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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 Onb news ออนไลน์ "นายกฯ" เผย ไม่ขัดข้องปมแก้ รธน.- ผลักดันเลือกตั้ง อบจ. ปีนี้! 8 
2 แนวหน้าออนไลน์ เฮสนั่น! ‘นายกฯ’ สั่งการให้เลือกตั้ง ‘อบจ.’ ก่อน ตีกรอบท าให้ได้ภายในปีนี้ 10 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ นายกฯ แย้มเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มที่ 'อบจ.' ก่อน 11 
4 มติชนออนไลน์ “ประยุทธ์” เล็งจัดเลือกตั้ง อบจ. ก่อน สั่งท าให้ได้ในปีนี้ 12 
5 ส านักข่าวไทยออนไลน์ นายกฯ ย้ าต้องจัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ 13 
6 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ นายกฯ สั่ง “เลือกตั้ง อบจ. ก่อน”ท าให้ได้ภายในปีนี ้ 14 
7 ไทยรัฐออนไลน์ บิ๊กตู่ เล็ง จัดเลือกตั้ง อบจ.ก่อนประเภทแรก สั่งท าให้ได้ในปีนี้ 15 
8 คมชัดลึกออนไลน์ "นายกฯ" เผยสั่งการไปแล้วให้เลือกตั้ง อบจ. ก่อน 16 
9 ไทยโพสต์ออนไลน์ นายกฯ สั่ง มท. จัดเลือกตั้ง อบจ. ภายในปีนี้ ลั่นให้นโยบายแล้วก็ต้องพยายาม

ท าให้ได้ 
17 

10 Poonam tongtin 
ออนไลน์ 

ท้องถิ่นเฮ! นายกฯ ส่งสัญญาณเลือกตั้ง อบจ.ก่อนในปีนี้ - มท.2 ชี้ตุลาฯ  
มีความชัดเจน 

18 

11 มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์ “ประยุทธ์” เล็งจัดเลือกตั้ง อบจ. ก่อน สั่งท าให้ได้ในปีนี้ 20 
12 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'พ่ีศรี' จะไม่ทน ! จ่อยื่น กกต.ใหจ้บที่ยุบพรรคก้าวไกล โทษฐานแก้ รธน.

หมวดพระมหากษัตริย์ 
21 

13 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” จ่อร้อง กกต.สอบ “ก้าวไกล” ชงแก้รธน. หมวด 1-2 ยัน ถ้าผิดถึงขั้นยุบพรรค 22 
14 แนวหน้าออนไลน์ ‘พ่ีศรี’ ทนไม่ได้! จ่อยื่น กกต. สอบยุบพรรค ‘ก้าวไกล’ ฐานชงแก้รธน.หมวด

พระมหากษัตริย์ 
24 

15 คมชัดลึกออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต. สอบ 'พรรคก้าวไกล' 26 
16 INN ออนไลน์ อีกแล้ว!”ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง กกต.ยุบก้าวไกล 28 
17 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ศรีสุวรรณเตรียมร้อง กกต.สอบพรรคก้าวไกล 29 
18 สยามรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบพรรคก้าวไกลชงแก้ รธน. เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ 30 
19 ไทยพีบีเอสออนไลน์ จ่อร้อง กกต. สอบพรรคก้าวไกลชงแก้ รธน.หมวด 1-2 32 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ งานเข้า 'ก้าวไกล' ชงแก้ รธน.หมวด 1-2 จ่อร้องสอบหากผิดโทษขั้นยุบพรรค 33 
21 มติชนออนไลน์ นายกฯ โยนพรรคร่วมฯ ชงประเด็นแก้ไข รธน.  35 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
22 สยามรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ย้ า ไร้ข้อขัดแย้งแก้ รธน. แต่ขอรอความชัดเจนทุกฝ่ายก่อน 36 
23 ส านักข่าวไทยออนไลน์ นายกฯ ยันแก้รัฐธรรมนูญ 37 
24 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ครม.ไม่ส่งร่างแก้ รธน.ของรัฐบาล ให้แต่ละพรรคด าเนินการเอง 38 
25 ไทยรัฐออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ ประกาศจุดยืน แก้ รธน. จ่อยื่นร่างฯ ปิดสวิตช์ ส.ว. 39 
26 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ 'ก้าวไกล' หนุนพูดคุยบางประเด็นในข้อเรียกร้อง 10 ข้อ 41 
27 INN ออนไลน์ ปชป.เตรียมจับมือพรรคร่วมยื่นแก้รธน. 43 
28 แนวหน้าออนไลน์ ปชป. ประกาศจับมือพรรคร่วมยื่นญัตติแก้ รธน. พร้อมหนุนตั้ง ส.ส.ร.  44 
29 บ้านเมืองออนไลน์ "นิกร" ชาติไทยพัฒนา หนุนแก้ รธน. มี ส.ส.ร. พ่วงรายประเด็น 46 
30 ไทยโพสต์ออนไลน์     'ค านูณ' ช าแหละร่างรัฐธรรมนูญฉบับฝ่ายค้าน 47 
31 มติชนออนไลน์ “สมชัย” โพสต์ใช้เงินหมื่นล้านร่าง รธน.ใหม่  49 
32 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สมชัย' อัด 'ส.ว.' ตวัถ่วง ปชต. มีไว้เสียดายเงินกว่าตั้ง 'สสร.' 50 
33 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ชวน' ชี้หากยื่นแก้ รธน. หมวด1-2 ฝ่าย ก.ม. พร้อมตรวจสอบ 51 
34 สยามรัฐออนไลน์ “ชวน” เผยตรวจสอบความถูกต้องญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้าน เสร็จสปัดาห์นี้ 52 
35 เดลินิวส์ออนไลน์ รัฐบาลปัดเตรียมร่างรัฐธรรมนูญ แจงรอหารือ 2 วิป 53 
36 แนวหน้าออนไลน์ ‘วิษณุ’เผยรัฐบาลไม่ได้เตรียมร่าง รธน. ไว้ ปัดให้ความเห็น  54 
37 ไทยรัฐออนไลน์ "วิษณุ" เผย รัฐบาลไม่ได้เตรียมร่าง รธน. ไว้ รอความชัดเจน  55 
38 เดลินิวส์ออนไลน์ วิป รบ.เคาะแก้ รธน.ไข ม.256 ชงตั้ง ส.ส.ร.-ไม่แตะหมวด1-2 56 
39 ไทยรัฐออนไลน์ มติวิปรัฐบาล ชงแก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. ยันยื่นแบบเอกภาพ ไม่ 57 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 แนวหน้าออนไลน์ รัฐธรรมนูญ = การอยู่ร่วมกันของคนในชาติ 58 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องของลุง 60 
3 มติชนออนไลน์ กระบวน บริหาร โดยไม่บริหาร จากท่าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา 61 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เบื้องลึกตั้ง 'อนุชา' โฆษกรัฐบาล 'บิ๊กตู'่...น้องขอเลือกเอง 62 
5 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แก้ รธน. 'ก้าวไกล-ฝ่ายค้าน' แยกกันเดินแต่ 'ไม่ร่วมกันตี' 64 
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วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเชิดชูเกียรติและ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจ าปี  2563 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์  
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง โดยมี  
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์   

 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
รว่มพธิีเชดิชเูกยีรตแิละมอบโลป่ระกาศเกยีรติคณุแกผู่เ้กษยีณอาย ุประจ าปี 2563 
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วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
เรื่อง กระบวนการสืบสวนไต่สวนและการด าเนินคดีในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้กับผู้เข้ารับ 
การอบรมหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น ณ หอ้งประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์   
 
 

 

 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
บรรยายพเิศษ เรือ่ง กระบวนการสบืสวนไต่สวนและการด าเนนิคดใีนอ านาจหนา้ที่

ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงานเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และ

แนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้พรรคการเมือง 

สู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย พรรคประชาธรรมไทย พรรคภราดรภาพ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 

และพรรคเพื่อแผ่นดิน ณ ที่ท าการพรรคการเมือง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
นิเทศงานพรรคการเมืองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัข้อกฎหมาย  

และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
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ข่าวอ้างอิง 
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18 ส.ค. 2563, 14:30 น. 

"นายกฯ" เผย ไม่ขัดข้องปมแก้ รธน.- ผลักดันเลือกตั้ง อบจ. ปีนี้! 
 

 
 

วันนี้ (18 ส.ค. 63) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลง
ภายหลังประชุม คณะรัฐมนตรีประจ าสัปดาห์ ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญว่าตนไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกับใครทั้งสิ้น เป็นเรื่องของการหารือร่วมกันของแต่ละพรรค และเมื่อทุก
อย่างได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะเป็นไปตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ส่วนเรื่องแสดงออกทางการเมืองของเยาวชนในสถานศึกษานั้น ตนเองก็เห็นถึงความบริสุทธ์ใจของเด็กๆในการ
แสดงออก แต่ก็กังวลถึงประเด็นการไม่ยอมรับกัน หากไม่ออกมาแสดงออกทางการเมือง จึงอยากให้ทุกคนหารือกันด้วย
ความเป็นเหตุเป็นผล ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ก็ก าลั งด าเนินการอยู่ โดยพรุ่งนี้จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะท างานคล้ายคลึงกับครม.เศรษฐกิจเดิม แต่จะท างานกว้างขึ้น ซึ่ง
รัฐบาลให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง และการจ้างงาน ในภาคประชาชน โดยจะมีกระทรวงแรงงาน
เป็นแม่งานในการจัดมหกรรมการจ้างงาน จ านวนหลายแสนต าแหน่ง  ซึ่งจะมีทั้งจากส่วนราชการ  ภาคเอกชน และ
ต่างชาติ 

ในเรื่องของโควิด-19 นั้น เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ ซึ่งหลายประเทศใช้วิธีการรวดเร็วเกินไปใน
เรื่องของเศรษฐกิจโดยการเปิดประเทศ โดยประเทศไทยจะเปิดเฉพาะบางกิจกรรมที่จะเกิดผลดีกับเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก เช่น การท่องเที่ยงในบางจุด และการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยจะศึกษาว่าจะเป็นไป
ได้หรือไม่อย่างไร แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนในเรื่องของการศึกษา ต้องปฏิรูปให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของ เด็ก ครู และสถานศึกษา ให้มีมาตรฐาน และการประเมินผลต่างๆ 
ต้องทันสมัย ทันโลกยุคปัจจุบัน 

ส่วนในเรื่องของสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ รัฐบาลก็สนับสนุนในส่วนนี้โดยการสร้างกลไก และจัดท ายุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสื่อกับภาครัฐ ส่วนในเรื่องของการประกันราคาสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะผลผลิตทาง
การเกษตร ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลายรายการด้วยกัน โดยจะค านึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ โดยรัฐบาลจะดูแลให้อย่าง
ทั่วถึง 
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ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่มีรัฐขับไล่ตามแล้วบีบแตร ว่าตกใจหรือไม่ นายกรีฐมนตรีกล่าวว่า ตนไม่ได้
ตระหนกตกใจแต่อย่างใด ซึ่งก็ได้รับค าชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวมาแล้ว โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง 
ส่วนเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น พลเอกประยุทธ์ ได้ตอบว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต.จะเป็นผู้
เตรียมการ  โดยจะมีการเลือกตัง้ อบจ.ก่อนเป็นอันดับแรก และพยายามจะจัดให้ได้ในปีนี้ 
 

อ้างอิง : https://www.onbnews.today/post/35322  

https://www.onbnews.today/post/35322
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วันอังคาร ท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.35 น. 
 

เฮสนั่น! ‘นายกฯ’ สั่งการให้เลือกตั้ง ‘อบจ.’ ก่อน ตีกรอบท าให้ได้ภายในปีนี ้

 
 

เมื่อเวลา 13.20 น.ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงความคืบหน้ากรเลือกตั้งท้องถิ่นว่า  ตอนนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ ซึ่งเท่าที่สอบถามทาง
กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นคนเตรียมการร่วมกับกกต. บางทีมันสื่อสารไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ตนได้ให้นโยบายไป
แล้ว ให้ไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ก่อน ค่อยๆเดินหน้าไป ซึ่งปีนี้พยายามจะท าให้ได้ 
ขณะนี้มีหลายอย่างรออยู่ ในช่วงเวลานี้  

 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512500 

  

https://www.naewna.com/politic/512500


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

11 

 

 

อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.39 น. 

นายกฯ แย้มเลือกตั้งทอ้งถิ่นเริ่มที่ 'อบจ.' ก่อน 
 
นายกฯ ให้นโยบายเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มท่ี อบจ.ก่อน ยันท าให้ได้ภายในปีนี้ 

 
 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงความ
คืบหน้ากรเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เตรียมการร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.) โดยวันนี้ตนได้ให้นโยบายไปแล้วให้ไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ก่อน ค่อยๆ
เดินหน้าไป ซึ่งพยายามท าให้ได้ภายในปีนี้ ขณะนี้มีหลายอย่างรออยู่ในช่วงเวลานี้. 
  

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790535 

 

  

https://www.dailynews.co.th/politics/790535
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วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 14:43 น. 

