่ก้าลังจะมีขึ น พรรคการเมืองใด นักการเมืองคนใดที่เตรียมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้ทราบไว้ก่อน 
รัฐธรรมนูญไทยตั งแต่ฉบับ 2475 จนถึงฉบับ 2560 ไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองเลย เพราะเห็น
ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดของประเทศ สอดคล้องกับประวัตศาสตร์และสังคมไทย 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 1 “ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ “ และ มาตรา 2 
“ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “ 
ที่ต้องท้าความเข้าใจในเร่องนี ก่อน เพราะจะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้าลังจะเกิ ดขึ น ตามด้วยข้อเรียกร้อง
ของฝ่ายค้าน ฝ่ายนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่า “ เยาวชนปลดแอก” ต่อมามีคนช่วยยกระดับให้เป็น “ประชาชนปลด
แอก” ล่าสุด รัฐบาลประกาศที่จะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐบาลฉบับนี  ส่วนจะแก้ประเด็นไหนบ้างก็ไปตกลงกันอีกทีรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับนั้นสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เมื่อสภาพแวดล้อมของประเทศเปลี่ยนไป คนที่ร่างรัฐธรรมนูญตั งแต่ฉบับแรกก็ไม่
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สามารถท้านายได้ว่าประเทศในเวลาข้างหน้าจะเป็นอย่างไร นอกจากประเมินเอาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจตรงบ้างไม่
ตรงบ้าง นอกจากนั น คนร่างไม่สามารถที่จะร่างให้ถูกใจทุกคนได้ ต้องท้าตามเสียงส่วนใหญ่ ในเวลาต่อมา หากพบว่า 
รัฐธรรมนูญที่ร่างไว้เป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศ ก็สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและ
ตามความต้องการของประชาชนได้ และต้องเข้าใจด้วยเช่นกันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ กต็้องท ายากกว่าการแก้ไขกฎหมายธรรมดา ไม่ใช่ว่านึกอยากจะแก้ก็แก้ได้ง่าย ๆ ถ้าเป็นอย่างนั นบ้านเมืองคง
วุ่นวาย 

รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีบทและมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญด้วยกันทั งนั น รัฐธรรมนูญฉบับปี 
2560 ก็เช่นเดียวกัน ก าหนดไว้ในหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 และ 256 แม้มีเพียงสอง
มาตรา แต่ก็มีข้อย่อยอีกมาก ดังนั น การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่ของง่ายอย่างที่หลายคนคิด การแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญตามฉบับปี 2560 นั น ให้ดูที่มาตรา 255 “การแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้” 

คนที่จะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 ต้องอ่านมาตรานี ก่อน อย่างไรก็ดี เชื่อว่า คงไม่มีใครคิดแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 1 และ 2 ส่วนมาตรา 256 (1-9 )เป็นการก้าหนดหลักเกณท์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในช่วง
เวลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน้าร่างใหม่ทูลเกล้าฯ นั น ให้ดู (8) ดี ๆ หากมีคนสงสัยว่ามีการแก้ไขเพ่ิมเติม (1) หมวด 
1 (รูปแบบของรัฐ) (2) หมวด 2 (รูปแบบการปกครอง) หมวด 15 (การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ) รวมทั งสงสัยว่าจะมี
การแก้ไขเพ่ิมเติม (4) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด้ารงต้าแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ (5) หน้าที่หรืออ้านาจ
ของศาลหรือขององค์กรอิสระ หรือ เรื่องที่ท้าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  “ต้องจัดให้มีการออก
เสียงประชามติ” ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน้าขึ นทูลเกล้า สรุปว่า ก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องท าประชามติ แต่
เมื่อแก้ไขแล้วและมีคนสงสัยย่ืนเรื่องเสนอขึ้นมา ต้องท าประชามติ 

