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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวประจำวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 สำนักข่าว INN “สุทิน”มองแก้รัฐธรรมนญูครัง้นี้มจีุดเสี่ยง 2 จุด 4 
2 สำนักข่าว INN “ดร.พิชาย”กล่าวเปิดเวทสีาธารณะ(ภาคการเมืองและรัฐสภา) 5 
3 สำนักข่าว INN “พีระพันธ์ุ”ช้ีการแกร้ธน.ต้องมาจากปัญหาของสงัคม 6 
4 สำนักข่าว INN “ภราดร”ช้ี ส.ส.ร.ทัง้ 200 คนต้องมาจากประชาชนทั้งหมด 7 
5 สำนักข่าว INN ก้าวไกล ผลกัดันแก้รัฐธรรมนญู 3 ด้าน 8 
6 สำนักข่าว INN “ราเมศ”ย้ำแก้รัฐธรรมนูญคือจุดยืนของปชป. 9 
7 สำนักข่าวไทย นักการเมืองประสานเสียงแก้ 256 ตั้ง ส.ส.ร.ร่างรธน. 10 
8 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ “สุวัจน์”หนุนแก้รธน.กำหนดไทม์ไลน์ให้ชัด 14 
9 สยามรฐัออนไลน ์ "สุวัจน์" เผย แก้รัฐธรรมนูญต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ต้องเป็นธรรม 

ทุกฝ่ายต้องเสียสละ ประชาชนและประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ 
16 

10 ไทยโพสต์ออนไลน ์ เปิดเวทีขายฝันแก้รธน. 'ก้าวไกล' เฉลยเหตุแตะหมวด 1-2 เพื่อความ
ฝันของม็อบ 

18 

11 สยามรฐัออนไลน ์ เปิดเวทีระดมสมองแก้รธน. "ครป."ยื่นข้อเสนอ ช้ีบทบาทสภาช่วยลด
ขัดแย้ง "ก้าวไกล"    ยันต้องแตะม.1-2 สนองมวลชน 

21 

12 สำนักข่าวอิศรา อนุ กมธ.ชุด 'ไพบูลย์' เปิด 3 สูตรแก้รัฐธรรมนูญมีตั้งแต่ดูรายมาตรา-
ตั้ง สสร.รื้อทั้งฉบับ 

24 

13 ไทยรัฐออนไลน ์ "กลาโหม" วอนอย่าเช่ือข่าวลือ "รัฐประหาร" ขอประชาชนหนักแน่น! 26 
14 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ โฆษกกลาโหม ซัด “ลือรัฐประหาร” ข่าวเท็จ หวัง สังคมเกิดความระแวง 27 
15 สยามรฐัออนไลน ์ กห. แจง “ข่าวรัฐประหาร” เป็นเท็จ บอกปั จจุบั นปท.ซับซ้อน-

ละเอียดอ่อน แนะใช้ดุลยพินิจรับข้อมูล 
28 

16 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพ.ร.ฏ. 2 ฉบับ ขยายปิดประชุมสภา 25 ก.ย.นี้ 29 
17 เดลินิวส์ออนไลน ์ ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปิดสมัยประชุมรัฐสภา 25 ก.ย. 30 
18 สยามรฐัออนไลน ์ "ศรีสุวรรณ"เตือน!เยาวชน-นักเรียน-นักศึกษา การต่อสู้คดีในช้ันศาลต้องใช้

เวลา 10 ป ี
31 
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รวมข่าววนัเสาร์
       

รู้
ว ั
น
น้ี 

     ข่าววนัน้ี 
          รู้วนัน้ี 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
19 มติชนออนไลน ์ เล็ง ก.พ.64 ไดส้สร. ร่างรธน. 13-15 เดือนเสรจ็ ปชป.-พท.เปิดทาง   

นศ.ร่วมร่วมสภายกร่างฯ 
32 

20 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ "ภูมิใจไทย" ช้ี "ส.ส.ร." ควรทำงาน 1ปี แก้ "รธน." อย่าเกิน 2 ป ี 33 
21 สยามรฐัออนไลน ์ "นิพิฏฐ์"ช้ีต้องแยกชาติจากรฐับาล ชูสามนิ้วขณะมีเพลงชาติ ไม่ควรทำ 34 
22 สยามรฐัออนไลน ์ ซูเปอร์โพล ตบหน้า"ชังชาติ" เผยปชช.มอง"ประเทศกูมีดีกว่าอีกหลาย

ประเทศทั่วโลก" 
35 

23 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ ประชาชน 94.9% เห็นพ้อง "ประเทศกูมี" สถาบันหลัก ต้อง "ปกป้อง 
-เทิดทูน" 

37 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระสำคญั หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดพิมพ์เขียว แก้รัฐธรรมนูญ ตัดอำนาจ ส.ว. ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. 38 
2 ไทยโพสต์ออนไลน ์ แอ่งในรอยเท้า 'อดีตไทย' 42 
3 ข่าวสดออนไลน ์ บทบรรณาธิการ - สามญัสำนึก 47 
4 สยามรฐัออนไลน ์ BIG CHANGE 48 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ ความพิการที่แก้ไขไม่ได้ 51 
6 ไทยรัฐออนไลน ์ ยอมรับความจริง 52 
7 เนช่ันสุดสัปดาห์ออนไลน์ โหม "รัฐประหาร" ปลุกม็อบ 19 ก.ย. 54 
8 มติชนออนไลน์ รายงานหน้า2 : พิมพ์เขียว‘ร่างแก้รธน.’ รื้อม.256-ตั้งสสร.-ฉบับฝ่ายค้าน 56 
9 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่12 โดย จำลอง ดอกปิก : ลิงหลอกเจ้า 61 
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21 สิงหาคม 2020 - 15:23 

“สุทิน”มองแก้รัฐธรรมนูญคร้ังนี้มีจุดเสี่ยง 2 จุด 

 
"สุทิน" มองแก้รัฐธรรมนูญ ครั้งนี้มีจุดเสี่ยง 2 จุด ที่จะไม่สำเร็จ ช้ี ตั้งส.ส.ร.ยืดเวลารัฐบาลไม่เสียหาย 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน  (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวในเวทีเสวนาสาธารณะ   
(ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง” ว่า กลุ่มที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ      
มี 3 กลุ่มประกอบด้วย 1.กลุ่มแก้เพื่อหวังผลสัมฤทธ์ิ 2.แก้เพื่อลดกระแสสังคม 3. แก้เพื่อสร้างกระแสเพื่อเอาใจมวลชน 
ซึ่งข้อ 2 และข้อ 3 หากไม่หวังผลสำเร็จก็จะเกิดข้อขัดแย้งข้ึนดังนั้นจำเป็นจะต้องแก้เพื่อหวังผลสัมฤทธ์ิจริงๆ           
ตามข้อ 1 แต่การแก้ในครั้งนี้มีจุดเสี่ยง 2 จุดที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จคือ 1 สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพราะมาตรา 
256 ได้บัญญัติไว้ว่าต้องมีสว.อย่างน้อย 84 คนเห็นด้วย 2. จากบทเรียนเมื่อปี 2555 ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ          
ด้วย สสร.ทำให้รัฐธรรมนูญครั้งนั้นตกไป จึงกลัวว่าถ้าหากใครคิดยกมาตรฐานการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรม นูญ          
เมื่อปี 2555 มาพูดก็อาจจะเป็นจุดเสี่ยงได้ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_752764/ 
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21 สิงหาคม 2020 - 15:31 

“ดร.พิชาย”กล่าวเปิดเวทีสาธารณะ(ภาคการเมืองและรัฐสภา) 

 
"ดร.พิชาย" กล่าวเปิดเวทีสาธารณะ(ภาคการเมืองและรัฐสภา) "การแก้ไขรัฐธรรมนูญและอนาคตของชาติบ้านเมือง" 

ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวเปิดเวทีเสวนาสาธารณะ 
(ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง”ว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายในสังคม              
ก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลายฝ่ายต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็น
สัญญาณที่ดีที่จะสามารถคลายปมความขัดแย้งลงไปได้ในระดับหนึ่งและอาจจะดึงความขัดแย้งที่อยู่ ภายนอกสภา        
ให้มาพูดคุยกันในสภาและทำให้สภามีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของบ้านเมือง 

รัฐธรรมนูญอาจจะมีบางอย่างทีเ่หน็ไม่ตรงกันแต่ก็เช่ือว่ามีการพูดคุยกันได้เช่นเรือ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
พรรคการเมืองต่างๆมีความเห็นด้วยที่จะแก้ไขตรงนี้แต่ในขณะที่ อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปแต่ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญต้องการเสียงของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ด้วย ดังนั้นต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้กันต่อไปถ้าหากว่า      
พูดจาตกลงกันได้ จนคิดว่าการคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี ส่วนการยุบสภา งั้นกลุ่ มนิสิต
นักศึกษา ก็ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนจึงจะมีการยุบสภาอีกทั้งพรรคภูมิใจไทยก็ได้แสดงจุดยืนว่าต้องการให้
มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนก่อนที่จะยึดบัตรสภาด้วย 

สำหรับส.ว.ที่เป็นตัวสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนั้น มีทั้งการเรียกร้องไห้อยากได้ส.ว.แบบเดิม  หรือลดอำนาจ      
ส.ว. และยกเลิก ส.ว. ตนมองว่าหากยกเลิกไปคงเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าหากเป็นการลดอำนาจก็คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดี 

พร้อมกันนี้ ดร.พิชาย ได้มอบข้อเรียกร้องของทางครป.ให้กับ นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ.วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร ด้วย 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_752774/ 
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21 สิงหาคม 2020 - 15:33 

“พีระพันธุ์”ช้ีการแก้รธน.ต้องมาจากปัญหาของสังคม 

 
"พีระพันธ์ุ" ช้ีการแก้รัฐธรรมนูญต้องมาจากปัญหาของสังคม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ย้ำควรตั้ง ส.ส.ร. หากแก้ทั้งฉบับ 

ในเวทีเสวนาสาธารณะ (ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง” นายพีระพันธ์ุ 
สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ       
สภาผู้แทนราษฎร ว่า จากสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดข้ึน เพื่อเรียกร้องทางการเมืองตนมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่การ
ชุมนุมแตล่ะครั้งก็จะมีข้อเรียกร้องที่แตกต่าง ตามยุคตามสมัย 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญเป็นเหมือนกฎกติกาของสังคม ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกสมัยฉะนั้นรัฐธรรมนูญ        
ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาโดยต้องนำปัญหา ในสังคมจริงๆมาแก้ ไขไม่ใช่      
แก้ไขเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ต้องทำให้ประชาชนเช่ือว่ารัฐธรรมนูญของไทยไม่ใช่เป็นคู่มือทางการเมือง              
แต่เป็นการปกป้องประชาชน ดังนั้นรัฐธรรมนูญของไทยจะเข้มแข็งและแข็งแรงข้ึนต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่า
รัฐธรรมนูญเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วย 

ซึ่งในคณะกรรมาธิการที่ตนเป็นประธานมาทำงานเพื่อศึกษาไม่ได้มาเพื่อแก้ไขเพื่ อที่จะศึกษาว่าในมาตราไหน       
สามารถปรับแก้ไขแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงได้ และพรรคการเมืองทุกพรรคตั้งข้ึนมา            
เพื่อทำประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนถ้าเมื่อไหร่เอาประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งทุกอย่างก็จะ         
เดินหน้าได้ 

อยา่งไรก็ตาม ตนยืนยันว่าที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการมาโดยตลอดไม่เคยพูดถึงประเด็นทางการเมืองเลย ซึ่งใน
คณะกรรมาธิการพรรคการเมืองไม่เคยทะเลาะกันเลยและเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งใน
กรรมาธิการส่วนใหญ่มองว่าจะต้องแก้ไขมาตรา 256 แต่แต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ยังมีคนอีกจำนวน
หนึ่งที่มองว่าไม่ต้องแก้ไขมาตรา 256 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ก็ควรจะตั้งสมาชิกสภา    
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ไว้ด้วย 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_752798/ 
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“ภราดร”ช้ี ส.ส.ร.ท้ัง 200 คนต้องมาจากประชาชนท้ังหมด 

 
"ภราดร" ช้ี ส.ส.ร.ทั้ง 200 คน ต้องมาจากประชาชนทั้งหมด มองม็อบปัจจุบันแตกต่างจากอดีต ถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้
ประเทศมีทางออกที่ดีที่สุด 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
นิสิต และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวในเวทีเสวนาสาธารณะ  (ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และอนาคตของชาติบ้านเมือง” ว่า ตนมองว่าการชุมนุมที่เกิดข้ึนแปลกแตกต่างจากในอดีตเปน็อย่างมาก เพราะเป็นการ
ทำรัฐประหารที่ยาวนานที่สุด เกิดกดทับสะสมของหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการระเบิดอารมณ์ของ
ประชาชนข้ึนตลอดเวลา และการชุมนุมก่อตัวข้ึนหลังจากที่มีการทำรัฐประหารและก่อตัวเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทั้งนี้การชุมนุม
ในอดีตเกิดข้ึนจากในสภาและลามออกไปสู่ข้างนอก แต่ขณะนี้เป็นการชุมนุมของข้างนอกเพื่อที่จะเข้าสู่สภา แต่ทั้งนี้มอง
ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยมีทางออกที่ดีที่สุด 

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทย มองว่า ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เพื่อจัดต้ังสสร. ที่จะต้องมีที่มาจากประชาชนทั้งหมด 
200 คน โดยมองว่าจะต้องมีการเลือกตั้งทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยอาจจะยึดหลักการเลือก สว.ในรัฐธรรมนูญ 2560 
ก็ได้และเมื่อเลือกที่จะตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเองก็ควรที่จะให้อิสระกับทางส.ส.ร.ไปดำเนินการ
อย่างเต็มที่ เช่น การเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกสาขาอาชีพในขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ควรจ ะไป
กำหนดเกณฑ์ว่าควรจะเป็นอย่างไร และอยากให้มองเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญ 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_752835/ 
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ก้าวไกล ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ 3 ด้าน 

 
ก้าวไกล ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ 3 ด้าน ช้ี ตั้ง ส.ส.ร.ต้องมาจากประชาชนทั้งหมด 

ในเวทีเสวนาสาธารณะ  (ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง” นายชัยธวัช 
ตุลาธน  เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขณะที่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ก็ได้มีการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญมา
ตลอดและในเมื่อเป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็ยังคงผลักดันอยู่ใน 3 ด้านคือ 1.จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และ2.จะต้องยกเลิกสว.โดยแก้ไขมาตรา 269 ถึง 272 และแก้ไขมาตรา 159 เพิ่มเติมด้วย        
การเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากการเป็นส.ส. จากพรรคการเมือง 3.เสนอให้ยกเลิกมาตรา 279 คือคำสั่งหรือ
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

ทั้งนี้ มองว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ร.จะต้องมาจากประชาชนทั้งหมดไม่ควรมีการเลือกตั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือการ
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นสทรจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญข้ึนมา โดยในคณะกรรมการ    
ส่วนใหญ่จะต้องเป็นสมาชิกของส.ส.ร.และอาจจะมีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ด้วย และในการเลือกส.ส.ร.จะต้องเลือกได้แค่ 1 คน 
1 เสียงเท่าน้ัน ทั้งนี้ไม่ควรจำกัดวุฒิการศึกษาของศาสนาและเสนอให้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป เนื่องจาก ส.ส.ร. จำเป็น
จะต้องทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของคนทุกรุ่น นอกจากนี้ ส.ส.ร.ไม่ควรกำหนดว่าให้แก้หมวดใดหมวดหนึ่ง ควรจะ
เปิดกว้างว่าให้แก้ได้ทุกหมวด 

สำหรับการที่มองว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่แล้วจึงยุบสภานั้น ตนไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อมีการให้เลือกตั้ง  ส.ส.ร.แล้ว
หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงของรฐับาลก็สามารถทำได้ ทั้งรัฐบาลลาออกหรือการยุบสภา หากมีการยุบสภาจะสามารถ
จัดการเลือกตั้งไปพร้อมพร้อมกับการทำประชามติไปได้ หรือสามารถจัดการเลือกตั้งไปพร้อมๆกับการเลือกตั้ง ส.ส.ร.    
ก็ได ้

ดังนั้น สิ่งที่ควรจะส่งเสียงไปถึง สว. คือสว.ไม่ควรทำตัวเป็นอำนาจ หรือเจ้าของประชาธิปไตยเสียเอง อย่าผลักให้การ
เมืองไทยไปสู่ทางตัน สว. จะเอาด้วยหรือไม่ต้องฟังเสียงของประชาชน 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_752930/ 
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“ราเมศ”ย้ำแก้รัฐธรรมนูญคือจุดยืนของปชป. 

