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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 17 สงิหาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ “วิรัช” ยัน รบ. รอผลศึกษาของ กมธ. ก่อนยื่นแก้ รธน. แย้มให้แต่ละ

พรรคท าการบ้านแล้ว 
9 

2 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ไอติม" หนุนแก้ รธน. โล๊ะทิ้งวุฒิสภาสัญลักษณ์ของความวิปริต 10 
3 แนวหน้าออนไลน์ ‘ไอติม’ เลคเชอร์ ‘วิถีใหม่’ แก้ รธน. ชงโมเดล ‘สภาเดี่ยว’ โละ สว. 

ซัดแรงเป็นสัญลักษณ์ความวิปริต 
14 

4 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน" เผยฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ รธน. พรุ่งนี้ ย้ าต้องแก้ ม.256 ตั้ง สสร. 19 
5 INNNews ออนไลน์ “สุทิน” หวังฝ่ายรัฐบาลยื่นแก้ รธน. พร้อมฝ่ายค้าน 20 
6 มติชนออนไลน์ ฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ รธน.วันนี้ เดินหน้ารื้อมาตรา 256 ตั้ง สสร. 21 
7 WorkpointToday 

ออนไลน์ 
สัญญาณ ปชต.มาเร็วเกินคาด ‘วันชัย’ เผยที่มาเสนอตัดอ านาจ ส.ว.
โหวตนายกฯ 

22 

8 ข่าวสดออนไลน์ วันชัย เฉลยมีสัญญาณจากใคร? ปมหนุนแก้ รธน.-สว.ไม่ต้องโหวต
เลือกนายกฯ 

23 

9 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ ‘นิพิฏฐ์’ แนะทุกฝ่ายดันพิมพ์เขียวแก้ รธน. 24 
10 มติชนออนไลน์ “นิพิฏฐ์”  ชี้ต้องมี  “พิมพ์เขียว”  แก้ รธน. ตั้ง สสร. ช่วยลดความรุน

เเรงมวลชน 
25 

11 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ชุมนุมใหญ่ "ประชาชนปลดแอก" ช่วงค่ าแน่น ย้ า 3 ข้อเรียกร้อง 2 
จุดยืน 

26 

12 สยามรัฐออนไลน์ ชุมนุมกลุ่ม "ประชาชนปลดแอก" คึกคัก เรียกร้อง 3 ข้อ แก้ รธน. 27 
13 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ยื่นค าขาด “ประชาชนปลดแอก” ขีดเส้นตายกันยาฯ รัฐบาลต้อง 
ยุบสภา 

28 

14 ไทยรัฐออนไลน์ มากันแน่นราชด าเนิน ม็อบพรึบ ยันเรียกร้อง 3 ข้อ 30 
15 มติชนออนไลน์ ‘วิษณุ’ เผย รัฐบาลรอฟังความเห็น ‘กมธ. แก้ รธน.’ ก่อนท าร่างของ

ตัวเองยื่นประกบของฝ่ายค้าน 
39 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิษณุ' ขอรอฟัง กมธ. แก้ รธน.ก่อนชงสภาฯปลาย ส.ค. 40 
17 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'วิษณุ' ชี้นายกฯยังไม่มอบหมายแก้ รธน. รอฟัง กมธ. ชุด 'พีระพันธุ์' 

ก่อน 
41 

18 มติชนออนไลน์ ‘สมเจตน์’ ค้านตั้ง สสร. ร่าง รธน.ใหม่ ชี้แก้ ม.256  เหมือนให้ลูกมา
ฆ่าแม่ 

42 

19 มติชนออนไลน์ ‘พีระพันธุ์’ แจงผลศึกษาแก้ รธน. ชง ‘สภา’ มีความเห็นทั้งสองด้าน 43 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชวน' รับแก้ รธน. แต่ละขั้นตอนยากพอควร ยังไร้เงา ส.ส.-ส.ว. ลงชื่อ

ใช้สภาหาทางออก 
44 

21 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" รับแก้ รธน.ม.256 ไม่ง่าย ยันบรรจุทันสมัยประชุมนี้ ชี้รอ ส.ว.-
รบ.-ฝ่ายค้านยื่นเปิดประชุมรัฐสภาหาทางออก 

45 

22 สยามรัฐออนไลน์ "ค านูณ" ย้ า จะแก้ รธน. ต้องใช้เสียงวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 84 เสียง
ไม่เช่นนั้นอาจมีโอกาสน าไปสู่สงครามกลางเมือง 

46 

23 ผู้จัดการออนไลน์ "ค านูณ" ย้ าแก้ รธน.ต้องใช้เสียง ส.ว.ไม่น้อยกว่า 84 เชื่อพร้อมลงมติ 
นายกฯ ควรเปิดอภิปรายทั่วไปหาทางออกลดความขัดแย้ง 

48 

24 INNNews ออนไลน์ “ค านูณ” ย้ าแก้ รธน. ต้องใช้เสียง ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียง 50 
25 ผู้จัดการออนไลน์ ประชุมใหญ่  'ไทยศรีวิไลย์'  คึก  'มงคลกิตติ์'  ประกาศชิมลางลุย

ท้องถิ่น 'กทม. - อบจ.อุบลราชธานี'  - ฮือฮาเตรียมทาบ  'บุ๋ม - 
ปนัดดา'  ลุ้นเก้าอ้ี  'ผู้ว่าฯ กทม.' 

52 

26 INNNews ออนไลน์ ไทยศรีวิไลย์ทาบ "บุ๋ม ปนัดดา” ชิงผู้ว่าฯกทม. 53 
27 New18 ออนไลน์ "เทพไท" เล็งผลักดัน ปชป. เสนอร่างแก้ไข รธน. 3 ฉบับ 54 
28 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' รับญัตติแก้ รธน.ฝ่ายค้าน แล้ว เร่งบรรจุวาระใน 15 วัน 55 
29 คมชัดลึกออนไลน์ 6 พรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอแก้ รธน. ม.256 ตั้ง สสร. 56 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ทางออกแก้ขัดแย้งบ้านเมือง ดับไฟม็อบนักศึกษา ก่อนลุกลามบาน

ปลาย สายเกินแก้ 
57 

2 ไทยรัฐออนไลน์ รัฐธรรมนูญกับคู่ขัดแย้งใหม่ 59 
3 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ประเด็น รัฐธรรมนูญ ร้อนแรง เบื้องหน้า ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา 
60 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายไพบูลย์ หัตถกิจโกศล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี นายป้องปราการ สุดนุช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เปน็ประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วยผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายการอบรมหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (รุ่นที่ 2) 
ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น 
 
 
 
 

 
กรรมการการเลือกตั้ง 

มอบนโยบายการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน 
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (รุ่นที ่2) 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นวิทยากรบรรยายใน
หลักสูตรการบริหารงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (รุ่นที่ 2 ) หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาองค์กรกับบทบาทของ 
กลุ่มภารกิจบริหารกลาง” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

บรรยายการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน 
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (รุ่นที ่2) 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

 

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 – 23 สงิหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
17 สิงหาคม 2563 

10.30 น. โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท 
อ าเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ               
การเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจ าปี 63 รุ่น 1 

วันอังคารที่ 
18 สิงหาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 18.30 น. โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการฯ  

ห้องวายุภักษ์ 3-4 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายปกรณ์ 
มหรรณพ และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการ
การเลือกตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติและ
มอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 19 – 21 
สิงหาคม 2563 

- อ่าวนางวิลล่า บีช รีสอร์ท 
จังหวัดกระบี่ 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ                 
การเลือกตั้ ง และ ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมโครงการสัมมนา
เตรียมตัวเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ผู้เกษียณอายุ 

 - จังหวัดหนองคาย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
การข่าว การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 
(ส่วนภูมิภาค) 

 - จังหวัดบึงกาฬ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
ตรวจเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
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  สัปดาหน์ี้มีอะไร   
    

รู้
วั
น
นี ้

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 17 – 23 สิงหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที่ 
17 สิงหาคม 2563 

10.30 น. โรงแรมทวาราวดี 
รีสอร์ท อ าเภอศรีมหาโพธิ 

จังหวัดปราจีนบุรี 

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจ าปี 63 
รุ่น 1 

วันอังคารที่ 
18 สิงหาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 18.30 น. โรงแรมเซ็นทรา  
บายเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการฯ  

ห้องวายุภักษ์ 3-4 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมเป็น
เกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติและมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันพุธที่ 
19 สิงหาคม 2563 

10.30 น. ห้องประชุม 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการก ากับหลักสูตร
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 11  

วันพฤหัสบดีที่ 
20 สิงหาคม 2563 

14.00 น. ห้องประชุม 502 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และนายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งประชุม
ทางไกล (Gin Conference) ร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

วันศุกร์ที่ 
21 สิงหาคม 2563 

13.00 น. ห้องประชุม 502 นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้ง 

วันที่ 20 – 21 
สิงหาคม 2563 

- โรงแรมอมันตา  
ซอยแก้ววรวุฒิ  

จังหวัดหนองคาย 

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ควบคุมก ากับดูแลโครงการพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจง
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าวการสืบสวนและ 
ไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ 
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“วิรัช” ยัน รบ. รอผลศึกษาของ กมธ. ก่อนยื่นแก้ รธน. แย้มให้แต่ละพรรคท าการบ้านแล้ว 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 - 16:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“วิรัช” ยัน รบ.รอผลการศึกษาของกมธ.ก่อนยื่นแก้รธน. แย้ม ให้แต่ละพรรคท าการบ้านรอแล้วว่าจะแก้ประเด็น
ไหนบ้าง 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติ
แก้รัฐธรรมนูญในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ ว่า วิปรัฐบาลต้องรอผลการศึกษาในส่วนของกรรมาธิการ (กมธ.)  วิสามัญศึกษา
แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาวันที่ 9 กันยายนนี้
ก่อน แต่ก็ได้มีการให้แต่ละพรรคท าการบ้านรอไว้แล้วว่าจะแก้ในประเด็นไหนบ้าง ก่อนจะน ามาพิจารณาร่วมกันให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเวลายื่น 
 เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านผลักดันให้มีการแก้มาตรา 256 ฟากรัฐบาลเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร นายวิรัช กล่าวว่า 
ถ้าเขายื่นไปแล้วเขามีเสียงหรับรับหลักการในสภาหรือไม่ ทั้งยังต้องใช้เสียงส.ว.อีก ดังนั้น เราจึงบอกว่าต้องให้ตกผลึก
ก่อน เพราะจะท าเพียงแค่พอให้ได้ยืน ก็จะไม่มีประโยชน์ เราจึงขอเวลาตามก าหนด ตามขั้นตอน ซึ่งฝ่ายค้านเองก็รู้อยู่
แล้วว่า กมธ. จะเข้าวันไหน เหตุใดจึงไม่รอก่อน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2309785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2309785
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"ไอติม" หนุนแก้ รธน. โล๊ะท้ิงวุฒิสภาสัญลักษณ์ของความวิปริต 
วันที่ 16 ส.ค. 2563 เวลา 16:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พริษฐ์ วัชรสินธุ" หลานชาย"อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ"โพสต์หนุนแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกวุฒิสภาหันมาใช้ระบบสภาเดี่ยว 
ระบุ เป็นสัญลักษณ์และการรวมกันของความวิปริตไม่ชอบธรรมของระบอบการเมืองปัจจุบัน 
 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หลานนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กหัวข้อ “สภาเดี่ยว : ข้อเสนอข้ันต่ า หรือ 
“A New Minimum” ส าหรับการแก้รัฐธรรมนูญ” มีเนื้อหาดังนี้  [#สภาเดี่ยว : ข้อเสนอขั้นต่ า หรือ “A New 
Minimum” ส าหรับการแก้รัฐธรรมนูญ] 
 ถ้านับตั้งแต่การเลือกตั้งต้นปีที่แล้ว ที่ผมได้ลาออกจากพรรคต้นสังกัดและเริ่มขับเคลื่อนเรื่องการ #แก้
รัฐธรรมนูญ ผ่านกลุ่ม รัฐธรรมนูญก้าวหน้า - Conlab ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญได้รับ
ความสนใจสูงสุดในสังคม 
 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บทสนทนาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมได้เปลี่ยนจาค าถามว่า “ควรแก้หรือไม่” มาเป็น
ค าถามว่า “ควรแก้อะไร” 
 แม้ว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่ก็เป็นความท้าทายในการ
แสวงหา “จุดร่วม” ในกลุ่มท่ีอยากแก้รัฐธรรมนูญ ว่าต้องการแก้ประเด็นอะไรเป็นสาระส าคัญ 
 - บางกลุ่ม – โดยเฉพาะในรัฐสภา – พยายามเสนอเรื่องการแก้มาตรา 256 เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
อนาคตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ซึ่งจ าเป็น) 
 - บางกลุ่ม – โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ – พยายามมุ่งเป้าไปที่การก าจัดการมีอยู่และการผูกมัดของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 (ซึ่งจ าเป็นเช่นกัน) 
 - ในขณะที่บางกลุ่ม – โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา – ได้เสนอข้อเสนอเพ่ิมเติมที่ไม่เคยถูกพูดคุยกันใน
สังคมอย่างจริงจังและเปิดเผยมาก่อน 
 แต่ส าหรับผม ผมมองว่า “จุดร่วม” ที่ก้าวหน้ามากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อ
โครงสร้างปัจจุบันที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็น “จุดร่วม” ที่มีโอกาสที่จะหาฉันทามติได้ในทุกกลุ่ม
คนที่ตอ้งการเห็นประชาธิปไตยคือ การ “ยกเลิกวุฒิสภา” และใช้ระบบ #สภาเดี่ยว 
 หากมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นทั้งสัญลักษณ์และการรวมกันของความวิปริตและไม่ชอบธรรมของระบอบ
การเมืองปัจจุบัน สถานที่นั้นคือ วุฒิสภา ที่มีสมาชิก 250 คนจากการแต่งตั้งโดย คสช. ไม่ว่าจะเป็น 
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 1. การขัดหลักการประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนมี “1 สิทธิ์ 1 เสียง” เท่ากันใจการก าหนดอนาคต
ประเทศ - โดยการก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภา 250 คน มีอ านาจในการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาชิก
ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 500 คน ถ้าเราค านวณง่ายๆว่า 500 ส.ส. มาจากเสียงของประชาชน กว่า 38 ล้าน
เสียง ในขณะที่ 250 ส.ว. มาจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหา 10 คน เราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันให้คณะ
กรรมาการสรรหาวุฒิสภาหนึ่งคน มีอ านาจมากกว่าประชาชนหนึ่ งคน เกือบ 2 ล้านเท่า (วิธีการค านวณ : 
https://www.facebook.com/254171817929906/posts/3772237902789929/?d=n) 
 2. การเป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ซับซ้อน - ไม่ว่าจะเป็นการที่ 6 ใน 10 ของคณะกรรมการสรร
หาวุฒิสภา แต่งตั้งตนเองเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือจะเป็นการสงวนเก้าอ้ีวุฒิสภา 6 เก้าอ้ีไว้ให้กับผู้น าเหล่าทัพ ซึ่ง
เป็นข้าราชการประจ าที่รับเงินเดือนเต็มเวลาอยู่แล้ว 
 3. การเขียนกฎหมายเพ่ือ 'ล็อก' ทุกส่วนของโครงสร้างของรัฐ ให้อยู่ในการควบคุมของตนเอง - เช่น การ
ให้วุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. มีอ านาจไม่พียงแค่ในการร่วมลงคะแนน แต่มีอ านาจในการยับยั้ง (vetoing 
powers) ทัง้การรับรองผู้ด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 
 4. การให้ความส าคัญหรือการใช้ข้ออ้างเก่ียวกับ “ความมั่นคง” เหนือสิ่งอื่นใด – 40% ของสมาชิกวุฒิสภา
เป็นทหารหรือต ารวจ ทั้งๆท่ีวุฒิสภาควรเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ 
 5. การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับหน้าที่ที่ควรจะเป็น - ในขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่หลักใน
การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร แต่เราจะเห็นว่าจากเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาทั้งหมด 145 มติ ส.ว.ให้ความ
เห็นชอบทั้ง 145 มติ โดยมีค่าเฉลี่ยการลงมติเห็นชอบถึง 96% (ข้อมูลเพิ่มเติม : https://ilaw.or.th/node/5663) 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่พูดถึงวุฒิสภา – ซึ่งเป็นแก่นกลางของระบบการเมืองปัจจุบัน – จึง
ถือว่าไม่เพียงพอ 
 ดังที่เห็นได้ทั่วโลก การสร้างวุฒิสภาที่เป็น "ประชาธิปไตย" ไม่ได้มีเพียงสูตรเดียว แต่หลักสากลที่ถูกใช้ใน
การออกแบบ คืออ านาจที่วุฒิสภามีนั้น ต้องสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยในที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
 สภาขุนนาง (วุฒิสภา) ยังคงด ารงอยู่ได้ในสหราชอาณาจักร เพราะว่าถึงแม้จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่
ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด แต่ก็มีอ านาจเพียงเล็กน้อย สิ่งที่ท าได้มากที่สุดในกระบวนการนิติบัญญัติคือการชะลอร่าง
กฎหมายที่ผ่านโดยสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ได้สูงสุดเป็นเวลาหนึ่งปี 
 ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาให้อ านาจนิติบัญญัติแก่วุฒิสภามากกว่า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภามีที่มาที่
เป็นประชาธิปไตยมากกว่า - สมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือเป็นผู้แทนของรัฐต่าง ๆ ในระบบสหพันธรัฐ 
 ถ้าจะให้สมการของอ านาจและที่มาของวุฒิสภาไทยมีความสมดุลกัน หลายคนอาจมองว่าประเทศไทยยืน
อยู่บนทาง 2 แพร่ง ระหว่าง (1) เลือกรูปแบบคล้ายๆกับสหราชอาณาจักรโดยการคงการแต่งตั้งต่อไป แต่ไปลดอ านาจ
ของวุฒิสภาลงอย่างมากเพ่ือให้สมดุลกับที่มาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือ (2) เลือกรูปแบบคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาโดย
ก าหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด (คล้ายกับที่ประเทศไทยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2540) เพ่ือให้ความชอบ
ธรรมกับอ านาจที่มีอยู่ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ผมมองว่าประเทศไทยมีทางเลือกที่ 3 ที่น่าจะแก้ปัญหาได้เหมาะสมมากกว่า คือการ
ยกเลิกการมีวุฒิสภา และเปลี่ยนรูปแบบของฝ่ายนิติบัญญัติจากระบบสองสภา ที่มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็น
ระบบสภาเดี่ยวที่มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 
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 ถึงจะใหม่ส าหรับหลายคนในประเทศ แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ในเกือบ 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกที่เป็น
ประชาธิปไตย และมีความคล้ายไทยในความเป็นรัฐเดี่ยวและการปกครองโดยระบบรัฐสภา 
 ผมยอมรับว่าตอนที่ผมน าเสนอเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในการเสวนาที่จัดโดย New Consensus เรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว (https://ilaw.or.th/node/5376) ผมได้รับเสียงตอบรับที่แบ่งกันระหว่างผู้ที่เห็น
ด้วยกับผู้ที่ยังต้องการวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 1 ปีที่ผ่าน
มา ที่ท าให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นกับข้อเสนอนี้ 
 1. ต้นทุนทางการเงินของการมีวุฒิสภาเป็นเงินจ านวนไม่น้อย 
จากการบวกเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา 250 คน เงินเดือนของคณะท างานตามที่กฎหมายก าหนด ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวของ และอีก 1,300 ล้านบาทที่ใช้ในกระบวนการสรรหา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็มากกว่า 1,000 ล้านต่อปี 
แล้ว (ตอนแรกผมจะบวกค่าเบี้ยประชุมเข้าไปด้วย แต่ตัดสินใจที่จะไม่ หลังผมเห็นสถิติการเข้าประชุมของสมาชิก
วุฒิสภาหลายคน) 
 ในช่วงเวลาที่งบประมาณของประเทศก าลังจะถูกจ ากัดมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความจ าเป็นในการ
กระตุ้นทางการคลังเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิค-19 การใช้จ่ายไปกับองค์กรที่ล้มเหลวในการท าหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ านาจนั้น ฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไร 
 2. ต้นทุนในแง่ของเวลาและความพยายามที่จะต้องใช้ในการหาสมดุลระหว่างอ านาจของวุฒิสภามีและ
ที่มาของสมาชิกนั้น ก็ไม่น้อยเช่นกัน 
 นิวซีแลนด์ได้มีความพยายามที่จะท าให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง แต่ก็ต้องพบกับความยากล าบากที่จะ
หากระบวนการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกลางทางการเมืองจริง ๆ ส่งผลให้มีการเสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาในปี 1951 / 
สวีเดนก็ได้ยกเลิกวุฒิสภาในปี 1970 หลังจากวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งที่มี
ลักษณะทางการเมืองคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการใช้อ านาจนิติบัญญัติทับซ้อน 
 จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเรา แทบจะไม่มีเหตุผลใดที่จะท าให้เรามั่นใจได้เลยว่ากระบวนการ
ของเราจะเร็วกว่า ราบรื่นกว่า หรือจะประสบความส าเร็จดีกว่าประเทศอ่ืน ๆ เพราะแม้ว่าประเทศไทยจะเคยมีวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนั้น แต่ก็ยังพบกับข้อกล่าวหาว่า
กลายเป็นสภาผู้แทนราษฎรจ าลอง ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มการเมืองเดียวกันกับท่ีครอบง าสภาล่าง 
 3. (เหตุผลที่ผมมองว่าส าคัญที่สุด) การมีองค์กรอย่างวุฒิสภา อาจเป็นรูปแบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ
รัฐที่ล้าสมัยไปแล้ว เพราะบทบาทท้ังสามอย่างที่วุฒิสภาเคยมีนั้น อาจมีส่วนอื่นของสังคมท่ีท าหน้าที่ได้ดีกว่า 
3.1. ในบทบาทนิติบัญญัติ 
 - หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างก้าวกระโดด 
การคงไว้ซึ่งกระบวนการนิติบัญญัติที่ต้องผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอาจท าให้กฎหมายของประเทศไทยไม่มี
ความคล่องตัวพอในการปรับเปลี่ยนให้ทันตามกระแสโลกในปัจจุบัน เช่น กว่ากฎหมายฉบับหนึ่งจะผ่านทั้งสองสภา
ออกมาเพ่ือมาส่งเสริมหรือก าหนดขอบเขตของเทคโนโลยีชิ้นใดชิ้นหนึ่ง (ไม่ว่าจะเป็น เงินดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ หรือ
เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล) เทคโนโลยีเหล่านั้น อาจจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีใหม่ๆไปแล้วก็เป็นไปได้ 
 - ถ้าเรามองว่าวุฒิสภาจ าเป็นต้องมีอยู่เพ่ือให้พ้ืนที่กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางกฎหมายต่าง ผมมองว่ากลไกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถถูก
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ตรงนี้ได้ และอาจจะตรงจุดมากกว่า เนื่องจากเป็นการให้พื้นที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ข้ันตอน
แรกของการเสนอหรือยกร่างกฎหมาย 
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3.2. ในบทบาทตรวจสอบรัฐบาล 
 – ด้วยวิวัฒนาการของโซเชียลมีเดียที่ท าให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ก็ท าให้เกิดค าถามว่า
การพ่ึงพาบุคคลสองร้อยกว่าคนในการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือไม่ ถ้า
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของรัฐที่ละเอียดและที่ละเอียดละอ่อนขึ้น บวกกับการมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส (whistleblowers) และแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการรวบรวมข้อมูลโดยประชาชนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (crowdsourcing) ประชาชนโดยรวมอาจจะสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ดีกว่า ส.ว. สอง
ร้อยกว่าคน ก็เป็นได้ ไม่ว่า สองร้อยกว่าคนนี้จะมีความเชี่ยวชาญแค่ไหน 
3.3. ในบทบาทรับรองผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 – เพ่ือให้มีความยึดโยงกับเสียงของประชาชนและเพ่ือรับประกันกว่าอย่างน้อยประชาชนมีส่วนร่วมโดย
อ้อม บทบาทนี้อาจสมควรตกเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แต่เพ่ือรับประกันถึงความเป็นกลาง
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองใด เราสามารถก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ ว่าผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องได้รับการ
รับรองจากท้ังเสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และเสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายค้าน 
 ดังนั้น ระบบสภาเดี่ยว ไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันมากกว่าในการตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจรัฐ แต่ระบบสภาเดี่ยว จะก าจัดองค์กรที่ – โดยเฉพาะในปัจจุบัน - ได้ถูกน ามาลดทอนความเป็นประชาธิปไตย
ของประเทศไทย และสืบทอดอ านาจของกองทัพและองค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 
 ตอนผมยื่นข้อเสนอนี้ต่อสาธารณะเมื่อปีที่แล้ว เรื่องนี้ถูกมองโดยบางฝ่ายว่าก้าวหน้าหรือไปไกลเกินกว่าที่
ระบบการเมืองไทยจะรับได้ แต่ด้วยบรรยากาศการเมือง ณ ปัจจุบัน ที่เพดานของข้อเสนอของหลากหลายกลุ่มถูก
ยกระดับเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ วัน การยกเลิกวุฒิสภาและการหันไปใช้ระบบสภาเดี่ยว อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นต่ า หรือ 
“A New Minimum” ที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผู้มีอ านาจในการแก้รัฐธรรมนูญ และถูกยอมรับได้โดยผู้ที่
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 การแก้ไขมาตรา 256 – ในขณะที่จ าเป็น - อาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะตามมาหากไม่ได้ควบคู่ไปกับการแก้ไขในประเด็นเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน – ในขณะที่จ าเป็น - เป็นเพียงการผลักดันกระบวนการที่เป็น
ประชาธิปไตย แต่ไม่อาจรับประกันเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยเสมอไป ยิ่งถ้ากระบวนการไม่ได้ถูกด าเนินการบนกติกาที่
เสรีและเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย แต่กลับถูกแทรกแซงโดยอ านาจรัฐที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (กระบวนการลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญในปี 2559 เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด) 
 การยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญและจ าเป็น แต่สิ่งนี้เพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ในระยะยาว เนื่องจากเป็นอ านาจของบทเฉพาะกาลที่จะมีอยู่อีกเพียง 3-4 ปี 
 มีเพียงการยกเลิกวุฒิสภาเท่านั้น ที่จะท าให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้
อย่างตรงจุด 
 อะไรที่น้อยกว่านี้ (ถึงจ าเป็นต้องแก้) อาจไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง 
 อะไรที่ไกลกว่านี้ (ถึงจ าเป็นต้องมีการพูดคุยและรับฟัง) อาจเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมฉันทามติได้ แม้ใน
หมู่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย 
 ถ้าพวกเราสามารถร่วมกันน าเสนอระบบสภาเดี่ยวให้เป็น “วิถีใหม่” ส าหรับการเมืองไทย ตรงนี้จะเป็น
ก้าวแรกท่ีส าคัญในการน าพาประเทศไทยของเราไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 ป.ล. ส าหรับใครที่ยังกังวลว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีวุฒิสภา ผมขอฝาก
ข้อคิดท้ิงท้ายไว้ว่า สิ่งเดียวที่อันตรายกว่าการไม่มี ส.ว. ท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล คือการมี ส.ว. ที่หลับหูหลับตา
ให้ท้ายและรับรองทุกการกระท าของรัฐบาล 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630833 