 “ประยุทธ์” เล็งจัดเลอืกตั้ง อบจ. ก่อน สั่งท าให้ได้ในปีน้ี 
 

 
 

“ประยุทธ์” เล็งจัดเลือกตั้ง อบจ.ก่อนประเภทแรก สั่งท าให้ได้ในปีนี้ 
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 18 ส.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ไปหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า 
เท่าที่สอบถามกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขณะนี้มีอยู่ 3-4 
ลักษณะ ซึ่งบางครั้งอาจสื่อสารไม่ตรงกัน จึงให้นโยบายไปแล้วว่าให้มีการเลือกตั้งอบจ.ก่อน จะพยายามเดินหน้าท าให้ได้
ปีนี้ เวลานี้มีหลายอย่างที่รออยู่ 
 
อ้างอิง :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2312438 

 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2312438
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/47-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
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18 สิงหาคม 2563 3:14 pm 

นายกฯ ย้ าต้องจัดเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีน้ี 
 

 
 

ท าเนียบฯ 18 ส.ค.-นายกฯ เผยได้มอบนโยบาย ก.มหาดไทย-กกต. ย้ าต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคระ

รัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ขณะนี้รูปแบบการจัดการเลือกตั้งมีอยู่ 3-4 แบบ และเท่าที่
สอบถามกับกระทรวงมหาดไทยที่ต้องร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แม้ยังสื่อสารไม่ตรงกัน แต่ตนได้มอบ
นโยบายไปแล้วว่าจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.ที่จะต้องมีขึ้นภายในปีนี้. -
ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/top-stories-507167 

 

 

 

  

https://tna.mcot.net/top-stories-507167
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18 Aug 2020 15:29 น. 

นายกฯ สั่ง “เลือกตั้ง อบจ. ก่อน”ท าให้ได้ภายในปีนี ้
 

 
 

นายกฯ ให้นโยบาย"เลือกตั้งท้องถิ่น" เริ่มที่ อบจ.ก่อน จี้ท าให้ได้ภายในปีนี้ 
วันที่ 18 ส.ค.2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึง

ความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เตรียมการร่วมกับ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง(กกต.) โดยวันนี้ตนได้ให้นโยบายไปแล้วให้ไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ก่อน 
ค่อยๆเดินหน้าไป ซึ่งพยายามท าให้ได้ภายในปีนี้ ขณะนี้มีหลายอย่างรออยู่ในช่วงเวลานี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/445998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/445998
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18 ส.ค. 2563 15:53 น. 

บิ๊กตู่ เล็ง จัดเลือกตั้ง อบจ.ก่อนประเภทแรก สั่งท าให้ได้ในปีน้ี 

 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็ง จัดเลือกตั้ง อบจ.ก่อนประเภทแรก สั่งพยายามเดินหน้าท าให้ได้ในปี
นี้ เวลานี้มีหลายอย่างรออยู่ 

วันที่ 18 ส.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้
สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เท่าที่สอบถาม
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคนเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขณะนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ ซึ่งบางครั้ง
อาจสื่อสารไม่ตรงกัน จึงให้นโยบายไปแล้วว่า ให้มีการเลือกตั้ง อบจ.ก่อน จะพยายามเดินหน้าท าให้ได้ปีนี้ เวลานี้มีหลาย
อย่างที่รออยู่ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1912836 

 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1912836


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 

18 สิงหาคม 2563 - 17:30 น. 

"นายกฯ" เผยสั่งการไปแล้วให้เลือกตั้ง อบจ. ก่อน 

 
 

"นายกฯ"เผยสั่งการไปแล้วให้เลือกตั้ง อบจ.ก่อน ย้ าพยายามท าให้ได้ภายในปีนี้ 
เมื่อเวลา 13.20 น.ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงภายหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ถึงความคืบหน้ากรเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ตอนนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ ซึ่งเท่าที่สอบถามทาง
กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นคนเตรียมการร่วมกับกกต. บางทีมันสื่อสารไม่ตรงกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ตนได้ให้นโยบายไป
แล้ว ให้ไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ก่อน ค่อยๆเดินหน้าไป ซึ่งปีนี้พยายามจะท าให้
ได้ ขณะนี้มีหลายอย่างรออยู่ ในช่วงเวลานี้  
 
อ้างอิง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/440617?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic  

https://www.komchadluek.net/news/politic/440617?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440617?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:50 น.    

   นายกฯ สั่ง มท.จัดเลือกตั้ง อบจ.ภายในปีน้ี ลั่นให้นโยบายแล้วก็ต้องพยายามท าให้ได้ 

 
 

18 ส.ค.63 - ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลัง
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้ากรเลือกตั้งท้องถิ่นว่า  ตอนนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ ซึ่งเท่าที่สอบถามทาง
กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นคนเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บางทีมันสื่อสารไม่ ตรงกัน 
เพราะฉะนั้นวันนี้ตนได้ให้นโยบายไปแล้ว ให้ไปดูในเรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ค่อยๆ 
เดินหน้าไป ซึ่งปีนี้พยายามจะท าให้ได้ ขณะนี้มีหลายอย่างรออยู่ในช่วงเวลานี้   

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74821 

 

  

https://www.thaipost.net/main/detail/74821
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18 ส.ค., 20  

ท้องถิ่นเฮ! นายกฯ ส่งสัญญาณเลือกตั้ง อบจ.ก่อนในปีนี้ - มท.2 ชี้ตุลาฯ มีความชัดเจน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เท่าที่
สอบถามทางกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขณะนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ 
บางครั้งมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ซึ่งตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่า ให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน 
ค่อยๆ เดินหน้าไป พยายามจะให้เกิดข้ึนได้ภายในปีนี้ 
  ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ครม.ว่า 
เชื่อว่าในปี 2563 จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งภายในเดือนตุลาคม น่าจะมีความชัดเจนขึ้น ด้านการก าหนดว่าจะต้อง
เลือกการเลือกตั้งประเภทใดก่อนหรือหลังนั้น เพราะถ้าเลือกพร้อมกันทีเดียวสับสนแน่นอน เนื่องจากใช้บัตรเลือกตั้ง
หลายใบ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งจะมีการแบ่งเขต จึงต้องดูว่าจะท าอย่างไรไม่ให้
สับสน ถึงต้องไปพิจารณาเลือกว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใดก่อน ขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีความ
พร้อมหลังจากที่มีการแบ่งเขต ประกาศเขตเลือกตั้ง และยกฐานะท้องถิ่นจากเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมืองให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 
 
  “ขณะที่สนามการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครต้องดูด้วย เพราะจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.)  ซึ่งจะต้องดูเรื่องเขตเลือกตั้งเหมือนกัน ซึ่งในเวลานี้ยังไม่ประกาศเขต ทั้งนี้  การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร กับ ส.ก.จะเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหากไม่จัดพร้อมกันค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ ถ้าเลือก
ผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้วมาเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น ทั้งเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ ซึ่งจะมี
ต้นทุนที่สูง” นายนิพนธ์ กล่าว 
อ้างอิง : 
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%
B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9
%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0
%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0
%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5
%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20- 
%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B
8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E
0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9
9?quickView=1&iframe=1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20-%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99?quickView=1&iframe=1
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20-%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99?quickView=1&iframe=1
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20-%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99?quickView=1&iframe=1
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20-%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99?quickView=1&iframe=1
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20-%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99?quickView=1&iframe=1
https://poonamtongtin.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/927/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AE!%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20-%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%97.2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99?quickView=1&iframe=1
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วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 

“ประยุทธ์” เล็งจัดเลือกตั้ง อบจ. ก่อน สั่งท าให้ได้ในปีน้ี 
 

 
 

“ประยุทธ์” เล็งจัดเลือกตั้ง อบจ.ก่อนประเภทแรก สั่งท าให้ได้ในปีนี้ 
เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 

ให้สัมภาษณ์ไปหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ถึงความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า เท่าที่สอบถาม
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นคนเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขณะนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ ซึ่งบางครั้ง
อาจสื่อสารไม่ตรงกัน จึงให้นโยบายไปแล้วว่าให้มีการเลือกตั้งอบจ.ก่อน จะพยายามเดินหน้าท าให้ได้ปีนี้ เวลานี้มีหลาย
อย่างที่รออยู่ 

 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_337475 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thebangkokinsight.com/416791/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://today.line.me/th/article/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF+%
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E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8
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%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95
+%E2%80%98%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+%E2%80%99-27LkEO 
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https://today.line.me/th/article/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95+%E2%80%98%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+%E2%80%99-27LkEO
https://today.line.me/th/article/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95+%E2%80%98%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+%E2%80%99-27LkEO
https://today.line.me/th/article/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF+%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99+%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95+%E2%80%98%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88+%E2%80%99-27LkEO
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2-13.jpg
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19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:35 น.    

'พี่ศรี' จะไม่ทน ! จ่อยื่น กกต.ให้จบที่ยุบพรรคก้าวไกล  
โทษฐานแก้ รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ 
   

 
 

19 ส.ค.63-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฐ
วุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น 

การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก 
และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติ เพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้
ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” 

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ ใช้
อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าว
ไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว 
จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป 
ทั้งนี้หาก ส.ส. รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้องถูกตรวจสอบตามไป
ด้วย โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ 
อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74871  

https://www.thaipost.net/main/detail/74871
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19 ส.ค. 2563 08:52    

 “พี่ศรี” จ่อร้อง กกต.สอบ “ก้าวไกล” ชงแก้รธน. หมวด 1-2 ยัน ถ้าผิดถึงข้ันยุบพรรค 

 
 
“ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต.สอบพรรคก้าวไกลชงแก้รธน. หมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์เข้าข่ายเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ ถ้าผิดถึงขั้นยุบพรรค 

 วันนี้ (19 ส.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีนาย
ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น  

การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก 
และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้
ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”  

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้ านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้
อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าว
ไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

23 

 

พรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว 
จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป  

ทั้งนี้หาก ส.ส. รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้องถูกตรวจสอบ
ตามไปด้วย 

โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการ
ฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084841  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000084841
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วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.57 น. 

‘พี่ศรี’ ทนไม่ได้! จ่อยื่น กกต. สอบยุบพรรค ‘ก้าวไกล’ ฐานชงแก้รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ 
 

 
 “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง กกต.สอบ “พรรคก้าวไกล” ชงแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วย

พระมหากษัตริย์ เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ ชี้ถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่ายสามารถเสนอศาล
รัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค 

19 สิงหาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีนาย
ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น (อ่านข่าวท่ีเกี่ยวข้อง : ด่วนเปิด
หน้าแล้ว! 'ก้าวไกล'ฉายเดี่ยวชงแก้รธน.หมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์) 

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาว
ไทยเป็นอย่างมาก และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วย
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.
92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” 

ทั้งนี้ แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

https://www.naewna.com/politic/512556
https://www.naewna.com/politic/512556
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“ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้อ านาจ
ตาม พรป. พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าวไกลเป็น
การฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
ดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาล
จะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป 

ทั้งนี้หาก ส.ส. รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้องถูกตรวจสอบ
ตามไปด้วย โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. 
ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.” นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512656 

 

  

https://www.naewna.com/politic/512656
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19 สิงหาคม 2563 - 09:24 น. 

'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต. สอบ 'พรรคก้าวไกล' 
 

 
 
 
 
 
 
  'ศรีสุวรรณ' จ่อร้อง กกต.สอบ'พรรคก้าวไกล'ชงแก้ รธน. หมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์เข้า
ข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ 

19 ส.ค.63   นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีนาย
ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วย
พระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น 

การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก 
และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้
ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข”  

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อขอให้ใช้
อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพื่อยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรค
ก้าวไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่ง
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ยุบพรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว 
จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป ทั้งนี้หาก ส.ส. รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติ
แก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้องถูกตรวจสอบตามไปด้วย 

โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์
ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/440670?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/440670?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440670?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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 19 สิงหาคม 2020 - 09:38 

อีกแล้ว!”ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง กกต.ยุบก้าวไกล 
"ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. สอบก้าวไกล ชงแก้ รธน.หมวด 1-2 เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ 
 

 
 
 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฐวุฒิ  
 บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยสถาบัน ซึ่งหมาย
รวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อ ของนักศึกษานั้น ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก และเป็น
การก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่า จะรักษาไว้แ ละปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยสถาบัน ซึ่งเหมาะสมดีอยู่
แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” 

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกข้ึนมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การแก้ไข หมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสถาบันทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้อง
หมวด ที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ ส.ส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์
และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบัน 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้อ านาจตาม พรป.พรรค
การเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าวไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
ดังกล่าวหรือไม่ และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาล
จะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไปโดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ 
ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_750195/ 

  

https://www.innnews.co.th/politics/news_750195/
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19 สิงหาคม 2563 10:40 am 

ศรีสุวรรณเตรียมร้อง กกต.สอบพรรคก้าวไกล 
 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จะเดินทางไปยื่นค าร้องต่อ 
กกต. ในวันพรุ่งนี้ (20 ส.ค.) หลังจากที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ที่พรรคก้าว
ไกล จะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 หมวดทั่วไป และ
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อ ของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ การขอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก และเป็นการก้าวล่วงที่
มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมือง หรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตน ว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ การจะยื่นญัตติเพื่อขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งเหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็น
การกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92 (2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือกระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

“แม้รฐัธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ ส.ส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว 
ย่อมสะท้อนให้ เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลย ว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์” นายศรีสุวรรณ กล่าว 

นายศรีสุวรรณ ยังกล่าวว่า จะไปยื่นค าร้องเพ่ือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ใช้อ านาจตาม พ.ร.ป.
พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าวไกลเป็นการฝ่าฝืน
มาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคดังกล่าวต่อไป 
และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัย
ออกมาเป็นที่สุดต่อไป. ทั้งนี้หาก ส.ส.รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้อง
ถูกตรวจสอบตามไปด้วย.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-508241 

https://tna.mcot.net/politics-508241
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19 สิงหาคม 2563 10:42 น.    