 
"ราเมศ" ย้ำ แก้รัฐธรรมนูญคือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ ช้ีนักการเมืองไม่สมควรเป็น ส.ส.ร. 

นายราเมศ รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในเวทีเสวนาสาธารณะ  (ภาคการเมืองและรัฐสภา) “การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง” ว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่เรื่องปกติ และกลุ่ม ผู้ชุมนุมได้แสดงออก        
ถึงสิทธิและเสรีภาพ ในการเรียกร้องเสนอแนวคิดต่างๆ และมองว่าทุกคนต้องให้โอกาสและรับฟัง ตนมองว่าตนเห็นด้วย
กับสิ่งที่กลุ่มนักศึกษาได้ทำแต่ก็ต้องเตือนว่าอย่าทำผิดกฎหมายนี่เป็นวัดวิวัฒนาการของสังคมที่เปลี่ยนไป แม้นักศึกษา
จะไม่ออกมาเสนอข้อเรียกร้องก็เห็นอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจน       
ว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้  และต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ซึ่งการที่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่รับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะคิดว่าในอนาคตประเด็นของสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง 

ทั้งนี้มองว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) จำนวน 200 คนน้ันจะต้องเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป
และจะต้องมีทุกสาขาอาชีพ ส่วนนักการเมืองจะมาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นั้นตนมองว่าสมควร       
จะมี โดยในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องคัดเลือกกันเองเพื่อให้เข้าประโยชน์ในสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วย และในส่วนของ
เนื้อหาสาระก็ควรที่จะเปิดกว้าง และมองว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไม่มีผลกระทบกับหมวด 1 และหมวด 2 
รวมถึงแก้ไขบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับสว.ทั้งหมด ซึ่งหลังจากทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วก็จะต้องมีการทำ
ประชามติต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_752937/ 
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นักการเมืองประสานเสียงแก้ 256 ตั้ง ส.ส.ร.ร่างรธน. 

 

สมาคมนักข่าวฯ 21 ส.ค.-ครป.เปิดเวทีเสวนาแก้ รธน. นักการเมืองแนะ คุ้มครองสถานะส.ส.ร.ไม่ผูกมัดรัฐบาล “สุทิน” 
ขีดเส้น ส.ส.ร.ทำงาน 120 วัน 15 เดือนต้องได้รธน.ใหม่ ขณะ “ภราดร” แนะฟังความเห็นรอบด้าน อย่ารีบเร่ง ให้เวลา
ส.ส.ร.ทำงาน 1 ป ี

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)จัดเวทีเสวนาสาธารณะภาคการเมืองและรัฐสภา หัวข้อ “การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และอนาคตของชาติบ้านเมือง” มีตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยนายพิชาย รัตนดิลก     
ณ ภูเก็ต ประธาน ครป. กล่าวเปิดการเสวนากรณีกระแสเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ทุกฝ่ายในสังคมเห็นพ้อง
ต้องกันว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะคลายปมความขัดแย้งไปได้ในระดับหนึ่ง และสามารถ
ดึงความขัดแย้งนอกสภามาคุยในสภาได้ เพื่อเป็นเวทีหลอมรวมความขัดแย้งให้พูดจากันด้วยเหตุและผล 

“เรื่องการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พรรคการเมืองก็เห็นด้วย แต่คงต้องใช้เวลาพูดคุย 
เพราะยังมี ส.ว.ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนเรื่องกรอบเวลา ยังมีปมปัญหาเรื่องช่วงเวลาของการยุบสภา และนอกจากการแก้
มาตรา 256 แล้ว ยังมีปมที่เกี่ยวกับ ส.ว. ที่มีส่วนหนึ่งไม่ต้องการให้มี ส.ว. บางส่วนให้ยังมีอยู่และตัดอำนาจบางส่วน    
แต่ต้องยอมรับว่าส.ว.ต้องมีส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย จึงยากที่จะทำให้ ส.ว.หมดสิ้นไปจากสภา แต่หากให้คง 
ส.ว.ไว้ และลดอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็น่าจะเป็นไปได้” ประธาน ครป. กล่าว 

นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ว่า เราเห็นสถานการณ์แบบนี้มาตลอด แต่
บุคคลที่มาเรียกร้องแตกต่างไปตามยุคสมัย ซึ่งการเรียกร้องทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ ประเด็นที่แปลก
ประหลาด แต่สิ่งที่เกิดข้ึนสะท้อนความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญเหมือนกับเป็นกฎกติกาของ
บ้านเมือง ซึ่งเหตุการณ์ของบ้านเมืองเปลี่ยนไปทุกยุคสมัย ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงต้องปรับแก้ไขได้อยู่แล้ว 

“ประเทศสหรฐัอเมรกิาแก้รัฐธรรมนูญบ่อยมาก แต่วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐจะเก็บต้นฉบับไว้และแก้ไขไปเรื่อย 
ๆ จนกระทั่งถึงยุคหนึ่งทีรู่้สกึว่ากระบวนการยุติธรรมเปน็ปัญหามากต่อสงัคม ดังนั้น ทุกประเทศในโลกไม่มีรัฐธรรมนูญที่
ไม่ถูกแก้ไข แต่เหตุผลและวิธีการนั้นแตกต่างกันไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเทศไทยจึงไม่แปลกอะไร และหาก
ดำเนนิการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ประเทศไทยจะทำอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญ 
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ของประเทศไทยเป็นคู่มือประชาชนที่มีไว้สำหรับคุ้มครองสิทธิของประชาชน ไม่ใช่เป็นคู่มือของฝ่ายการเมือง ประชาชน
ก็ม่ทราบว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐธรรมนูญ หัวใจของรัฐธรรมนูญคือ ต้องทำอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นของ
พวกเขา” นายพีระพันธ์ุ กล่าว 

นายพีระพันธ์ุ กล่าวว่า ในส่วนของคณะกรรมาธิการฯ ได้ทำความเข้าใจว่ามาเพื่อศึกษา ไม่ได้มาเพื่อแก้ ไม่ว่าจะมาจาก
พรรคใด แต่เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ยืนยันว่าการประชุมกรรมาธิการ ฯ ทุกนัด ไม่เคยพูดถึงประโยชน์ทาง
การเมือง เคารพทั้งเสียงข้างมากและข้างน้อย ดังนั้น ถ้าเมื่อใดที่ร่วมมือทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง จะไม่เกิดความขัดแย้ง 
และเมื่อพิจารณาถึงมาตรา 256 ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าควรต้องแก้ไข เพราะไม่เช่นนั้นจะยุ่งยากลำบากและใช้เวลา
มากเกินไป ต่อมาก็มีข้อเสนอว่าหากจะต้องยกร่างทั้งฉบับ ก็ให้ใช้ระบบ ส.ส.ร. 

นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)มองปรากฏการณ์การชุมนุมว่า ไม่ควร
มองข้าม และควรนำปรากฎการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้แก้ไข และการแก้ไขที่จะดำเนินการได้ในวันนี้ คือ กติกาซึ่งคือ
รัฐธรรมนูญ เพราะผู้ชุมนุมเรียกรอ้งชัดเจน แต่แม้ไม่มีการชุมนุมก็มองว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่การชุมนุมมาเปน็
สิ่งเร้าให้แก้ไขเพิ่มข้ึน 

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ทั้งการนำสังคมเข้าและออกสู่ความขัดแย้ง หลายครั้งนำสู่การวิกฤติครั้งใหญ่ แต่หลาย
ครั้งที่ความขัดแย้งแก้ไขด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องดูว่าครั้งนี้จะแก้ถูกหรือแก้ผิด สิ่งที่ต้องตระหนักมาก ๆ คือหลาย
ครั้งมีกลุ่มที่ต้องการแก้รฐัธรรมนูญ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มอยากแก้จริง ๆ  เพื่อหวังผลสมัฤทธ์ิที่เป็นทางออกของสังคม 2. แก้
เพื่อลดกระแส แต่ไม่จริงใจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งเป็นกลุ่มที่พึงระวัง 3.แก้เพื่อสร้างกระแส เพื่อเอาใจมวลชน ถ้าไม่หวัง
ผลสัมฤทธ์ิ จะเกิดปัญหา ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญในแบบที่หนึ่ง จากนั้นมาคิดว่าจะทำอย่างไร
จึงจะสัมฤทธ์ิ โดยการนำบทเรียนมาพิจารณา ด้วยการปิดจุดเสี่ยงคือ ส.ว. เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ ส.ว.เห็นด้วยกับ
การแก้รัฐธรรมนูญ หาก ส.ว.ไม่เห็นด้วยก็ล้มตั้งแต่ยกแรก และปิดจุดที่สอง คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี 
2555 ที่วินิจฉัยว่าการแก้ไขเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ” ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าว 

นายสุทิน กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมี 3 หลักการ คือ ฟังประชาชน ฟังคณะกรรมาธิการศึกษาหลักเกณฑ์ฯ แล้ว
นำมาสรุปร่วมกับจุดยืนของพรรคเพื่อไทย ซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะออกจากความขัดแย้ง ก้าวสู่ความปรองดอง คือ
รัฐธรรมนูญที่ทุกคนยอมรับ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา จะเห็นการไม่ยอมรับกัน การจะยอมรับได้ต้องดูว่า ที่มาของ
รัฐธรรมนูญ ใครเป็นคนเขียน สาระเนื้อหาที่แบ่งปันอำนาจอย่างชอบธรรม ส่วน ส.ส.ร.ที่ร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเลือกตั้ง
ทั้งหมด 200 คน และเป็นครั้งแรกที่จะกำหนดเกณฑ์อายุต่ำสุด 18 ปี ให้เข้ามาเป็น ส.ส.ร. 

“พรรคเพื่อไทยจะเป็นหนึ่งในประชาชนที่เสนอข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้ ส.ส.ร.เป็นผู้เขียน เพราะพรรคเพื่อไทยจะไม่เขียน
เอง เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับ ส่วนเงื่อนเวลาที่เหมาะสม ประมาณการณ์ไว้ว่าเมื่อแก้มาตรา 256 เสร็จ จะ
ทูลเกล้าฯ ได้ภายในกุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นมี ส.ส.ร.ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำงาน 120 วันและทำประชามติ ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน 13 เดือนไม่เกิน 15 เดือน จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนที่กังวลว่ารัฐบาลจะนำ
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ส.ส.ร.ไปอ้างเพื่อต่ออายุรัฐบาลนั้น รัฐบาลสามารถอ้างการต่ออายุรัฐบาลได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ คือ จนกว่าจะมี ส.ส.ร. 
และเมื่อมี ส.ส.ร.แล้ว ต่อให้รัฐบาลจะอยู่ต่อหรือยุบสภาก็ไม่กระทบการทำงานของส.ส.ร.” นายสุทิน กล่าว 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมว่า เป็นการชุมนุมที่แปลกประหลาด
กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา การก่อตัวข้ึนมาต้องย้อนไปเหตุการณ์ 14 ตุลาคมที่สถานการณ์การเกิดข้ึนน้ันคล้ายกันมาก เพราะ 
14 ตุลาเกิดข้ึนในช่วงที่ประเทศมีรัฐประหารยาวนาน 10 ปี ประชาชนรู้สึกไม่เป็นธรรม รู้สึกไม่ดีกับรัฐบาล 

“เช่นเดียวกับสถานการณ์วันนี้ ไม่ใช่พึ่งก่อตัว แต่ก่อตัวตั้งแต่รัฐประหาร สิ่งที่เกิดข้ึนในช่วง 5-6 ปี เป็นสิ่งที่กดทับจาก
หลายเหตุการณ์ เช่น นาฬิกาเพื่อน แหวนแม่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนติดใจ และบางเหตุการณ์ หลายฝ่ายมองว่าไม่เป็น
ธรรม หรือการคิดคะแนนผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการกดทับของสังคมที่พร้อมจะระเบิดข้ึนตลอดเวลา ทั้งนี้ การชุมนุม
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เป็นการชุมนุมที่เกิดข้ึนจากข้างในสภาฯ แล้วข้างในสภาฯต่อสู้ไม่ชนะ แล้วต่อสู้ข้างนอก แต่ครั้งนี้  
คือการต่อสู้นอกสภา แล้วเข้ามาในสภา ผมจึงมองว่า เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก แต่เป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทย
กำลังเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรปูแบบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่สังคมจะมีความขัดแย้ง เพราะประเทศที่ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยต้องมีความโต้แย้ง” นายภราดร กล่าว 

