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รวมข่าว กกต. 
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ข่าวประจ าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุดารัตน์" ควง"ฟิล์ม" ช่วย"สลิลทิพย์" หาเสียงบางบ่อ 9 
2 แนวหน้าออนไลน์ 'สุดารัตน์'ควง'ฟิล์มรัฐภูม'ิอ้อนขอคะแนน เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ชาวบ้าน

แห่ ให้ก าลังใจ 
10 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “วิษณ”ุ แจงขั้นตอนแก้รัฐธรรมนูญ 11 
4 ไทยรัฐออนไลน์ โปรดเกล้าฯ ครม.บิ๊กตู่ 2/2 "ดอน" ผงาด รองนายกฯ ควบ รมว.ตา่งประเทศ 13 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สมชยั'ให้คะแนนครม.ใหม่ เศรษฐกิจลุงตู่2/2จะไหวหรือ 14 
6 ส านักข่าวไทยออนไลน์ คน GEN กล้า ยื่นข้อเสนอขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 15 
7 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ยืนยัน พปชร.พร้อมแก้ไข รธน. 16 
8 ไทยรัฐออนไลน์ "พัชรินทร์" ยัน พปชร.มุ่งม่ัน แก้ไขรธน.ตามข้อเรียกร้อง ขอรอรายงาน 

กมธ. 
17 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ นศ.มศว.บุกเดี่ยวท ากิจกรรมยืนชมสภา ชี้สร้างนานหวั่นเจอค่าโง่! 18 
10 มติชนออนไลน์ ‘ไอลอว์’ เปิดโต๊ะล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน 7 ส.ค. 19 
11 มติชนออนไลน์ “ปิยบุตร” เลคเชอร์! “ชาติ”คืออะไร เกิดและพัฒนามาได้อย่างไร? ในมุมวิชาการ 20 
12 มติชนออนไลน์ ‘ช านาญ’ แย้ง ‘วิษณ’ุ พ.ร.บ.ประชามติฯ ไม่ต้องร่างใหม่ ชี ้รบ.หวงัแก้รธน.

แค่ส่วนได้เปรียบ 
22 

13 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร"ชวนจับตา"บิ๊กตู่"น าครม.ถวายสัตย์ฯค าปฏิญาณตามรธน.หรือไม่ 24 
14 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เฉลิม"มาแล้ว! ชง 3 ข้อทางออกประเทศไทย มั่นใจ ทุกฝ่ายสนับสนุน 25 

15 แนวหน้าออนไลน์ ‘จรุินทร์’ติวเข้ม‘เลือดใหม่ ปชป.’ เตรียมส่งลงสมัครระดับชาติ-ท้องถิ่น 27 
16 แนวหน้าออนไลน์ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนเพิกถอนค าสั่งปลด'วิชัย' มือรับโอนหุ้นชินคอร์ป 28 
17 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ปชป.พร้อมดันคนรุ่นใหม่ลงสนามเลือกตั้ง 30 
18 ส านักข่าวไทยออนไลน์ วิปรัฐบาลขอให้รอกมธ.ศึกษาแก้รธน.ฯ 31 
19 ไทยโพสต์ออนไลน์ จบได้ด้วยการเจรจา!เสื้อแดงแนะนายกฯลงพ้ืนที่รับฟังนักศึกษาด้วยตัวเองเร่ง

แก้รธน.-ยุบสภาฯ 
32 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง – เลือกตั้ง ปากน้ า นวัตกรรม “อนาคตใหม่” ผ่าน

ทาง ก้าวไกล 
33 

2 ไทยรัฐออนไลน์ เขียนรัฐธรรมนูญใต้ประชามติ 34 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ยุติธรรมเหนือการเมือง 35 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ลุงตู่ชูธงเขียว 37 
5 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง - ซื้อเวลาแก้ รธน. 38 
6 ข่าวสดออนไลน์ รัฐธรรมนูญ 2560 : 4 ปีประชามติ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” แต่ 

“เยาวชนไม่ได้เลือก” 
40 

7 มติชนออนไลน์ วิกฤตรัฐธรรมนูญ โดย : สมหมาย ปาริจฉัตต์ 44 
8 มติชนออนไลน์ นิวส์โน้ต : เหมือนจะง่าย! 46 
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วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศ.สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้บริหารของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรีและร่วมติดตามการ

ด าเนินงานกิจกรรมหมู่บ้านศีล 5 ในพ้ืนที่หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีนายมนัส ไหวพริบ ผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดลพบุรีและคณะให้การต้อนรับ ณ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่ม ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัลพบรุี 
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วันที่ 6 สิงหาคม 63 เวลา 13:30 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและคณะ 

เดินทางมาตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดระนอง และร่วมประชุมหารือ รับฟังปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ พร้อมกับชี้แจงการพัฒนาองค์กรซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเพ่ือให้บุคลากร

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสวัสดิการที่ได้มาตราฐาน  ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ าจังหวัดระนอง 

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ตรวจเยีย่มส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัระนอง 
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นที่ 7 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและคณะ 
พบปะหารือนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งแรกตามกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่นฉบับใหม่ ในการนี้ นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ระนอง ร่วมประชุมด้วย ณ ศาลากลางประจ าจังหวัดระนอง 
 
 

 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
พบปะนายจตพุจน ์ปยิมัปตุระ ผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง  
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วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ควบคุมก ากับ

ดูแลการศึกษาดูงานหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (รุ่นที่ 2) ณ การประปานครหลวง ส านักงาน

ใหญ่ กรุงเทพฯ  และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  

 

ผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลอืกตัง้ 
ควบคมุก ากบัดแูลการศกึษาดงูานหลกัสูตรการบรหิารงานต าแหนง่อ านวยการระดบัตน้ 
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ข่าวอ้างอิง 
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พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 20.23 น. 

"สุดารัตน์" ควง"ฟิลม์" ช่วย"สลลิทิพย์" หาเสยีงบางบ่อ 

 

 

 

 

 

  

“คุณหญิงสุดารัตน์”ควง” ฟิลม์ รัฐภูมิ”ไปบางบ่อ สมุทรปราการ ขอคะแนนเสียงให”้สลิลทิพย”์ในการลต.ซ่อม 9 ส.ค. 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 6 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพ่ือไทย 
พร้อมด้วย นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) อดีตดารานักแสดง ได้ลงพ้ืนตลาดเตียกุ่ยฮวด ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ   
จ.สมุทรปราการ เพ่ือช่วย นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์  ผู้สมัคร สส.สมุทรปราการเขต 5 หมายเลข 3 จากพรรคเพื่อไทย  ขอ
คะแนนเสียงกับคนบางบ่อ ในการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 9 ส.ค. 63 ที่จะถึงนี้  บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดา
สาวโรงงาน แห่ถ่ายภาพกับฟิล์ม รัฐภูมิ  เป็นระยะในช่วงเวลาเดียวกัน  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย ได้เดินทางมาลงพ้ืนที่ ช่วยนายมานะ บุญนาค  ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต5 หมายเลข 1 จากพรรคเสรี
รวมไทย หาเสียง ในตลาดเตียกุ่ยฮวดด้วยเชนกันกระทั่ง 2 พรรคเดินมาเจอกัน คุณหญิงสุดารัตน์  ได้เดินเข้าไปทักทาย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และพูดคุยกันด้วยพักหนึ่งใบหน้าที่ยิ้มแย้ม  ก่อนจะแยกย้ายไปขอคะแนนเสียงกันต่อ 

 

อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/788622 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/788622
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สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.05 น. 

'สุดารตัน์'ควง' ฟิลม์รฐัภมูิ' อ้อนขอคะแนน เลือกตัง้ซ่อมสมทุรปราการ ชาวบ้านแห่ ให้ก าลงัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"สุดารัตน์"ควง"ฟิล์มรัฐภูมิ" เดินตลาด "บางบ่อ" อ้อนขอคะแนน เลือกตั้งซ่อม สมุทรปราการ ชาวบ้าน แห่ให้
ก าลังใจอวยพร ให้ได้เป็น ส.ส.ฝาก แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ยาเสพติดที่ระบาดหนัก 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดสมุทรปราการ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย 
พร้อมด้วย นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพ่ือไทย ลงพ้ืนที่ช่วยนางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ ผู้สมัครส.ส.จังหวัด
สมุทรปราการพรรคเพ่ือไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมี
อดีตส.ส. พรรคเพ่ือไทยร่วมหาเสียงด้วย โดยคณะได้ลงพ้ืนที่ตลาด"เตียกุ่ยฮวด" เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพ่ี
น้องประชาชน ผู้ค้าผู้ขาย ซึ่งก าลังประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ  

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ได้เน้นย้ าให้เลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย ซึ่งมีศักยภาพเข้าไปท าหน้าที่ในสภา
ผู้แทนราษฎร และถึงแม้จะท าหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน แต่ความตั้งใจที่จะท าหน้าที่เป็นปากเสียงให้ประชาชนใน
เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ จะท าให้พ่ีน้องในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับประโยชน์ได้รับการแก้ไข น าความทุกข์ น าผลกระทบที่
เกิดขึ้นไปบอกกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันยืนยันว่าการเลือกผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทยจะช่วยย้ าให้เห็นถึง
สัญญาณที่ประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง และจะเป็นผู้ที่เข้ามาอาสาพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ แก้ไขความทุกข์ยาก
ให้หมดไป จึงขอโอกาส นางสลิลทิพย์ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนโดยตลอดการเดินหาเสียง มีพ่ีน้องประชาชน 
พ่อค้าแม่ขายให้ความสนใจเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชม ถึงบทบาทการท างานที่ผ่านมา โดย
อวยพรให้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนท าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรตามความตั้งใจ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/510155 
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6 สิงหาคม 2563 

“วิษณ”ุ แจงข้ันตอนแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 

ท าเนียบฯ 6 ส.ค.-“วิษณุ” แจงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มี 2 วิธี คือการแก้ไขรายมาตรา กับการแก้ไขเป็น
หมวด ที่ต้องท าประชามติ เผยหากท าประชามติ กกต.ต้องไปยกร่างกฎหมายประชามติก่อน ระบุรัฐบาลมีธงแก้
รัฐธรรมนูญเพราะพบปัญหาในการบริหารงาน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่หากต้องมีการท าประชามติ
จะต้องเสียงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท ว่า หากต้องมีการท าประชามติก็จะต้องใช้งบประมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับ
การเลือกตั้ง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกแก้รัฐธรรมนูญในแบบไหน ซึ่งมี 2 วิธี ๆ ที่ 1 คือ การแก้ไขรายมาตรา หรือ วิธีที่ 2 
คือ การแก้ไขเป็นหมวด อาทิ หมวด 1 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมวดทั่วไป หมวด 2 เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ หรือ หมวด 
15 เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงคุณสมบัติต้องห้าม องค์กรอิสระ ซึ่งการแก้ไขส่วนเหล่านี้จะต้องท าประชามติ 
ซึ่งอาจมีความยุ่งยากและใช้เวลา 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากมีการท าประชามติ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดหางบประมาณ และ
ต้องจัดท ากฎหมายประชามติ เพราะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ที่ผ่านมาเคยออกกฎหมายเกี่ยวกับท าประชามติ
มาแล้ว แต่ครั้งนั้นเป็นการออกตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนและยกเลิกไป เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญเปลี่ยน กฎหมายการลง
ประชามติก็ใช้ไม่ได้ 

นายวิษณุ กล่าวว่า กกต.เคยส่งร่างกฎหมายประชามติ มายังรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 1 เมื่อปี 2562 ซึ่งรัฐบาล
เตรียมที่จะเสนอสู่รัฐสภา แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หมดวาระ และเปลี่ยนรัฐบาล กกต.จึงขอน าร่างกฎหมาย
ประชามติไปปรับปรุง จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ส่งกลับมา แต่ตนได้รื้อดูกฎหมายประชามติเก่า ว่าจะสามารถน ากลับมาใช้ได้
หรือไม่ พบว่าไม่ได้ เนื่องจากติดล็อคกับรัฐธรรมนูญอ่ืน ซึ่งหลังจากนี้ กกต.จะเป็นผู้ด าเนินการ และก็ต้องปรับปรุงจาก
บทเรียนที่พบในการท าประชามติท่ีผ่านมา 
นายวิษณุ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มี 2 ทางเลือกดังกล่าว ซึ่งข้อเสนอให้แก้ไขมาตรา 256 ก็คือการแก้หมวด 15 
ซึ่งอยู่ในวิธีที่ 2 ตนไม่ขอตอบว่าการท าประชามติโดยใช้งบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท จะคุ้มค่าหรือไม่ เพราะหากมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไข ก็ต้องคุ้ม เหมือนกับที่ฝ่ายค้านให้ความเห็นว่า หากมีเหตุผลที่ต้องเสีย มีความจ าเป็นก็ต้องท า แต่
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อีกฝ่ายหนึ่ง มองว่าเป็นการสิ้นเปลืองเงินในยุคนี้ หากไม่จ าเป็นจริง ๆ และไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ที่น าไปสู่การท าประชามติ ไม่ได้ท าแค่ครั้งเดียว เพราะหากมีการตั้ งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เมื่อร่าง
รัฐธรรมนูญเสร็จ ก็ต้องน าไปลงประชามติอีกครั้ง 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางของการแก้รัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานยังไม่เสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าอยู่ระหว่างรอข้อเสนอให้ส่งมาว่าจะแก้ไขราย
มาตรา หรือแก้ไขทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลมีความคิดอยู่แล้วว่าจะท าอะไร แต่ขอรอฟังเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ขณะนี้เท่าที่
ทราบฝ่ายค้านคิดจะแก้อย่างหนึ่ง รัฐบาลคิดจะแก้อีกอย่างหนึ่ง และพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้คิดตรงกัน ขณะที่ ส.ว.ก็คิด
จะแก้ไขเช่นกัน 

“ เมื่อเข้าสู่สภา ต้องใช้ 2 สภา ส.ส.บวก ส.ว.ประมาณ 750 คน การโหวตจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินครึ่งถึง
จะผ่าน คือ 375 เสียง ซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย และการนับคะแนน เสียงของ ส.ว.250 ต้องมีเสียงเห็นชอบ
กับแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาด้วย 1 ใน 3 หรือประมาณ 80 เสียง และหากเข้าสู่วาระ 3 ก็จะย้อนไปนับเสียงของฝ่ายค้าน
ต้องมีเสียงเห็นชอบด้วย และหากได้ข้อสรุปว่าจะแก้ในรูปแบบไหน เป็นวิธี 1 ก็น าขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากเป็นวิธีที่ 2 ก็
จะต้องไปท าประชามติ ซึ่งต้องตกลงกันให้เข้าใจก่อน ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาในสภา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะ
แก้ในรูปแบบใด” นายวิษณุ กล่าว 
นายวิษณุ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไม่จ าเป็นต้องยึดข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ชุดของนายพีระพันธุ์ทั้งหมด แต่หาก
ถามใจรัฐบาลมีธงอยู่แล้วว่าจะแก้อะไร เพราะเมื่อบริหารงานมาตั้งแต่ปี 60 ก็พบปัญหา พรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นปัญหา
ตรงกัน โดยเฉพาะ ม.144 เพราะไปเปลี่ยนอ านาจ ส.ส.ในการพิจารณางบประมาณ ซึ่งเชื่อว่าหากจะแก้มาตรานี้ก็จะมี
เสียงเห็นชอบอย่างท่วมท้น 

เมื่อถามว่าการตั้ง สสร.นั่นหมายถึงการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญหมวด 
15 ไม่ได้พูดถึง สสร. ดังนั้นการตั้งสสร.เพ่ือแก้รัฐธรรมนูญ คือ เท่ากับไปแก้ ม.256 ในหมวด 15 แต่หากมีการแก้แค่บท
เฉพาะกาล ก็ไม่ต้องน าไปสู่การท าประชามติ อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่เคยพูดว่าไม่ต้องการให้มีการตั้ง สสร. เมื่อถามว่า
รัฐบาลจะตั้งคณะท างานขึ้นมาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ได้คิด เพราะยังไม่รู้จะรับมือในเรื่องใด ตอนนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการรับฟัง และใช้ความเห็นจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งคิดว่าจะมีการพิจารณากันในสมัยประชุมหน้า 
เพราะสมัยประชุมนี้เหลือระยะเวลาอีก 1 เดือน ซึ่งเป็นการประชุมร่วม และต้องใช้เวลาในการพิจารณางบประมาณและ
อีกหลายเรื่อง  

 
อ้างอิง :  https://tna.mcot.net/politics-491678 
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6 ส.ค. 2563 14:08 น. 