นอกจากนั น กอนที่นายกรัฐมนตรีจะน้าร่างแก้ไขขึ นทูลเกล้า ฯ ยังมีช่องทางอ่ืนด้วยที่คนขี สงสัยสามารถท้าได้ 
คือ ส.ส. หรือ ส.ว. หรือสมาชิกของสองสภารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ของแต่ละสภา 
หรือของสองสภารวมกัน เสนอต่อประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ใน (9) โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายใน 30 วัน 
เชื่อว่า มีคนขี สงสัยไม่น้อยในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สรุปได้ว่า คนขี สงสัยมีเครื่องมือสองอย่างที่จะใช้แก้ความ
สงสัยของตนได้ คือ (1) การท้าประชามติ (2) ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ทั้งหมดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่จ าเป็นต้องปลุกระดมคนหนุ่มสาวลงถนนอีก 

ตบท้ายบทความวันนี  ขอน้าเสนอข้อสังเกตของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใน
ฐานะ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณท์ และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ที่ว่า  “ ตน
กังวลอยู่เรื่องเดียว คือ ต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ประชาชนจะได้อะไรจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และประเทศ
จะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือไม่ เพราะต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อให้พรรคการเมืองหรือ
นักการเมืองได้ประโยชน์ ซึ่งการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องให้น้ าหนักในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง .......” 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/630048 

https://www.posttoday.com/politic/columnist/630048
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 “บิ๊กตู่” ขยับเกม “แก ้รธน.” 
 
 
 
 

 
 
   