ส่วนแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายภราดร กล่าวว่า ถ้าผู้มีอำนาจไม่อนุญาตให้แก้ไข ก็จะเป็นไปไม่ได้เลย จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน แต่จะแก้ไขเป็นรายมาตราจะยากมากในการเลือกว่าจะแก้ไขมาตราใด พรรคภูมิใจ
ไทยจึงเห็นว่า ควรตั้ง ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญ แต่ที่มาของ ส.ส.ร.ควรมาจากประชาชน แต่การมาจากประชาชนมีหลาย
รูปแบบ ทั้งการเลือกตั้งทางตรง เลือกตั้งทางอ้อม ข้อดีของการเลือกตั้งทางตรง คือการคืนอำนาจให้กับประชาชน
ทั้งหมด แต่ไม่สามารถการันตีความหลากหลายในสาขาอาชีพได้ ทั้งที่รัฐธรรมนูญต้องมีตัวแทนจากคนทุกกลุ่มทุกวัยทุก
สาขาอาชีพ การเลือกตั้งทางตรงอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือไม่ และ ส.ส.ร.ควรแบ่งเป็น 2 ส่วนหรือไม่ 

“มทีั้งทางตรงและทางอ้อม จากนักเรียน นักศึกษาและกลุ่มสาขาอาชีพโดยใช้วิธีการเลือกไขว้ ส่วนเงื่อนเวลาของการ
ได้มาซึ่ง ส.ส.ร. อาจใช้เวลา 6 เดือน ตั้งแต่กันยายน 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 แต่หากให้เวลาส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญแค่ 
4 เดือนหรือ 120 วันตามที่นายสุทินคาดการณ์ ผมมองว่าเร็วเกินไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2540 ใช้เวลาประมาณ 13 
เดือน และส.ส.ร.เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็น หากจำกัดเวลา ส.ส.ร.แค่ 4 เดือน จะเป็นการเร่งรัดให้
ส.ส.ร.ทำงานเร่งรัด เร่งรีบเกินไป ยืนยันผมไม่ได้เรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญยาวนาน 11 ปีเหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ แต่แค่มองถึงความเหมาะสม ที่ควรให้เวลาส.ส.ร. 10 เดือนถึง 1 ปีร่างรัฐธรรมนูญ” นายภราดร กล่าว 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่มีแนวคิดมาตลอดว่าต้องการให้จัดทำ
รัฐธรรมนูญใหม่ด้วยการตั้ง ส.ส.ร. ต้องยกเลิกมาตรา 269-272 เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว.ที่มาจาก คสช.อย่างเป็นทางการ แต่
ให้ใช้วุฒิสภาปกติต่อไป ยกเลิกการกำหนดว่ากฎหมายปฏิรูปประเทศต้องประชุมร่วมรัฐสภา และมาตรา 272 การให้
อำนาจส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีต้องยกเลิก รวมถึงมาตรา 279 ที่รับรองคำสั่งของ คสช. ขณะที่ ส.ส.ร.ควรมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ไม่ต้องมาจากทางอ้อมหรือแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อไม่ให้ส.ส.ร.บางคนมีอิทธิพลเหนือ ส.ส.ร.ที่มา
จากการเลือกตั้ง ส่วนบางจังหวัดที่ประชากรมากและมี ส.ส.ร.ได้มากกว่า 1 คน ควรใช้วิธีการเลือกแบบวันแมนวันโหวต  
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สำหรับหลักเกณฑ์อายุของ ส.ส.ร.คือ 18 ปีข้ึนไป เพราะมีความคิดความอ่านทางการเมืองชัดเจน นอกจากนี้ ไม่ควร
กำหนดว่าห้ามแก้รัฐธรรมนูญในหมวดใดหมวดหนึ่ง แต่ควรเปิดกว้าง 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า อย่าเพิ่งมองว่าใครเป็นคนร่าง ใครเป็น
คนใช้ ขอให้หันกลับมามองสาระของรัฐธรรมนูญ ต่อให้ไม่มีการชุมนุม รัฐธรรมนูญก็ยังต้องแก้ไข เนื่องจากพรรค
ประชาธิปัตย์มีมติชัดเจนว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับใช้ ก็ต้องเคารพและเดินตามกติกา 
แต่ความตั้งใจไม่ได้เปลี่ยนไป เพราะเมื่อพรรคไปร่วมรัฐบาลก็มุ่งเป้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 256 ทั้งนี้ 
ยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญเพียงลำพัง เพราะมีเสียงเพียง 52 เสียง ซึ่งการยื่นญัตติ
ต้องใช้ 98 เสียง จึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากพรรคอื่น อย่างไรก็ตาม การแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่กระทบกับหมวด    
1-2 

“ส่วน ส.ส.ร.พรรคประชาธิปัตย์วางไว้ว่า 200 คน ควรมาจากการเลือกตั้ง 150 คน และ 50 คน มาจากการสรรหาย
วิชาชีพ ทั้งนักกฎหมายมหาชน ด้านรัฐศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง และครอบคลุมเยาวชนนิสิต นักศึกษา เกณฑ์
อายุข้ันต่ำ 18 ปีผ่านกระบวนการภายในสถานศึกษา และพร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาในฐานะที่ เป็นผู้ใช้
รัฐธรรมนูญโดยตรงเข้าร่วมเป็น ส.ส.ร.ในฐานะประชาชนได้ โดยที่ส.ส.ร.ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ ร่างรัฐธรรมนูญ 
และเมื่อตั้ง ส.ส.ร.แล้ว ควรทบทวนบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้ ส.ว.มีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย เช่ือว่าเดือน
กุมภาพันธ์น่าจะได้เห็นหน้าตาของ ส.ส.ร. ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของรัฐบาล” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
กล่าว.-สำนักข่าวไทย 

 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-512613 
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21 Aug 2020 19:19 น. 

“สุวัจน์”หนุนแก้รธน.กำหนดไทม์ไลน์ให้ชัด 

 
“สุวัจน์”แนะกำหนดไทม์ไลน์แก้รธน.ให้ชัด มองรธน.กู้วิกฤติความสามัคคีของชาติ ต้อง“เป็นธรรม-เสียสละ-มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน” ยึดประโยชน์ชาติ-ประชาชน 

นายสุ วัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ว่า ขณะนี้
กระบวนการได้เริ่มขับเคลื่อนไหวแล้ว ทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลมีความคิดเห็นตรงกันสมควรแก้ไข รธน. 

สำหรับพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) มีมติให้การสนับสนุนการแก้ไข รธน. ด้วยเหตุผลเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศ
ไว้ก่อนหน้าน้ี สิ่งที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎ กติกาการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่าน
มาได้สร้างความสับสนให้กับหลายฝ่าย ทั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ฯลฯ 

นอกจากนี้สังคมยังให้ความสำคัญและกังวลใจในหลายเรื่องที่เกิดข้ึนในประเทศ เช่นกระบวนการยุติธรรม เราต้องสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด ประเทศ
ต้องปรับปรุงวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวิถีใหม่ หากเราต้องสร้างกฎเกณฑ์หรือมี รธน.ที่สามารถปรับให้เกิดความ
ยืดหยุ่นตัวต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันและสอดคล้องกับปัญหาต่างๆภายในประเทศ 

ชพน.ต้องการให้แก้ไข รธน. ดำเนินการด้วยความรวดเร็วและแสดงออกถึงความตั้งใจ ความจริงใจของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง รธน. เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองและส่วนรวมมากที่สุด หากทุกฝ่ายเสียสละให้ความร่วมมือให้ได้มาซึ่ง รธน.ที่
ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง จะสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ ที่เกิดข้ึนได ้

ดังนั้นต้องการเห็นร่วมมือกัน เพื่อให้มีความรวดเร็วและความชัดเจนในการดำเนินการอย่างไร สัปดาห์หน้าจะมีการจัด
ประชุมรับฟังข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลและวิธีการตั้ง สสร.ข้ึนมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้แทนร่าง รธน. มาจาก
ประชาชนจริงๆ เพื่อให้ รธน.ได้รับการยอมรับ 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า สิ่งที่ ชพน.ต้องการนำเสนอเพิ่มเติมคือ เรื่องไทม์ไลน์หรือกรอบระยะเวลา รธน.ต้องมีความชัดเจนใน
ทุกข้ันตอน ตั้งแต่การแก้ไขมาตรา 256 กำหนดให้มี สสร. การได้มาของ สสร. เมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะใช้เวลาเท่าใด 
จะสามารถช่วยลดความตึงเครียด คลายความกังวลให้สังคมได้ในระดับหนึ่ง 
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ระหว่างดำเนินการแก้ไข รธน. หากจำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งข้ึนมา เราจะใช้กติกาฉบับเก่าหรือไม่ กรณี รธน.ฉบับเก่า 
ก่อให้เกิดปัญหาก็จำเป็นแก้ไขในบางเรื่อง บางประเด็นอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งภายหลัง จึงจำเป็น
แก้ไขแบบคู่ขนานกันด้วย หากไม่มั่นใจ รธน. เสร็จสิ้นทันก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ อย่างน้อยก็ได้แก้ไขในประเด็นที่
เกี่ยวข้องไว้แล้วและจำเป็นต้องแก้ไขเรื่องเร่งด่วนที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ เช่น กระบวนการยุติธรรม ,สิทธิเสรีภาพ,
การเลือกตั้ง ฯลฯ ชพน.ได้มอบหมายนายวัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการ นำเสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนฯ  

นายสุวัจน์ กล่าว การแก้ไข รธน.ควรยึดโยงประชาชนเป็นหลกั ต้องพยายามให้กระบวนการนี้มีความหลากหลายของทุก
กลุ่มหลากหลายสถานะ รธน.เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบังคับใช้กับทุกคน ฉะนั้นความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้ง
จากรากหญ้า คนรุ่นใหม่ นักวิชาการหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้นการแก้ไข 
รธน. ต้องเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายในระบบประชาธิปไตยอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม บางครั้ง
เราต้องยอมเสียสละ บางประเด็นอาจไม่ตรงกับความรู้สกึหรือการได้เปรียบเสยีเปรียบทางการเมือง ต้องขอให้เก็บเอาไว้
ก่อน เราต้องทำงานเพื่อบ้านเมือง เพื่อให้ รธน.เป็นของประชาชน สามารถใช้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง 

“ขณะนี้แนวทางการนำเสนอแก้ไข รธน.ของ ชพน. เตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญคือแก้ไขวิธีการว่าด้วยการ
เลือกตั้ง การใช้บัตรใบเดียว, ระบบไพรมารีโหวต,ปัญหาการรวบรวมคะแนน ความล่าช้าการประกาศผลเลือกตั้งและ
อื่นๆอีกหลายประเด็นที่ก่อให้เกิดความสับสน ต้องการให้ ส.ว.ยึดโยงกับประชาชนและกำหนดเลือกตั้ง ส.ว. เปิดโอกาส
ให้ฝ่ายการเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมากกว่านี้ เพื่อให้ ส.ส.สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และการกระจายอำนาจลงสู่องค์ปกครองท้องถ่ิน (อปท.) อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนที่สุด ชพน.เป็นพรรคเล็ก เช่ือว่าข้อเสนอของเรายังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด จำเป็นต้องอาศัยแนวร่วมจากพรรคอื่นๆ
ในการขับเคลื่อนจึงยินดีรับฟังทุกข้อเสนอความคิดเห็น เพื่อให้ได้มาซึ่ง รธน.ที่ดีที่สุด” 

อย่างไรก็ตาม ชพน. เป็นพรรคการเมืองที่มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ที่เกิดข้ึนไม่มีปัญหาแต่อย่างใด จะมีการ
เลือกตั้งเกิดข้ึนเมื่อไรก็พรอ้มทำหน้าที่ ส่วนการยุบสภาหรือจัดการเลอืกตั้งเมือ่ไร ไม่ใช่หน้าที่ของเราในการตัดสินใจ เมื่อ
มีการเลือกตั้งก็ต้องมีความพร้อม แต่เราต้องการให้การเลือกตั้งที่เกิดข้ึนอยู่บนพื้นฐานกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 

 

อ้างอิง : 

https://www.thansettakij.com/content/politics/446484?utm_source=category&utm_medium=internal
_referral&utm_campaign=politics 
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21 สิงหาคม 2563 19:29 น. 

"สุวัจน์" เผย แก้รัฐธรรมนูญต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ต้องเป็นธรรม ทุกฝ่ายต้องเสียสละ 
ประชาชนและประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ 

 
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา(ชพน.)ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ว่า ขณะนี้กระบวนการได้เริ่มขับเคลื่อนไหวแล้ว ทั้งพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลมีความ
คิดเห็นตรงกันสมควรแก้ไข รธน. สำหรับพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) มีมติให้การสนับสนุนการแก้ไข รธน. ด้วยเหตุผลเป็น
นโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎ กติกาการ
เลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้สร้างความสับสนให้กับหลายฝ่าย ทั้งเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง 
การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ฯลฯ นอกจากนี้สังคมยังให้ความสำคัญและกังวลใจในหลายเรื่องที่เกิดข้ึนในประเทศ เช่น
กระบวนการยุติธรรม เราต้องสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของปร ะเทศ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด ประเทศต้องปรับปรุงวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวิถีใหม่ หากเราต้องสร้างกฎเกณฑ์
หรือมี รธน.ที่สามารถปรับให้เกิดความยืดหยุ่นตัวต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันและสอดคล้องกับปัญหาต่าง ๆ 
ภายในประเทศ 

การแก้ไข รธน. ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและแสดงออกถึงความตั้งใจ ความจริงใจของทุกภาคส่วน หากทุกฝ่าย
เสียสละให้ความร่วมมือให้ได้มาซึ่ง รธน.ที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง จะสามารถฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ได้ ดังนั้นต้องการเห็นร่วมมือกัน เพื่อให้มีความรวดเร็วและความชัดเจนในการดำเนินการ ทั้งนี้สัปดาห์หน้าจะมีการจัด
ประชุมรับฟังข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลและวิธีการตั้ง สสร.ข้ึนมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้แทนร่าง รธน. มาจาก
ประชาชนจริง ๆ เพื่อให้ รธน.ได้รับการยอมรับ 

สิ่งที่ ชพน. ต้องการนำเสนอเพิ่มเติมคือ เรื่องไทม์ไลน์หรือกรอบระยะเวลา รธน.ต้องที่มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การแก้ไขมาตรา 256 กำหนดให้มี สสร. การได้มาของ สสร. เมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะใช้เวลาเท่าใด จะสามารถช่วยลด
ความตึงเครียด คลายความกังวลให้สังคมได้ในระดับหนึ่งและระหว่างดำเนินการแก้ไข รธน. หากจำเป็นต้องจัดการ
เลือกตั้งข้ึนมา เราจะใช้กติกาฉบับเก่าหรอืไม่ กรณี รธน.ฉบับเก่า ก่อให้เกิดปัญหาก็จำเปน็แก้ไขในบางเรื่อง บางประเด็น
อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งภายหลัง จึงจำเป็นแก้ไขแบบคู่ขนานกันด้วย หากไม่มั่นใจ รธน. เสร็จสิ้น 
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ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ อย่างน้อยก็ได้แก้ไขในประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้วและจำเป็นต้องแก้ไขเรื่องเร่งด่วนที่กำลัง
เป็นปัญหาในขณะนี้ เช่น กระบวนการยุติธรรม,สิทธิเสรีภาพ,การเลือกตั้ง ฯลฯ ชพน.ได้มอบหมายนายวัชรพล โตมรศักดิ์ 
เลขาธิการ นำเสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนฯ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176523 
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21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:41 น. 