โปรดเกล้าฯ ครม.บิก๊ตู ่2/2 "ดอน" ผงาด รองนายกฯ ควบ รมว.ต่างประเทศ 
 
 
 

 
 

 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ โปรดเกล้าฯ ครม.บิ๊กตู่ 2/2 ใหม่ แล้ว "ดอน" รองนายกฯ ควบ รมว.ต่างประเทศ 

ขณะ "สุพัฒนพงษ์" รองนายกฯ ควบ รมว.พลังงาน "ปรีดี" รมว.คลัง "อนุชา" รมต.ประจ าส านักนายกฯ ส่วน "นฤมล" 
รมช.แรงงาน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพ่ือบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น 

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางต าแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนต าแหน่ง
ที่ว่างและเพ่ิมเติมบางต าแหน่ง เพ่ือความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกต าแหน่งหนึ่ง 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1904951 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-491934 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/439373?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1904951
https://www.thairath.co.th/news/politic
https://tna.mcot.net/politics-491934
https://www.komchadluek.net/news/politic/439373?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439373?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.18 น. 

'สมชัย'ให้คะแนนครม.ใหม่  
เศรษฐกิจลุงตู่2/2จะไหวหรือ 
 
 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เขต 2 จ.
สมุทรสาคร พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุ
ว่า สงสารใครดี ดูประกาศ ครม.ชุดใหม่แล้ว มีรองนายกใหม่ 2 คน คือ ท่านดอน ควบ รองนายก กับ รมต.ต่างประเทศ 
และ คุณสุพัฒนพงษ์ ควบรองนายกกับ รมต.พลังงาน ซึ่งไม่เห็นตรรกะในการคิดว่า จะควบรองนายกไปท าไม คุมงาน
ท างานในกระทรวงตัวเองให้ดีก็เหนื่อยแล้ว มาเป็นรองนายกอีก หรือคิดว่าจะมาแล้วท าหน้ าที่ประสาน เจ้ากระทรวง
ต่างๆ ที่นายกมอบหมายได้ ไม่ได้ปรามาสคุณดอนและคุณสพัฒนพงษ์นะ แต่ขนาดคุณสมคิด ที่ว่าเขี้ยว ยังส่ายหน้าเลย 
  คุณสุพัฒนพงษ์ หนึ่งคน แทน ดร.สมคิด บวก คุณสนธิรัตน์ คิดในเชิงสมการ แล้วคงยากที่จะเทียบเท่า แล้ว 
เศรษฐกิจยุคลุงตู่ 2/2 จะไปไหวหรือ 

คุณปรีดี มีดีกรี นายแบงค์พอเชื่อถือได้ มาดูแลกระทรวงการคลัง แต่การเงินและการคลัง มันไม่เหมือนกัน ท่าน
คงต้องเหนื่อยศึกษาเรียนรู้สักพัก รมต.เอนก ได้อยู่ถูกที่ถูกทางแล้ว จากนี้ต้องรอดูฝีมือแล้ว ว่างานก็ถนัด จะท าอะไรให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกับมหาวิทยาลัยขาลงได้บ้าง ตลอดจนจะสร้าง innovation ใหม่ๆอะไรให้กับประเทศสมดังชื่อ
กระทรวงได้อย่างไร แต่หากเทียบกับ รมต.สุวิทย์ ท่านเดิม ผมกลับมองว่า รมต.สุวิทย์ รู้จริงในเรื่องนวัตกรรมและ
แนวความคิดใหม่ที่จะใช้กับธุรกิจกับการยกเครื่องประเทศมากกว่า 
  คุณอนุชา มาเป็น รมต.ส านักนายก ส่วนตัวผมรู้จักดีทั้งคุณอนุชา และคุณเทวัญ รมต.ที่ออกไป แต่หากให้
คะแนนตอนยังไม่ได้ท างานท้ังคู่ ผมชอบบุคลิก การเข้าสังคม และความมุ่งมั่นของคุณเทวัญมากกว่า 
  สุชาติ ชมกลิ่น มาในโควต้า พปชร.จากมุ้งพลังชล ต้องรอดูฝีมือเพราะยังไม่เคยเห็นผลงาน เทียบดีกรีกับหม่อม
เต่าเดิมคงไม่ได้ เพราะรายนั้นเป็นถึงอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ 
  ดร.นฤมล ที่ใครๆชอบว่าเธอว่าท างานโฆษกไม่ดี รอบนี้ได้เป็น รมช.แรงงานเหมือนของแถม ที่ไม่รู้จะได้แปะ
ตรงไหน แต่คงต้องรอดูฝีมือเธอครับ ให้คะแนน ครม.ที่เข้ามาใหม่ดังนี้ 
คุณสมบัติ B 
ความสามารถในการท างานที่ตรงกับความสามารถ B ถึง B- 
ความหวังของประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ C ถึง D+ 
ภาพของรัฐบาลที่ดีขึ้นในสายตาประชาชน D 
ดูแล สงสารลุง พักเถอะครับ อย่าทุรัง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788550 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/788550
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6 สิงหาคม 2563 

คน GEN กล้า ยื่นข้อเสนอขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 

 

 
 
 

รัฐสภา 6 ส.ค.-ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน รับ 5 ข้อเสนอคน GEN กล้า หวังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร รับจดหมายร่วมแสดงความคิดเห็นจากนายอัครชัย ชัยมณีการเกษ ประธาน
คน GEN กล้า รุ่นที่ 1 และคณะ ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ข้อ คือ 1.ท าไม Startups ยังไม่มี Unicom แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่มาจากการขาดการสนับสนุนอย่างเข้มข้นของภาครัฐ 2.การศึกษาเท่าเทียม จุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่
แท้จริง 3.ปัญหาแรงงานไทยกับสิทธิมนุษยชน สวัสดิการและโอกาสในภาคแรงงาน 4.แผนน าเสนอ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ” 
เพ่ือชูศักยภาพที่แท้จริงของท้องถิ่น สร้างรายได้กลับคืนชุมชน และ 5.Soft Power ว่าด้วยการน าความเป็นไทย 
(Thainess) มาสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้คนไทย 

นายอัครชัย กล่าวด้วยว่า คน GEN กล้า ได้ร่วมท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในแต่ละด้าน 
และได้น าความรู้ความคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ ผลิตออกมาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าว โดยผ่านการคัดกรองมา
จากกิจกรรม Hackathon จาก 53 เรื่อง เหลือเพียง 5 หัวข้อหลักเท่านั้น และหวังอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการ
น าเสนอนโยบายเกี่ยวกับประเด็นส าคัญของประเทศ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น และเชื่อว่าหาก
คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ร่วมกันลงมือท างานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชาติร่วมกัน ด้วยหลักปฏิบัตินิยมจะส่งผลให้ประเทศ
ไทยดีขึ้นอีกมาก 

ขณะที่ นายภราดร กล่าวว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายข้างต้นมีความน่าสนใจอย่างมาก และจะน าบรรจุเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเชิญกลุ่มคน GEN กล้า เข้าให้ข้อมูลในวันที่ 14 สิงหาคมนี้.-
ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-491586 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-491586
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6 สิงหาคม 2563 

ยืนยัน พปชร.พร้อมแก้ไข รธน. 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภา 6 ส.ค.-โฆษก พปชร.ยืนยันพลังประชารัฐ พร้อมแก้ไข รธน. ระบุ ขอรอ กมธ.ศึกษาแก้ไขฯ สรุปผล
ก่อน ย้ านายกฯ จริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยันถึง
ความชัดเจนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค ว่า พรรคพร้อมด าเนินการ แต่ขอให้รอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ชุดที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน 
สรุปผลศึกษาการแก้ไขก่อน และเมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว พรรคพลังประชารัฐจะหารือถึงแนว
ทางการเสนอแก้ไขต่อไปว่าจะแก้ไขรายมาตรา หรือ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมายกร่างแก้ไขทั้งฉบับ ก่อน
เสนอวิปรัฐบาล และจะเสนอความเห็นให้รัฐบาลต่อไป 

ส่วนที่มีข้อเรียกร้องให้ยกเลิก ส.ว.ชุดปัจจุบันนั้น น.ส.พัชรินทร์ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้หารือใน
เรื่องดังกล่าว ส่วนการหารือร่วมกับฝ่ายที่เก่ียวข้องนั้น ถือเป็นกลไกที่สามารถท าได้ 
น.ส.พัชรินทร์ ยืนยันด้วยว่า นายกรัฐมนตรี มีความจริงใจ และพร้อมให้ความร่วมมือต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังฝ่าย
ค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี แสดงจุดยืนให้ชัดเจนต่อกรอบเวลาการแก้ไข และวิธีการแก้ไข แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เพ่ือให้เกิดความละเอียดและรอบคอบ.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-492049 
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6 ส.ค. 2563 16:55 น. 

"พัชรินทร์" ยัน พปชร.มุ่งมั่น แก้ไขรธน.ตามข้อเรียกร้อง ขอรอรายงาน กมธ. 
 
 
 
 

 
 
น.ส.พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์  โฆษกพปชร.ยัน พรรค มุ่งมั่นแก้ไข รธน.ตามข้อเรียกร้อง เพ่ือประโยชน์ประชาชน 

ขอรอรายงาน กมธ.แก้ รธน. ย้ า นายกฯ จริงใจให้ความร่วมมือกลไกนิติบัญญัติ เชื่อ ส.ว. ท าหน้าที่เต็มที่ หลังมีข้อเสนอให้ยกเลิก 
"แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ต้องดูว่าเป็นการแก้ไขรายมาตรา หรือแก้ไขทั้งฉบับ 

โดยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ในฐานะที่พรรคพลังประชารัฐ เป็นแกนน าจัดตั้งรัฐบาล จะน ารายงานมา
หารือกันในส่วนของวิปรัฐบาลก่อน เพ่ือที่จะหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุด เสนอต่อรัฐบาล" นางสาวพัชรินทร์ กล่าว 

นางสาวพัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่มีหารือถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ ในการยกเลิกสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) แต่เชื่อว่า ส.ว. มีภารกิจและหน้าที่ตามกระบวนการกลไกอยู่แล้ว ส่วนที่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ในประเด็น
ที่มาของ ส.ว. มองว่าทุกเรื่องต้องเป็นไปตามกลไก ที่สามารถท าได้ ซึ่งแต่ละภาคส่วน และแต่ละส่วนงานได้ท าหน้าที่ของ
ตัวเองอย่างเต็มที ่

ส่วนที่มีฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า นายกรัฐมนตรีควรแสดงความจริงใจ และก าหนดแนวทางให้ชัดเจนต่อการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นางสาวพัชรินทร์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ระบุชัดเจนแล้วว่า พร้อมเต็มที่ในการให้ความร่วมมือกับ
กลไกของนิติบัญญัติ จึงแสดงให้เห็นว่าท่านมีความจริงใจ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้
เวลาในการพิจารณาให้ละเอียดและรอบคอบ 

 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1905105 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2296524 

 

 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1905105
https://www.matichon.co.th/politics/news_2296524
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พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 17.34 น. 

นศ.มศว.บุกเดี่ยวท ากิจกรรมยืนชมสภา ชี้สร้างนานหว่ันเจอค่าโง่! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกนน ามศว.คนรุ่นเปลี่ยน บุกเดี่ยวท ากิจกรรมยืนชมสภา บอก “สวยดีแต่ไม่คุ้มค่า” สร้างนานเกินหว่ันเจอ
ค่าโง่ นัดชุมนุมที่มศว.ประสานมิตร 13 ส.ค. 
  เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา นายสิรภพ พุ่มพ่ึงพุทธ ตัวแทนกลุ่มมศว.คนรุ่นเปลี่ยน เดินทางมา
จัดกิจกรรม “มองสภาใหม่ฝันให้ไกล สร้างไม่เสร็จ” พร้อมท าสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว โดยบอกว่า การมาวันนี้เป็นการมาดูการ
ก่อสร้างรัฐสภา ที่ใช้เวลาก่อสร้างอย่างยาวนาน ว่าจะเกิดความคุ้มค่ากับภาษีประชาชนหรือไม่ และจะเป็นการเสียค่าโง่
ในการก่อสร้างอีกหรือไม่ เพราะไม่ทราบงบประมาณที่แท้จริงว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้ว เนื่องจากที่ผ่านมามีการขอขยาย
ระยะเวลาการก่อสร้างหลายครั้ง และติดขัดปัญหาการเวนคืนที่ดินมาตลอด ซึ่งจากการที่ตนได้มองดูสภาภาพรวมก็
สวยงามดี และจากการที่ตนศึกษาสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีการอิงจากพระพุทธศาสนา ที่ ส.ส.และ ส.ว. ต้องมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต แต่ไม่รู้ว่าวันนี้ปฏิบัติตัวได้ตามแนวคิดดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จ
โดยเร็ว เพราะหากยิ่งล่าช้าก็ไม่รู้ว่าจะมีค่าโง่อีกเท่าไหร่ที่คนไทยต้องจ่าย “อยากตะโกนว่าสภาสวยจริงๆ แต่ยังไม่คู่ควร 
เพราะมันยังไม่คุ้มค่า”นายสิรภพ กล่าว 
  ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสิรภพ กล่าวว่า อยากให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่แล้วยุบสภา และให้นายกรัฐมนตรีรับฟังเสียงและ หยุดคุกคามประชาชน แค่นี้พวกเราก็พร้อมให้ความ
ร่วมมือกับรัฐบาล นอกจากนี้ วันที่ 13 ส.ค. เวลา 17.00 น. กลุ่มมศว.คนรุ่นเปลี่ยนจะจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร โดยจะมีไฮไลท์ส าคัญให้ติดตามต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/788602 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2297007 

https://www.dailynews.co.th/politics/788602
https://www.matichon.co.th/politics/news_2297007
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 - 17:51 น. 