ในระหว่างที่ความชัดเจนจากการปรับเปลี่ยนต้าแหน่งรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 2/2” ยังต้องร้อง
เพลงรอกันไปต่อ เมื่อ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกกับ
สื่อมวลชนว่า ยังไม่ได้ทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ชุดใหม่ 
  ปรากฏว่า อีกหนึ่งแนวรบที่ตัวพล.อ.ประยุทธ์ เองไม่อาจนิ่งนอนใจ นั่นคือการแก้รัฐธรรนูญ เนื่องจากก้าลังโดน
กดดันทั งจาก “ม็อบนักศึกษา” ที่เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาล และการเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ คือ 1ใน3 ของเงื่อนไข ที่
กลุ่มนิสิต นักศึกษา หยิบยกขึ นมากดดันรัฐบาล จัดกิจกรรมตามพื นที่ต่างๆ โดยต่อเนื่อง 
  แน่นอนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั น ย่อมไม่ใช่เรื่องท่ีจะเกิดขึ นและยุติลงอย่างรวดเร็วตามเสียงเรียกร้องและแรง
กดดัน เพราะอย่างที่ “ทีมข่าวคิดลึก” เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี  แล้วว่ากว่าที่จะจบสิ นกระบวนการ ย่อมต้องเจอกับ
อุปสรรค ชิ นใหญ่นั่นคือ “ส.ว.” ที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี แล้วว่า ถ้าฝ่ายการเมืองคิดจะมา “แตะ” ส.ว. ก็คงไม่ต้อง
พูดคุยกัน 
  ล่าสุดมีความคืบหน้าที่น่าจะเป็นสัญญาณให้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้พอดีใจได้บ้างว่า นายกฯประยุทธ์ เริ่ม “ขานรับ” 
ในสิ่งที่ร้องขอ รวมทั งยังเห็นด้วยกับข้อเสนอของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  “จุดยืนของผมคือ ให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการท้างาน วันนี ให้เป็นเรื่องการพิจารณาในระดับ กมธ.ก่อน 
คาดว่าจะมีการเสนอญัตติของฝ่ายค้านเข้ามา ทางฝ่ายรัฐบาลเองพร้อมที่จะร่วมมือในกลไกต่างๆ เหล่านี ในสภา ฯเพราะ
เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลมีส่วนร่วมตรงนี ในฐานะเป็นฝ่ายบริหาร หากมีการเสนอร่างเข้ามา ก็จะมีร่างของ
รัฐบาลเสนอควบคู่ไปด้วย” (4 ส.ค.63) 
  และแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะยืนยันว่าการสนับสนุนให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 นั นจะไม่เกี่ยวข้องกับการ
ออกมาเคลื่อนไหวของม็อบนักศึกษา ก็ตาม แต่อย่างที่สุดจะเห็นว่า นี่คือการ “ปลดชนวนระเบิด” ทีละเปลาะ เพ่ือไม่ให้
ลุกลาม จัดชุมนุมกันไม่เลิกไม่รา 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200804/fa75fae2b85bcb056f3a56aa49d9eb67250e4626124572766d3f9033ac41eeb4.jpg?itok=s5MV52Ev
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 อย่างไรก็ดี การขยับเกมแก้รัฐธรรมนูญจากบิ๊กตู่ ซึ่งเป็นฉบับที่ทุกคนต่างรู้ดีว่า “แก้ไม่ง่าย” เพราะ “กับดัก” ถูกวาง
เต็มไปหมด อีกด้านหนึ่งยังเป็นเพราะ “พรรคพลังประชารัฐ” ในฐานะพรรคแกนน้ารัฐบาลเองต้องการลด “แรงเสียด
ทาน” จาก “พรรคประชาธิปัตย์” ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน 
  เพราะต้องไม่ลืมว่า เวลานี  พรรคประชาธิปัตย์เองก็ถูก สังคมและ “พรรคเพ่ือไทย” ตั งค้าถามถึงจุดยืนที่พรรค
ประชาธิปัตย์เคยประกาศเอาไว้ ว่าการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 คือ “เงื่อนไข” ข้อหนึ่ง ที่มีความส้าคัญ และเชื่อว่าพรรค
พลังประชารัฐ จะรักษาค้าพูด ประชาธิปัตย์ จึงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล กับพรรคพลังประชารัฐ โหวตหนุน พล.อ.
ประยุทธ์ ให้ได้นั่งนายกฯ จนลุล่วง 
  ดังนั นเมื่อการอยู่ร่วมรัฐบาล จนครบขวบปีผ่านพ้นไปแล้ว เสียงเรียกร้องจากม็อบนักศึกษาที่เคลื่อนไหวขับไล่
รัฐบาล ยื่นเงื่อนไขที่รัฐบาลเองไม่อยากขยับ ด้วยการบีบให้เริ่มนับหนึ่งในการแก้รัฐธรรมนูญ ดังมากขึ น ทุกขณะ หาก
นายกฯยังไม่ด้าเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง แรงกดดันที่จะพุ่งเข้าใส่ ย่อมจะมาจากม็อบนักศึกษา ผสมปนเปไปถึง พรรค
ประชาธิปัตย์เองท่ีก้าลังถูกสังคม ลุกขึ นมาทวงสัญญา ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/174506 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/174506
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วันท่ี 5 สิงหาคม 2563 - 14:45 น. 

ยุทธศาสตร์และยุทธวิธขีองประธานาธิบดีทรมัป์ กับการเลือกตั้งในเดอืนพฤศจิกายนนี้ 
โดย :โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ 

 
 
 
  
 
 

หากเปรียบการเลือกตั งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 3 พฤศจิกายนที่จะถึงนี  เป็นสงครามซึ่ง
เป้าประสงค์ที่สูงสุดคือชัยชนะ ส่วนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่เป็นเครื่องมือที่จะน้าไปสู่ชัยชนะตามหลักการของ จอมพล
อาร์ชิบัลด์ เพอซิวาล วาเวล ผนวกกับ พลตรีคาร์ล ฟอน เคลาเซวิตซ์ ผู้ก้าหนดความหมายของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีไว้ดังนี คือ 
  ยุทธศาสตร์คือ ศิลปะของการน้าก้าลังทหารเข้าสู่สมรภูมิอย่างได้เปรียบต่อกองทัพของศัตรูเพ่ือน้าไปสู่การชนะ
ส ง ค ร า ม โ ด ย เ น้ น ว่ า ส ม ร ภู มิ กั บ ส ง ค ร า ม นั น  ส ม ร ภู มิ มี ม า ก แ ห่ ง แ ต่ ส ง ค ร า ม มี เ พี ย ง ส ง ค ร า ม เ ดี ย ว  
ดังนั น จึงไม่จ้าเป็นต้องชนะในทุกสมรภูมิก็ได้ ส่วนยุทธวิธีคือ ศิลปะของการใช้ก้าลังทหารในสมรภูมิ 