เปิดเวทีขายฝันแก้รธน. 'ก้าวไกล' เฉลยเหตุแตะหมวด 1-2 เพื่อความฝันของม็อบ 

 
21 ส.ค.63 - ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) จัด
เสวนา “การแก้ไขรัฐธรรมนูญและอนาคตของประเทศไทย” เพื่อร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป. , นายพีระพันธ์ุ  สาลีรัฐวิภาค ประธาน 
กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 , นายสุทิน คลังแสง 
ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน , นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย 
ประธาน กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร , นายกษิต ภิรมย์  ที่
ปรึกษา ครป. ,นายชัยธวัช ตุลาธน  เลขาธิการพรรคก้าวไกล ,นายราเมศ รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนิน
รายการโดย นายเมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป. 

โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป.ได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านนายพีระ
พันธ์ุ  พร้อมกล่าวว่า เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ของความขัดแย้ง ปัจจุบันทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐบาล 
เห็นพ้องจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เช่ือว่าจะเป็นแนวทางคลายปมความขัดแย้ง สามารถใช้บทบาทของสภามา
ลดทอนความขัดแย้งภายนอกสภาได้ ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 หลายพรรคการเมืองเห็นด้วย เพียงแต่การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องพึ่งเสยีง ส.ว.ด้วย ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกัน โดยประเด็นเกี่ยวกับ ส.ว.เห็นว่าเป็นเรื่อง
ยากที่จะให้ ส.ว.สนับสนุนให้ยกเลิกไปเลย แต่มีความเป็นไปได้ที่ ส.ว.จะยอมลดอำนาจของตัวเอง เช่น อำนาจในการ
เลือกนายกฯ ดังนั้น จึงพอเห็นทางร่วมอยู่บ้าง 

นายพีระพันธ์ุ  สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข รธน. กล่าว
ว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของนักศึกษาน้ัน เป็นเรื่องปกติทางการเมือง ไม่ใช่ประเด็นแปลกประหลาด แต่สะท้อนว่าใน
เวลาน้ีประชาชนต้องการอะไรบา้ง รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้อยู่แล้ว แม้กระทั่งสหรฐัฯ ยังแก้ไขรัฐธรรมนูญจนเรียกได้
ว่ามากที่สุด ไม่มีรัฐธรรมนูญประเทศใดที่แก้ไขไม่ได้ สำหรับประเทศไทย ก็มีหลายสถานการณ์ที่จำเป็ นต้องปรับปรุง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าได้ประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และการทำงานของ
กรรมาธิการฯ ก็ไม่เคยพูดถึงประโยชน์ทางการเมือง มีแต่ประโยชน์ของประชาชน โดยเช่ือว่า หากทุกฝ่ายเอาประโยชน์
ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งแล้ว ก็จะประสบความสำเร็จ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ประธาน กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นต่างจากนายพีระพันธ์ุ  เพราะสถานการณ์การชุมนุมครั้งนี้แปลก
กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา แต่คล้ายเหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 โดยเป็นเหตุจากการรัฐประหาร  ประชาชนรู้สึกไม่ดีต่อรัฐบาล 
และการชุมนุมล่าสุดนี้ก็ก่อตัวข้ึนมาตั้งแต่เกิดรัฐประหารโดย คสช.แล้ว เพราะถือว่าอยู่ในอำนาจยาวนาน 5 ปี คนจึง
รู้สึกว่าถูกกดทับ เพราะระหว่างการครองอำนาจก็มีหลายเหตุการณ์ที่คนรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรม เช่นกรณี นาฬิกา
เพื่อน คดีเสือดำ เรือดำน้ำ คดีบอส การเลือกตั้ง บัตรเขย่ง เป็นต้น 

นายภราดร กล่าวว่า การชุมนุมครั้งนี้เกิดข้ึนจากข้างนอกสภาแล้วนำประเด็นเข้าสู่สภา ต่างจากการชุมนุมหลายครั้งที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นการต่อสู้กันในสภาแล้วไม่สามารถเอาชนะกันได้ เหตุการณ์จึงบานปลายสู่นอกสภา อย่างไรก็ตาม ถือว่า
เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้เห็นพลังของเยาวชน โดยการโต้แย้งเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตย ยกเว้นคนที่ไม่มีความ
เป็นประชาธิปไตย จึงจะมองเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดข้ึน 

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มีความยุ่งยาก และเป็นไปไม่ได้เลยถ้าผู้มีอำนาจไม่อนุญาตให้แก้ไข แต่เราจำเป็นต้อง
เดินหน้าแก้ไขร่วมกัน พรรคภูมิใจไทยเสนอให้ตั้ง ส.ส.ร.เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน ซึ่งคงต้องใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ 10-12 เดือน เพื่อที่จะได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเห็นว่า
รัฐธรรมนูญควรบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชนด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลดทุนผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูป
ด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญควรออกแบบมาให้ประชาชนกินได้” นายภราดร กล่าว   

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การชุมนุมวันน้ีเราไม่ควรมองข้าม ปรากฏการณ์นี้เป็นตัวกระตุ้นให้เรา
เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเกิดกรรมาธิการฯ ข้ึนมา ทั้งนี้ ตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ เพื่ อนำสังคมออกจาก
ความขัดแยง ขณะเดียวกันก็สามารถนำสังคมเข้าสู่ความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน  ส่วนจะแก้อย่างไร มี 3 กลุ่มหลักที่เรา
ต้องตระหนัก คือ 1.กลุ่มที่อยากแก้ไขจริงๆ หวังผลสัมฤทธ์ิหาทางออกให้สังคมไทย 2.กลุ่มที่แก้เพื่อลดกระแสเฉยๆ โดย
ไม่จริงใจซึ่งต้องระวัง 3.กลุ่มที่แก้เพื่อสร้างกระแสเอาใจมวลชนซึ่งก็อันตรายเช่นกัน ทั้งนี้ พรรค พท.ละพรรคร่วมฝ่าย
ค้านมองว่าต้องแก้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิจริงๆ แต่มีความเสี่ยง 2 อย่างคือ ส.ว.ถ้าไม่เอาด้วยก็เจ๊ง และคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ
ในปี 55 ซึ่งพรรค พท.เคยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม แต่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องปิดสองจุด
เสี่ยงนี้ให้ได้ 

นายสุทิน กล่าวว่า เราเสนอการเลือกตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนรวม 200 คน จากจังหวัดต่างๆ อายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป 
ส่วนเนื้อหาสาระก็ให้ ส.ส.ร.กำหนด ส่วนเรื่องกรอบเวลายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาอย่างช้าประมาณ 
1 ปี หากการเสนอแก้ไข ม.256 ผ่านวาระแรกได้ในเดือน ก.ย. จากนั้นเข้าสู่ช้ันกรรมาธิการฯ ประมาณการว่าเมื่อแก้ ม.
256 เสร็จ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการประชาชมติรวมทูลเกล้าฯ คาดว่าได้ ส.ส.ร.ประมาณเดือน ก.พ.64 จากนั้นใช้เวลา
ร่างรัฐธรรมนูญประมาณ 13 เดือนไม่เกิน 15 เดือน ทั้งนี้ หลายคนบอกว่ากว่าจะได้ ส.ส.ร.อาจเป็นการต่ออายุรัฐบาล
นั้น ใจตนก็ไม่อยากให้เขาอยู่หรอก แต่ก็ไม่ติดใจถ้ารัฐบาลอยู่ต่อแล้วทำให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า จุดยืนของพรรคก้าวไกล เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 1.รื้อ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ 2.ยกเลิก 269-272 ซึ่งเป็นการปิดสวิตช์ ส.ว.โดยจะมีการยกเลิก  
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ส.ว.250 คนที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. 3.โล๊ะคำสั่ง คสช. ทั้งนี้ ส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด ไม่ควร
จะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม เพราะ ส.ส.ร.แต่งตั้งอาจมีอิทธิพลเหนือ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง   

“ส.ส.ร.เราเสนอให้อายุ 18 ปีข้ึนไป และเสนอว่าไม่ควรกำหนดว่า ส.ส.ร.ห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น ห้ามแก้หมวด 
1 หมวด 2 เราเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เราไม่ได้จะเอาใจมวลชน แต่การล็อกไว้แบบนี้     
จะทำให้หนึ่งความฝันของผู้ชุมนุมถูกปิดกั้นโดย ส.ส.ร. และถ้าเขาเห็นว่า ส.ส.ร.ปิดกั้นในส่วนนี้ เราจะจัดการกับการ
ชุมนุมกันอย่างไร” 

นายชัยธวัช กล่าวว่า ส่วนไทม์ไลน์การเมือง เห็นว่าเมื่อสภาเห็นชอบให้มี ส.ส.ร.ได้แล้ว ก็ถึงเวลาสมควรที่รัฐบาลจะต้อง
ยุบสภา และจัดการเลือกตั้ง แต่ก่อนหน้านี้จะต้องมีมาตรการป้องกันนายกฯคนนอก และเปิดช่องให้เลือกนายกฯ     
นอกแคนดิเดตได้ แต่ต้องเป็น ส.ส. และจะต้องปิดสวิตช์ ส.ว.ก่อน ดังนั้น ส.ว.ต้องไม่ทำตัวเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย       
ไม่ยอมแก้ตามเจตนาของประชาชน 

นายราเมศ รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค
ประชาธิปัตย์ เพราะมีปัญหามาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลอืกตั้ง คะแนนตกน้ำ ปัญหาปากท้อง ปัญหาการถ่วงดุล มีช่อง
โหว่การปราบปรามการทุจริต แม้ไม่มีการชุมนุมก็ต้องแก้ไข แม้จะแก้ไขได้ยากก็ตาม โดยพรรคประชาธิปัตย์  จะหา   
แนวร่วมเพื่อแก้ไข เพราะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงพรรคเดียว โดยเราเห็นว่าต้องมี ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน 150 คน ส่วนอีก 50 คน เป็นกระบวนการสรรหาจากวิชาชีพอื่น รวมถึงนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีสัดส่วน
ของพรรคการเมืองด้วย ยืนยันเราไม่เตะในหมวด 1 และหมวด 2 แต่จะแก้บทเฉพาะการที่มา ส.ว. 

นายกษิต ภิรมย์  ที่ปรึกษา ครป. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ สร้างปัญหาให้บ้านเมืองอย่างมาก จะต้องรับผิดชอบ เพื่อ
ผ่อนคลายความตึงเครียด ขอเสนอให้สภาประกาศให้ชัดว่าพร้อมนำพาประเทศก้าวสู่การเป็นประชาธิปไตยแบบสากล 
คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยควรเป็นราชอาณาจักร ซึ่งทุกพรรคการเมืองต้องออกมายืนยันว่าเราจะเป็น
ราชอาณาจักรแบบเสรีนิยมประชาธิปไตย มีองค์พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ เราจะต้องมาตกลง
กันก่อน ถึงบทบาทของสถาบันว่าจะเป็นแบบใด ต้องการให้เป็นแบบอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ โดยเช่ือว่า
สามารถพูดคุยกันได้ 

 

อ้างอิง :  https://www.thaipost.net/main/detail/75163 
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21 สิงหาคม 2563 20:19 น. 

เปิดเวทีระดมสมองแก้รธน. "ครป."ยื่นข้อเสนอ ชี้บทบาทสภาช่วยลดขัดแย้ง "ก้าวไกล"    
ยันต้องแตะม.1-2 สนองมวลชน 

 
วันที่ 21 ส.ค.63 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย  (ครป.)     
จัดเสวนา “การแก้ไขรัฐธรรมนูญและอนาคตของประเทศไทย” เพื่อร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมี
ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธาน ครป. , นายพีระพันธ์ุ  สาลีรัฐวิภาค ประธาน 
กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 , นายสุทิน คลังแสง 
ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน , นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย 
ประธาน กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร , นายกษิต ภิรมย์           
ที่ปรึกษา ครป. ,นายชัยธวัช ตุลาธน  เลขาธิการพรรคก้าวไกล ,นายราเมศ รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ดำเนิน
รายการโดย นายเมธา มาสขาว เลขาธิการ ครป. 