https://www.posttoday.com/politic/news/630833
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‘ไอติม’ เลคเชอร์ ‘วิถีใหม่’ แก้ รธน. ชงโมเดล ‘สภาเดี่ยว’ โละ สว. ซัดแรงเป็นสัญลักษณ์ความวิปริต 
วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.44 น. 
 
 
 
 
 
 
 
‘ไอติม’เลคเชอร์‘วิถีใหม่’แก้รธน. ชงโมเดล‘สภาเดี่ยว’ โละสว.ซัดแรงเป็นสัญลักษณ์ความวิปริต 
 16 สิงหาคม 2563 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ “ไอติม” อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์
ข้อความในเพจเฟซบุ๊กหัวข้อ “สภาเดี่ยว : ข้อเสนอขั้นต่ า หรือ “A New Minimum” ส าหรับการแก้รัฐธรรมนูญ” มี
เนื้อหาดังนี้ 
[#สภาเดี่ยว : ข้อเสนอขั้นต่ า หรือ “A New Minimum” ส าหรับการแก้รัฐธรรมนูญ] 
 ถ้านับตั้งแต่การเลือกตั้งต้นปีที่แล้ว ที่ผมได้ลาออกจากพรรคต้นสังกัดและเริ่มขับเคลื่อนเรื่องการ #แก้
รัฐธรรมนูญ ผ่านกลุ่ม รัฐธรรมนูญก้าวหน้า - Conlab ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญได้รับ
ความสนใจสูงสุดในสังคม 
 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บทสนทนาเรื่องรัฐธรรมนูญในสังคมได้เปลี่ยนจาค าถามว่า “ควรแก้หรือไม่” มาเป็น
ค าถามว่า “ควรแก้อะไร” 
 แม้ว่าสิ่งนี้เป็นสัญญาณที่ดีส าหรับการเข้าใกล้การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่ก็เป็นความท้าทายในการ
แสวงหา “จุดร่วม” ในกลุ่มท่ีอยากแก้รัฐธรรมนูญ ว่าต้องการแก้ประเด็นอะไรเป็นสาระส าคัญ 
 - บางกลุ่ม – โดยเฉพาะในรัฐสภา – พยายามเสนอเรื่องการแก้มาตรา 256 เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญใน
อนาคตเป็นไปได้ง่ายขึ้น (ซึ่งจ าเป็น) 
 - บางกลุ่ม – โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ – พยายามมุ่งเป้าไปที่การก าจัดการมีอยู่และการผูกมัดของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 (ซึ่งจ าเป็นเช่นกัน) 
 - ในขณะที่บางกลุ่ม – โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา – ได้เสนอข้อเสนอเพ่ิมเติมที่ไม่เคยถูกพูดคุยกันใน
สังคมอย่างจริงจังและเปิดเผยมาก่อน 
 แต่ส าหรับผม ผมมองว่า “จุดร่วม” ที่ก้าวหน้ามากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงต่อ
โครงสร้างปัจจุบันที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็น “จุดร่วม” ที่มีโอกาสที่จะหาฉันทามติได้ในทุกกลุ่ม
คนที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยคือ การ “ยกเลิกวุฒิสภา” และใช้ระบบ #สภาเดี่ยว 
 หากมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นทั้งสัญลักษณ์และการรวมกันของความวิปริตและไม่ชอบธรรมของระบอบ
การเมืองปัจจุบัน สถานที่นั้นคือ วุฒิสภา ที่มีสมาชิก 250 คนจากการแต่งตั้งโดย คสช. ไม่ว่าจะเป็น 
 1. การขัดหลักการประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนมี “1 สิทธิ์ 1 เสียง” เท่ากันใจการก าหนดอนาคต
ประเทศ - โดยการก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภา 250 คน มีอ านาจในการลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาชิก 
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ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง 500 คน ถ้าเราค านวณง่ายๆว่า 500 ส.ส. มาจากเสียงของประชาชน กว่า 38 ล้าน
เสียง ในขณะที่ 250 ส.ว. มาจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหา 10 คน เราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันให้คณะ
กรรมาการสรรหาวุฒิสภาหนึ่งคน มีอ านาจมากกว่าประชาชนหนึ่งคน เกือบ 2 ล้านเท่า (วิธีการค านวณ : 
https://www.facebook.com/254171817929906/posts/3772237902789929/?d=n) 
 2. การเป็นสถาบันที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ซับซ้อน - ไม่ว่าจะเป็นการที่ 6 ใน 10 ของคณะกรรมการสรร
หาวุฒิสภา แต่งตั้งตนเองเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือจะเป็นการสงวนเก้าอ้ีวุฒิสภา 6 เก้าอ้ีไว้ให้กับผู้น าเหล่าทัพ ซึ่ง
เป็นข้าราชการประจ าที่รับเงินเดือนเต็มเวลาอยู่แล้ว 
 3. การเขียนกฎหมายเพ่ือ 'ล็อก' ทุกส่วนของโครงสร้างของรัฐ ให้อยู่ในการควบคุมของตนเอง - เช่น การ
ให้วุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. มีอ านาจไม่พียงแค่ในการร่วมลงคะแนน แต่มีอ านาจในการยับยั้ง (vetoing 
powers) ทั้งการรับรองผู้ด ารงต าแหน่งองค์กรอิสระ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม 
 4. การให้ความส าคัญหรือการใช้ข้ออ้างเก่ียวกับ “ความมั่นคง” เหนือสิ่งอื่นใด – 40% ของสมาชิกวุฒิสภา
เป็นทหารหรือต ารวจ ทั้งๆท่ีวุฒิสภาควรเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพ 
 5. การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับหน้าที่ที่ควรจะเป็น - ในขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่หลักใน
การตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร แต่เราจะเห็นว่าจากเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาทั้งหมด 145 มติ ส.ว.ให้ความ
เห็นชอบทั้ง 145 มติ โดยมีค่าเฉลี่ยการลงมติเห็นชอบถึง 96% (ข้อมูลเพิ่มเติม : https://ilaw.or.th/node/5663) 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่พูดถึงวุฒิสภา – ซึ่งเป็นแก่นกลางของระบบการเมืองปัจจุบัน – จึง
ถือว่าไม่เพียงพอ 
 ดังที่เห็นได้ทั่วโลก การสร้างวุฒิสภาที่เป็น "ประชาธิปไตย" ไม่ได้มีเพียงสูตรเดียว แต่หลักสากลที่ถูกใช้ใน
การออกแบบ คืออ านาจที่วุฒิสภามีนั้น ต้องสอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตยในที่มาของสมาชิกวุฒิสภา 
 สภาขุนนาง (วุฒิสภา) ยังคงด ารงอยู่ได้ในสหราชอาณาจักร เพราะว่าถึงแม้จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่
ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด แต่ก็มีอ านาจเพียงเล็กน้อย สิ่งที่ท าได้มากที่สุดในกระบวนการนิติบัญญัติคือการชะลอร่าง
กฎหมายที่ผ่านโดยสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ได้สูงสุดเป็นเวลาหนึ่งปี 
 ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาให้อ านาจนิติบัญญัติแก่วุฒิสภามากกว่า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภามีที่มาที่
เป็นประชาธิปไตยมากกว่า - สมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือเป็นผู้แทนของรัฐต่าง ๆ ในระบบสหพันธรัฐ 
 ถ้าจะให้สมการของอ านาจและที่มาของวุฒิสภาไทยมีความสมดุลกัน หลายคนอาจมองว่าประเทศไทยยืน
อยู่บนทาง 2 แพร่ง ระหว่าง (1) เลือกรูปแบบคล้ายๆกับสหราชอาณาจักรโดยการคงการแต่งตั้งต่อไป แต่ไปลดอ านาจ
ของวุฒิสภาลงอย่างมากเพ่ือให้สมดุลกับที่มาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หรือ (2) เลือกรูปแบบคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาโดย
ก าหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด (คล้ายกับที่ประเทศไทยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 2540) เพ่ือให้ความชอบ
ธรรมกับอ านาจที่มีอยู่ 
 แต่อย่างไรก็ตาม ผมมองว่าประเทศไทยมีทางเลือกที่ 3 ที่น่าจะแก้ปัญหาได้เหมาะสมมากกว่า คือการ
ยกเลิกการมีวุฒิสภา และเปลี่ยนรูปแบบของฝ่ายนิติบัญญัติจากระบบสองสภา ที่มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เป็น
ระบบสภาเดี่ยวที่มีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 
 ถึงจะใหม่ส าหรับหลายคนในประเทศ แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ในเกือบ 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกที่เป็น
ประชาธิปไตย และมีความคล้ายไทยในความเป็นรัฐเดี่ยวและการปกครองโดยระบบรัฐสภา 
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 ผมยอมรับว่าตอนที่ผมน าเสนอเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในการเสวนาที่จัดโดย New Consensus เรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว (https://ilaw.or.th/node/5376) ผมได้รับเสียงตอบรับที่แบ่งกันระหว่างผู้ที่เห็น
ด้วยกับผู้ที่ยังต้องการวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 1 ปีที่ผ่าน
มา ที่ท าให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นกับข้อเสนอนี้ 
 1. ต้นทุนทางการเงินของการมีวุฒิสภาเป็นเงินจ านวนไม่น้อย 
 จากการบวกเงินเดือนของสมาชิกวุฒิสภา 250 คน เงินเดือนของคณะท างานตามที่กฎหมายก าหนด 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวของ และอีก 1,300 ล้านบาทที่ใช้ในกระบวนการสรรหา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็มากกว่า 
1,000 ล้านต่อปี แล้ว (ตอนแรกผมจะบวกค่าเบี้ยประชุมเข้าไปด้วย แต่ตัดสินใจที่จะไม่ หลังผมเห็นสถิติการเข้าประชุม
ของสมาชิกวุฒิสภาหลายคน) 
 ในช่วงเวลาที่งบประมาณของประเทศก าลังจะถูกจ ากัดมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความจ าเป็นในการ
กระตุ้นทางการคลังเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิค-19 การใช้จ่ายไปกับองค์กรที่ล้มเหลวในการท าหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลอ านาจนั้น ฟังดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไร 
 2. ต้นทุนในแง่ของเวลาและความพยายามที่จะต้องใช้ในการหาสมดุลระหว่างอ านาจของวุฒิสภามีและ
ที่มาของสมาชิกนั้น ก็ไม่น้อยเช่นกัน 
 นิวซีแลนด์ได้มีความพยายามที่จะท าให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง แต่ก็ต้องพบกับความยากล าบากที่จะ
หากระบวนการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกลางทางการเมืองจริง ๆ ส่งผลให้มีการเสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาในปี 1951 / 
สวีเดนก็ได้ยกเลิกวุฒิสภาในปี 1970 หลังจากวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งที่มี
ลักษณะทางการเมืองคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้มีการใช้อ านาจนิติบัญญัติทับซ้อน 
 จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเรา แทบจะไม่มีเหตุผลใดที่จะท าให้เรามั่นใจได้เลยว่ากระบวนการ
ของเราจะเร็วกว่า ราบรื่นกว่า หรือจะประสบความส าเร็จดีกว่าประเทศอ่ืน ๆ เพราะแม้ว่าประเทศไทยจะเคยมีวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนั้น แต่ก็ยังพบกับข้อกล่าวหาว่า
กลายเป็นสภาผู้แทนราษฎรจ าลอง ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มการเมืองเดียวกันกับท่ีครอบง าสภาล่าง 
 3. (เหตุผลที่ผมมองว่าส าคัญท่ีสุด) การมีองค์กรอย่างวุฒิสภา อาจเป็นรูปแบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ
รัฐที่ล้าสมัยไปแล้ว เพราะบทบาทท้ังสามอย่างที่วุฒิสภาเคยมีนั้น อาจมีส่วนอื่นของสังคมท่ีท าหน้าที่ได้ดีกว่า 
 
3.1. ในบทบาทนิติบัญญัติ 
 - หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างก้าวกระโดด 
การคงไว้ซึ่งกระบวนการนิติบัญญัติที่ต้องผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอาจท าให้กฎหมายของประเทศไทยไม่มี
ความคล่องตัวพอในการปรับเปลี่ยนให้ทันตามกระแสโลกในปัจจุบัน เช่น กว่ากฎหมายฉบับหนึ่งจะผ่านทั้งสองสภา
ออกมาเพ่ือมาส่งเสริมหรือก าหนดขอบเขตของเทคโนโลยีชิ้นใดชิ้นหนึ่ง  (ไม่ว่าจะเป็น เงินดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ หรือ
เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล) เทคโนโลยีเหล่านั้น อาจจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีใหม่ๆไปแล้วก็เป็นไปได้ 
 - ถ้าเรามองว่าวุฒิสภาจ าเป็นต้องมีอยู่เพ่ือให้พ้ืนที่กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางกฎหมายต่าง ผมมองว่ากลไกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถถูก
ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ตรงนี้ได้ และอาจจะตรงจุดมากกว่า เนื่องจากเป็นการให้พ้ืนที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ข้ันตอน
แรกของการเสนอหรือยกร่างกฎหมาย 
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3.2. ในบทบาทตรวจสอบรัฐบาล 
 – ด้วยวิวัฒนาการของโซเชียลมีเดียที่ท าให้การเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ก็ท าให้เกิดค าถามว่า
การพ่ึงพาบุคคลสองร้อยกว่าคนในการท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือไม่ ถ้า
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานของรัฐที่ละเอียดและที่ละเอียดละอ่อนขึ้น บวกกับการมีกฎหมายคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส (whistleblowers) และแพลตฟอร์มดิจิทัลส าหรับการรวบรวมข้อมูลโดยประชาชนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (crowdsourcing) ประชาชนโดยรวมอาจจะสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลได้ดีกว่า ส.ว. สอง
ร้อยกว่าคน ก็เป็นได้ ไม่ว่า สองร้อยกว่าคนนี้จะมีความเชี่ยวชาญแค่ไหน 
 
3.3. ในบทบาทรับรองผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 – เพ่ือให้มีความยึดโยงกับเสียงของประชาชนและเพ่ือรับประกันกว่าอย่างน้อยประชาชนมีส่วนร่วมโดย
อ้อม บทบาทนี้อาจสมควรตกเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แต่เพ่ือรับประกันถึงความเป็นกลาง
และไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองใด เราสามารถก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมได้ ว่าผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องได้รับการ
รับรองจากท้ังเสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และเสียงข้างมากของ ส.ส. ฝ่ายค้าน 
 ดังนั้น ระบบสภาเดี่ยว ไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันมากกว่าในการตรวจสอบถ่วงดุล
อ านาจรัฐ แต่ระบบสภาเดี่ยว จะก าจัดองค์กรที่ – โดยเฉพาะในปัจจุบัน - ได้ถูกน ามาลดทอนความเป็นประชาธิปไตย
ของประเทศไทย และสืบทอดอ านาจของกองทัพและองค์กรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 
 ตอนผมยื่นข้อเสนอนี้ต่อสาธารณะเมื่อปีที่แล้ว เรื่องนี้ถูกมองโดยบางฝ่ายว่าก้าวหน้าหรือไปไกลเกินกว่าที่
ระบบการเมืองไทยจะรับได้ แต่ด้วยบรรยากาศการเมือง ณ ปัจจุบัน ที่เพดานของข้อเสนอของหลากหลายกลุ่มถูก
ยกระดับเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ วัน การยกเลิกวุฒิสภาและการหันไปใช้ระบบสภาเดี่ยว อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นต่ า หรือ 
“A New Minimum” ที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของผู้มีอ านาจในการแก้รัฐธรรมนูญ และถูกยอมรับได้โดยผู้ที่
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง 
 การแก้ไขมาตรา 256 – ในขณะที่จ าเป็น - อาจไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะตามมาหากไม่ได้ควบคู่ไปกับการแก้ไขในประเด็นเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชน – ในขณะที่จ าเป็น - เป็นเพียงการผลักดันกระบวนการที่เป็น
ประชาธิปไตย แต่ไม่อาจรับประกันเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยเสมอไป ยิ่งถ้ากระบวนการไม่ได้ถูกด าเนินการบนกติกาที่
เสรีและเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย แต่กลับถูกแทรกแซงโดยอ านาจรัฐที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (กระบวนการลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญในปี 2559 เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด) 
 การยกเลิกอ านาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญและจ าเป็น แต่สิ่งนี้เพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ในระยะยาว เนื่องจากเป็นอ านาจของบทเฉพาะกาลที่จะมีอยู่อีกเพียง 3-4 ปี 
มีเพียงการยกเลิกวุฒิสภาเท่านั้น ที่จะท าให้เราสามารถแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างตรงจุด 
อะไรที่น้อยกว่านี้ (ถึงจ าเป็นต้องแก้) อาจไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริง 
 อะไรที่ไกลกว่านี้ (ถึงจ าเป็นต้องมีการพูดคุยและรับฟัง) อาจเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมฉันทามติได้ แม้ใน
หมู่ผู้เรียกร้องประชาธิปไตย 
 ถ้าพวกเราสามารถร่วมกันน าเสนอระบบสภาเดี่ยวให้เป็น “วิถีใหม่” ส าหรับการเมืองไทย ตรงนี้จะเป็น
ก้าวแรกท่ีส าคัญในการน าพาประเทศไทยของเราไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 
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 ป.ล. ส าหรับใครที่ยังกังวลว่ากลไกการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีวุฒิสภา ผมขอฝาก
ข้อคิดท้ิงท้ายไว้ว่า สิ่งเดียวที่อันตรายกว่าการไม่มี ส.ว. ท าหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล คือการมี ส.ว. ที่หลับหูหลับตา
ให้ท้ายและรับรองทุกการกระท าของรัฐบาล 
 
บทความภาษาอังกฤษที่ผมเขียน : https://www.thaienquirer.com/…/opinion-abolishing-the-sena…/ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/512026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/512026
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"สุทิน" เผยฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ รธน. พรุ่งนี้ ย้ าต้องแก้ ม.256 ตั้ง สสร. 
สยามรัฐออนไลน์  16 สิงหาคม 2563 13:43 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 16ส.ค.63 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า 
ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ เวลา 10.45 น. ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคร่วมต่อ
ประธานสภาฯ โดยสาระส าคัญยังอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) จากนั้นเราจะรอฟังกระแสสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือยื่นร่างแก้ไขในส่วนของแต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ิมเติมต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หากที่สุดแล้วไม่สามารถผลักดันการแก้ไขมาตรา 256 ตั้ง ส.ส.ร.ได้ เราจะเดินหน้าแก้เป็นรายมาตราต่อไป 
โดยมีรายละเอียดประเด็น เช่น ตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ และระบบการเลือกตั้ง แต่เราอยากให้มีการตั้ง 
ส.ส.ร.ให้ประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองก่อน 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/175075
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“สุทิน” หวังฝ่ายรัฐบาลยื่นแก้ รธน. พร้อมฝ่ายค้าน 
17 สิงหาคม 2020 - 07:39 
 
 
 
 
 
 
"สุทิน" หวังฝ่ายรัฐบาลย่ืนแก้ รธน.พร้อมกับฝ่ายค้าน เพื่อให้พิจารณาทันสมัยประชุมนี้ ยันแก้ ม.256 เป็นวิธีการที่
ถูกต้อง ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยกับส านักข่าว ไอ.
เอ็น.เอ็น. ถึงการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อสภาว่า จะด าเนินการในวันนี้ (17 ส.ค.) อย่างแน่นอน 
โดยตอนนี้ มี ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ลงชื่อเกินกว่า 1 ใน 5 ของจ านวน ส.ส.ในสภาที่มีอยู่ ตามบทบัญญัติของรับ
ธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสาระส าคัญของการยื่นแก้ไขของพรรคในร่างนี้คือ แก้ มาตรา 256 
ที่เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนของการแก้ไข ที่ยุงยากซับซ้อน เพ่ือที่จะเปิดทางให้มี “สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ” หรือ ส.ส.ร. มาด าเนินการแก้ไข หรือยกร่างใหม่ในอนาคต 
 ทั้งนายสุทิน ย้ าด้วยว่า การยื่นแก้ไขของพรรคฝ่ายค้านเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นไปตามท่ี กรรมาธิการ
ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีข้อสรุป พร้อมหวังว่า พรรครัฐบาล จะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและยื่นร่าง
ประกบ เพ่ือให้การด าเนินการมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะมีเพ่ือน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ก็แสดงจุดยืนเห็นด้วยกับการ
แก้ไขมาตราดังกล่าวแล้วเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากสามารถท าได้จริงก็อาจพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ ได้ทันในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งตามกฎหมายก าหนดไว้ หลังยื่นญัตติแล้วภายใน 15 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะต้องบรรจุเข้าสู่วาระ
การพิจารณาต่อไป 
 
 
อ้างอิง  : https://www.innnews.co.th/politics/news_748008/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_748008/
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ฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ รธน.วันนี้ เดินหน้ารื้อมาตรา 256 ตั้ง สสร. 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 08:31 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม รายงานข่าวแจ้งว่า นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ฐานะ
ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 10.45 น. ตัวแทนพรรคร่วมฝ่าย
ค้านทั้งหมดจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคร่วมต่อประธานสภาฯ โดยสาระส าคัญยังอยู่ที่การแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จากนั้นเราจะรอฟังกระแสสังคมอีกครั้ง
หนึ่ง เพ่ือยื่นร่างแก้ไขในส่วนของแต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านเพ่ิมเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม หากที่สุดแล้วไม่สามารถผลักดัน
การแก้ไขมาตรา 256 ตั้งส.ส.ร.ได้ เราจะเดินหน้าแก้เป็นรายมาตราต่อไป โดยมีรายละเอียดประเด็น เช่น ตัดอ านาจ 
ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ และระบบการเลือกตั้ง แต่เราอยากให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ให้ประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญด้วย
ตัวเองก่อน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2310288 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2310288
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สัญญาณ ปชต.มาเร็วเกินคาด ‘วันชัย’ เผยที่มาเสนอตัดอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ 
16 ส.ค. 2563 
 
 
 
 
 
 
ทนายวันชัย ผู้เสนอค าถามพ่วง ให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมโหวตเลือกนายกฯ ในการท าประชามติ เผยที่มาของแนวคิด
ตัดสิทธิ์นี้ทิ้งเพราะประเมินแล้วว่า สัญญาณประชาธิปไตย มาเร็วเกินคาดและต้องยอมรับความจริง 
 วันที่ 16 ส.ค. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ระบุถึงกรณีที่สนอให้ ส.ว.ไม่ต้องโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี และข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายเรื่องว่า  มีคนถามมาเยอะว่ามีสัญญาณมาจากใครหรือไม่  ซึ่งตน
ขอเฉลยแบบไม่ต้องอ้อมค้อมว่า 
 1. สัญญาณจากความส านึก ว่าเวลานี้มันไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นในขณะนั้น มันเป็นสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองต้องเปลี่ยนแปลง แม้แต่รัฐธรรมนูญ ถึงคราวเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ เข้ากับ
สถานการณ์และเหตุการณ์ ไม่ควรแข็งขืน 
 2. สัญญาณจากประชาชน ต้องยอมรับว่าขณะนี้มีเสียงเรียกร้องมามากทั้งในสภาและนอกสภา แม้ว่า
รัฐบาลจะอยู่ด้วยเสียงส่วนใหญ่ในสภา แต่ในความเป็นจริงก็ล้มมาจากเสียงส่วนใหญ่นอกสภา ขณะนี้เสียงนอกสภาก าลัง
กระหึ่มกระพือโหมเข้ามาประชิดติดรั้วสภาและรัฐบาล 
 3. สัญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง มันมาเร็วเกินคาดและเร็วมากที่จะต้องยอมรับความเป็น
จริงแห่งประชาธิปไตย จะเป็นแบบผสมผสานอย่างที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้คงไม่ได้ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต้องรีบส่ง
ต่อประชาธิปไตย ทั้งความเป็นจริงรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ด้วยเสียงของสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนใหญ่ 
 4. เวลามันไล่ล่าเราเข้ามาทุกที มันหมดเวลาที่เราจะมาขัดแย้งกันเรื่องแย่งอ านาจ เวลานี้มันเป็นเวลาของ
ทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน รวมพลังเป็นพวกเดียวกันเพ่ือฝ่าฟันวิกฤตของประเทศไปให้ได้ เมื่อเวลามันไล่ล่ามา
เช่นนี้ จึงต้องประนอมอ านาจกันให้ลงตัว ได้กันบ้าง เสียกันบ้าง เอาประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้ง อย่าเอาแพ้เอาชนะ
ต่อกัน แค่นั้นประเทศก็เดินไปได้ 
 
 ไม่ต้องให้ใครส่งสัญญาณหรอกถ้าทุกคนมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็แสดงออกได้อย่างเต็มที่เต็มก าลัง 
แม้จากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ถ้ายืนอยู่บนความถูกต้อง จะอยู่ตรงไหนก็ใช่…ส่วนใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง… 
 
 
อ้างอิง  :  https://workpointtoday.com/vanchai/ 
 
 
 

https://workpointtoday.com/vanchai/
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วันชัย เฉลยมีสัญญาณจากใคร? ปมหนุนแก้ รธน.-สว.ไม่ต้องโหวตเลือกนายกฯ 
17 ส.ค. 2563  07:51 น. 
 
 
 
 
 
 
ทนายวันชัย เฉลยแล้ว หลังมีคนถามเยอะเสนอให้ ส.ว. ไม่ต้องโหวตเลือกนายกฯและแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีสัญญาณ
จากใครหรือไม่ เผยเวลามันไล่เรามาทุกที 
 วันที่ 17 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายวัน
ชัย สอนศิริ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า "มีคนถามมาเยอะที่ผมเสนอให้ส.ว.ไม่ต้องโหวตเลือกนายกฯและ
แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายเรื่อง มีสัญญาณมาจากใคร อย่างไรหรือไม่ ก็ขอเฉลยเสียเลยไม่ต้องอ้อมค้อม 
 1.สัญญาณจากความส านึก ว่าเวลานี้มันไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นในขณะนั้น มันเป็นสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองต้องเปลี่ยนแปลง แม้แต่รัฐธรรมนูญ ถึงคราวเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับ
สถานการณ์และเหตุการณ์ ไม่ควรแข็งขืน 
 2.สัญญาณจากประชาชน ต้องยอมรับว่าขณะนี้มีเสียงเรียกร้องมามากทั้งในสภาและนอกสภา แม้ว่า
รัฐบาลจะอยู่ด้วยเสียงส่วนใหญ่ในสภา แต่ในความเป็นจริงก็ล้มมาจากเสียงส่วนใหญ่นอกสภา ขณะนี้เสียงนอกสภาก าลัง
กระหึ่มกระพือโหมเข้ามาประชิดติดรั้วสภาและรัฐบาล 
 3.สัญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง มันมาเร็วเกินคาดและเร็วมากที่จะต้องยอมรับความเป็น
จริงแห่งประชาธิปไตย จะเป็นแบบผสมผสานอย่างที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้คงไม่ได้ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต้องรีบส่ง
ต่อประชาธิปไตย ทั้งความเป็นจริงรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ด้วยเสียงของสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนใหญ่ 
 4.เวลามันไล่ล่าเราเข้ามาทุกที มันหมดเวลาที่เราจะมาขัดแย้งกันเรื่องแย่งอ านาจ เวลานี้มันเป็นเวลาของ
ทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน รวมพลังเป็นพวกเดียวกันเพ่ือฝ่าฟันวิกฤตของประเทศไปให้ได้ เมื่อเวลามันไล่ล่ามา
เช่นนี้ จึงต้องประนอมอ านาจกันให้ลงตัว ได้กันบ้าง เสียกันบ้าง เอาประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้ง อย่าเอาแพ้เอาชนะ
ต่อกัน แค่นั้นประเทศก็เดินไปได้ 
 "ไม่ต้องให้ใครส่งสัญญาณหรอกถ้าทุกคนมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็แสดงออกได้อย่างเต็มที่เต็ม
ก าลัง แม้จากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ถ้ายืนอยู่บนความถูกต้อง จะอยู่ตรงไหนก็ใช่...ส่วนใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง" นายวัน
ชัย ระบุ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4720798 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4720798
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‘นิพิฏฐ์’ แนะทุกฝ่ายดันพิมพ์เขียวแก้ รธน. 
เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘นิพิฏฐ์’ แนะทุกฝ่ายดันพิมพ์เขียวแก้รธน. เปรียบสร้างบ้านหากให้ ส.ส.ร. เป็นสถาปนิก อาจแก้แบบตาก 5 ชั้น
เหลือ ชั้นเดียวได้ 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องของนักศึกษา พรรคการเมือง และ
ประชาชน ซึ่ง 3 ส่วนนี้มีเงื่อนไขการแก้ที่ต่างกัน ถ้ามีการเริ่มต้นแก้ไขอย่างจริงจัง จะช่วยลดความรุนเเรงของมวลชนได้
ในระดับหนึ่ง แต่ต้องดูรายละเอียดการแก้ไขของรัฐสภา หรือพรรคการเมืองว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้ชุมนุม
หรือไม่ เพราะยังไม่มีใครบอกได้ว่า อนาคตจะแก้มาตราไหนบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ อย่างไร เงื่อนไขข้างต้นจึงจะต้องมี
ความชัดเจน รวมถึงว่าเเม้จะมี สภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ส่วนตัวก็มองว่าลดกระเเสต้านได้เเค่ระดับหนึ่งเหมือนกัน ถ้า
ส่วนอื่นยังไม่ชัดเจน 
 “ผมพูดเเต่เเรกเเล้วว่า จะต้องมีพิมพ์เขียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกตัวอย่างเหมือนกับการสร้างบ้าน ถ้า
อยู่ๆเรามอบให้ ส.ส.ร.เป็นสถาปนิกออกแบบบ้านตัดสินใจได้อย่างสิ้นเชิง เขาอาจแก้แบบบ้าน จาก 5 ชั้น เหลือ1 ชั้นก็
ได้ ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้เจ้าของบ้านจะโอเคพอใจไหม จึงจะต้องมีพิมพ์เขียวเสียก่อนว่าจะออกแบบบ้านอย่างไร สมมติ
ว่า ถ้า ส.ว.อยู่แบบเดิม ผู้ชุมนุมจะยอมเหรอ ดังนั้นจะต้องมีพิมพ์เขียวแก้รัฐธรรมนูญว่า ทั้ง ส.ว. ,การเลือกนายกฯ ,การ
เลือกตั้ง ,องค์กรอิสระ จะเอาอย่างไรเสียก่อน เป็นต้น “นายนิพิฏฐ์ กล่าว 
 
