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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 20 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ บิ๊กตู่ ไม่ตอบ สื่อนอก ตะโกนถาม "รู้สึกอย่างไร เด็กเรียกนายกฯเผด็จการ" 8 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ 'บิ๊กตู่'ตอก'สื่อนอก'จุ้นการเมืองไทย ห่วงจลาจล-ปท. ล่ม! 9 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ “ดอน” ซัดสื่อนอกยุ่งไทย! ไล่ไปท าอย่างอ่ืนที่มีประโยชน์ 11 
4 เดลินิวส์ออนไลน์ 'จุรินทร์' ตั้ง 7 ประเด็นแก้ รธน. ตกีรอบ ส.ว.-ไม่ก้าวลว่งสถาบนั 12 
5 มติชนออนไลน์ “จุรินทร์” เผยที่ประชุม ปชป. เสนอแก้ ม.256 ชี ้ส.ว.ยังจ าเปน็ แต่ต้อง

จ ากัดบทบาท 
14 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เสี่ยหนู' ชงแรงเชยีร์ 'ยุบสภา' คืนอ านาจกลับสู่ประชาชน 16 
7 มติชนออนไลน์ ภูมิใจไทย โชว์แท็กทีมครบ 61 ส.ส. ลุยแก้รธน. ชงแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ก่อนยุบสภา 17 
8 แนวหน้าออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ไม่เห็นด้วย 'ก้าวไกล'ชงแก้ รธน.หมวด1-2 ย้ า พปชร. คุยอยู่

แก้ตรงไหน 
19 

9 ไทยโพสต์ออนไลน์    'ประวิตร' ไม่เห็นด้วย 'ก้าวไกล' เสนอแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1-2 20 
10 แนวหน้าออนไลน์ ชทพ.หนุนแก้รธน.หากไม่แตะหมวด1-2 ชู‘สสร.’ลูกผสม‘รุ่นใหม-่รุ่นใหญ่’ 21 
11 บ้านเมืองออนไลน์ "วราวุธ" ยัน "ชทพ." หนุนแก้รธน.ไม่กระทบหมวด 1- 2 23 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ 'อภิสิทธิ์' หว่งบ้านเมืองสาหัส หวังแก้ รธน. พ้นจากปัญหา 25 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'อภิสิทธิ์' ห่วงสถานการณ์บ้านเมือง ชม ปชป. ลุยแก้ รธน.  26 
14 ไทยรัฐออนไลน์ "มาร์ค" ห่วงขัดแย้ง ตอกย้ า ต้องแก้ รธน.ปม อ านาจ 250 ส.ว.เลือกนายกฯ 27 
15 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ทาง 5 แพร่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 21 ตั้ง “บอร์ด รธน.” กวาด 250 ส.ว. พ้นสภา 28 
16 คมชัดลึกออนไลน์ “ทิพานัน" ยันทุกฝ่ายจริงใจแก้ไข รธน.วอนทุกม็อบทบทวนเดินขบวน 30 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ทิพานัน' ยันทุกฝ่ายจริงใจแก้ รธน. 'ไม่ล็อกสเปก' 32 
18 เดลินิวส์ออนไลน์ ศาล รธน.นัดลงมติ 'ปารีณา-ศรีนวล' พ้น ส.ส.หรือไม่ 34 
19 มติชนออนไลน์ ‘ปารีณา-ศรีนวล’ ระทึก! ศาล รธน. นัดอ่านค าวินิจฉัย สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. 35 
20 สยามรัฐออนไลน์ “ศาล รธน.” นัดชี้ชะตาสถานะ ส.ส. “ปารีณา-ศรีนวล” 23 ก.ย.นี้ 36 
21 ข่าวสดออนไลน์ ปารีณา’ชิล  ๆไม่กังวลหลังศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัยสถานะ ส.ส. 37 
22 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปารีณา' ไม่กังวล ศาล รธน. รับค าร้องพ้น ส.ส. 38 
23 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณ ร้องกกต.สอบพรรคก้าวไกล เข้าข่ายปฏิปักษ์การปกครองหรือไม่ 39 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
24 แนวหน้าออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ยื่น กกต. สอบยุบพรรค'ก้าวไกล' ฐานชงแก้ รธน. 41 
25 เดลินิวส์ออนไลน์ ร้อง กกต. สอบก้าวไกลชงแก้หมวดกษัตริย์ ส่อเป็นปฏิปักษ์ 43 
26 INN ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” มาตามนัดยื่น กกต. ยุบพรรคก้าวไกล 44 
27 สยามรัฐออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" ยื่น "กกต." สอบ "ก้าวไกล" พร้อมชงศาล รธน. วินิจฉัย 

ปมเตรียมเสนอแก้ รธน. 
45 

28 ไทยโพสต์ออนไลน์ เอาแล้ว! 'พ่ีศร'ี ร้อง กกต. ยื่นศาลยุบพรรคก้าวไกล ชงแก้ รธน.หมวด 47 
29 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” มาตามนัด ยื่น "กกต." สอบ "ก้าวไกล" ส่อเป็นปฏิปักษ์ 49 
30 มติชนออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ส่งศาลรธน. ยุบพรรคก้าวไกล  51 
31 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'พรรคก้าวไกล' ชงแก้ รธน. 53 
32 มติชนออนไลน์ ชทพ. หนุนตั้ง สสร. เปิดทางทุกอาชีพร่วมร่าง รธน.ใหม่  55 
33 แนวหน้าออนไลน์ ชทพ. หนุนแก้ รธน.หากไม่แตะหมวด 1-2  57 
34 มติชนออนไลน์ ภท. ดันแก้ รธน. เข้าสภาสัปดาห์หน้า ยันหลักการ ตั้ง ส.ส.ร.-ยกร่างใหม่ 59 
35 เดลินิวส์ออนไลน์ ภท. ชงร่าง รธน. เข้าสภาสัปดาห์หน้า ตั้ง ส.ส.ร.-ไม่แตะหมวด 1-2 60 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ บนทาง 2 แพร่ง ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักเรียน ประท้วง 61 
2 สยามรัฐออนไลน์ "บิ๊กตู่" รับมือทุกทาง! 62 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ตัดชนวนไม่ให้ไฟลาม 64 
4 ไทยรัฐออนไลน์ นักเรียนนักศึกษาสนใจการเมืองไม่ดีหรือ? 66 
5 ไทยรัฐออนไลน์ หนักใจแทน 68 
6 มติชนออนไลน์ บทบาท รัฐบาล กับรัฐธรรมนูญ บทบาท ของ เยาวชน ปลดแอก 70 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ ความคิดแตกต่างทางการเมือง ต้องมีขอบเขต-เหตุผล 71 
8 ข่าวสดออนไลน์ มุมมอง ความคิด เยาวชน ประชาชน ปลดแอก กับ ความเป็นจริง 74 
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          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันนี้ 20 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการ
พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าว การสืบสวนและไต่สวน         
ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการวินิฉัยค าร้องและปัญหาหรือ       
ข้อโต้แย้ง และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารและ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง) และผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและ
ไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ หนองบัวล าภู นครพนม และ
สกลนคร เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของภารกิจสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ณ โรงแรมอมันตา อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุชีแ้จงเพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการขา่ว การสบืสวนและไตส่วนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
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วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการ   
การเลือกตั้ง และคณะ พบปะหารือกับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค    
ในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
ครั้งแรกตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงค าเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ชั้น 4  
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุเตรยีมความพรอ้มการเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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วันที่ 20 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา          

ประชาสัมพันธ์ฯ ในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เตรยีมความพรอ้มชีแ้จงการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2564 
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ข่าวอ้างอิง 
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19 ส.ค. 2563 14:02 น. 

บิ๊กตู่ ไม่ตอบ สื่อนอก ตะโกนถาม "รู้สึกอย่างไร เด็กเรียกนายกฯเผด็จการ" 

 
วันที่ 19 ส.ค. เมื่อเวลา 11.50 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. นัดแรก ระหว่างที่เดินกลับเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ได้มีกลุ่มผู้สื่อข่าว
ดักรอเพ่ือสัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรี เพ่ือสอบถามถึงผลการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้หันมาโบกมือพร้อมชูสองนิ้ว ให้
กลุ่มผู้สื่อข่าว โดยระหว่างนั้นได้มีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ Channel 4 ซึ่งเป็นทีวีสาธารณะของอังกฤษ ได้ตะโกน
ถามว่า "มีเด็กๆ เรียกว่า ท่านเป็นนายกฯ เผด็จการรู้สึกอย่างไร" ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบค าถาม พร้อมขึ้นตึก
ไทยคู่ฟ้า 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินออกจากห้องประชุมเพ่ือกลับห้อง
ท างาน ที่ตึกบัญชาการ ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าว จึงได้สัมภาษณ์นายวิษณุในประเด็นเดียวกัน และยังถามว่า นายกฯ ระบุว่า 
จะรับฟังเยาวชน เหตุใดจึงไม่รับฟัง นายวิษณุ จึงตอบว่า พวกเราได้ยินและรับฟัง และเมื่อถามว่า เหตุใดนายกฯ จึงไม่
ตอบค าถามที่จะถาม ซึ่งมีหลายค าถามที่ต้องการความชัดเจน นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เพียงแค่คุณเท่านั้นที่นายกฯ ไม่ได้
ตอบ แต่นักข่าวทั้งหมดก็รอกันอยู่และไม่ได้ตอบเช่นกัน เพราะวันนี้มีการประชุม จึงอยากให้ฟังการแถลงข่าวจากรอง
นายรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ของอังกฤษ ได้ระบุกับสื่อมวลชนด้วยกันเองว่า ค าถามของตนเป็น
ค าถามที่นักข่าวต่างประเทศต้องการค าตอบจากนายกรัฐมนตรีไทย และยังมีอีกหลายค าถามที่ต้องการค าตอบ และ
สงสัยว่า ท าไมนายกฯ จึงไม่เดินออกมาตอบ ซึ่งทางกลุ่มสื่อมวลชนไทยได้อธิบายว่า ปกติบริเวณทางเชื่อมระหว่างตึก
ภักดีบดินทร์กับตึกไทยคู่ฟ้า นายกฯ มักจะไม่ได้เดินออกมาตอบ และสิ่งที่ถามนั้น นายกฯ ได้ตอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 
ส.ค. ซึ่งผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก็เข้าใจ 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913557 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dailynews.co.th/politics/790685 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2313532 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/203082 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913557
https://www.dailynews.co.th/politics/790685
https://www.matichon.co.th/politics/news_2313532
https://www.banmuang.co.th/news/politic/203082
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.57 น. 

'บิ๊กตู่'ตอก'สื่อนอก'จุ้นการเมืองไทย ห่วงจลาจล-ปท. ล่ม! 
“บิ๊กตู่” ย้อนถามสื่อนอกประเทศ you ก็มีปัญหาเหมือน I เมินถูกมองเผด็จการ ยันเข้ามาด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตย ถามล้มทั้งหมด-ประเทศล่มสลายนี่หรือคืออนาคต? ขออย่าแตะเรื่องสถาบันฯ ตอกตัวเองยังไม่เคยไป
ก้าวล่วงต่างชาติ 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 
รมว.กลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงของชาติ โดยก่อนแถลงนายกฯ หันไปมองสื่อต่างประเทศคนที่ถามค าถามว่ารู้สึกอย่างไรที่เด็กมองว่า
ตนเองเป็นเผด็จการเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ โดยนายกฯ กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ว่า วันนี้
มีปัญหาทุกประเทศและประเทศของยูในอังกฤษก็มีปัญหาเหมือนกัน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็มีปัญหาเรื่อง
การเมืองด้วย แต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะมุ่งมั่นในการท าหน้าที่ของเราทั้งสองมิติอย่างดีที่สุด ส าหรับเรื่องที่ทุกคนอยากจะ
ทราบคือการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ชุมนุม ซึ่งตนคิดว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยของทุกประเทศ หลายคนมองว่าตนเข้า
มาอย่างไรหรือเป็นเผด็จการ แต่อย่าลืมว่าเราเข้ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย มีรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนที่จะแก้ก็ว่า
กันต่อไปในอนาคต แต่ขออย่าก้าวล่วงในส่วนที่เป็นสถาบันฯ เพราะคิดว่าทุกประเทศก็เผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาด้วยกัน 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สิ่งที่เราเป็นกังวลในขณะนี้คือเกิดสถานการณ์วุ่นวายมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลัง
หรือไม่มีก็ตามอย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว หลายคนก็ระบุว่าไม่เกี่ยวข้อง แต่อยากให้มองให้ไกลถึงอนาคตของพวกเรา
ทุกคน หากสถานการณ์บานปลายไปเรื่อยๆ แล้วทุกคนมุ่งหวังให้เกิดความรุนแรง และให้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสิ่งที่
จะเกิดตามมาคือความไม่สงบเรียบร้อยก็จะกลับไปสู่สถานการณ์เดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 

"วันนี้อยากให้มองว่าเด็กๆ เป็นพลังบริสุทธิ์มีส่วนหนึ่งที่อาจไม่ เข้าใจ ก็ขอให้ทุกคนมองอนาคตเด็กๆ วันหน้า
ด้วย และผมเห็นหัวข้อในการเรียกร้องก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ หลายข้อมีความเป็นไปไม่ได้ แต่อาจจะท าให้เด็กมีความ
คาดหวัง แต่หลายข้อเช่น การยกเลิกการไหว้ครู ไม่ต้องเคารพครู พ่อแม่ก็ไม่ต้องเคารพ ผมถามว่าถ้าไม่ใช่ผมแล้วเป็นคน
อ่ืนที่เข้ามาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ สถานการณ์แบบนี้จะมีใครที่จะแก้ปัญหานี้ได้อีกต่อไป นั่นคือหมายความว่า
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ประเทศเราก็ล่ม สลายแกนน า หลักการ ประเทศชาติล้มไปทั้งหมด สถาบันครอบครัวล้ม สถาบันการศึกษาครูล้มหมด นี่
หรือคืออนาคต"พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันอยากขอร้องสื่อมวลชนว่าการน าเสนอข่าวขยายข่าวหรือรีรันข่าว 
บางครั้งต้องดูข้อเท็จจริงด้วย อย่างไรก็ตามการประเมินสถานการณ์ของเราจะมากหรือน้อยตนให้ความส าคัญทั้งหมดไม่
ว่าจะคนเดียว 10 คน 20 คน หรือเป็นหมื่นคน เพราะทุกคนคือประเทศของเรา และการที่ไปส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหว
ก็ขอให้มองอีกมุมหนึ่ง หากมีคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการให้เกิดความรุนแรงและต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
มากยิ่งขึ้น ตนถามว่ากฎหมายและเจ้าหน้าที่จะท าอย่างไร เมื่อถึงเวลานั้นเด็กเหล่านี้จะเป็นกันชนให้กับคนบางกลุ่ม
หรือไม ่สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายที่จะเกิดกับเด็ก จึงขอให้ทุกคนส านึกในเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วย 
นายกฯ กล่าวอีกว่า ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ห้าม
การชุมนุมเพียงแต่ให้ชุมนุมโดยสันติ ซึ่งไม่ใช่เพียงการใช้อาวุธหรือไม่ใช้อาวุธหรือการใช้ความรุนแรง แต่รวมถึงการกล่าว
ด้วยความอาฆาตมาดร้าย การด่าหยาบคาย เหล่านี้คิดว่าไม่เคยเกิดในสังคมไทย จึงต้องขอร้องสื่อให้หยุด ซึ่งไม่ใช่
หมายถึงการหยุดให้ข่าว แต่ขอให้สื่อช่วยเตือนด้วย และอย่าลืมว่าวันนี้ทุกประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงไม่อยากให้
ใครใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ช่วงที่ประชาชนมีความอ่อนไหว 
 
  อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790757 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/790757
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" 
พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 17.04 น. 

“ดอน” ซัดสื่อนอกยุ่งไทย! ไล่ไปท าอย่างอื่นที่มีประโยชน์ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวถึง
การชุมนุมของนักศึกษาที่ขยายวงไปถึงเด็กมัธยมแล้ว ว่า ต้องถามก่อนว่า นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้เขาประท้วงเรื่องอะไร 
เพราะถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการเมือง ก็ต้องบอกว่า เรามีสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวทีที่จะพูดคุยเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว และ
ถือเป็นพ้ืนที่ที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่เราต้องเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 และตอนนี้เราก็พยายามที่จะฟ้ืน
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-10 ให้ได ้ 

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีองค์กรต่างประเทศหลายองค์กร ออกมาติงรัฐบาล  ว่าไม่ควรท าอะไรรุนแรงกับบรรดาเด็ก 
นิสิต นักศึกษา นายดอน กล่าวว่า เราไม่เคยท าอะไรรุนแรงกับเด็กไทยอยู่แล้ว หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ไทย ก็ไม่เคยท าอะไร
รุนแรง ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็เอาใจใส่ลูกหลานทุกคน  และตนคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือ เขาไม่ต้องมาพูดในเรื่อง
เหล่านี้ เพราะเป็นเรื่องภายในของเรา เรามีวิธี ที่จะดูแล หรือหาทางออก หรือจัดการกันเองได้ 

เมื่อถามต่อว่า เมื่อช่วงเช้ามีสื่อต่างประเทศ สอบถามนายกฯ กรณีท่ีมีเด็กเรียกนายกฯ ว่าเป็นนายกฯ เผด็จการ 
นายดอน กล่าวว่า ผู้สื่อข่าวไทย ต้องไปบอกผู้สื่อข่าวต่างประเทศเหล่านั้น ว่า “ไปท าอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ดีกว่า” เรา
ต้องช่วยกัน คนเหล่านี้เขาก็พยายามที่จะสร้างประเด็น แต่พวกเราก็รู้ดีว่า บ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่สงบสุขดีอยู่แล้ว 
มีระบบการจัดการอยู่แล้ว มีกลไกทางการเมืองที่จะดูแลปัญหาทางการเมืองอยู่แล้ว อย่าปล่อยให้คนชาติอ่ืนมาปั่นป่วน 
มาสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองเราเกิดปัญหา เราต้องเข้าใจจุดนี้ เราถึงจะมีสมาธิ มีเวลาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790764 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000085120 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894379?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics  

https://www.dailynews.co.th/politics/790764
https://mgronline.com/politics/detail/9630000085120
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894379?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894379?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.06 น. 