โดย รศ.ดร.พิชาย ได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านนายพีระพันธ์ุ  พร้อมกล่าวว่า เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ของความขัดแย้ง ปัจจุบันทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐบาล เห็นพ้องจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ    
เช่ือว่าจะเป็นแนวทางคลายปมความขัดแย้ง สามารถใช้บทบาทของสภามาลดทอนความขัดแย้งภายนอกสภาได้ ทั้งนี้ 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 หลายพรรคการเมืองเห็นด้วย เพียงแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องพึ่งเสียง ส.ว.ด้วย 
ดังนัน้ จึงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกัน โดยประเด็นเกี่ยวกับ ส.ว.เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ ส.ว.สนับสนุนให้ยกเลิกไป
เลย แต่มีความเป็นไปได้ที่ ส.ว.จะยอมลดอำนาจของตัวเอง เช่น อำนาจในการเลือกนายกฯ ดังนั้น จึงพอเห็นทางร่วมอยู่
บ้าง 

นายพีระพันธ์ุ  สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไข รธน. กล่าว
ว่า สำหรับความเคลื่อนไหวของนักศึกษาน้ัน เป็นเรื่องปกติทางการเมือง ไม่ใช่ประเด็นแปลกประหลาด แต่สะท้อนว่าใน
เวลาน้ีประชาชนต้องการอะไรบา้ง รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้อยู่แล้ว แม้กระทั่งสหรฐัฯ ยังแก้ไขรัฐธรรมนูญจนเรียกได้
ว่ามากที่สุด ไม่มีรัฐธรรมนูญประเทศใดที่แก้ไขไม่ได้ สำหรับประเทศไทย ก็มีหลายสถานการณ์ที่จำเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าได้ประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และการทำงานของ 
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กรรมาธิการฯ ก็ไม่เคยพูดถึงประโยชน์ทางการเมือง มีแต่ประโยชน์ของประชาชน โดยเช่ือว่า หากทุกฝ่ายเอาประโยชน์
ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งแล้ว ก็จะประสบความสำเร็จ 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ประธาน กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นต่างจากนายพีระพันธ์ุ  เพราะสถานการณ์การชุมนุมครั้งนี้แปลก
กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา แต่คล้ายเหตุการณ์ 14 ต.ค.2516 โดยเป็นเหตุจากการรัฐประหาร ประชาชนรู้สึกไม่ดีต่อรัฐบาล 
และการชุมนุมล่าสุดนี้ก็ก่อตัวข้ึนมาตั้งแต่เกิดรัฐประหารโดย คสช.แล้ว เพราะถือว่าอยู่ในอำนาจยาวนาน 5 ปี คนจึง
รู้สึกว่าถูกกดทับ เพราะระหว่างการครองอำนาจก็มีหลายเหตุการณ์ที่คนรู้สึกได้ถึงความไม่เป็นธรรม เช่นกรณี นาฬิกา
เพื่อน คดีเสือดำ เรือดำน้ำ คดีบอส การเลือกตั้ง บัตรเขย่ง เป็นต้น 

นายภราดร กล่าวว่า การชุมนุมครั้งนี้เกิดข้ึนจากข้างนอกสภาแล้วนำประเด็นเข้าสู่สภา ต่างจากการชุมนุมหลายครั้งที่
ผ่านมา ซึ่งเป็นการต่อสู้กันในสภาแล้วไม่สามารถเอาชนะกันได้ เหตุการณ์จึงบานปลายสู่นอกสภา อย่างไรก็ตาม ถือว่า
เป็นสัญญาณที่ดีที่ได้เห็นพลังของเยาวชน โดยการโต้แย้งเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตย ยกเว้นคนที่ไม่มี      
ความเป็นประชาธิปไตย จึงจะมองเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดข้ึน 

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มีความยุ่งยาก และเป็นไปไม่ได้เลยถ้าผู้มีอำนาจไม่อนุญาตให้แก้ไข แต่เราจำเป็นต้อง
เดินหน้าแก้ไขร่วมกัน พรรคภูมิใจไทยเสนอให้ตั้ง ส.ส.ร.เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน ซึ่งคงต้องใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ 10-12 เดือน เพื่อที่จะได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และเห็นว่า
รัฐธรรมนูญควรบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชนด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลดทุนผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ ปฏิรูป
ด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญควรออกแบบมาให้ประชาชนกินได้” นายภราดร กล่าว   

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การชุมนุมวันน้ีเราไม่ควรมองข้าม ปรากฏการณ์นี้เป็นตัวกระตุ้นให้เรา
เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเกิดกรรมาธิการฯ ข้ึนมา ทั้งนี้ ตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ เพื่อนำสั งคมออกจาก
ความขัดแยง ขณะเดียวกันก็สามารถนำสังคมเข้าสู่ความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน ส่วนจะแก้อย่างไร มี 3 กลุ่มหลักที่      
เราต้องตระหนัก คือ 1.กลุ่มที่อยากแก้ไขจริงๆ หวังผลสัมฤทธ์ิหาทางออกให้สังคมไทย 2.กลุ่มที่แก้เพื่อลดกระแสเฉยๆ      
โดยไม่จริงใจซึ่งต้องระวัง 3.กลุ่มที่แก้เพื่อสร้างกระแสเอาใจมวลชนซึ่งก็อันตรายเช่นกัน ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย และพรรค
ร่วมฝ่ายค้านมองว่าต้องแก้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิจริงๆ แต่มีความเสี่ยง 2 อย่างคือ ส.ว.ถ้าไม่เอาด้วยก็เจ๊ง และคำวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญในปี 55 ซึ่งพรรคเพื่อไทยเคยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม แต่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญ      
ซึ่งต้องปิดสองจุดเสี่ยงนี้ให้ได้ 

นายสุทิน กล่าวว่า เราเสนอการเลือกตั้ง ส.ส.ร.จากประชาชนรวม 200 คน จากจังหวัดต่างๆ อายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป 
ส่วนเนื้อหาสาระก็ให้ ส.ส.ร.กำหนด ส่วนเรื่องกรอบเวลายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาอย่างช้าประมาณ 
1 ปี หากการเสนอแก้ไข ม.256 ผ่านวาระแรกได้ในเดือน ก.ย. จากนั้นเข้าสู่ช้ันกรรมาธิการฯ ประมาณการว่าเมื่อแก้     
ม.256 เสร็จ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการประชาชมติรวมทูลเกล้าฯ คาดว่าได้ ส.ส.ร.ประมาณเดือน ก.พ.64 จากนั้นใช้
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เวลาร่างรัฐธรรมนูญประมาณ 13 เดือนไม่เกิน 15 เดือน ทั้งนี้ หลายคนบอกว่ากว่าจะได้ ส.ส.ร.อาจเป็นการต่ออายุ
รัฐบาลนั้น ใจตนก็ไม่อยากให้เขาอยู่หรอก แต่ก็ไม่ติดใจถ้ารัฐบาลอยู่ต่อแล้วทำให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า จุดยืนของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ              
1.รื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตั้ง ส.ส.ร.ข้ึนมาร่างรัฐธรรมนูญ 2.ยกเลิก 269-272 ซึ่งเป็นการปิดสวิตช์ ส.ว.โดยจะมีการ
ยกเลิก ส.ว.250 คนที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. 3.โละคำสั่ง คสช. ทั้งนี้ ส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด 
ไม่ควรจะมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม เพราะ ส.ส.ร.แต่งตั้งอาจมีอิทธิพลเหนือ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง   

“ส.ส.ร.เราเสนอให้อายุ 18 ปีข้ึนไป และเสนอว่าไม่ควรกำหนดว่า ส.ส.ร.ห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น ห้ามแก้หมวด 
1 หมวด 2 เราเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เราไม่ได้จะเอาใจมวลชน แต่การล็อกไว้แบบนี้       
จะทำให้หนึ่งความฝันของผู้ชุมนุมถูกปิดกั้นโดย ส.ส.ร. และถ้าเขาเห็นว่า ส.ส.ร.ปิดกั้นในส่วนนี้ เราจะจัดการกับการ
ชุมนุมกันอย่างไร” 

นายชัยธวัช กล่าวว่า ส่วนไทม์ไลน์การเมือง เห็นว่าเมื่อสภาเห็นชอบให้มี ส.ส.ร.ได้แล้ว ก็ถึงเวลาสมควรที่รัฐบาลจะต้อง
ยุบสภา และจัดการเลือกตั้ง แต่ก่อนหน้านี้จะต้องมีมาตรการป้องกันนายกฯคนนอก และเปิดช่องให้เลือกนายกฯ       
นอกแคนดิเดตได้ แต่ต้องเป็น ส.ส. และจะต้องปิดสวิตช์ ส.ว.ก่อน ดังนั้น ส.ว.ต้องไม่ทำตัวเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 
ไม่ยอมแก้ตามเจตนาของประชาชน 

นายราเมศ รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การแก้รัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของ      
พรรคประชาธิปัตย์ เพราะมีปัญหามาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้ง คะแนนตกน้ำ ปัญหาปากท้อง ปัญหาการถ่วงดุล 
มีช่องโหว่การปราบปรามการทจุรติ แม้ไม่มีการชุมนุมก็ต้องแก้ไข แม้จะแก้ไขได้ยากก็ตาม โดยพรรคประชาธิปัตย์ จะหา
แนวร่วมเพื่อแก้ไข เพราะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงพรรคเดียว โดยเราเห็นว่าต้องมี ส.ส.ร. 200 คน มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน 150 คน ส่วนอีก 50 คน เป็นกระบวนการสรรหาจากวิชาชีพอื่น รวมถึงนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีสัดส่วน
ของพรรคการเมืองด้วย ยืนยันเราไม่เตะในหมวด 1 และหมวด 2 แต่จะแก้บทเฉพาะการที่มา ส.ว. 

นายกษิต กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ สร้างปัญหาให้บ้านเมืองอย่างมาก จะต้องรับผิดชอบ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 
ขอเสนอให้สภาประกาศให้ชัดว่าพร้อมนำพาประเทศก้าวสู่การเป็นประชาธิปไตยแบบสากล คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่า
ประเทศไทยควรเป็นราชอาณาจักร ซึ่งทุกพรรคการเมืองต้องออกมายืนยันว่าเราจะเป็นราชอาณาจักรแบบเสรีนิยม
ประชาธิปไตย มีองค์พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ เราจะต้องมาตกลงกันก่อน ถึงบทบาทของ
สถาบันว่าจะเป็นแบบใด ต้องการให้เป็นแบบอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือประเทศอื่นๆ โดยเช่ือว่าสามารถพูดคุยกันได้   

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176527 
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วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 21:25 น. 

อนุ กมธ.ชุด 'ไพบูลย์' เปิด 3 สูตรแก้รัฐธรรมนูญมีตั้งแต่ดูรายมาตรา-ตั้ง สสร.ร้ือท้ังฉบับ 

 
อนุ กมธ.ศึกษาฯ ชุด 'ไพบูลย์' เสนอ 3 แนวแก้รัฐธรรมนูญ มีตั้งแต่ ดูรายมาตรา เลี่ยงทำประชามติ ตลอดจน ตั้ง สสร.
รื้อร่างใหม่ทั้งฉบับ พร้อมชง 5 สูตรปลดล็อก ม.256 - ลดอำนาจ ส.ว. ด้วย 
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน้าการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ (รธน.) ในส่วนของ 
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม รธน.แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานกรรมาธิการ 
ล่าสุดตรวจสอบพบว่า คณะอนุ กมธ. ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่น ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พลังประชารัฐ เป็นประธาน ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาเนื้อหาที่สมควร
แก้ไขเพื่อเสนอให้ กมธ.รับทราบ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำรูปเล่ม และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรในช่วงสิ้นเดือน 
ส.ค.นี ้
สำหรับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม คือ ประเด็นในหมวด 15 ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (รธน.) 
คณะอนุ กมธ.ฯ เห็นว่า เงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ที่ต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากทุกฝ่าย อาจทำให้การ
แก้ไขเพิ่มเติม รธน.ไม่ประสบความสำเร็จ และสิ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรม
ของที่มา รธน.ฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันทามติจากประชาชน และเห็นว่าบทบัญญัติอื่นๆ ใน รธน.มีปัญหา
หลายมาตรา โดยเฉพาะ ม.256 ทำให้การแก้ไขเพิ่มเติม รธน.แทบจะเป็นไปไม่ได้ 
@เสนอ 3 แนวทางแก้ไข รธน. 
ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา 3 แนวทาง ดังนี้ 1.ควรแก้ไขเพิ่มเติม รธน.รายมาตรา ยกเว้นประเด็นที่จะต้องผ่านการ
ลงประชามติ เนื่องจากการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ไม่ว่าจะการแก้ไขมาตรา 256 หรือ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
เพื่อกยกร่างทั้งฉบับ อาจมีอุปสรรคจากการจัดทำประชามติ หรือเลือกตั้ง สสร. ส่งผลให้เสียงบประมาณ 3,000 – 
10,000 ล้านบาท แล้วแต่กรณี 
2.แก้ไข รธน.ตามช่วงเวลา โดยแบ่งเป็นการแก้ไขในช่วงที่มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ที่สามารถแก้ไขรายมาตราที่เห็น
ว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ส่วนที่เหลือสามารถแก้ไข และกำหนดให้มีผลหลังจากวันที่ 11 พ.ค.2567 ซึ่งเป็นเวลาที่สมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) พ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากนั้น อีกประเด็นคือการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ ส.ว.พ้นจากวาระไป
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แล้ว โดยเห็นว่า ไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไร เมื่อแก้ไขแล้วต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม และรับฟังความเห็นจากประชาชน
ด้วย 
3.จัดตั้ง สสร.เพื่อยกร่างใหม่ทั้งฉบับ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกสมาชิก สสร. และมี ส่วนร่วมในการร่าง 
รธน. อย่างแท้จริง 
@ปรับปรุง ม.256 - ลดอำนาจ ส.ว. 
ส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 256 เห็นว่า กระบวนการแก้ไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ทำให้
การแก้ไข รธน.ทำได้ยาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนั้นยังเห็นว่ามีบางประเด็นที่ไม่เหมาะสมที่จะต้องนำไปผ่าน
การออกเสียงประชามติอีกด้วย ทั้งนี้ คณะอนุ กมธ.ฯ เสนอ 5 แนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
1.แก้ไข ม.256 ให้เหมือน รธน.ปี 2540 และ รธน.ปี 2550 
2.ในช่วงที่ ส.ว.ยังเป็นวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนั้น ควรตัดเงื่อนไขที่กำหนดให้เสียงที่ให้ความเห็นชอบร่าง รธน. ต้องมี
มติให้ความเห็นชอบจาก ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 
3.กำหนดให้ ร่าง รธน.จะต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดย
ให้มีผลหลังจากวันที่ 11 พ.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันที่ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง 
4.แก้ไขมาตรา 256 (8) ที่กำหนดให้กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. หน้าที่
และอำนาจของศาล และองค์กรอิสระ หรือเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตาม 
รธน. ไม่ต้องผ่านการออกเสียงประชามติ 
5.แก้ไขมาตรา 256 (8) ที่กำหนดให้กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ที่เกี่ยวกับบททั่วไป พระมหากษัตริย์ หน้าที่และ
อำนาจของศาล และองค์กรอิสระ หรือเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำงตำแหน่งต่างๆ ตาม รธน. 
ไม่ต้องผ่านการออกเสียงประชามต ิ
@ยกเลิกนิรโทษ คสช. 
ขณะที่ผลการพิจารณาศึกษา บทเฉพาะกาล มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะ
กาล โดย คณะอนุ กมธฯ เห็นว่า เรื่องที่มาของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ในทางปฏิบัติขาดความหลากหลาย อีกทั้งการ
คัดเลือกจากกรรมการสรรหาบางคน เกิดคำถามเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่กลับให้อำนาจค่อนข้างมาก และ
ควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
นอกจากนั้นยังเห็นว่า มาตรา 272 วรรคแรก ทำให้เห็นว่า ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลจะร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับ ส.ส. 
ถึง 2 สมัย เมื่อเทียบกับที่มาของ ส.ว.แล้ว ก็เกิดคำถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
ทั้งนี้ยังมีส่วนประเด็นเกี่ยวกับการรับรองความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่รวมไปถึงกรณีที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย ซึ่งการบัญญัติเช่นนี้มีลักษณะขัดต่อนิติธรรมเพราะส่งผลให้การ
กระทำของ คสช.ไม่ถูกตรวจสอบ จึงมีความเห็นให้ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.isranews.org/article/isranews/91377-isranews-350.html 
 
 

https://www.isranews.org/article/isranews/91377-isranews-350.html


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

26 

 

 
21 ส.ค. 2563 18:38 น. 