อ้างอิง  : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_336814 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_336814
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“นิพิฏฐ์”  ชี้ต้องมี  “พิมพ์เขียว”  แก้ รธน. ตั้ง สสร. ช่วยลดความรุนเเรงมวลชน 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 08:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องของนักศึกษา พรรคการเมือง 
และประชาชน 3 ส่วนนี้มีเงื่อนไขการแก้ที่ต่างกัน ถ้ามีการเริ่มต้นแก้ไขอย่างจริงจัง จะช่วยลดความรุนเเรงของมวลชนได้
ในระดับหนึ่ง แต่ต้องดูรายละเอียดการแก้ไขของรัฐสภา หรือพรรคการเมืองว่าเพียงพอต่อความต้องการของผู้ชุมนุม
หรือไม่ เพราะยังไม่มีใครบอกได้ว่า อนาคตจะแก้มาตราไหนบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ อย่างไร เงื่อนไขข้างต้นต้องมีความ
ชัดเจน รวมถึงว่าเเม้จะมี สภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ส่วนตัวก็มองว่าลดกระเเสต้านได้เเค่ระดับหนึ่งเหมือนกัน ถ้าส่วน
อ่ืนยังไม่ชัดเจน 
 "ต้องมีพิมพ์เขียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกตัวอย่างเหมือนกับการสร้างบ้าน ถ้าอยู่ๆเรามอบให้ ส.ส.ร.
เป็นสถาปนิกออกแบบบ้านตัดสินใจได้อย่างสิ้นเชิง เขาอาจแก้แบบบ้าน จาก 5 ชั้น เหลือ1 ชั้นก็ได้ ถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้
เจ้าของบ้านจะโอเคพอใจไหม จึงจะต้องมีพิมพ์เขียวเสียก่อนว่าจะออกแบบบ้านอย่างไร สมมติว่า ถ้า ส.ว.อยู่แบบเดิม ผู้
ชุมนุมจะยอมเหรอ ดังนั้นจะต้องมีพิมพ์เขียวแก้รัฐธรรมนูญว่า ทั้ง ส.ว. ,การเลือกนายกฯ ,การเลือกตั้ง ,องค์กรอิสระ จะ
เอาอย่างไรเสียก่อน เป็นต้น"  นายนิพิฏฐ์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2310282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2310282
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ชุมนุมใหญ่ "ประชาชนปลดแอก" ช่วงค่ าแน่น ย้ า 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 
วันที่ 16 ส.ค. 2563 เวลา 20:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
การชุมนุมใหญ่ของ "คณะประชาชนปลดแอก" ช่วงค่ าคนร่วมแน่น แกนน าสลับปราศรัยช าแหละความบกพร่อง
รัฐบาล ย้ า 3 ข้อเรียกร้องภายใต้ 2 จุดยืน 
 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 63 เวลา 19.00 น. บรรยากาศการชุมนุมใหญ่ของ "คณะประชาชนปลดแอก" ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมชุมนุมจนแน่นในพ้ืนที่โดยรอบอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย โดยท้ายแถวของผู้ชุมนุมอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว 
 ตลอดช่วงการชุมนุม แกนน าได้สลับขึ้นปราศรัยถึงความบกพร่องในการท างานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารงานของรัฐบาล การคุกคามสิทธิมนุษยชน ซึ่งบรรยากาศการปราศรัย
เป็นไปอย่างสนุกสนาน 
 ทั้งนี้ คณะประชาชนปลดแอกได้ยืนยันใน 3 ข้อเรียกร้อง คือ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ 3.ยุบสภา ภายใต้ 2 จุดยืน ไม่เอารัฐประหาร และ ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/630848
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ชุมนุมกลุ่ม "ประชาชนปลดแอก" คึกคัก เรียกร้อง 3 ข้อ แก้ รธน.  
สยามรัฐออนไลน์  16 สิงหาคม 2563 21:09 น. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 วันที่ 16 ส.ค.63 บรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเย็นถึงค่ าการชุมนุมของกลุ่ม "ประชาชน
ปลดแอก" คึกคัก โดยแกนน ากลุ่มประชาชนปลดแอก ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนปราศรัยอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับข้อ
เรียกร้อง 3 ข้อ แก้ รธน. นายกฯ ต้องยุบสภา และหยุดคุกคามประชาชน เรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหม และ
ปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจ หลังประเทศไทยและโลกประสบการแพร่ระบาดของโควิด-19 
 อย่างไรก็ตาม มีการชวนนักศึกษา ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ชู 3 นิ้ว และเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือ เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ในการชุมนุมขับไล่รัฐบาล 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175143 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.newtv.co.th/news/62645 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/175143
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ยื่นค าขาด “ประชาชนปลดแอก” ขีดเส้นตายกันยาฯ รัฐบาลต้องยุบสภา 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 - 21:02 น. 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 การยกระดับชุมนุมของกลุ่ม “เยาวชนปลดแอก” มาสู่ “ประชาชนปลดแอก” จากผู้ชุมนุม
หลักพัน กลายเป็นเรือนหม่ืน 
 ตั้งแต่อนุสารีย์ประชาธิปไตย ยาวไปจนถึงสี่แยกคอกวัว ถนนราชด าเนิน บน 3 ข้อเรียกร้องหลัก 1 หยุด
คุกคามประขาชน 2.แก้รัฐธรรมนูญ 3.ยุบสภา เป็นเงื่อนไขหลักในการชุมนุมครั้งนี้ 
 “ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี” หรือ “ฟอร์ด” เลขาธิการคณะประชาขนปลดแอก ให้สัมภาษณ์หลังเวทีว่า 
จากการประเมินโดยนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมชุมนุม – ค านวณจากพ้ืนที่ 
 ซึ่งมีคนมาชุมนุมเต็มพ้ืนที่ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงสี่แยกคอกวัว คาดว่ามีคนมาร่มการชุมนุมไม่
ต่ ากว่า 3 หมื่นคน ยกระดับจากการชุมนุมเม่ือ 8 สิงหาคม 2563 ที่มีผู้ชุมนุมประมาณ 8 พันคน นับว่าเป็นการชุมนุมท่ีมี
ผู้เข้าร่วมสูงสุด นับตั้งแต่หลังรัฐประหาร 2557 
 “ฟอร์ด” บอกว่า การชุมนุมวันนี้ได้รับการอ านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นอย่างดี ไม่มีการ
คุกคามแต่อย่างใด 
เป็นการสะท้อนว่ามีคนที่ไม่พอใจจากการบริหารงานของรัฐบาล 
 ฟอร์ด ปฏิเสธว่า เขาไม่ได้ร่วมชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 10 สิงหาคม 2563 บนเวที #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน จน
ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการชุมนุมท่ี “เลยธง” 
 เขาจึงย้ าจุดยืนอีกครั้ง ใน 3 ข้อเรียกร้อง 1. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชน ที่ออกมาใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจ ไม่ใช่บอกว่าหยุดคุกคาม แต่ยังจับกุมแกนน า
นักศึกษา 
 2. รัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มาจากเจตจ านงของประชาชน เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณชนอย่าง
แท้จริง และให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
 จากนั้น 3. รัฐบาลต้องยุบสภา ภายใต้ “กติกาที่เป็นธรรม” เพ่ือเป็นการเปิดให้ประชาชนสามารถแสดง
เจตจ านงในการเลือกผู้แทนของตนได้อย่างแท้จริง 
 และ 2 จุดยืน 1.ต้องไม่มีการรัฐประหาร 2.ต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และอีก 1.ความฝัน ที่
ต้องการให้มีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ซึ่งข้อเสนอของเรา
ไม่ได้ล้มเจ้า และเราไม่ใช่พวกล้มเจ้า 
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 เมื่อถามว่า ข้อเรียกร้องครั้งนี้ ต้องอาศัย “มือ” ของ “นักการเมือง” ยังมีความหวังในตัวนักการเมือง
หรือไม่ “ฟอร์ด” ยอมรับว่า ยังต้องหวังนักการเมือง เขาอาจไม่ได้เข้าใจข้อเรียกร้องของเราในเบื้องต้น แต่หลังจากวันนี้
จ านวนคน และกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเราจะส่งแรงกดดันไปยัง “นักการเมือง” มากข้ึน และเชื่อว่า “นักการเมือง” 
จะท าตามข้อเรียกร้องของเราบ้าง 
 “ฟอร์ด” ยื่นเส้นตายรัฐบาล – รัฐสภา ต้องน าข้อเรียกร้องของเราไปปฏิบัติ เริ่มต้นจากแสดงความจริงใจ
ในการ “หยุดคุกคามประชาชน” แก้รัฐธรรมนูญ และยุบสภา 
 หากไม่มีความคืบหน้า “คณะประชาชนปลดแอก” จะยกระดับการชุมนุม และมีเส้นตายให้รัฐบาลท าตาม
ภายในเดือน “กันยายน” 
 แต่จะยกระดับการชุมนุมเป็นแบบไหน หากรัฐบาลยังเพิกเฉย “ฟอร์ด” ขออุบไว้ก่อน และให้ติดตามที่เพจ
เฟบุ๊กของคณะประชาชนปลดแอก 
 ขณะที่นายอานนท์ น าภา กล่าวว่า เห็นผู้ชุมนุมมาเข้าร่วมจ านวนมาก ถือเป็นก าลังใจที่ดีเพราะแสดงว่า
คนเริ่มเข้าใจจุดยืนที่ออกมาเรียกร้องของกลุ่ม การมาร่มเวทีปราศรัยในวันนี้ไม่ เกรงว่าจะผิดเงื่อนไขการประกันตัว 
เพราะเง่ือนไขห้ามชุมนุมโดยไม่สงบยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย แต่เชื่อว่าการชุมนุมในวันนี้เป็นไปอย่างสงบ 
 ทนายอานนท์ เปรียบเทียบการชุมนุมทางการเมืองของเมืองไทยในรอบ 10 ปี หลัง ทั้งกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ รวมถึง กปปส. ว่า 
 การชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมระหว่าง 2 เจเนอเรชั่น เพราะการชุมนุมทางการเมืองทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดง
นักศึกษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่การชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก และ
ยังมีป้าๆ เสื้อแดงก็เข้ามาร่วมชุมนุมกับเราด้วย 
 ระหว่างการให้สัมภาษณ์ มีค าถามจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า การยกระดับการชุมนุมของนักศึกษา มีจัด
เวที แสง สี เสียง ครบครัน มีท่อน้ าเลี้ยงอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ทนายอานนท์ ยืนยันว่า ไม่มีท่อน้ าเลี้ยง 
 “นักศึกษาพวกนี้เป็นนักจัดกิจกรรมอยู่แล้ว และจัดเวทีกันเก่งมาก เพราะในมหาวิทยาลัย เขาก็จัดเวที
คอนเสิร์ต จัดการรับน้องใหม่ ส่วนเงินก็มาจากการบริจาค ที่สามารถตรวจสอบได้” 
หากรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง เราอาจจะได้เห็นการยกระดับของประชาชนปลดแอก! 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-506581 
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มากันแน่นราชด าเนิน ม็อบพรึบ ยันเรียกร้อง 3 ข้อ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  17 ส.ค. 2563 05:23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ว.กระตุกนายกฯ “ค านูณ” จี้ “บิ๊กตู่” เปิดเวทีสภาฯรับฟัง กลุ่มเยาวชนก่อนหายนะ “วันชัย” จับสัญญาณ ปชต. 
มาแรงถึงคราวเปลี่ยนแปลง พท. ก าชับ ตร. ดูแลอย่าให้เกิดม็อบชนม็อบ สั่ง ส.ส.ทุกพื้นที่ เกาะติดคอยช่วยเหลือ 
“สมคิด” ยันไร้เบื้องหน้าเบื้องหลัง “ภราดร” มองรัฐบาลเริ่มครั่นคร้ามกระแสแรงขึ้น “ช่อ” วอนสื่อเป็นเวทีกลาง
พาสังคมเลี่ยงจุดจบ นองเลือด “ปิยบุตร” ถามรัฐจะก าจัดหรือรับฟังเด็กๆ ขอฝ่ายอนุรักษ์ที่ไม่บ้าคลั่งร่วมกันหาทาง
ออก ศอปส. ยอมถอยสลายชุมนุมก่อนเวลา หลังแนวร่วมเยาวชน-ประชาชนปลดแอกแห่มากันแน่นพื้นที่ แอม
เนสตี้จับตาเข้มสถานการณ์ไทย “บิ๊กตู่” สั่ง จนท.อดกลั้นห้ามใช้วิธีรุนแรงกับเด็ก เพื่อไทยดันสุดตัวโมเดล ส.ส.ร. 
“สมเจตน์” ค้านแหลกรื้อทั้งฉบับ 
 สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเยาวชน-ประชาชนปลดแอกมาถึงจุดล่อแหลมเมื่อกลุ่มตรงข้ามนัดชุมนุม
ต่อต้านในพ้ืนที่เดียวกันคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท าให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วง โดยเฉพาะกลุ่ม ส.ว.ที่
พยายามกระตุกเตือนนายกฯให้เปิดเวทีรับฟังเสียงเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนก่อนสายเกินไป 
“ค านูณ” กระทุ้ง “บิ๊กตู”่ ก่อนหายนะ 
 เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ส.ค. นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “165 รหัสหยุดยั้ง
หายนะ?” พร้อมน าคลิปรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว ที่เคยเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 แม้สถานการณ์พัฒนาไปมากแล้ว แต่
ยังเชื่อว่าโดยสารัตถะเนื้อหาที่น าเสนอไป ยังไม่ล้าหลังสถานการณ์ หลักการคือท าให้รัฐสภาเป็นเวทีประนอมอ านาจ 
เพราะสมาชิกทุกคนของทั้ง 2 สภา ล้วนเป็นผู้แทนกลุ่มความคิดในสังคมไทยส่วนจะได้ผลแค่ไหนอย่างไร ยังเชื่อว่าอย่าง
น้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการรั้งความขัดแย้งให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบ หากไม่เลือกทางนี้ สุดท้ายจะ
เหลือแค่ 2 ทาง ทางหนึ่งคือทางที่เคยชิน-รัฐประหารอีกครั้ง หรืออีกทางเป็นพรมแดนใหม่-ประชาชนลุกข้ึนปฏิวัติ หาก
ประเมินสถานการณ์ ณ วันนี้มีโอกาสจะไปจบที่สงครามกลางเมืองย่อมๆ ประเทศไทยจะตกลงไปสู่หุบเหวแห่งหายนะ 
“วันชัย” จับสัญญาณ ปชต.มาแรง 
 นายวันชัย สอนสิริ ส.ว. กล่าวว่า มีคนถามมาเยอะที่ตนเสนอให้ ส.ว.ไม่ต้องโหวตเลือกนายกฯ และแก้ไข
รัฐธรรมนูญอีกหลายเรื่องมีสัญญาณมาจากใคร ขอเฉลยไม่อ้อมค้อม คือ 1.จากความส านึก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ต้องเปลี่ยนแปลง แม้แต่รัฐธรรมนูญถึงคราวเปลี่ยนแปลงไม่ควรแข็งขืน2.เสียงเรียกร้องจากประชาชนทั้งในสภาและนอก
สภา แม้รัฐบาลจะอยู่ด้วยเสียงส่วนใหญ่ในสภา แต่ในความเป็นจริงก็ล้มมาจากเสียงส่วนใหญ่นอกสภา 3.สัญญาณแห่ง
ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง มันมาเร็วเกินคาด และเร็วมาก ที่ต้องยอมรับความเป็นจริงแห่งประชาธิปไตย จะเป็น  
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แบบผสมผสานอย่างที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้คงไม่ได้ ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าต้องรีบส่งต่อประชาธิปไตย 4.หมดเวลาที่
เราจะมาขัดแย้งกันแย่งอ านาจ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤติไปให้ได้ เมื่อเวลามันไล่ล่ามาเช่นนี้จึงต้องประนอม
อ านาจกันให้ลงตัว ได้กันบ้าง เสียกันบ้าง เอาประเทศชาติประชาชนเป็นตัวตั้ง อย่าเอาแพ้เอาชนะต่อกันไม่ต้องให้ใครส่ง
สัญญาณ ถ้าทุกคนมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แม้จากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ถ้ายืนอยู่บนความถูกต้อง จะอยู่
ตรงไหนก็ใช่ ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง 
“สมเจตน์” ค้านตั้ง ส.ส.ร.รื้อทั้งฉบับ 
 พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. กล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือก าหนดให้มีส.ส.ร.ขึ้นมาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรียกว่าเป็นการแก้ไขเพ่ือให้ลูกมาฆ่าแม่ ถือเป็นการกระท าล้มล้างรัฐธรรมนูญ กรณีลักษณะนี้ศาล
รัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน เมื่อปี 2555 ครั้งที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 
291 ว่ากระท ามิได้ หากจะกระท าต้องไปขอประชามติเสียก่อน จึงขอยกมือคัดค้านการแก้ไขมาตรา 256 ว่าท าไม่ได้
เด็ดขาด เปรียบเหมือนไปเปิดโอกาสให้เขารื้อบ้านเราทิ้งแล้วสร้างใหม่ ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงบานประตูและหน้าต่างที่เรา
ชอบไว้หรือเปล่า และเมื่อถึงช่วงนั้นไม่ว่าเราจะทักท้วงอย่างไร เขาก็ไม่ฟัง จึงเป็นการยากที่เราจะได้บานประตู และ
หน้าต่างที่เราชอบกลับคืนมา และจะมั่นใจได้อย่างไรว่าส่วนที่ดียังคงอยู่ เงื่อนไขต่างๆ อาจท าได้ แต่ก็ไม่ง่าย ต้องผ่าน
กระบวนการความเห็นพ้องต้องกันเสียก่อน 
พท.ถกคณะท างานดูแลม็อบ นศ. 
 วันเดียวกันที่พรรคเพ่ือไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ 
นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี ประธานคณะท างานเพ่ือติดตามการชุมนุมของกลุ่ม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในคณะกรรมาธิการการปกครองสภาฯ ร่วมประชุมแนวทางด าเนินการเกี่ยวกับ
การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา น.อ.อนุดิษฐ์แถลงหลังการหารือว่า การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐต้องดูแลความปลอดภัย เมื่อมีการตั้งคณะท างานของ กมธ.ปกครองขึ้นมา พรรคจึงประชุมวางแนวทางการ
ด าเนินการสังเกตการชุมนุม ทั้งในพื้นที่ กทม. และเวทีคู่ขนานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 
“สมคิด” ยันไร้เบื้องหน้าเบื้องหลัง 
 นายสมคิดกล่าวว่า เรามาจากประชาชนจะนิ่งดูดายไม่ได้ วันนี้คณะท างานติดตามการชุมนุมแต่ละจังหวัด 
จะเข้าไปดูแลสถานการณ์การชุมนุมในทุกพ้ืนที่ ท างานภายใต้กติกาของสภาฯ ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง แต่จะช่วยอ านวย
ความสะดวก สังเกตการณ์และประสานเจ้าหน้าที่ เรากลัวเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จึงท าหนังสือไปถึง ผบ.ตร.ว่า 
คณะท างานจะเข้าพ้ืนที่การชุมนุมเพ่ือสังเกตการณ์ ไปตั้งโต๊ะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิป ไตย ระหว่างถนนดินสอ-ซอย
ราชด าเนินกลาง-เหนือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. หากนิสิตนักศึกษาโดนละเมิดสิทธิให้เข้ามาแจ้งจะมี ส.ส.กทม.ของพรรค
คอยอ านวยความสะดวก และประสานความช่วยเหลือ ที่ผ่านมามีญาติของนักศึกษา 4 คนใน 32 คน ที่โดนออก
หมายเรียก ประสานจะมาพบตนในวันที่ 18 ส.ค. เพราะหวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัย ขอฝากเจ้าหน้าที่ให้ดูแลกลุ่มผู้
ชุมนุมอย่างละเอียด อย่าให้เกิดการเผชิญหน้าจนเป็นม็อบชนม็อบ เพราะจะท าให้สถานการณ์บานปลาย วันนี้บทบาท
ของ ส.ส.จะท าหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
“ภราดร” จี้ ตร.อย่าให้ม็อบชนกัน 
 พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะ กรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย อดีตเลขาธิการสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ต้องก าหนด
มาตรการเข้มข้น อย่าให้มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม 2 กลุ่ม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเด็ ดขาด เพราะอาจ 
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บานปลายได้ พิจารณาข้อเรียกร้องประกอบกับกลยุทธ์การชุมนุมของขบวนการนักศึกษาที่ผ่านมา ถือเป็นการไหลมา
บรรจบของบรรดาแฟลชม็อบ ท าให้รัฐบาลครั่นคร้าม และต้องพิจารณาด าเนินการตามข้อเรียกร้องโดยเร็ว มิฉะนั้น
บรรยากาศกระหึ่มของการชุมนุมใหญ่แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง ท้ายที่สุดในอนาคตอันใกล้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่
ทางการเมืองตามมา แต่จะออกมาในรูปแบบใดต้องเฝ้าติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป 
เดินหน้าดันโมเดล ส.ส.ร.เต็มท่ี 
 นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า วันที่ 17 ส.ค. ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ งหมดจะยื่น
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร สาระส าคัญยังอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางไปสู่
การตั้ง ส.ส.ร. จากนั้นจะรอฟังกระแสสังคมเพ่ือยื่นร่างแก้ไขของแต่ละพรรคฝ่ายค้านเพ่ิมเติมต่อไป หากที่สุดแล้วไม่
สามารถผลักดันการแก้ไขมาตรา 256 ได้ เราจะเดินหน้าแก้เป็นรายมาตราต่อไป โดยเฉพาะประเด็นตัดอ านาจ ส.ว.
โหวตเลือกนายกฯ และรูปแบบการเลือกตั้ง แต่เราอยากให้มีการตั้ง ส.ส.ร. 
ห่วงรัฐบาลไม่จริงใจรับฟัง นศ. 
 นายสุทินยังกล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาว่า การที่กลุ่มต่อต้านนักศึกษานัดชุมนุมใน พ้ืนที่เดียวกัน 
แม้จะยืนยันว่าไม่มีการปะทะ แต่คงวางใจไม่ได้เสียทีเดียว เพราะอารมณ์วัยรุ่นและบรรยากาศทางการเมืองจะชักจูง
สถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงได้ อยากฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาล ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวัง 
รัฐบาลต้องอดทนใจกว้างรับฟังทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ น่าเสียดายที่รัฐบาลยังไม่รับฟังความเห็นของนักศึกษาอย่าง
จริงใจ เชื่อว่าหากรับฟังสถานการณ์จะไม่ บานปลาย แต่ขณะนี้ยังมีเวลาขอให้รัฐบาลมารับฟังด้วยตัวเอง อย่ารอใช้สภา
ฯ เป็นตัวช่วย เพราะไม่ทันต่อสถานการณ์ 
อย่าแฝงตัวนอกเครื่องแบบ 
 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา รองหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลรับฟัง
ข้อคิดเห็นของนักศึกษา วันนี้ต้องถือว่าพลังของ นักศึกษาเป็นพลังที่บริสุทธิ์ เชื่อว่าความคิดเห็นนั้นเป็นความคิดเห็นที่
เกิดจากการต้องการที่จะเห็นประเทศ มีการพัฒนาดีขึ้น ส่วนเหตุการณ์จะบานปลายหรือไม่นั้น เป็นข้อกังวลเรื่องหนึ่ง 
เพราะการชุมนุมแต่ละครั้งถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลโดยไม่ใช่การคุกคาม คิดว่าเรื่องร้ายแรง จะไม่เกิดข้ึน อยากวิงวอนรัฐบาลส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอ านวย ความสะดวก และต้องเป็นการเปิดเผย อย่าแต่งกายนอกเครื่องแบบ หรืออะไรที่เป็นที่สง สัย ไม่
อยากให้มี ประเด็นแทรกซ้อนที่เป็นเหตุอันไม่พึงประสงค์ใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนเรื่องที่ฝ่ายค้านถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังการ
ชุมนุมนั้น เป็นการท าหน้าที่ตามกระบวนการรัฐสภา อยู่แล้ว ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นหนังสือเพ่ือให้มีการแก้ไข
เรื่องรัฐธรรมนูญ วันที่ 17 ส.ค. ยืนยันว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังม็อบนักศึกษาแต่อย่างใด 
“ช่อ” วอนสื่อท าหน้าที่เวทีกลาง 
 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การ 
สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง จัดเวที เสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์การเมือง โดยมีนาย
ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานกมธ.ฯ น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคก้าวไกล นายศิริพงษ์ รัศมี 
ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และนายช านาญ จันทร์เรือง อดีต
กรรมการบริหารพรรค อนาคตใหม่ เข้าร่วม น.ส.พรรณิการ์กล่าวว่า ผู้ที่จะท า หน้าที่สนับสนุนการพูดคุยกันด้วยเหตุผล 
เพ่ือคลี่คลายสถานการณ์ หลีกเลี่ยงการสร้างความเกลียดชังและการ นองเลือด นอกจากสภา รัฐบาลคือสื่อมวลชน ที่
ผ่านมา ในฐานะอดีตสื่อกังวลใจอยู่ว่าข้อเสนอและจุดยืนของ นักศึกษา ไม่ถูกน าเสนอในสื่อหลักส่วนใหญ่ มีเพียงการ
น าเสนอแบบปลุกปั่นโดยสื่อบางสื่อโหมกระพือวาทกรรมชังชาติ-ล้มเจ้า อาจเป็นการเปิดทางให้นักศึกษา ตกเป็นเป้า
ของการใช้ความรุนแรง ทั้งจากรัฐและ ประชาชนเหมือนเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 2519 
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พาสังคมเลี่ยงจุดจบนองเลือด 
 น.ส.พรรณิการ์กล่าวอีกว่า แต่ขณะนี้สื่อเริ่มปรับตัว โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ เริ่มกล้าน าเสนอข้อเท็จจริงใน
ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ของนักศึกษามากขึ้น สื่อทีวี ช่องใหญ่ๆเริ่มเชิญนักการเมือง นักวิชาการที่เห็นต่างมุม มาถกเถียง
แลกเปลี่ยนกัน ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและ อยากเรียกร้องให้สื่อท าหน้าที่สื่อกลาง เวทีกลางแลก เปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างฝ่ายนักศึกษากับฝ่ายรัฐ และกลุ่มอนุรักษนิยมอย่างมีเหตุผล ยึดหลักการเลี่ยง ความขัดแย้งเกลียดชัง ที่อาจ
น าไปสู่เหตุนองเลือดได้ ในสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อ นี่คือโอกาสที่สื่อจะได้ แสดงบทบาทตามจรรยาบรรณ มี โอกาส
จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ว่าเป็นเสียงแห่งเหตุผล ไม่ใช่เครื่องผลิตความเกลียดชัง เป็นผู้เปิดเวทีให้คนคิดต่างมาคุย 
หาทางออกร่วมกัน พาสังคมไทยเลี่ยงจุดจบนองเลือด เดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติได้ 
ฉะ “ลุงตู”่ พูดอย่างท าอย่าง 
 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานกมธ.พัฒนาการเมืองฯ กล่าวว่า กมธ.ฯ จะติดตาม
ตรวจสอบ การท างานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ว่าเที่ยงตรงเป็นธรรมหรือไม่ เนื่องจากเป็น องค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการท างานของสื่อโดยตรง ส่วนกรณี
เสนอข่าวเท็จ สร้างความเกลียดชัง เป็นหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐต้องด าเนินการตามกฎหมาย และจะติดตาม บทบาทของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ที่ดูแลเรื่องข่าวปลอมและการใช้โซเชียลมีเดียด้วย ทั้งนี้ สิ่งที่น่ากังวล
คือหลังจบการชุมนุมจะมี ประชาชนอีกก่ีคนถูกคุกคามจากอ านาจรัฐ ขอเรียกร้อง ไปยังนายกฯ ให้พิสูจน์ค าพูดลูกผู้ชาย
ของท่านสักครั้ง เพราะไม่แน่ใจว่าความหมายของการขับเคลื่อนประเทศ ให้ดีขึ้นของนายกฯ จะมีความหมายเดียวกับ
ประชาชนหรือไม่ แต่ถ้าดูจากการกระท าที่ปากพูดว่าจะฟังจะหาทางออกร่วมกับผู้ชุมนุม แต่การกระท าคือ จับกุม ยัด
ข้อหา เร่งรัดการด าเนินคดีกับแกนน า ส่งเจ้าหน้าที่ไป ข่มขู่คุกคามแกนน าและครอบครัว ท าอย่างหน้าตาเฉย ให้
สัมภาษณ์อย่างน่าละอายว่าไม่รู้เรื่อง ไม่ได้สั่งการ รัฐบาลควรแสดงความจริงใจรับฟัง ไม่ใช่จบเวทีไหน ตามจับทันที 
“ปิยบุตร” ถามจะก าจัดหรือรับฟัง 
 ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวบรรยายในหัวข้อ 
“ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ระบุว่า ข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาในประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 10 ข้อ ทั้งหมดคือเรื่องการจัดวางต าแหน่งของสถาบันให้สอดคล้องกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อธ ารงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เคียงคู่กับประชาธิปไตย ข้อเสนอ 10 ข้อเราปฏิเสธไม่ได้
ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนแล้ว เชื่อว่ามีคนจ านวนมากไม่เห็นด้วยติดใจกับท่าทีการแสดงออก แต่เราไม่สามารถย้อนกลับ
ไปลบเหตุการณ์นี้ได้ ดังนั้นทางจัดการมีแค่ 2 ทาง คือ 1.ก าจัดให้หมดสิ้นไป หรือ 2.ยอมรับ รับฟัง และน ามาเป็น
ประเด็นสาธารณะให้ถกเถียงกันได ้
ขอฝ่ายอนุรักษ์ร่วมหาทางออก 
 นายปิยบุตรกล่าวว่า ทางเลือกแรกไม่มีทางจัดการปัญหาได้ ท าได้แต่เพียงให้คนเห็นต่างหายไปช่วงหนึ่ ง 
และท้ายที่สุดวนกลับมาที่เดิม ไม่เป็นคุณต่อใครทั้งสิ้น เป็นการฆ่าอนาคตของชาติ ทางเลือกที่ถูกต้องคือทางเลือกท่ีสอง 