'จุรินทร์' ตั้ง 7 ประเด็นแก้ รธน. ตีกรอบ ส.ว.-ไม่ก้าวล่วงสถาบัน 
“จุรินทร์” เผยที่ประชุม ส.ส.ปชป. ตั้ง 7 ประเด็นแก้ รธน. เตรียมคุยพรรคร่วมรัฐบาลขอเสียง ส.ส.เซ็นชื่อยื่นญัตติ
ร่างแก้ฉบับ ปชป. ยันไม่ก้าวล่วงสถาบัน ชี้ยังต้องมี ส.ว. แต่ควรตีกรอบบทบาท 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละ
พรรคเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง ว่า  ในการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยังมีความเห็นว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งพรรคมีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นที่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256  และประเด็น
อ่ืนใดที่น าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งข้ึน  

ส่วนประเด็นอ่ืนๆของเราที่นอกจากกรณีมาตรา 256 ประกอบด้วย 1.การให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) 2.สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.การกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ระบบการเลือกตั้งที่ควรยกเลิก
ระบบบัตรใบเดียวซึ่งน าไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก เปลี่ยนเป็นใช้ระบบบัตรลงคะแนน 2 ใบ เพ่ือให้ประชาชน
มีทางเลือก และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 

5.การแก้ปัญหาการตรวจสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีหากมีผู้
ร้องเรียนกับการท างานของ ป.ป.ช. โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 บัญญัติให้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา ซึ่งเรากังวลเรื่อง
นี้ เพราะการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้ประธานรัฐสภาว่าต้องเป็นส.ส.จากฝ่ายรัฐบาล อาจท าให้เกิดปัญหาได้ เราจึงคิดว่า
ควรใช้กลไกอ่ืนๆที่มีความเป็นกลางมากกว่า อาทิ ที่ประชุมศาลฎีกา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบป.ป.ช. 6.การแก้ไขบท
เฉพาะกาล  ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้ตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์น าไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะแก้ไขใน
รายละเอียดอย่างไรบ้าง 

เมื่อถามว่าการที่นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่างร่วมกัน มาเป็นให้แต่
ละพรรคเสนอร่างของตัวเอง เป็นเพราะแต่ละพรรคมีความคิดเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่ต้องการจะแก้ไข ใช่
หรือไม่  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ตัวแทนไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล  ขณะเดียวกัน 
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เราไม่สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเองได้ เพราะเรามีส.ส. 52 เสียง แต่การยื่นญัตติต้องใช้เสียงส.ส. 98-100 เสียง 
เราจึงต้องอาศัยเสียง ส.ส.ของพรรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ร่วมรัฐบาล 

ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 
พระมหากษัตริย์ เกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่
สนับสนุนอะไรก็ตามท่ีจะน าไปสู่การก้าวล่วงสถาบัน   

เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะน าข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก 3 ข้อ และ 1 ความฝัน มา
พิจารณาด้วยหรือไม่  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  อย่างน้อยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นตรงกันและ
ชัดเจนมาตั้งแต่ต้น  ส่วนประเด็นอ่ืนๆที่เป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนอยู่แล้ว 
และเราสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย   

ต่อข้อถามถึงข้อเรียกร้องที่ให้ยกเลิกวุฒิสภาแล้วไปใช้รูปแบบสภาเดี่ยว  นายจุรินทร์ กล่าวว่า  พรรค
ประชาธิปัตย์เห็นว่ายังจ าเป็นต้องมีวุฒิสภา แต่ต้องจ ากัดขอบเขตของบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาว่าให้มีหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้หารือถึงเรื่องที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.). 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790704 
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วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 14:17 น. 

 “จุรินทร”์ เผยที่ประชุม ปชป. เสนอแก้ ม.256 ชี้ ส.ว.ยังจ าเป็น แต่ต้องจ ากัดบทบาท 
 

 
  

 
“จุรินทร์” เผยที่ประชุม ส.ส.ปชป. เสนอแก้รธน. ม. 256 กับ 6 ประเด็น เตรียมคุยพรรคร่วม รบ. ขอเสียงสนับสนุน
ญัตติร่างแก้ฉบับประชาธิปัตย์ ชี้ ส.ว.ยังมีความจ าเป็นแต่ต้องจ ากัดบทบาท 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่ละ
พรรคเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง ว่า ในการประชุมส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้หารือ
ถึงเรื่องนี้ และมีความเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งพรรคมีจุดยืนชัดเจนมาตั้งแต่ต้นที่ต้องการให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และประเด็นอ่ืนใดที่น าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น พรรคยินดีสนับสนุน 
นอกจากนี้ที่ประชุม ส.ส.พรรคมอบหมายให้ตัวแทนของพรรคที่อยู่ในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิป
รัฐบาล) และในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไข เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ไปเร่งการท างานเพ่ือให้ออกข้อสรุปโดยเร็ว 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นอ่ืนๆของเราที่นอกจากกรณีมาตรา 256 ประกอบด้วย 1.การให้มีสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 2.สิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.การกระจายอ านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ระบบการ
เลือกตั้งที่ควรยกเลิกระบบบัตรใบเดียวซึ่งน าไปสู่ผลการเลือกตั้งที่เป็นเบี้ยหัวแตก เปลี่ยนเป็นใช้ระบบบัตรลงคะแนน 2 
ใบ เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือก และสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 5.การแก้ปัญหาการตรวจสอบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีหากมีผู้ร้องเรียนกับการท างานของ ป.ป.ช. โดย
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 บัญญัติให้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา ซึ่งเรากังวลเรื่องนี้ เพราะการที่รัฐธรรมนูญก าหนดให้
ประธานรัฐสภาว่าต้องเป็นส.ส.จากฝ่ายรัฐบาล อาจท าให้เกิดปัญหาได้ เราจึงคิดว่าควรใช้กลไกอ่ืนๆที่มีความเป็นกลาง
มากกว่า อาทิ ที่ประชุมศาลฎีกา เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบป.ป.ช. 6.การแก้ไขบทเฉพาะกาล ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้
ตัวแทนของพรรค น าไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะแก้ไขในรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

เมื่อถามว่าการที่นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่างร่วมกัน มาเป็นให้แต่
ละพรรคเสนอร่างของตัวเอง เป็นเพราะแต่ละพรรคมีความคิดเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่ต้องการจะแก้ไข ใช่หรือไม่ 
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นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้มอบหมายให้ตัวแทนไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกัน เราไม่
สามารถยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเองได้ เพราะเรามีส.ส. 52 เสียง แต่การยื่นญัตติต้องใช้เสียงส.ส. 98-100 เสียง เราจึง
ต้องอาศัยเสียง ส.ส.ของพรรคอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่ร่วมรัฐบาล 

เมื่ออถามว่ากังวลหรือไม่ต่อกรณีที่พรรคก้าวไกลจะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 
พระมหากษัตริย์ เกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ ชัดเจนว่าไม่
สนับสนุนอะไรก็ตามท่ีจะน าไปสู่การก้าวล่วงสถาบัน 

ต่อข้อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะน าข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอก 3 ข้อ และ 1 ความฝัน มา
พิจารณาด้วยหรือไม่ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อย่างน้อยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นตรงกันและ
ชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ส่วนประเด็นอ่ืนๆที่เป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนอยู่แล้ว 
และเราสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนข้อเรียกร้องที่ให้ยกเลิกวุฒิสภา แล้วไปใช้
รูปแบบสภาเดี่ยว นายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ เห็นว่ายังจ าเป็นต้องมีวุฒิสภา(ส.ว.) แต่ต้องจ ากัดขอบเขต
ของบทบาทและภารกิจของส.ว.ว่าให้มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้เรายังไม่ได้
หารือถึงเรื่องท่ีมาของส.ว. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2313870 
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.46 น. 

'เสี่ยหนู' ชงแรงเชียร์ 'ยุบสภา' คืนอ านาจกลับสู่ประชาชน 

 
 

เมื่อวันที่19 ส.ค. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยส.ส.ของพรรคทั้ง 61 คน แถลงถึงข้อเสนอของพรรคต่อกรณีข้อเรียกร้องของภาคประชาชน 
ว่า 1.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ท าหน้าที่กร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรองตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2.พรรคเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็นลักษณะส าคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3.พรรคเสนอให้ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชน มีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้
รัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยพรรคภูมิใจไทยมีความมุ่งหมายต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
3.1รัฐธรรมนูญต้องสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาค ในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคเอกชน โดยรัฐ
ต้องเป็นผู้สนับสนุนให้มีการอ านวยความสะดวก และเปิดกว้างในการประกอบอาชีพ พร้อมลดอ านาจในการควบคุมที่
เป็นลักษณะการสกัดกั้น และสร้างเงื่อนไข ที่ท าให้ประชาชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพสุจริต ซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ 3.2รัฐธรรมนูญต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากที่สุด 3.3
รัฐธรรมนูญต้องสนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด 

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า 4. พรรคภูมิใจไทยพร้อมให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของส.ส.ร. เมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนแล้วพรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อเสนอ
ของภาคประชาชน 5. พรรคไม่สนับสนุนการคุกคามผู้เห็นต่างทุกกรณี เพราะการรับฟังความเห็นต่างเป็นลักษณะส าคัญ
ของระบอบประชาธิปไตย 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790710 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/790710
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วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 14:09 น. 

ภูมิใจไทย โชว์แท็กทีมครบ 61 ส.ส. ลุยแก้รธน. ชงแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ก่อนยุบสภา 
 

 
 
ภท. น า 61 ส.ส.โชว์จุดยืนแก้รธน. ชงแก้ ม.256 หนุนตั้งสสร. ก่อนยุบสภา อู้อ้ีปิดสวิตช์ ส.ว. โยนให้เป็นหน้าที่สภา
รา่งฯพิจารณา 

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 19 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่า
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส.ของพรรคทั้ง 61 คน แถลงถึงข้อเสนอของพรรค
ต่อกรณีข้อเรียกร้องของภาคประชาชน ว่า 1.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ท าหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ และเสนอให้รัฐสภาพิจารณารับรอง
ตามกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.พรรคเห็นว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องไม่กระทบหมวด 1 และ หมวด 2 อันเป็น
ลักษณะส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.พรรคเสนอให้ส.ส.ร.ที่มา
จากประชาชน มีความเป็นอิสระในการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน เพ่ือให้ได้รัฐธรรมนูญที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีความมุ่งหมายต่อการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 3.1.รัฐธรรมนูญต้องสร้าง
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ในการประกอบอาชีพของประชาชน และภาคเอกชน โดยรัฐต้องเป็นผู้สนับสนุนให้มีการ
อ านวยความสะดวก และเปิดกว้างในการประกอบอาชีพ พร้อมลดอ านาจในการควบคุมที่เป็นลักษณะการสกัดกั้น และ
สร้างเงื่อนไข ที่ท าให้ประชาชนมีความไม่เท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพสุจริต ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็น
เครื่องมือแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ 3.2.รัฐธรรมนูญต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยเฉพาะด้าน
สาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากที่สุด 3.3.รัฐธรรมนูญต้องสนับสนุนให้
มีการกระจายอ านาจการบริหาร และงบประมาณ ไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด 

นายอนุทินกล่าวต่อว่า 4.พรรคภูมิใจไทยพร้อมให้การสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของส.ส.ร. เมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนแล้ว พรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และข้อเสนอ
ของภาคประชาชน 5.พรรคไม่สนับสนุนการคุกคามผู้เห็นต่างทุกกรณี เพราะการรับฟังความเห็นต่างเป็นลักษณะส าคัญ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/100-%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/100-%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/100-%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg
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ของระบอบประชาธิปไตย และ 6.การสนับสนุนข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาลเร่งด่วนของรัฐบาลในข้อ 12 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาว่า สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น
ของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องอ านาจและที่มาของส.ว. นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจ
ไทยสนับสนุนให้มีส.ส.ร.ที่จะท าหน้าที่พิจารณา และก าหนดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะน าเสนอต่อรัฐสภาต่อไป 

ด้าน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ส าหรับการยื่นญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในส่วนของพรรคนั้น ตามรัฐธรรมนูญก าหนดว่าการยื่นญัตติแก้ไขจะต้องใช้เสียงส.ส.ไม่น้อยกว่า 
100 คน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีส.ส. 61 คน จ าเป็นต้องหาสมาชิกจากพรรคการเมืองอ่ืนที่มีแนวทางเดียวกับเราในการ
แก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีส.ส.ร. ดังนั้น หากส.ส.จากพรรคการเมืองอ่ืนที่มีแนวคิดเดียวกับเราก็สามารถมาร่วม
ลงชื่อด้วยได้ คาดว่าจะได้รายชื่อครบตามจ านวนภายในสัปดาห์นี้ และจะยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจ
ไทยต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าคือวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ และหากพรรคการเมือง
อ่ืนมีการเสนอร่างแก้ไขของตัวเอง หากมีแนวทางท่ีตรงกับพรรคภูมิใจไทย เราก็อาจไปร่วมลงชื่อด้วยได้ 

เมื่อถามถึงการแก้ไขอ านาจและที่มาของส.ว. นายภราดรกล่าวว่า จุดยืนของพรรคคือแก้มาตรา 256 เพ่ือให้มี
ส.ส.ร. และเม่ือมีส.ส.ร.แล้วก็ข้ึนอยู่กับการพิจารณาว่าจะออกไปแนวทางใด โดยพรรคภูมิใจไทยจะไม่ขอแสดงความเห็น
เรื่องนี้ เพราะเหมือนเราไปแทรกแซงการท าหน้าที่ของส.ส.ร.ล่วงหน้า 
ด้าน นายชาดา ไทยเศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเริ่มจากมาตรา 256 เพ่ือ
เป็นหัวเรื่องที่จะแก้ไขประเด็นอ่ืนๆ ตามมา ซึ่งหากไม่มีสภาจะไม่สามารถแก้ไขมาตรา 256 ได้ ดังนั้น สภาต้องคงอยู่
เพ่ือให้การแก้ไขสามารถท าได้จนมีส.ส.ร. เพ่ือรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2313856 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/512727 
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2313856
https://www.naewna.com/politic/512727
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วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.20 น. 

'บิ๊กป้อม' ไม่เห็นด้วย 'ก้าวไกล'ชงแก้ รธน.หมวด1-2 ย้ า พปชร. คุยอยู่แก้ตรงไหน 
 

 
 

เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคก้าวไกล เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 
2 จะท าให้เกิดปัญหาในภาพรวมหรือไม่ เพราะเป็นหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่า เรื่ องนี้ต้องคุยกันก่อน เพราะทาง
พรรคพลังประชารัฐก็ก าลังไปคุยกันอยู่ว่าจะมีการแก้อะไรบ้าง 

เมื่อถามว่า มาตราดังกล่าวค่อนข้างอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชน  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ส่วนตัวตนก็ไม่
เห็นด้วย แต่เดี๋ยวต้องดู ซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ก็ต้องมาดูกัน 

เมื่อถามว่า ในอนาคตยังจ าเป็นต้องใช้เสียง ส.ว.250 เสียง ในการเลือกนายกฯ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็
ต้องดู ให้เขาคุยกันก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512733 
  

https://www.naewna.com/politic/512733
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19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:08 น.    

   'ประวิตร' ไม่เห็นด้วย 'ก้าวไกล' เสนอแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1-2 
   

 
 

19 ส.ค.2563 -  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 จะท าให้เกิดปัญหาในภาพรวม
หรือไม่ เพราะเป็นหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่า เรื่องนี้ต้องคุยกันก่อน เพราะพรรค พปชร.ก็ก าลังไปคุยกันอยู่เรื่อง
ของการที่จะแก้อะไรบ้าง  
เมื่อถามว่า มาตราดังกล่าวค่อนข้างอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชน  พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วย 
แต่เดี๋ยวต้องดู ส่วนในรายละเอียดต่างๆ ก็ต้องมาดูกัน 

ถามอีกว่าในอนาคตยังจ าเป็นต้องใช้เสียง ส.ว. 250 เสียง ในการเลือกนายกฯ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 
ก็ต้องดู ให้เขาคุยกันก่อน 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74917 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/175855 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913704 
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/74917
https://siamrath.co.th/n/175855
https://www.thairath.co.th/news/politic/1913704
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วันพฤหัสบดี ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.49 น. 

ชทพ.หนุนแก้รธน.หากไม่แตะหมวด1-2 ชู‘สสร.’ลูกผสม‘รุ่นใหม่-รุ่นใหญ่’ 

 
 

20 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคชาติไทย
พัฒนาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จากการที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่เมื่อปี 
2538 สมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงคิดว่าแนวทางการใช้ ส.ส.ร. จะเป็นแนวทางเดินที่จะช่วยลด
แรงกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และหลายฝ่ายก็เรียกหาอยู่ แต่การที่จะมี ส.ส.ร. ต้องมีเงื่อนไขว่าในหมวด
ที่ 1 และหมวดที่ 2 นั้น จะต้องไม่มีการปรับปรุง จะต้องไม่ไปแตะต้องเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยเคารพนับถือ 

นายวราวุธ ระบุว่า ในส่วนการแก้ไขมาตราอ่ืนนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่มาของวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องมาหารือกันเพราะก่อน
หน้านี้ที่มี ส.ว. ชุดปัจจุบันก็เกิดข้อครหาขึ้น แต่เมื่อมี ส.ว. ที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาในสมัยนั้น ทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็
จ าได้ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสภาผัวเมีย สภาพ่อลูกบ้าง ก็เกิดข้อครหาเช่นกัน ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ทาง ส.ส.ร. 
จะต้องนั่งถกกันให้ดีว่าจะเอาอย่างไร จะเลือกหรือไม่เลือก ต่างกันอย่างไร จะสอบถามความเห็นทั่วประเทศผ่าน
ประชามติหรือไม่ เพราะเราทุกคนเห็นมากันหมดแล้ว ทั้งเลือกตั้ง ส.ว. แต่งตั้ง ส.ว. ดังนั้นวันนี้จึ งต้องถามสังคมไทยว่า
เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง สังคมไทยอยากได้แบบไหน คนไทยคิดว่าอย่างไร กลไกเหล่านี้ต้องเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ร. ที่จะ
ตัดสินว่าที่มาของ ส.ว. จะเป็นอย่างไร ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญคือการหาที่มาของ ส.ส.ร. จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

“พรรคชาติไทยพัฒนา เห็นว่าถึงอย่างไรก็ต้องมี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพราะในหลายๆ
ประเทศจะต้องมี 2 สภาเอาไว้คานกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และแน่นอนว่า ส.ส.ร. จะต้องประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ 
น้องๆที่ออกมาแสดงความเห็นกันมากมายในขณะนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีตัวแทนของพวกเขาขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกัน
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่าก็ต้องมีคนรุ่นใหญ่อยู่ด้วยเช่นกัน อย่างที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเคยพูดไว้ว่า
ประเทศชาติถ้าไม่มีคนรุ่นใหญ่ รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้ แต่ถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริม เราก็ไม่สามารถจะ
เดินต่อไปข้างหน้าได้ ดังนั้น ส.ส.ร. จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผสมผสานกัน ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่เข้าด้วยกัน เหมือนที่
พรรคชาติไทยพัฒนาท าอยู่ทุกวันนี้ และคนรุ่นใหญ่จะต้องยอมรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็
ต้องพยายามเข้าใจคนรุ่นใหญ่ด้วยเช่นกันว่าที่มาที่ไปของแนวความคิดต่างๆนั้นมาได้อย่างไร” นายวราวุธ กล่าว 
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นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า ที่ส าคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เราท ามาหลาย 10 ครั้งแล้ว ดังนั้นจะต้อง
ตั้งเป้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการบริบทของสังคมไทยในอนาคตหลังจากโควิด -19 
แล้วเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ต้องถอยกลับมาดูว่าเป้าประสงค์ของ ส.ส.ร. ชุดที่จะมีขึ้นนั้นควรจะออกมาในรูปแบบใด แต่
อย่างไรก็ตาม ส.ส.ร. จะต้องมีความเป็นอิสระ เหมือนในสมัยที่นายบรรหารท านั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนทุก
สาขาอาชีพที่เข้ามา และได้ให้อิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ จึงเป็นความส าคัญว่าถ้ามีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา ทั้งคน
รุ่นใหม่และรุ่นใหญ่นั้น ในนาทีนี้แรงกดดันทางการเมืองที่มีขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ เกิดขึ้นโดยการใช้อารมณ์เป็นตัว
ตั้งอยู่พอสมควร ดังนั้นการจะตั้ง ส.ส.ร. จากนี้อย่าเพ่ิงท าด้วยความสะใจ อย่าเ พ่ิงใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน เพราะถ้าใช้
อารมณ์เป็นตัวตัดสินแล้วรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาด้วยการใช้อารมณ์ 

ทั้งนี้ ตนจึงได้เน้นว่าทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่หากมีการประชุม ก็ต้องเข้าใจความต้องการ และเข้าใจในเหตุผลซึ่งกัน
และกัน เพราะไม่เช่นนั้นถ้ารุ่นใหญ่จะเอาแต่ตัวเอง ว่าที่ผ่านมาจะเอาแบบนี้ก็คงไม่เกิดประโยชน์ หรือถ้ารุ่นใหม่บอกว่า
จะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ มันก็จะไม่จบ และออกมาบูดๆ เบี้ยวๆ ดังนั้น ต้องคัดเลือกคนที่เข้ามา ท าหน้าที่ ส.ส.ร.ให้ดี 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอแนะให้น าข้อดีของรัฐธรรมนูญปี 2540 มาปรับใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงและธรรมนูญฉบับใหม่นี้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ฉบับปี 2540 
ข้อดีก็มีมาก แต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกัน แม้แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันข้อดีก็มีข้อด้อยก็เยอะ ดังนั้นถ้า
จะน าข้อดีของแต่ละฉบับมารวมกัน แล้วศึกษาข้อด้อยของแต่ละฉบับว่าเป็นอย่างไรคงต้องเป็นบทบาทของ ส.ส.ร.ที่
จะต้องพิจารณาแนวทางด าเนินการ 

เมื่อถามว่าบางพรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ตามข้อเสนอของภาคประชาชน พรรคชาติไทย
พัฒนาเห็นอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า คงต้องมาดูกันว่าเมื่อถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อแก้แล้วออกมาใช้ แล้วสภา
ชุดนี้มีเวลาเหลืออีกเท่าไร รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมการตามรัฐธรรมนูญนั้น มีเวลาเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นยัง
ตอบในขณะนี้ไม่ได้ จึงต้องดูสถานการณ์ในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างเสร็จว่าจะด าเนินการกันอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะหารือเรื่องแก้ไขแล้วธรรมนูญเมื่อไร นายวราวุธ กล่าวว่า ทราบว่าในวันเดียวกัน
นี้จะมีการพูดคุยหารือกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งทางพรรคชาติไทยพัฒนาได้มอบหมายให้นายนิกร จ านง ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา และผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นตัวแทนร่วมหารือ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512915 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.27 น. 