‘ไอลอว์’ เปดิโต๊ะล่า 5 หมื่นชื่อ ยื่นร่างแก้ไขรธน.ฉบับประชาชน 7 ส.ค. 
 

 

 

 

 

 
 
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฏหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ พร้อมด้วย
เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ เครือข่าย People Go เครือข่าย Constitution Advocacy Alliance (CALL) เครือข่าย
คณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เป็นต้น 
เตรียมเปิดตัวแคมเปญ “เข้าชื่อ 50,000 รายชื่อร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ” ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เวลา 
13.00-16.00 น. ที่ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์โดยนายยิ่งชีพ อัชฌา
นนท์ ผู้จัดการไอลอว์ กล่าวว่า ทางเครือข่ายจะร่วมกันแถลงถึงเหตุผลที่มาและความส าคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยจะมีการแถลงรายละเอียดต่างๆของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ เพ่ือเริ่มเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนทั่้ว
ประเทศ ร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างเป็นทางการ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2296935 
 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2296935
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/64856306_10157309290482733_8851016028902129664_n.jpg
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 - 15:17 น. 

 “ปิยบุตร” เลคเชอร์! “ชาติ”คืออะไร เกิดและพัฒนามาได้อย่างไร? ในมุมวิชาการ 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เฟซบุ๊กเพจนายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า อดีตส.ส.และเลขาธิการพรรค
อนาคตใหม่ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก เป็นคลิปการบรรยายเรื่องชาติ ในเชิงวิชาการ โดยได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ชัง
ชาติ?!? ว่าแต่ “ชาติ” คืออะไร?   [ชาติ = ประชาชน ประชาชน = ชาติ ไม่มีประชาชน ก็ไม่มีชาติ ] 

จากค าพูดของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ระหว่างเดินตรวจการแต่งกายชุดพระราชทาน
ของนักเรียน จปร. ว่า “โรคที่เป็นไม่หายคือโรคชังชาติ” รวมทั้งก่อนหน้านี้ในเดีอน ก.พ. 2563 พล.อ.อภิรัชต์ ยังเคย
เปรียบว่าสุนัขทหาร “ซีบร้า” คงกลัวที่จะเป็นมนุษย์ หากเห็นโพสต์ข้อความเกลียดชังชาติในโซเชียลมีเดีย  ค าว่า #ชัง
ชาติ ที่ ผบ.ทบ. น ามาใช้บ่อยครั้งและกล่าวหาว่าประชาชนคนไทยบางส่วนเป็น #โรคชังชาติ แท้จริงแล้วความหมายของ
ค าว่า #ชาติ ในที่นี้คืออะไรกันแน่?  

ชวนมาย้อนฟังการบรรยายพิเศษ ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล “แผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย : บทบาท
ของประชาชนในการสร้างชาติ” (12 ต.ค. 2562) ซึ่งเป็นการบรรยายตอบโต้ พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ที่บรรยายใน
หัวข้อ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” เพียง 1 วันก่อนหน้า ปิยบุตร บรรยายตอนหนึ่งว่า ค าว่า ชาติ หรือ 
Nation มีที่มาจากภาษาลาติน แปลว่า เกิด ค าในภาษาไทยจึงล้อมาจากค าว่า ชาตะ ที่แปลว่า เกิด 

ค าว่า ชาติ มาตุภูมิ ปิตุภูมิ หรือ #แผ่นดินของเรา ก็ดี คือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เพ่ือต้องการสร้าง
จินตนาการร่วมกันของคนในชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยพิจารณาจาก ชาติก าเนิด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ 
ทั้งหมดทั้งหลายน ามาร้อยรัดร่วมกัน และสร้างขึ้นมาให้ร่วมกันเป็นชาติ  ดังนั้นชาติจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ส าคัญในการ
หลอมรวมเอาคนทั้งหลายมาไว้ด้วยกัน ชาติจึงคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันยิ่งใหญ่ ก่อเกิดจากจิตส านึกร่วมกัน 

การสร้างชาติ จึงต้องพูดถึงอดีตว่าเราผ่านการเสียสละมาร่วมกัน และเราจะเสียสละร่วมกันต่อไปอีกในอนาคต  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อพูดถึง “ชาติ” ก็ต้องพูดถึง “คนที่อยู่ในชาติ” ซึ่งคนเหล่านี้อยู่กับปัจจุบัน แต่จะท าอย่างไรให้คนที่อยู่
กับปัจจุบัน คิดถึงอดีต และฝันถึงอนาคตร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องมีข้อเท็จจริงบางอย่างอยู่ในปัจจุบันด้วย 

ค าว่า “ชาติ” เกิดขึ้นเพราะคนยุคหลังเขียนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการสร้างชาติ จึงเขียน
ประวัติศาสตร์ย้อนหลัง เพ่ือบอกว่า สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา รัตนโกสินทร์ เป็นชาติไทยมานานแล้ว ทั้งที่หากย้อนไปใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา คนสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดว่าชาติไทยเกิดมาตั้งแต่ตอนนั้นรูปธรรมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น
ประวัติศาสตร์สกุลแบบกรมพระยาด ารงเดชานุภาพหรือประวัติศาสตร์สกุลอ่ืนๆ ที่ถูกเขียนขึ้น ซึ่งนักประวัติศาสตร์เห็น
ร่วมกันว่าจิตส านึกของค าว่า “ชาติ” เพ่ิงมาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 6 แต่เราคิดว่าชาติไทยมีมาตั้งแต่

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/50-%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%80.jpg
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สมัยก่อน เพราะคนในยุคปัจจุบันต้องการสร้างอดีตร่วมกัน เพ่ือสร้างชาติ การเขียนประวัติศาสตร์จึงเขียนในลักษณะ
ร้อยเรียงถึงความเสียสละเพ่ือปกป้องชาติ 

ค าถามต่อมาคือจะท าอย่างไรให้คนในยุคปัจจุบันเชื่อมั่นในอดีตร่วมกัน และฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงร่วมกัน 
ดังนั้นก็ต้องสร้างปัจจุบัน ความสมัยใหม่ในเรื่องการเมืองการปกครองจะเกิดขึ้นได้ก็คือ Secularization of State คือ 
การถอดรื้อความศักดิ์สิทธิ์ออกไปจากผู้ทรงอ านาจสูงสุด แล้วสร้างหน่วยใหม่ให้กลายเป็นผู้ทรงอ านาจสูงสุดในแต่ละรัฐ
นั่นก็คือประชาชน ประชาชนคือคนทุกคน ไม่รู้กี่ร้อยล้านมาร่วมกันเป็น Unit เดียว เพ่ือจะได้ใช้อ านาจได้ นี่คือการถือ
ก าเนิดข้ึนมาของประชาชน 

หากเราต้องการให้คนในชาติเกิดจิตส านึกร่วมกัน เราต้องจับข้อเท็จจริงร่วมกันในปัจจุบันให้ได้ เพ่ือหวนไปหา
อดีต และมองถึงอนาคตร่วมกันให้ได้ จึงจ าเป็นต้องสร้าง “ประชาชน” เพ่ือให้ประชาชนมาสร้างชาติ 
เมื่อประชาชนเป็นผู้สร้างชาติ คนในชาติที่รวมตัวกันในชื่อประชาชนก็จะเกิดจิตส านึกร่วมกัน เห็นอกเห็นใจซม เคารพ 
เสียสละซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างชาติ 
ชาติ = ประชาชน ประชาชน = ชาติ ไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาติ 

ถ้าประชาชนไม่รวมตัวกันติดขึ้นมา ไม่มีจิตส านึกร่วมกัน ก็ไม่มีวันสร้างชาติได้  ดังนั้นประชาชนและชาติในยุค
ปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน ขาดอะไรไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เป็นหน่อเนื้อทุกอนุร่วมกัน 

ปัจจุบันเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วที่จะสร้างชาติด้วยการยึดโยงกับ สีผิว เชื้อชาติ สาสนา ภาษา วัฒนธรรม เพราะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเคลื่อนไหวของประชากรอยู่ตลอดเวลา โลกไร้พรมแดนมากขึ้น ดังนั้นการสร้างชาติโดยยึดโยงกับ สี
ผิว เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม อย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ต้องอาศัยคุณค่าพ้ืนฐานร่วมกันใหม่ๆ 
คุณค่าท่ีว่านี้ได้แก่ 

1. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
2. สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
3. การพ่ึงพาอาศัยกันฉันมิตรระหว่างเพ่ือนร่วมชาติ 
4. เคารพความแตกต่างหลากหลาย 
ทั้งหมดนี้เป็นคุณค่าร่วมสมัยในยุคปัจจุบันที่หากประชาชนเชื่อมั่นในคุณค่าพ้ืนฐานเหล่านี้ได้ ยึดโยงกันด้วยเรื่อง

เหล่านี้ได้ เราจะสร้างชาติแบบสากลที่ทันยุคทันสมัยได้ หากเราท าได้ส าเร็จ เราจะเกิดชาติ จะเกิดแผ่นดินของเรา ซึ่งจะ
เป็นแผ่นดินของเรา ของคนไทยทุกๆ คน เมื่อชาติเท่ากับประชาชน ความมั่นคงของชาติและของประเทศก็คือความ
มั่นคงของประชาชน นั่นคือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงในทางสิทธิและเสรีภาพ และความมั่นคง
ในทางการศึกษา 

ดังนั้นแผ่นดินของเราในมุมมองประชาธิปไตย ในมุมมองของโลกสมัยใหม่  ความหมายที่แท้จริงของมันคือ
แผ่นดินที่คนไทยทุกคนร่วมกันปกปักษ์รักษาและหวงแหน จะต้องเป็นแผ่นดินหรือชาติของคนไทยทุกคน จะต้องเป็น
แผ่นดินหรือชาติที่คนไทยทุกคนเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค คนทุกคน
พ่ึงพาอาศัยกันฉันมิตรระหว่างเพ่ือนร่วมชาติ และเคารพความแตกต่างหลากหลาย และรัฐบาลมีหน้าที่สร้างความมั่นคง
ให้กับประชาชน ทั้งในทางเศรษฐกิจ ชีวิต สิทธิและเสรีภาพ และการศึกษา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2296474 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2296474
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วันที่ 6 สิงหาคม 2563 - 13:11 น. 

 ‘ช านาญ’ แย้ง ‘วิษณ’ุ พ.ร.บ.ประชามติฯ ไมต่้องร่างใหม่ ชี้ รบ.หวังแก้รธน.แค่ส่วนได้เปรียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ช านาญ’ แย้ง ‘วิษณุ’ พ.ร.บ.ประชามติฯ ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ต้องร่างใหม่ ชี้ รัฐบาลออกอาการอยาก
แก้ รธน. แค่ส่วนได้เปรียบ 
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม จากกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากจะท าประชามติ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะต้องร่างกฎหมายประชามติขึ้นมาใหม่เพราะกฎหมายเก่าบั งคับใช้ไม่ได้แล้ว และ
รัฐธรรมนูญที่ออกกฎหมายประชามตินั้นยกเลิกไปแล้ว อีกทั้งกฎหมายประชามติที่ใช้กับรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 ก็ใช้
เป็นการเฉพาะคราวนั้น 

ล่าสุด นายช านาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นได้มีการก าหนดให้มีการออกเสียงประชามติได้ และได้มีการน าเอาการออกเสียงประชามติมาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ เช่น ฉบับ พ.ศ.2492 ฉบับ พ.ศ.2511 ฉบับ พ.ศ.2517 ฉบับ พ.ศ.2540 
ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2549 โดย 3 ฉบับแรกก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนฉบับ พ.ศ.2540 ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถขอให้ประชาชน
ออกเสียงประชามติในเรื่องที่อาจกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
  แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่เคยมีการด าเนินการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ 
การออกเสียงประชามติระดับชาตินั้นส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีขึ้น ตามมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 ที่ก าหนดให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท า 
  ร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาให้แล้วเสร็จ เมื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้เผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ
และจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือให้ประชาชนได้ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งในการออกเสียงประชามติครั้งนั้นรัฐธรรมนูญก าหนดว่า ต้องท าและถือว่าเป็น
การออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกของประเทศไทย 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/29-%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg
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ส าหรับประเทศไทยนั้น การออกเสียงประชามติในฐานะที่เป็นกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย
ของประชาชน ก็ได้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งก็ได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.
2552 ขึ้นมาบังคับใช้ 
นายช านาญ กล่าวต่อว่า แต่ต่อมาได้มีการยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สนช.) จึงส่งผลให้รัฐ ธรรมนูญ 
2550 สิ้นสุดการบังคับใช้ไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีคสช. ก็ได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 57/2557 
เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญบางฉบับให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยในข้อ 3 บัญญัติให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปโดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกนั้น จึงส่งผลให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2552 มิได้มีผลสะดุดหยุด
ลงแต่ประการใด 

นายช านาญ กล่าวว่า “การที่นายวิษณุ แสดงความเห็นเช่นนี้แสดงว่า รัฐบาลมีธงอยู่ในใจว่าจะแก้ไขเฉพาะบาง
เรื่องท่ีฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบเท่านั้น เช่น การให้ใช้เสียงข้างมากธรรมดาที่ไม่ต้องใช้เสียงของฝ่ายค้าน 20 เปอร์เซ็น ซึ่งจะ
ได้แก้รัฐธรรมนูญตามอ าเภอใจของตนเอง หรือแก้ระบบการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลก็เสียส.ส .แบบบัญชี
รายชื่อเช่นกัน เป็นต้น” 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2296171 
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วันท่ี 07 ส.ค. 2563 เวลา 09:47 น. 

"ปิยบุตร"ชวนจับตา"บิก๊ตู่"น าครม.ถวายสตัย์ฯค าปฏิญาณตามรธน.หรือไม ่
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะก้าวหน้า ชวนจับตา "นายกฯ" จะน า ครม.ใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 

“Piyabutr Saengkanokkul -ปิยบุตร แสงกนกกุล” ว่า จับตาประยุทธ์น ารัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 
จะไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญเหมือนปีก่อนหรือไม่? 

วันนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 6 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ก าหนดให้ก่อน
เข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ว่า 
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

เมื่อปีที่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี น ารัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามที่
มาตรา 161 ก าหนด โดยขาดค าว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” ไป 
ผมได้เปิดประเด็นดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎร และน าไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ต่อมาพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อกัน
เสนอญัตติอภิปรายโดยไม่มีการลงมติ เพ่ือน าประเด็นปัญหาการถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญไปอภิปรายกัน 

มาปีนี้ เมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีใหม่อีก 6 คน ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องน ารัฐมนตรีเข้าเฝ้า
เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณ 

จึงเป็นที่น่าจับตาว่านายกรัฐมนตรีจะน ารัฐมนตรีถวายสัตย์ฯ ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่ 
ครั้งนี้จะขาดค าว่า “ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” อีกหรือไม?่ 
ปีก่อน ผมจับได้จากการดูข่าวในพระราชส านัก เช่นเดียวกัน ปีนี้เราจะทราบได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น า
รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ คงต้องรอดูจากข่าวในพระราชส านัก 
แต่ถ้าหากว่าไม่มีข่าว หรือ ในข่าวมีแต่ภาพ ไม่มีเสียง เราก็ไม่อาจทราบได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐมนตรีใหม่ ถวาย
สัตย์ปฏิญาณว่าอย่างไร 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/630152 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/510178 

https://www.posttoday.com/politic/news/630152
https://www.naewna.com/politic/510178


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

25 

 

 

 

วันท่ี 07 ส.ค. 2563 เวลา 10:44 น. 

"เฉลิม"มาแล้ว! ชง 3 ข้อทางออกประเทศไทย มั่นใจ ทุกฝ่ายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 

เฉลิม อยู่บ ารุง ออกแถลงการณ์ เสนอ 3 ข้อทางออกประเทศไทย แก้รธน. -น ารธน.ปี 40 มาใช้-ยุบสภาเลือกตั้ง
ใน 60 วัน มั่นใจ นศ.-ภาคธุรกิจ-ประชาชน เห็นด้วย 

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง อดีตรองนายกฯและแกนน าพรรคเพ่ือไทย ออกแถลงการณ์เสนอ
ทางออกประเทศไทย 3 ข้อ คือ (1) ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2) น ารัฐธรรมนูญปี 2540 มาใช้ทันที และ (3) 
ประยุทธ์ ยุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน 
  ด้วยปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า วิกฤตรัฐธรรมนูญและวิกฤตทางการเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อภาวะเศรษฐกิจ ทรุดหนักจนเกิดปัญหาปากท้องประชาชน และสิทธิ
เสรีภาพอย่างยิ่งยวด ถึงขนาดทุกข์ยาก ทุกข์เข็ญอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอ งเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังปรากฏว่านักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน 
รวมถึงวุฒิสมาชิกหลายคน อีกทั้งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ และสภาพของกลุ่มการเมือง เพราะสิ่งส าคัญทั้ง 2 ประการนี้ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและ
นักการเมืองในขณะนี้กลายเป็นอุปสรรค ขัดขวางต่อการพลิกฟ้ืนและน าพาประเทศ และประชาชนให้พ้นภาวะวิกฤต
เป็นอย่างยิ่งขณะนี้การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ได้ถูกกลุ่มที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไว้เขียนวางหมาก
ค่ายกลไว้จนไม่อาจแก้ไขได้ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างปกติดังที่นานาประเทศเขาท ากัน ส.ว. ซึ่งไม่ใช่ผู้แทนปวงชน
กับมีอ านาจและอิทธิพลสกัดกั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สร้างปัญหาต่อ
นักการเมืองให้อยู่ในสภาวะสูญญากาศ มุ่งตักตวงผลประโยชน์และไม่เป็นตัวแทนของปวงชนอย่างแท้จริง 
  ไม่เพียงแต่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเท่านั้น แต่ภาคประชาชนทุกส่วนได้ออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญ โดยน าเอารัฐธรรมนูญปี 40 มาใช้ แล้วยุบสภา ให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยโดย
สมบูรณ์ ซึ่งทัง้สามประการนี้จะต้องกระท าโดยเร็วที่สุด 
ข้าพเจ้า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ในฐานะผู้แทนประชาชนต่อเนื่องมาหลายสมัย เคยได้มีโอกาสบริหารกิจการบ้านเมืองมา
หลายวาระและในฐานะนักกฎหมายดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์คนหนึ่ง และที่ส าคัญคือ ข้าพเจ้าเป็นประชาชนคนไทยที่
สมควรรับใช้แผ่นดินเมื่อมีโอกาส จึงขอแถลงการณ์ฉบับนี้เพ่ือเรียกร้องให้ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปโดยเร่งด่วน 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ 1. ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2563 ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันปี 2560 ทันที 
ข้อ 2. ให้น าเอารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราวทันท ี
ข้อ 3. นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาเพ่ือให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วันโดยเป็นการเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถาวรต่อไป เพ่ือให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้
จริง ข้าพเจ้าจะได้เสนอให้สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาเห็นชอบใน 3 ข้อ ดังกล่าว โดยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2563 ซึ่งจะมีเพียง 3 มาตรา ดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีเนื้อความยุ่งยากใดๆ พิจารณาเพียง 3 วันก็แล้วเสร็จ จากนั้นก็จะ 
น าส่งให้ผู้น าฝ่ายค้านน าขึ้นกราบบังคมทูลทรงพระราชวินิจฉัยประกาศใช้ต่อไป 

ข้าพเจ้าทราบดีว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้านี้จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้าน และสนับสนุนอย่างหลากหลาย 
และกว้างขวาง ซึ่งข้าพเจ้าก็ประสงค์เช่นนั้น และยินดีอย่างยิ่งที่จะมีนักวิชาการนักการเมือง นักประชาธิปไตย นักเรียน 
นิสิตนักศึกษา และประชาชนออกมาแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่าหากเราจะได้ใช้สติไตร่ตรองให้
ดีแล้วจะพบว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งก็มักจะถูกยกเลิก
โดยวิธีฉีกทิ้งด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ ดังเช่น เมื่อ คสช. ปฏิวัติก็ได้ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเช่นกัน แล้ว คสช. ก็ใช้
บทบาทที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับเลย เสนอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2557 เป็นการชั่วคราวเช่นกัน แม้ว่าบ้านเมือง
ขณะนี้วิกฤตยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิวัติเพ่ือฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญนี้อีก แต่การ
ออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพ่ือยกเลิก ฉบับปี 2560 นี้แล้วน าเอาฉบับปี 2540 มาใช้ก่อนเป็นการชั่วคราวแล้ว
จัดการเลือกตั้ง สามารถกระท าได้ทันที 

หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่าวิธีนี้ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ข้าพเจ้าขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่
บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กรณีจึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มี บทบัญญัติเขียนให้กระท าได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้ กระท า 
ซึ่งย่อมต้องถือว่า กระท าได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นี้ ไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า 

“เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ดังนั้น การที่ข้าพเจ้าจะ
ด าเนินการร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านจนในที่สุดเสนอให้ท่านผู้น าฝ่ายค้านในรัฐสภาน าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2563 
ที่มีเพียง 3 มาตรา ขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ จึงเป็นสิ่งที่พึงกระท าได้ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕ และแน่นอนที่สุดย่อมเป็นวิธีการที่ดีกว่าและชอบธรรมกว่าการปฏิวัติแล้วฉีกท้ิงรัฐธรรมนูญดังที่เมื่อปี 2557 ที่ 
คสช. ได้กระท าไป แล้วต่อมา คสช. ก็ทูลเกล้าประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2557 ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนจ านวนมาก
เช่นกันที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีของ คสช. ที่กระท าไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

ข้าพเจ้าตระหนักดีและมั่นใจว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าดังกล่าวมานี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนทุกคน ซึ่งท่านมีสิทธิมีเสียงในการ
เลือกตั้งตัวแทนของท่านให้มาบริหารประเทศชาติ และในที่สุดแล้วพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันน าพาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้พลิกฟ้ืนฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ให้ประเทศไทยกลับเป็นอู่ข้าวอู่น้ าและทุกคนอยู่ดีกินดีได้อย่างแท้จริงโดยเร็วที่สุด 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/630154 

https://www.posttoday.com/politic/news/630154
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วันศุกร์ ท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.22 น.  

‘จุรินทร์’ติวเข้ม‘เลอืดใหม่ ปชป.’ เตรียมส่งลงสมัครระดับชาติ-ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
‘จุรินทร์’ติวเข้ม‘เลือดใหม่ ปชป.’ เตรียมส่งลงสมัครระดับชาติ-ท้องถิ่น 
7 สิงหาคม 2563 มีรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้จัดงาน “รวมรุ่น ยุวประชาธิปัตย์” เป็นการภายใน

ของช่วงเย็นวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ร่วมงานราว 100 คน ในบรรยากาศเป็นกันเอง โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค และนายสรรเสริญ สมะลาภา ประธานกิจการเยาวชนของพรรค นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รอง
หัวหน้าพรรค เข้าร่วม โดยเป็นการใช้เวลาหลังเลิกงานพบปะสังสรรค์ สะท้อนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ภายใต้
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสอบถามถึงความตั้งใจและความสนใจในการท างาน
การเมืองของยุวประชาธิปัตย์ที่มาร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความตั้งใจเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับพรรค มี
ทั้งแพทย์ วิศวกร คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาคธุรกิจ การธนาคาร และการบัญชี เป็นต้น รวมทั้งที่ยังเรียนอยู่
ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ านวนกว่า 30 คนที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค ทั้งในระดับท้องถิ่นและการเมือง
ระดับชาติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น สส. สก. สข. เทศบาล สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืน โดยหลายคนมีการระบุเขต
พ้ืนที่ชัดเจนว่าประสงค์จะลงสมัครในเขตพ้ืนที่ใดด้วย 

นายจุรินทร์ ได้ให้ค าแนะน าให้เร่งเรียนรู้และลงพ้ืนที่สัมผัสประชาชนร่วมกับพรรค และผู้มีประสบการณ์ของพรรค 
หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับรู้ความต้องการของประชาชน และไม่ว่าใครจะจบด้าน
ใดมาก็เป็นแค่พ้ืนฐาน แต่ประสบการณ์การร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนในพ้ืนที่ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าจะเติบโตต่อไปเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องเรียนรู้วิชาบริหารรัฐกิจ เพราะนั่นคือวิชาบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีเป้าประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และส าหรับผู้สนใจ
ลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะได้น ารายชื่อให้พรรคพิจารณาต่อไป 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/510200 

https://www.naewna.com/politic/510200
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วันพฤหัสบดี ท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.53 น. 

ศาลปกครองสูงสดุพิพากษายืนเพิกถอนค าสั่งปลด'วิชัย' มือรับโอนหุ้นชินคอร์ป 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศาลปค.สูงสุดพิพากษายืนเพิกถอนค าสั่งปลด “วิชัย”อดีตผอ.ส านักกม.สรรพากร มือรับโอน“หุ้นชินคอร์ป”

ออกจากราชการ ชี้ป.ป.ช.ไร้หลักฐานแสดงได้รับประโยชน์แลกงดเว้นค านวณภาษี“คุณหญิงพจมาน” ที่โอนหุ้นชิน
ฯมูลค่า 738 ล้านให้ “บรรณพจน์ “ พร้อมสั่งให้ค าสั่งเพิกถอนมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 29 ธ.ค. 49 และให้เร่งคืนสิทธิ
ประโยชน์โดยเร็ว 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนค าสั่ง
กระทรวงการคลัง ที่ลดโทษนายวิชัย จึงรักเกียรติ อดีตผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมสรรพากร จากไล่ออกเป็นปลด
ออกจากราชการ จากกรณีนายวิชัย งดเว้นการค านวณภาษีกับคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในการโอนหุ้นบริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น (มหาชน)หรือชินคอร์ป 4.5 
ล้านหุ้น มูลค่า 738 ล้านบาท ให้นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายบุญธรรมคุณหญิงพจมาน เมื่อปี 2540 แต่มีค า
พิพากษาแก้ค าสั่งศาลปกครองกลางในส่วนระยะเวลาที่ให้ค าสั่งเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มีค าสั่งคือวันที่ 12 
พ.ค. 51 เป็นให้ค าพิพากษาเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 49 ซึ่งเป็นวันที่ค าสั่งลดโทษจากไล่ออกเป็น
ปลดออกจากราชการมีผลบังคับ และให้มีการคืนสิทธิประโยชน์ที่นายวิชัยพึงมีพึงตามกฎหมายโดยเร็ว 

ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเพิกถอนค าสั่งลดโทษนายวิชัยจากไล่ออกเป็นปลดอกจากราชการ 
ระบุว่า มติชี้มูลความผิดทางวินัย นายวิชัยของ ป.ป.ช. เป็นเพียงการใช้อ านาจทางปกครอง ตามกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติไม่ใช่การวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่เป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญอันเป็น
ข้อยกเว้นตามมาตรา 223 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 50 เมื่อคดีนี้นายวิชัยขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนค าสั่งลงโทษทาง
วินัย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ
ศาลปกครอง 

ส่วนค าสั่งกระทรวงการคลังที่ 658/2551 ลงวันที่ 12 พ.ค 51 เรื่องลดโทษข้าราชการเฉพาะส่วนที่ลดโทษนายวิชัย
จากไร่ออกเป็นปลดออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดที่
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อยู่ในอ านาจการไต่สวนและวินิจฉัยของป.ป.ช.หมายถึงเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการและกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท าเท่านั้น นอกจาก 3 
กรณีดังกล่าวนี้ป.ป.ช. ไม่มีอ านาจชี้มูลความผิด  ดังนั้นการที่ป.ป.ชชี้มูลความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่น
นอกเหนือจากการทุจริตต่อหน้าที่จึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องถือเอา
รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของป.ป.ช.มาเป็นส านวน สอบสวนทางวินัย ของคณะกรรมการสอบสวน
วินัย ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งของพ.ร.ป.ว่าด้วย ปปช 2542 

นอกจากนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากรกระทรวงการคลัง 2540 ส านักกฎหมายที่นาย
วิชัยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ เรียกเก็บภาษีอากร แต่มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการวินิจฉัยตีความกฎหมายประกาศค าสั่งและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งจาก
ข้อเท็จจริง จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าการรับโอนหุ้นของนายบรรณพจน์ ส านักตรวจสอบภาษีได้ด าเนินการตรวจสอบและ
มีความเห็นอยู่ก่อนแล้วว่าเป็นกรณีการรับหุ้นจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 4 2( 10 )แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ซึ่งในการ
พิจารณาตอบข้อหารือของส านักกฎหมายก็ได้พิจารณาให้ความเห็นโดยอ้างอิงในความเห็นของกรมสรรพากรและค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ีมีข้อเท็จจริงและความเห็นใกล้เคียงกับความเห็นของส านักตรวจสอบภาษี เมื่อป.ป.ชไม่มี
พยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าการให้ความเห็นในกรณีนี้ นายวิชัยมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควร
ได้จึงไม่อาจถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ 