ต้องเป็นเรื่องที่อภิปรายได้เหมือนประเด็นอ่ืนๆ ไม่ใช่เรื่องต้องห้าม ต้องสามารถอภิปรายได้ด้วยความปรารถนาดี ด้วย
ความรัก เคารพ จริงใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย เพ่ือแสวงหาทางออกร่วมกัน ทั้งหมดนี้เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เคียงคู่กับระบอบประชาธิปไตย อยากส่งเสียงไปถึงฝ่ายอนุรักษนิยม ชนชั้นน าจารีตประเพณีที่มี
เหตุผล มีสติปัญญา ไม่ได้บ้าคลั่ง เราต้องช่วยกันอย่าให้มีใครหยิบยกน าพาเรื่องเหล่านี้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นต่อคน
ในชาติ อยากให้ช่วยกันส่งเสียงหน่อย เสียงของท่านจะช่วยประคับประคองบ้านเมืองนี้ให้ไปต่อได้ เพราะถ้าไม่ออกมา
เลย ฝ่ายคลั่ง ฝ่ายกระหายเลือดจะผลักประเด็นนี้ให้เป็นความขัดแย้งของคนในชาติ ให้เป็นความขัดแย้งระหว่างคนรุ่น
หนึ่งกับคนอีกรุ่นหนึ่ง 
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“นิพิฏฐ์” ชี้แก้ รธน.ลดดีกรีร้อนได้ 
 ขณะที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องของนักศึกษา พรรคการเมือง และประชาชน 3 ส่วนนี้มีเงื่อนไขการแก้ที่ต่างกัน ถ้ามีการ
เริ่มต้นแก้ไขจริงจังจะช่วยลดความรุนแรงของมวลชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องดูรายละเอียดการแก้ไขของรัฐสภา หรือ
พรรคการเมืองว่าเพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ชุมนุมหรือไม่ เพราะยังไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตจะแก้มาตราไหนบ้าง 
ใช้เวลาเท่าไหร่ อย่างไร เงื่อนไขข้างต้นจึงต้องมีความชัดเจน แม้จะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ส่วนตัวก็มองว่าลด
กระแสต้านได้แค่ระดับหนึ่งเหมือนกัน ถ้าส่วนอื่นยังไม่ชัดเจน 
แต่ต้องมีร่างพิมพ์เขียวก่อน 
 “ผมพูดแต่แรกแล้วว่าต้องมีพิมพ์เขียวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับการสร้างบ้าน ถ้าอยู่ๆเรามอบให้ 
ส.ส.ร.เป็นสถาปนิกออกแบบบ้านตัดสินใจได้อย่างสิ้นเชิง เขาอาจแก้แบบบ้านจาก 5 ชั้น เหลือ 1 ชั้นก็ได้ ถามว่าถ้าเป็น
อย่างนี้เจ้าของบ้านจะพอใจไหม จึงต้องมีพิมพ์เขียวเสียก่อนว่าจะออกแบบบ้านอย่างไร สมมติว่าถ้าวุฒิสภาอยู่แบบเดิม 
ผู้ชุมนุมจะยอมเหรอ ดังนั้นต้องมีพิมพ์เขียวแก้รัฐธรรมนูญว่าวุฒิสภา การเลือกนายกฯ การเลือกตั้ง องค์กรอิสระ จะเอา
อย่างไรเสียก่อน” นายนิพิฏฐ์กล่าว 
2 กลุ่มเริ่มจับจองชัยภูมิที่ม่ัน 
 ส าหรับบรรยากาศการนัดหมายชุมนุมของ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชน-ประชาชนปลดแอก ที่นัดหมายชุมนุม
ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาก่อนหน้า อีกกลุ่มคือ ศูนย์กลางประสานนักศึกษาอาชีวะ ประชาชนปกป้องสถาบัน 
(ศอปส.) ที่เพ่ิงนัดหมายมาชุมนุมในพ้ืนที่เดียวกัน ตั้งแต่ช่วงสายวันเดียวกันนี้ กลุ่ม ศอปส.เริ่มทยอยมาปักหลักที่หน้า
ร้านอาหารเมธาวลัย ศรแดง ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีเหลืองและสีน้ าเงิน ผูกริบบิ้นลายธงชาติไว้ที่ข้อมือหรือศีรษะเป็น
สัญลักษณ์ พร้อมน าเครื่องเสียงเปิดเพลง “เราสู้” และ “หนักแผ่นดิน” พร้อมยืนเรียงแถวหน้ากระดานโบกธงชาติหัน
หน้าไปทางฝั่งตรงข้าม ที่หน้าร้านแมคโดนัลด์มีกลุ่มมวลชนประมาณ 40-50 คน น าโดยนายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ แกน
น ากลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย ที่เข้ามาปักหลักรักษาพ้ืนที่การชุมนุมให้กลุ่มนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจน าแผง
เหล็กกันพ้ืนที่ชุมนุมให้อยู่บนขอบฟุตปาท พร้อมจัดเตรียมก าลัง 4 กองร้อย กองร้อยละ 150 คน จาก สน.ชนะสงคราม 
บก.น.1 และ บก.น.6 ดูแลรอบๆพ้ืนที่ชุมนุม จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 191 ดูแลตามจุดทุกมุมทุกแยก ป้องกันมือที่ 
3 มาก่อเหตุ 
ศอปส.ส่งคนแฝงตัว “ปลดแอก” 
 นายสุเมธ ตระกูลวุ่นหนู ผู้ประสานงาน ศอปส. กล่าวว่า ศอปส.ช่วยกันลงขันในการเคลื่อนไหวจนถึงวันนี้
ด้วยงบแค่ 150,000 บาท ยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองมาหนุนหลัง ทุกคนมาด้วยหัวใจ การชุมนุมวันนี้จะอยู่เฉพาะในพ้ืนที่ 
ไม่มีการยั่วยุ ถ้ายั่วยุโจมตีสถาบันก็จะอยู่เฝ้าสังเกตการณ์ไปจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะหยุดหรือเลิกชุมนุมในเวลา 21.00 น. 
และจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาพและเสียงเป็นหลักฐานประกอบค าร้องยื่นต่อ ผบ.ตร. ในวันที่ 17 ส.ค. มีการส่งคน
จ านวนหนึ่งไปฝังตัวอยู่ในกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้ว 
มีกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย 
 ต่อมาเวลา 14.30 น. มวลชนทั้งสองฝ่ายทยอยเข้าพ้ืนที่ชุมนุมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนปลดแอก 
เข้ามาอย่างหนาแน่น มีบางส่วนที่เข้ามาทางสะพานผ่านฟ้าต้องเดินผ่านกลุ่ม ศอปส. แกนน าจึงประกาศให้เจ้าหน้าที่
ช่วยอ านวยความสะดวก ให้มองเป็นลูกหลาน จนมวลชนเริ่มล้นไปถึงฝั่ง ศอปส. จนเจ้าหน้าที่ต ารวจหวั่นอาจเกิดการยั่ว
ยุจนถึงขั้นปะทะกัน จึงขอให้ ศอปส.เลิกชุมนุมก่อนก าหนด ซึ่งทางแกนน า ศอปส.ยอมตามค าขอร้องและประกาศให้ 
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แนวร่วมสลายตัวในเวลา 16.00 น. พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่พ่ายแพ้ แต่ถือว่าได้แสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันแล้ว 
ทั้งนี้ขณะที่กลุ่ม ศอปส.ประกาศยุติการชุมนุม พร้อมเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี มวลชนพากันตะโกนค าว่า “ทรงพระ
เจริญๆๆ” ขณะที่กลุ่มประชาชนปลดแอกตะโกนว่า “เผด็จการจงพินาศ” ท าให้กลุ่ม ศอปส.บางส่วนไม่พอใจชี้หน้าฝั่ง
ตรงข้าม ท าให้ทั้งแกนน าและเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องรีบกันไม่ให้เผชิญหน้ากัน 
“Free People” ตอกย้ าจุดยืน 3 ข้อ 
 ที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ กลุ่มประชาชนปลดแอก หรือ Free People น าโดยนายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี 
นิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นายสิรภพ อัตโตหิ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ประธานสหภาพนักเรียน
นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นายณัฐชนน ไพโรจน์ คณะรัฐศาสตร์ มธ. นายกานต์นิธิ ลิ้มเจริญ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายภานุมาศ สิงห์พรหม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ฯลฯ จัดการชุมนุมปราศรัยใหญ่ “#ขีดเส้นตายไล่เผด็จ
การ” ตอกย้ า 3 ข้อเรียกร้อง คือ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และยุบสภา ภายในจุดยืน 2 ข้อคือต้องไม่
มีการรัฐประหาร ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ และอีก 1 ความฝัน ส าหรับการชุมนุมในครั้งนี้ โดยแจ้งการชุมนุมกับ สน.ชนะ
สงคราม ขอใช้พ้ืนที่ตั้งแต่บริเวณสี่แยกคอกวัวจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฝั่งถนนราชด าเนินกลางขาออก พร้อมระบุ
ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมราว 1 หมื่นคน 
ย้อนเหตุสลายชุมนุมเรียกน้ าย่อย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการชุมนุมจะเริ่มขึ้นเวลาประมาณ 11.00 น. กลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตย น าโดย
นายภัทรพล ธนเดชพรเลิศ หรือไก่บิ๊กแมน นัดหมายมวลชนเดินทางมาสนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษา โดยปักหลักยึด
พ้ืนที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา และร้านแมคโดนัลด์ พร้อมปราศรัยโจมตีรัฐบาล เรื่องการบริหารประเทศที่ล้มเหลว 
สืบทอดอ านาจ และคุกคามประชาชนที่เห็นต่าง โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงกว่า 300 คนเข้าร่วมด้วย มีการน าอาหารและ
น้ าดื่มมาให้บริการแจกจ่ายในพ้ืนที่ชุมนุมหลายจุด นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้แสดงละครล้อเลียนเหตุการณ์สลายการ
ชุมนุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาฯ 53 ในวัด ปทุมวนาราม พร้อมกล่าวประณามการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้น เป็นการเรียกน้ าย่อย
เหมือนเพิ่มดีกรีความโกรธแค้นให้กับมวลชนเสื้อแดงท่ีเข้าร่วม 
ตั้งการ์ดอาสาดูแลความปลอดภัย 
 ส่วนบริเวณหน้าอาคารศูนย์ภาษาสากล ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ อดีตผู้สมัคร 
ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคอนาคตใหม่ นายกรกต แสงเย็นพันธุ์ กลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย และนายสมบัติ ทองย้อย อดีตการ์ด
ของกลุ่ม นปช. รวมตัวจัดตั้งเต็นท์กลุ่มอาสาประชาชน รวบรวมกลุ่มชายฉกรรจ์เข้ามาเป็นการ์ดอาสาดูแลความ
ปลอดภัยให้ม็อบนักศึกษา โดยมีกลุ่มนักศึกษา 3 พระจอม กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตย กลุ่มนักศึกษาอาชีวะ และ
มวลชนเสื้อแดงกว่า 50 คน รวมตัวกันมาสมัครเป็นการ์ดออกเดินดูความเรียบร้อย ทางกลุ่มได้รับการก าชับว่าห้ามใช้
ความรุนแรงและให้กันตัวผู้ที่ก่อความวุ่นวายออกจากพ้ืนที่ชุมนุม 
เด็กๆทยอยเข้าพื้นที่ชุมนุมจนล้น 
 ต่อมานายสิรภพ อัตโตหิ นิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในแกนน ากล่าวปราศรัย ท่ามกลางเหล่าเยาวชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เริ่มทยอยเข้าพ้ืนที่มากข้ึนเรื่อยๆ จนเจ้าหน้าที่ต ารวจและอาสาของกลุ่มเยาวชนปลดแอก เริ่ม
ปิดการจราจรตั้งแต่สี่แยกคอกวัวจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มทยอยลงมาปักหลักชุมนุมบนท้อง
ถนน พร้อมส่งเสียงตะโกนไชโยโห่ร้อง ต่อมานายสิรภพ ท าการเคลื่อนขบวนมวลชนออกไปตั้งเวทีปราศรัย ที่สี่แยกคอก
วัว โจมตีรัฐบาล พร้อมเชิญชวนมวลชนเยาวชนหนุ่มสาวตะโกนขับไล่รัฐบาล และร้องร า ท าเพลงแบบเดียวกับการรับ
น้อง เรียกเสียงเฮจากเยาวชนดังลั่น 
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ลั่นต้องก าจัด ส.ว.อันดับแรก 
จากนั้นแกนน าและทีมงานได้ท าการติดตั้งเวทีปราศรัยและเครื่องเสียงบริเวณกลางแยกไฟแดงถนนราชด าเนินกลาง 
ท่ามกลางเยาวชนวัยรุ่นหญิงชายเข้าร่วมเต็มพ้ืนที่ จนต้องปิดถนนราชด าเนิน โดย น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล แกนน า
กลุ่ม ขึ้นเวทีคนแรกประกาศเน้นย้ าในข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 2 เงื่อนไข 1 ความฝัน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ส.ว.เป็นสิ่งที่ต้องก าจัดเป็นอันดับแรก เพราะไม่ได้ท าประโยชน์อะไรให้ประชาชน สมควรเรียกสอพลอมากกว่า ส.ว. 
ประชาชนจะต่อสู้จนกว่าแสงสว่างประชาธิปไตยจะเกิด ขณะที่กลุ่มนักเรียนมัธยมหญิงชาย ที่ใช้ชื่อกลุ่มนักเรียนเลว น า
โดย น.ส.ปพัชชา บู่สังข์ ปราศรัยโจมตีความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยที่ขาดความเท่าเทียม ก่อนจบปราศรัยยังได้
ชวนผู้ชุมนุมร้องเพลง ลามะลิลา เนื้อหาเสียดสีผู้ใหญ่ตอนหนึ่งระบุว่า “ขึ้นต้นเป็นทหาร พออยู่นานไปได้เข้าไปนั่งใน
สภา” ทั้งนี้ยิ่งเย็นผู้เข้าร่วมชุมนุมยิ่งแน่น จนการปราศรัยต้องสั่งพักการชุมนุมชั่วคราว เพ่ือปรับการนั่งใหม่ ให้ผู้เข้าร่วม
ชุมนุมท่ีเพ่ิงมาได้มีที่นั่ง 
2 ม็อบเมืองคอนแสดงพลัง 
ที่สนามสวนศรีธรรมโศกราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มผู้ชุมนุมในนามพสกนิกรผู้จงรักภักดีนครศรีธรรมราช 
ประมาณ 300 คน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีปกป้องสถาบัน โดยสวมเสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักภักดี ขณะที่
บริเวณมุมน้ าพุ สนามหน้าเมือง ห่างจากกลุ่มแรกประมาณ 200 กว่าเมตร มีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จ านวน
หนึ่งมารวมตัวปราศรัยโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐบาล เรียกร้ องให้รัฐบาลลาออกและแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยมีก าลังต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลรักษาความสงบ ขณะปราศรัยได้เกิดฝนตกลงมาอย่าง
หนัก ท าให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้สลายตัวไปในที่สุด 
เสียงกรี๊ดลั่น “เพนกวิน” เข้าม็อบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการชุมนุมในช่วงเย็นเป็นไปด้วยความคึกคัก มวลชนแนวร่วมประชาชน
ปลดแอกที่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เดินทางเข้าร่วมชุมนุมเต็มแน่นพ้ืนที่บริเวณถนนราชด าเนินขาเข้าและ
ออก ตั้งแต่สี่แยกคอกวัวถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขณะที่แกนน าผลัดกันขึ้นปราศรัยโจมตีรัฐบาลอย่างดุเดือด เน้นย้ า
ในข้อ เรียกร้องของทางกลุ่ม ท ากิจกรรมเล่นเวฟและเปิดไฟแฟลชโทรศัพท์มือถือ สร้างความคึกคักให้การชุมนุม กระทั่ง
เวลาประมาณ 19.00 น. นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แกนน าคนส าคัญ
ของ สนท. ที่เพ่ิงได้รับการประกันตัวเดินทางเข้ามายังพ้ืนที่ชุมนุมพร้อมกับ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล นักศึกษาคณะ
สังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ท่ามกลางเสียงไชโยโห่ร้องและโบกมือให้ก าลังใจ 
“อนุดิษฐ์” โวยใส่ กสทช.-ดีอีเอส 
 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย คณะท างานติดตามการชุมนุมของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและประชาชน เปิดเผยว่า เข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมตั้งแต่ช่วงบ่าย พบว่าสถานการณ์ท่ัวไปเรียบร้อยดี แต่
พอช่วงเย็นเมื่อมีผู้ชุมนุมทยอยร่วมการชุมนุมมากขึ้น ปรากฏว่าการสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
และโทรศัพท์ เริ่มมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะการที่มีผู้ชุมนุมมารวมกันในพ้ืนที่เป็นจ านวน
มาก ผู้ให้บริการทุกเจ้าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของช่องสัญญาณเพ่ือให้การสื่อสารราบรื่นไม่ติดขัด แต่ในการชุมนุม
ครั้งนี้กลับเกิดปัญหาเหมือนกับผู้ให้บริการละเลยหรือไม่ ไม่อยากคิดว่าเกิดจากการขอความร่วมมือเพ่ือปิดกั้นการ
สื่อสาร เพราะหากเป็นเช่นนั้นถือว่าเป็นการกระท าที่ขาดจริยธรรมอย่างรุนแรง จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรีบตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้ให้บริการทุกเจ้า กสทช. และกระทรวงดีอีเอส ในฐานะ
คณะท างานฯจะรายงานให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกคณะรับทราบ และเรียกผู้ให้บริการ กสทช. กระทรวงดีอีเอส 
และผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป ว่ามีการกระท าท่ีลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการที่มาร่วมชุมนุมหรือไม่ 
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เจ้าของ “ประเทศกูม”ี ร่วมแจม 
ส าหรับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกในช่วงค่ า มีการแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปิน “แร็ป rad” 
เจ้าของผลงานเพลงประเทศกูมี และการ แสดงดนตรีแนว EDM หรืออิเล็กทรอนิกส์แดนซ์จากดีเจชื่อดัง สร้างความ
คึกคักให้มวลชนวัยรุ่นที่เข้าร่วม ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทางทหารและต ารวจ ได้ประเมินสถานการณ์การ
ชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก ว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมราวๆกว่าหมื่นคน 
สื่อนอกเกาะติดชุมนุมปลดแอก 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันสื่อต่างประเทศเกาะติดรายงานสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มประชาชน ปลดแอก อาทิ 
ส านักข่าวเอพี รายงานระบุว่า กลุ่ม เยาวชน-ประชาชนปลดแอก ชุมนุมกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประกาศข้อ
เรียกร้องต่างๆ รวมทั้งให้รัฐบาลลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเป็น การชุมนุมที่บางส่วนได้แรงบันดาลใจจากการ
เคลื่อนไหว เพ่ือประชาธิปไตยในฮ่องกง ที่อ้างว่าไม่มีแกนน าชัดเจน ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารนัดหมาย
ชุมนุม และหาการสนับสนุนจากสาธารณะ 
 ด้านเอพีรายงานว่า การชุมนุมของกลุ่มเยาวชนฯ วันนี้ อาจเป็นการทดสอบกระแสและแรงสนับสนุน ว่า 
จะมีมากน้อยแค่ไหน นอกเหนือจากเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัย ขณะที่กลุ่ม ศอปส.ได้ชุมนุมกันในพ้ืนที่ ใกล้เคียง 
ท่ามกลางการดูแลรักษาความสงบของต ารวจหลายร้อยนาย 
 ส่วนรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่า มีผู้ชุมนุมบางส่วนรวมตัวที่กรุงไทเปของไต้หวัน แสดงการ สนับสนุนกลุ่ม
นักเคลื่อนไหวชาวไทยด้วย แต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดอื่นๆ 
ฮิวแมน ไรท์สเผยมีจับแกนน าเพิ่ม 
 ขณะที่เว็บไซต์ส านักข่าวอัลจาซีรา รายงานเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ว่า นายแบรด อดัมส์ ผู้อ านวยการกลุ่ม
เคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชน “ฮิวแมน ไรท์ส วอทช์” (HRW) ภูมิภาคเอเชีย ระบุมีรายงานว่า ต ารวจ มีแผนจับผู้
ประท้วงอีกอย่างน้อย 31 คน รวมทั้งแกนน า นักศึกษาหลายคนภายในไม่กี่วันนี้ การจั บกลุ่มนัก เคลื่อนไหวเพ่ือ
ประชาธิปไตยโดยสงบรอบใหม่ เป็นการแสดงถึงพฤติกรรมการใช้อ านาจเผด็จการของรัฐบาลไทย ไม่เคารพสิทธิ
มนุษยชน การประท้วงโดยสันติและการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมือง ไม่ควร เป็นการกระท าผิดทางอาญา 
แอมเนสตี้จับตาสถานการณ์ไทย 
 ขณะที่องค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย” ออกแถลงการณ์เมื่อ
วันที่ 16 ส.ค. ระบุว่า เปิดตัว “อาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุม” เพ่ือสังเกตการณ์และบันทึกข้อมูลข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณะ โดยจะเริ่มในเดือน ส.ค.นี้ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ “ม็อบ ดาตา ไทยแลนด์” (Mob Data 
Thailand) ร่วมกับโครงการอินเตอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เพ่ือเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม สร้าง
ฐานข้อมูลการชุมนุมภาคประชาชนอาสาสมัครสังเกตการณ์การชุมนุมของแอมเนสตี้ จะผ่านการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้และทักษะการเฝ้าสังเกตการณ์การชุมนุมสาธารณะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเรียนรู้ทักษะการ
สังเกตการณ์ และการบันทึกการชุมนุม รวมถึงการเตรียมตัวด้านความปลอดภัยรับมือกับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ 
“บิ๊กตู่” หยอดหวานใส่เยาวชน 
 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูความสงบเรียบร้อยในการจัดการชุมนุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ พร้อมให้ก าลังใจขอให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตรงไปตรงมา ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ ห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมเด็ดขาด ให้เข้าใจว่าความเห็นต่าง
เป็นเรื่องปกติ ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้แสดงออกเต็มที่ แต่ต้องไม่เกินเลยกรอบกฎหมาย และไม่กระทบ 
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ต่อสิทธิของผู้อื่น ขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะน าไปสู่ความรุนแรง นายกฯให้ความส าคัญกับบทบาทของคนรุ่น
ใหม่ จึงมีนโยบายส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่น
ใหม่ ช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจกัน โดยมอบนโยบายให้คณะรัฐมนตรีไป
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
โพลยันคนยังส านึกในสถาบันฯ 
 นายนพดล กรรณิกา ผอ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลส ารวจความคิดเห็นเรื่อง “ม็อบต้องเลิกล่วงละเมิด
สถาบันฯ ต ารวจต้องรักษาความสงบสุขประชาชน” จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ผ่านโลกโซเชียล 22,046 
ตัวอย่าง และในสังคมดั้งเดิม 1,497 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 95.8 ระบุม็อบต้องเลิกล่วงละเมิดสถาบันฯ หยุดเอาสถาบัน
หลักของชาติเป็นเครื่องมือของทุกฝ่าย ให้การชุมนุมเป็นเฉพาะเรื่องการเมืองการท างานของรัฐบาลและนักการเมือง มี
เพียงร้อยละ 4.2 ที่แล้วแต่ผู้ชุมนุม ร้อยละ 99.4 ระบุยังจ าได้ต่อความดีและประโยชน์สุขของประชาชนที่ได้รับจาก
สถาบันหลักของชาติที่ได้สร้างสมมาจากอดีตถึงปัจจุบัน มีเพียงร้อยละ 0.6 จ าไม่ได้ ร้อยละ 58.7 กังวลม็อบจะก่อให้เกิด
ความรุนแรงบานปลายและสูญเสีย ต ารวจต้องรักษาความสงบสุขตัดไฟแต่ต้นลม ด าเนินคดีต่อแกนน าที่ละเมิดต่อ
สถาบันหลักของชาติ และส่วนใหญ่คิดว่ามีนักการเมืองสนับสนุนอยู่เบื้องหลังม็อบเยาวชน 
ระดมสมองกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 ด้านสวนดุสิตโพล เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็น เรื่อง “ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ” จากประชาชน 
1,109 คน พบว่าในระดับครัวเรือนอยากให้เน้นสร้างงานสร้างอาชีพมากที่สุด ร้อยละ 85.75 ในระดับชุมชน/ ท้องถิ่น 
อยากให้ช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตร ร้อยละ 72.14 และในระดับประเทศ อยากให้เน้นส่งเสริมภาคการเกษตร ร้อยละ 
76.19 เรื่องที่ควรท าเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ คือ เน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 75.20 เห็นว่า
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานควรเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากท่ีสุดร้อยละ 77.36 รองลงมาคือรัฐบาลร้อยละ 
70.83 และเอกชนร้อยละ 70.11 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1911605 
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‘วิษณุ’ เผย รัฐบาลรอฟังความเห็น ‘กมธ. แก้ รธน.’ ก่อนท าร่างของตัวเองย่ืนประกบของฝ่ายค้าน 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 09:57 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"วิษณุ"  เผย รัฐบาลรอฟังความเห็น "กมธ.แก้รธน." ก่อนท าร่างของตัวเองยื่นประกบของฝ่ายค้าน ระบุ ขอเวลา
คุยก่อน ตั้ง "ส.ส.ร." นานหรือไม่ 
 เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 17 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ จะต้องเสนอหรือปรึกษากับรัฐบาลก่อน
หรือไม่ ว่า ไม่ทราบ แต่เขาต้องยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนที่รัฐบาลจะแก้ไขจะต้องให้นายวิษณุ พิจารณาก่อนหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยัง
ไม่ถึงเวลาจะมอบหมาย ซึ่งอาจจะช่วยกันดูหลายคน แต่นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มอบหมายอะไร เพราะต้องรอฟัง
ความเห็นจาก คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ซึ่งจะยื่นให้ต่อสภา
รับทราบภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ 
 เมื่อถามว่า หากจะต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จะใช้เวลาด าเนินการนานหรือไม่ รองนายก
ฯ กล่าวว่า ขอเวลาคุยกันก่อน 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2310368 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_748211/ 
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'วิษณุ' ขอรอฟัง กมธ. แก้ รธน.ก่อนชงสภาฯปลาย ส.ค. 
จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
“วิษณุ” รอฟัง กมธ. แก้ รธน. ชุด “พีระพันธุ์” ก่อนยื่นร่างรัฐบาลไปสภาฯ ขอเวลาคุยตั้ง ส.ส.ร.ใช้เวลานานหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้าน
จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ ( 17 ส.ค.) จะต้องเสนอหรือปรึกษากับรัฐบาลก่อนหรือไม่ ว่า  ไม่ทราบ  เพราะเขา
จะยื่นต่อประธานสภาฯ 
 เมื่อถามถึงร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลจะเสนอไปยังสภาฯนายวิษณุจะเป็นคนดูด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าว
ว่า  นายกฯยังไม่ได้มอบหมาย ซึ่งคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่นายกฯหากมอบหมายให้ตนดูก็อาจจะมีการช่วยกันดูหลาย
คน ไม่ใช่ให้ตนดูคนเดียว แต่ตอนนี้ต้องรอฟังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็น
ประธาน ซึ่งจะยื่นให้ต่อประธานสภาฯภายในปลายเดือนส.ค.นี้ 
 เมื่อถามต่อว่าหากมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะใช้เวลานาน
หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ขอเวลาพูดคุยกันก่อน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/790266. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084011 
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'วิษณุ'  ชี้นายกฯยังไม่มอบหมายแก้ รธน. รอฟัง กมธ. ชุด 'พีระพันธุ์' ก่อน 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:43 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 17 ส.ค. 63 -  ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะ
ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ (17 ส.ค.) จะต้องเสนอหรือปรึกษากับรัฐบาลก่อนหรือไม่ ว่า   ไม่ทราบ  เพราะเขาจะ
ยื่นต่อประธานสภาฯ  
 เมื่อถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลจะเสนอไปยังสภาฯ จะเป็นคนดูกฎหมายนี้ด้วยหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมาย ซึ่งคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่นายกฯ จะมอบหมายให้ใครดู หากมอบหมาย
ให้ตนดูก็อาจจะมีการช่วยกันดูหลายคน ไม่ใช่ให้ตนดูคนเดียว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มอบหมายอะไร  ต้องรอฟัง
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ซึ่งจะยื่นให้ต่อประธานสภาฯภายในปลาย
เดือน ส.ค.นี้ 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จะใช้
เวลานานหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ขอเวลาพูดคุยกันก่อน. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/74673 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/630865 
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‘สมเจตน์’ ค้านตั้ง สสร. ร่าง รธน.ใหม่ ชี้แก้ ม.256  เหมือนให้ลูกมาฆ่าแม่ 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 08:35 น. 
 