ศรีสุวรรณจ่อร้อง กกต.สอบพรรคก้าวไกลชงแก้ รธน.หมวด 1 หมวด 2 เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์
ต่อการปกครองหรือไม่ 

 
 

วันที่ 19 ส.ค.63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่นาย
ณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น ในเรื่องของการขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว มีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก และเป็นการก้าวล่วงที่มิควร
เกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ซึ่งการจะ ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ที่เหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่ม
เสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจน ว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ 
กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่ง
ยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” 

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและการกระท าในความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้
อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 ยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าวไกล

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200819/6a7fd718f2a21bcbc67f92b24de26884c54ad833e42bbd15e644110577f473a0.jpg?itok=g2rjR_lN
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เป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค
ดังกล่าวต่อไป โดยทางศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลมี
ค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป ทั้งนี้หาก ส.ส.รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขหมวดดังกล่าว 
ก็จะต้องถูกตรวจสอบตามไปด้วย 

โดยสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ 
ส านักงาน กกต. ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175782  

https://siamrath.co.th/n/175782
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10:59 19 สิงหาคม 2563  

จ่อร้อง กกต. สอบพรรคก้าวไกลชงแก้ รธน.หมวด 1-2 
  
 
 
 
 
 
"ศรีสุวรรณ" เตรียมยื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบพรรคก้าวไกล ชงแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1-2 เข้าข่ายเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ 

วันนี้ (19 ส.ค.2563) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า กรณีที่
พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวด
ทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษานั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การละเมิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” 

นายศรีสุวรรณ ยังระบุอีกว่า แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่องให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1-2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การแก้ไขหมวด
ดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมวดที่ 1-2 แต่การให้สัมภาษณ์ของ ส.ส.พรรคก้าวไกล สะท้อนให้เห็นว่าคิดเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับสถาบัน 

โดยในวันพรุ่งนี้ (20 ส.ค.) จะไปยื่นค าร้องต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้อ านาจตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 
เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าวไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งหาก 
กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้
พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/295612 

 

 

 

https://news.thaipbs.or.th/content/295612
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19 สิงหาคม 2563 

งานเข้า 'ก้าวไกล' ชงแก้ รธน.หมวด 1-2 จ่อร้องสอบหากผิดโทษขั้นยุบพรรค 
 

  
"ศรีสุวรรณ" จ่อร้อง กกต. สอบ "พรรคก้าวไกล" ชงแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เข้า
ข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ หากผิดโทษขั้นยุบพรรค 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฐวุฒิ บัวประ
ทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกล จะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมาย
รวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น 

การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก 
และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เหมาะสมดีอยู่แล้วนั้น เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92 (2) ที่ระบุไว้
ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่อง
ให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้
อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าว
ไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่ว คราว 
จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป 
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ทั้งนี้หาก ส.ส. รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติแก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้องถูกตรวจสอบ
ตามไปด้วย โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นค าร้องในวันพฤหัสที่ 20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงาน กกต. ศูนย์
ราชการฯ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894233?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894233?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894233?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 15:21 น. 

นายกฯ โยนพรรคร่วมฯ ชงประเด็นแก้ไขรธน. รบ.งานรัดตัว เร่งแก้ปัญหาบ้านเมือง 
 

 
 
 
นายกฯ’ โยนพรรคร่วมฯ เสนอประเด็นแก้ไขรธน. เหตุ รัฐบาลงานรัดตัว เร่งแก้ปัญหาบ้านเมือง 

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 14.30 น.  ที่ท าเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าท าเนียบรัฐบาล 
แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม กล่าวในที่ประชุมครม. ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยเสนอให้แก้มาตรา 256 
และให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 200 คน ว่า เรื่องนี้รัฐบาลจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลใน
การพิจารณา โดยจะไม่เสนอร่างฉบับของครม. แต่จะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลเสนอประเด็นของตัวเอง โดยให้ไปคิด
ก าหนดเอง ซึ่งคาดว่าจะได้ค าตอบในเร็วๆ นี้เพ่ือให้พร้อมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้ อมต้อง
รับฟังความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาบ้านเมือง เพราะวันนี้มี
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องเดินหน้า 

 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2312512 

 

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/55-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/55-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2312512
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/55-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg
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18 สิงหาคม 2563 15:24 น.   

 “บิ๊กตู่” ย้ า ไร้ข้อขัดแย้งแก้ รธน. แต่ขอรอความชัดเจนทุกฝ่ายก่อน 

 
 

เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 18 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะแถลงข่าวและตอบค าถาม
ผู้สื่อข่าวตามปกติ พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้ามายืนตรงโพเดียมแถลงข่าว แล้วถอดหน้ากากอนามัย รวมถึงยิ้มให้กับบรรดา
ช่างภาพถ่ายได้ภาพอย่างอารมณ์ดีอยู่พักนึง พร้อมกล่าวว่า “ยิ้มด้วยความจริงใจ” โดยหลังพูดประโยคดังกล่าวเสร็จได้
ถอนหายใจเฮือกใหญ่ และกล่าวต่อไปว่า “ยินดีได้พบกับสื่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราพบกันวันละหลายครั้งเหมือนกัน และ
หลายวันนี้พบกันบ่อย” 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้แถลงถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ฝ่ายค้านบางพรรคต้องการให้แก้อ านาจและที่มา 
ส.ว. 250 คน ก่อนที่แก้มาตรา 256 เปิดทางตั้ง สสร. รวมถึงข้อเสนอของผู้ชุมนุมที่ขอให้ยุบ ส.ว. 250 คน ภายใน ก.ย. 
ว่า ตนไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับใครใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเรื่องการหารือร่วมกันของแต่ละพรรค รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาล จะต้อง
เตรียมการเรื่องเหล่านี้ว่าจะแก้ไขกันอย่างไร ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน อาจจะต้องไปพิจารณาในส่วนคณะกรรมการ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้สอดคล้องในสิ่งที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอเข้า
มาด้วย ในส่วนภาคเอกชนก็ต้องรอความชัดเจนทั้งหมด และเมื่อทุกอย่างได้ข้อสรุปหมดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการตาม
ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175557   

https://siamrath.co.th/n/175557
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200818/54837dfc0a3a57e0969ead57e9a514a7ab6ff3e221cc744f1eb2c3fdfd1aedee.jpg?itok=09EBnkO3
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18 สิงหาคม 2563 3:42 pm 

นายกฯ ยันแก้รัฐธรรมนูญ 
 

 
 

ท าเนียบฯ 18 ส.ค.- “พล.อ.ประยุทธ์” ยันไม่มีข้อขัดแย้งแก้รัฐธรรมนูญ รอหารือพรรคร่วมรัฐบาล รับฟังข้อสรุป
จากกมธ.ศึกษาแก้รธน. -ฟังความเห็นประชาชน จึงจะเข้าขั้นตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึง ข้อเสนอของกลุ่ม
ประชาชนปลดแอกที่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ตนไม่มีข้อขัดแย้ง รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล จะต้องมีการหารือ
ร่วมกัน รวมถึงพูดคุยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติเข้ามา จากนั้นจึงรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เมื่อ
กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกฎหมาย .-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-507416  

https://tna.mcot.net/politics-507416
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วันท่ี 18 ส.ค. 2563 เวลา 16:06 น. 

ครม.ไม่ส่งร่างแก้ รธน.ของรัฐบาล ให้แต่ละพรรคด าเนินการเอง 
 

 
 

ครม.ไม่ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของรัฐบาล เปิดทางแต่ละพรรคด าเนินการเอง "ประยุทธ์"ยืนยันไม่มีข้อขัดแย้ง
กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าว
ยืนยันว่า ไม่มีข้อขัดแย้งกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้เป็นการหารือร่วมกันของแต่ละพรรค รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาล
ซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าน
ด้วย เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ 

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวก่อนการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องแก้มาตรา 
256 เพ่ือเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ครม.จะไม่ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของรัฐบาล โดยจะปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคด าเนินการกันเอง 

"ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและรับฟังจาก กมธ. และทุกพรรคการเมือง และภาคประชาชน โดยขอให้
เป็นหน้าที่รัฐสภา ส่วนครม.จะเดินหน้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจ"น.ส.รัชดา กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/630975 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175557 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/630975
https://siamrath.co.th/n/175557


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

39 

 

 
 
 

18 ส.ค. 2563 18:56 น. 

 ‘ก้าวไกล’ ประกาศจุดยืน แก้ รธน. จ่อยื่นร่างฯ ปิดสวิตช์ ส.ว. 

 
 

‘ก้าวไกล’ ประกาศจุดยืน แก้ไข รธน.60 ต้องสอดรับข้อเสนอ นศ.-ประชาชน ย้ ามี ม.255 ตีกรอบไม่กระทบรูปแบบ
รัฐ เผย จ่อย่ืนร่างฯ ปิดสวิตช์ 250 ส.ว.ประกบ ชี้เป็นต้นเหตุวิกฤติการเมือง 

วันที่ 18 ส.ค. ที่อาคารรัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึง
กรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอญัติด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดย
ไม่มีตัวแทนพรรคก้าวไกลว่า ในกรณีดังกล่าว คือ การยื่นเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 เพ่ือให้มีการตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) พรรคก้าวไกล ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นด้วยกับร่างที่พรรคเพ่ือไทยเสนอ เเต่มีบาง
ประเดน็ที่ขอสงวนความเห็นไว้ จึงไม่ได้ร่วมลงชื่อ นอกจากนี้ ยังมีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของพรรคก้าวไกล 
ที่ก าลังด าเนินการอยู่ คือการปิดสวิตช์ ส.ว. ซึ่งจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 - 272 ขณะนี้ร่างดังกล่าว
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยเเล้ว อยู่ในขั้นตอนระหว่างการให้ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมลงรายชื่อไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 
จากนั้นจึงจะยื่นเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

“ส าหรับประเด็นที่มีข้อสงวนไว้ ความจริงพรรคก้าวไกล ไม่ได้ตั้งใจที่จะแถลง แต่เมื่อวานนี้ ท่านสุทิน คลังแสง 
ประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนว่า รายละเอียดที่แตกต่างให้พรรคก้าวไกล เป็นผู้แถลงต่างหาก จึง
ขอให้รายละเอียดดังนี้ว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ปิดล็อกและเป็นวิกฤติในตัวของมันเอง สถานการณ์ทาง
การเมืองที่ด าเนินมายังปัจจุบัน ไม่มีเหตุผลอ่ืนเลย ที่จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยในการแก้ไขเปลี่ยนเเปลง 
จ าเป็นต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือให้มีการตั้ง สสร. ซึ่งในร่างของพรรคเพ่ือไทย มีการระบุไว้ว่า จะไม่มี
การแก้ไขในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 แต่ด้วยเหตุจ าเป็น ทั้งในเชิงสถานการณ์และสภาพปัจจุบัน  
“ต้องย้ าว่า 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน เป็นประเด็นหลัก ซึ่งประชาชนตลอดจนนักศึกษาเห็นร่วมกันแล้ว เรา
จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ที่ปลอดภัยจริงๆ เพ่ือให้มีการพูดคุยกันได้ จ าเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังที่เป็นระบบและเราต้องการ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีการแก้ไขเสร็จสิ้น ระบบประชาพิจารณ์จะเข้ามาก าหนดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าผลของการแก้ไขจะเป็นอย่างไร จุดยืนของพรรคก้าวไกล มั่นใจว่า มาตรา 255 จะเป็นตัวก าหนดทิศทางให้ไม่สามารถ
อธิบายเป็นอ่ืนไปได้ ในภาพรวมจึงจะไม่กระทบและยืนยันว่า ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเป็นระบอบการ
ปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นรัฐเดี่ยวที่ไม่อาจแบ่งแยกได้” 
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ส าหรับรายละเอียดเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว. นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลไม่ได้
ต้องการเพียงให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน ร่วมลงรายชื่อ เเต่ต้องการให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลร่วมลงชื่อเพ่ือยื่นญัตตินี้ด้วย โดยสาระส าคัญ
ในการเสนอแก้ไข มาตรา 269-272 จะเกี่ยวกับการลดบทบาทอ านาจของวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี เเละการ
โละสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ทั้งหมด ต่อไปสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมาจากการเลือกตั้ง จ านวน 200 คน เเละในส่วนของการ
แก้ไขกฎหมายการปฏิรูปประเทศ จะเพ่ิมอ านาจให้สภาผู้แทนราษฎรมีส่วนร่วมในการออกพระราชบัญญัติ ประเด็น
เหล่านี้ล้วนเป็นวิกฤติการเมืองที่ส าคัญที่ท าให้กลุ่มนักศึกษาออกมาเรียกร้องต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบด้วยการปิดสวิตช์ ส.ว. จากนั้นจึงยุบสภาเพ่ือหาทางออกให้กับวิกฤติของประเทศ 

 “พรรคก้าวไกลยืนยันในหลักการเบื้องต้น และยังเชื่อม่ันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคการเมืองอ่ืน จะมาร่วม
ลงชื่อเกินกว่า 1 ใน 5 เพ่ือจะยื่นญัตติดังกล่าวขึ้นไปอีกฉบับเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร” นายณัฐวุฒิ 
กล่าวทิ้งท้าย 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913032 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913032
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18 สิงหาคม 2563 

'ก้าวไกล' หนุนพูดคุยบางประเด็นในข้อเรียกร้อง 10 ข้อ 
 

 