"วราวุธ" ยัน "ชทพ." หนุนแก้รธน.ไม่กระทบหมวด 1- 2 
 

 
 

"วราวุธ" ยัน "ชทพ." หนุนแก้รธน. ชี้ ตั้งส.ส.ร.-แก้ที่มาส.ว. ชู เงื่อนไข แก้โดยไม่กระทบหมวด1 และ 2 
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของ พรรคชาติไทยพัฒนาใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จากการที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่เมื่อปี 2538 สมัยที่
นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงคิดว่าแนวทางการใช้ส.ส.ร.นั้น จะเป็นแนวทางเดินที่จะสามารถท าให้ช่วย
ลดแรงกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และหลายฝ่ายก็เรียกหาอยู่ แต่การที่จะมีส.ส.ร. ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าใน
หมวดที่ 1 และหมวดที2่ นั้นจะต้องไม่มีการปรับปรุง จะต้องไม่ไปแตะต้องเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยเคารพนับถือ 

ในส่วนการแก้ไขมาตราอ่ืนนั้นไม่ว่าจะเป็นที่มาของวุฒิสภา(ส.ว.) ก็ต้องมาหารือกันเพราะก่อนหน้านี้ที่มีส.ว. ชุด
ปัจจุบันก็เกิดข้อครหาขึ้น แต่เมื่อมีส.ว. ที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาในสมัยนั้นทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็จ าได้ว่ามีการตั้ง
ข้อสังเกตว่าเป็นสภาผัวเมีย สภาพ่อลูกบ้าง ก็เกิดข้อครหาเช่นกัน ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ทาง ส.ส.ร. จะต้องนั่งถกกันให้ดี
ว่าจะเอาอย่างไร จะเลือกหรือไม่เลือก ต่างกันอย่างไร จะสอบถาม ความเห็นทั่วประเทศผ่านประชาชนหรือไม่ เพราะ
เราทุกคนเห็นมากันหมดแล้วทั้งเลือกตั้งส.ว. แต่งตั้งส.ว.   ดังนั้นวันนี้จึงต้องถามกับสังคมไทยว่า เลือกตั้งหรือไม่ เลือก
สังคมไทยอยากได้แบบไหน  คนไทยคิดว่าอย่างไร กลไกเหล่านี้ ต้องเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ร. ที่จะตัดสินว่าที่มาของส.ว. จะ
เป็นอย่างไร ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญคือการหาที่มาของ ส.ส.ร. จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

พรรคชาติไทยพัฒนา เห็นว่าถึงอย่างไรก็ต้องมี2 สภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพราะในหลายๆ
ประเทศจะต้องมีสองสภาเอาไว้คานกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกันและแน่นอนว่าส.ส.ร.จะต้องประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ 
น้องๆที่ออกมาแสดงความเห็นกันมากมายในขณะนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีตัวแทนของพวกเขาขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกัน
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่าก็ต้องมีคนรุ่นใหญ่อยู่ด้วยเช่นกัน อย่างที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเคยพูดไว้ว่า
ประเทศชาติถ้าไม่มีคนรุ่นใหญ่ รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้ แต่ถ้าหากไม่มีคนรุ่นใหม่ เข้ามาเสริมเราก็ไม่
สามารถจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ ดังนั้น ส.ส.ร. จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผสมผสานกัน ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่เข้าด้วยกัน 
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เหมือนที่พรรคชาติไทยพัฒนาท าอยู่ทุกวันนี้ และคนรุ่นใหญ่จะต้องยอมรับฟังความเห็น คนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันคนรุ่น
ใหม่เองก็ต้องพยายามเข้าใจคนรุ่นใหญ่ด้วยเช่นกันว่าที่มาที่ไปของแนวความคิดต่างๆนั้นมาได้อย่างไร 

และท่ีส าคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราท ามาหลาย 10 ครั้งแล้ว ดังนั้นจะต้องตั้งเป้าในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการบริบทของสังคมไทยในอนาคตหลังจากโควิด -19 แล้วเป็นอย่างไรบ้าง 
แล้วก็ต้องถอยกลับมาดูว่าเป้าประสงค์ของ ส.ส.ร. ชุดที่จะมีขึ้นนั้นควรจะออกมาในรูปแบบใด แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส.ร. 
จะต้องมีความเป็นอิสระ เหมือนในสมัยที่นายกบรรหารท านั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนทุกสาขาอาชีพที่เข้ามา 
และได้ให้อิสระ ในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเป็นความส าคัญว่าถ้ามี การตั้งส.ส.ร.ขึ้นมา ทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่น
ใหญ่นั้นในนาทีนี้แรงกดดันทางการเมืองที่มีขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เกิดขึ้นโดยการใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งอยู่พอสมควร 
ดังนั้นการจะตั้ง ส.ส.ร. จากนี้อย่าเพ่ิงท าด้วยความสะใจ อย่าเพ่ิง เอาเพ่ือใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน เพราะถ้าใช้อารมณ์
เป็นตัวตัดสินแล้วรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาด้วยการใช้อารมณ์  

ถึงได้เน้นว่าทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่หากมีการประชุมก็ต้องเข้าใจความต้องการ และเข้าใจในเหตุผลซึ่งกันและกัน 
เพราะไม่เช่นนั้นถ้ารุ่นใหญ่จะเอาแต่ตัวเอง ว่าที่ผ่านมาจะเอาแบบนี้ก็คงไม่เกิดประโยชน์ หรือถ้ ารุ่นใหม่บอกว่าจะต้อง
เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ มันก็ จะไม่จบและออกมาบูดๆ เบี้ยวๆ ดังนั้น ต้องคัดเลือกคนที่เข้ามา ท าหน้าที่ ส.ส.ร.ให้ดี 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอแนะให้น าข้อดีของรัฐธรรมนูญปี40 มาปรับใช้ในการ แก้ไข
ปรับปรุงและธรรมนูญฉบับใหม่นี้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ทุกฉบับมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ฉบับปี40 ข้อดีก็
มีมาก แต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกัน  แม้แต่รัฐธรรมนูญปี 60 ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันข้อดีก็มีข้อด้อยก็เยอะ ดังนั้นถ้าจะน าข้อดี
ของแต่ละฉบับมารวมกัน แล้วศึกษาข้อด้อยของแต่ละฉบับว่าเป็นอย่าง ไรคงต้องเป็นบทบาทของ ส.ส.ร.ที่จะต้อง
พิจารณาแนวทางด าเนินการ 

เมื่อถามว่าบางพรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ตามข้อเสนอของภาคประชาชน 
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า คงต้องมาดูกันว่าเมื่อถึงวันที่รับธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อแก้แล้ว
ออกมาใช้ แล้วสภาชุดนี้มีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่  รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมการตามรัฐธรรมนูญนั้น มีเวลา
เพียงพอหรือไม่ ดังนั้นยังตอบในขณะนี้ไม่ได้ จึงต้องดูสถานการณ์ในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างเสร็จว่าจะด าเนินการกัน
อย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะหารือเรื่องแก้ไขแล้วธรรมนูญเมื่อไหร่ นายวราวุธ กล่าวว่า ทราบว่าในวัน
เดียวกันนี้จะมีการพูดคุยหารือกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งทางพรรคชาติไทยพัฒนาได้มอบหมายให้นายนิกร 
จ านง ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคชาติไทยพัฒนา และผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นตัวแทนร่วมหารือ  
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/203170  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/203170
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 17.21 น. 

'อภิสิทธิ์' ห่วงบ้านเมืองสาหัส หวังแก ้รธน. พ้นจากปัญหา 

“อภิสิทธิ์” ห่วงสถานการณ์บ้านเมืองสาหัส ชม ปชป. ลุยแก้ รธน. หวังพา ปท.พ้นจากปัญหาเดิมๆ ย้ าพรรคต้อง

เป็นหลักให้ประชาชน 

 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ขึ้นกล่าว
บนเวทีภายในงานเลี้ยงอาหารค่ าที่ใช้ชื่อว่า “ประชาธิปัตย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล  เมื่อคืน
วันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งคณะรัฐมนตรีของพรรค คณะผู้บริหารและแกนน าพรรค รวมถึงส.ส. อดีต ส.ส.ของพรรค 
มาร่วมงาน  โดยนายอภิสิทธิ์ ได้เล่าถึงการที่ตนตัดสินใจลาออกจากต าแหน่ง ส.ส. เพราะต้องการย้ าการไม่เห็นด้วยกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่จะสร้างปัญหาต่างๆตามมา และการที่ตนไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกสมัย เพราะไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอ านาจที่จะน าให้ประเทศเกิดปัญหา และวันนี้ได้เกิดข้ึนแล้ว ซึ่ง
เห็นได้จากสภาพสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมาก  แต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมติว่าให้ไป
เข้าร่วมรัฐบาล ตนยอมรับมตินี้ เพราะตนเป็นสมาชิกพรรค 
              นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า  เรื่องดังกล่าวเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมรัฐบาล และ
ตนเคยบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย แต่หัวใจไม่ได้อยู่ที่มาตรา 256 เพราะสิ่งส าคัญ คือ
กรณีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน ที่มีสิทธิ์ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
มาก  ดังนั้น เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพ่ือให้พ้นจากปัญหาต่างๆ ส าหรับการด าเนินการของพรรคในเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนเห็นว่าท าได้ดี และไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคขนาดไหน เราต้องเป็นหลักให้กับ
ประชาชนและประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790772 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/790772


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

26 

 

 

 

19 สงิหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:05 น.  

 'อภิสิทธิ์' ห่วงสถานการณ์บ้านเมือง ชม ปชป. ลุยแก้ รธน. ย้ าพรรคต้องเป็นหลักให้ประเทศ 
   

 
 

19 ส.ค.63 - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ขึ้นกล่าวบน
เวทีภายในงานเลี้ยงอาหารค่ าที่ใช้ชื่อว่า “ประชาธิปัตย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล เมื่อคืนวันที่ 18 
ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งคณะรัฐมนตรีของพรรค คณะผู้บริหารและแกนน าพรรค รวมถึงส.ส. อดีต ส.ส.ของพรรค มา
ร่วมงาน 

โดยนายอภิสิทธิ์ ได้เล่าถึงการที่ตนตัดสินใจลาออกจากต าแหน่ง ส.ส. เพราะต้องการย้ าการไม่เห็นด้วยกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่จะสร้างปัญหาต่างๆตามมา และการที่ตนไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็น
นายกรัฐมนตรีอีกสมัย เพราะไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอ านาจที่จะน าให้ประเทศเกิดปัญหา และวันนี้ได้เกิดข้ึนแล้ว ซึ่ง
เห็นได้จากสภาพสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมติว่าให้ไปเข้า
ร่วมรัฐบาล ตนยอมรับมตินี้ เพราะตนเป็นสมาชิกพรรค 

นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้าร่วมรัฐบาล และตนเคย
บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย แต่หัวใจไม่ได้อยู่ที่มาตรา 256 เพราะสิ่งส าคัญ คือกรณี
ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน ที่มีสิทธิ์ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่าง
มาก ดังนั้น เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพ่ือให้พ้นจากปัญหาต่างๆ ส าหรับการด าเนินการของพรรคในเรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนเห็นว่าท าได้ดี และไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคขนาดไหน เราต้องเป็นหลักให้กับ
ประชาชนและประเทศ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/74944  

https://www.thaipost.net/main/detail/74944
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19 ส.ค. 2563 19:15 น. 

"มาร์ค" ห่วงขัดแย้ง ตอกย้ า ต้องแก้ รธน.ปม อ านาจ 250 ส.ว.เลือกนายกฯ 

 
 

วันที่ 19 ส.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อค่ าวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต
นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ าที่รัฐมนตรีในส่วนของพรรค สลับกันจัด
รายเดือน ซึ่งจัดโดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ถึงคิวจัดเลี้ยงที่ โรงแรมเดอะ สุโกศล โดยใช้ชื่อว่า 
"ประชาธิปัตย์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ภายในงานมีรัฐมนตรีของพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค แกนน าพรรค ส.ส. 
อดีต ส.ส. อดีต ส.ก อดีต ส.ข. และตัวแทนสาขาพรรค ราว 150 คน ร่วมงาน 

โดย นายอภิสิทธิ์ กล่าวเปิดใจตอนหนึ่งว่า เหตุที่ตนตัดสินใจลาออกจากต าแหน่ง ส.ส. เพราะต้องการย้ าถึงการ
ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่จะสร้างปัญหาตามมา รวมถึงการที่ตนประกาศจุดยืนไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรี อีกสมัย เพราะไม่ต้องการให้มีการสืบทอดอ านาจ เพราะจะเป็นต้นเหตุของความ
ขัดแย้งรอบใหม่ ที่จะท าให้ประเทศเกิดปัญหา และจนถึงวันนี้ก็ได้เกิดสิ่งที่ตนคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นจริง คือ 
สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ มีมติพรรคว่า ไปเข้าร่วม
รัฐบาล ตนก็ยอมรับมตินี้ เพราะตนเป็นสมาชิกพรรค 

นายอภิสิทธิ์ ยังกล่าวต่อถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเข้า
ร่วมรัฐบาลของพรรค ทั้งนี้ ตนเคยบอกว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย และหัวใจก็ไม่ได้อยู่ที่ 
มาตรา 256 เพราะสิ่งส าคัญ คือ กรณีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ านาจ แต่กลับมี
สิทธิ์ร่วมโหวตลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี จุดนี้ต่างหากที่เราต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพ่ือให้พ้นจากปัญหาต่างๆ แต่
น่าเสียดายที่พรรคไม่ได้ด าเนินการเรียกร้องจุดนี้ต่อเนื่อง ทั้งท่ี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคแรกที่รณรงค์ชูเรื่องขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาก่อน เรากลับปล่อยให้พรรคอ่ืนชิงการน าในเรื่องนี้ จึงขอให้คนของพรรคมีความกล้าหาญที่จะท าเรื่อง นี้ 
ซึ่งไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคขนาดไหน ขอย้ าว่าพรรคเราต้องกล้าหาญที่ยืนหยัดในการท าหน้าที่เพ่ือความ
ถูกต้อง และต้องเป็นหลักให้กับประชาชนและประเทศ เพราะพรรคเราอยู่ ได้มาถึงทุกวันนี้ เพราะจุดยืนด้าน
ประชาธิปไตยท่ีชัดเจน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913869 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913869
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วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 - 07:12 น. 

ทาง 5 แพร่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 21 ตั้ง “บอร์ด รธน.” กวาด 250 ส.ว. พ้นสภา 
 

 
 

รัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับที่ 20กลายเป็นชนวนความขัดแย้ง-เชื้อไฟการชุมนุมของนักเรียน นิสิตและนักศึกษา 
จาก “ม็อบมุ้งม้ิง” ยกระดับ-จุดติดเป็นแนวร่วม “ประชาชนปลดแอก” เผด็จการ 3 ป. 