 
 
 
 
 
"สมเจตน์" ค้านตั้ง สสร.ร่าง รธน.ใหม่ ชี้แก้ ม.256 เหมือนให้ลูกมาฆ่าแม่ 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยถึงข้อเสนอให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมใหม่ ทั้งฉบับว่า ส่วนตัวเป็นหนึ่งในผู้ไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ2560 เพราะใน
บางมาตรา ตนมองว่ามีปัญหา เเต่อีกด้านตนมองว่ายังมีส่วนดี จึงอยากให้แก้ไขเป็นรายมาตราดีกว่า แต่จะให้ไปตั้ง
ส.ส.ร.ขึ้นมาร่างใหม่แล้ว จะมั่นใจได้อย่างไรว่าส่วนที่ดีจะยังคงอยู่ เงื่อนไขต่างๆ อาจท าได้ แต่ก็ไม่ง่าย ต้องผ่าน
กระบวนการความเห็นพ้องต้องกันเสียก่อน โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือก าหนดให้มีส.ส.ร. ขึ้นมาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรียกว่าเป็นการแก้ไขเพ่ือให้ลูกมาฆ่าแม่ ถือว่าเป็นการกระท าล้มล้างรัฐธรรมนูญ กรณีลักษณะนี้
ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน เมื่อปี 2555 ครั้งที่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2550 มาตรา 291 ว่ากระท ามิได้ หากจะกระท าต้องไปขอประชามติเสียก่อน 
 “กรณีนี้ผมจึงขอยกมือคัดค้าน การแก้ไขมาตรา 256 ท าไม่ได้เด็ดขาด เปรียบเหมือนไปเปิดโอกาสให้ เขา
รื้อบ้านเราทิ้งแล้วสร้างใหม่ ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงบานประตูและหน้าต่าง ที่เราชอบไว้หรือเปล่า และเมื่อถึงช่วงนั้น ไม่ว่า
เราจะทักท้วงอย่างไร เขาก็ไม่ฟัง จึงเป็นการยากที่เราจะได้บานประตู และหน้าต่าง ที่เราชอบกลับคืนมา” พล.อ.สม
เจตน์ กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2310291 
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‘พีระพันธุ์’ แจงผลศึกษาแก้ รธน. ชง ‘สภา’ มีความเห็นทั้งสองด้าน 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 08:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่  16 สิ งหาคม นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง
ความคืบหน้าการศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้การศึกษาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
จัดท ารายงาน คาดว่าจะสามารถเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เพ่ือน าเข้าบรรจุระเบียบ
วาระ ส่วนที่มีการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) 
มองว่า เป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาของเราด้วยเช่นกันว่าในกรณีจ าเป็นต้องแก้ทั้งฉบับคงต้องให้มีส.ส.ร. รูปแบบอะไร
ก็แล้วแต่ เราไม่ได้ก าหนดตายตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจ 
 เมื่อถามว่าทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า 
เป็นปกติ อยากเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว พอดีจังหวะให้ จึงได้เสนอ ก็เป็นสิทธิ์ของทางฝ่ายค้าน เพียงแต่ว่า
กระบวนการและขั้นตอนก็ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ไม่ใช่ยื่นแล้วพิจารณาได้เลย เพราะมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้อง
ปฏิบัติอย่างไร 
 "รายงานของกมธ.ฯเป็นลักษณะเชิงศึกษาทางวิชาการ ไม่ได้บอกว่าให้แก้นั่นแก้นี่ เรามองในมุมที่ว่าบาง
หมวด บางมาตรา มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมน่าจะมีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ เป็นเชิงความคิดเห็น มีความเห็นทั้งสอง
ด้าน เพราะเมื่อเป็นการศึกษาเราต้องน าเสนอความเห็นทั้งสองด้านสองด้านหมายความว่าส่วนที่เห็นด้วยให้แก้ไข กับ
ส่วนที่เห็นว่าคงเดิมไว้น่าจะดีกว่า เรามีความเห็นของทั้งสองฝ่ายเข้าไปประกอบอยู่แล้ว มีเหตุผลของทั้งสองฝ่าย
ประกอบว่าท าไมต้องแก้ ท าไมถึงไม่ต้องแก้ เมื่อรายงานเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯแล้วสภาฯเห็นชอบรายงานก็ต้องส่ง
ต่อให้รัฐบาล เพ่ือรัฐบาลจะน ารายงานมาศึกษาอีกครั้ งว่าเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหน และจะด าเนินการมากน้อยแค่ไหน
ตามท่ีเราเสนอ ตรงนี้ไม่ได้ไปผูกมัดรัฐบาล รัฐบาลมีสิทธิจะพิจารณาด าเนินการ" ประธาน กมธ.ฯกล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2310284 
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'ชวน' รับแก้ รธน. แต่ละขั้นตอนยากพอควร ยังไร้เงา ส.ส.-ส.ว. ลงช่ือใช้สภาหาทางออก 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 17 ส.ค. 63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึง
กรณีที่มี ส.ว.เสนอให้เปิดประชุมร่วมรัฐสภา ส.ส. และ ส.ว. เพ่ือหารือถึงการแก้รัฐธรรมนูญ และการหาทางออกความ
ขัดแย้งประเทศร่วมกันว่า สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อร่วมกัน เพ่ือเสนอชื่อต่อประธานได้ตามที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ 
แต่ขณะนี้ยังไม่มีสมาชิกในรัฐสภาเสนอชื่อมา และประธานรัฐสภาไม่สามารถเปิดการหารือได้  
 นายชวน ยังกล่าวถึงการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านว่า เมื่อสภาฯ ได้ญัตติมาแล้ว ก็จะมีการ
ตรวจเช็คความถูกต้องของญัตติ ก่อนจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม โดยคาดว่า จะสามารถน าเข้าสู่การพิจารณาได้
ทันสมัยการประชุมสภานี้  โดยจะเป็นการประชุมกันในที่ประชุมรัฐสภา และจะพิจารณาไปตามวาระ 3 วาระ ซึ่งแต่ละ
วาระมีขั้นตอนที่ยากพอสมควร 
 ส่วนความคืบหน้าการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ประธานสภาฯ กล่าวว่า ทราบว่า
พรรคร่วมรัฐบาลจะรอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลี
รัฐวิภาค เป็นประธาน สรุปผลการศึกษา และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน โดยคาดว่า ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
พรรคร่วมรัฐบาล ก็น่าจะทันพิจารณาพร้อมกับญัตติของฝ่ายค้าน 
 อย่างไรก็ตาม นายชวน ปฏิเสธให้ความเห็นต่อการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวานนี้ (16 ส.ค.) โดยระบุว่า เพ่ิงจะเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด แต่เห็นว่า ภาพรวมและ
บรรยากาศการชุมนุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย. 
 