 
"ก้าวไกล" หนุนพูดคุยบางประเด็นในข้อเรียกร้อง 10 ข้อ แจง ไม่ร่วมลงชื่อในร่างฝ่ายค้านเพราะไม่แตะหมวด 1-2 
อ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 คุ้มครองพระมหากษัตริย์และรัฐไทยอยู่แล้ว 

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อในญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ว่า ขอยืนยันว่าไม่ได้แยกในเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งประเด็นหลักของพรรคร่วมฝ่ายคือการปลดล็อคการแก้ไขรัฐธรรมนูญและต้องการให้มี สสร. ขึ้นมา
พิ จ า ร ณ า  ซึ่ ง พ ร ร ค ก้ า ว ไ ก ล ไ ด้ มี ก า ร พิ จ า ร ณ า เ รื่ อ ง นี้ ม า โ ด ย ต ล อ ด  แ ต่ ใ น ร่ า ง ฉ บั บ ดั ง ก ล่ า ว มี 
รายละเอียดส าคัญบางประการที่พรรคก้าวไกลต้องขอสงวนไว้ เนื่องจากญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีการแก้ไขใน
หมวด1 และ หมวด 2 โดยยังมีกรณีอ่ืนๆ ที่พรรคก้าวไกลจะมีการผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ในการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ลงชื่อจ านวน 1 ใน 5 ของ
สมาชิกทั้งหมด หรือ 98 คน ซึ่งขณะนี้พรรคก้าวไกลก าลังด าเนินการในการยื่นญัตติเรื่องการปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภา 
หรือ ส.ว. คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272  ซี่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาเรียกร้อง โดยพรรคได้ท าการร่างเสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างยื่นให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณา โดยจะท าการยื่นญัตตินี้ให้เร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะยื่นได้ภายใน สัปดาห์หน้า 
ซึ่งมองว่ารัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญที่ปิดล็อคและท าให้เกิดวิกฤตในตัวเอง โดยสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีทางที่
จะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องยกร่างฉบับใหม่ พร้อมทั้่งขอเรียกร้องให้ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล 
ร่วมลงชื่อในญัตติของพรรคก้าวไกลด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในร่างแก้ไขของพรรคเพ่ือไทยมีการระบุว่าจะไม่แก้ไขในหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2 แต่ที่ผ่านมา
หมวดที่ 1 มีการแก้ไขมาโดยตลอด จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะปิดล็อคไม่ให้มีการแก้ไข ส่วนกรณีหมวดที่ 2 เป็นหมวดที่ว่า
ด้วยพระมหากษัตริย์  จึงมีการตั้งค าถามว่าหากมีการแก้ไขโดย สสร. ก็เกรงว่า สสร. จะมีการแก้ไขในข้อความที่เลยเถิด
ออกไปเกินกว่าที่จะก าหนดได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นั้น ยังมีรัฐธรรมนูญมาตรา 255 
ที่ระบุอยู่แล้วว่า รูปแบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ ขณะเดียวกัน จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐได้ซึ่งเป็นการเขียน
เพ่ือให้ยกเว้นการแก้ไขในหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2 ไว้อยู่แล้ว 
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ดังนั้น จึงมองว่า สังคมไทยต้องมีพ้ืนที่เปิดกว้างให้กับบุคคลที่มีวุฒิภาวะ และต้องมีพ้ืนที่ปลอดภัยให้ทุกภาค
ส่วนได้แสดงความเห็นอย่างเปิดกว้าง ซึ่งเชื่อว่าเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นแล้วมา เมื่อมี สสร. แล้ว ทุกความเห็นจะถูก
เสนอย่างเป็นระบบให้ สสร. พิจารณา ส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ควรน ามาพิจารณาก่อนคือข้อเรียกร้องหลัก 3 
ข้อ 2 จุดยืน กับ 1 ความฝัน ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ประชาชนเห็นตรงกัน แต่ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ก็มีบางข้อที่ควรค่าแก่
การพิจารณา ดังนั้น จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ปลอดภัยให้มีข้อถกเถียงกัน มีกระบวนการรับฟังที่ เป็นระบบ และจ าเป็นต้องรับ
ฟังความเห็นที่หลากหลาย โดยมองว่าในข้อเรียกร้อง 10 ข้อ มีบางประเด็นที่ต้องการค าอธิบายเพ่ิมเติมว่าต้องการ
สื่อสารอะไร แต่ในภาพรวมไม่กระทบต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894129?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://news.thaipbs.or.th/content/295600 
 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894129?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894129?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://news.thaipbs.or.th/content/295600
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 19 สิงหาคม 2020 - 09:44 

ปชป.เตรียมจับมือพรรคร่วมยื่นแก้รธน. 
ปชป. เตรียมจับมือพรรคร่วมยื่นญัตติแก้ รธน. - พร้อมสนับสนุนตั้ง ส.ส.ร. ลั่น ไม่ก้าวล่วงสถาบัน 

 
 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยื่นญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายให้ผู้แทนวิปของ
พรรคฯ ไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะพรรคประชาธิปัตย์ ไม่สามารถยื่นญัตติล าพังพรรคเดียวได้ เพราะเสียง ส.ส.
ไม่พอ เนื่องจากมีเพียง 50 เสียง แต่การยื่นญัตติต้องใช้เสียงถึง 98 เสียง จึงต้องหารือพรรคร่วม เพ่ือจัดท าร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรคฯ มีจุดยืนชัดเจนตั้งแต่ต้น ในการแก้ไขอย่างน้อยในมามาตรา 256 ส่วน
ประเด็นเพ่ิมเติม ได้แก่ เรื่องการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. การปรับรูปแบบเลือกตั้งไปใช้บัตร 2 ใบ การเพ่ิม
สิทธิเสรีภาพประชาชน การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมถึงการแก้ปัญหาการตรวจสอบ ป.ป.ช. และการแก้ไขในบท
เฉพาะกาล 

ส่วนข้อกังวลที่บางพรรคการเมืองจะแก้ ไขในหมวด 1 และหมวด 2 นั้น นายจุรินทร์ ยืนยันง่า พรรค
ประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ก้าวล่วงสถาบัน ฉะนั้น พรรคประชาธิปัตย์ จึงไม่สนับสนุน 
ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงข้อเรียกร้องให้มีการยกเลิก ส.ว. และใช้รูปแบบสภาแบบสภาเดี่ยวว่า พรรค
ประชาธิปัตย์ ยังเห็นว่า ส.ว. ยังมีความจ าเป็น เพ่ือช่วยกลั่นกรองกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน แต่
จะต้องจ ากัดของเขตบทบาทภารกิจ 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_750208/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.innnews.co.th/politics/news_750208/
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วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.04 น. 

ปชป. ประกาศจับมือพรรคร่วมยื่นญัตติแก้ รธน. พร้อมหนุนตั้ง ส.ส.ร. ลั่นไม่ก้าวล่วงสถาบัน 

 
"ประชาธิปัตย์"เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ "จุรินทร์"ประกาศจับมือพรรคร่วมรัฐบาลเดินหน้าแก้ไข ไม่เป็น

เงื่อนไขขัดแย้ง 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีรายงานข่าวว่า เมื่อเวลา 20.30 น.วานนี้ (18 ส.ค.) ที่โรงแรมสุโกศล นายจุริ
นทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ขึ้นกล่าวในงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง ส.ส. , อดีต 
ส.ส.และอดีตผู้สมัครกว่าร้อยคน เป็นการภายใน ช่วงหนึ่งว่า ตนมาเป็นหัวหน้าพรรคในช่วงที่พรรคเป็นพรรคขนาดกลาง 
มี 52 เสียง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของใคร เพียงแต่ว่าประชาชนผู้ลงคะแนนในช่วงระยะเวลานั้น อาจจะคิดไม่ตรงกับทิศทาง
ของพรรค เราอาจจะคิดว่าขั้วหลักทางการเมืองมี 3 ขั้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีแค่ 2 ขั้ว เราจึงไม่สามารถฟันฝ่า
ขึน้มาเป็นขั้วที่ 3 ได้ในช่วงระยะเวลานั้น 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า เมื่อพรรคต้องตัดสินใจครั้งส าคัญ คือตัดสินใจว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่าย
ค้านตอนนั้น ตนในฐานะหัวหน้าพรรคไม่เคยชี้น าการตัดสินใจ ได้ให้โอกาสทุกคนได้ตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของ
พรรคร่วมกัน และเมื่อพรรคมีมติว่าควรเข้าร่วมรัฐบาล ก็ไม่ใช่ขอแค่ได้เป็นรัฐบาล  พรรคได้มีการก าหนดเงื่อนไขชัดเจน
ในการเข้าร่วมรัฐบาลว่า 1.ต้องรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์เป็นนโยบายรัฐบาล 2.ต้อง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ และ3.ต้องบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถ้ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นรัฐบาลไม่จัดการก็
ถือว่าผิดเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล มาถึงวันนี้ตนคิดว่าเราได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงแม้ยังไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ได้หลาย
ประการ สิ่งที่เราก าหนดเป็นเงื่อนไขประกันรายได้เกษตรกร ตนคิดว่าเราท าได้ส าเร็จเป็นรูปธรรมด้วยความรวดเร็ว จน
เป็นที่มาของค าพูดที่บอกว่าเรา "ท าได้ไว ท าได้จริง" เพราะเราใช้ระยะเวลาเข้าร่วมรัฐบาล แถลงนโยบายต่อรัฐบาลวันที่ 
25 กรกฎาคม ก่อนสิ้นปี ก็สามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพืชเกษตรได้ครบทั้ง 5 ตัว เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ว่าเราสัญญาอะไร
ไว้กับประชาชน เราท าในสิ่งที่เราพูด 

ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐบาลได้บรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลและได้แถลงต่อรัฐสภาผูกพันคนทั้ง
ประเทศแล้วว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ก าหนดไว้  มาถึงวันนี้ก็ได้ข้อสรุปหลายประการ 
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ถ้าถามว่าทันใจหรือไม่ ก็ต้องตอบว่ายังไม่ทันใจ ที่ประชุมพรรคก็ได้เร่งรัดให้กรรมาธิการไปพูดคุยกับกรรมาธิการพรรค
การเมืองอ่ืน ขอให้เร่งหาข้อสรุปในประเด็นไหน อย่างไร  ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนถึงขั้นระบุว่าถ้าแก้ไข
รัฐธรรมนูญอย่างน้อยที่สุดต้องแก้ไขมาตรา 256 เพราะมาตรา 256 อาจจะเป็นชนวนน าไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญได้ใน
อนาคต เพราะมาตรา 256 เป็นเสมือนกุญแจล็อคประตูตายสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า การแก้รัฐธรรมนูญจะประสบความส าเร็จได้ ประชาธิปัตย์มีจุดยืนให้ชัดเจนแล้ว ว่า
ประชาธิปัตย์จะไม่เป็นศัตรูกับใคร เพราะประชาธิปัตย์มุ่งผลสัมฤทธิ์จริง รั ฐธรรมนูญจะแก้ได้ ต้องอาศัยเสียงทั้งจาก
พรรคร่วมรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน วุฒิสมาชิก และที่ส าคัญคนไทยทั้งประเทศต้องเห็นด้วย เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
สัมฤทธิ์ผลจริง พรรคจึงได้ 1.มอบให้วิปไปหารือกับพรรคอื่นในเรื่องประเด็นการจัดตั้ง สสร. 2.การพิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง
สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 3. การกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปัน
ส่วนผสมต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปสู่ระบบที่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนได้ตรงไปตรงมาชัดเจน และเปิดทางเลือกให้
ประชาชนได้มากกว่าระบบบัตรใบเดียว 5.เราพูดชัดว่าบทเฉพาะกาลต้องน าไปพิจารณาทบทวน รวมทั้งมาตราที่ว่าด้วยรือ่ง
ของการด ารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น 

ส่วนข้อกังวลที่บางพรรคการเมืองจะแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 นั้น นายจุรินทร์ ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์มี
จุดยืนชัดเจนที่จะไม่ก้าวล่วงสถาบัน ฉะนั้น พรรคประชาธิปัตย์จึงไม่สนับสนุน 

"เราจะตัดสินใจท าอะไร เราจึงต้องค านึงถึงประเทศ แม้เราสังกัดประชาธิปัตย์ แต่ผลประโยชน์ที่เหนือพรรคคือ
ผลประโยชน์ชาติและประชาชนที่เราควรค านึงถึงเสมอ  วันนี้ประเทศอยู่ในสถานการณ์เผชิญกับภัยโควิด และเศรษฐกิจ 
เช่นทุกประเทศทั่วโลก ถ้าการเมืองซ้ าเข้ามาอีก ประเทศจะอยู่อย่างไร และเราจะร่วมกันหาทางออกอย่างไร  นี่คือสิ่งที่
ต้องคิด ตนเชื่อว่ารัฐบาลก็คิด ว่าจะตัดสินใจอย่างไร จะสร้างสมดุลอย่างไรกับ 3 เรื่องนี้ เพ่ือให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
ต่อไปได้ เราจะคิดอย่างไรก็สุดแล้วแต่อย่างน้อยที่สุด เราต้องไม่เป็นเงื่อนไขที่จะน าประเทศไปสู่วิกฤตยิ่งขึ้น" นายจุรินทร์ 
กล่าว 
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วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.10 น. 