การถอดสลักระเบิดเวลา 3 ข้อเรียกร้อง ได้แก่ 1.การหยุดคุกคามประชาชน 2.การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
และ 3.การยุบสภา ที่ม ี“รัฐธรรมนูญฉบับที่ 21” เป็น “ประตูทางออก” ก าลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทุกชนชั้น-ทุก
แห่งหน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มือกฎหมายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ “ฟันธง” กลางห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดึงฟืนออกจากกองไฟด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  “รายมาตรา” ร่นเวลาการตั้งสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราของรัฐบาล คือ การตั้ง  “คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ” ขึ้นมา 1 ชุดเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราที่มีปัญหา โดยน าข้อมูล-ความเห็นของพรรคฝ่ายค้านและพรรค
ร่วมรัฐบาล รวมถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษามาประกอบการพิจารณาแก้ไข สอดรับกับ “ไพบูลย์โมเดล” ไพบูลย์ 
นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค-มือกฎหมายพลังประชารัฐ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น  “รายมาตรา” โดย
ใช้ “ช่องทาง” มาตรา 256 และเพ่ือหลีกเลี่ยงการท าประชามติ 4 ครั้ง 12,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อน  “ไม่
แตะ” มาตรา 256 (8) ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
หรือเรื่องที่เก่ียวกับณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่-อ านาจของ
ศาล หรือองค์กรอิสระ รวมถึงไม่แตะ “บทเฉพาะกาล” แม้จะเป็นมาตราที่ไม่ต้องผ่านการท าประชามติ แต่เชื่อว่า
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาตามบทเฉพาะกาล จะไม่เห็นชอบญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในส่วนบทเฉพาะกาลนั้น  

โมเดลของ “ไพบูลย์” คาดว่าจะ “ซื้อเวลา” การแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปได้อีก 1-2 ปี หรือสิ้นสุดกลางปี 
2564-จบต้นปี 2565 หรือปลายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 ขณะที่โมเดลของ “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี ”60 
ตามรายงานของกมธ.วิสามัญฯที่จะเข้าสภาในวันที่ 31 สิงหาคม ก่อนน าเสนอรัฐบาลมี 2 แนวทาง 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

แนวทางท่ี 1 แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา โดยการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือลดดีกรีความยาก-ความเข้มข้นในการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้เสียงของ ส.ว. 84 เสียง และแนวทางที่ 2 การตั้ง ส.ส.ร. 
“เรื่องท่ีแทรกข้ึนมาเล่น ๆ จนกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา คือ การตั้ง ส.ส.ร. เพราะ กมธ. ศึกษากันมามีเกือบทุกหมวดเลย
นะท่ีต้องปรับปรุง เขาก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นร่างกันใหม่ทั้งฉบับเลยดีไหม ตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมาจะได้ร่างขึ้นมาท้ังฉบับ” 

“ไม่ต้องแก้มาตรา 256 ก็แก้รัฐธรรมนูญได้ เพียงแต่กระบวนการ ขั้นตอนมันเยอะ มันยุ่ง มันยาก เขาก็เลยคิด
ว่าจะแก้ให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเอง ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่แก้มาตรา 256 จะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้” 
“ประเด็นที่พูดกัน คือ ปรับปรุงถ้อยค า ปรับปรุงเงื่อนไขให้มันคลายลงมาหน่อยได้ไหม ถ้าปรับปรุงเงื่อนไขตรงนี้มาได้มัน
ก็จะสามารถท าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่า ถ้าไม่แก้มาตรา 256 จะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เลย” 

ส่วนฟากฝั่งที่ต้องการ “ปิดเกม” การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า เสนอ 1 
ใน 3 ทางออก คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
1.ยกเลิกมาตรา 279 บทบัญญัติที่รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกับคณะรัฐประหาร (คสช.) 2. ยกเลิกมาตรา 269-
272 ซึ่งเป็นที่มา-อ านาจและหน้าที่ของ ส.ว. 250 คน ตามบทเฉพาะกาล 
และ 3.การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้ท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยการตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 
“จากนั้นก็ด าเนินการยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ เราจะได้บ้านเมืองที่กลับสู่ปกติ ได้บ้านเมืองที่การสืบทอดอ านาจ
ค่อย ๆ ถอยออกไป”  
“เราจะได้กติกาใหม่ที่ได้จากฉันทามติร่วมกันของคนทุก ๆ คน นี่เป็นหนทางออกเดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน สามารถท า
ได้ทันที ก่อนที่จะลุกลามบานปลายมากกว่านี้” 

ส่วนโมเดลของกลุ่ม “ประชาชนปลดแอก” ภายใต้สูตร 3-2-1 หรือ 3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน ไม่รัฐประหาร-ไม่
เอารัฐบาลแห่งชาติ และ 1 ความฝันอันเหลือเชื่อ ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย ส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน จากนั้นให้ “ยุบสภา” เพ่ือเลือกตั้งใหม่ ภายใต้กติกาใหม่ ภายใต้ “เส้นตาย” ต้องให้มีความคืบหน้าภายใน
เดือนกันยายน โดยเฉพาะความชัดเจนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
เป็น 5 โมเดลการรื้อ มรดก คสช.-ร่างรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 21 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/breaking-news/news-508387 
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20 สิงหาคม 2563 - 08:13 น. 

“ทิพานัน" ยันทุกฝ่ายจริงใจแก้ไขรธน.วอนทุกม็อบทบทวนเดินขบวนกระทบความเชื่อมั่น  

 
 
"ทิพานัน" ยันทุกฝ่ายจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ "ไม่ล็อกสเปก" วอนทุกม็อบทบทวนเดินขบวนกระทบความเชื่อม่ัน 
เชื่อเยาวชนมีวุฒิภาวะร่วมสร้างสรรค์ ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ 

20 ส.ค.2563  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี และอดีตรองโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีกลุ่มประชาชนปลดแอกขู่ยกระดับการชุมนุมหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองในสัปดาห์
หน้าว่า ในส่วนของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศแล้วว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และพร้อมให้ความร่วมมือในกลไกต่างๆ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ท่าทีของพล.อ.ประยุทธ์พร้อมรับฟังความคิดเห็น และเสียง
เรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้เพิกเฉยแต่อย่างใด มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญ เมื่อนายกฯพร้อมรับฟัง ฉะนั้น
อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมรับฟังนายกฯด้วย เพราะกระบวนการอยู่ในสภาฯ แล้ว 

“ท่านนายกฯ มีความตั้งใจรับฟังและน ามาแก้ไข อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจในอ านาจของ ฝ่ายบริหาร และนิติ
บัญญัติ ที่จะก้าวล่วงกันไม่ได้   ทัง้นี้เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นส่งข้อสรุปมาแล้ว จากนั้นถึงจะเป็น "ขั้นตอน
ของรัฐบาล"โดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะ "ไม่มีร่างรัฐธรรมนูญของครม.ประกบไป" สะท้อนถึงความจริงใจของรัฐบาลในการ
ไม่ล็อกสเปกรัฐธรรมนูญ  ปล่อยให้เป็นเรื่องของกลไกพรรคการเมือง ซึ่งในส่วนคณะกรรมาธิการก็มีความคืบหน้าไปมาก 
โดยมีข้อสรุปในการแก้ไขมาตรา 256 และเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และจะ
คาดว่าจะมีความชัดเจนในรายละเอียดประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้ว ”น.ส.ทิพานัน กล่าว  

น.ส.ทิพานัน ยังกล่าวด้วยว่า จากการสังเกตการณ์ในฐานะ คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนนั้น เห็นว่ารูปแบบการชุมนุมของน้องๆเยาวชน ยังอยู่ในที่ตั้งด้วยความสงบ
เรียบร้อย  ไม่ได้เดินขบวนปิดถนนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน  แต่อยากให้ทุกม๊อบตระหนักว่า
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่โหมดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ต้องการฟ้ืนความเชื่อมั่น ฉะนั้นหากมีการเดินขบวนทั่วประเทศก็จะ
กระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเองก็ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย ขณะที่ต่างประเทศที่ก าลัง
พิจารณาการลงทุนก็อาจหยุดชะงัก ผลเสียจะตกอยู่กับประชาชนคนไทยที่จะได้รับความเดือดร้อน ซ้ าเติมวิกฤติ ฉะนั้น
จึงอยากให้พิจารณาทบทวนรูปแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าว  
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    “เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหากไม่มีใครอยู่เบื้องหลังจริง ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจเพ่ือมวลชน มีก าลังกายและมี
สติปัญญา มีวุฒิภาวะเพียงพอ ที่จะสามารถพิจารณาเข้าใจสถานการณ์ของประเทศชาติด้วยความสร้างสรรค์พร้อม
ร่วมมือกันฟ้ืนฟู เศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีข้ึนได’้น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/440796?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/440796?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/440796?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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20 สิงหาคม 2563 

'ทิพานัน' ยันทุกฝ่ายจริงใจแก้ รธน. 'ไม่ลอ็กสเปก' 
 

  
"ทิพานัน" ยันทุกฝ่ายจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ "ไม่ล็อกสเปก" วอนทุกม็อบทบทวนเดินขบวนกระทบความเชื่อม่ัน 
เชื่อเยาวชนมีวุฒิภาวะร่วมสร้างสรรค์ ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี และอดีตรองโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีกลุ่มประชาชนปลดแอกขู่ยกระดับการชุมนุมหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองใน
สัปดาห์หน้าว่า ในส่วนของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศแล้วว่าสนับสนุนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และพร้อมให้ความร่วมมือในกลไกต่างๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ท่าทีของพล.อ.ประยุทธ์พร้อมรับฟังความ
คิดเห็น และเสียงเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้เพิกเฉยแต่อย่างใด มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญ เมื่อนายกฯ
พร้อมรับฟัง ฉะนั้นอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมรับฟังนายกฯด้วย เพราะกระบวนการอยู่ในสภาฯ แล้ว 

“ท่านนายกฯ มีความตั้งใจรับฟังและน ามาแก้ไข อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจในอ านาจของ ฝ่ายบริหาร และนิติ
บัญญัติ ที่จะก้าวล่วงกันไม่ได้ ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นส่งข้อสรุปมาแล้ว จากนั้นถึงจะเป็น "ขั้นตอน
ของรัฐบาล"โดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะ "ไม่มีร่างรัฐธรรมนูญของครม.ประกบไป" สะท้อนถึงความจริงใจของรัฐบาลในการ
ไม่ล็อกสเปกรัฐธรรมนูญ ปล่อยให้เป็นเรื่องของกลไกพรรคการเมือง ซึ่งในส่วนคณะกรรมาธิการก็มีความคืบหน้าไปมาก 
โดยมีข้อสรุปในการแก้ไขมาตรา 256 และเปิดทางให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และจะ
คาดว่าจะมีความชัดเจนในรายละเอียดประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้แล้ว” น.ส.ทิพานัน กล่าว 

น.ส.ทิพานัน ยังกล่าวด้วยว่า จากการสังเกตการณ์ในฐานะ คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนนั้น เห็นว่ารูปแบบการชุมนุมของน้องๆเยาวชน ยังอยู่ในที่ตั้งด้วยความสงบ
เรียบร้อย ไม่ได้เดินขบวนปิดถนนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน แต่อยากให้ทุกม๊อบตระหนักว่า
ประเทศไทยก าลังเข้าสู่โหมดการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ต้องการฟ้ืนความเชื่อมั่น ฉะนั้นหากมีการเดินขบวนทั่วประเทศก็จะ
กระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภายในประเทศเองก็ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย ขณะที่ต่างประ เทศที่ก าลัง
พิจารณาการลงทุนก็อาจหยุดชะงัก ผลเสียจะตกอยู่กับประชาชนคนไทยที่จะได้รับความเดือดร้อน ซ้ าเติมวิกฤติ ฉะนั้น
จึงอยากให้พิจารณาทบทวนรูปแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าว 
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"เชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหากไม่มีใครอยู่เบื้องหลังจริง ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจเพ่ือมวลชน มีก าลังกายและมี

สติปัญญา มีวุฒิภาวะเพียงพอ ที่จะสามารถพิจารณาเข้าใจสถานการณ์ของประเทศชาติด้วยความสร้างสรรค์พร้อม
ร่วมมือกันฟ้ืนฟู เศรษฐกิจไทยให้กลับมาดีข้ึนได้" น.ส.ทิพานัน กล่าว 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894404?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894404?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894404?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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พุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.37 น. 

ศาล รธน.นดัลงมติ 'ปารีณา-ศรีนวล' พ้น ส.ส.หรือไม ่
ศาลรธน. นัดลงมติ "ปารีณา-ศรีนวล" พ้นต าแหน่ง ส.ส.หรือไม่ ปมใช้ต าแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายเพื่อประโยชน์ตน 
 

 
 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ศาลรัฐธรนมนูญได้พิจารณาค าร้อง กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ 
มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ และสมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธร
มนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ 

โดยผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าตามค าร้องและค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหาของน.ส.ปารีณา และค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ น.ส.ศรีนวล มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้ โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 1.สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.ปารีณา 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด และ 2.สมาชิกภาพ ส.ส.ของ น.ส.
ศรีนวล สิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด 

โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 23 ก.ย.นี้ เวลา 09.30 น.และนัด
อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 185 ก าหนดว่า ส.ส. หรือ ส.ว.ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง
กระท าการใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรค
การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ า
ของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น (2) กระท าการในลักษณะที่ท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบ
ในการจัดท าโครงการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินการในกิจการของรัฐสภา. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790733 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/790733
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วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 16:14 น. 

 ‘ปารีณา-ศรีนวล’ ระทึก! ศาลรธน.นัดอ่านค าวินิจฉัย สิ้นสุดสมาชกิภาพส.ส.หรอืไม่ 
 

 
 
ศาลรธน.นัดแถลงด้วยวาจา -อ่านค าวินิจฉัย 2 ส.ส. “ปารีณา-ศรีนวล” สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.หรือไม่ 23 ก.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการพิจารณากรณีท่ี
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) 
และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ น.ส. ศรนีวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) 
ประกอบมาตรา 185 (2 ) หรือไม่ 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่าตามค าร้องและค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหาของน.ส.ปารีณา และค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของน.ส.ศรีนวล มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้ โดยไม่จ าต้องท าการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธพิีจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรค
หนึ่ง และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้ 1.สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ น.ส.ปารีณา 
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7 ) ประกอบมาตรา 185 (1 ) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด (2) สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ น.ส.ศรีนวล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ 
นับแต่เมื่อใด โดยนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. และนัด
อ่านค าวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2314099 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2314099
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/121%E0%B8%9F%E0%B8%94.jpg
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19 สิงหาคม 2563 16:51 น.   

 “ศาล รธน.” นัดชี้ชะตาสถานะ ส.ส. “ปารีณา-ศรีนวล” 23 ก.ย.น้ี 
 

 
“ศาลรธน.” นัดชี้ชะตาสถานะส.ส. “ปารีณา” ปมบุกสอบท่ีดินแม่ “ธนาธร” พ่วง “ศรีนวล” ยุ่งจัดสรรงบประมาณ 
63 วันที่ 23 ก.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การวินิจฉัยในค าร้องที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพ ส.ส.ของ 
น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) กรณีถูกกล่าวหาว่าใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ส.ส.เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากการน าเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจสอบที่ดินใน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ขณะนั้น บุกรุกป่า หรือไม่ 
และสมาชิกภาพส.ส.ของน.ส. ศรีนวล บุญลือ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (2) จาก
กรณีถูกกล่าวหาว่าใช้ต าแหน่งหน้าที่ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 โดยขณะเป็น
ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เดินทางเข้าไปพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ที่ท าเนียบ
รัฐบาลเพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ หรือไม่ 

โดยศาลเห็นว่า ตามค าร้อง และค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของน.ส.ปารีณา และน.ส.ศรีนวล มีพยานหลักฐานที่
เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวน และก าหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิก
ภาพส.ส. ของ น.ส.ปารีณา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่ นับแต่เมื่อใด 
สมาชิกภาพของส.ส.ของน.ส.ศรีนวล สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 185 (2) หรือไม่ นับแต่
เมื่อใด โดยนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ในวันพุธที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 09.30 น. และนัดอ่านค าวินิจฉัยให้
คู่กรณีฟังในเวลา 15.00 น. 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175929 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-509413 
 
 

https://siamrath.co.th/n/175929
https://tna.mcot.net/politics-509413
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200819/f7cb11ed76e6d3d8f6407be43e80ae4b47bb5fe6f21c6504604b8104d3aeeac1.jpg?itok=_joHCg08
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19 ส.ค. 2563-16:29 น. 

ปารีณา’ชิลๆ ไม่กังวลหลังศาล รธน.นัดอ่านค าวินิจฉัยสถานะ ส.ส. โอดถูกกลั่นแกล้ง 
การเมือง 

 
 

 ‘ปารีณา ไกรคุปต์’ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ชิลๆ ไม่กังวลหลังศาลรธน.นัดอ่านค าวินิจฉัยสถานะ
ความเป็นส.ส. โอดถูกกลั่นแกล้ง 

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 19 ส.ค. ที่รัฐสภา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวว่า ตนทราบกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านค าวินิจฉัยสถานภาพความเป็นส.ส.ของตน ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ 
เวลา 15.00 น.แล้ว ซึ่งไม่ได้กังวลอะไร 

ทั้งนี้จ าเรื่องราวไม่ค่อยได้ แต่เท่าที่เห็นการสัมภาษณ์ของนายทศพล เพ็งส้ม สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 
เป็นเรื่องที่มีชาวบ้านมาร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของมารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ และแกนน าคณะก้าวหน้า ซึ่งหากย้อนอดีตไปก็พอจะจ าได้ว่าเรื่ องนี้เกิดจากการบุกรุกที่ดิน 500 ไร่ แล้ว
ชาวบ้านขอคืนเป็นป่าชุมชน ซึ่งมารดาของนายธนาธรคืนแล้วและจบแล้ว แต่ตอนนี้ยังเหลืออีก 3 พันไร่ ซึ่งเป็น
ที่ดินประเภทสปก. กับป่าสงวนแห่งชาติ 

แต่การออกโฉนดออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆ บนที่ป่าสงวนแห่งชาติ น าไปสู่การตรวจสอบ ซึ่งเ รื่องดังกล่าวนี้
มีข้อสงสัยเยอะ และน าไปสู่การร้องเรียนของประชาชน เนื่องจากเขาต้องการได้ที่ดินส่วนนี้คืนเพิ่มเติมจาก 500 
ที่ได้มีการคืนมาแล้ว ซึ่งพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ร้องเรียนว่ามีการแทรกแซงเกี่ยวกับเรื่องที่ดินดังกล่าว  
"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ใช้อ านาจของกมธ. ในลักษณะที่เราก็รู้ดีว่าถ้าเป็นเรื่องของอีกฟากฝั่งหนึ่ ง เขาจะน าเรื่องมา
สอบสวน และน าไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ ซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งที่ชัดเจน" น.ส.ปารีณากล่าว  
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4739358  

https://www.khaosod.co.th/politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4739358
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%93%E0%B8%B2-1-2.jpg
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19 สิงหาคม 2563 

'ปารีณา' ไม่กังวล ศาล รธน. รับค าร้องพ้น ส.ส. 
 

\ 
"ปารีณา" ไม่กังวล ศาล รธน. รับค าร้องพ้น ส.ส.  ตั้งข้อสังเกตถูก "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์" กลั่นแกล้งหรือไม่ 

นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ยืนยัน ไม่กังวลกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้อง
วินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ เพราะม่ันใจว่าเป็นการกลั่นแกล้ง สืบเนื่องจากกรณีที่มี
ชาวบ้านมาร้องว่ามารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ บุกรุกที่ดิน 500 ไร่ และสุดท้ายได้คืนให้กับกรมป่าไม้ แต่ยังมี
ที่ดินอีก 3000 ไร่ ที่ออกเอกสารสิทธิ์บนพ้ืนที่ป่าสงวนจึงน าไปสู่การตรวจสอบ ท าให้พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส ประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ส่งเรื่องให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมองว่าเป็นก้าวก่าย แทรกแซงอ านาจของคณะกรรมาธิการ
ฯ ที่รับเรื่องชาวบ้านแล้วด าเนินการโดยพละการ จึงตั้งข้อสังเกตว่า พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ ใช้อ านาจของกรรมาธิการฯ
กับฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม ซึ่งถือเป็นการกลั่นแกล้งชัดเจน 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894320?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-509321 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894320?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894320?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://tna.mcot.net/politics-509321
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20 สิงหาคม 2563 - 11:18 น. 

ศรีสุวรรณ ร้องกกต.สอบพรรคก้าวไกล เข้าข่ายปฏิปักษ์การปกครองหรือไม่ 

 
 
ศรีสุวรรณบุก กกต.ร้องสอบพรรคก้าวไกลชงแก้รธน.หมวดพระมหากษัตริย์อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
หรือไม่ 

20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น.ที่ส านักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้อง เพ่ือให้ไต่สวนและสอบสวนพรรคก้าวไกล กรณีที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคก้าวไกลเตรียมจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 
ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมถึง
ข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น 

การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก 
และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งมิได้มี
ข้อความใดที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับประเทศชาติเลย ดังนั้นการกระท าดังกล่าวจึงเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ
การละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข” ซึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดว่าเพียงแค่ “อาจจะ” ก็เข้าข่ายความผิดแล้ว 

การที่ ส.ส.พรรคดังกล่าวกล่าวอ้างว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่องให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไข
หมวดดังกล่าว ย่อมเป็นการเปิดประตูให้น าไปสู่การแก้ไข และสร้างความขัดแย้งในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่เทิด
ทูลพระมหากษัตริย์ และจะมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรค
ร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้
สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า 
พรรคการเมืองดังกล่าวคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความมาร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้
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 สมาคมฯก็จะมายื่นค า
ร้องตรวจสอบและเอาผิดต่อไปด้วยเช่นกัน นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/440840 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/440840


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

41 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.39 น. 