"กลาโหม" วอนอย่าเช่ือข่าวลือ "รัฐประหาร" ขอประชาชนหนักแน่น! 

 
โฆษกกลาโหม วอนประชาชนอย่าหลงเช่ือข่าวเท็จ ข่าวลือ "ปฏิวัติ-รัฐประหาร" ช่วงนี้ ย้ำขอให้หนักแน่น รวมใจไทย
สร้างชาติ แก้ปัญหาไปด้วยกัน 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.63 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวลือ "รัฐประหาร"    
ในช่วงนี้มากว่า "เป็นข่าวเท็จ" โดยเฉพาะสถานการณ์ของประเทศปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน มีความ
พยายามสร้างข่าวเท็จ ปลุกให้เกิดความหวาดระแวงกันในสังคมมากข้ึน 

"จึงจำเป็นที่ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ควรใช้ดุลยพินิจรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างรอบด้าน โดยขอให้ หนักแน่น 
เช่ือมั่นกันและกัน พร้อมรวมใจไทยสร้างชาติ แก้ปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน" พล.ท.คงชีพ กล่าว. 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1915491 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1915491
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21 สิงหาคม 2020 เวลา 18:27 

โฆษกกลาโหม ซัด “ลือรัฐประหาร” ข่าวเท็จ หวัง สังคมเกิดความระแวง 

 
โฆษกกลาโหม ขอประชาชนหนักแน่น หลังลือ "รัฐประหาร" 

 พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม  เปิดเผย กรณีมีข่าวลือรัฐประหารว่า “เป็นข่าวเท็จ” โดยเฉพาะ
สถานการณ์ของประเทศปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน มีความพยายามสร้างข่าวเท็จ ปลุกให้เกิดความ
หวาดระแวงกันในสังคมมากข้ึน 

จึงจำเป็นที่ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ควรใช้ดุลยพินิจรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างรอบด้าน  โดยขอให้หนักแน่น 
เช่ือมั่นกันและกัน พร้อมรวมใจไทยสร้างชาติ แก้ปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/14891?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/14891?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/14891?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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21 สิงหาคม 2563 19:06 น. 

กห. แจง “ข่าวรัฐประหาร” เป็นเท็จ บอกปัจจุบันปท.ซับซ้อน-ละเอียดอ่อน แนะใช้ดุลยพินิจ
รับข้อมูล 

 
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีมีข่าวลือว่าจะมีการทำรัฐประหารว่า เป็นข่าวเท็จ   
ซึ่งสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน มีความพยายามสร้างข่าวเท็จ ปลุกให้เกิด         
ความหวาดระแวงกันในสังคมมากข้ึน จึงจำเป็นที่ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ควรใช้ดุลยพินิจรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
อย่างรอบด้าน โดยขอให้หนักแน่น เช่ือมั่นกันและกัน พร้อมรวมใจไทยสร้างชาติ แก้ปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176521 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/176521
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21 สิงหาคม 2020 เวลา 20:09 

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพ.ร.ฏ. 2 ฉบับ ขยายปิดประชุมสภา 25 ก.ย.นี้ 

 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพ.ร.ฏ.2ฉบับ ขยายปิดประชุมสภา25ก.ย.นี ้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกินจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา2ฉบับคือพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุม
รัฐสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ซึ่งจะสิ้นกำหนด120วัน ตามสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย. 

 ส่วนอีกฉบับคือพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 ก.ย. 2563  

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/14895?utm_source=homepage&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=debate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/14895?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
https://www.nationweekend.com/content/politics/14895?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=debate
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ศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 21.17 น. 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปิดสมัยประชุมรัฐสภา 25 ก.ย. 

 
โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ ขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ และให้ปิดสมัยประชุมฯวันที่ 25 ก.ย.63 

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมยัประชุมสามญัประจำปีครัง้ที่
หนึ่ง พ.ศ.2563 โดยระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ส.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน    

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ     
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 
พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2563 นั้น บัดน้ี จะสิ้นกำหนดเวลา 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งใน
วันที่ 18 ก.ย.2563 นี้แล้ว แต่โดยเหตุที่ยังมีกิจการที่รัฐสภาจะต้องประชุมปรึกษากันอยู่อีก อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้    
ตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2563 ออกไปอีกจนกว่าจะได้
มีพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.
2563  โดยระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้    
ณ วันที่ 20 ส.ค.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรฐัสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 
พ.ศ.2563  ออกไปอีกนั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจ   
ตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2563 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791194 

https://www.dailynews.co.th/politics/791194
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22 สิงหาคม 2563 08:45 น. 

"ศรีสุวรรณ"เตือน!เยาวชน-นักเรียน-นักศึกษา การต่อสู้คดีในช้ันศาลต้องใช้เวลา 10 ปี 

 
วันที่ 22 ส.ค.63 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รฐัธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุ
ว่า... เตือนน้องๆกลุ่มเยาชน/นักเรียน-นักศึกษาทั้งหลายครับ การต่อสู้คดีในช้ันศาลต้องใช้เวลา 10 ปีโดยประมาณนะ 
วันน้ีอาจมีคนไปเชียร์ให้กำลังใจล้นหลาม แต่ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้คดีนับ 10 ปีจะมีใครหน้าไหนกันซักกี่คนที่จะ
เดินทางไปเชียร์ ไปเป็นเพื่อนทุกครั้งเวลาข้ึนศาล ดูกรณี พันธมิตร นปช. และ กปปส. เป็นตัวอย่างซิครับ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176584 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/176584
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 08:52 น. 

เล็งก.พ.64 ได้สสร. ร่างรธน. 13-15 เดือนเสร็จ ปชป.-พท.เปิดทางนศ.ร่วมร่วมสภายกร่างฯ 

 

 

 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2317656 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2317656
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22 สิงหาคม 2020 เวลา 10:18 

"ภูมิใจไทย" ช้ี "ส.ส.ร." ควรทำงาน 1ปี แก้ "รธน." อย่าเกิน 2 ปี 

 
"โฆษกพรรคภูมิใจไทย" ระบุ ส.ส.ร.ควรมาจากการเลือกตั้งและสรรหาจากกลุ่มวิชาชีพ ยอมรับ ร่างรัฐธรรมนูญ
ต้องใช้เวลา เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรให้เวลา ส.ส.ร.ทำงาน 10 เดือน - 1 ปี แต่ไม่ควรเกิน 2-3 ปี 

นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงโครงสร้างสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า ตอนนี้ร่างในส่วนของพรรคฝ่ายค้านที่ได้ยื่นไว้ในสภาฯ ซึ่งตนได้ดูร่างคร่าวๆก็จะเห็นว่า มี
จำนวน ส.ส.ร. 200 คนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรคได้แถลงชัดเจนว่า 
ส.ส.ร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่พรรคภูมิใจไทยก็มองถึงความครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น 
นอกจากการเลือกตั้งควรมองถึงกลุ่มสาขาอาชีพ ลองเขียนโมเดลที่ให้สามารถครอบคลุมได้ทุกสาขาชีพ ซึ่งรวมไปถึงก็
นักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วย ทั้งนี้ ส.ส.ร.อาจจะมีสองส่วนก็ได้คือ มาจากการเลือกตั้ง แต่เมื่อมองว่า หากเราเลือกตั้ง
ทั้งหมดจะตอบโจทย์หรือไม่ เพราะมองว่าคนที่ได้รับเลือกตั้งจะมาจากกลุ่มอาชีพใดบ้าง ซึ่งในการเขียนรัฐธรรมนูญ 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยกลุ่มคนที่มีความชำนาญเฉพาะทางในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องดี 
ถ้าหากว่ามีตัวแทนของกลุ่มสาขาชีพมาเป็นตัวแทนของ ส.ส.ร.เพิ่มข้ึนมาจากตัวแทนของสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งใน
เขตจังหวัด 

ทั้งนี้ ยอมรับว่า เห็นข่าวที่พรรคร่วมรัฐบาลกำหนดให้ม ีส.ส.ร.200 คน โดย 150 คนมาจากการเลือกตั้งในเขตจังหวัดทั่ว
ประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 50 คนอาจจะมีการสรรหาของหน่วยงานและองค์กรต่างๆตลอดจนกลุ่มสาขาที่ต่างๆ ซึ่งอาจ
ต้องเอาโมเดลของ ส.ว.ที่มีการคัดสรรให้เหลือ 200 คนในขณะนั้นนำเอามาใช้ดูว่า สามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่ง
อาจจะมีการเลือกไขว้ข้ามกลุ่ม ทั้งนี้ หากผ่านวาระที่หนึ่งไปแล้วและมีการตั้งคณะกรรมาธิการก็จะต้องไปพิจารณาใน
รายละเอียดในช้ันกรรมาธิการต่อไป 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/politics/14899?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/14899?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/14899?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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22 สิงหาคม 2563 10:37 น. 

"นิพิฏฐ์"ช้ีต้องแยกชาติจากรัฐบาล ชูสามนิ้วขณะมีเพลงชาติ ไม่ควรทำ 

 
วันที่ 22 ส.ค.63 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 

"ต้องแยกชาติ ออกจากรัฐบาล 

ผมอ่านข่าวสถานีรถไฟฟ้า ไม่เปิดเพลงชาติเวลา 18.00 น. เพราะกลัวมีผู้ชู 3 นิ้ว หากมีผู้ใหญ่ชู 3 นิ้ว นอกสถานที่
ชุมนุม ผมก็ค่อนข้างแปลกใจ แต่หากเป็นเด็กและเยาวชน ก็เป็นเรื่องที่เราผู้เป็นผู้ใหญ่ต้องทำความเข้าใจกับเด็กๆ 

เราต้องมีสติ และใช้ปัญญา ในการแสดงออกด้วยครับ เราต้องแยก "ชาติ" ออกจาก"รัฐบาล" การไม่เคารพหรือไม่
ไว้วางใจรัฐบาลหรือผู้นำของรัฐบาลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ จะชู 3 นิ้ว 4 นิ้ว เป็นสัญลักษณ์ว่าไม่พอใจรัฐบาลก็รับได้   

แต่การชู 3 นิ้ว ขณะเชิญธงชาติข้ึนหรือลงจากยอดเสานี่ ผมยังไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะทำอย่างนั้น การแสดงอะไรที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่เคารพสัญลักษณ์ของชาติ นั้น อธิบายไม่ได้หรอก ประเภทโกรธเมียแล้วมาตีลูกนั้นมันใช้ไม่ได้ พลเมือง
ทุกรัฐเขาให้ความเคารพสัญลักษณ์ของรัฐตัวเองทั้งนั้นแหละ ง่ายๆ เวลามวยชิงแชมป์โลกเพลงชาติดังข้ึน นักมวย
สัญชาติไหนเขาก็เคารพสัญลักษณ์ของชาตินั้น บางชาติเขาเอามือแตะที่หน้าอกอันเป็นการแสดงความเคารพสูงสุด 

ผมแยกการกระทำของพลเมืองในรัฐนี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1.ส่วนที่เป็นเด็กและเยาวชน 

 2.ส่วนที่เป็นพลเมืองที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  

เด็กและเยาวชนอย่างไรเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขา เราจะผลักเด็กไปอยู่ตรงข้ามไม่ได้หรอก เพราะเราต้องฝาก
ประเทศน้ีไว้กับเขา ถ้าเขาไม่รับฝากก็ยุ่งล่ะ ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ได้ระบาย ฟังเขา แล้วเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่
ก็ช้ีแจงเขาทุกอย่างก็น่าจะบรรเทาเบาบางลง(ปัญหาคือเราช้ีแจงเด็กถูกหรือเปล่า?) ส่วนผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วหากยก
มือชู 3 นิ้ว 4 นิ้ว เป็นเชิงสัญลักษณ์ในเวลาที่ไม่มีเพลงชาติก็ชูไปเถอะ แต่ในที่สาธารณะเวลาได้ยินเพลงชาติ ไม่ควร
กระทำ เพราะน่ันเป็นสัญลักษณ์ของ"ชาติ" ไม่ใช่"รัฐบาล" ถ้ามีคนไม่พอใจแล้วไปกระทืบเอาผมไม่ช่วยนะบอกเสียก่อน 
และผมไม่เรียกรถพยาบาลให้ด้วย เรียกเอาเองก็แล้วกัน 1669 เขียนใส่ฝ่ามือไว้ เผื่อได้ใช้เวลาฉุกเฉิน" 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176602 

https://siamrath.co.th/n/176602
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22 สิงหาคม 2563 10:53 น. 