"นิกร" ชาติไทยพัฒนา หนุนแก ้รธน. มี ส.ส.ร. พ่วงรายประเด็น 
  

 
  

วันที่ 19 ส.ค.2563 นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงข้อ เสนอต่อการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นด้วยต่อการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเปิดประตูให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
ท าได้ ขณะที่มีข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าน ที่แก้ไขมาตราดังกล่าว และก าหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญด าเนินการ ฐานะ
ที่พรรคมีประสบการณ์ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้งส.ส.ร. เมื่อยังเป็นพรรคชาติไทย นั้นมองว่าอาจใช้เวลานาน กว่า 
1 ปีจึงจะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญส าเร็จได้ ดังนั้นเพ่ือให้ท าได้รวดเร็ว เห็นว่าควรเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นราย
มาตราร่วมด้วย เพราะมีหลายประเด็นที่เห็นควรแก้ไข เช่น ระบบเลือกตั้ง ด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียว, เกณฑ์การนับ
คะแนนเลือกตั้ง และการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ ไพรมารี่โหวต  รวมถึงประเด็นการกระจายอ านาจ ที่ก าหนดไว้ในมาตราว่า
ด้วย สิทธิเสรีภาพ การปกครองท้องถิ่น 

 นายนิกร กล่าวด้วยว่าความเห็นส่วนตัวมองว่ากรณีแก้ไขมาตรา 256 นั้นควรพิจารณาโมเดลการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2550 มาตรา 291 เพราะตนมองว่าหัวใจของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ การเปิดให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากที่สุด  ขณะที่แนวทางของส.ส.ร.นั้น ตนยังมองในรูปแบบที่แตกต่างจากที่มีผู้เสนอ ส่วนกรณีที่พรรคเพ่ือไทยยื่น
ญัตติขอแก้ไขรัฐธรมนูญ โดยให้มีส.ส.ร. นั้นก่อนที่มติพรรคร่วมรัฐบาลนั้น ไม่ถือว่ามีผลใดต่อการตัดสินใจของการแก้
รัฐธรรมนูญ แม้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ระบุว่าต้องบรรจุญัตติดังกล่าวภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันรับญัตติ ส่วน
รายงานของ กมธ.วิสามัญพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ตนเป็นคณะท างานท ารายงานเสนอต่อสภาฯนั้น 
เบื้องต้นจะส่งสภาฯได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และวันที่ 9-10 กันยายน จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/203031 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/203031


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 

 

19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:05 น.   

    'ค านูณ' ช าแหละร่างรัฐธรรมนูญฉบับฝ่ายค้าน 

 
 

19 ส.ค.2563 - นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์เฟสบุ๊กในหัวข้อ “‘ส.ส.ร.’ ฉบับพรรคฝ่าย
ค้าน 15 เดือน 1 เลือกตั้งทั่วไป 2 ประชามติ 11,000 ล้านบาท !” มีเนื้อหาว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหา พรรคเพื่อไทยในนาม
ของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมร่างแรกไปแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีพรรคก้าวไกลร่วมแถลงด้วย
ในครั้งนี้ ร่างฯที่ยื่นไปเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไข 2 ประเด็น  

ประเด็นที่ 1 - แก้ไขเนื้อหาในมาตรา 256 หลัก ๆ คือให้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้แค่เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
รัฐสภาตามปกติเท่านั้น ไม่ต้องมีเงื่อนไขต้องได้เสียงของส.ว. 1 ใน 3 ทั้งในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 และต้องได้เสียงของ
ส.ส.พรรคฝ่ายค้านร้อยละ 20 ในวาระท่ี 3 รวมทั้งยกเลิกการที่ต้องน าไปลงประชามติในบางประเด็น พูดง่าย ๆ คือแก้ไข
กลับไปให้เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ 

ประเด็นที่ 2 - เพ่ิมเติมหมวดใหม่ให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือส.ส.ร. เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ทั้งฉบับขึ้นมาใช้แทนที่รัฐธรรมนูญ 2560 
เรามาดูขั้นตอนรายละเอียดโดยสังเขปในประเด็นนี้กันหน่อย 
- ก าหนดให้มี ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ใช่จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยให้ประชาชนแต่
ละคนมีสิทธิเลือกได้เพียง 1 คน พูดง่าย ๆ ว่าน าเอานวัตกรรมการเลือกตั้ง ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ 2540 กลับมา
ประยุกต์ใช้ 
- ให้ ส.ส.ร.ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างฯ 45 คน องค์ประกอบมาจากจาก ส.ส.ร. 30 คน โดยให้ค านึงถึงพ้ืนที่
ประกอบด้วย และผู้เชี่ยวชาญอีก 3 สาขา ๆ ละ 5 คน รวม 15 คน 
- ให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วไป และในทุกจังหวัด โดยให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความร่วมมือในการ
เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญอย่างท่ัวถึง 
- ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่ประชุม ส.ส.ร.ครั้งแรก ทั้งนี้ ส.ส.ร.ต้องจัดประชุมครั้งแรกภายใน 30 วันนับ
จากวันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ร. 
- ห้ามแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ โดยก าหนดให้รัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัย - 
ประเด็นนี้แหละที่พรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วย 
- เมื่อ ส.ส.ร.ร่างเสร็จแล้วส่งให้ กกต.น าไปจัดท าประชามติ ภายใน 45 - 60 วัน 
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- หากร่างรัฐธรรมนูญตกไปไม่ว่าจะโดยเหตุใดให้ ส.ส.ร.หมดสมาชิกภาพไป แต่มีบทบัญญัติให้สามารถเริ่มกระบวนการ
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้อีกโดยกลับไปเริ่มนับ 1 โดยเลือกตั้ง ส.ส.ร.ชุดใหม่ 
ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า จะไปถึงจุดนี้ได้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดิมตามมาตรา 256 คือ
นอกจากจะได้เสียงเกินก่ึงหนึ่งของรัฐสภาแล้ว ยังจะต้องเป็นเสียงของ ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ทั้งในวาระท่ี 1 และวาระ
ที่ 3 และต้องมีเสียงของส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในวาระที่ 3 และที่ส าคัญที่สุด เมื่อผ่านรัฐสภาตามเงื่อนไข
ข้างต้นแล้วยังต้องน าไปท าประชามติก่อน 
สรุปเป็นเบื้องต้นว่าการจะไปถึงรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตามร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ของพรรคร่วมฝ่ายค้านนี้ 
อย่างน้อย.... 
- ต้องผ่านการลงประชามติ 2 ครั้ง 
- ต้องมีการเลือกตั้ง ส.ส.ร.โดยตรง 1 ครั้ง 
และถ้ารวมกับข้อเสนอต่าง ๆ ว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วให้มีการยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งส.ส.ตามกติกาใหม่ ก็ต้อง
เพ่ิมลงไปอีกข้อ... 
- ยุบสภา/เลือกตั้งส.ส.ชุดใหม่ ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินให้ กกต.ประมาณ 15,000 ล้านบาท 
แต่ถ้านับเฉพาะกระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่เท่านั้น ก็จะเหลือเพียง 11,000 ล้านบาท จ านวนทั้งสองนี้ไม่นับ
ค่าใช้จ่ายของ ส.ส.ร. 200 คน และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนทุกจังหวัดและเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญอย่างทั่วถึง แม้จะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่จะน ามาอ้างเป็นเหตุอุปสรรค แต่
ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ตัองรับรู้และเตรียมการไว้ เพราะเป็นเงินที่นะต้องใช้ภายใน 18 เดือนนับจากร่างฯฉบับนี้ผ่าน 
ทั้งนี้ ระยะเวลาของโรดแม็ปไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากเป็นไปตามร่างฯนี้ ถ้าไม่นับการยุบสภาเลือกตั้ง ส.ส.ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ จะเป็นอย่างน้อยที่สุดเร็วที่สุดก็ 15 เดือน โดยแยกเป็น... 
- ระยะเวลาในการกระบวนการแก้ไขมาตรา 256 ซึ่งรวมการจัดประชามติด้วย อย่างเร็วที่สุดไม่น่าจะต่ ากว่า 5 เดือน 
- ต่อด้วยระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ร.อีก 3 เดือน 
- สุดท้ายคือระยะเวลาในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของส.ส.ร. รวมประชามติด้วย อีกไม่น้อยกว่า 7 - 8 เดือนโดยถ้า
นับรวมเวลายุบสภาเลือกส.ส.ตามรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยก็บวกเข้าไปอีก 3 เดือน 
วันนี้ เอาแต่ข้อมูลดิบก่อน จากนี้ไปก็ต้องรอดูร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับอ่ืน ๆ ที่จะมีตามมาอีก โดยเฉพาะร่างฯ
ของพรรคก้าวไกล ร่างฯของพรรคร่วมรัฐบาล ร่างฯของคณะรัฐมนตรี ร่างฯของประชาชน 50,000 คน ให้ครบ ๆ ก่อน
จะมีความเห็นในภาพรวม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74867  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175735 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084878 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/74867
https://siamrath.co.th/n/175735
https://mgronline.com/politics/detail/9630000084878
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วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 10:24 น. 

 “สมชัย” โพสต์ใช้เงินหมื่นล้านร่าง รธน.ใหม่ ไมน่าเสียดายเท่าจ่ายเงินเดือน 250 ส.ว.นาน 5 ปี 
 

 
วันที่ 19 สิงหาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม รัฐธรรมนูญ 2560 โพสต์แสดง
ความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เอาของเน่ามาให้เราทาน พอต้องเสียเงินซื้อใหม่ มาถามว่าไม่เสียดายเงินหรือ 
สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง ออกมาบอกว่า ถ้าแก้รัฐธรรมนูญโดยมี สสร.จากประชาชน ร่างขึ้นใหม่ ต้องเสียเงิน 11,000 
ล้านบาท ไม่เสียดายเงินบ้างหรือ 

ผมอยากเปรียบเปรยว่า ก็ตอนที่ คสช.ใช้ อ.มีชัยร่างตามความต้องการของ คสช. ท าไมไม่ร่างให้ดี ให้เป็นกลาง 
ไม่น าไปสู่การมีวุฒิสภาแต่งตั้งโดย คสช. มาเป็นเสียงค้ าจุนการสืบทอดอ านาจของ คสช. ให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมือง
เช่นนี้ เหมือนเอารัฐธรรมนูญเสีย รัฐธรรมนูญเน่ามาให้ประชาชน แล้วให้ทนรับประทานต่อไป หากจะมีรัฐธรรมนูญใหม่
ที่ดีงาม ให้คิดเสียดายเงินที่ต้องจ่ายใหม่ นับหมื่นล้าน 

หากพวกคุณไม่เขียน มาตรา 256 ให้แก้ยาก แถมแก้แล้วต้องไปออกเสียงประชามติ (มาตรา 256 (8)) การท า
ประชามติก็ไม่ต้องมี แถมยังจุกจิก จะแก้เกี่ยวกับ ศาล และ องค์กรอิสระ ไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติเรื่องหน้าที่อ านาจ ก็
ต้องท าประชามติ 

ดังนั้น ยอมเสียเงินค่าโง่ ท าประชามติครั้งเดียวหลังแก้ ม.256 ว่า หลังจากนี้เรื่องต่างๆที่ไม่จ าเป็นไม่ต้องท า
ประชามติ ก็จะประหยัดค่าท าประชามติอีกไม่รู้กี่ครั้งในอนาคต เช่นเดียวกัน ถ้าคุณร่างสิ่งดีๆตั้งแต่ต้น ไม่มีบทเฉพาะ
กาลที่ให้มี ส.ว.เป็นตัวถ่วงประชาธิปไตย มีบัตรเลือกตั้งสองใบแทนที่จะเป็นใบเดียวเพียงอยากเอาชนะพรรคเก่า ยกเรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศที่วันนี้ไม่มีความคืบหน้า วุฒิสภาเองก็ไม่มีปัญญาไปก ากับดูแล (ครม.ส่งรายงานช้า
กว่า 6 เดือน) ออกไป ก็คงไม่ต้องตั้งเสียเงิน เลือกตั้ง สสร.มาร่างใหม่ และ ท าประชามติอีกรอบ 
ถ้าจะเสียดายเงิน การมีวุฒิสภา 250 คนแบบนี้แล้วอยู่ครบห้าปี น่าเสียดายเงินมากกว่าครับ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/social/news_2313401  

https://www.matichon.co.th/social/news_2313401
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. 

'สมชัย' อัด 'ส.ว.' ตัวถว่ง ปชต. มีไวเ้สียดายเงินกว่าตั้ง 'สสร.' 
สมชัย ศรีสุทธิยากร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุมี 250 ส.ว.เป็นตัวถ่วงประชาธิปไตย น่าเสียดายเงินกว่า 1.1 หม่ืนล้านบาท 
ตั้ง สสร.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เปรียบเจ็บเอาของเน่ามาให้กิน พอต้องเสียเงินซื้อใหม่ ดันมาถามว่าไม่เสียดาย
เงินหรือ? 