ส าหรับการที่นายบรรณพจน์ ด าเนินการรับโอนหุ้นจากคุณหญิงพจมาน และหรือพันต ารวจโททักษิณผ่านระบบซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ จะถือเป็นการโอนหลักทรัพย์โดยอ าพรางเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ซึ่งบุคคลดังกล่าว
จะต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของป.ป.ชหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องแยกพิจารณาภาระภาษีที่ผู้มีเงินได้
พึงประเมินจะต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร อีกทั้ง ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดในส านวนคดีนี้ที่
พิสูจน์ได้ว่านายวิชัยได้รับประโยชน์ที่มิควรได้จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ที่ท าให้กรมสรรพากรได้รับความเสียหายกรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าพฤติการณ์ของ
นายวิชัย ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 วรรค 3 
มาตรา 15 วรรคสองและมาตรา 98 วรรค 2 พ.ร.บระเบียบข้าราชการพลเรือน 2535 ตามที่ป.ป.ชชี้มูลความผิด การที่
ปลัดกระทรวงการคลังมีค าสั่งกระทรวงคลัง ที่ 1214/2549 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 49 ลงโทษไล่นายวิชัย ออกจากราชการ
และต่อมาได้มีค าสั่งกระทรวงคลังที6่58/2651 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 51 ลดโทษนายวิชัยจากไล่ออกจากราชการเป็นปลด
ออกจากราชการ ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจึงเป็นค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/510111 
ข่าวที่เก่ียวข้อง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/439428?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic   

 

https://www.naewna.com/politic/510111
https://www.komchadluek.net/news/politic/439428?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/439428?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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7 สิงหาคม 2563 

ปชป.พร้อมดันคนรุ่นใหม่ลงสนามเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ 7 ส.ค.-ปชป.จัดงานรวมรุ่นยุวประชาธิปัตย์ แลกเปลี่ยนความเห็นคนรุ่นใหม่ หลายคนแสดง
จ านงอยากร่วมงานการเมือง ขณะ “จุรินทร์” แนะการเป็นผู้แทนราษฎร ต้องลงพ้ืนที่รับรู้ทุกข์สุขประชาชน พร้อม
ส่งช่ือให้พรรคพิจารณา 
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดงาน “รวมรุ่นยุวประชาธิปัตย์ ” เป็นการภายใน มีผู้มาร่วมงานร่วม 
100 คน บรรยากาศเป็นกันเอง โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคและนายสรรเสริญ สมะลาภา ประธาน
กิจการเยาวชนของพรรค นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคร่วมงาน โดยใช้เวลาหลังเลิกงานพบปะสังสรรค์ 
สะท้อนความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ภายใต้สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสอบถามถึงความตั้งใจและความสนใจการท างาน
การเมืองของยุวประชาธิปัตย์ที่มาร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความตั้งใจเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับพรรค มี
ทั้งแพทย์ วิศกร นวัตกร คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาคธุรกิจ การธนาคาร และการบัญชี เป็นต้น รวมทั้งที่ยัง
เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจ านวนกว่า 30 คน ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคทั้งในระดับท้องถิ่นและ
การเมืองระดับชาติในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) สมาชิกสภากรุงเทพ(ส.ก.) สมาชิกสภาเขต
(ส.ข.) เทศบาล สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืน โดยหลายคนระบุเขตพ้ืนที่ชัดเจนว่าประสงค์จะลงสมัครในเขตพ้ืนที่ใดด้วย 
  นายจุรินทร์ให้ค าแนะน าให้เร่งเรียนรู้และลงพ้ืนที่สัมผัสประชาชนร่วมกับพรรค และผู้มีประสบการณ์ของพรรค 
หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับรู้ความต้องการของประชาชน และไม่ว่าใครจะจบด้าน
ใดมาเป็นเพียงพ้ืนฐาน แต่ประสบการณ์การร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนในพ้ืนที่ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

“แต่ถ้าจะเติบโตต่อไปเป็นฝ่ายบริหาร ต้องเรียนรู้วิชาบริหารรัฐกิจ เพราเป็นวิชาบริหารราชการแผ่นดินที่มี
เป้าประสงค์เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ส าหรับผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็จะ
ได้น ารายชื่อให้พรรคพิจารณาต่อไป” หัวหน้าพรรคประชาธิปีตย์ กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-493025 
 

https://tna.mcot.net/politics-493025


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

 

 

 

 

7 สิงหาคม 2563 

วิปรัฐบาลขอใหร้อกมธ.ศึกษาแก้รธน.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภา 7 ส.ค.-ประธานวิปรัฐบาล ระบุรอผลสรุปกมธ.ศึกษาแก้รธน. ก่อนเคาะ ยอมรับแก้ยาก ขอฝ่ายค้าน
รอเดินหน้าไปพร้อมกัน เผยส.ว.บางคนเห็นด้วย 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ( วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความคืบหน้า
การพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาลว่า พรรคร่วมรัฐบาลขอให้รอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สรุปและ
ส่งรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน เพ่ือให้ทราบแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าควรด าเนินการอย่างไร 
“กรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ อยากขอร้องให้ฝ่ายค้านเดินหน้า
ไปพร้อมกัน เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส าคัญ และแก้ไขยากพอสมควร จึงขอให้ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ท า ” 
ประธานวิปรัฐบาล กล่าว 

ส่วนกรณีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา(ส.ว.) คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) มีผลต่อการตัดสินใจของวิปรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ถือเป็นอีกเรื่องและไม่ขอน ามาปน
กัน เพราะเมื่อถึงวันหนึ่งต้องพูดคุยกัน โดยพูดคุยกับส.ว.บางคนนอกรอบบ้างแล้ว ซึ่งก็สนับสนุนการแก้ไขในบาง
ประเด็นที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับส.ว. ขณะเดียวกัน ในวันนี้ (7 ส.ค.) 
“วิปรัฐบาลประชุมร่วมกัน เพ่ือเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า โดยในวันนี้ที่ประชุม
พูดคุยแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย โดยจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาล ไปแจ้งพรรคการเมืองของตนว่าจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญอย่างไร ก่อนน าความเห็นมาเสนอต่อวิป เพ่ือตัดสินใจร่วมกันต่อไป” ประธานวิปรัฐบาล กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
 
https://tna.mcot.net/politics-493220 

https://tna.mcot.net/politics-493220
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 จบได้ด้วยการเจรจา!เสือ้แดงแนะนายกฯลงพื้นที่รับฟังนักศึกษาด้วยตวัเองเร่งแกร้ธน.-ยุบสภาฯ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

7 ส.ค.63-นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส พรรคเพ่ือไทย และแกนน าคนเสื้อแดง กล่าวถึงกรณี 
นักศึกษาชุมนุมและเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา หรือลาออก พร้อมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า หากนายกฯ พอมี
เวลา น่าจะลงไปพบปะกับน้องๆด้วยตัวเอง เพราะมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ นายกฯปล่อยให้สถาณการณ์เป็นเช่นนี้ไป
เรื่อยๆ สถานการณ์ก็บานปลายไปเรื่อยๆและอาจถึงขั้นแตกหักได้ทุกเมื่อ ในฐานะที่เคยอยู่บนในม๊อบ เชื่อว่าทุกอย่างจบ
ได้ด้วยการเจรจา ทุกฝ่ายต้องยอมรับความเห็นต่าง แล้วหาข้อสรุปแนวทางที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าถือทิฐิ ต่อกัน ประเทศยังมีทางออก ไม่สมควรให้ประเทศหันกลับไปในวังวนเดิมอีก 

ส่วนที่มีข่าวว่าอาจมีม๊อบชนม๊อบ นายพิพัฒน์ชัย กล่าวว่า ถ้ารัฐบาลปล่อยให้เกิดนั้น เป็นการคิดที่โง่ที่สุด 
สถานการณ์วันนี้ไม่ได้สุกงอมจนแก้ไข หรือเจรจาไม่ได้ อยู่ที่รัฐบาลจริงใจและเปิดกว้างแค่ไหน และสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้อง
รีบท าคือแสดงความจริงใจให้เห็นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือน าไปสู่การยุบสภาเพ่ือเลือกตั้ง นายกฯอย่ามัวแต่โยก
โย้ สภายุบได้ นายกฯยุบได้ นอกจากแสดงความจริงใจในเรื่องดังกล่าวแล้ว รัฐบาลต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนเห็นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง และกระบวนการยุติธรรมที่เน่าเฟะต้องมีทางออก 
  "อย่าปล่อยให้ลิ่วล้อออกมาจ้อเรื่องไร้สาระ ประจบไปวันๆ 6ปีที่ผ่านมา ถ้าท่านยอมรับความจริง และพร้อม
ยอมรับข้อผิดพลาดบ้าง ประชาชนคงไม่เดือดร้อนแบบนี้ และเด็กๆคงไม่ออกมาบนท้องถนนแบบนี้ ตั้งแต่เกิดมาก็เพ่ิง
เห็นเด็กอายุ 13-14ปี ลงถนนไล่นายกฯ"นายพิพัฒน์ชัย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/73682 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/73682


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
6 ส.ค. 2563. 

วิเคราะห์การเมือง – เลือกตั้ง ปากน้ า นวัตกรรม “อนาคตใหม่” ผ่านทาง ก้าวไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกตั ้ง ปากน้ านวัตกรรม “อนาคตใหม่”ผ่านทาง ก้าวไกล  - ยิ ่งใกล้ว ันอาทิตย์ที ่ 9 สิงหาคม 
บรรยากาศที่ “สมุทรปราการ” ยิ่งเข้มข้น เหมือนกับในสนามเลือกตั้ง “ซ่อม” จะเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้สมัคร
พรรคพลังประชารัฐกับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็น“เจ้าเก่า”กันทั้งคู่ มองเผินๆ อาจเป็นเช่นนั้น แต่ในความเป็น
จริงจะมองข้ามบทบาทและความหมายของผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลไปไม่ได้อย่าง เด็ดขาด ยิ่งใกล้ถึงวันเลือกตั้ง
ยิ่งจะต้องจับตา 
เพราะพรรคก้าวไกลคือพัฒนาการแห่ง “อนาคตใหม่” 

พรรคก้าวไกลยังด ารง“หลักการ”อันเป็นจุดแข็งจากพรรคอนาคตใหม่อย่างมั ่นแน่ว การเปลี ่ยนตัว
“ผู้สมัคร”มาเป็นคนใหม่เหมือนกับเป็นการละเลยคะแนนเสียงเดิม แต่พรรคก้าวไกลก็ยืนยันความเป็นพรรค
เดียวกับพรรคอนาคตใหม่ไม่แปรเปลี่ยน เน้นที่ “นโยบาย” เน้นที่ความเป็น“พรรค” อย่าได้แปลกใจหากจะ
เห็น นายธนาธร จึงรุ ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล น.ส.พรรณิการ์ วานิช ไปเคลื่อนไหวการเลือกตั ้ง 
“ท้องถิ่น”ในห้วงเวลาเดียวกันนี้ ตรงนี้ต่างหากคือจิตวิญญาณ “อนาคตใหม่” ใน “ก้าวไกล” 

แท้จริงแล้ว เป้าหมายของพรรคก้าวไกลมิได้อยู่ที่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก หากแต่มองทะลุ  นายกรุง
ศรีวิไล สุทินเผือก ไปยังพรรคพลังประชารัฐ ไปยัง“บ้านใหญ่”ที่เป็นแบ็กและฐานทางการเมืองของ นายกรุงศรี
วิไล สุทินเผือก นั่นก็คือ อ านาจทางการเมืองของ “อัศวเหม” การเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ จึงเท่ากับ
เป็นสัญญาณไปยังการเลือกตั ้งนายกอบจ. เทศบาลและรวมถึงนายกอบจ.ในพื้นที ่สมุทรปรากการอย่างมี
นัยส าคัญ ยิงกระสุนนัดเดียวไปทั่วทั้ง “ปากน้ า” ไม่ว่าผลการเลือกตั้งซ่อม เขต 5 สมุทรปราการจะปรากฏ
ออกมาอย่างไร แต่ที่แน่ๆ ก็คือพรรคก้าวไกลได้หยั่งคะแนนเสียงและความนิยมผ่าน ส.ส. ขณะที่คณะก้าวหน้าได้
หยั่งอารมณ์ของคนปากน้ าว่าคิดอย่างไรต่อการเลือกตั้งระดับ“ท้องถิ่น” 
นี่แหละคือวิธีวิทยาการท างานแบบ “อนาคตใหม่”  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4655535 

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4655535
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/p06060863p2-1.jpg
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เขียนรัฐธรรมนูญใต้ประชามต ิ
 
 
 
 

 
 
นับเป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน

ส่วนที่ควรแก้ไข แต่ต้องรอคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขเสนอมาก่อน จากนั้นรัฐบาลก็จะเสนอร่างแก้ไขของ
รัฐบาลประกบให้พิจารณาได้ในทันที เมื่อเปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้าในเดือนกันยายน 

สอดคล้องกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่ว่า ส.ว.พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในประเด็นที่สมควรแก้ไข เช่น เรื่องบัตรใบเดียวในการเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้แก้ไขมาตรา 256 และ
เลือกตั้ง ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ จะท าให้ยุ่งเหยิง เพราะไม่รู้ว่า ส.ส.ร.จะวางรูปแบบอย่างไร 
 ค าพูดของนายกรัฐมนตรีก่อให้มีความหวัง อย่างน้อยก็พอมองเห็นแสงริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์ เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่
ขัดขวางการแก้ไข ส่วนประธานวุฒิสภาก็อาจพูดในนาม ส.ว.ทั้งหมด แต่ค าพูดของทั้งสองท่านที่ว่า “จะสนับสนุนการ
แก้ไขในเรื่องท่ีควรแก”้ อาจกลายเป็นความขัดแย้งกับพรรคการเมืองส่วนใหญ่ และกลุ่มนักศึกษาประชาชน 
 อะไรคือเรื่องท่ีควรแก้ไข ใครเป็นผู้ก าหนดว่าอะไรควรแก้ไขและไม่ควรแก้ไข ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. 2 ประเภท 
แต่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ตามตัวอย่างของประธานวุฒิสภา เป็นประเด็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว เชื่อว่าทุกฝ่ายต้องการแก้ไ ข 
แต่ประเด็นอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและการปฏิรูปประเทศ สมควรแก้ไขหรือไม่ 

ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ (ยกเว้นฉบับคณะ
รัฐประหาร) การก าหนดว่าอะไรควรแก้ไขและอะไรไม่ควรแก้ไข ต้องให้ประชาชนตัดสิน ไม่ใช่ความเห็นของใครคนใดคน
หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะฉะนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือแก้ประเด็นส าคัญๆ จึงต้องลงประชามติ 
 ไม่ต้องห่วงว่า ส.ส.ร.จะร่างรัฐธรรมนูญ แบบเข้ารกเข้าพงได้ตามใจชอบ เพราะ ส.ส.ร.ส่วนใหญ่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน และเชื่อว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆไม่น้อย จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญภายใต้ “ประชามต”ิ รับ
ฟังความคิดเห็นประชาชนทุกข้ันตอน ประชาชนจะไม่ยอมให้ใครแหกคอกโดยเด็ดขาด ต้องอยู่ใต้ประชามติ 
 จะต้องเป็นการร่างรัฐธรรมนูญ ในบรรยากาศประชาธิปไตย ทุกฝ่ายมีเสรีภาพที่จะสนับสนุนหรือคัดค้าน ร่าง
เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนทั้งประเทศออกเสียงประชามติ ตามกฎหมายประชามติที่แท้ จึงต้องแก้ไข พ.ร.บ.การออก
เสียงประชามติ ที่จัดท าโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ คสช.แต่งตั้ง ที่ปิดปากผู้เห็นต่าง พูดได้เฉพาะกองเชียร์. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1904960 
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ยุติธรรมเหนือการเมือง 
 
 
 
 
 
 

เขาเป็นใคร? 
ว่าไปแล้วในทางการเมืองหากเข้าใจปัญหาย่อมมีทางออกเสมออย่างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ 

 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 2.การชุมนุมของคนรุ่นใหม่ 
 ในฐานะผู้น าประเทศอย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ถือว่าตกท่ีนั่งล าบากไม่น้อยที่จะท าให้คลี่คลาย
ไปในทางที่ดีได้ 
 เพราะทั้ง 2 ประเด็นนี้หากแก้ไขดีก็ดีไป ตรงกันข้ามหากผิดกระบวนท่าก็จะน าพาไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่คาด
เดาไม่ได้ว่าจะไปสู่จุดไหน 
 การที่นายกฯตัดสินใจวิ่งเข้าใส่ด้วยท่าทีท่ีน้อมรับมากกว่าแข็งขืนคือยินยอมที่จะรับเงื่อนไขพร้อมร่วมกระบวน
แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้พรรคร่วมรัฐบาลไปด าเนินการ 
 ถึงข้ันที่รัฐบาลจะเสนอร่างกฎหมายประกบด้วยสมัยประชุมหน้า 
 อีกเรื่องได้ตกปากรับค าแล้วว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 

ช่องว่างจึงเปิดกว้างมากขึ้นและมีความชัดเจนในแนวคิดท่ีว่าคุยกันดีกว่าที่จะปล่อยให้ทุกอย่างไปไกลกว่านี้ 
 ถ้ากู่ไม่กลับจับทางไม่ถูกก็ตัวใครตัวมัน? ด้วยท่าทีอย่างนี้อย่างน้อยก็ท าให้การเมืองผ่อนคลายลงไปเวลานี้ที่เคย
เร่งเร้าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนท่าที เป็นว่าจะแก้ตรงไหนอย่างไร 
 หรือการชุมนุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ให้รัฐบาลรับไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการ หรือ
ประเด็นอ่ืนที่ค่อนข้างล่อแหลมหากได้ท าความเข้าใจกันมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยเหตุด้วยผล ไม่ใช่ปล่อยให้พวก
สุดโต่งกรอกหูอยู่ไปวันๆ 
 เมื่อทุกอย่างเป็นไปอย่างนี้การเผชิญหน้ากันย่อมท าให้ทั้งฝ่ายหนุนและฝ่ายต้านก็จะลดระดับลง ยิ่งปัญหาของ
ประเทศในขณะนี้โควิด-19 ก็ยังไม่จบเศรษฐกิจของประเทศก็หนักหนาสาหัส สงสารประชาชนกันบ้างเถอะครับ... 
 แต่สิ่งที่ประชาชนต้องการมากไปกว่านั้นและมีผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างแยกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
ยุติธรรมทางสังคม  
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ล่าสุดก็เรื่องบ่อนพนันกลางกรุงถึงกับฆ่ากันตาย 4 ศพ เป็นคนละเรื่องแต่ก็อยู่ในขบวนเดียวกัน คือเจ้าหน้าที่รัฐ
กระท าในสิ่งที่ขัดหัวใจผู้คนยิ่งหนัก 
 “ต ารวจ-อัยการ” ซึ่งอยู่ในสายธารแห่งความยุติธรรมกลับกลาย เป็นส่วนที่อยู่ในห้วงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
หนัก พูดง่ายๆว่า...สังคมรับไม่ได้ 
 ท าความจริงให้ปรากฏและลงโทษเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมกระท าความผิดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องเป็นไป
อย่างจริงจังหลบเลี่ยงซื้อเวลาอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ 
 เพราะมันพร้อมจะยกระดับและเหนือกว่าปัญหาการเมืองด้วยซ้ าไป แต่อยากสะกิดเตือนใจนายกฯสักหน่อย
ปัญหาเรื่องความยุติธรรมและการปฏิบัติมิชอบที่เกิดขึ้นนั้นมันมีอะไรแปล่งๆไม่น้อย 
 “อัยการ” คนเดียวสั่งไม่ฟ้อง 3 คดี ยังมีเหนือกว่านั้นคนใกล้อ านาจเหมารวม 4 เอ่ียวเลยแหละ เขาว่ากันอย่าง
นั้นนะ...ท่านนายกฯ? 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1904863 
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ลุงตู่ชูธงเขียว 
 
 
 

“สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” (ฉบับหน้าปกประชาธิปไตยไส้ในเผด็จการ) ตามกระแสเรียกร้องของพี่น้องประชาชน 
 นายกฯลุงตู่ ยืดอกประกาศจุดยืนพร้อมร่วมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนของรัฐสภาแต่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญประเด็นไหน? และแก้อย่างไร? รอให้คณะกรรมาธิการศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ สรุปข้อเสนอมาให้ชัดเจน 
 หากพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญประกบญัตติ
ของฝ่ายค้านไปพร้อมกัน แต่การจะพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมนี้อาจไม่ทัน เนื่องจากสภาฯจะปิด
เทอมในวันที่ 23 กันยายน 
 เหลือเวลาอีกเดือนเดียว ไม่เพียงพอที่สภาฯจะพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ต้องอภิปรายกัน
เจ็ดวันเจ็ดคืน นายกฯลุงตู่ เห็นว่าควรน าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพิจารณาในช่วงเปิดเทอมสภาฯสมัยหน้าแบบม้วน
เดียวจบไปเลย 
 “แม่ลูกจันทร์” มองว่าการประกาศจุดยืนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ “นายกฯลุงตู่” แบบเต็มปากเต็ม
ค า แสดงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลแถลงต่อสภาฯ) จะเกิดขึ้นแน่นอน!! 

แต่...แต่อย่าฝันหวานว่า “นายกฯลุงตู่” จะใจป้้ายอมให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอย่างที่พรรคฝ่ายค้าน 
และภาคประชาชนเรียกร้องกันอึกทึกครึกโครม 
 เพราะ นายกฯลุงตู่ จะยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือคลายกุญแจล็อกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายขึ้น
กว่าเดิมมาตราเดียว ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายเนติบริกร ชี้แจงในที่ประชุม ครม.ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 ต้องด าเนิน 4 ขั้นตอน 
 1, ต้องใช้เสียงเห็นชอบเกินก่ึงหนึ่งของ ส.ส. และ ส.ว.รวมกัน 2, ต้องใช้เสียง ส.ว.ลากตั้งโหวตหนุน ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 84 คน 3, ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯต้องท าประชามติให้ประชาชนทั่วประเทศเห็นชอบร่วมกัน 
 4, หลังประชามติเห็นชอบแล้ว ยังเปิดช่องให้ยื่นค าร้องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าแก้ไขได้? หรือไม่ได้? อีก 1 
เดือน “แม่ลูกจันทร”์ มองแง่ดี นายกฯลุงตู่ ซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างจั๋งหนับบุเรงนองเมื่อ นายก
ฯลุงตู่ ประกาศสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บรรดา ส.ว.ลากตั้ง ซึ่ง “ลุงตู่” เป็นผู้แต่งตั้งโดยตรง จะไม่เป็นหอกข้าง
แคร่ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อ “ลุงตู่ชักธงเขียว” ส.ว.ลากตั้งก็ต้อง “ชูธงเขียว” กันทั้งสภาฯ แต่ระวัง...จะไปเจอ “ธงแดง” ศาล
รัฐธรรมนูญ เจอธงแดงด่านสุดท้าย ก็จบเห่น่ะซีลุง. 

"แม่ลูกจันทร์" 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1904947  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1904947
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ใบตองแห้ง - ซื้อเวลาแก้ รธน. 
 
 
 
 
 
 

ซื้อเวลาแก้ รธน. - ประยุทธ์สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ให้รอสมัยประชุมหน้า จะเสนอร่างของ
รัฐบาลควบคู่ฝ่ายค้าน ขณะเดียวกัน ก็จะเปิดเวทีรับฟังนักเรียนนักศึกษา ถ้ามีเวลา ประยุทธ์อาจไปนั่งฟังด้วย 
 โลกสวยดีจัง บรรยากาศดีขึ้นฉับพลัน? เหมือนงาช้างงอก แต่เอ๊ะ ถ้ารัฐบาลจริงใจ ท าไมไล่ด าเนินคดีแกนน า
นักศึกษา ทั้งท่ีเชียงใหม่ ล าพูน ระยอง หน้ากองทัพบก ฯลฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ไปแจ้งจับอานนท์ น าภา 
 อ้าปากเห็นลิ้นไก่ ถ้าไม่ใช่ม็อบกดดัน มีหรือจะผ่อนท่าทีแก้รัฐธรรมนูญ แล้วที่บอกสนับสนุน ก็ไม่รู้สนับสนุน
อะไร เพราะในขณะที่กรรมาธิการวิสามัญฯ รวมทั้งประชาธิปัตย์ เสนอแก้มาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างใหม่ทั้งฉบับ 
พรรคพลังประชารัฐกับพรรค 250 ส.ว.ก็ยืนกราน ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ส.ร. ไม่ยอมให้แตะ 250 ส.ว. 
 ถ้าสนับสนุนจริง ประยุทธ์ต้องพูดให้ชัด ว่าเห็นด้วยกับการแก้ 256 เพ่ือให้แก้รัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น ปลดเงื่อน
ตายที่ กรธ.มีชัยวางไว้ 4 ประเด็นคือ 
 หนึ่ง ต้องให้ ส.ว.เห็นชอบ 1 ใน 3 ทั้งวาระแรกและวาระสาม สอง ต้องให้ ส.ส.พรรคจากที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี
หรือประธานสภาเห็นด้วย 20% สาม บังคับลงประชามติพร่ าเพรื่อ ทั้งการแก้มาตรา 256 เอง การแก้ไขคุณสมบัติผู้
ด ารงต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของศาลองค์กรอิสระ 
 สี่ จะแก้ไขอะไรก็ต้องขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญ สมมติประชาชน 65 ล้านคนเข้าชื่อกันให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการ 5 ใน 9 คนก็อาจชี้ว่าผิดมาตรา 255 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ท าไม่ได้ (ไอ้ 65 ล้านคนนี่เป็นกบฏ) 
ถ้าสนับสนุนจริง ประยุทธ์ยังต้องรับปากว่า จะให้ 250 ส.ว.สนับสนุน ไม่ใช่ถึงเวลา 250 ส.ว.อ้างมีอิสระ ไม่ยอมให้แก้ 
แล้วประยุทธ์ก็บอกว่าจนปัญญา 
 ปัดโธ่ อย่าแหกตาชาวบ้านเลย ตั้งมาโหวตตัวเองเป็นนายกฯ พอจะแก้รัฐธรรมนูญบอกว่ามีอิสระ นายกฯ สั่ง
ไม่ได้ ถามว่าถ้าท าตามนี้ได้ทั้งหมด อนาคตจะสดใส? โลกสวย? ไม่ใช่อีกนั่นแหละ รัฐธรรมนูญมีชัยวางกลไกสารพัดพิษ 
คิดแบบนั้นได้อย่างไร 
 การแก้ไขมาตรา 256 ยังต้องใช้เวลา เช่น ผ่านวาระแรกแล้วก็ต้องไปตั้งกรรมาธิการ ก าหนดที่มาและคุณสมบัติ 
ส.ส.ร. ผ่านวาระสาม ก็ต้องเอาไปท าประชามติ พอ ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญกลับมา หลังจากผ่านสภา ยังต้องท าประชามติอีกครั้ง 
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 รัฐบาลยังเตะถ่วงได้อีกนาน เช่นกว่าจะเข้าสภาสมัยหน้า วิษณุอ้างว่ายังไม่มีกฎหมายประชามติเลย ต้องร่าง
กฎหมายอีก ฉะนั้นกว่าจะท าประชามติ กว่าจะตั้ง ส.ส.ร. กว่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ ก็อาจลากยาวไปจนเกือบครบสี่ปี 
เลือกตั้งอีกสมัย 250 ส.ว.โหวตประยุทธ์อีกที ถึงตอนนั้นก็ไม่มีความจ าเป็นต้องแก้อ านาจ 250 ส.ว. 
 ทั้งที่อ านาจ 250 ส.ว.เลือกนายกฯ คือเครื่องมือรัฐประหารสืบทอดอ านาจ คืออุปสรรคของประเทศขณะนี้ ที่
ประชาชนเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ ไม่ว่าเรียกร้องให้ยุบสภาลาออก 250 ส.ว.ก็เลือกประยุทธ์กลับมา 
 พรรคฝ่ายค้านและประชาชนจึงไม่ควรหลงกลเล่นตามเกม แก้เพียงมาตรา 256 เพ่ือตั้ง ส.ส.ร. เพราะถ้าล าดับ
ความส าคัญ จะต้องแก้ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาว นั่นคือต้องตั้งเป้าแก้รัฐธรรมนูญโละ 250 ส.ว. พร้อมกับแก้
มาตรา 256 แล้วเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ โดยท าประชามติไปพร้อมกัน 
 ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของปิยบุตร แสงกนกกุล คือ หนึ่ง ยกเลิกมาตรา 269-272 โละ 250 ส.ว.และอ านาจ
โหวตนายกฯ แล้วไปใช้ ส.ว.เลือกกันเองตามมาตรา 107 ซึ่งอาจไม่ได้ดีเด่นัก แต่ยังดีกว่า ส.ว.ที่ คสช.ตั้ง 
 สอง ยกเลิกมาตรา 279 ที่คุ้มครองประกาศค าสั่งรัฐประหาร เพ่ือเข้าสู่ระบบกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

สาม แก้มาตรา 256 เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แต่โปรดอย่าหวังว่า ส.ส.ร.คือของวิเศษ รัฐธรรมนูญ 
2540 ไม่ได้ส าเร็จเพราะ ส.ส.ร. แต่เพราะสังคมมีฉันทามติว่าจะต้องปฏิรูปการเมือง (ซึ่งก็ไม่ใช่ดีหมดอีกนั่นแหละ 
รัฐธรรมนูญ 40 คือต้นตอความคิดองค์กรมหาเทพ) 

สี่ เพ่ิมจากปิยบุตร แก้ระบบเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะเป็นฉันทามติ ไม่มีใครยอมรับระบบบัตรใบเดียว ต่างเขตต่างเบอร์ 
สูตรค านวณเศษมนุษย์ แม้แต่ กกต.ก็เข็ด ไม่อยากโดนด่าอีก 
 แก้พร้อมกันทั้งหมดนี้ แล้วเรียกร้องให้ยุบสภา เลือกตั้งใหม่ เลือก ส.ว.ใหม่ พร้อมกับท าประชามติมาตรา 256 
ได้รัฐบาลเสียงข้างมาก ซึ่งอาจเป็นประยุทธ์ก็ได้ ไม่มีใครรังเกียจหากมาโดยชอบธรรม ไม่อาศัย ส.ว.ตู่ตั้ง หลังจากนั้นก็
เลือก ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เปิดเวทีถกเถียง ให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดอนาคต ในบรรยากาศประชาธิปไตย 
 ต้องบรรลุเป้าหมายเช่นนี้จึงจะเป็นการปลดล็อกประเทศ "รวมไทยสร้างชาติ" 
 เพ้อฝันหรือเปล่า มีโอกาสส าเร็จไหม มีสิครับ เพราะ 250 ส.ว.ยอมไม่ได้ จะต้องขัดขวางสุดฤทธิ์ ซึ่งเท่ากับขวาง
แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ตัวเอง จะเป็นการปลุกพลังประชาชนไปในตัว 
 นึกหน้าสมชาย เสรี วันชัย พรเพชร ฯลฯ แล้วชูสโลแกน “250 ส.ว.มีไว้พุ่งชน” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4661815 
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6 ส.ค. 2563-23:19 น. 