'ศรีสุวรรณ' ยื่น กกต. สอบยุบพรรค'ก้าวไกล' ฐานชงแก้ รธน.หมวดสถาบัน 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ"ยื่น กกต.สอบ"ก้าวไกล" ชงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปมเตรียมเสนอแก้ รธน. หมวดพระมหากษ
ตริย์ ชี้ผิดม.92(2) เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง เชื่อปล่อยเดินหน้ามีสิทธิลุกลามบานปลาย จึงต้องตัดไฟแต่
ต้นลม 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เข้ายื่นค า
ร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบ และเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณี ส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาระบุ
ว่า พรรคก้าวไกลเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 1 และหมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เนื่องจาก
เห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของ ส.ส.ของพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 18 ส.ค.และเช้าวันนี้ ที่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าว
ไกล โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ถึงเหตุผลที่พรรคไม่ลงชื่อร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนเพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ
ต้องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น เป็นการกระท าที่ส่อไปในทางขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ป.
ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92(2) ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายมาตรานี้ระบุห้ามพรรคการเมืองกระท าการใดที่อาจเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทั้งนี้ ค าว่า "อาจจะ" ในทาง
กฎหมายมีความหมายเพียงแค่ มีพฤติการณ์ที่จะอาจจะผิดกฎหมาย ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรา 92(2) 

"คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขแล้วไปแตะต้องสถาบัน ยิ่งมีการระบุโดยกล่าวอ้างนักศึกษาในการ
ชุมนุมวันที่ 10 สิงหาคม ว่าจะน าข้อเสนอ 10 ข้อ มาเป็นส่วนของเนื้อหาในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค ซ่ึง
เนื้อหานั้นชัดเจนอย่างยิ่งจาบจ้วงสถาบัน จึงเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้ลุกลาม
บานปลาย กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ จึงต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม เสนอ กกต.ให้พิจารณาและส่งศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือไม่" นายศรีสุวรรณ กล่าว 

นายศรีสุวรรณ ยังกล่าวอีกว่าแม้พรรคก้าวไกลจะมีการอ้างว่าไม่ได้ประสงค์ที่จะแก้ไข หมวด 1 และหมวดที่ 2 แต่
ตนเห็นว่าสมาชิกของพรรค หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงเหตุผลที่ถอนตัวไม่ลงชื่อร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 
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256 ว่าเพราะพรรคต้องการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง เพราะต้องการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ดังนั้น การการแก้
ตัวโดยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 คงไม่เพียงพอ ต้องดูพฤติการณ์ที่ผ่านมาของพรรคนี้ด้วย 

"เราไม่รู้ว่าในอนาคตหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 มีการตั้ง ส.ส.ร.แล้ว เพ่ือเป็นประตูน าไปสู่การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีการก้าวล่วงไปถึงการแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 หรือไม่ เมื่อเปิดประตูกว้างอย่างนั้น จะ
ไปรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตจะไม่เข้าไปสู่การแก้ไขหรือด าเนินการใดๆเกี่ยวกับหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
เพราะฉะนั้นมาตรา 255 จึงไม่สามารถเป็นเครื่องค้ าประกันได้ว่า จะมีการแก้ไขในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เพราะ
มาตรา 255 เป็นการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญจะน าไปสู่การเปลี่ยน แปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมิได้ ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไข เพราะถ้าปล่อยให้มีการพูดจาอาจจะเลยเถิดลุกลาม
บานปลาย ไปจนไม่สามารถควบคุมปัญหาเหล่านี้ ดังนั้น วันนี้น่าจะด าเนินการป้องกันไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์มากกว่า 
"นายศรีสุวรรณ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512925 
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พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.21 น. 

ร้อง กกต. สอบก้าวไกลชงแก้หมวดกษัตริย์ ส่อเป็นปฏิปักษ์ 
"ศรีสุวรรณ"ยื่นกกต. สอบพร้อมชงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปมพรรคก้าวไกลเตรียมเสนอแก้รัฐธรรมนูญหมวดพระ
มหากษตริย์ อ้างเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รั ฐธรรมนูญไทยเข้ายื่นค าร้องต่อ 
กกต.ขอให้ตรวจสอบและเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาระบุว่าพรรค
ก้าวไกลเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 1และหมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเห็นว่าการ
ให้สัมภาษณ์ของส.ส.ของพรรคก้าวไกล ที่ต้องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เป็นการ
กระท าท่ีส่อไปในทางขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92(2) ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายมาตรานี้ระบุห้าม
พรรคการเมืองกระท าการใดที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขหรือไม่  ทั้งนี้ค าว่า "อาจจะ" ในทางกฎหมายมีความหมายเพียงแค่ มีพฤติการณ์ที่จะอาจจะผิดกฎหมาย ก็ถือว่า
เข้าข่ายผิดตามมาตรา 92 ( 2) 

“คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้   จึงเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ซึ่ง
เรื่องนี้ไม่อยากให้ลุกลามบานปลาย กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ จึงต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม เสนอ กกต. ให้พิจารณา
และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่” นายศรีสุวรรณกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790863 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/790863
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20 สิงหาคม 2020 - 11:23 

 “ศรีสุวรรณ” มาตามนัดยื่น กกต. ยุบพรรคก้าวไกล 
"ศรีสุวรรณ" มาตามนัด ยื่น กกต.เอาผิด "ก้าวไกล" กระท าการอันอาจเป็นปฏิ ปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข โทษหนักยุบพรรค 
 

 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือต่อส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.)ในกรณีที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกล
จะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และ
หมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
นั้น การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว  เป็นการกระท าที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” 
แม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่องให้มีการ
แก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่พฤติการณ์และการกระท าจากการให้สัมภาษณ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็น
อย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ดังนั้น จึงร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาล
รัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าวไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่า
เข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมือง
ระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป พร้อมกล่าวว่าเพ่ิมเติมว่า
ไม่แน่ใจว่าในอนาคตพรรคก้าวไกลจะแก้ไขหมวด1-2หรือไม่ ดังนั้นจึงยื่นเรื่องไว้ก่อน 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_751210/  

https://www.innnews.co.th/politics/news_751210/
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20 สิงหาคม 2563 11:30 น.    

"ศรีสุวรรณ" ยื่น "กกต." สอบ "ก้าวไกล" พร้อมชงศาล รธน. วินิจฉัย ปมเตรียมเสนอแก้ รธน. 
หมวดพระมหากษตริย์ 
 

 
 

"ศรีสุวรรณ" ยื่น "กกต." สอบ "ก้าวไกล" พร้อมชงศาลรธน.วินิจฉัย ปมเตรียมเสนอแก้รธน.หมวดพระมหากษ
ตริย์ ชี้เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง เชื่อปล่อยเดินหน้า มีสิทธิบานปลาย จึงต้องตัดไฟแต่ต้นลม 
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบ และเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกล 
กรณีส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาระบุว่าพรรคก้าวไกลเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 1 และหมวด 2 ที่
เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของส.ส.ของพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 18 ส.ค. และเช้า
วันนี้ ที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ถึงเหตุผลที่พรรคไม่ลงชื่อร่วมกับพรรคการเมือง
อ่ืน เพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เป็นการกระท าที่
ส่อไปในทางขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92(2) ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายมาตรานี้ระบุห้ามพรรค
การเมืองกระท าการใดที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ทั้งนี้ค าว่า “อาจจะ” ในทางกฎหมายมีความหมายเพียงแค่ มีพฤติการณ์ที่จะอาจจะผิดกฎหมาย ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดตาม
มาตรา 92 ( 2) 
“คิดว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขแล้วไปแตะต้องสถาบัน ยิ่งมีการระบุว่าจะน าข้อเสนอ 10 ข้อ เมื่อวันที่ 
10 ส.ค. มาเป็นส่วนของเนื้อหาในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค เนื้อหานั้นยิ่งจาบจ้วงสถาบัน จึงเห็นว่า
พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้ลุกลามบานปลาย กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ จึงต้องตัด
ไฟเสียแต่ต้นลม เสนอ กกต.ให้พิจารณา และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ “ 

นายศรีสุวรรณ ยังกล่าวอีกว่า แม้พรรคก้าวไกลจะมีการอ้างว่าไม่ได้ประสงค์ที่จะแก้ไข หมวด 1 และหมวดที่ 2 
แต่ตนเห็นว่าสมาชิกของพรรคหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงเหตุผลที่ถอนตัวไม่ลงชื่อร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200820/45d20c110353b2a2d2c9962d09908796531f609c6a3c8f57655fecb3c4308b0b.jpg?itok=DCNcph7W
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มาตรา 256 ว่าเพราะพรรคต้องการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง เพราะต้องการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ดังนั้นการ
แก้ตัวโดยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 คงไม่เพียงพอ ต้องดูพฤติการณ์ที่ผ่านมาของพรรคนี้
ด้วย 
“เราไม่ว่า ในอนาคตหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 มีการตั้ง ส.ส.ร.แล้ว เพ่ือเป็นประตูน าไปการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเราไม่รู้ว่า จะมีการก้าวล่วงไปถึงการแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 หรือไม่ เมื่อเปิดประตูกว้างอย่างนั้น จะ
ไปรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตจะไม่เข้าไปสู่การแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
เพราะฉะนั้นมาตรา 255 จึงไม่สามารถเป็นเครื่องค้ าประกันได้ว่า จะมีการแก้ไขในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เพราะ
มาตรา 255 เป็นการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมิได้” นายศรีสุวรรณ กล่าวและว่า ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไข เพราะถ้าปล่อยให้มีการ
พูดจาอาจจะเลยเถิดลุกลามบานปลาย ไปจนไม่สามารถควบคุมปัญหาเหล่านี้ วันนี้น่าจะด าเนินการป้องกันไว้ก่อนจะ
เป็นประโยชน์มากกว่า 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176064 
 
  

https://siamrath.co.th/n/176064
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20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:38 น.     

  เอาแล้ว! 'พี่ศรี' ร้อง กกต. ยื่นศาลยุบพรรคก้าวไกล ชงแก้ รธน.หมวดพระมหากษตัริย์ 
   

 
20 ส.ค.63 - ที่ส านักงาน กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้

เดินทางมายื่นค าร้อง เพื่อให้ไต่สวนและสอบสวนพรรคก้าวไกล กรณีที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคก้าวไกลเตรียมจะเสนอญัตติด่วนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่าย
ค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของ
นักศึกษาท่ีก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น 

การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก 
และเป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดข้ึนกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ซึ่งการจะยื่นญัตติเพื่อขอแก้ไขหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งมิได้มี
ข้อความใดท่ีสร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับประเทศชาติเลย ดังนั้นการกระท าดังกล่าวจึงเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อ
การละเมิด พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ม.92(2) ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรค
การเมืองนั้น นั่นคือ “กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข” ซึ่งกฎหมายเขียนไว้ชัดว่าเพียงแค่ “อาจจะ” ก็เข้าข่ายความผิดแล้ว 

การที่ ส.ส.พรรคดังกล่าวกล่าวอ้างว่สรัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิดช่องให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไข
หมวดดังกล่าว ย่อมเป็นการเปิดประตูให้น าไปสู่การแก้ไข และสร้างความขัดแย้งในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และจะมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้
พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การ
ให้สัมภาษณ์ของ สส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า 
พรรคการเมืองดังกล่าวคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความมาร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อขอให้ใช้
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 สมาคมฯก็จะมายื่น
ค าร้องตรวจสอบและเอาผิดต่อไปด้วยเช่นกัน" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75002 
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20 ส.ค. 2563 11:48    

 “พี่ศรี” มาตามนัด ยื่น "กกต." สอบ "ก้าวไกล" ส่อเป็นปฏิปักษ์ พร้อมชงศาล  รธน. 
วินิจฉัย ปมเตรียมเสนอแก้ รธน. หมวดพระมหากษตริย์ 

 
 
“ศรีสุวรรณ” อ้างต้องตัดไฟแต่ต้นลม ยื่น กกต. สอบพรรคก้าวไกล ชงศาล รธน.ยุบพรรค เหตุเตรียมเสนอแก้ 
รธน. หมวดพระมหากษตริย์ ชี้เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง เชื่อปล่อยเดินหน้า มีสิทธิลุกลามบานปลา 
 วันนี้ ( 20 ส.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.
ขอให้ตรวจสอบและเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีส.ส.พรรคก้าวไกลเตรียมเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 1และหมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของส.ส.ของ
พรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 18 ส.ค. และเช้าวันนี้ ที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ถึง
เหตุผลที่พรรคไม่ลงชื่อร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนเพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด
ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เป็นการกระท าที่ส่อไปในทางขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92(2) โดย
บทบัญญัติกฎหมายมาตรานี้ระบุห้ามพรรคการเมืองกระท าการใดที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งค าว่า “อาจจะ” ในทางกฎหมายมีความหมายเพียงแค่มี
พฤติการณ์ที่อาจจะผิดกฎหมาย ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรา 92 ( 2) 
“คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขแล้วไปแตะต้องสถาบัน ยิ่งมีการระบุว่าจะน าข้อเสนอ 10 ข้อ วันที่ 10 
สิงหา มาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค เนื้อหานั้นยิ่งจาบจ้วงสถาบัน จึงเห็นว่า
พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้ลุกลามบานปลาย กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ จึงต้องตัด
ไฟเสียแต่ต้นลม เสนอ กกต.ให้พิจารณาและส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ “ 

นายศรีสุวรรณ ยังกล่าวอีกว่าแม้พรรคก้าวไกลจะมีการอ้างว่าไม่ได้ประสงค์ที่จะแก้ไข หมวด 1 และหมวดที่ 2 
แต่ตนเห็นว่าสมาชิกของพรรค หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงเหตุผลที่ถอนตัวไม่ลงชื่อร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 กับพรรคการเมืองอ่ืน ว่าเพราะพรรคต้องการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเองเนื่องจากต้องการแก้ไขหมวด 1 
และหมวด 2 ดังนั้นการการแก้ตัวโดยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 คงไม่เพียงพอ ต้องดู
พฤติการณ์ที่ผ่านมาของพรรคนี้ด้วย 
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“เราไม่รู้ว่าในอนาคตหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 มีการตั้ง สสร.เพ่ือเป็นประตูน าสู่ไปการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแล้วจะมีการก้าวล่วงไปถึงการแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 หรือไม่ เมื่อเปิดประตูกว้างอย่างนั้น จะไปรู้ได้
อย่างไรว่าในอนาคตจะไม่เข้าไปสู่การแก้ไข หรือด าเนินการใดๆเก่ียวกับหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เพราะมาตรา 255 
ก็ไม่สามารถเป็นเครื่องค้ าประกันได้ว่า จะมีการแก้ไขในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมาตรา 255 เป็นการ
แก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
มุขมิได้” นายศรีสุวรรณ ย้ าว่าต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไข เพราะถ้าปล่อยให้มีการพูดจาอาจจะเลยเถิดลุกลามบาน
ปลาย ไปจนไม่สามารถควบคุมปัญหาเหล่านี้ วันนี้การด าเนินการป้องกันไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์มากกว่า" 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000085340 
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วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 - 12:30 น. 

 “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ส่งศาลรธน. ยุบพรรคก้าวไกล อ้างแตะหมวดกษัตริย์ 

 
 

 “ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต. ส่งศาลรธน. ยุบพรรคก้าวไกล ปมเตรียมเสนอแก้รธน.หมวดพระมหากษัตริย์ ชี้ เข้าข่าย
เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง หว่ันปล่อยเดินหน้า มีสิทธิบานปลาย ต้องตัดไฟแต่ต้นลม 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบและเสนอศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีส.ส.พรรคก้าวไกล ออกมาระบุว่าพรรคก้าวไกลเตรียมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
หมวด 1และหมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เนื่องจากเห็นว่าการให้สัมภาษณ์ของส.ส.ของพรรคก้าวไกล เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคมและเช้าวันนี้ ที่นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ถึงเหตุผลที่พรรคไม่ลง
ชื่อร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนเพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะต้องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ เป็นการกระท าที่ส่อไปในทางขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92(2) ซึ่งบทบัญญัติ
กฎหมายมาตรานี้ระบุห้ามพรรคการเมืองกระท าการใดที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ค าว่า “อาจจะ”ในทางกฎหมายมีความหมายเพียงแค่ มีพฤติการณ์ที่จะอาจจะผิด
กฎหมาย ก็ถือว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรา 92 ( 2) 
“คิดว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับไม่ได้ ถ้าจะแก้ไขแล้วไปแตะต้องสถาบัน ยิ่งมีการระบุว่าจะน าข้อเสนอ 10 ข้อ วันที่ 10 
สิงหาคม มาเป็นส่วนของเนื้อหาในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค เนื้อหานั้นยิ่งจาบจ้วงสถาบัน จึงเห็นว่า
พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้ลุกลามบานปลาย กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ จึงต้องตัด
ไฟเสียแต่ต้นลม เสนอ กกต.ให้พิจารณาและส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระท าดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่” 

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่าแม้พรรคก้าวไกลจะมีการอ้างว่าไม่ได้ประสงค์ที่จะแก้ไข หมวด 1 และหมวดที่ 2 แต่
ตนเห็นว่าสมาชิกของพรรค หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันถึงเหตุผลที่ถอนตัวไม่ลงชื่อร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 
256 ว่าเพราะพรรคต้องการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเอง เพราะต้องการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ดังนั้น การแก้ตัว
โดยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 คงไม่เพียงพอ ต้องดูพฤติการณ์ที่ผ่านมาของพรรคนี้ด้วย 
“เราไม่ว่าในอนาคตหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 มีการตั้ง ส.ส.ร.แล้ว เพ่ือเป็นประตูน าไปการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเราไม่รู้ว่า จะมีการก้าวล่วงไปถึงการแก้ไข หมวด 1 และหมวด 2 หรือไม่ เมื่อเปิดประตูกว้างอย่างนั้น จะ
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ไปรู้ได้อย่างไรว่าในอนาคตจะไม่เข้าไปสู่การแก้ไข หรือด าเนินการใดๆเกี่ยวกับหมดว่าที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ 
เพราะฉะนั้นมาตรา 255 จึงไม่สามารถเป็นเครื่องค้ าประกันได้ว่า จะมีการแก้ไขในหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เพราะ
มาตรา 255 เป็นการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอกประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมิได้” นายศรีสุวรรณ กล่าวและว่า ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไข เพราะถ้าปล่อยให้มีการ
พูดจาอาจจะเลยเถิดลุกลามบานปลาย ไปจนไม่สามารถควบคุมปัญหาเหล่านี้ วันนี้น่าจะด าเนินการป้อ งกันไว้ก่อนจะ
เป็นประโยชน์มากกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2315246 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2315246


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 

 

 

20 สิงหาคม 2563 

'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต. สอบ 'พรรคก้าวไกล' ชงแก้ รธน. 
 