 
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เอาของเน่ามาให้เราทาน 

พอต้องเสียเงินซื้อใหม่ มาถามว่าไม่เสียดายเงินหรือ สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง ออกมาบอกว่า ถ้าแก้รัฐธรรมนูญโดยมี 
สสร.จากประชาชน ร่างขึ้นใหม่ ต้องเสียเงิน 11,000 ล้านบาท ไม่เสียดายเงินบ้างหรือ 

ผมอยากเปรียบเปรยว่า ก็ตอนที่ คสช.ใช้ อ.มีชัย ร่างตามความต้องการของ คสช. ท าไมไม่ร่างให้ดี ให้เป็นกลาง 
ไม่น าไปสู่การมีวุฒิสภาแต่งตั้งโดย คสช. มาเป็นเสียงค้ าจุนการสืบทอดอ านาจของ คสช. ให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมือง
เช่นนี้ เหมือนเอารัฐธรรมนูญเสีย รัฐธรรมนูญเน่ามาให้ประชาชน แล้วให้ทนรับประทานต่อไป หากจะมีรัฐธรรมนูญใหม่
ที่ดีงาม ให้คิดเสียดายเงินที่ต้องจ่ายใหม่ นับหมื่นล้าน 

หากพวกคุณไม่เขียน มาตรา 256 ให้แก้ยาก แถมแก้แล้วต้องไปออกเสียงประชามติ (มาตรา 256 (8)) การท า
ประชามติก็ไม่ต้องมี แถมยังจุกจิก จะแก้เก่ียวกับ ศาล และ องค์กรอิสระ ไม่ว่าจะเรื่องคุณสมบัติเรื่องหน้าที่อ านาจ ก็
ต้องท าประชามติ ดังนั้น ยอมเสียเงินค่าโง่ ท าประชามติครั้งเดียวหลังแก้ ม.256 ว่า หลังจากนี้เรื่องต่างๆที่ไม่จ าเป็นไม่
ต้องท าประชามติ ก็จะประหยัดค่าท าประชามติอีกไม่รู้กี่ครั้งในอนาคต 

เช่นเดียวกัน ถ้าคุณร่างสิ่งดีๆ ตั้งแต่ต้น ไม่มีบทเฉพาะกาลที่ให้มี ส.ว.เป็นตัวถ่วงประชาธิปไตย มีบัตรเลือกตั้ง
สองใบแทนที่จะเป็นใบเดียวเพียงอยากเอาชนะพรรคเก่า ยกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศที่วันนี้ไม่มีความ
คืบหน้า วุฒิสภาเองก็ไม่มีปัญญาไปก ากับดูแล (ครม.ส่งรายงานช้ากว่า 6 เดือน) ออกไป ก็คงไม่ต้องตั้งเสียเงิน เลือกตั้ง 
ส.ส.ร.มาร่างใหม่ และ ท าประชามติอีกรอบ ถ้าจะเสียดายเงิน การมีวุฒิสภา 250 คนแบบนี้แล้วอยู่ครบห้าปี น่าเสียดาย
เงินมากกว่าครับ. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790669 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/790669
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.07 น. 

'ชวน' ชี้หากย่ืนแก้ รธน. หมวด1-2 ฝ่าย ก.ม. พร้อมตรวจสอบ 
“ชวน” เผย ตรวจสอบความถูกต้องญัตติแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านเสร็จสัปดาห์นี้ ระบุ ฝ่ ายกฎหมายจะ
ตรวจสอบความถูกต้องหากมีการยื่นแก้หมวด 1-2 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบรรจุญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ของพรรคฝ่ายค้าน  ว่า ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมหากมีผู้ยื่นมาแล้วก็ให้บรรจุภายใน 15 วันโดยนับ 
1 จากวันที่ยื่นญัตติ คือวันที่ 17 ส.ค ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้น
เรียบร้อย ดังนั้นจึงไม่ต้องรอญัตติของพรรคการเมืองต่างๆ   

เมื่อถามว่า การบรรจุญัตติจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่นั้น นายชวน กล่าวว่า 
สภาฯ มีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดเท่านั้นว่ามีอะไรบ้าง เช่นจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอญัตติ เป็นต้น  

เมื่อถามว่าหากมีการยื่นแก้ไขในหมวด 1 หมวด 2 จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมาย
จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญหรือไม่  
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790658 
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/790658
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19 สิงหาคม 2563 10:15 น.  

 “ชวน” เผยตรวจสอบความถูกต้องญัตติแก้ รธน. ฝ่ายค้าน เสร็จสัปดาห์นี้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. เวลา 09.15 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการบรรจุ
ญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคฝ่ายค้าน ว่าตามระเบียบข้อบังคับการประชุมหากมีผู้ยื่นมาแล้วก็ให้บรรจุภายใน 
15 วันโดยนับ1 จากวันที่ยื่นญัตติ คือวันที่ 17 ส.ค ที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความ
ถูกต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อย ดังนั้นจึงไม่ต้องรอญัตติของพรรคการเมืองต่างๆ 

ส่วนการบรรจุญัตติจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่นั้น นายชวน กล่วว่า สภาฯมี
หน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดเท่านั้นว่ามีอะไรบ้าง เช่นจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอญัตติ เป็นต้น 
เมื่อถามว่าหากมีการยื่นแก้ไขในหมวด 1 หมวด 2 จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายจะเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175774 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_750239/ 
 
 
 
 
 
 

 

https://siamrath.co.th/n/175774
https://www.innnews.co.th/politics/news_750239/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200819/a18fe34bbbc28180581edf0c29951869fc713beb03307386d4d31e58a616e34b.jpg?itok=oVIW0syi
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.10 น. 

รัฐบาลปัดเตรียมร่างรัฐธรรมนูญ แจงรอหารือ 2 วิป 
“วิษณุ”  ย้ า รั ฐบาลไ ม่ ได้ เตรี ยมร่ างรั ฐธรรมนูญไ ว้  รอ “ วิปรั ฐบาล- วิปวุฒิ”  หารือก่อน ขณะที่ ชุด  
“พีระพันธุ์” ชัดเจนปลาย ส.ค.นี้ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาลนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า แต่ละพรรคการเมืองได้มีการเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของตนเองเอาไว้ แต่รัฐบาลยังไม่ได้
เตรียม เพราะต้องรอการหารือระหว่าง คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)และคณะกรรมาธิการ
กิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิ)  ก่อน จากนั้นรัฐบาลจึงจะมีการหารือกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถด าเนินการไปพร้อมกันได้ 

ขณะเดียวกันก็ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็น
ประธาน ที่จะชัดเจนในช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ และสุดท้ายจึงจะมาจบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ส่วนกรณีท่ีพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 1 และหมวดที ่2 นายวิษณุ ปฏิเสธที่จะตอบ
ค าถาม 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790659 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/790659
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วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.21 น. 

 ‘วิษณ’ุเผยรัฐบาลไม่ได้เตรียมร่าง รธน. ไว้ ปัดให้ความเห็น ‘ก้าวไกล’ชงแก้มาตรา1-2 

 

 “วิษณุ” เผยรัฐบาลไม่ได้เตรียมร่างรัฐธรรมนูญไว้ ต้องรอความชัดเจนจากพรรคร่วมรัฐบาลและ  กมธ. 
รธน.ปลายส.ค.นี้ ปัดให้ความเห็นพรรคก้าวไกลเสนอแก้ รธน. มาตรา 1และ 2 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า แต่ละพรรคการเมืองได้มีการเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของตนเอง
เอาไว้ แต่รัฐบาลยังไม่ได้เตรียม เพราะต้องรอการหารือระหว่างคณะกรรมการประสานงาน(วิป)รัฐบาล และวิปวุฒิสภา
ก่อน จากนั้นรัฐบาลจึงจะมีการหารือกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถด าเนินการไปพร้อมกันได้ ขณะเดียวกันก็ต้องรอ
ความชัดเจนจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมี
ความชัดเจนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ และสุดท้ายจึงจะมาจบที่คณะรัฐมนตรี 

นายวิษณุ กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ทราบกรณีที่พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512673 
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19 ส.ค. 2563 11:25 น. 

"วิษณุ" เผย รัฐบาลไม่ได้เตรียมร่าง รธน. ไว้ รอความชัดเจน กมธ.ปลายส.ค.นี้ 
 

 
 

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เผย รัฐบาลไม่ได้เตรียมร่าง รธน.ไว้ ต้องรอความชัดเจนจากพรรคร่วมรัฐบาล และกมธ.
ศึกษาแก้ รธน. สิ้นเดือนส.ค.ก่อน ไม่ทราบพรรคฝ่ายค้านเสนอแก้ หมวด 1 และหมวด 2 

วันที่ 19 ส.ค. เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง
ความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า แต่ละพรรคการเมืองได้มีการเตรียมการร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของตนเองเอาไว้ 
แต่รัฐบาลยังไม่ได้เตรียม เพราะต้องรอการหารือระหว่าง คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) 
และ ส.ว.ก่อน จากนั้น รัฐบาลจึงจะมีการหารือกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนสามารถด าเนินการไปพร้อมกันได้ ขณะเดียวกัน ก็
ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่จะมีความชัดเจนในช่วงปลายเดือน ส.ค. และสุดท้ายจึงจะมาจบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

นายวิษณุ กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ทราบกรณีที่พรรคฝ่ายค้าน เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 1 และ
หมวดที่ 2 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913415 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.nationtv.tv/main/content/378791099/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&ut
m_campaign=breaking_news 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/top-stories-508202 

ข่าวที่เก่ียวข้อง : 

https://www.komchadluek.net/news/politic/440682?utm_source=category&utm_medium=internal_re

ferral&utm_campaign=section_politic 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000084885 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2313522 

  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913415
https://www.nationtv.tv/main/content/378791099/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=breaking_news
https://www.nationtv.tv/main/content/378791099/?utm_source=inner&utm_medium=auto_tiein&utm_campaign=breaking_news
https://tna.mcot.net/top-stories-508202
https://www.komchadluek.net/news/politic/440682?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440682?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://mgronline.com/politics/detail/9630000084885
https://www.matichon.co.th/politics/news_2313522
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 12.17 น. 

วิป รบ.เคาะแก ้รธน.ไข ม.256 ชงตั้ง ส.ส.ร.-ไม่แตะหมวด1-2 
วิปรัฐบาลมีมติแก้ รธน. สะเดาะประตู เริ่มจาก ม.256  พร้อมชงตั้ง “ส.ส.ร.” ด้าน “วิรัช” ยัน ไม่แตะหมวด 1 และ
หมวด 2  คาดได้ข้อสรุปก่อนชุด “พีระพันธุ์” น าเข้าสภาฯ 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.   ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคพลังประชารัฐ(พปชรง) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงภายหลังการประชุมวิปรัฐบาลว่า ที่ประชุม
พรรคร่วมรัฐบาลมีมติจะแก้รัฐธรรมนูญ ปี 60 โดยเริ่มจากมาตรา 256  และจะไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 และให้มี
การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ส่วนมาตราอ่ืนๆจะแก้ไขหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการหารือ นอกจากนี้ วิปรัฐบาลจะได้
มีการออกแบบโครงสร้างของส.ส.ร.ด้วยว่าจะเป็นอย่างไร โดยจะด าเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งอาจประกอบไปด้วยตัวแทน
จากพรรคการเมืองต่างๆ และอาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ด้วย เช่น สถาบันพระปกเกล้า หรือทาง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น 

โดยคาดว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปเร็วที่สุด ก่อนที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ 
และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน จะเสนอรายงาน ทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลเราจะยื่นแบบเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 

เมื่อถามว่า ทางฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องนี้ไปแล้ว ฝ่ายรัฐบาลก็ควรจะยื่นตามเลยหรือไม่ และถือว่าช้าไปหรือไม่ นาย
วิรัช กล่าวยืนยันว่า ไม่ช้า และจ าเป็นต้องยื่นตามฝ่ายค้าน และหากถามว่าฝ่ายรัฐบาลยื่นช้าไปหรือไม่ ก็ต้องขอถามกลับ
ว่าฝ่ายค้านยื่นเร็วไปหรือไม่  เพราะยื่นโดยที่ไม่รอผลการศึกษาจากคณะกมธ.วิสามัญศึกษารัฐธรรมนูญเลย    
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790688 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/790688
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19 ส.ค. 2563 12:41 น. 

มติวิปรัฐบาล ชงแก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. ยันยื่นแบบเอกภาพ ไม่แตะหมวด 1-2 

 
 

“วิรัช” แถลง วิปรัฐบาลมีมติแก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง ส.ส.ร. แต่ไม่แตะหมวด 1 และ 2 ยัน ยื่นแบบเอกภาพ ถามกลับ
ฝ่ายค้านยื่นเร็วไปหรือไม่ เหตุใดไม่รอผลการศึกษา กมธ. 