รัฐธรรมนูญ 2560 : 4 ปีประชามติ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” แต่ “เยาวชนไม่ไดเ้ลือก”  
 
 
 
 
 
 
  ผู้น ารัฐบาลประกาศจุดยืนใหม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ซึ่งเขาเคยเรียกขานว่า
เป็น "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" หลังผ่านประชามติเมื่อ 4 ปีก่อน ท่ามกลางแรงกดดันนอกสภาจากการชุมนุม
เคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาทั่วประเทศ หรือที่รู้จักในชื่อ "แฟลชม็อบ" ภาค 2 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็น 1 ใน 3 ข้อเรียกร้องหลักของเครือข่ายนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล
ตลอด 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา 
  ผลจากการชุมนุมใหญ่ภายใต้การน าของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "เยาวชนปลดแอก" และ "สหภาพนักเรี ยน 
นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)" ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ 18 ก.ค. ท าให้เกิดการชุมนุมย่อย ๆ เพ่ือ
ต่อต้านรัฐบาลอย่างน้อย 76 จุด ใน 47 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคอีสาน 15 จังหวัด , ภาคเหนือ 9 จังหวัด , ภาค
กลาง 9 จังหวัด, ภาคใต้ 7 จังหวัด ภาคตะวันออก 3 จังหวัด และภาคตะวันตก 2 จังหวัด 
ในจ านวนนี้มีอยู่ 16 จังหวัดที่ประชาชนเคยโหวต "คว่ าร่างรัฐธรรมนูญ" ในชั้นประชามติเมื่อ 7 ส.ค. 2559 
รวมถึง จ.เชียงใหม่ ท าให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมเข้าใจปัญหาที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและรู้ว่าไม่ใช่เรื่องไกล
ตัว ตามการประเมินของ ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ หรือเจมส์ สมาชิกกลุ่ม "สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพ่ือประชาธิปไตย" ผู้จัดแฟลชม็อบใน จ.เชียงใหม่ 2 ครั้ง 

"ที ่มาของผู ้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ชอบธรรม คือต้นตอที ่ท าให้เนื ้อหามีปัญหา โดยออกแบบมาเพื ่อ
สนองตอบความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริง" ประสิทธิ์กล่าวกับบีบีซี
ไทยถึง "ความไม่เป็นประชาธิปไตย" ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ตามทัศนะของเขา 

"รับไปก่อน จะได้เลือกตั้ง" ท าฝ่ายโหวตโนแพ้ประชามติ 

ย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีก่อน ประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 

เปิดหน้าท ากิจกรรมการเมืองเป็นครั ้งแรกด้วยการออกรณรงค์ให้ประชาชนโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แม้

ประสบความส าเร็จในพื้นที่เมื่อชาวเชียงใหม่โหวตคว่ าร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนเสียง 54.08% ต่อ 45.92% 

ทว่าพื ้นที ่ส ่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงบ้านเกิดของเขา ใน จ.ก าแพงเพชร เส ียงส่วนใหญ่สนับสนุนร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับพวก เป็นผู้จัดท า  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/113828715_img_0154.jpg
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ประสิทธิ์สรุปบทเรียนย้อนหลังว่าเป็นเพราะชุดข้อมูลของฝ่ายรณรงค์ไม่รับร่างฯ กระจุกตัวอยู่ในหมู่นักวิชาการ
และนักศึกษา ไม่สามารถกระจายไปถึงประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติได้  

"นักศึกษาเราเดินเคาะประตูบ้านไม่ได้ จัดประชุมกับชาวบ้านไม่ได้ หรือแม้แต่นักการเมืองพรรคใหญ่ที่
ต้นสังกัดประกาศไม่รับร่างฯ พอลงมาถึงระดับพื้นที่ เขาก็ไม่ได้ท างานสนับสนุนเชิงประเด็นนะ ตรงกันข้าม ส.ส. 
กับหัวคะแนนไปบอกประชาชนด้วยซ้ าว่าให้ 'รับไปก่อน จะได้เลือกตั้ง ' พอประชาชนฟังอย่างนั้นก็เกิดความหวัง
ว่าถ้ามีเลือกตั้งแล้วน่าจะดีขึ้น เขาจึงไม่รู้สึกว่าต้องไปโหวตโน (ไม่รับร่างฯ)" นักศึกษาวัย 25 ปีกล่าว 
ข้อมูลที่ "พูดไม่ได้" เกี่ยวกับ รธน. 60 ก าลังกระจายตัว 

ภาพน ักศ ึกษากลุ ่ม  "ประชาธ ิป ไตย ใหม ่"  ( เ อ ็นด ีเ อ ็ม )  ถ ูกจ ับก ุมค ุมข ังและตั ้ง ข ้อหาคด ีฝ ่า ฝ ืน
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประชามติและอื่น ๆ จากการแจกแผ่นพับ "7 เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ" ที่ จ.
สมุทรปราการ เมื่อ 23 มิ.ย. 2559 ก่อนน าตัวไปฝากขังไว้ที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพ คือสิ่งที่ประสิทธิ์เชื่อว่าเรียก
ความสนใจจากสังคมได้มากต่อกระบวนการประชามติ เด็กหนุ่มร่วมกับเพื่อนนักศึกษา นักวิชาการ และนัก
กิจกรรมการเมืองใน จ.เชียงใหม่ จัดสารพัดกิจกรรม อาทิ ล่อยลูกโป่ง "รณรงค์ไม่ผิด" เพ่ือยืนยันเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และเชิญชวนประชาชนเขียนโพสต์ -อิทเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ใน กทม. 
"พอนักศึกษาเอ็นดีเอ็มถูกจับ ก็เป็นจุดที่ท าให้สังคมสนใจว่าท าไมพวกเขาถึงโดนจับ และกลายเป็นประเด็น
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เมื่อนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่สืบค้นข้อมูลย้อนหลังว่าฝ่ายโหวตโน (รณรงค์ไม่รับร่างฯ) มี
คดีรุนแรงขนาดนี้เชียวหรือ ขณะที่ฝ่ายโหวตเยส (รณรงค์ให้รับร่างฯ) มีกลไกมีช่องทางการสื่อสารสารพัด คุณขัง
อดีตเอาไว้ไม่ได้หรอกเมื่อคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุรุนแรงขนาดจะ
ระเบิดออกมาครั้งเดียว ยังเป็นการสะสมความไม่พอใจในหมู่เ ยาวชนอยู่" ประสิทธิ์บอก นักศึกษาชั้นปี 6 จาก 
มช. เชื่อว่า ชุดข้อมูลที่เคย "พูดไม่ได้" ในช่วงประชามติ จะเป็นสิ่งที่ถูกต่อยอด -อธิบาย-ขยายความ-กระจายการ
รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งในหมู่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทุกวัย และเมื่อการตัดสินใจครั้งใหม่มาถึง หาก
มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ น าไปลงประชามติใหม่ เชื่อว่าผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิม  
"รธน.ฉบับประชาชน" VS "รธน.ฉบับเยาวชนไม่ได้เลือก" 

รัฐธรรมนูญ 2560 ผ่านประชามติด้วยคะแนนเห็นชอบ 16.8 ล้านเสียง ต่อ 10.5 ล้านเสียง (คิดเป็น 
61.35% ต่อ 38.65%) แม้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เรียกขานว่าเป็น "รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" แต่บรรดาแกนน าเยาวชนที่ปรากฏตัวในแฟลช
ม็อบต่างระบุตรงกันว่ากติกาฉบับนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้เลือก 

"หากบอกว่ารัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ผมก็อยากย้อนกลับไปว่ าก่อนลงประชามติ คุณได้ให้พื้นที่ฝ่าย
เห็นต่างพูดแค่ไหน กระบวนการโปร่งใสแค่ไหน รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ต้องใช้กับคนทุกคน แต่แค่สิทธิในการ
ส่งเสียงว่าไม่เห็นด้วยตรงจุดนั้นจุดนี้ยังท าไม่ได้ ดังนั้นวาทกรรมที่นายกฯ พยายามอ้างเครดิตของประชามติ ผม
ว่าใช ้ไม่ได้นะ" สหรัฐ จ ันทสุวรรณ์ หรือโอม นักศึกษาชั ้นปี 3 คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร สมาชิกกลุ ่ม 
"ประชาคมศิลปากรเพ่ือประชาธิปไตย" กล่าวกับบีบีซีไทย  เขาย้ าว่า ปรากฏการณ์ "คนเห็นด้วยพูดได้ แต่ปิดปาก
คนเห็นต่าง" คือเครื่องสะท้อนความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นักศึกษา ม.ศิลปากร ไม่มีสิทธิ
โหวตรับ/ไม่รับร่างฯ ในชั้นประชามติ เนื่องจากขณะนั้นมีอายุเพียง 17 ปี ทว่าเขาเคยเห็นจุลสารของส านักงาน
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ส่งไปยังบ้านพักใน จ.สงขลา ซึ่งสรุปข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้ แต่ไม่
ปรากฏข้อวิจารณ์ใด ๆ 

"ผมเคยอ่านสรุปร่างรัฐธรรมนูญ จ าได้ว่ามาตรา 5 เขียนว่าถ้าเกิดวิกฤตการเมือง แล้วไม่มีบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญก าหนดทางออกไว้ ให้มีกรรมการมาจากศาลมาประชุมร่วมกันแล้วเสนอทางออก ตอนนั้นคิดว่าข้อนี้

ดีจังเลย เชียร์พ่อ ให้รับรองไป แต่พอผ่านประชามติ มีการแก้ไขบางส่วนก่อนประกาศใช้ บางข้อก็ ไม่ได้เป็นไป

ตามที่บอกไว้ตอนแรก เหมือนเป็นคนละเรื่องเลย และเมื่อน ามาใช้จัดการเลือกตั้งปี 2562 ก็ยิ่งเห็นปัญหาชัดเจน

เลย ถึงขนาดมีนักการเมืองบางพรรคออกมาพูดว่า 'รัฐธรรมนญฉบับดีไซน์มาเพื่อพวกเรา ' สรุปแล้วรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้เอ้ือประโยชน์ให้คนทุกกลุ่มในสังคม หรือคนบางกลุ่มเท่านั้น" นักศึกษาวัย 21 ปีตั้งค าถาม 

ค าขวัญ "รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง" และ "ประชาชนเป็นใหญ่" ยังจ าขึ้นใจแกนน านักศึกษารายนี้ ทว่า

สิ่งที่เขาพบจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองหลังจากนั้น และไม่ปรากฏในเอกสารของทางการฉบับใดคือ 

"การสืบทอดอ านาจผ่าน ส.ว." 

"ส.ว. ไม่มีอ านาจชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยเลย เพราะไม่ได้มาจากประชาชน มาจากการแต่งตั้ง

ของคณะรัฐประหาร แต่กลับมีบทบาทก าหนดชะตาชีวิตประเทศได้ขนาดนี ้ ตั ้งแต่เลือกนายกฯ หรือจะแก้

รัฐธรรมนูญก็ท าไม่ได้ถ้าไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. นี่เป็นจุดที่ท าให้เราเป็นประชา ธิปไตยจริง ๆ ได้ยาก

มาก" เขาบอก 

หวังได้ "รธน. ที่ดีกว่าปี 2540" 

หากแฮชแท็ก "ไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือก" เกิดจากการรณรงค์ไม่รับร่างฯ ของนักศึกษาเอ็นดีเอ็มในปี 

2559 แฮชแท็ก "ให้มันจบที่รุ่นเรา" คือข้อความที่แกนน าแฟลชม็อบในหลายสถาบันการศึกษาหยิบมาสื่อสารต่อ

ส ังคมในปี 2563 และถือเป ็นภาคต่อทางภารกิจของ เคร ือข ่ายนักศึกษา  ส าหร ับสหร ัฐคาดหว ังจะเห ็น 

"รัฐธรรมนูญที่ดีกว่า" เกิดขึ้นในชั่วอายุของเขา เป็นรัฐธรรมนูญที่ท าให้ประชาชนมีอ านาจอย่างแท้จริง เข้าถึง

สิทธิ ตระหนักถึงหน้าที่ มีเสรีภาพในการแสดงออก และได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง 

"ผมอยากให้รัฐธรรมนูญแบบนี้เกิดขึ้นในรุ่นเรา ไม่ใช่บอกว่าต้องย้อนกลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 

นั่นเป็นอดีตไปแล้ว เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว ที ่เราต้องท าคือท าให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าปี 2540" แกนน า

นักศึกษา ม.ศิลปากรระบุ 

อย่างไรก็ตามทั้งแกนน านักศึกษา มช. และ ม.ศิลปากร เห็นตรงกันว่า โอกาสเกิด "ขบวนการธงเขียว" 

อันหมายถึงการชุมนุมขนาดใหญ่ของประชาชนเพื่อกดดันให้สภาผู้แทนราษฎรจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

แบบในคราวเกิดรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 เป็นไปได้ยาก เนื ่องจากการชุมนุมบนท้องถนนขนาดใหญ่ไม่ใช่

ธรรมชาติของเครือข่ายนักศึกษาในปัจจุบัน 

"การชุมนุมของนักศึกษาอาจไม่ได้เป็นภาพขนาดใหญ่ แต่พลังอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถ้าดูแฟลช

ม็อบตามสถาบันต่าง ๆ จะเห็นว่าทุกคนเห็นพ้องในข้อเรียกร้อง 3 ข้อ.. หากภาคประชาชนผลักดันกันสุดฤทธิ์สุด

เดช นักการเมืองในสภาก็คงนิ่งเฉยไม่ได้ ส.ส. ก็ต้องรับฟังความเห็นประชาชน" สหรัฐกล่าว 
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ขณะที่ประสิทธิ์เห็นว่า ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบเลือก 3 อย่าง ทั้ง 

ส.ส. พรรค และนายกฯ ท าให้ผู ้แทนราษฎรไม่ค่อยเกรงใจประชาชน  "เราจะใช้ว ิธีขู ่ ส.ส. ว่าถ้าคุณไม่แก้

รัฐธรรมนูญ สมัยหน้าเราไม่เลือกคุณ ก็ท าได้ไม่ง่าย เพราะระบบเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 เปิดทางให้มี 

ส.ส. ประเภทเก็บคะแนนคนแพ้เข้าสภาได้ นี่ก็เป็นโจทย์ที่นักศึกษาและภาคประชาชนต้องไปขบคิดกันว่าท า

อย่างไรเสียงของพวกเราถึงจะมีพลังกดดันคนในสภาได้" ประสิทธิ์บอก  

พล.อ. ประยุทธ์พลิกเกม หนุนแก้ รธน. 