  
"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบ "พรรคก้าวไกล" ชงแก้รธน.หมวด 1 หมวด 2 ว่าด้วยพระมหากษัตริย์ เข้าข่ายเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า 
ตามที่นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นหมวดทั่วไป และหมวดที่ 2 ที่ว่าด้วย
พระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายรวมถึงข้อเสนอ 10 ข้อของนักศึกษาที่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนั้น 
ทั้งนี้ การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดดังกล่าว ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก และ
เป็นการก้าวล่วงที่มิควรเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่เคยปฏิญาณตนว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
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” 

ถึงแม้รัฐธรรมนูญ 2560 ม.255 ประกอบ ม.256 จะเป็นตัวก ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อยู่แล้ว แต่การเปิด
ช่องให้มีการแก้ไขหมวดที่ 1 และ 2 เพ่ือยกขึ้นมาถกเถียงแล้วน าไปสู่การการแก้ไขหมวดดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านหลักได้ยื่นญัตติเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญไปแล้ว โดยไม่แตะต้องหมดที่ 1 และหมวดที่ 2 เลย แต่การให้สัมภาษณ์ของ ส.ส.พรรคก้าวไกลดังกล่าว 
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์และการกระท าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะน าความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพ่ือขอให้ใช้
อ านาจตาม พรป.พรรคการเมือง 2650 ม.93 เพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตาม ม.92 ว่าการกระท าของพรรคก้าว
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ไกลเป็นการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้า กกต.ตรวจสอบแล้วว่าเข้าข่าย ก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ
พรรคดังกล่าวต่อไป และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พรรคการเมืองระงับการกระท าดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว 
จนกว่าศาลจะมีค าวินิจฉัยออกมาเป็นที่สุดต่อไป ทั้งนี้หาก ส.ส. รายใดและพรรคการเมืองพรรคใด ร่วมลงชื่อยื่นญัตติ
แก้ไขหมวดดังกล่าว ก็จะต้องถูกตรวจสอบตามไปด้วย 

 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894431?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894431?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894431?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 - 12:26 น. 

ชทพ. หนุนตั้ง สสร. เปิดทางทุกอาชีพร่วมร่าง รธน.ใหม่ เชื่อลดแรงกดดันการเมืองได้ 
 

 
 

ชทพ. หนุนตั้งสสร. เปิดทางคน 2 เจน- ทุกอาชีพร่วมรื้อรธน. เชื่อ แนวทางนี้ลดแรงกดดันทางการเมืองได้ 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคต่อการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ว่า พรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่เมื่อปี 2538 สมัยที่นายบรรหาร 
ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงคิดว่าแนวทางการใช้ส.ส.ร.นั้น จะเป็นแนวทางเดินที่จะสามารถท าให้ช่วยลดแรงกดดัน
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ซึ่งมีหลายฝ่ายก็เรียกหาอยู่ แต่การที่จะมีส.ส.ร.ก็จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขว่าในหมวดที่ 1 
และหมวดที่ 2 นั้น จะต้องไม่มีการปรับปรุง จะต้องไม่ไปแตะต้อง เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยเคารพนับถือ ส่วนการ
แก้ไขมาตราอ่ืนนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่มาของวุฒิสภา(ส.ว.) ก็ต้องมาหารือกัน เพราะก่อนหน้านี้ที่ มีส.ว.ชุดปัจจุบันก็เกิดข้อ
ครหาขึ้น แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งขึ้นมาในสมัยนั้นก็มีข้อครหาว่า เป็นสภาผัวเมีย สภาพ่อลูกบ้าง 
ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ทาง ส.ส.ร. จะต้องนั่งถกกันให้ดีว่าจะเอาอย่างไร ถามกับสังคมไทยว่า เลือกตั้งหรือไม่เลือกสังคมไทย
อยากได้แบบไหน คนไทยคิดว่าอย่างไร กลไกเหล่านี้ ต้องเป็นหน้าที่ของส.ส.ร.ที่จะตัดสินว่าที่มาของส.ว. จะเป็นอย่างไร 
แต่พรรคชาติไทยพัฒนา เห็นว่า ถึงอย่างไรก็ต้องมี2 สภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพราะในหลายๆประเทศ
จะต้องมี 2 สภาเอาไว้คานกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดอยู่ที่ที่มาของส.ส.ร. โดยตนคิดว่า ส.ส.ร.จะต้อง
ประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ จ าเป็นต้องมีตัวแทนน้องๆที่ออกมาแสดงความเห็นกันมากมายในขณะนี้ แต่ขณะเดียวกัน
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่า ก็ต้องมีคนรุ่นใหญ่อยู่ด้วยเช่นกัน อย่างที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเคยพูดไว้ว่า 
ประเทศชาติถ้าไม่มีคนรุ่นใหญ่ รุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้ แต่ถ้าหากไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริม เราก็ไม่
สามารถจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ ดังนั้น ส.ส.ร.จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผสมผสานกันทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ เหมือนที่
พรรคชาติไทยพัฒนาท าอยู่ทุกวันนี้ และคนรุ่นใหญ่จะต้องยอมรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่เอง
ก็ต้องพยายามเข้าใจคนรุ่นใหญ่ด้วยเช่นกันว่าที่มาที่ไปของแนวความคิดต่างๆนั้นมาได้อย่างไร และที่ส าคัญการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยเราท ามาหลาย 10 ครั้งแล้ว ดังนั้น จะต้องตั้งเป้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้ดีว่า 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/25-%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AB.jpg
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ท้ายที่สุดแล้วเราต้องการบริบทของสังคมไทยในอนาคตหลังจากโควิด-19 แล้วเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ต้องถอยกลับมาดู
ว่าเป้าประสงค์ของส.ส.ร. ชุดที่จะมีข้ึนนั้นควรจะออกมาในรูปแบบใด 

 “แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส.ร.จะต้องมีความเป็นอิสระ เหมือนในสมัยที่นายกฯบรรหารท านั้นที่มีคนจากทุกสาขา
อาชีพเข้ามา และได้ให้อิสระ ในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่งนาทีนี้ที่มีแรงกดดันทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย
ขณะนี้ผมคิดว่า เกิดขึ้นโดยการใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งอยู่พอสมควร ดังนั้น  การจะตั้งส.ส.ร.จากนี้ อย่าเพ่ิงท าด้วยความ
สะใจ อย่าเพ่ิงใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน เพราะถ้าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่
ออกมาด้วยการใช้อารมณ์ ดังนั้น ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ต้องเข้าใจความต้องการเหตุผลซึ่งกันและกัน มิเช่นนั้น
รัฐธรรมนูญก็จะออกมาแบบบูดๆเบี้ยวๆ ดังนั้น ต้องคัดเลือกคนที่เข้ามา ท าหน้าที่ ส.ส.ร.ให้ดี”นายวราวุธ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอแนะให้น าข้อดีของรัฐธรรมนูญปี 2540 มาปรับใช้ในการ แก้ไข
ปรับปรุงและธรรมนูญฉบับใหม่นี้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ฉบับปี 2540 
ข้อดีก็มีมาก แต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกัน แม้แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันข้อดีก็มีข้อด้อยก็เยอะ ดังนั้น ถ้า
จะน าข้อดีของแต่ละฉบับมารวมกัน แล้วศึกษาข้อด้อยของแต่ละฉบับว่าเป็นอย่างไรคงต้องเป็นบทบาทของ ส .ส.ร.ที่
จะต้องพิจารณาแนวทางด าเนินการ ส่วนกรณีที่บางพรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ตามข้อเสนอ
ของภาคประชาชนนั้น ตนคิดว่า ต้องมาดูกันว่า เมื่อถึงวันที่รับธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อแก้แล้วออกมาใช้ แล้วสภาชุดนี้มี
เวลาเหลืออีกเท่าไหร่ รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมการตามรัฐธรรมนูญนั้น มีเวลาเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น ยังตอบใน
ขณะนี้ไม่ได้ จึงต้องดูสถานการณ์ในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างเสร็จว่าจะด าเนินการกันอย่างไร อย่างไรก็ตาม ทาง
พรรคชาติไทยพัฒนา ได้มอบหมายให้นายนิกร จ านง ส.ส. บัญชีรายชื่อ ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ไปหารือพูดคุยใน
เรื่องนี้กับพรรคร่วมรัฐบาล 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2315220 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.49 น. 

ชทพ. หนุนแก้รธน.หากไม่แตะหมวด1-2 ชู‘สสร.’ลูกผสม‘รุ่นใหม่-รุ่นใหญ่’ 
 

 
 

20 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของ
พรรคชาติไทยพัฒนาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า จากการที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมือง
ตั้งแต่เม่ือปี 2538 สมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงคิดว่าแนวทางการใช้ ส.ส.ร. จะเป็นแนวทางเดิน
ที่จะช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ และหลายฝ่ายก็เรียกหาอยู่ แต่การที่จะมี ส.ส.ร. ต้องมีเง่ือนไข
ว่าในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 นั้น จะต้องไม่มีการปรับปรุง จะต้องไม่ไปแตะต้องเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยเคารพ
นับถือ 

นายวราวุธ ระบุว่า ในส่วนการแก้ไขมาตราอ่ืนนั้น ไม่ว่าจะเป็นที่มาของวุฒิสภา (ส.ว.) ต้องมาหารือกันเพราะ
ก่อนหน้านี้ที่มี ส.ว. ชุดปัจจุบันก็เกิดข้อครหาขึ้น แต่เมื่อมี ส.ว. ที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาในสมัยนั้น ทางพรรคชาติไทย
พัฒนาก็จ าได้ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสภาผัวเมีย สภาพ่อลูกบ้าง ก็เกิดข้อครหาเช่นกัน ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ทาง 
ส.ส.ร. จะต้องนั่งถกกันให้ดีว่าจะเอาอย่างไร จะเลือกหรือไม่เลือก ต่างกันอย่างไร จะสอบถามความเห็นทั่วประเทศผ่าน
ประชามติหรือไม่ เพราะเราทุกคนเห็นมากันหมดแล้ว ทั้งเลือกตั้ง ส.ว. แต่งตั้ง ส.ว. ดังนั้นวันนี้จึงต้องถามสังคมไทยว่า
เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง สังคมไทยอยากได้แบบไหน คนไทยคิดว่าอย่างไร กลไกเหล่ านี้ต้องเป็นหน้าที่ของ ส.ส.ร. ที่จะ
ตัดสินว่าที่มาของ ส.ว. จะเป็นอย่างไร ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญคือการหาที่มาของ ส.ส.ร. จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

“พรรคชาติไทยพัฒนา เห็นว่าถึงอย่างไรก็ต้องมี 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพราะในหลายๆ
ประเทศจะต้องมี 2 สภาเอาไว้คานกัน ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และแน่นอนว่า ส.ส.ร. จะต้องประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ 
น้องๆที่ออกมาแสดงความเห็นกันมากมายในขณะนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีตัวแทนของพวกเขาขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกัน
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นว่าก็ต้องมีคนรุ่นใหญ่อยู่ด้วยเช่นกัน อย่างที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเคยพูดไว้ว่า
ประเทศชาติถ้าไม่มีคนรุ่นใหญ่ รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ก็คงจะมาไม่ถึงวันนี้ แต่ถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริม เราก็ไม่สามารถจะ
เดินต่อไปข้างหน้าได้ ดังนั้น ส.ส.ร. จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผสมผสานกัน ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่เข้าด้วยกัน เหมือนที่
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พรรคชาติไทยพัฒนาท าอยู่ทุกวันนี้ และคนรุ่นใหญ่จะต้องยอมรับฟังความเห็นคนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็
ต้องพยายามเข้าใจคนรุ่นใหญ่ด้วยเช่นกันว่าที่มาที่ไปของแนวความคิดต่างๆนั้นมาได้อย่างไร” นายวราวุธ กล่าว 

นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า ที่ส าคัญการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เราท ามาหลาย 10 ครั้งแล้ว ดังนั้น
จะต้องตั้งเป้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้ดีว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการบริบทของสังคมไทยในอนาคตหลังจากโควิด-
19 แล้วเป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็ต้องถอยกลับมาดูว่าเป้าประสงค์ของ ส.ส.ร. ชุดที่จะมีขึ้นนั้นควรจะออกมาในรู ปแบบใด 
แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส.ร. จะต้องมีความเป็นอิสระ เหมือนในสมัยที่นายบรรหารท านั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคน
ทุกสาขาอาชีพที่เข้ามา และได้ให้อิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ จึงเป็นความส าคัญว่าถ้ามีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมา ทั้ง
คนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่นั้น ในนาทีนี้แรงกดดันทางการเมืองที่มีข้ึนในประเทศไทยขณะนี้ เกิดข้ึนโดยการใช้อารมณ์เป็นตัว
ตั้งอยู่พอสมควร ดังนั้นการจะตั้ง ส.ส.ร. จากนี้อย่าเพ่ิงท าด้วยความสะใจ อย่าเพ่ิงใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน เพราะถ้าใช้
อารมณ์เป็นตัวตัดสินแล้วรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกมาด้วยการใช้อารมณ์ 

ทั้งนี้ ตนจึงได้เน้นว่าทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่หากมีการประชุม ก็ต้องเข้าใจความต้องการ และเข้าใจใน 
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพราะไม่เช่นนั้นถ้ารุ่นใหญ่จะเอาแต่ตัวเอง ว่าที่ผ่านมาจะเอาแบบนี้ก็คงไม่เกิดประโยชน์ หรือถ้า
รุ่นใหม่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ มันก็จะไม่จบ และออกมาบูดๆ เบี้ยวๆ ดังนั้น ต้องคัดเลือกคนที่เข้ามา ท า
หน้าที่ ส.ส.ร.ให้ดี 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะเสนอแนะให้น าข้อดีของรัฐธรรมนูญปี 2540 มาปรับใช้ในการแก้ไข
ปรับปรุงและธรรมนูญฉบับใหม่นี้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ฉบับปี 2540 
ข้อดีก็มีมาก แต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกัน แม้แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันข้อดีก็มีข้อด้อยก็เยอะ ดังนั้นถ้า
จะน าข้อดีของแต่ละฉบับมารวมกัน แล้วศึกษาข้อด้อยของแต่ละฉบับว่าเป็นอย่างไรคงต้องเป็นบทบาทของ ส.ส.ร.ที่
จะต้องพิจารณาแนวทางด าเนินการ 

เมื่อถามว่าบางพรรคเห็นด้วยที่จะให้มีการยุบสภา เพ่ือเลือกตั้งใหม่ตามข้อเสนอของภาคประชาชน 
พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นอย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า คงต้องมาดูกันว่าเมื่อถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อแก้แล้ว
ออกมาใช้ แล้วสภาชุดนี้มีเวลาเหลืออีกเท่าไร รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมการตามรัฐธรรมนูญนั้น มีเวลาเพียงพอ
หรือไม่ ดังนั้นยังตอบในขณะนี้ไม่ได้ จึงต้องดูสถานการณ์ในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างเสร็จว่าจะด าเนินการกันอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะหารือเรื่องแก้ไขแล้วธรรมนูญเมื่อไร นายวราวุธ กล่าวว่า ทราบว่าในวัน
เดียวกันนี้จะมีการพูดคุยหารือกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งทางพรรคชาติไทยพัฒนาได้มอบหมายให้นายนิกร 
จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา และผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นตัวแทนร่วมหารือ 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/512915 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/detail/75001 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/203170 
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วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 - 12:09 น. 

ภท. ดันแก ้รธน.เข้าสภาสัปดาห์หน้า ยันหลกัการ ตั้ง ส.ส.ร.-ยกร่างใหม่ ไมแ่ตะหมวด1-2 
 

 
 

ภท.จ่อดันร่างแก้ไขรธน. เข้าสภาสัปดาห์หน้า ยันหลักการตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่แตะต้องหมวด1และ2 
เมื่อเวลา 11.15น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ใน

ฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงว่า ยืนยันจุดยืนพรรคภูมิใจไทยพร้อมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขณะนี้ก าลังร่าง
รัฐธรรมนูญในฉบับของพรรค คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาฯได้ในสัปดาห์หน้า โดยไม่รอรายงานการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ปี2560 ที่มีนายพีระพันธ์ู สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน เพราะได้รับสัญญาจากประธานรัฐสภาแล้วว่า ในวันที่ 28 สิงหาคม
จะมีการบรรจุวาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ หากไปรอรายงานของนายพีระพันธ์ู อาจจะบรรจุวาระไม่
ทันในสมัยประชุมนี้ ท าให้การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รุนแรงมากขึ้น ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมีเสียงส.ส. 61 
เสียง ต้องการอีกประมาณ 40 เสียง จึงจะเพียงพอในการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะไปหาแนวร่วม ใครเห็นด้วยเรา
ก็ยินดี และหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ที่ร่างโดยส.ส.ร.ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว พรรคภูมิใจไทยไม่
ขัดข้องให้ยุบสภา คืนอ านาจให้ประชาชน ทั้งนี้สาระส าคัญร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย คล้ายพรรคร่วมฝ่าย
ค้านคือ แก้ไขมาตรา 256 ให้ตั้งส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของประชาชน มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ไม่แตะต้องหมวด1
และหมวด 2 ส่วนเรื่องการแก้ไขอ านาจหน้าที่ส.ว.นั้น ให้เป็นหน้าที่ของส.ส.ร.ไปรับฟังความเห็นประชาชนทั่วประเทศ 
พรรคภูมิใจไทยไม่ขอชี้น า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2315202 
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พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.39 น. 

ภท. ชงร่าง รธน. เข้าสภาสัปดาห์หน้า ตั้ง ส.ส.ร.-ไม่แตะหมวด 1-2 
“ภูมิใจไทย” ชงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาฯสัปดาห์หน้า ย้ าตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่แตะหมวด1-2 
 

 
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่รัฐสภา นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงว่า จุดยืน
พรรคภูมิใจไทยคือพร้อมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขณะนี้พรรคภูมิใจไทยก าลังร่างรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรค คาดว่า
จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ได้ในสัปดาห์หน้า และไม่รอรายงานการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ปี2560 ที่มีนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค เป็น
ประธาน เพราะได้รับสัญญาณจากประธานรัฐสภาแล้วว่า ในวันที่ 28 ส.ค.จะมีการบรรจุวาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่
ที่ประชุมสภาฯ ดังนั้น หากรอรายงานของนายพีระพันธ์อาจจะบรรจุวาระไม่ทันในสมัยประชุมนี้ และอาจท าให้การ
ชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา รุนแรงมากข้ึน  

นายภราดร กล่าวอีกว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยมีเสียงส.ส. 61 เสียง ต้องการอีกประมาณ 40 เสียงจะเพียงพอ
ต่อการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องหาแนวร่วม หากใครเห็นด้วยเราก็ยินดี และหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
แก้ไข ที่ร่างโดยส.ส.ร.ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว พรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องที่จะยุบสภาฯ คืนอ านาจให้ประชาชน 
ทั้งนี้ สาระส าคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยนั้นคล้ายกับพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ แก้ไขมาตรา 256 ให้
ตั้งส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของประชาชนมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ไม่แตะต้องหมวด1และหมวด 2  ส่วนเรื่องการ
แก้ไขอ านาจหน้าที่ส.ว.นั้น ให้เป็นหน้าที่ของส.ส.ร.ไปรับฟังความเห็นประชาชนทั่วประเทศ พรรคภูมิใจไทยไม่ขอชี้น า. 
  
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/790869 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/176073 
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วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 - 13:00 น. 