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 19 ส.ค. 2563 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงภายหลังการประชุมวิปรัฐบาล ว่า ที่ประชุมมีมติ
จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 รวมถึงให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
ขึ้นด้วย ส่วนมาตราอ่ืนๆ จะแก้ไขหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการหารือ 

นอกจากนี้ วิปรัฐบาลจะได้มีการออกแบบโครงสร้างของ ส.ส.ร. ด้วยว่าจะเป็นอย่างไร โดยจะด าเนินการให้เร็ว
ที่สุด ซึ่งอาจประกอบไปด้วยตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ และอาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ เช่น 
สถาบันพระปกเกล้า หรือ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น คาดว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปเร็วที่สุดก่อนที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่มี นายพีระพีนธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานกรรมาธิการ จะเสนอรายงาน โดยเราจะยื่นแบบ
เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางฝ่ายค้านได้ยื่นเรื่องนี้ไปแล้ว ฝ่ายรัฐบาลก็ควรจะยื่นตามเลยหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ไม่
จ าเป็นต้องยื่นตามฝ่ายค้าน และหากถามว่าฝ่ายรัฐบาลยื่นช้าไปหรือไม่ ก็ต้องขอถามกลับว่าฝ่ายค้านยื่นเร็วไปหรือไม่ 
เพราะยื่นโดยที่ไม่รอผลการศึกษาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษารัฐธรรมนูญ. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913477 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2313730 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175826 
https://www.komchadluek.net/news/politic/440702?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/512697 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/74909 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175826 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913477
https://www.matichon.co.th/politics/news_2313730
https://siamrath.co.th/n/175826
https://www.komchadluek.net/news/politic/440702?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440702?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.naewna.com/politic/512697
https://www.thaipost.net/main/detail/74909
https://siamrath.co.th/n/175826
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วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 

บทความพิเศษ : รัฐธรรมนูญ = การอยู่ร่วมกันของคนในชาติ 

 
1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือวาระที่คนในชาติก าลังครุ่นคิด  ถกเถียง และหาทางออกร่วมกันอยู่ในเวลานี้  

นอกเหนือไปจากเรื่องของความส าเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สิ่งส าคัญไปกว่านั้นก็คือ ปลายทางของความส าเร็จที่ว่า
นั้น มันจะมุ่งหน้าไปสู่อะไร 

ส าหรับผม 3 ประเด็นที่เห็นว่า ควรเป็นเจตจ านงส าหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ ก็คือ 1.การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 2.การแก้ไขปัญหาความไม่รู้ และ 3.การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมของเรา เพราะถ้า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาทั้ง 3 เรื่องดังที่กล่าวไปแล้วได้ กระบวนการนี้ก็
เป็นแค่เพียงการประลองก าลังอันน าไปสู่การประนอมอ านาจกันของกลุ่มต่างๆ ทางการเมือง และภาคประชาชนเท่านั้น 
วันหนึ่งเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ก็คงต้องเวียนผ่านมาอีก เฉกเช่นที่เป็นไปในห้วงเวลาแห่งอดีต ซึ่งก็จะน ามาซึ่ง
ความเบื่อหน่ายและหมดหวังในหมู่ประชาชน (คนส่วนใหญ่ของประเทศ) ที่พยายามอดทนกับเรื่องแบบนี้มาอย่าง
ยาวนานซ้ าแล้วซ้ าอีก 

2.ผมยืนยันว่า ถ้าปลายทางของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปใน 3 ประเด็นข้างต้นแล้ว ประเทศไทยจะได้ประโยชน์
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าไม่ใช่ ถ้ามองในด้านที่ดี อย่างน้อยท่ีสุดก็อาจเป็นการช่วยคลายสถานการณ์อันร้อนแรงทาง
การเมืองให้เบาบางลงได้ และนั่นก็อาจท าให้ความสนใจใน 3 ประเด็นปัญหาส าคัญได้รับการขบคิดร่วมกันอีกครั้ง ดังนั้น 
ณ ตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องจ าเป็นและเร่งด่วน ตามการประเมินสถานการณ์ของผม 

เพราะเม่ือสังคมเปิดรับประเด็นที่ได้รับการน าเสนอเพ่ือแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนใดก็ตามทั้งเรื่อง
ของการตีความของค าว่า “ชาติ” ประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา หรือความสัมพันธ์ระหว่างทหาร/กองทัพกับการเมือง 
และความมั่นคงของชาติ รวมไปถึงการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง 3 อ านาจของระบอบประชาธิปไตย การกระจาย
อ านาจ ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น การพาสังคมไปสู่กระบวนการหาข้อสรุปร่วมกัน ภายใต้
ความเห็นที่แตกต่างหรือตรงกัน ภายใต้กลไกที่เหมาะสม ย่อมดีกว่าการปล่อยให้ห้ าหั่นกันทางความคิดบนพื้นที่อันไร้ซึ่ง
กรอบและกติกา ซึ่งอาจน าไปสู่ข้อจ ากัดทางวุฒิภาวะทางอารมณ์ของปัญญาชนเหล่านั้นได้ 

3.กระนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับร่วมกันก่อนก็คือ ไม่ว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส าเร็จหรือไม่ และ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นอย่างไร ย่อมมีทั้งคนที่พอใจ และไม่พอใจอยู่ดี สิ่งส าคัญท่ีสุด ซึ่งจะท าให้เกิดความชอบธรรม
ในเรื่องนี้นั่นคือ ความชอบธรรมในกระบวนการได้มาซึ่งเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องความยากจน 
ความไม่รู้ และความแตกแยก ที่ควรต้องเป็นโจทย์ในการหาทางออกร่วมกันแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจ าเป็นต้องน า
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ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับชั้นในสังคมขึ้นมาให้ปรากฏ 
เพราะทุกคนในทุกพ้ืนที่และทุกเงื่อนไขล้วนแต่มีปัญหาและความต้องการของตัวเองแทบทั้งสิ้น 

การเปิดใจรับฟังเพ่ือให้ได้ยินเสียงของพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมด จะช่วยสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงที่น าไปสู่การ
เคารพต่อความคิดเห็นและความต้องการของกันและกัน 

และแน่นอนว่า ปัญหาและความต้องการเหล่านั้นย่อมมีพ้ืนที่ร่วมและต่างกันไปในเหตุผลของแต่ละกลุ่มหรือบุคคล 
แต่ถ้าสามารถสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าถึงความเห็นต่างและความเห็นร่วมได้ ว่าเหตุและผลบนข้อเท็จจริงในการสนับสนุน
ประเด็นนั้นๆ เป็นอย่างไร ความเข้าใจร่วมกันของประเด็นดังกล่าวต่อผู้คนในสังคมก็จะเกิดข้ึนได้อย่างแท้จริงและจะเป็น
ก้าวแรกของการแสดงความยอมรับ แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างจากประเด็นนั้นก็ตาม (อย่าผลักความเห็นต่างให้ออกไป
อยู่นอกระบบของสังคมและการเมือง) 

4.อีกเรื่องที่จ าเป็นไม่แพ้กัน คือ การร่วมค้นหา “พ้ืนที่ของการอยู่ร่วมกัน” ของคนในชาติ เพราะเมื่อประเด็นของ
ความเห็นร่วมและความเห็นต่างมีความชัดเจน และสื่อสารเพ่ือการรับรู้ไปเป็นที่เรียบร้อย สิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมากก็คือ 
ถ้าทุกคนต้องได้ในสิ่งที่ตนต้องการทั้งหมด ความต้องการเช่นนั้นเองก็จะไปกดทับกับความต้องการของทุกคนจากอีก
ความต้องการหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ฉันทามติร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ด้วยกลไกปกติทั่วไป
อย่างแน่นอน และนั่นอาจน าไปสู่กลไกพิเศษซึ่งไม่ควรถูกน ามาใช้อีกแล้ว เพราะมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมาก (และพิสูจน์แล้ว
ว่าไม่ใช่ค าตอบของประเทศอย่างแท้จริง) 

ดังนั้น ก็ต้องมาพิสูจน์ความจริงใจกันแล้วว่า จะกอดความต้องการของตนทั้งหมดเอาไว้ และปล่อยให้สถานการณ์
ของประเทศไปสู่ความกังวลที่ทุกคนไม่ต้องการ (หวังว่าจะเป็นทุกคน) หรือไม่ ซึ่งตรงนี้เองจ าเป็นอย่างมากที่ต้องตกผลึก
ให้ได้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญ ว่ามีไว้ส าหรับการอยู่ร่วมกันของคนในชาติหรือไม่ เพ่ือต่อยอดไปให้ถึงประเด็นของการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นการท าให้คนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือไม่ ค าถามเหล่านี้เองจะพาไปสู่ค าตอบที่ใ ห้
น้ าหนักต่อชาติและการอยู่ร่วมกัน มากกว่าความต้องการส่วนตัว หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น (ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นไปในแบบที่
คิด) 

5.ผมเชื่อว่า “การประนีประนอมที่ยิ่งใหญ่” (Grand Compromise) จะเป็นกุญแจไขวิกฤติทางการเมืองตอนนี้
เพราะเมื่อย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวหน้า (สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 
ญี่ปุ่น เกาหลีเป็นต้น) ล้วนแล้วแต่ผ่านการใช้ความประนีประนอมในกระบวนการทางความคิดและการเมืองไปสู่การ
จัดท ารัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากพลเมืองในประเทศแทบทั้งนั้น 

และในทางกลับกันประเทศที่แข็งกร้าวต่อกันในทางความคิด และยึดมั่นกับระบบการเมืองที่ตนเชื่อใจเท่านั้น แม้
จะมีเสถียรภาพ แต่ก็ไม่มั่นคงนัก และด ารงอยู่อย่างมีข้อจ ากัดในศักยภาพของการพัฒนา (หรือหยุดการพัฒนาในบาง
ช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองไม่สู้ดีนัก) แน่นอนว่าแต่ละประเทศอาจมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ 
ไปจนถึงเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน และต้องพยายามรักษาเอาไว้ คือ ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้ 
แม้จะคิดไม่เหมือนกัน 

กนก วงษ์ตระหง่าน 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512621  

https://www.naewna.com/politic/512621
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19 ส.ค. 2563 05:06 น. 

ไม่ใช่เรื่องของลุง 
 

 
ควันหลง กลุ่มประชาชนปลดแอก ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มี

เยาวชนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงไปแสดงพลังแน่นพรึ่บเต็มถนนราชด าเนิน ม็อบจุดติด คนชุมนุมเยอะเกินคาด แต่ผ่านไป
ราบรื่นเรียบร้อย 

ไม่มีเหตุรุนแรงบานปลายฝ่ายความม่ันคงประเมินว่ามีผู้ร่วมชุมนุมประมาณสามพันคน แต่ของจริงน่าจะเฉียดๆ
สามหมื่นคน หลักฐานยืนยันผู้ชุมนุมเกินหมื่นคน คือมีผู้เข้าคิวถ่ายส าเนาบัตรประชาชนเพ่ือร่วมลงชื่อเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนช่วงบ่ายถึงค่ ามากถึง 10,521 คน เป็นม็อบใหญ่ที่สุดในรอบ 6 ปีตั้งแต่นายกฯลุงตู่ผูกขาด
อ านาจการเมือง “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าม็อบประชาชนปลดแอก เป็นการรวมตัวของเยาวชนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่มี
ความตื่นตัวทางการเมือง 

เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับต่อท่ออ านาจเผด็จการเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย และกลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยม มีกลุ่มอาจารย์และกลุ่มชาวบ้านธรรมดาร่วมผสมเป็นยาด าเป็นม็อบคลื่นลูกใหม่ ไม่ใช่ม็อบจัดตั้ง ไม่
ต้องปักหลักพักค้างให้ยุ่งยากวุ่นวาย ชุมนุมฟังปราศรัยจบก็แยกย้ายกลับบ้านกันเองแต่ถ้าฟังค าปราศรัย จะเห็นว่าเ ด็ก
รุ่นใหม่มีแนวคิดก้าวหน้า มีเป้าหมายชัดเจนแม้เป็นแกนน าม็อบมือใหม่ การปราศรัยยังไม่มีลูกล่อลูกชน แต่ข้อมูล
การเมืองแน่นปึ้ก ไม่แพ้ ส.ส.ในสภาฯม็อบประชาชนปลดแอก ยื่นข้อเสนอถึงนายกฯลุงตู่ และเครือข่าย 3 ประการ 
1, รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย 
2, รัฐบาลต้อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” ที่เป็นประชาธิปไตยมาจากเจตจ านงของประชาชน โดยให้มี สสร.ที่
ประชาชนเลือกโดยตรง ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจเผด็จการ 
3, รัฐบาลต้องยุบสภาฯ เพ่ือให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้กติกาประชาธิปไตย ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่
ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง 

กลุ่มประชาชนปลดแอกให้เวลานายกฯลุงตู่ตัดสินใจด าเนินการตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ภายในเดือนกันยายน 
มิฉะนั้น กลุ่มประชาชนปลดแอกต่อต้านเผด็จการจะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป โดยจะต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธี ไม่ใช้
ความรุนแรง “แม่ลูกจันทร”์ สรุปว่ายังมีเวลาให้ “นายกฯลุงตู่” รับข้อเรียกร้องม็อบปลดแอกทั้ง 3 ข้อ ไปตรึกตรองก่อน
ตัดสินใจอีก 40 วัน 

ล่าสุด ไม่ต้องให้รอไปอีก 40 วัน นายกฯลุงตู่ ตอบล่วงหน้าว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอก เป็น
หน้าที่ของรัฐสภา เป็นกระบวนการทางสภาฯ เป็นผู้ด าเนินการ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นายกฯลุงตู่ต้องลงไปเจรจาโดยตรงแปล
เอาเองก็แล้วกันว่า นายกฯลุงตู่ เยส? หรือโน?      “แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1912609 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1912609


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

61 

 

 

 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 09:26 น. 