ซูเปอร์โพล ตบหน้า"ชังชาติ" เผยปชช.มอง"ประเทศกูมีดีกว่าอีกหลายประเทศท่ัวโลก" 

 
วันที่ 22 ส.ค.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอ
ผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประเทศกูมี กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่าน “เสียงประชาชนใน
โลกโซเชียล” (Social Media Voice) ด้วยระบบ Net Super Poll จำนวน 35,273 ตัวอย่างในโลกโซเชียล และ “เสียง
ประชาชนในสังคมดั้งเดิม” (Traditional Voice) จำนวน 1,409 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่  16 - 21 
สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.9 ระบุ ประชาชนทุกคนคือผู้ที่ต้องออกมาปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือ
ร้อยละ 89.5 ระบุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน และร้อยละ 86.9 ระบุ กองทัพ คือผู้ที่ต้องออกมาปกป้อง 
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง สิ่งที่ประเทศไทยมี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.6 ระบุ ประเทศที่มีโครงการพระราชดำริ
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหลา่ เช่น ฟื้นฟูป่าชายเลน โครงการแก้มลิง โครงการช่ังหัวมัน และอื่น ๆ เป็นพัน
โครงการ รองลงมาหรือร้อยละ 97.4 ระบุ ประเทศไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความดี หลักธรรม คุณธรรมและ
ความช่วยเหลือเกื้อกูล ร้อยละ 96.8 ระบุ ประเทศไทยมีลูกหลาน ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ด้วยความกตัญญู ร้อยละ 
96.2 ระบุ ประเทศไทยมีสอนให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จน สหประชาชาติยกย่องเชิดชูสูงสุด
ไปทั่วโลก 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 ระบุประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนในชาติช่วยแก้วิกฤตโควิดได้คำชม
อันดับต้น ๆ ของโลก ร้อยละ 89.8 ระบุประเทศไทยมีปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ร้อยละ 87.1 ระบุประเทศที่มี
โครงการ ธนาคารต้นไม้ ประชาชนปลูกไม้มีค่าไว้ขายได้ ร้อยละ 86.1 ระบุ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ กองทัพช่วยแก้
ภัยพิบัติประชาชน น้ำท่วม ดินถล่ม และอื่น ๆ ร้อยละ 78.5 ระบุประเทศที่มีรถไฟฟ้า เทคโนโลยี ทันสมัย และที่ต่ำสุด
คือ ร้อยละ 60.3 ระบุประเทศที่ คนทุกวัย รู้เท่าทัน ต่างชาติเข้ามาสร้างความปั่นป่วน ให้คนไทยแตกแยกกันเอง 
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นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.0 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่า ประเทศไทยมีดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก 
ในขณะที่ เพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวด้วยว่า ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” (Social Media Voice) 
ผ่านระบบ Net Super Poll ในการศึกษาแนวโน้มการก่อตัวและการปั่นกระแสคนในโลกโซเชียลจากตัวอย่างการใช้
ข้อความการเมืองจำนวน 35,273 ตัวอย่าง พบว่า ข้อความการเมืองที่ว่า “เยาวชนปลดแอก” ถูกปล่อยข้อความออกมา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันปั่นยอดสูงสุดวันที่ 23 กรกฎาคม แต่แนวโน้มลดต่ำลงแล้ว ปัจจุบันยังคงใช้ ทวิตเตอร์
ร้อยละ 75.3% และอินสตาแกรม ร้อยละ 14.9 

ที่น่าสนใจคือ ข้อความการเมืองที่ว่า ให้มันจบที่รุ่นเรา เริ่มปล่อยข้อความวันที่ 18 กรกฎาคม และจุดปั่นกระแสสงูสดุคือ
วันที่ 16 สิงหาคม และแนวโน้มลดต่ำลงเช่นกัน ปัจจุบันยังคงใช้ ทวิตเตอร์ ร้อยละ 60.0 แต่ที่น่าพิจารณาคือ ใช้อินสตา
แกรมเป็นช่องทางสำหรับข้อความ ให้มันจบที่รุ่นเรา สูงถึงร้อยละ 32.5  

นอกจากนี้ จะพบว่า อินสตาแกรม กำลังถูกใช้เป็นช่องทางในการสือ่สารข้อความการเมืองปลกุปัน่อารมณ์ของคนรุ่นใหม่
ในโลกโซเชียลเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ ร้อยละ 54.2 ในขณะที่ ทวิตเตอร์ ร้อยละ 41.9 
และสำหรับข้อความ ประเทศกูมี ถูกใช้ข้ึนครั้งแรกในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาคือ วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา และเพิ่ม
ยอดสูงสุด คือ 19 สิงหาคม โดยมี ทวิตเตอร์ร้อยละ 73.2 อินสตาแกรมร้อยละ 10.7 และวิดีโอ ร้อยละ 6.3 ตามลำดับ 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประเทศกูมีของดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก ที่คนไทยไม่ควรยอมให้ต่างชาติและคนไทยบางคน
มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายจนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ประชาชนจำนวนไม่น้อยกำลังก้าวไปถึงจุดที่ว่า เห็นงู
เข้าบ้าน ก็จะเผาบ้าน เพื่อฆ่างูตัวนั้น แล้วผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร 

 

อ้างอิง :  https://siamrath.co.th/n/176605 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/176605
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22 สิงหาคม 2020 เวลา 11:55 

ประชาชน 94.9% เห็นพ้อง "ประเทศกูมี" สถาบันหลัก ต้อง "ปกป้อง -เทิดทูน" 

 
"ซูเปอร์โพล" สำรวจความเห็นประชาชน พบ 94.9% ระบุ ทุกคนต้องปกป้อง เทิดทูล สถาบันหลักของชาติ 
ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,409 ตัวอย่าง เรื่องประเทศกูมี 
ระหว่างวันที่ 16 – 21 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.9 ระบุ ประชาชนทุกคนคือผู้ที่ต้องออกมา
ปกป้อง เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ รองลงมาร้อยละ 89.5 ระบุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน และร้อยละ 
86.9 ระบุ กองทัพ คือผู้ที่ต้องออกมาปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ 
เมื่อถามถึงสิ่งที่ประเทศไทยมีพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.6 ระบุ ประเทศที่มีโครงการพระราชดำริสร้างประโยชน์สุข
แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า เช่น ฟื้นฟูป่าชายเลน โครงการแก้มลิง โครงการช่ังหัวมัน และอื่น ๆ เป็นพันโครงการ 
รองลงมา หรือ ร้อยละ 97.4 ระบุ ประเทศไทยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความดี หลักธรรม คุณธรรมและความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล  
ร้อยละ 96.8 ระบุ ประเทศไทยมีลูกหลาน ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ด้วยความกตัญญู ร้อยละ 96.2 ระบุ ประเทศไทยมี
สอนให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จน สหประชาชาติยกย่องเชิดชูสูงสุดไปทั่วโลก 
ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.9 ระบุประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนในชาติช่วยแก้วิกฤตโควิดได้คำชม
อันดับต้น ๆ ของโลก  
ร้อยละ 89.8 ระบุประเทศไทยมีปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ร้อยละ 87.1 ระบุประเทศที่มีโครงการ ธนาคาร
ต้นไม้ ประชาชนปลูกไม้มีค่าไว้ขายได้ ร้อยละ 86.1 ระบุ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ กองทัพช่วยแก้ภัยพิบัติประชาชน 
น้ำท่วม ดินถล่ม 
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.0 เห็นด้วย ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าประเทศไทยมีดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก 
ในขณะที่ เพียงร้อยละ 2.0 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/politics/14903?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 

https://www.nationweekend.com/content/politics/14903?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/14903?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันที่ 21 สิงหาคม 2563 - 19:43 น. 

เปิดพิมพ์เขียว แก้รัฐธรรมนูญ ตัดอำนาจ ส.ว. ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. 

 
เปิดพิมพ์เขียว ข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ตัดอำนาจ ส.ว. ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. 

นาทีนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 กลายเป็นฉันทามติทั้งในสภา – นอกสภา โดยจุดเริ่มต้นมาจากม็อบนิสิต นักศึกษา 

กลายเป็นการเมืองกระแสหลักที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธ “วิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานวิปรัฐบาล ที่ประชุมมีมติจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 แต่ไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 รวมถึงให้มีการตั้ง
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ข้ึนด้วย 

สอดคล้องกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 6 พรรคฝ่ายค้านที่ให้มีการตั้ง ส.ส.ร. แต่ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 แต่มีเงื่อนไข
ของพรรคกก้าวไกลที่ขอ “สงวนความเห็น” ไว้ไปอภิปรายเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาข้ันตอนการตั้งคณะกรรมาธิการ 

ซีกรัฐบาล คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่มี นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานกรรมาธิการ เตรียม 
“ชง” ข้อเสนอให้รัฐบาลไปพิจารณา 

ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม จะแนบ “ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ของรัฐบาลมา
ประกบ 

ว่ากันว่า เกมแก้รัฐธรรมนูญในสภา จะเริ่มต้นก่อนปิดสมัยประชุมสภาในวันท่ี 19 กันยายน ท่ีจะถึงนี้ 

อัพเดทล่าสุดในเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญซีกรัฐบาล กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ – แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ที่มี “พีระพันธ์ุ” เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ที่มี 
“ไพบูลย์ นิติตะวัน” เป็นประธาน ได้ชงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในหลากหลายประเด็น 

แต่ที่ปมเดือดทั้งใน – นอกสภา มีแค่ 2 หัวข้อหลักคือ 1.วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ว่ากันว่ายากเย็นแสนเข็ญ 
เพราะติดล็อกรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทุกพรรคการเมือง และ
สมาชิกวุฒิสภา 2.การยกเลิก 250 ส.ว.ในบทเฉพาะกาล และล้างผลพวงรัฐประหาร 
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เริ่มจากวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มีการหารือ ทั้งแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการแก้ไขเนื้อหาใน
บทบัญญัติมาตรา 256 

ชง 3 ช่องรื้อรัฐธรรมนูญ 

ใจความ “ข้อสรุป” ของ กมธ.ถึงแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มี 2 ข้อที่เป็นปัญหา 1. ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไข
ในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีจ่ำเป็นจะต้องได้รับความเหน็ พ้องต้องกันจากทุกฝา่ย (ส.ส.ทุกพรรคและ ส.ว.84 เสียง
ข้ึนไป) ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 256 ซึ่งอาจทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ ไม่ประสบความสำเรจ็ และอาจ
ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณได้ 

2.ปัญหาเกี่ยวกับความชอบธรรมของที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันทามติจากประชาชน และ
เห็นว่าบทบัญญัติอื่น ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาหลายมาตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติในมาตรา 256 
นั้น ทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการ ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 3 ทาง แนวทางที่ 1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญราย
มาตราที่เห็นว่ามีปัญหาด้วย กระบวนการที่บัญญัติในมาตรา 256 ยกเว้นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จะต้องไปผ่าน
การลงประชามติ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 256 (8) 

เนื่องจากการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 
หรือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็อาจมีอุปสรรคเนื่องจากต้องจัดทำประชามติ หรือ
เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้อาจ เสียงบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมากถึง 3 พันล้านบาท หรือ 1 
หมื่นล้านบาท แล้วแต่กรณี 

แนวทางที่ 2  เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จ ต้องแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

ช่วงเวลาที่ 1.การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในช่วงที่มีวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล สามารถทำได้ แก้ไขบทบัญญัติราย
มาตรามีปัญหาเร่งด่วนไปก่อน 

แล้วค่อยแก้ไขกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ ที่ต้องได้รับการเห็นชอบจาก ส.ว. (โดยกำหนดให้มีผลหลังจากวันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) ซึ่งเป็นเวลาที่ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล พ้นวาระทำหน้าที่ 5 ปีไปแล้ว 

ช่วงเวลาที่ 2 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลพ้นวาระ 5 ปี ซึ่งสามารถแก้ไขประเด็นอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่แก้ไขไปแล้วในช่วงแรกได้ แต่ไม่ว่าจะแก้ไข ให้เป็นอย่างไร ก็จะต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมี
การรับฟังความเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง 

แนวทางที่ 3 ควรมีการจัดต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกรา่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือก
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ อย่างแท้จริง 

ดังนั้น เมื่อช่องทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 ทำได้ยาก หรือแทบ “เป็นไปไม่ได้” เพราะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากทั้ง ส.ส.และ ส.ว. อีกทั้งบทบัญญัติในมาตรา 256 (8) กำหนดประเด็นที่จะต้องไปทำประชามติ เช่น อำนาจ
ศาล อำนาจองค์กรอิสระ และคุณสมบัติตำแหน่งต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ 
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ลดอำนาจ ส.ว.ขวางแก้รัฐธรรมนูญ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อ “ปลดล็อก” ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ง่ายข้ึน ทาง กมธ.จึงเสนอ
ทางออกไว้ 5 ทาง 

แนวทางที่ 1  แก้ไขกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เหมือนกับที่เคยบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แนวทางที่ 2  ในช่วงที่ ส.ว.ในบทเฉพาะกาลยังทำหน้าที่อยู่ ควร “ตัดเงื่อนไข” ที่กำหนดให้ ส.ว.ต้องเห็นชอบกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว.ทั้งหมดที่มีอยู่ คือ 84 เสียง 

แนวทางที่ 3 กำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องได้รับความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยให้มีผลหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 

แนวทางที่ 4 แก้ไขมาตรา 256 (8) โดยกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ หน้าที่และอำนาจของศาล และองค์กรอิสระ หรือเรื่องเกี่ยวกับ คณะสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้
ดำรงต แหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องผ่านการออกเสียงประชามติ 

แนวทางที่ 5 แก้ไขมาตรา 256 (8) โดยกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับบททั่วไป พระมหากษัตริย์ 
หน้าที่และอำนาจของศาล และองค์กรอิสระ หรือเรื่องเกี่ยวกับคณะสมบตัิ หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง 
ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องผ่านการออกเสียงประชามติ 

รื้อ ส.ว.ทหาร ลบมาตรานิรโทษ คสช. 

สำหรับ “ใจกลาง” อุปสรรคการแก้รัฐธรรมนูญคือ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล เพราะเป็น “ด่าน” สำคัญที่จะ 

กมธ.สรุป “ปัญหา” ของ ส.ว.สายตรงทหาร 250 คนว่า  ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลในทางปฏิบัติน้ันขาดความหลากหลาย 
อีกทั้ง การคัดเลือก ส.ว.จากกรรมการสรรหาบางท่านก็เกิดคำถามเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่กลับให้อำนาจ
ค่อนข้างมาก 

ทั้งอำนาจในการติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตลอดจนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศร่วมกับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการให้อำนาจ ที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับที่มาของวุฒิสภาแล้ว เห็น
ว่าน่าจะไม่เหมาะสม 

2.ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ ยังให้อำนาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ ได้ถึง 2 สมัย เมื่อเทียบกับที่มาของ ส.ว.แล้ว ก็
เกิดคำถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 

กมธ.จึงมีข้อเสนอแนะ ว่า  ควรมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในประเด็นที่กล่าวถึงที่มาของ ส.ว.ในบทเฉพาะกาล และ
อำนาจให้เหมาะสม 
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นอกจากนี้ ยังการศึกษายังแตะไปถึง มาตรา 279 ที่รองรับความชอบด้วยกฎหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)  ที่รับรองการกระทำ คำสั่ง และประกาศของ คสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

โดย กมธ.สรุปว่า “ขัดต่อหลักนิติธรรมเพราะส่งผลให้การกระทำของ  คสช.ไม่สามารถถูกตรวจสอบได้” 

จึงมีข้อเสนอแนะ “ควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว” 

 

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-509500 
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22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น. 

แอ่งในรอยเท้า 'อดีตไทย' 

 
ช่วงนี้....... 

            เป็นช่วง "โหมโรง" เรียกคนดู 

ช่วงเผด็จศึก "ไล่รัฐบาล-ล้มสถาบัน" จริงๆ ตามแผนงานของ "คณะสามสัส" เจ้าภาพ 

            โน่น...... 

            ตั้งแต่เดือนกันยาเรื่อยไป 

            เขากะว่า ด้วยแสนยานุภาพขาสั้น-คอซอง และนิสิต-นักศึกษา ที่วางตำแหน่งไว้เป็นทัพหน้า มวลชนแดงอมส้ม
สมทบเป็นทัพหนุน 

            ภายใต้การบัญชาการรบสามสัสและคณาจารย์ 

            จะ "เช็กบิลรัฐบาล" ได้ ภายในเดือนพฤศจิกา! 