 
อ้างอิง  : https://www.thaipost.net/main/detail/74674 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/74674
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"ชวน" รับแก้ รธน.ม.256 ไม่ง่าย ยันบรรจุทันสมัยประชุมนี้ ชี้รอ ส.ว.-รบ.-ฝ่ายค้านยื่นเปิดประชุมรัฐสภาหาทางออก 
สยามรัฐออนไลน์  17 สิงหาคม 2563 10:50 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า ตามข้ันตอนเมื่อพรรคร่วม
ฝ่ายค้านยื่นญัตติเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องว่ามีสมาชิกเข้าชื่อครบถ้วนเรียบร้อย
หรือไม่ จากนั้นจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มั่นใจว่าจะทันสมัยการประชุมนี้ แต่ก็ยอมรับว่า
กระบวนการในการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 จะต้องเริ่มตั้งแต่วาระที่ 1 -3 ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ส่วนร่างของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีรายงานว่าจะยื่นในช่วงสิ้นเดือนนี้ สามารถ
น ามาบรรจุเข้าเป็นวาระการพิจารณาของสภาได้ทันที 
 เมื่อถามถึงการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาที่ถนนราชด าเนิน นายชวน กล่าวว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ส่วนข้อเสนอที่ให้เปิดประชุมร่วม 2 สภา เพ่ือกาทางออกให้กับประเทศและแก้ไข
การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดยื่นเรื่องมาเพ่ือขอให้เปิดประชุม ซึ่ง ในส่วนของประธาน
รัฐสภาไม่สามารถขอเปิดประชุมเองได้ แต่ได้เปิดช่องให้ทั้งส.ว. ฝ่ายรัฐบาล รวมถึงฝ่ายค้านยื่นได้ 
 เมื่อถามถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยานั้น นายชวน กล่าว
ว่า ได้น าผลสรุปของคณะกรรมาธิการการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎรส่งต่อให้กับคณะกรรมาธิการป.ป.ช. ชุดของพล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส แล้ว เพราะเป็นหน้าที่โดยตรง ที่จะตรวจสอบเรื่องการท างานของเจ้าหน้าที่ แต่ในส่วนที่เป็น
เกี่ยวข้องในภายนอกนั้น ได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบอยู่ว่า จะส่งข้อมูลอะไรบ้างให้กับป.ป.ช. เพ่ือ
ตรวจสอบเอาผิดผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175201 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.naewna.com/politic/512157 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/175201
https://www.naewna.com/politic/512157
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"ค านูณ" ย้ า จะแก้ รธน. ต้องใช้เสียงวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 84 เสียงไม่เช่นนั้นอาจมีโอกาสน าไปสู่สงครามกลางเมือง 
สยามรัฐออนไลน์  17 สิงหาคม 2563 11:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 
269 ถึง 272 เพ่ือตัด สว.ตามบทเฉพาะกาล 250 คนออก ว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคนเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ แต่แน่นอนว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชน ก็ต้องรับฟังแต่ในขณะนี้ ก็ต้องให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาว่า 
ไม่ว่าจะชอบหรือจะชังรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า หากจะแก้
รัฐธรรมนูญปี 2560 ตามระบบที่มีอยู่ จ าเป็นจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย 1 ใน 3 คือ 84 คนทั้งในวาระท่ี 
1 และวาระที่ 3 ถ้าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปอย่างไร จะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. หรือไม่ รวมทั้งจะแก้ไข
รายประเด็น จะไม่ชอบวุฒิสภายังไงก็ตามแต่ หากแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา 84 คน 
 “ไม่เช่นนั้นมีเพียง 2 วิธีคือ การรัฐประหารอีกครั้ง เพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่ หรือไม่ก็เกิดการ
ปฏิวัติประชาชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้ง 2 ทางมีโอกาสที่จะน าไปสู่สงครามกลางเมืองทั้งสิ้น จึงเห็นควรว่าให้
ใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหา” นายค านูณ กล่าว 
 ทั้งนี้ นายค านูณ กล่าวต่อว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคนพร้อมลงมติ ตามผลประโยชน์ของประชาชนอย่าง
รอบคอบและรอบด้าน แต่ขณะนี้จะให้แต่ละคนบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะยังไม่เห็น
โจทก์หรือร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาก็พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิด และหากมีร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
วุฒิสภาก็พร้อมน ามาศึกษาในคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนก็จะน ามาศึกษา เพ่ือ
ตัดสินใจประกอบการลงมต ิ
 ซึ่งความคืบหน้าดังกล่าวเบื้องต้นน่าจะอยู่ที่สัปดาห์นี้ ที่จะต้องดูว่า พรรคฝ่ายค้านจะยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และดูท่าทีของฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนาย
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีก าหนดจะรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 
กันยายน และถ้ามีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากพรรคฝ่ายค้านเข้ามา คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอร่างของคณะรัฐมนตรีเข้ามา
ประกบ ในการพิจารณาร่วมกันด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นโจทก์ก็จะชัดเจนมากขึ้น ว่า มี ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญทั้งหมดกี่ร่าง รวมถึงร่างที่ประชาชนจะน าเสนอเข้ามาด้วย เพ่ือจะได้น ามาศึกษาและตัดสินใจกัน 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
 
 
 
 โดย นายค านูณ กล่าวด้วยว่า ต้องเข้าใจ ว่า ขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร แต่การแก้ไข
รัฐธรรมนูญจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาถึง 84 คน ซึ่งตนเองเคยเรียกร้องตั้งแต่ปีที่แล้ว และล่าสุดยัง
เสนออยู่ว่าสมควรจะมีเวทีให้ตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปร่วมหารือด้วย 
 อย่างไรก็ตามในเวลานี้ การเรียกร้องนี้ยังสามารถท าได้ และไม่ใช่เฉพาะเพียงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่
รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ก็สามารถท าได้โดยการเปิดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 165 ซึ่งก็สุดแท้แต่นายกรัฐมนตรี แต่ทางวุฒิสภาก็ตอบได้เพียงเจตนาที่พ ร้อมจะให้บ้านเมือง
เดินหน้าไปได้ แม้ จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถานภาพของวุฒิสภาเอง โดยเชื่อว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคนไม่ได้ยึดติดในจุด
นี้ เพียงแต่จะให้ตอบชัดเจนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่เห็นตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/175220 
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"ค านูณ" ย้ าแก้ รธน.ต้องใช้เสียง ส.ว.ไม่น้อยกว่า 84 เชื่อพร้อมลงมติ นายกฯ ควรเปิดอภิปรายทั่วไปหาทางออก
ลดความขัดแย้ง 
เผยแพร่: 17 ส.ค. 2563 10:42   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
"ค านูณ" ย้ า จะแก้ รธน. ต้องใช้เสียงวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 84 เสียง เชื่อ ส.ว.พร้อมลงมติตามผลประโยชน์ประชาชน 
แต่ฟันธงยังไม่ได้ เพราะยังไม่เห็นร่างแก้ไข รธน. ที่เสนอมา แนะควรเปิดอภิปรายทั่วไปหารือทางออกแก้ รธน. -
ความขัดแย้งทางการเมืองตลอด 15 ปีท่ีผ่านมา 
 วันนี้ (17 ส.ค.) นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ยกเลิก
รัฐธรรมนูญมาตรา 269 ถึง 272 เพื่อตัด ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล 250 คนออกว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคนเข้ามาเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แต่แน่นอนว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชน ก็ต้องรับฟังแต่ในขณะนี้ ก็ต้องให้เกิดความ
ชัดเจนขึ้นมาว่า ไม่ว่าจะชอบหรือจะชังรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
หากจะแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 ตามระบบที่มีอยู่ จ าเป็นจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาอย่ างน้อย 1 ใน 3 คือ 84 คน
ทั้งในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถ้าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปอย่างไร จะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. หรือไม่ 
หรือจะแก้ไขรายประเด็น หรือจะไม่ชอบวุฒิสภายังไงก็ตามแต่ หากแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา 84 คน 
ไม่เช่นนั้นก็มีแค่ 2 วิธีคือ การรัฐประหารอีกครั้ง เพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่ หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดการปฏิวัติ
ประชาชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้ง 2 ทางมีโอกาสที่จะน าไปสู่สงครามกลางเมืองทั้งสิ้น จึงเห็นควรว่าให้ใช้เวที
รัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหา 
 นายค านูณ เชื่อว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคนพร้อมลงมติ ตามผลประโยชน์ของประชาชนอย่างรอบคอบและ
รอบด้าน แต่ขณะนี้จะให้แต่ละคนบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะยังไม่เห็นโจทก์หรือร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาก็พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิด และหากมีร่างแก้ไขเพ่ิมเติ มรัฐธรรมนูญ วุฒิสภาก็
พร้อมน ามาศึกษาในคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนก็จะน ามาศึกษา เพ่ือตัดสินใจ
ประกอบการลงมติ 
 นายค านูณ กล่าวว่า ความคืบหน้าเบื้องต้นจะอยู่ที่สัปดาห์นี้ ที่ต้องดูว่าพรรคฝ่ายค้านจะยื่นร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และดูท่าทีของฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนาย
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีก าหนดจะรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 
กันยายน และถ้ามีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากพรรคฝ่ายค้านเข้ามา คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอร่างของคณะรัฐมนตรีเข้ามา
ประกบเพ่ือพิจารณาร่วมกันด้วย ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นโจทก์ก็จะชัดเจนมากข้ึน ว่ามีร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งหมดกี่ร่าง 
รวมถึงร่างที่ประชาชนจะน าเสนอเข้ามาด้วย ซึ่งจะได้น ามาศึกษาและตัดสินใจกัน 
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 นายค านูณ กล่าวด้วยว่า ต้องเข้าใจว่าขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร แต่การแก้ไข
รัฐธรรมนูญจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาถึง 84 คน ซึ่งตนเองเคยเรียกร้องตั้งแต่ปีที่แล้ว และล่าสุดยัง
เสนออยู่ว่าสมควรจะมีเวทีให้ตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปร่วมหารือด้วย ซึ่งขณะนี้ก็ยังสามารถท าได้ และไม่ใช่
เฉพาะแค่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมา ก็สามารถท าได้โดยการเปิด
อภิปรายทั่วไปในรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 ซึ่งก็สุดแท้แต่นายกรัฐมนตรี แต่ทางวุฒิสภาก็ตอบได้เพียงเจตนาที่
พร้อมจะให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ แม้ จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถานภาพของวุฒิสภาเอง โดยเชื่อว่า สมาชิกวุฒิสภาทุก
คนไม่ได้ยึดติดในจุดนี้ เพียงแต่จะให้ตอบชัดเจนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่เห็นตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000084019 
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“ค านูณ” ย้ าแก้ รธน. ต้องใช้เสียง ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียง 
17 สิงหาคม 2020 - 11:22 
 
 
 
 
 
 
"ค านูณ" ย้ าแก้ รธน. ต้องใช้เสียงวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 84 เสียง เชื่อ ส.ว.พร้อมลงมติตามผลประโยชน์ประชาชน แต่
ฟันธงยังไม่ได้ เพราะยังไม่เห็นร่างแก้ไข รธน. ที่เสนอมา - ควรเปิดอภิปรายทั่วไปถกแก้ รธน. 
 นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 
269 ถึง 272 เพ่ือตัดส.ว.ตามบทเฉพาะกาล 250 คนออกว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคนเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญ แต่แน่นอนว่าเมื่อมีเสียงเรียกร้องจากประชาชน ก็ต้องรับฟัง แต่ในขณะนี้ ก็ต้องให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาว่า 
ไม่ว่าจะชอบหรือจะชังรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า หากจะแก้
รัฐธรรมนูญปี 2560 ตามระบบที่มีอยู่ จ าเป็นจะต้องมีเสียงของสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย 1 ใน 3 คือ 84 คนทั้งในวาระท่ี 
1 และวาระท่ี 3 ถ้าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปอย่างไร จะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. หรือไม่ หรือจะแก้ไขราย
ประเด็น หรือจะไม่ชอบวุฒิสภา 
 อย่างไรก็ตามแต่ หากแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา 84 คน ไม่เช่นนั้นก็มีแค่ 2 วิธีคือ การ
รัฐประหารอีกครั้ง เพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่ หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดการปฏิวัติประชาชนเพ่ือน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้ง 2 ทางมีโอกาสที่จะน าไปสู่สงครามกลางเมืองทั้งสิ้น จึงเห็นควรว่าให้ใช้เวทีรัฐสภาเป็นที่แก้ปัญหา 
 ทั้งนี้ เชื่อว่า สมาชิกวุฒิสภาทุกคน พร้อมลงมติ ตามผลประโยชน์ของประชาชนอย่างรอบคอบและรอบ
ด้าน แต่ขณะนี้จะให้แต่ละคนบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ยังไม่สามารถบอกได้ เพราะยังไม่เห็นโจทก์หรือร่างแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาก็พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิด และหากมีร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ วุฒิสภาก็พร้อม
น ามาศึกษาในคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนก็จะน ามาศึกษา เพ่ือตัดสินใจประกอบการ
ลงมติ 
 นายค านูณ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเบื้องต้นจะอยู่ที่สัปดาห์นี้ ที่ต้องดูว่า 
พรรคฝ่ายค้านจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร และดูท่าทีของฝ่ายรัฐบาล รวมถึงคณะกรรมาธิการวิสามัญที่
ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีก าหนดจะ
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 9 กันยายน และถ้ามีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากพรรคฝ่ายค้านเข้ามา คณะรัฐมนตรี
จะต้องเสนอร่างของคณะรัฐมนตรีเข้ามาประกบ เพ่ือพิจารณาร่วมกันด้วย ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นโจทก์ก็จะชัดเจนมากขึ้น ว่า มี
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งหมดกี่ร่าง รวมถึงร่างที่ประชาชนจะน าเสนอเข้ามาด้วย ซึ่งจะได้น ามาศึกษาและ
ตัดสินใจกัน 
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 ขณะเดียวกัน นายค านูณ กล่าวด้วยว่า ต้องเข้าใจว่าขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร แต่
การแก้ไขรัฐธรรมนูญจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาถึง 84 คน ซึ่งตนเองเคยเรียกร้องตั้งแต่ปีที่แล้ว 
และล่าสุดยังเสนออยู่ว่าสมควรจะมีเวทีให้ตัวแทนของสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปร่วมหารือด้วย ซึ่งขณะนี้ก็ยังสามารถท าได้ 
และไม่ใช่เฉพาะแค่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา ก็สามารถท าได้โดย
การเปิดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 ซึ่งก็สุดแท้แต่นายกรัฐมนตรี แต่ทางวุฒิสภาก็ตอบได้เพียง
เจตนาที่พร้อมจะให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ แม้ จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถานภาพของวุฒิสภาเอง โดยเชื่อว่า สมาชิก
วุฒิสภาทุกคนไม่ได้ยึดติดในจุดนี้ เพียงแต่จะให้ตอบชัดเจนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะยังไม่เห็ นตัวร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_748260/ 
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ประชุมใหญ่  'ไทยศรีวิไลย์'  คึก  'มงคลกิตติ์'  ประกาศชิมลางลุยท้องถิ่น 'กทม. - อบจ.อุบลราชธานี'  - ฮือฮา
เตรียมทาบ  'บุ๋ม - ปนัดดา'  ลุ้นเก้าอี้  'ผู้ว่าฯ กทม.' 
เผยแพร่: 17 ส.ค. 2563 11:29   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ พรรคไทยศรีวิไลย์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 โดยมีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 
หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง 
 โดย นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า วันนี้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่
ประชุมล่าช้าไป 3 เดือน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการรับรองงบดุลปี 2562 เปลี่ยนรูปแบบโลโก้พรรค รับรอง
แผนการด าเนินการพรรคปี 2563 การขยายตัวแทนเขตของพรรคให้ครบ 350 เขต เพ่ือเตรียมพร้อมการเลือกตั้งที่จะ
เกิดข้ึนในทุกเวลา หลังจากนั้น มีการแต่งตั้ง พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็น ประธานที่ปรึกษาพรรค และ มีวาระ
การหารือ ที่พรรคไทยศรีวิไลย์ จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อาทิ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร -สมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายชื่อผู้เข้าข่ายที่พรรคจะทาบทามลงผู้ว่า กทม. คือ 1.นายณัชพล สุ พัฒนะ หรือ มาร์ค 
พิตบูล อดีต รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 
 2.นายธรรมรัตน์ โพธิ์ศรี (โจ้ สปอตไลท์) อดีต โฆษกฝ่ายค้านอิสระ 
 3.นางสาวปนัดดา วงษ์ผู้ดี อดีต นางสาวไทย-ดารา-พิธีกรชื่อดัง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษา แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเรา และล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร 
 4.นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ -อดีตผู้อ านวยการภาคีเครือข่ายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 
 นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทางพรรคฯ 
คาดว่าจะส่ง นายจ ารูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ และ อดีต ประธาน นปช.อุบลราชธานี ซึ่งเคย
เป็นอดีตผู้สมัครนายก อบจ.อุบลราชธานี ปี 2555 และ จังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งก าลังพิจารณาความพร้อมในแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000084045 
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ไทยศรีวิไลย์ทาบ "บุ๋ม ปนัดดา” ชิงผู้ว่าฯกทม. 
17 สิงหาคม 2020 - 12:11 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมใหญ่ "ไทยศรีวิไลย์" คึก "มงคลกิตติ์" ประกาศชิมลางลุยท้องถิ่น ฮือฮา!เตรียมทาบ "บุ๋ม ปนัดดา" ลุ้นเก้าอ้ี 
ผู้ว่าฯ กทม. 
  พรรคไทยศรีวิไลย์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม (ชั้น 4) 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ที่มีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 
หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง 
 โดยนายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า วันนี้มีการประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี 2563 ของพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ประชุม
ล่าช้าไป 3 เดือน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการรับรองงบดุลปี 2562 เปลี่ยนรูปแบบโลโก้พรรค รับรองแผนการ
ด าเนินการพรรคปี 2563 การขยายตัวแทนเขตของพรรคให้ครบ 350 เขต เพ่ือเตรียมพร้อมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นใน
ทุกเวลา หลังจากนั้น มีการแต่งตั้ง พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็น ประธานที่ปรึกษาพรรค และ มีวาระการหารือ 
ที่พรรคไทยศรีวิไลย์ จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น อาทิ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร-สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายชื่อผู้เข้าข่ายที่พรรคจะทาบทามลงผู้ว่าฯ กทม. คือ 1.นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิตบูล 
อดีต รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 2.นายธรรมรัตน์ โพธิ์ศรี (โจ้ สปอตไลท์) อดีต โฆษกฝ่ายค้านอิสระ 3 .นางสาว
ปนัดดา วงษ์ผู้ดี อดีต นางสาวไทย-ดารา-พิธีกรชื่อดัง และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเรา และล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร 4.นายวิวัฒน์ เจริญ
พาณิชย์ศิริ เลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์-อดีตผู้อ านวยการภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 ขณะ นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่า การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทางพรรคฯ 
คาดว่า จะส่ง นายจ ารูญศักดิ์ จันทรมัย รองเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ 
 และ อดีต ประธาน นปช.อุบลราชธานี ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้สมัครนายก อบจ.อุบลราชธานี ปี 2555 ส่วน 
จังหวัดอ่ืนๆ ซึ่งก าลังพิจารณาความพร้อมในแต่ละพ้ืนที่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_748377/ 
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"เทพไท" เล็งผลักดัน ปชป. เสนอร่างแก้ไข รธน. 3 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
"เทพไท" ยอมรับ 3 ข้อเรียกร้อง 3 จุดยืนม็อบปลดแอก  เล็งผลักดันที่ประชุม ปชป.เสนอร่างแก้ไข รธน.3 ฉบับ  
 เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง การ
ชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่าได้ติดตามการชุมนุมและรับฟังการปราศรัยเป็นระยะๆพบว่า มี
ผู้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย น่าชื่นชม และการปราศรัยบนเวที ก็เป็นไป
ด้วยความตื่นเต้นสนุกสนาน แกนน าการชุมนุมได้คัดเลือกผู้ปราศรัยมาเป็นอย่างดี ไม่มีการปราศรัยในลักษณะจาบจ้วง
สถาบันเบื้องสูงแต่อย่างใด เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนคาดหวังไว้ เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมได้กลับมายืนยันข้อเสนอเดิม 
โดยมีการเรียงล าดับเป็นข้อเสนอใหม่คือ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับประชาชน 3.ยุบสภา
คืนอ านาจให้กับประชาชน หลังจากมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว ซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่าง
กว้างขวาง  ส่วนการประกาศจุดยืนอีก 3 ข้อ คือ ไม่เอารัฐประหาร ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ และสนับสนุนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็ยังเป็นจุดยืนที่ยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปน่าจะรับ
ข้อเสนอทั้งหมดได้  อยากให้แกนน าผู้ชุมนุมได้ควบคุมสถานการณ์การชุมนุม และเนื้อหาการปราศรัยบนเวทีชุมนุมให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนการชุมนุมเม่ือคืนที่ผ่านมา ก็สามารถน าข้อเรียกร้องไปสู่ประสบความส าเร็จได้ 
 นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนตัวในฐานะที่เป็น ส.ส.คนหนึ่ง ก็จะท าหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ของตัวเอง
ที่มีอยู่ โดยจะผลักดันจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งในวันที่ 18 ส.ค. 
มีการประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ จะน าเสนอให้พรรคพิจารณาเห็นชอบในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมา โดย
การแยกเสนอร่างออกเป็นแต่ละประเด็น แต่ละร่าง แต่ละฉบับ เช่น ร่างแก้ไขมาตรา 256 ร่างตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.) ร่างแก้ไขระบบการเลือกตั้ง เพ่ือให้ ส.ส.ของพรรคจ านวน 52 คนได้ลงชื่อในแต่ละร่าง และจะประสานงานกับ
พรรคการเมืองอ่ืนๆ ที่เห็นด้วยกับร่างแต่ละฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ เพ่ือขอเสียงสนับสนุนลงชื่อให้ครบจ านวน 100 
คน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (1) เพ่ือน าไปยื่นต่อประธานรัฐสภา ไม่อยากจะให้ประเด็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญยืดเยื้ออีกต่อไป ไม่ต้องรอรายงานผลการศึกษาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อย่างเป็นทางการ เพราะยังเหลือ
เพียงการสรุปรายงานเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเพียงงานด้านธุรการเท่านั้น เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองสุก
งอมมากแล้ว ก็ควรจะเร่งรีบแก้ไขให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือเป็นการปลดล็อคการชุมนุมทางการเมืองในตอนนี้อีกด้วย 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/62657 
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'ชวน' รับญัตติแก้ รธน.ฝ่ายค้าน แล้ว เร่งบรรจุวาระใน 15 วัน 
17 สิงหาคม 2563 2 
 