ความเคลื่อนไหวนอกสภาของแฟลชม็อบ สร้างแรงกดดันต่อคนในสภาอย่างไม่อาจปฏิเสธ เป็นผลให้

คณะกรรมาธิการ (กมธ. ) ว ิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธ ีการแก้ไขเ พิ ่ม เติมร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็น

ประธาน ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อ 31 ก.ค. ว่า กมธ. เห็นร่วมกันว่าต้องแก้ไขมาตรา 256 เพื่อปลดล็อก

ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ท าได้ง่ายขึ้น หากเป็นไปได้อาจเสนอตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาจัดท า

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 

ขณะที่ 6 พรรคฝ่ายค้านน าโดยพรรคเพ่ือไทยไม่รอผลการศึกษาของ กมธ. ชุดนายพีระพันธุ์ ประกาศยื่น

ญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบฉับพลันภายใน 15 ส.ค. โดยมีบางพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ขอเป็นแนวร่วมต่างขั้วการเมือง ร้อนถึง พล.อ. ประยุทธ์ ต้องชิงตัดบท-โชว์เอกภาพของ 20 พรรคร่วมรัฐบาล 

โดยกล่าวเมื่อ 4 ส.ค. ว่า "จุดยืนของผมคือให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการท างาน" และพร้อมส่งร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลประกบกับร่างฉบับฝ่ายค้าน โดยคาดว่าจะเริ่มพิจารณาได้ในสมัยประชุมหน้า  

"ไม่เกี่ยวกับการชุมนุม เป็นเรื่องการท างาน ทุกคนต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร ยืนยัน

สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ควรแก้ไข ไม่ได้ขัดแย้งอะไร ต้องให้พรรคร่วมรัฐบาลมาหารือร่วมกันเพื่อ

เสนอร่างของรัฐบาลควบคู่ไป... รัฐบาลต้องท าตามขั้นตอนแสวงหาความร่วมมือ ไม่ใช่ต่างคนต่างยกเข้ามาชน กัน 

แล้วจะตั้ง กมธ. มาท าไม" พล.อ. ประยุทธ์กล่าว  

Getty Imagesพล.อ. ประยุทธ์ ใช้สิทธิออกเสียงประชามติเมื่อ 7 ส.ค. 2559 โดยก่อนหน้านั้นสองวัน 

นายกฯ ได้ประกาศรับร่างฯ และค าถามพ่วง พร้อมวิงวอน "ไม่อยากให้มองว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการร่างโดย

ทหาร แต่เป็นการร่างโดย กรธ."ส าหรับรัฐธรรมนูญปี 2560 จัดท าขึ้นในบรรยากาศหลังรัฐประหารปี 2557 โดย

หัวหน้า คสช. เป็นผู้แต่งตั้ง กรธ. 21 คนขึ้นมาท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญภายใต้กรอบที่ คสช. ก าหนด ก่อน

น าไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 2559 ต่อมามีการแก้ไขเนื้อหารวม 4 ครั้ง ทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

"ค าถามพ่วง" ที่ผ่านประชามติเช่นกัน และให้สอดคล้องกับ "ระยะเปลี่ยนผ่าน" ของบ้านเมือง ก่อนประกาศใช้ใน

วันที่ 6 เม.ย. 2560 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4656624 

https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_4656624
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วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 - 13:03 น. 

วิกฤตรัฐธรรมนูญ โดย : สมหมาย ปาริจฉัตต์ 
 
 

 
   
 
 
 

นักเรียน นิสิต นักศึกษาในนามของ กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) ได้พันธมิตรเพ่ิมจนพัฒนาเป็นกลุ่ม
ประชาชนปลดแอก กับอีกหลายๆ กลุ่มองค์กร ยังคงเดินหน้าขยายการชุมนุมไปเรื่อยๆ จนกระจายไปหลายจังหวัด 
  ภายใต้ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 3 ข้อ 1 ยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชนและเปิดทาง
ให้คนมีความรู้ ความสามารถ มาแก้ปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ 2 หยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง
ประชาธิปไตยและความยุติธรรม 3 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
  การเคลื่อนไหวโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับเสียงขานรับจากกลุ่มพลังอ านาจเป็นส่วนใหญ่ เริ่ม
จากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎรที่มีนาย
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นควรให้แก้ไขมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญ 2560 
และเสนอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
ติดตามมาด้วยสองพรรคใหญ่คือเพ่ือไทย และประชาธิปัตย์ เห็นพ้องไปในแนวทางเดียวกัน ประกาศจะยื่นญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุด ฝ่ายที่แสดงท่าทีอย่างมีเงื่อนไข เท่าที่ปรากฏมีกลุ่มเดียว คือ วุฒิสมาชิกบางส่วน ซึ่งเห็นต่างใน
ประเด็นแนวทางแก้ โดยต้องการให้ฝ่ายเสนอแก้ระบุให้ชัดจะแก้ไขจุดไหน ประเด็นอะไร รวมทั้งการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ท า
ให้สิ้นเปลืองงบประมาณและเสียเวลา ขณะที่วุฒิสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ยอมแสดงจุดยืนให้ปรากฏต่อสังคมเท่าที่ควร รอ
ติดตามทิศทางให้ชัดอีกหน่อยหรือรอสัญญาณจากรัฐบาล ล้วนเป็นไปได้ทั้งสองทาง 
  อย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า  256 ก า ร แ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ต้ อ ง ผ่ า น ก ร ะบ ว น ก า ร ห ล าย 
ขั้นตอน หนึ่งในนั้นคือ วุฒิสมาชิกต้องเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือ 83 คนจาก 250 คน นอกจากนั้น ยัง
จะต้องผ่านการออกเสียงประชามติ ถ้าผลประชามติเห็นชอบกับการแก้ไขจึงจะด าเนินการได้ 
เพียงแค่บทบัญญัติที่ก าหนดให้ต้องท าประชามติก็มีข้อถกเถียง มองคนละมุมกันแล้ว ฝ่ายหนึ่งตีความว่าจะตั้งหรือไม่ตั้ง 
ส.ส.ร.ขึ้นมายกร่างใหม่ก็ต้องท าประชามติก่อนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ จากนั้นค่อยตั้ง ส.ส.ร. อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ตั้ง 
ส . ส . ร . ย ก ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห ม่ ไ ด้ เ ล ย  ร่ า ง เ ส ร็ จ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร พิ จ า ร ณ า ต า ม 
  ขั้นตอนต่างๆ จนยุติแล้วถึงน ามาท าประชามติในขั้นตอนสุดท้าย ความเห็นต่างในข้อกฎหมายว่าด้วยการท า
ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมีข้อยุติอย่างไร ใครจะเป็นผู้ชี้ขาด ด้วยเหตุที่ออกแบบรัฐธรรมนูญก าหนดให้กระบวนการ

https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c
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แก้ไขท าได้ยากนี่เอง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความเห็นต่าง เกิดความขัดแย้งทางความคิดกระจายไปทั่ว ยิ่งเมื่อวุฒิสมาชิก
ซึ่งมีอ านาจในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมีท่าทีสวนทางกับฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ยอมให้ตัด
อ านาจให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี แนวโน้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่วาดหวังว่าจะผ่านสะดวกคงไม่
ง่ายดายอย่างที่หวัง จนมีโอกาสเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งได้ทุกเมื่อ  สถานการณ์ก าลังด าเนินไปเช่นนี้ ทางออก
เพ่ือไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายต่อไปจนกลายเป็นความรุนแรงควรเป็นอย่างไร ตัวละครส าคัญที่สุดที่จะท าให้
สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางไหนก็คือ คณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามค าแถลงของที่
นายพีระพันธุ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ว่า หากไม่แก้มาตรา 256 ก็ไม่สามารถแก้ส่วน
อ่ืนได้ อาจน าไปสู่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรืออะไรสุดแล้วแต่รัฐบาล เมื่อสภาผู้แทนฯ เห็นชอบตามรายงาน
ของคณะกรรมาธิการก็จะส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณา ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่แก้เราก็ท าอะไรไม่ได้ 
เพราะหน้าที่ของเรามีแค่นี้ 

นั่นเท่ากับยืนยันว่าปัจจัยหลักของ ความเป็นไปได้ ก็คือ ท่าที จุดยืนของรัฐบาล ของนายกรัฐมนตรีนั่นเอง ฟัง
ประธานกรรมาธิการซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยแล้ว ได้ยินหรือไม่ ท าตามหรือไม่ประเด็นปัญหาต่อมาจึงมีว่า 
แล้วท่าที จุดยืนของรัฐบาลโดยรวมกับท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ เห็นสอดคล้องกันหรือไม่ จะกระโดดลงมาเป็นเจ้าภาพ
เดินหน้าให้เกิดการแก้ไข ด าเนินไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร หรือจะเลือกแนวทางลอยตัวอยู่เหนือปัญหาที่ก าลังพัฒนาเป็น
ความขัดแย้งเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยข้ออ้างแค่ว่า เป็นเรื่องของสภา ของพรรคการเมือง ว่ากันมา ครับ ถ้าส ารวจพรรค
โดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา ฯลฯ ส่วนข้างมากล้วนแสดงท่าทีเห็นด้วยกับการ
แก้ไขทั้งสิ้น การลอยตัวอ้างว่าเป็นเรื่องของสภา ของพรรคการเมือง จึงฟังไม่ขึ้น ถึงวันนี้ แทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์
ลุกลามต่อไป การแสดงความคิด ท่าที จุดยืนต่อเรื่องนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงเป็นหนทางที่จะท าให้สถานการณ์คลี่คลาย
ไปในทางท่ีดีได้ 

แต่เนื่องจากบทบัญญัติที่เขียนไว้ให้อ านาจ ส.ว.เป็นผลดีต่อตัวเองทั้งปัจจุบันและอนาคต พล.อ.ประยุทธ์จะท า
ตามความเห็นที่ได้รับจากการเดินสายไปพบสื่อมวลชนหลายส านักหรือไม่จะเป็นนักประชาธิปไตยจริง หรือ
ประชาธิปไตยภายใต้โครงสร้างอ านาจเผด็จการต่อไป เจ้าตัวเป็นผู้ก าหนดชะตากรรมตัวเองทั้งสิ้นเพียงแต่ชะตากรรม
ที่ว่ามีผลต่อชะตากรรมของคนอ่ืน ของสังคม และของลูกหลาน ที่ไม่ควรได้รับผลแห่งการตัดสินใจผิดพลาดไปด้วย เท่า
นั้นเอง 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_2294623 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2294623


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

46 

 

 

 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 - 12:35 น. 

นิวส์โน้ต : เหมือนจะง่าย! 
 
 
 
 
 
 
 
นิวส์โน้ต : เหมือนจะง่าย! 
ตัวจริง เสียงจริง สายตรงอีกคน ประธานวุฒิฯแต่งตั้ง ‘พรเพชร วิชิตชลชัย’ เปิดหน้าเล่น โชว์ตัวหัวขบวน 250 ส.ว.ไม่
เห็นด้วย กับโมเดลรื้อใหญ่ แก้รัฐธรรมนูญ ซัดโป้งตรงจุด ทลายห้าง ม.256ปลดล็อกวิธีแก้ยาก เปิดทาง ตั้ง ส.ส.ร.-ร่าง
ใหม่ทั้งฉบับแบไต๋ พร้อมให้ความร่วมมือ ยกมือ ประเด็นที่เห็นว่า สมควรแก้ ในมุมวุฒิฯ อย่าง บัตรเลือกตั้งใบเดียว เป็นต้น 
ระดับหมายเลข 1 สภาสูง ออกตัวแรงเว่อร์ ถือธงน าขวาง แก้ ม.256 เบอร์นี้ 

มีหรือ คนไม่สงสัย สภากาแฟวงไหนวงนั้นเดือดตามๆ กัน ชี้วุ่นว่า สัญญาณแก้ไม่ราบรื่นว่ากันว่า ปกติ พรเพชร
โลว์โปรไฟล์สายเซฟแต่ครั้งนี้ แปลกๆ ไม่สน ทัวร์ลงพูดวันไหนไม่พูด แถมองค์ลง ตรงกับวันที่ ‘บิ๊กตู่’ ให้ค ามั่นหนุนแก้
รัฐธรรมนูญใครต่อใครก็เลยตั้งข้อสังเกต ตีบทแตก แยกสคริปต์เล่นก็บอกแล้วไง แก้น่ะ รัฐบาลยอมให้แก้แน่ 
ลดแรงเสียดทาน ค าถามคือ ยอมให้รื้อแค่ไหน 

ถ้าประธานวุฒิฯโดดขวาง ฉีกทิ้ง ม.256 ส.ว.ก็ต้องแห่ตามเข้าทาง คนที่ใจจริงไม่อยากแก้ยกมาอ้างได้ อย่างนี้ 
ไปต่อไม่ได้ในที่สุด อาจต้องจบ แบบพบครึ่งทางแก้แค่บางมาตรา 
เบาๆ ใสๆ ค่อยเป็นค่อยไป จบข่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2295563 
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