ส่วนผู้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาที่มีเป้าประสงค์เพ่ือชัยชนะของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี ก็คือตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เอง ซึ่งเขาคือผู้ที่ถูก ดร.แมรี 
ทรัมป์ ผู้เป็นลูกสาวของพ่ีชายแท้ๆ ของประธานาธิบดีทรัมป์เขียนหนังสือเปิดโปงชีวิตในครอบครัวทรัมป์ออกจ้าหน่าย
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี เอง โดยหนังสือเล่มนี ขายไปแล้วกว่า 1 ล้านเล่ม ชื่อว่า “มากเกินไปและไม่เคยพอ : วิธีที่
ครอบครัวของฉันสร้างมนุษย์ที่แสนอันตรายที่สุดในโลก” โดย ดร.แมรี ทรัมป์ เขียนในหนังสือตอนหนึ่งว่า 
“ประธานาธิบดีทรัมป์มีพฤติกรรมประจ้าตัวในการพูดโกหกเป็นปกตินิสัยมาตั งแต่สมัยยังเป็นเด็กเนื่องมาจากความ
ต้องการเอาตัวรอดจากการปกครองอย่างเผด็จการจากพ่อของเขา (ปู่ของ ดร.แมรี ทรัมป์ เอง) นอกจากนี  ยังมีข้อมูล
ของหนังสือพิมพ์ USA Today รายงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ปีที่แล้วระบุว่า ประธานาธิบดีทรัมป์นั นเป็นบุคคลที่มีคดี
ความมากที่สุดในโลก คือเป็นทั งโจทก์และจ้าเลยมามากกว่า 3,500 คดี ทั งในระดับศาลของรัฐบาลสหรัฐ และศาลของ
รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจากรายงานของส้านักข่าวซีเอ็นเอ็นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ปีที่แล้ว อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยแพ้
คดีในศาลวันเดียวกันถึง 5 คดี โดยที่เขามิได้แสดงอาการสะทกสะท้านหรือวิตกกังวลแม้แต่น้อย เพราะความเคยชินที่
เป็นโจทก์และจ้าเลยคดีต่างๆ ในศาลมาอย่างช่้าชองแล้วนั่นเอง 

ดังนั น การก้าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์เกิดขึ นเนื่องจากผลส้ารวจความเห็นบรรดาชาว
อเมริกันที่ลงทะเบียนเลือกตั งแล้วของ 2 องค์การสื่อมวลชนคือ ABC News กับ Washington Post ปรากฏว่า นายโจ 
ไบเดน ผู้สมัครชิงต้าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตมีคะแนนนิยมน้าประธานาธิบดีทรัมป์ ถึง 55% ต่อ 
40% ผลโพลล่าสุดถือว่าคะแนนนิยมของไบเดินทิ งห่างทรัมป์ค่อนข้างมากและใกล้เคียงกับโพลของส้านักอ่ืนๆ เช่น โพ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg
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ลของส้านักข่าว NBC News/Wall Street Journal และแม้แต่ของส้านักข่าว Fox News ที่สนับสนุน ทรัมป์อย่างแจ้ง
ชัดมาตั งแต่ต้น กลุ่มที่สนับสนุนนายโจ ไบเดน ที่ชัดเจนที่สุดมาจากแถบชานเมืองซึ่งเป็นย่านของชนชั นกลางที่มีหน้าที่
การงานมั่นคงมีความเป็นอยู่ดีกว่าผู้ที่อยู่ในเมือง 
ในกลุ่มนี้ไบเดนได้รับการสนับสนุนมากที่สุดอย่างที่ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตคนอ่ืนๆ ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนโดยมี
คะแนนนิยมมากกว่าทรัมป์ถึง 52% ต่อ 43% 