 
 
 
 
 
"ชวน" รับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านแล้ว ม.256 ตั้ง ส.ส.ร. ยันจะเร่งตรวจสอบบรรจุเป็นวาระใน 15 วัน 
"สุทิน" แจงก้าวไกลไม่มา ไม่ใช่ปัญหา ร่วมลงช่ือแล้ว อาจมียื่นเพิ่ม 
 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ จาก 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎร และตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่าย
ค้าน 
 โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า หลังมีการหารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ
ตรวจสอบแล้วมีข้อบกพร่องจ านวนมาก ส่วนสาระส าคัญของญัตติ คือ ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 เพ่ือ
เลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญ และญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่ร่างร่วมกับประชาชน 
ด้าน นายชวน กล่าวว่า ตามกฎหมายเมื่อรับเรื่องแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหลักการ 
และเหตุผล รวมถึงมีสมาชิกเข้าชื่อ 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือ จ านวน 98 คนขึ้นไป จากนั้นจะบรรจุ
ระเบียบวาระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้ โดยจะรีบตรวจสอบและด าเนินการให้เร็วที่สุด 
 ขณะที่ นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึง
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประชามติ ฉบับคณะรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ขณะนี้ยังอยู่ใน
กระบวนการพิจารณา ซึ่งเห็นตรงกันกับ ครช. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะยื่นควบคู่กันไป ส่วนกรณีที่การยื่นญัตติวันนี้ไม่
มีตัวแทนพรรคก้าวไกลนั้น ยืนยันว่าพรรคก้าวไกลได้มีการร่วมลงชื่อในญัตตินี้แล้วไม่น้อยกว่า 30 คน แต่วันนี้อาจจะยัง
พิจารณาในรายละเอียด และอาจจะมีการแถลงข่าวในนามพรรคก้าวไกลเอง ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีญัตติอ่ืนจากพรรค
ร่วมฝ่ายค้านยื่นเพิ่มเติม ซึ่งหากญัตติท่ีจะยื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พรรคเพื่อไทยก็จะสนับสนุน 
 
 
อ้างอิง  : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/893906 
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6 พรรคฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอแก้ รธน. ม.256 ตั้ง สสร. 
17 สิงหาคม 2563 - 12:55 น. 
 
 
 
 
 
 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยืนยัน ก้าวไกล ร่วมลงชื่อด้วย
แม้ไม่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมยื่นในวันนี้ 
 วันที่ 17 ส.ค.2563  ที่อาคารรัฐสภา  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นญัตติขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 โดยนายสมพงษ์ กล่าวว่า หลังมีการหารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าจ าเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะตรวจสอบ
แล้วมีข้อบกพร่องจ านวนมาก ส่วนสาระส าคัญของญัตติ คือ ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 เพ่ือเลือกตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ หรือ สสร. มาด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญ และญัตติดังกล่าวเป็นญัตติที่ร่างร่วมกับประชาชน 
ด้านนายชวน กล่าวว่า ตามกฎหมายเมื่อรับเรื่องแล้วจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหลักการ
และเหตุผล รวมถึงมีสมาชิกเข้าชื่อ 1 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือ จ านวน 98 คนขึ้นไปครบถ้วนหรือไม่ 
จากนั้นจะบรรจุระเบียบวาระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้ และจะรีบตรวจสอบและด าเนินการโดยเร็ว 
 ขณะที่นายสุทิน คลังแสง ประธาน วิป ฝ่ายค้าน กล่าวเพ่ิมเติมถึงร่าง พรบ.ประชามติ ฉบับคณะรณรงค์
เพ่ือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. ขณะที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งเห็นตรงกันกับ ครช. เมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสมก็จะยื่นควบคู่กันไป 
 ส่วนกรณีที่การยื่นญัตติวันนี้ไม่มีตัวแทนพรรคก้าวไกลนั้น ยืนยันว่า พรรคก้าวไกลได้มีการร่วมลงชื่อใน
ญัตตินี้แล้วไม่น้อยกว่า 30 คน แต่วันนี้อาจจะยังพิจารณาในรายละเอียดและอาจจะมีการแถลงข่าวในนามพรรคก้าวไกล
เอง ซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีญัตติอ่ืนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นเพ่ิมเติม ซึ่งหากญัตติที่จะยื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
พรรคเพื่อไทยก็จะสนับสนุน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.komchadluek.net/news/a/440445 
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ทางออกแก้ขัดแย้งบ้านเมือง ดับไฟม็อบนักศึกษา ก่อนลุกลามบานปลาย สายเกินแก้ 
ไทยรัฐออนไลน์  16 ส.ค. 2563 17:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 จากสถานการณ์ม็อบชนม็อบที่อีกฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและอีกฝ่ายอยู่ตรงกันข้ามรัฐบาล หวังว่าจะไม่เกิด
ความขัดแย้งในบ้านเมืองรุนแรงบานปลาย จนเกิดประวัติศาสตร์ซ้ ารอยอย่างในอดีต หนทางเดียวจะแก้ไขได้ทุกฝ่ายต้อง
หาทางออกร่วมกันในการหารือแบบสันติวิธี 
 สิ่งส าคัญในการจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ความขัดแย้งนั้น รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจ าคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวกับ "ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์" ว่า ต้องมีการพูดคุยหารือ
โดยใช้กลไกต่างๆ เริ่มจากประการแรกใช้กลไกรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 165 เปิดประชุมรัฐสภาเป็นการทั่วไป เพ่ือหารือ
การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งส.ส.และส.ว.โดยไม่ลงมติเพ่ือแก้ปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ส่วนประการที่สอง 
ควรเปิดเวทีหารือกับนักศึกษา ซึ่งไม่ใช่เวทีที่ถูกสร้างโดยรัฐบาล หรือให้สภาพัฒน์จัดเวทีในการรับฟังที่อาจจะเป็นเรื่อง
ยาก แต่ต้องสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในการรับฟังความเห็นนักศึกษา และขณะเดียวกันส.ส.ต้องลงพ้ืนที่ในการรับฟัง
ความเห็นนักศึกษาไปด้วย 
 ประการที่สาม การเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ ตามข้อเรียกร้อง ซึ่งวันนี้มีข้อเสนอโดยกรรมาธิการฯ ให้แก้
มาตรา 256 เพื่อน าไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการตั้ง ส.ส.ร. น่าจะลดความขัดแย้งในบ้านเมือง น าไปสู่การเมือง
ในระบบมากกว่าการเมืองบนท้องถนน และประการสุดท้าย ทุกฝ่ายต้องยึดหลักสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง เพ่ือเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ส่วนปัจจัยที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งบานปลายในบ้านเมือง ก็อาจเป็นไปได้หากมีความรุนแรงในกลุ่มผู้
ชุมนุมไม่ว่าจากฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และสิ่งส าคัญหากกติกาในรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้กระบวนการยอมรับเกิด
ยาก จากการยื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ จนน าไปสู่ความอึมครึมก็อาจเป็นไปได้ หรือกรณีม็อบชนม็อบ หรือมวลชนชน
มวลชน ขยายวงกว้างกลายเป็นภาพใหญ่ที่เรียกว่า "มวลชนาธิปไตย" เป็นปรากฏการณ์การใช้การเมืองแบบมวลชน จน
เกิดการแสดงออกด้วยการใช้ก าลัง เหมือนเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ที่เคยเกิดข้ึน และจะกลับมาอีก ซึ่งจะจบลงด้วยการปะทะ 
และรัฐประหาร 
 “บทเรียนที่ผ่านมา จากเหตุพฤษภาทมิฬ ปี 35 ภายหลังเกิดการชุมนุม และมีการเปิดประชุมสภา แต่
ท้ายสุดการประชุมสภาถูกปิด ท าให้ไม่สามารถหาทางออกได้ ในการใช้พ้ืนที่สภาแก้ปัญหา ทั้งๆ ที่เป็นกลไกหนึ่งในการ
ตอบสนองมวลชน จนเกิดปัญหารุนแรงบานปลายในที่สุด” 
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 นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เป็นกังวล เนื่องจากขณะนี้มีข้อมูล ข่าวสาร มีการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังต่างๆ 
หรือใช้สื่อโซเชียล ทั้งฝั่งสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน มีทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม ท าให้เกิดการเร้าอารมณ์ในกลุ่มม็อบต่างๆ 
จนเกิดการปะทะกัน เพราะอย่าลืมว่าโลกออนไลน์ขณะนี้ มีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น เรียกว่าเป็นสงครามแอร์ วอร์  (AIR 
WAR) กับกราวน์ วอร์ (GROUND WAR) ซึ่งต้องระมัดระวังให้มากๆ ในยุคโซเชียลมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยิ่งมี
อิทธิพลส่งผลให้เกิดความผันผวนทางการเมือง 
 “เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดข้ึนในบ้านเมืองขณะนี้ สิ่งส าคัญที่สุดทุกฝ่ายต้องไม่ใช้ความรุนแรง ต้องเน้นสันติ
วิธี ต้องมีพ้ืนที่ในการพูดคุย โดยรัฐไม่ใช่คนจัดการ อาจให้สถาบันการศึกษาเข้ามาจัดการเรื่องหารือ และกลไกส าคัญ 
ต้องน าไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกติกาใหญ่ และเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน” 
 จากการประเมินสถานการณ์ "ม็อบ" ขณะนี้ น่าจะอยู่ระดับ 6 จาก 10 ต้องท าอย่างไรไม่ให้เข้าใกล้ความ
เสี่ยง และเร่งด าเนินการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาม็อบชนม็อบ อีกอย่างขณะนี้เริ่มเห็นม็อบมีการบริหารจัดการได้ดีมากข้ึน 
เริ่มมีเครื่องมือต่างๆ และเริ่มมีทรัพยากรมาสนับสนุนการ "ชุมนุมนักศึกษา" แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีท่อน้ าเลี้ยงหรือไม่ 
 ขณะที่การชุมนุมจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และหลังจากนี้ไปจะมีการชุมนุมต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีกลไกเข้ามา
แก้ไข ซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อใด และหากผ่านไป 3 เดือนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อผลประกอบการของบริษัทต่างๆ 
ออกมา หากมีการปิดกิจการมากขึ้น และมีคนตกงานมากขึ้น ท าให้คนเดือดร้อน ได้รับผลกระทบมากขึ้น อาจมาเป็น
แนวร่วมกับนักศึกษาในลักษณะม็อบประชาชนก็เป็นไปได้ ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องควรเร่งรักษาสถานการณ์ให้เร็วที่สุด เพ่ือ
ไม่ให้สายเกินไป. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1911495 
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รัฐธรรมนูญกับคู่ขัดแย้งใหม่ 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  17 ส.ค. 2563 05:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ในขณะที่บรรยากาศการเมืองในปัจจุบันกลับสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่อีกครั้ง คณะกรรมาธิการกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ” ต่อสภา พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ 9 ข้อรวมทั้ง การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
 รายงานระบุว่า ความไม่สงบที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญเกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่าง และน าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง กมธ.จึงเสนอให้รัฐบาลทุกภาคส่วนร่วมกันจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เสร็จแล้วให้ยุบสภาเพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ตามกติกาใหม ่
 รายงานเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองฉบับนี้ ไม่ทราบว่าเป็นฉบับที่เท่าไหร่ เพราะเคยมี
คณะกรรมการหลายคณะที่ท าการศึกษาอย่างจริงจัง และเสนอแนวทางปรองดอง แต่ไม่มีรัฐบาลไหนสนใจ ฉบับล่าสุด
ยังมีเสนอการนิรโทษกรรม การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ และขอให้กองทัพอย่าท า
รัฐประหาร 
 แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ลุกขึ้นอภิปรายทันทีว่า รับรายงานฉบับนี้ไม่ได้ เพราะเนื้อหามีแต่วาทกรรม การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สร้ าง
ความขัดแย้งมาโดยตลอด และถ้าให้นิรโทษกรรมการชุมนุมขณะนี้จะสร้างความขัดแย้งใหม่ 
 ความเห็นที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง ตรงกับรายงานของ กมธ. แต่ กมธ.เสนอ
ให้สร้างความปรองดองด้วย การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ส่วนนายไพบูลย์คัดค้านการแก้ไข  แม้จะมีต าแหน่ง
เป็นรองประธาน คณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไข แต่ไม่ทราบว่าเป็นการศึกษาเพ่ือแก้ไขหรือเพ่ือไม่แก้ไข 
 ความขัดแย้งทางการเมืองเมื่อปี 2548 ไม่ได้ขัดแย้งเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง น าไปสู่รัฐประหาร 2549 แม้จะฉีกรัฐธรรมนูญ 2540 ทิ้งไปและเขียนขึ้นมาใหม่เป็นฉบับ 
2550 แต่เนื้อหาแทบไม่ต่างจากฉบับ 2540 การขัดแย้งที่น าไปสู่รัฐประหาร 2557 ก็ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ 
 แต่เกิดจากกลุ่ม กปปส.ออกมาชุมนุมต่อต้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย เพ่ือล้างมลทินให้
เพ่ือนพ้องน้องพ่ี ส่วนความขัดแย้งในปัจจุบันถือได้ว่ามีรัฐธรรมนูญเป็นสาเหตุใหญ่ เพราะเป็นกลไกสืบทอดอ านาจ คสช.
และคู่ขัดแย้งก็เปลี่ยนไปจากเสื้อเหลืองกับเสื้อแดง เป็นอ านาจนิยมกับประชาธิปไตย มี คสช.เป็นผู้ขัดแย้งใหม่. 
 
อ้างอิง  : https://www.thairath.co.th/news/politic/1911263 
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09.00 INDEX ประเด็น รัฐธรรมนูญ ร้อนแรง เบื้องหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 - 08:16 น. 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 INDEX ประเด็น รัฐธรรมนูญ ร้อนแรง เบื้องหน้า ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ปริมาณของ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมในการ ชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 
16 สิงหาคม มากกว่าปริมาณของ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม อย่างเด่นชัด 
เป็นปริมาณที่มากข้ึนในลักษณะ "ก้าวกระโดด” ไม่เพียงแต่เป็น “เรือนพัน” หากแต่ทะยานไปยัง “เรือนหมื่น” 
ขณะเดียวกัน ข้อเรียกร้องก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
 นั่นก็คือจากเดิมที่เป็น1 หยุดคุกคามประชาชน 1 ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
แล้ว 1 ยุบสภา เพื่อมอบโอนอ านาจในการตัดสินใจให้กับประชาชน 
 ต่อมาได้เพ่ิมขึ้นอีก 2 เงื่อนไขอันแวดล้อมอยู่กับ 3 ข้อแรก นั่นก็คือ 1 ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร และ 
1 ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ 
จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มทั้ง "ปริมาณ” เพ่ิมทั้ง "คุณภาพ” 
 ทุกข้อเรียกร้อง ทุกเงื่อนไขจึงกลายเป็น”โจทย์”ทางการเมืองที่ต้องการค าตอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 
 เมื่อตัดหนทางของการรัฐประหาร ตัดหนทางของรัฐบาลแห่งชาติออกไปแล้วจึงเหลือเพียงหนทางเดียวที่
จะต้องพิจารณาร่วมกันโดย ด่วนคือ จะท าอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ 
สภาพการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ยากเป็นอย่างยิ่งที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเตะถ่วงหรือซื้อเวลา 
เพราะว่าประเด็น "รัฐธรรมนูญ” ได้รออยู่ใน "ราง” แล้ว 
 ความพยายามที่จะ “ยื้อ”  เหมือนกับที่เกิดขึ้นตลอด 5 ปีหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 อาจ
สามารถท าได้แต่ก็ยากเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากสถานการณ์มิได้เป็นเหมือนกับแรกท่ีกุมอ านาจหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 
ที่ส าคัญก็คือการกดดันของ "เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” 
 เป็นการกดดันโดยตรงไปยังรัฐบาล ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเติบใหญ่
ยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ไม่ว่าข้อเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภาเพ่ือรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภา ไม่ว่าความพยายามในการส่ง
สภาพัฒน์ฯหรือคณะกรรมาธิ การออกไปพบนักเรียน นิสิตนักศึกษา 
 หากจับ "อารมณ์” อันส าแดงออกตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมกระทั่งวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคมก็จะรับรู้
ว่าอาจ "สาย” ไปเสียแล้ว 
จ าเป็นต้องบริหารจัดการกับ "รัฐธรรมนูญ” โดยด่วน ด่วนที่สุด 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/news_2310260 
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