รายงาน : บนทาง 2 แพร่ง  
ของ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักเรียน ประท้วง 
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถึงกับ “เครียด”ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีใกล้กับมูลนิธิป่ารอยต่อ ไม่
ว่าที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสุราษฎร์วิทยา ถิ่นของ นายสุ
เทพ เทือกสุบรรณ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในหลายโรงเรียนของจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าที่เกิดขึ้นในหลายโรงเรียนของจังหวัด
ร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี อาจไม่ปรากฏเป็นข่าวบนพ้ืนที่ของ “สื่อเก่า” แต่ที่แน่นอนอย่างที่สุดบรรดา # ได้กลายเป็น
ยอดฮิต ติดเทรนด์ของทวิตเตอร์ไปแล้วอย่างอึกทึก ครึกโครม 
ค าถามก็คือ เป็นไปได้อย่างไร 

ที่ถามว่าเป็นไปได้อย่างไร เพราะว่าสัญลักษณ์การชู 3 นิ้วนั้นมีเป้าหมายอันเด่นชัด เพราะสัญลักษณ์การติดโบ
ขาวมีเป้าหมายอันเด่นชัด เป้าหมายคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักเรียนพวกนี้ไม่รู้หรืออย่างไรว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา คือเจ้าของบทเพลง “เราจะท าตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา” 

ทั้งๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเดียวกันนี้เองที่ผลักดันให้ “ค่านิยม 12 ประการ” เป็นหลักการส าคัญ
ไปยังทุกโรงเรียน หวังหล่อหลอมให้ “เยาวชน” เป็นพลังส าคัญ แต่แล้วแทนที่นักเรียนซึ่งท่อง “ค่านิยม 12 ระาร” ราว
กับเป็นบทอาขยานกลับกลายเป็นคนที่ยืนชู 3 นิ้วระหว่างเคารพธงชาติ และติด “โบขาว” ประท้วงต่อ “รัฐบาล” 

การออกมายอมรับว่า “เครียด” จากปากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ใน
ท่ามกลางความไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าเกิดกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อย่างไร ไม่เพียงแต่จะดังกึกก้องมาจากนิสิต
นักศึกษาตามมหาวิทยาลัย หากแต่ยังดังดึกก้องมาจากนักเรียนตามโรงเรียน ทั้งมิใช่เฉพาะส่วน หากแต่ในขอบเขตทั่วประเทศ 

ทั้งๆ ที่การด ารงอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการด ารงอยู่บนรากฐานแห่งการสนับสนุนของ 
กองทัพ ของข้าราชการ แข็งแกร่งภายใต้โครงสร้าง “รัฐราชการรวมศูนย์” แต่แล้วกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านอย่างรุนแรง
และเพ่ิมความแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับกลับเป็นนิสิต กลับเป็นนักศึกษาอันถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ 
และบัดนี้ลงลึกไปถึง “นักเรียน” 

สายตาทุกสายตาไม่เพียงแต่จะภายในประเทศ หากแต่จากนานาอารยประเทศ จึงทอดมองไปยังรัฐบาล ไป
ยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค าถามก็คือ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร จะแก้โดยการจับกุมแบบที่จับ นายอานนท์ น าภา 
นายภาณุพงศ์ จาดนอก นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จะแก้โดยการส่งทหาร ต ารวจเข้าไปควบคุมโรงเรียน 
หรือจะใช้ช่องทาง “ประชาธิปไตย” ด้วยหัวใจ “เปิดกว้าง” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2313289 
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20 สิงหาคม 2563 00:10 น.  

"บิ๊กตู่" รับมือทุกทาง! 

 
 

การเคลื่อนไหวของ นักเรียน นักศึกษาที่พากันเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ก าลังเพ่ิมระดับความเข้มข้นมากขึ้น 
ยิ่งเมื่อมีสัญญาณไฟเขียวจาก "รัฐบาล" ให้สามารถแสดงความเห็นในพ้ืนที่สถานศึกษาได้ ตามสิทธิ เสรีภาพ ภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ด้วยแล้ว ยิ่งท าให้ความคึกคักของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

ขณะเดียวกันปัญหาเฉพาะหน้าที่ รัฐบาลของ  "บิ๊กตู่ " พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังต้องเร่งขับเคลื่อนทุกองคาพยพเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจ โดยเมื่อเวลานี้ได้ "ทีม
เศรษฐกิจชุดใหม่" ที่คัดมาเองกับมือ ทั้ง "ขุนคลัง" และ "รมว.พลังงาน" 

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ นั่งเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. นัดแรก ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 
ส.ค. ร่วมกับ "สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน 

ก่อนที่จะมีข้อสรุปจากการประชุมออกมาว่า เห็นชอบ 4 มาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ทั้งมาตรการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว มาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจและเอสเอ็มอี มาตรการส่งเสริมการจ้างงาน มีเป้าหมายจ้างงาน 1 
ล้านต าแหน่ง มาตรการกระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ 

เวลานี้ ต้องยอมรับว่า พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล ก าลังแบกรับและเผชิญหน้าคือการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจาก "พิษโควิด" ผสมปนเปไปกับ สถานการณ์ทางการเมืองที่ รัฐบาล ต้องเจอกับ การต่อต้านของเด็ก
นักเรียน นักศึกษา ที่พร้อมใจกันเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลทั้งในกทม.และต่างจังหวัด กลายเป็น  "คลื่นลม" ที่ "ผู้ใหญ่" ใน
รัฐบาลเอง ไม่สามารถ ใช้ความแข็งกร้าวเข้าจัดการได้ เหมือนกับการชุมนุมเสื้อสี ที่เคยเกิดข้ึนมาแล้วในอดีต 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลเอง โดย "พรรคร่วมรัฐบาล" พยายาม "ดึงเกมเข้าสภาฯ" การหาทางตัดไฟการเมือง ไม่ให้
ลุกลามอยู่ข้างนอก อยู่นั้น พรรคฝ่ายค้านทั้ง พรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล ได้ขยับเกมแก้รัฐธรรมนูญ เร่งรัดให้
รวดเร็ว เพ่ือให้เป็นการ "รับลูก" จากการเคลื่อนไหวของม็อบเยาวชน นอกสภาฯ แต่ก็ยังกลายเป็นว่า พรรคเพ่ือไทยกับ
พรรคก้าวไกล ยังร้องเพลงกันคนละคีย์ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200819/ad63c122c3eae0d6aa7e5ae875def4184bff9142aa0aab6566a2cf68aa3900b7.jpg?itok=U2rER1aH
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เพราะเป้าหมายในการแก้รัฐธรรมนูญ ของพรรคก้าวไกล คือการ "ร่างใหม่" รวมทั้งต้องเข้าไปแก้ไข "มาตรา 1-
2" ที่เกี่ยวข้องกับหมวดสถาบัน ให้ได้ ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็น "โจทย์ยาก" ที่จะดึงให้พรรคเพ่ือไทย โดดเข้าร่วมขบวน 
เพราะสุ่มเสี่ยงมากเกินไป 

ท่าทีและการรุกไล่ จากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่พุ่งเข้าใส่ รัฐบาลครั้งนี้ น่าสนใจว่า เป็นประเด็นที่ล้อไปกับ
สัญญาณที่พรรคการเมือง ฝั่งตรงข้ามรัฐบาล พยายามชูมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ เพราะแม้จะมีแกนน าจากพรรค
การเมือง หรือแกนน าม็อบเยาวชน ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีความแนวคิด "ล้มล้างสถาบัน" หรือเป็น "พวกชังชาติ" ก็ตาม 
ทว่ายิ่งนานวัน "เป้าหมาย" ในการเคลื่อนไหวก็ยิ่งแจ่มชัดมากขึ้น และยิ่งในห้วงเวลานี้ การผลักให้ "เยาวชน"ออกมา
ประจันหน้ากับรัฐบาล และกองทัพ สอดแทรกการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเบื้องสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้กลายเป็น
เรื่องยาก และละเอียดอ่อน หากรัฐบาลเพลี่ยงพล้ า เพียงนิดเดียว โอกาสที่จะพังทั้งกระดาน ยิ่งมีสูง ! 

 
 อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/175949 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/175949
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ตัดชนวนไม่ให้ไฟลาม 

 
 

“ผูกโบขาว ชูสามนิ้ว” กระแสลามระบาดทั่วทิศ ไวยิ่งกว่าโควิด-19 นิสิต นักศึกษา เรื่อยไปจนถึงเด็กนักเรียนมัธยม
ขาสั้น ออกมาแสดงสัญลักษณ์กันสนั่นเมือง สะเทือนโซเชียล 

เกิดเหตุการณ์ครู อาจารย์ ปะทะคารมโต้เถียงกับเด็กนักเรียน นักศึกษา หลายแห่งกลายเป็นภาพที่ไม่น่าดูชม 
ท่าทางเกรี้ยวกราด ก้าวร้าวของเยาวชนต่อครูบาอาจารย์ ช่างไม่น่ารักเอาเสียเลย  การแสดงออกทางประชาธิปไตยถือ
เป็นสิทธิ แต่ไม่ควรใช้อารมณ์น าหน้าเหนือหลักการและจุดยืน ในทางกลับกันบรรดาครู อาจารย์ ก็ไม่ควรคุกคามปิดกั้น
การแสดงออกของเด็กๆ ควรใช้เหตุผลละมุนละม่อมทั้ง 2 ฝ่าย อย่าให้สถานการณ์การเมืองมาท าลายความรัก รอยยิ้ม 
และเสียงหัวเราะท่ีเคยมีให้กัน 

เหตุการณ์นี้ต้องจบลงไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่ความเป็นศิษย์อาจารย์จะจบลงก็ต่อเมื่อหมดลมหายใจ ฝ่ายค้าน
พรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค ออกมาปูดมีการใช้อ านาจรัฐกดดัน ข้าราชการระดับสูงใน
กระทรวงศึกษาธิการคาดโทษผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ที่ปล่อยให้นักเรียนแสดงออก  ฝ่ายความมั่นคง ต ารวจ 
ทหารกดดันอาจารย์ให้ส่งรายชื่อเด็กและผู้ปกครองที่เป็นแกนน าให้ฝ่ายความมั่นคง หากเป็นเช่นนั้นจริงสถานการณ์คง
เขม็งเกลียวตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ แต่ฟังนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ แล้วก็สบายใจขึ้น อดีตแกนน า กปปส.
ส่งสัญญาณให้พูดคุยกันระหว่างครูอาจารย์กับนักศึกษา เปิดทางให้แสดงออกอย่างเหมาะสม เพ่ือคลายความกดดัน แม้
ตัวเองจะถูกกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า “นักเรียนเลว” รวมตัวกันมาเป่านกหวีดไล่ที่กระทรวงจนเจ็บจี๊ดความเคลื่อนไหวของเหล่า
นักเรียน นิสิต นักศึกษายามนี้ สะท้านสะเทือนไปทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่คนอยู่บ้านเดียวกัน กระทั่งพ่อ-แม่-ลูก 

นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ออกมาเผยลูกสาวของตัวเองความคิดทาง
การเมืองเปลี่ยนไป จากที่เคยเดินแจกใบปลิวช่วยหาเสียง มาตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ และ รมว.กลาโหม บิ๊กบอสของพ่อซะแล้ว แถมยังเชื่อหมดใจไม่ต่างจาก “ลุงตู่” และ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ว่าต้องมีใครชักใยอยู่เบื้องหลัง เด็กมัธยมยังคิดเองไม่ได้ เพราะตอน ม.3 ตัวเองยังไถนาอยู่กับ
ควายอยู่เลย 
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คล้อยหลังไม่นานลูกสาวที่อยู่ ม.3 ขอพูดบ้าง “ความคิดทางการเมืองเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพ่อได้ 2 ปีแล้ว 
หลังจากเติบโตขึ้น ได้เจอสังคมใหม่ รับรู้ข้อมูลใหม่ๆ และจะไม่ยอมให้อนาคตตัวเองพังแน่”สะท้อนชัดคนรุ่นใหม่ยุคโลก
ศิวิไลซ์ ความคิดอ่านก้าวหน้ารวดเร็วกว่ายุคก่อนเยอะ ดังนั้น ผู้ใหญ่หลายคนต้องเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ เลิกตั้งโจทย์
อคติ เปิดใจฟังเสียงเล็กๆเหล่านี้มากขึ้น น่าดีใจเสียอีกว่าคนรุ่นใหม่ล้วนฝากความหวังเป็นอนาคตของชาติได้ ไม่เถียง 
“ลุงตู่” ว่ามีส่วนหนึ่งแห่เกาะกระแสแสดงออกตามเพ่ือน เพราะกลัวโดนบูลลี่ กีดกันออกจากกลุ่ม แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด  
ส่วนใหญ่คิดเอง ท าเองเป็น คลื่นนักศึกษาจึงขยายวงคืบหน้าเป็น “ประชาชนปลดแอก” 

หมากเกมนี้จะจบยังไง เหตุการณ์จะจบลงแบบไหน ชั่วโมงนี้ทุกคนทุกฝ่ายล้วนสุมหัวคุยแต่เรื่องมุ้งมิ้ง แต่รับรอง
ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนแน่ รัฐบาลก าลังเผชิญแรงเสียดทานเพ่ิมมากขึ้นทุกขณะ สืบเนื่องจากภาวะขาลง 
สารพัดเรื่องรุมเร้าฉุดให้กระแสตกต่ า วิกฤติเศรษฐกิจปากท้อง วิกฤติศรัทธากระบวนการยุติธรรม สังคมเหลื่อมล้ า 
การเมืองอลเวงทะเลาะแย่งชิงอ านาจผลประโยชน์ตามจังหวะนักเลือกตั้งแห่ไล่ตุนเสบียงกรัง ไม่ไว้วางใจสถานการณ์
พลิกคว่ าพลิกหงาย พร้อมแยกย้ายกันไปตั้งป้อมค่ายลงสนามเลือกตั้งใหม่อีกรอบ  เรื่องฉาวโฉ่ส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วสภา
ผู้แทนราษฎร น่าสนใจว่า 3 ป.จะประคองสถานการณ์ต่อไปยังไง จะให้โพลสถาบันไหนส ารวจ โหรส านักไหนท านายผล
ที่ออกมาล้วนแล้วแต่น่าหนักใจ ถ้าไม่มีอะไรมาพลิกเกมตัดไฟที่ไหม้ลาม รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมแน่ เศรษฐกิจต้องเร่ง
แก้ไข ครม.ใหม่ต้องท างานแข่งกับเวลา ชักช้าคนตกงาน ท้องหิว ขอออกมาตายดาบหน้าบนท้องถนนร่วมชุมนุมกัน
ระเบิดเถิดเทิง เร่งขจัดความเหลื่อมล้ าพิสูจน์ความจริงใจกระบวนการยุติธรรมไร้สองมาตรฐาน คืนสังคมสู่ความสงบสุข
อย่างแท้จริงไร้การคุกคาม ปล่อยมือเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของประชาชนตัดวงจรสืบทอดอ านาจ  แบไพ่แก้ไข
รัฐธรรมนูญชนิดถอยสุดซอย สกัดม็อบลาม โรคแทรกปฏิวัติซ้อน. 

ทีมข่าวการเมือง 
 

อ้างอิง : 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913917?cx_testId=42&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxr

ecs_s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1913917?cx_testId=42&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
https://www.thairath.co.th/news/politic/1913917?cx_testId=42&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
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นักเรียนนักศึกษาสนใจการเมืองไม่ดีหรือ? 

 
 
ช่วงนี้ นักเรียน นักศึกษา ออกมามีบทบาททางการเมืองมากข้ึน หลังจากท่ีเงียบไปหลายสิบปี มีการชุมนุม  

“แฟลชม็อบ” ในทุกภูมิภาค การชุมนุมทุกครั้งมีผู้ เข้าร่วมชุมนุมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าจุดติดแล้ว แฟลชม็อบล่าสุดที่ 
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีนักศึกษาประชาชนไปร่วมชุมหลายหมื่นคน ดูจากภาพถ่ายมุมสูงแล้วคนเต็มไปหมดรอบ
อนุสาวรีย์ และถนนราชด าเนินทั้งสองด้านมากมายจริงๆ การชุมนุมครั้งนี้ กลุ่มประชาชนปลดแอก เรียกร้องให้รัฐบาล
ด าเนินการ 3 ข้อ คือ หยุดคุกคามประชาชน ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ ยุบสภา ถือว่ามีเหตุผลที่รัฐบาลควรรับฟัง 

นอกจากนี้ นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ ก็ให้ความสนใจการเมืองมากขึ้น มีการชู 3 นิ้วแสดงสัญลักษณ์
ต่อต้านเผด็จการหลังเคารพธงชาติ ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ครองอ านาจมานาน 6 ปี รู้สึกไม่
ค่อยพอใจ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม ครม.ว่า เขาเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจของเด็กๆ แต่เท่าที่รับฟังมา เด็กหลายคนไม่
เข้าร่วมก็จะถูกบูลลี่ ถูกกีดกันจากกิจกรรมในสถานศึกษา ไม่ให้เข้ากลุ่ม เป็นเรื่องอันตราย 

แต่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ถูกบูลลี่เครื่องประดับบนข้อมือเหมือนกัน กลับตอบ
นักข่าวที่ไปถามเรื่องเด็กนักเรียนมัธยมแสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว ว่า “อ๋อ ลูกเสือ ลูกเสือ” ถือเป็นค าตอบที่มองโลกแบบ
สร้างสรรค์ ความจริง นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจการเมืองและปัญหาบ้านเมือง รัฐบาลควรดีใจด้วยซ้ า เป็น
ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเมือง แทนที่จะกีดกันและกล่าวหาว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง มาตรา 95 ใน 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ก็บัญญัติให้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีขึ้นไป นักเรียนมัธยมปลายและ
นิสิตนักศึกษาล้วนมีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งนั้น พวกเขาควรแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ก่อนอายุ 18 ปีด้วยซ ้า เพ่ือให้มี
ประสบการณ์ทางการเมืองก่อนไปเลือกตั้ง ไม่ใช่มองพวกเขาแบบคนอคติว่า นักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ควรแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง ทั้งๆที่ อนาคตของบ้านเมืองเป็นของพวกเขา ไม่ใช่พวกคนแก่ที่มีอายุเกิน 60 ปีไป พวกเขาควรจะ
มีสิทธิมีเสียงในการร่วมตัดสินใจ เหมือนลูกๆในครอบครัว 

วันนี้ผมเพ่ิงอ่านบทความของ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญจิตเวช ในไลน์ที่ส่งต่อกันมาเรื่อง 
“นักปฏิรูปการศึกษาควรดีใจกับม็อบนักศึกษามิใช่หรือ” คุณหมอตั้งค าถามว่า เราปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออะไร? ค าตอบก็
คือ เพ่ือให้เด็กไทยรู้จักคิด รู้จักถาม มีความใฝ่รู้ และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จากทุกสถานที่และเวลา เรื่อง 
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นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง นักเรียนมัธยมปลาย ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองรอบนี้ ควรเป็นเรื่องที่น่ายินดี ส าหรับคนที่
ท างานด้านการศึกษา รวมทั้งเครือข่ายที่ท างานปฏิรูปการศึกษา พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่า พวกเขารู้จักคิด รู้จักถาม มี
ความใฝ่รู้ และมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ปัญหาที่เกิดข้ึน เพราะพวกเขาคิดและถามเรื่องการเมือง? หรอืว่า เราจะปฏิรูปการศึกษาโดยมีเงื่อนไขห้อยท้าย
ว่า ห้ามคิดห้ามถามเรื่องการเมือง ซึ่งควรรู้อยู่แก่ใจว่า ท ามิได้ เพราะที่แท้แล้ว การเมืองอยู่รอบตัวเราทุกคน  คุณหมอ
เห็นว่า มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรเป็นองค์กรส าคัญในการยืนยันเสรีภาพของนักศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่พ้ืนที่ที่ตั้ง
ค าถามได้โดยเสรี ค าถามท่ีควรถามมหาวิทยาลัยเป็นค าถามแรกคือ มีมหาวิทยาลัยแห่งนั้นไว้ท าไม หรือว่ามหาวิทยาลัย
มีเงื่อนไขห้อยท้ายเช่นเดียวกันว่า จะถามอะไรก็ได้ยกเว้นเรื่องการเมือง 

ปัญหาของประเทศไทยวันนี้ การทุจริตคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล ้า ความยากจน ล้วนเกิดจากฝีมือ นักการเมือง 
ทั้งสิ้น ผมเห็นด้วยกับคุณหมอว่า การตื่นตัวของนักเรียนนักศึกษาครั้งนี้เป็นเรื่องดี ถ้านายกฯอยากจะ ปฏิรูปการเมืองให้
ดี อย่างที่พูดทุกวัน ก็ควรสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาออกมาปฏิรูปการเมืองร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของพวกเขา
อย่างจริงจัง เพราะ อนาคตของประเทศเป็นของพวกเขา ไม่ใช่คนแก่อย่างพวกเรา. 