กระบวน บริหาร โดยไม่บริหาร จากท่าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 
 

หากดูจากปรากฏการณ์ “เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” จากเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 
เหมือนกับภาวะปั่นป่วนวุ่นวายจะมาจากปรากฏการณ์นั้น หากดูจากลักษณะ”อาฟเตอร์ช็อก”อันลามไหม้จากบนถนน
ราชด าเนินไปตามโรงเรียนต่างๆไม่ว่าในกทม. ที่เบตง ที่เชียงใหม่ ที่พระนครศรีอยุธยา ที่ขอนแก่น ศรีสะเกษ และ
ฉะเชิงเทรา เหมือนกับภาวะปั่นป่วนวุ่นวายจากบนถนนราชด าเนินได้แพร่กระจายไปในแต่ละโรงเรียน เกิดบรรยากาศ”
เรียกร้อง” เกิดบรรยากาศ”ประท้วง” ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก คือ เป็นการประท้วงอันเกิดขึ้นในกลุ่มของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  เป็นการขานรับข้อเรียกร้อง 1 หยุดคุกคาม 1 ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ 1 ยุบสภามอบโอนอ านาจให้กับประชาชน 
เสียงตะโกนออกไป ออกไปตรงสู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ถามว่าต่อปรากฏการณ์นี้รัฐบาลและโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารจัดการอย่างไร  เหมือนกับ
จะเปิดกว้าง เหมือนกับจะลอยตัว การที่ต ารวจขอหมายจับ นายอานนท์ น าภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายพริษฐ์ ชิวา
รักษ์ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การที่หลายมหาวิทยาลัยไม่ยอมเปิดพ้ืนที่ให้นิสิตนักศึกษา ไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การที่หลายโรงเรียนออกโรงพูดถึงเหตุผลของรัฐประหารเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 และเรียกร้องนักเรียนให้เลิกชู 3 นิ้วหรือติดโบขาวประท้วง ก็เป็นเรื่องของโรงเรียน ไม่เกี่ยวกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษา ไม่เกี่ยวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ผลก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองไม่เห็นว่าเป็นปัญหา 

เมื่อท่าทีของรัฐบาล ท่าทีของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงอยู่ในแบบ”ลอยตัว”ไม่ว่าเรื่อง
ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ไม่ว่าเรื่องของรัฐธรรมนูญ ต่อให้เป็น”ราษฎรอาวุโส”ระดับ นพ.ประเวศ วะสี ก็ตกอยู่ใน
ภาวะงุนงงยากเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเคลื่อน”ภูเขา”ได ้ไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่ารัฐสภา ก็ไม่สามารถให้”ค าตอบ” 
ขณะที่ขบวน”เยาวชน/ประชาชนปลดแอก”มีแต่จะขยายใหญ่โตไปทุกวินาที ทุกนาทีแห่งการเคลื่อนไหว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2313346 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2313346
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/20-4.jpg
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เบื้องลึกตั้ง 'อนุชา' โฆษกรัฐบาล 'บิ๊กตู่'...น้องขอเลือกเอง 
 

 

 
ในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ “อนุชา บูรพชัยศรี” เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการนั่งโฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทน “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” ที่ไปด ารงต าแหน่ง รมช.แรงงาน  

ถือเป็นการปรับรูปแบบการสื่อสารของรัฐบาลเพ่ือให้สอดรับ “ยุคนิวนอร์มอล” ย้อนไปดูที่มาท่ีไปของ “โฆษก
เจมส์” ก่อนหน้านี้ ก็เคยมีปัญหาเรื่องต าแหน่งมาแล้ว ในการเข้ารับหน้าที่เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ  “ณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ” มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากการรับต าแหน่ง “ข้าราชการการเมือง” ของเขา เป็นสัดส่วนของ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ทั้งที่ตัวเองยังสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะ “รัฐมนตรีอู๊ดด้า” จุรินทร์ ลักษณ
วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รมว. พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ถึงขั้นประกาศกลางที่ประชุม ครม.ว่า 
"เป็นการท าผิดมารยาททางการเมือง" 

ส าหรับเส้นทางการเมืองของ “อนุชา” แม้จะเติบโตในค่ายประชาธิปัตย์ โดยลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรกในปี 2550 
เมื่อครั้งที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง ยังเป็นแบบเขตใหญ่ หรือแบบ ทีม 3 คน โดยลงสมัครร่วมทีมกับ "กรณ์ จาติกวณิช และ 
"สมเกียรติ ฉันทวานิช" และได้รับการเลือกตั้งเข้าสภาฯ ยกทีมทั้ง 3 คน จากนั้น “อนุชา” ก็ได้กลับเข้าสภาฯ อีกสมัย
ในการเลือกตั้งปี 2554 ทว่า การเลือกตั้งครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 ประชาธิปัตย์พ่ายยับชนิดไร้ที่นั่ง 
ส .ส .  โดย  “อนุชา” ผู้ สมัครเขต 4 คลองเตย วัฒนา แพ้ “กรณิศ  งามสุคนธ์ รัตนา” ส.ก. (สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร) ในกลุ่มเดียวกัน ที่แยกตัวไปลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐ และรุกพ้ืนที่หนักกว่า   จากการ
ปราชัยในศึกเลือกตั้งใหญ่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในพรรคประชาธิปัตย์ในยุคท่ี “ขั้วจุรินทร์” เป็นใหญ่ ขณะที่ข้ัวอ่ืน
ต่างแตกรัง แยกย้ายไปคนละทิศละทาง จึงท าให้บทบาทของ  “อนุชา” ซึ่งสนิทสนมแนบแน่นกับอดีต ส.ส. “กลุ่ม 
กปปส.” โดยเฉพาะ ณัฏฐพล สโลดาวน์ลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ในทางนิตินัยเขายังเป็นคนของประชาธิปัตย์ แต่พฤตินัย
แล้วถือว่า “ขาดกันอย่างสิ้นเชิง” 
  

เส้นทางกว่าจะมาท าหน้าที่เป็น “โทรโข่งรัฐบาล” ได้ ว่ากันว่า วงประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐเมื่อช่วงต้นเดือน ส.ค. มีการเสนอรายชื่อ  “โฆษกรัฐบาล” คนใหม่ ปรากฎว่าที่ประชุมเคาะ 3 รายชื่อ 
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ประกอบด้วย อนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ธนกร วังบุญคงชนะ อดีตเลขานุการ รมว.คลัง 
และ ทศพล เพ็งส้ม อดีตผู้สมัคร ส.ส.พลังประชารัฐ โดย “อนุชา” ได้แรงหนุนจาก “เสี่ยตั้น” ณัฐฏพล เพราะรู้จัก
มักคุ้นกันดี ตั้งแต่สมัยที่อยู่ใต้ชายคาประชาธิปัตย์ด้วยกัน และยังถูกดึงตัวไปนั่งเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ท างาน
ใกล้ชิดกัน ส่วน “ธนกร” แม้ “แกนน าสามมิตร” จะไม่แฮปปี้กับบทบาทในช่วงปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชารัฐ แต่เนื่องจากผลงาน การออกมาตอบโต้ประเด็นการเมืองแทนกลุ่ม  “ 4 กุมาร” “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.
ยุติธรรม จึงไม่ทอดทิ้งให้เดินเดียวดาย โดยพยายามผลักดันให้ “ธนกร” นั่งเก้าอ้ีโฆษกรัฐบาล ด้าน “ทศพล” มีแรงหนุน
จาก “วิรัช รัตนเศรษฐ” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้ “ทศพล” เข้ามาอยู่ใน
พลังประชารัฐ โดยสังกัด “สุชาติ ตันเจริญ” รองประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ระยะหลังผันตัวไปร่วมกลุ่ม“วิรัช” เมื่อ
ทั้ง 3 กลุ่มในพลังประชารัฐ ต่างส่งชื่อตัวแทนมาชิงโฆษกรัฐบาล  3 คน ท าให้ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค ไม่มีทางเลือก จึงส่งชื่อให้ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
รมว.กลาโหม พิจารณาด้วยตัวเอ 

ขณะที่ภายในพรรคพลังประชารัฐ มีการปล่อยข่าวลือ-บลั๊ฟ กันหลายกระแส แต่ที่เปิดหน้าชกกันแบบเปิดเผย 
ดูได้จากปฏิกริิยาของ “คนงามโพธาราม” ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี ที่ออกมาซัด “อนุชา” อย่างไม่ไว้หน้า ชี้ว่าไม่
เหมาะสมนั่งเก้าอ้ีโฆษกรัฐบาล โดยลากประวัติการเมือง ย้อนไปตั้งแต่สมัยลงสมัคร ส.ส.สมุทรปราการ แต ่“ปารีณา” ก็
ถูกซัดกลับเช่นกันว่า ออกมาสู้เพ่ือ “ทศพล” ตามใบสั่งของ “หัวหน้ากลุ่ม” อีกทั้ง “ทศพล” ยังเป็นหัวหอก ดูแลคดี
ที่ดินให้ “ปรีณา” ด้วย 

ที่น่าสนใจยิ่งกว่า คือเบื้องลึกในการเลือก “อนุชา” มีข่าววงในว่า “บิ๊กป้อม”หารือกับ “บิ๊กตู่” โดยขอให้
เลือกใช้บริการ “ทศพล” ที่แกนน าพลังประชารัฐในการสนับสนุน และท่าที “บิ๊กป้อม” ยังพยายามกดดันหนัก จน
ที่สุด “บิ๊กตู่” ต้องเอ่ยปาก “ตัวโฆษกรัฐบาล น้องขอเลือกเอง” เมื่อน้องอย่าง “บิ๊กตู่” เอ่ยปากตรงไปตรงมา พ่ีใหญ่
อย่าง “บิ๊กป้อม” จึงยอมถอย พร้อมส่งสัญญาณไปบอกบรรดาแกนน าพรรคว่าเที่ยวนี้ขอถอยก่อน  หลังจากนี้ ก็รอ
ติดตามฝีมือและผลงานของ “อนุชา” ในบทบาท “โฆษกรัฐบาล” ว่าจะสามารถกู้ความเชื่อมั่น เรียกเรตติ้ง
ให้ “รัฐบาล” ได้มากน้อยเพียงใด 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894203?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 
 
 
 
 
 
 
. 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894203?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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แก ้รธน. 'ก้าวไกล-ฝ่ายค้าน' แยกกันเดินแต่ 'ไม่ร่วมกันตี' 
 

 
1 ใน 3 ข้อเรียกร้องของ “ม็อบปลดแอก” ที่ทวงถามไปยังรัฐบาล ผ่านเวทีชุมนุมเม่ือวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา และ
ขีดเส้นว่าจะต้องได้ค าตอบภายในเดือน ก.ย. นี้ หนีไม่พ้นการแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 269-272 ในส่วน
ที่ว่าด้วยอ านาจและท่ีมาของ ส.ว. 

สอดรับกับท่าที่“พรรคก้าวไกล” ที่ล่าสุดใส่เกียร์ถอยในการร่วมเข้าชื่อในญัตติของ6พรรคฝ่ายค้านเสนอ  แต่
เลือกที่จะเสนออีกญัตติโดยชูในเรื่อง การ“ปิดสวิตซ์ส.ว.” ซึ่งตรงกับข้อเสนอของม็อบปลดแอก มาเป็นประเด็นส าคัญ 
การเดินเกมของ “ก้าวไกล” และ “6พรรคฝ่ายค้าน” มีการตีความไปในหลายแนวทาง ทางหนึ่งมองว่า เป็นความเห็น
ต่างหรือความขัดแย้งภายในขั้วรัฐบาล เห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของแกนน าพรรคที่ ระบุว่ามีบางประเด็นที่เห็นไม่
ตรงกัน อีกทางมีการมองว่า เป็นการแยกกันเดินร่วมกันตีหรือไม่  

ทว่าหากเปิดดูญัตติที่เพ่ือไทยเสนอ ทั้งการปลดล็อกมาตรา256 ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ มีการประเมินคร่าวๆแล้วว่าจะใช้เวลาไม่ต่ า
กว่า1ปีครึ่ง-2ปี ยังไม่นับรวมกับขั้นตอนหากมีการท าประชามติ นับนิ้วไปนับนิ้วมาก็ไม่ต่างอะไรกับการประวิงเวลาเเพ่ือ
ให้ “รัฐบาลประยุทธ์” ได้อยู่ครบเทอม สอดรับกับท่าทีจากทางฝั่งรัฐบาลเอง ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะหยิบ
เรื่อง “เงื่อนไขเวลา” ขึ้นมาเป็นตัวต่อรองกับบรรดากลุ่มการเมืองและพรรคการเมือง  ส่วนนี้เองที่อาจท าให้ “ก้าว
ไกล” มาชั่งน้ าหนักดูแล้วว่า ไม่ต้องการที่จะยื้อเวลาไปนานขนาดนั้น อีกทั้งเป็นทางเลือกดังกล่าวยังเป็นทางเลือก
ที่ “ห่างไกล” กับข้อเสนอม็อบปลดแอกท่ีขีดเส้นว่าจะต้องมีความชัดเจนในเดือนก.ย.  

ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของทั้งก้าวไกลและม็อบที่ผ่านมา แม้จะสนับสนุนให้มีการตั้งส.ส.ร.เพ่ือรื้อ
รัฐธรรมนูญ แต่ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นนี้มากไปกว่า การยกเลิกส.ว.เพ่ือปิดสวิตซ์รัฐบาลประยุทธ์ รวมถึงการ
แก้ไขในบางมาตราต้องห้าม ดังนั้นเลือกที่จะถอยออกมาแล้วยื่นญัตติของตัวเองตามข้อเสนอม็อบอาจเป็นการรักษา
มวลชนไว้ได้ทางหนึ่ง 

อีกประเด็นที่อาจเป็นตัวแปรส าคัญ ที่ท าให้ “ก้าวไกล”  และ “6พรรคฝ่ายค้าน” แยกทางกันเดินในครั้งนี้หนี
ไม่พ้น การแก้ไขในบางหมวด บางประเด็นต้องห้าม ที่ถึงอย่างไรพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่มีทางเอาด้วย
อย่างแน่นอน ต่างจาก “ก้าวไกล” ที่มองว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแก้ไขในมาตราดังกล่าว ตราบใดที่การด าเนินไม่เข้า
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ข่ายตามมาตรา255แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งระบุ “ข้อห้าม” ในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการปกครอง” หรือ “เปลี่ยนแปลง
รูปแบบของรัฐ”  

ดังนั้นการที่พรรคก้าวไกลตัดสินใจแยกทางกับเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านในครั้งนี้  อาจเป็นเพียงแค่
การ “แยกกันเดิน” แต่คงไม่ใช่การร่วมกันตีอย่างที่หลายคนคาดคิด!! 

 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894208?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
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