ยุทธศาสตร์ ใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์คือการลอกเอายุทธศาสตร์การหาเสียงของ นายจอร์จ  
วอล เลซ  อดี ตผู้ ว่ าการรั ฐอลาบามา  4 สมั ย  และอดี ตผู้ สมั คร เข้ าชิ งชั ย ในต้ าแหน่ งประธานาธิบดี ถึ ง 
4 ครั ง และเป็นผู้สมัครในต้าแหน่งประธานาธิบดีเพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้ชัยชนะใน 5 มลรัฐภาคใต้ โดยได้
คะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั ง 46 คะแนน ซึ่งไม่เคยมีผู้สมัครในต้าแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคที่สามที่ไม่ใช่พรรคเด
โมแครตหรือพรรครีพับลิกันสามารถท้าได้ใน พ.ศ.2511 โดยยุทธศาสตร์หลักของนายจอร์จ วอลเลซ จะย ้าในค้าขวัญ
ที่ว่า “Law and order – การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด” โดยเน้นการปราบปรามหนักไปที่คน
ผิวด้าเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ชัดกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งเสริมให้ต้ารวจของเมืองต่างๆ (ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของ
ประธานาธิบดี) ใช้ก้าลังเต็มที่ในการปราบปรามฝูงชนผู้ออกมาทั่วประเทศที่พากันออกมาคัดค้านความโหดร้ายของ
ต้ารวจที่ท้าต่อ นายจอร์จ ฟรอยด์ ชายผิวด้าที่ตายระหว่างถูกควบคุมตัวโดยถูกต้ารวจผิวขาวใช้เข่ากดที่คอจนนายจอร์จ 

ฟลอยด์ หายใจไม่ออกและตายไปในที่สุด นอกจากนี  ประธานาธิบดีทรัมป์ยังสั่งให้ก้าลังทหารของสหรัฐที่ใต้
บังคับบัญชาของประธานาธิบดีจ้านวน 30,000 นาย ให้เข้าไปช่วยปราบปรามฝูงชนตามเมืองต่างๆ ทั งท่ีนายกเทศมนตรี
ของเมืองเหล่านั น (อาทิ เมืองพอร์ตแลนด์, แคนซัสซิตี , ชิคาโก, แอลบูเคอร์คี) ไม่ได้ร้องขอเลย 
การใช้ยุทธศาสตร์ในการหาเสียงของ จอร์จ วอลเลซ เมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาของประธานาธิบดีทรัมป์สังเกตได้ชัดจาก
การน้าการปราศรัยของนายจอร์จ วอลเลซ หาเสียงเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้วมาเทียบกับค้าปราศรัยและทวีตของ
ประธานาธิบดีทรัมป์มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะการเน้นถึงพวกอนาธิปไตย (anarchists) จะเป็นเป้าโจมตีมาก
ที่สุด จนลูกสาวของนายจอร์จ วอลเลซ ชื่อ นางเพ็กกี  วอลเลซ เคนนาดี ได้ออกมาชี ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์นี มุ่งไปที่ผู้ใช้
แรงงานผิวขาวที่ยากจนที่มีความรู้สึกว่าถูกรัฐบาลทอดทิ งและความหวาดเกรงของคนเหล่านี ที่บรรดาคนผิวด้าจะเข้ามา
อยู่อาศัยในละแวกบ้านของคนผิวขาวเหล่านี นั่นเอง 

ครับ ! ดูท่าว่าประธานาธิบดีทรัมป์ท่าจะแพ้แน่ๆ เสียแล้ว เพราะถึงขนาดไปขุดเอายุทธศาสตร์ที่เก่าแก่กว่า
ครึ่งศตวรรษมาปัดฝุ่นใช้อีกครั้ง ทั้งๆ ที่ครั้งที่แล้วที่ใช้ก็ไม่ได้รับชัยชนะ ดังนั้น ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน
เดือนพฤศจิกายนนี้คงจะฟันธงได้แน่นอนแล้วว่าผู้ใดจะชนะในครั้งนี้ 
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