“ลม เปลี่ยนทิศ” 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1913593 
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20 ส.ค. 2563 05:06 น. 

หนักใจแทน 

 
 

มหาวกิฤติโควิดท าลายเศรษฐกิจทั่วโลกพังยับเยิน ไม่มีใครตอบได้ว่าโควิดจะแผลง ฤทธิ์ต่อไปอีกนานเท่าใด?? 
เราจะอยู่กันอย่างไร ถ้าโควิดยังอาละวาดเป็นไฟลามทุ่งจนถึงสิ้นปี?? 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒน์ แถลงข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 ปีนี้ ติดลบบานทะโร่ถึง 12.2 
เปอร์เซ็นต์ หดตัวหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า 20 ปีผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมือง ท าให้
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 เป็นอัมพาตไป 3 เดือน “แม่ลูกจันทร์” มองว่าจีดีพี ไตรมาสที่ 2 หดตัวแรงถึง 12.2 
เปอร์เซ็นต์ ยังไม่ย ่าแย่เกินเยียวยา ถ้าเทียบกับเศรษฐกิจทั่วโลกที่ติดลบเฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเศรษฐกิจไทยติดลบ
หนักกว่าค่าเฉลี่ย 2 เปอร์เซ็นต ์

ที่แปลกใจคือเศรษฐกิจทุกประเทศทั่วโลกติดลบระเบิดเถิดเทิง ยกเว้น พ่ีเบิ้มจีน เศรษฐกิจยังบวกได้ถึง 3.2 
เปอร์เซ็นต์ ยกเว้น...เวียดนามเศรษฐกิจยังขยายตัว 0.4 เปอรเ์ซ็นต์ “แม่ลูกจันทร”์ มองว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต ่าสุด 
(ครึ่งปีแรก) แบบเจ็บหนักสะบักสะบอม ยังมีเวลาปฐมพยาบาลเศรษฐกิจฉุกเฉินอีกครึ่งปี 

ดร.ทศพร เลขาธิการสภาพัฒน์ คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยสิ้นปีนี้ (2563) จะติดลบ 7.8 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ยังมีเง่ือนไขส าคัญอีก 4 ประการ... 
1, ไวรัสโควิดไม่กลับมาระบาดรอบ 2 ในบ้านเรา 
2, มาตรการคลายล็อกให้นักท่อง-เที่ยวต่างชาติกลับมาเที่ยวเมืองไทยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ 
3, การส่งสินค้าออกช่วงครึ่งปีหลังจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอย 
4, รัฐบาลอัดฉีดงบกระตุ้นเศรษฐกิจอีกก้อนโตท าให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเริ่มเดินหน้า หลังจากหัวเทียนบอดมาครึ่งปี 
แต่...เศรษฐกิจอาจไม่ฟ้ืน เพราะมีเงื่อนไขตัวแปร 3 ประการ 
1, บรรยากาศทางการเมือง หากเกิดความวุ่นวายจะส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจแน่นอน 
2, ปัญหาคนว่างงาน ถูกลอย แพเลิกจ้างอีก 1.7 ล้านคน จะเป็นตัวฉุดรั้งให้เศรษฐกิจเดี้ยงยาว 
3, ปัญหาหนี้สินครัวเรือน หรือหนี้สินชาวบ้านที่พุ่งกระฉูดทะลุ 80 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพ ี
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“แม่ลูกจันทร์” มองว่ารัฐบาล “นายกฯลุงตู่” ต้องไม่เป็นต้นเหตุท า ให้บรรยากาศการเมืองร้อนฉ่าขึ้นมาเอง รัฐบาลต้อง
ไม่สร้างเงื่อนไขให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลาย รัฐบาลต้องทะลุ่มทะลุยแก้ปัญหาคนตกงานและปัญหาหนี้สินครัวเรือน
ให้เห็นผลโดยเร็ว “แม่ลูกจันทร”์ ย้ าว่าจีดีพีปีนี้ ติดลบเป็นเรื่องตัวเลข อาจไม่ส่งผลกระทบถึงชาวบ้านโดยตรง แต่วิกฤติ
คนตกงาน วิกฤติคนไม่มีเงินซื้อข้าวกิน เป็นเรื่องจริง มีผลกระทบต่อชีวิตคนอย่างจัง!! 
ยังมีเวลาเหลือให้ “ลุงตู่” โชว์ฝีมืออีก 4 เดือน โควิดตัวเดียวท าให้ลุงตู่เหนื่อยแทบขาดใจตาย. 

“แม่ลูกจันทร์” 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/business/1913397  

https://www.thairath.co.th/news/business/1913397
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วันท่ี 20 สิงหาคม 2563 - 08:21 น. 

บทบาท รัฐบาล กับรัฐธรรมนูญ บทบาท ของ เยาวชน ปลดแอก 
 

 
 
 
 
 
 
เมื่อเห็นการชุมนุมของ”เยาวชน/ประชาชนปลดแอก”ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ตามมาด้วยการชุมนุมของ”

ภาคีมหิดลศาลายา”ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม ประสานเข้ากับการชุมนุมของ”นักเรียนเลว”ชู 3 นิ้ว ติดโบขาวหน้า
กระทรวงศึกษาธิการในวันพุธที่ 19 สิงหาคม ก็เริ่มไม่แน่ใจว่ามติของพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรค
ประชาธิปัตย์ เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 โดยเริ่มจากมาตรา 256 จะทันกับ”สถานการณ์”
ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปโดยรวดเร็วได้หรือไม่ เพราะหากตรวจสอบกับท่วงท่าอาการของรัฐบาล ของพรรคพลังประชา
รัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ นับแต่มีข้อเสนอจาก”เยาวชนปลดแอก”เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นมา  
กับวันพุธที่ 19 สิงหาคม ก็เหมือนกับเป็นหนังคนละม้วน ยิ่งหากมองไปยังท่วงท่าและอาการจาก 250 ส.ว. ยิ่งเหมือนกับ
อยู่กันคนละประเทศ คนละรัฐสภา 

แม้ท่าทีของรัฐบาลอันส าแดงผ่านพรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ต่อการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะเป็นท่าทีอันเรียกได้ว่ายินยอมและผ่อนปรน แต่หากส ารวจท่าทีของรัฐบาลจากเมื่อวัน
เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม มายังเมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคมก็ก่อให้เกิดความหวาดระแวง และอาจไม่แน่ใจว่า “เส้นตาย”ของ
เรื่องนี้จะ”ยาวนาน”เพียงใด เพราะแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งผลักดันเรื่องนี้ให้เป็น เงื่อนไขในการเข้าร่วม
รัฐบาล และมีการยอมรับโดยบรรจุการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญให้เป็น”นโยบายเร่งด่วน” 

กระนั้น จากเดือนมิถุนายน 2562 ที่ถือว่าเป็น”เงื่อนไข”เป็นข้อก าหนดมายังเดือนสิงหาคม 2563 ก็น่าฉงนเป็น
อย่างยิ่งในบทบาทและความหมายของค าว่า”เร่งด่วน” ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวและเรียกร้องจาก”เยาวชนปลดแอก”
เกิดข้ึนในเดือนกรกฎาคมจึงเพ่ิงมีค าตอบในเดือนสิงหาคม 

มองจากทางด้านของรัฐบาล มองจากทางด้านของพรรคพลังประชา รัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
มติของแต่ละพรรคท่ีเห็นชอบด้วยกับการเริ่มต้นที่มาตรา 256 อาจเป็นการผ่อนปรน แต่ที่ไม่ควรลืมเป็นอันขาดก็คือการ
ผ่อนปรนนี้อยู่ภายใต้การกดดันอย่างต่อเนื่องของ”เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” และตามมาด้วยปฏิบัติการของเหล่า”
นักเรียนเลว” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2314820  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2314820
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%991.jpg
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พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ความคิดแตกต่างทางการเมือง ต้องมีขอบเขต-เหตุผล 
การออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา
ผู้แทนราษฎร หยุดการคุกคามประชาชน เป็นสิทธิทางการเมืองที่กระท าได้ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดทาง
การเมืองเรียกร้องในสิ่งท่ีต้องการได้ 

 
 

ความคิดที่แตกต่างกันของผู้คนทั่วไปในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระหรือเรื่องใหญ่ที่มีความ
สลักส าคัญถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะต่างคนต่างคิด มีทัศนคติไม่เหมือนกัน มีมุมมองที่แตกต่างกัน ส่วนจะถูกหรือ
ผิด หรือผิดๆถูกๆอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวว่าเป็นอย่างไร การ
ได้รับความรู้และการพัฒนาความคิดจากสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงประสบการณ์ชีวิตในแต่
ละช่วงวัยที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมเป็นเช่นไร 

การมีหลักคิดที่ถูกต้องและไม่บกพร่องในจิตส านึกของคนในชาติเป็นสิ่งส าคัญที่ควรมี เพ่ือร่วมกันพัฒนา
บ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงในทุกมิติ ทั้งนี้ครอบครัวมีความส าคัญต่อการดูแลบุตรหลานให้เป็นผู้มีความประพฤติดี 
เอาใจใส่กับการเรียนและรู้จักพ่ึงตนเอง สถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนานักเรียน นิสิตและนักศึกษาให้เป็นผู้มี
การศึกษา (well educated person) โดยรู้จักกาลเทศะ รู้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควร รู้ว่าอะไรเหมาะหรืออะไรไม่
เหมาะ รู้จักแยกแยะความผิดชอบชั่วดี อีกท้ังมีความรู้ในด้านวิชาการ (scholar) วิชาชีพ (professional) และทักษะชีวิต 
(experience) โดยสามารถพ่ึงตนเองได้และเป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง สื่อมวลชนมีความส าคัญต่อการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องแก่สาธารณชน เพ่ือให้สังคมไม่ไขว้เขวและสับสนในเรื่องราวต่างๆของบ้านเมือง ทุกภาคส่วนของสังคม
จะได้ร่วมกันพัฒนาให้ชาติบ้านเมืองมีความม่ันคงเป็นปึกแผ่น 

การออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา
ผู้แทนราษฎร หยุดการคุกคามประชาชน เป็นสิทธิทางการเมืองที่กระท าได้ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดทาง
การเมืองเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการได้ แต่ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ เป็นสิ่งที่กระท าได้แต่ไม่อาจกระท า
ผิดกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ไม่อาจล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน นิสิต นักศึกษาจึงต้องมีความ
ระมัดระวังในการใช้สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญด้วยความระมัดระวัง 
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การชุมนุมของนิสิต นักศึกษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 63 ณ 
บริเวณลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ 
1. ยกเลิกมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์มิได้ และเพ่ิมบทบัญญัติ ให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถ
พิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้ เช่นเดียวกับท่ีเคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎร 
2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์
ได้ และนิรโทษกรรมผู้ถูกด าเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคน 
3. ยกเลิก พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง และทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์
อย่างชัดเจน 
4. ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
5. ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจน เช่น หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น และหน่วยงานที่ไม่มีความจ าเป็น เช่น คณะองคมนตรีนั้น ให้ยกเลิกเสีย 
6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมด เพ่ือก ากับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การ
ตรวจสอบทั้งหมด 
7. ยกเลิกพระราชอ านาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 
8. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาท่ีเชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด 
9. สืบหาความจริงเก่ียวกับการสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความข้องเกี่ยวใด ๆ กับสถาบันกษัตริย์ 
10. ห้ามมิให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีก 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่บังควร เป็นความเหิมเกริมและก้าวล่วงต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้
นับเป็นความเลือดเย็นอ ามหิตและความมีจิตใจทมิฬหินชาติของขบวนการที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งประกอบด้วย 
ฝ่ายการเมือง อดีตนักการเมือง ที่สูญเสียอ านาจ นักวิชาการ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (Non-Governmental 
Organizations-NGO) ที่มีแนวความคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งและมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทางการเมืองชนิด “พลิก
ฟ้าคว่ าแผ่นดิน” โดยอาศัยความร่วมมือและสมคบคิดกับองค์การระหว่างประเทศที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงกับปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งคอยท าการยุยงและชักใยอยู่เบื้องหลังโดยอาศัยการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
นิสิต นักศึกษามาบังหน้า 

การชุมนุมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษาอาจจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่มีแนวความคิดทาง
การเมืองอย่างสุดโต่ง และเป็นผู้ที่ถูกครอบง าความคิดทางการเมืองอย่างผิดๆ จึงถูกชักจูงให้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแกน
น าของการชุมนุม กลุ่มที่ 2 เป็นผู้เข้าร่วมการชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความมุ่งหวังอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึน้ กลุ่มท่ี 3 เป็นผู้เข้าร่วมการชุมนุมกับเพ่ือนๆด้วยความสมัครใจ รวมถึงได้รับการชักชวนจากเพ่ือนๆ ซึ่งกลุ่ม
ที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่เข้าร่วมการชุมนุมในครั้งนี้จะต้องมีความรู้เท่าทันกับเกมการเมืองแย่งชิงอ านาจรัฐของขบวนการที่
ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองขอให้รู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในโครงสร้างของประเทศที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ จึงอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของขบวนการท าลายชาติในครั้งนี้ 
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พึงทราบว่าประเทศไทยตกอยู่ในสภาพเป็น “คนป่วยของเอเชีย” จากปัญหาทางการเมืองมาเป็นระยะเวลา
เกือบ 2 ทศวรรษแล้ว ซึ่งในขณะนี้ทั่วโลกก าลังเผชิญกับมหันตภัยการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นเวลากว่า 7 
เดือนเศษ มีผู้ติดเชื้อสะสมราว 22 ล้านราย และผู้เสียชีวิตสะสมเกือบ 8 แสนราย ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยา
รักษาโควิด-19 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดระลอก 2 หลายประเทศมีการแพร่ระบาดระลอก 2 
และระลอก 3 กันแล้ว ในขณะเดียวกันทั่วโลกก าลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในรอบ 100ปี ซึ่งประเทศไทยก็มี
ปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ นิสิต นักศึกษาได้ชื่อว่าเป็น “ปัญญาชน” พอจะมองเห็นหายนะครั้งร้ายแรงที่
ก าลังเกิดกับประเทศไทยหรือไม่ 

การออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้จะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญที่สามารถกระท าได้ แต่ควรรับรู้และท าความเข้าใจกับสถานการณ์อันเลวร้ายซึ่งเป็นปัญหาอัรใหญ่
หลวงที่ประเทศชาติก าลังประสบอยู่ รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาเพ่ือรับมือกับโควิด-19 ให้ได้ หากมีการแพร่ระบาดระลอก 
2 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะต้องใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้ง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมก็ต้องหยุดชะงักลงเช่นเดียวกับเมื่อเดือน มี.ค. -เม.ย.63 ประชาชนจะต้อง
กลับมาด าเนินชีวิตแบบเดิม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” นับเป็นความสุ่มเสี่ยงและล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งกับการรวมตัว
ชุมนุมของกลุ่มคนอย่างแออัด ภาระการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาและทุกอาชีพ 
จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลในการบริหารการเงินและการคลังของประเทศ การกู้เงินรอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีก
ครั้งสร้างภาระแก่ลูกหลานไทยในอนาคต 

สิ่งที่นิสิต นักศึกษาเรียกร้องอยู่นั้น ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้น าเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการประชาธิปไตยซึ่งมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการด าเนินการ ต้องมีเหตุผลไม่อาจใจเร็วด่วนได้ หากมี
การเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมก็สามารถเสนอได้อย่างเต็มที่ การชุมนุมเคลื่อนไหวต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
อย่าได้มีอคติและไม่ใช้อารมณ์ เพ่ือให้สมกับความเป็น “ปัญญาชน” ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติบ้านเมืองในภายภาค
หน้า 
 

คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ า โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/790591 
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20 ส.ค. 2563-10:19 น. 

วิเคราะห์การเมือง - มุมมอง ความคิด เยาวชน ประชาชน ปลดแอก กับ ความเป็นจริง 

วิเคราะห์การเมือง  
มุมมอง ความคิด - นับแต่การชุมนุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมสถานการณ์รุดหน้า “เร็ว” อย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่ความเคยชินเดิม
ท าให้หลายคนออกมาหมิ่นหยามว่าเป็น “ม็อบมุ้งมิ้ง” เยาะเย้ยว่าเป็น “ม็อบฟันน้ านม” หรือแม้กระทั่งทุบโต๊ะว่าเป็น 
“ม็อบวูบวาบ” แต่ด้วยเวลาอันรวดเร็วก็กระจายไปเกือบทั่วประเทศ พร้อมกับข้อเรียกร้องอันเป็นเอกภาพกันโดย 
พ้ืนฐาน 1 หยุดคุกคามประชาชน 1 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย แล้ว 1 ยุบสภามอบโอนอ านาจให้
ประชาชน 
ยิ่งที่เห็นเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม ยิ่งน่าตกใจ 

ความน่าตกใจอย่างยิ่งก็คือไม่มีอะไรยับยั้ง “เยาวชนปลดแอก” ได้แม้จะใช้ทั้งมาตรการทางการเมืองผ่านการให้
ร้ายป้ายสี รุนแรงร้ายกาจ และมาตรการทางการทหารด้วยการคุกคาม กลั่นแกล้งและจับกุมการเข้าร่วมบนถนนราช
ด าเนินก็ทะลุหลัก “หลายหมื่น”ยิ่งกว่านั้น อาฟเตอร์ช็อกที่ก่อความตระหนกอย่างกว้างขวางคือผลสะเทือนที่ปรากฏ
ผ่านการชู 3 นิ้วและติดโบขาวของ “นักเรียน” อย่างคึกคัก กว้างขวาง 
กลายเป็นปรากฏการณ์อย่างใหม่ในทางการเมือง 

ผ่านจากวันที่ 16 สิงหาคมมา นี่ย่อมมิใช่ “ม็อบวูบวาบ” อย่างแน่นอน ถามว่าอาการหมิ่นหยามในแบบ “ม็อบ
มุ้งมิ้ง” ในแบบ “ม็อบฟันน้ านม” และในแบบ “ม็อบวูบวาบ” สะท้อนอะไรในทางความคิดตอบได้เลยว่าเป็นความคิด
แบบเก่า โบราณ คร่ าครึความคิดที่ว่าการชุมนุมต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง ต้องมีท่อน้ าเลี้ยง ยิ่งเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษ า 
ยิ่งไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนๆ 
ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงกลับตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง 

สายตาที่มองและจ าแนกแยกแยะต่อ “เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” มีความส าคัญ เพราะหากมองไม่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง เพราะหากมองผิดพลาด ความเห็นและวิธีการที่จะเข้าไปบริหารจัดการก็ย่อมผิดพลาด คลาดเคลื่อน
และเป็นอันตราย 
ไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่าพรรคการเมือง ไม่ว่านัก การเมือง 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4743356 
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