            หมายความว่า ราวๆ เดือนพฤศจิกา พลเอกประยุทธ์ต้องพ่ายแพ้ "ถอดใจ" ไม่ยุบสภาก็ลาออก เพราะทนแรง
บีบมวลชนโบขาวไม่ไหว 

            ทำไมต้องดีเดย์ เดือนกันยา และทำไมคิดว่า นายกฯ จะถอดนวมทิ้งในเดือนพฤศจิกา? 

            อ๋อ..... 

            ก็ "หมอด"ู เขาว่างั้น! 

            บางสำนักถึงข้ันรับประกัน "ฉีกตำราทิ้ง" เพราะเขาเช่ือมุมดาวราหู ดาวเสาร์ ดาวอังคาร ว่า ระยะนั้น มัน
สัมพันธ์บีบแรง-เล็งแรง 

            นี่ผมเข้าใจเอานะ อาจไม่ใช่ เป็นเพียงบังเอิญตรงกันก็ได้ เหมือนอย่าง ๒๔ -๒๕ สิงหาที่จะถึง  นายกฯ ยก 
ครม.ไปประชุมสัญจร ที่ระยอง 
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            ก็บังเอิญ นายธนาธร คณะก้าวหน้า มีกิจกรรมมวลชนการเมือง ต้องลงไประยองด้วยเหมือนกัน ตัดหน้านายก
ฯ ๑ วัน! 

            ครับ...ก็สนุก น่าลุ้นดี 

            โดยเฉพาะเรื่องดีเดย์ "เช็กบิล" นายกฯ ก็อยากพิสูจน์เหมือนกันว่า ดาวเหนือนายกฯ หรือนายกฯ เป็นคน
เหนือดาว? 

            วันก่อน ซินแส "ภาณุวัฒน์ พันธ์ุวิชาติกุล" ดูโหงวเฮ้งนายกฯ แล้วบอก "จะอยู่ ๒ สมัย" 

            ยิ่งทำให้น่าลุ้นหนักขึ้น ฝ่ายดวงดาวบอกกันยา-พฤศจิกา ช่วงวิกฤติรัฐบาล ถ้ารอดก็ไปโลด ถ้าไม่รอด ก็ร่วง
ผล็อย ฝ่ายโหงวเฮ้งบอก "จะอยู่สองสมัย" 

            แต่ฝ่ายสามสัสและคณาจารย์ใต้อาณัติเนดมั่นใจ ด้วยรุ่นใหม่ ๓ นิ้ว-โบขาว เอานายกฯ ตกเก้าอี้และ "ยึด
ประเทศ" ได้แน่! 

            เช่ือแบบไหน เลือกเอา ส่วนผมเช่ือกรรม คือการกระทำ ใครทำดี-ผลดีสนอง, ใครทำเลว-ผลร้ายสนอง 

            กับเช่ือ "องค์พระสยามฯ" 

            เทพผู้ปกปักพิทักษ์เมือง "คนดีอยู่ได้ คนร้ายต้องมลายสูญ" 

            "ช้า-เร็ว" ข้ึนอยู่กับบุญกรรมแต่ละคนเป็นตัวกำหนด แต่ที่แน่ๆ "เป็นเช่นน้ัน" แน่! 

            ก็เก็บมาเล่าสู่กันฟัง ให้ฟัง...ไม่ใช่ให้เช่ือ ถ้าใครอยากเช่ือ ก็เช่ือได้ประเด็นเดียว คือ 

            ขณะนี้...... 

            ประเทศไทยตกอยู่ใต้ "ใบสั่ง" เปลี่ยนระบบ-ล้มสถาบันจากจักรวรรดินิยมตะวันตก "สหรัฐฯ-ยุโรป" ผ่าน
ขบวนการชังชาติ ชนิดเข้มข้น! 

            ไทยต้องอยู่ด้วย "ความเป็นไทย" บนลำแข้งตัวเองให้มากที่สุด ไกล-ตะวันตก ก็ไม่จริงใจ, ใกล้-บูรพา ประโยชน์
เขาก็มาก่อน 

            ถ้าใครเคยอ่านเอกสารบันทึก, วิเคราะห์เหตุการณ์เมืองไทย ที่ทูตสหรัฐฯ, อังกฤษในไทย "แต่ละสมัย" เขียน
รายงานส่งกลับไปให้กระทรวงต่างประเทศของเขา เมื่อ ๕๐ กว่าปีก่อน 

            จะทราบว่า...... 

            ท้ายยุคอำนาจ "คณะราษฎร" ครองประเทศ "จอมพล ป. พิบูลสงคราม" เป็นนายกฯ 

            จนถึง พ.ศ.๒๕๐๐ หมดยุคคณะราษฎร สู่ยุค "รัฐบาลทหาร" โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นับจากนั้น จนถึง ๖ 
ตุลา ๑๙ 

            -การทำรัฐประหารทุกครั้ง 

            -ผู้ข้ึนมาเป็นนายกฯ ทุกคน 
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            ต้องผ่านการรับรู้และการเห็นชอบจากสหรัฐฯ ก่อนทั้งนั้น พูดตรงๆ การเปลี่ยนรัฐบาล-เปลี่ยนนายกฯ ยุคนั้น 

            ต้องอเมริกัน Approve ไม่งั้น ทำไม่ได้ ถึงทำได้ ก็อยู่ไม่ได้! 

            เลย ๕๐ ปีไปแล้ว เขาโละทิ้ง......... 

            ถ้าใครซื้อกล้วยแขกแล้วได้ถุงกระดาษจากเอกสารเหล่านั้น ถือว่าโชคดี ได้ถุงกล้วยแขกเป็นครูสอน
ประวัติศาสตร์ ที่หาอ่านไม่ได้จากที่อื่นๆ! 

            ที่นำมาเล่า ก็เพียงจะบอกว่า ประเทศไทยเปลี่ยนจากสังคมเกษตร มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมเครื่องจักร และ
ต้องตกอยู่ใน "กับดัก" ระบบทุนตะวันตก 

            จากไม่เป็นหนี้ ในน้ำมีปลา-ในนามีข้าว บ้านเมืองของเรา แผ่นดินสมบูรณ์ ก็ต้องเป็นหนี้ 

            เพราะสหรัฐฯ ถือโอกาสตอนจอมพลสฤษดิ์ป่วย เอาตัวไปนอนรักษาที่โรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีด 

            แล้วเกาะข้างเตียงกล่อมจอมพลสฤษดิ์ ให้เปลี่ยนประเทศจากเกษตรไปเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักร 

            กลับมา..... 

            จอมพลสฤษดิ์กลายเป็น "เด็กดี" ของไอ้กัน แก้กฎหมาย-ออกกฎหมาย เปลี่ยนประเทศจากสังคมเกษตร 
รองรับการเป็นประเทศอุตสาหกรรมเครื่องจักรทันที 

            แล้ว USAID ปิศาจในคราบนักบุญก็เข้ามาตามแผนไทยก็คลานเข้ากับดักระบบทุน กู้ "เวิลด์แบงก์" ที่อ้าปาก
รอตามสเตปเขา 

            ไทยติดกับดักหนี้ ต้องเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทไอ้กัน ก็ถึงข้ันยุคสงครามเวียดนาม จอมพลถนอมประกาศ "รบ
นอกบ้าน ดีกว่ารบในบ้าน" 

            "ฐานทัพสหรัฐฯ" เป็นดอกเห็ดทั่วประเทศ ไปทางไหน เจอแต่ป้าย USAID เหนือ ๒ มือประสาน 

            สหรัฐฯ เรียกไทยเป็น "ประเทศมหามิตร"! 

            จนสหรัฐฯ สิ้นประโยชน์ อินโด-แปซิฟิกไม่มีอะไรที่สหรัฐฯ ต้องอินัง หลังแพ้ราบคาบในสงครามเวียดนาม จึง
ถอยออกไปจากภูมิภาคนี้ 

            ขนาดไทยยกประเทศให้เป็นฐานทัพ ตอนไทยเจอพิษต้มยำกุ้งปี ๒๕๔๐ ไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ 

            เขาบอกว่าไงรู้มั้ย........ 

            บิล คลินตัน ประธานาธิบดีตอนนั้น บอกรัฐสภาเขาว่า ไทยไกลจากสหรัฐฯ ไม่ต้องช่วยมัน ไปช่วยเม็กซิโก
ดีกว่า 

            นี่ไง เนื้อแท้มหามิตร 

            นอกจากไม่ช่วย ยังหลิ่วตาให้ IMF บีบไทยต้องเขียนสัญญา "จำนองประเทศ" แลกเงินกู้ก้อนหนึ่ง! 
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            ช่วงทักษิณครองอำนาจ ไทย-สหรัฐฯ สมประโยชน์กันลงตัวทุกอย่าง ยิ่งตอนยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ   กับ
ประธานาธิบดีโอบามา ประโยชน์แทบจะเกยทับซ้อน ซี้ดซ้าดกระฉ่อนโลก 

            จากนั้น อะไรที่ไอ้กันช้ีนิ้วสั่งเอาจากไทยได้ ก็ไม่ได-้ไม่คล่องเหมือนเดิม บวกกับจีนผงาดข้ึนมา  สหรัฐฯ ที่ทิ้ง
แปซิฟิก จึงต้องหวนกลับมาอีกครั้ง 

            ก่อนที่จีนจะ "กินรวบ" ทะเลจีนใต้! 

            เมื่อต้องยันกับจีน และคงอำนาจในทะเลจีนใต้  ที่ไหนจะเหมาะใช้เป็นฐานตั้งองค์กฐิน เห็นจะไม่มี เท่าที่
ประเทศไทย 

            แต่ยุคพลเอกประยุทธ์ ไม่ง่ายเหมือนยุคระบอบทักษิณครองเมืองซะแล้ว 

            ตอนนี้ ก็ถึงเวลา..... 

            เครือข่ายซีไอเอ ทั้งองค์กรเครื่องมือ เช่น แอมเนสตี้ ฮิวแมนไรต์สฯ ยูเอ็น องค์กรช่วยเหลือทางสังคม -
การศึกษาบังหน้า เอ็นจีโอ สถาบันศึกษา และการเมืองบางพรรค 

            ต้อง "สนองคุณน้ำข้าว" 

            ช่วยกันกำจัด "นายกฯ ประยุทธ์" ออกไป "ล้มสถาบัน" ไปด้วยได้ย่ิงดี 

            เพราะตราบที่มีนายกฯ ประยุทธ์และสถาบันอยู่ สหรัฐฯ ครอบงำไทยได้ยาก มีแต่ต้องเอาพลเอกประยุทธ์และ
สถาบันพ้นไปเท่านั้น 

            การเปลี่ยน "ราชอาณาจักรไทย" ไปเป็น "สาธารณรัฐประชาธิปไตย" ระบบประธานาธิบดี จึงจะเกิดข้ึนได้ 

            และไทยจะเป็นฐานสหรัฐฯ ถาวร เหมือนสิงคโปร์และอีกหลายๆ ประเทศเป็น 

            เช่น ตอนนี้ "ไต้หวัน" ก็ระริก-ระเร่า..... 

            ไม่เป็นจีนแล้ว จะไปเป็นอเมริกันไต้หวันแทน! 

            มันเป็นเทรนด์กำลังมา กุมารใหม่ฮ่องกง ก็พยายามจะเป็น "อเมริกันฮ่องกง" 

            ทั้งสหรัฐฯ-อังกฤษ อ้าขาหลอกล่อยิกๆ ให้ตี๋เล็ก-ตี๋ใหญ่รีบเผาบ้าน-เผาเมือง จะชักธง Stars and  Stripes 
หรือธง Union Jack ข้ึนแทนธง ชงโคห้ากลีบ ก็เลือกเอาตามชอบ 

            ยุคคอมมูนิสต์ ลาว, เขมร, ญวน ไปหมด โลกบอกว่าไทยเป็นโดมิโนตัวสุดท้าย ยังไงก็ต้องล้ม 

            เอาเข้าจริง ไทยไม่ล้ม! 

            นี่เหมือนกัน เขาก็มองกันว่า ขนาดฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ยังเสร็จไอ้กัน 

            แล้วไทยจะไม่เสร็จไงไหว ในเมื่อไอ้กันจะเอา!? 
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            เสร็จ-ไม่เสร็จ ก็ลองดู กะ ๓ เดือน "กันยา-พฤศจิกา" ใช้แสนยานุภาพ ๓ นิ้ว โบขาว เผด็จศึกมิใช่หรือ? 

            วิกฤติ "ต้มยำกุ้ง" ปี ๔๐ เป็นบทเรียน ทำให้ระบบการเงินไทยปี ๖๓ แข็งแกร่งในปฐพี ด้วยระบบ "ทุนสำรอง" 

            ขณะที่ระบบการเงินแต่ละประเทศในโลก หาจุดเสถียรแทบไม่ได้ 

            และนี่ ด้วยวิกฤติ "โควิด-๑๙" ทำให้โลก (แทบ) ตัดขาดจากกันด้านเศรษฐกิจการค้า ไปอยู่ในยุค "ต่างคน-ต่าง
อยู่" 

            เมื่อการส่งออก, การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพึ่งพาคนอื่นพัง ประเทศเราก็แทบพัง จนเกิดปฏิกิริยาสนอง
จนต่างๆ นานา 

            นี่.... 

            นายกฯ ต้องใช้เป็น "บทเรียน" รีบแก้ไขสู่ทางอนาคต เหมือนต้มยำกุ้งสอนให้เรารอดวิกฤติทางระบบเงินวันน้ี 

            ต้องรีบนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้เป็นเสาเข็มฐานราก เพื่อประกันวันข้างหน้า 

            มีวิกฤติอะไรมา ประเทศไทย-คนไทย ก็มีกิน-มีใช้ ไม่แร้นแค้น-แสนเข็ญ เหมือนตอนน้ี! 

            คุยมากไป ไม่ถูกใจก็ "ขออภัย" ละกัน! 

 

อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/75184
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22 ส.ค. 2563-00:10 น. 

บทบรรณาธิการ - สามัญสำนึก 

 
สามัญสำนึก - แม้รัฐบาลย้ำอยู่เสมอว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกตอนนี้คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แต่การปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนกว่า กลับเป็นการตามจับกุม แกนนำหรือสมาชิกที่ร่วมการ
ชุมนุมยื่นเรียกร้องด้านประชาธิปไตย 3 ข้อหลายต่อหลายคน 

ความเอาจริงเอาจังของเจา้หน้าทีต่ำรวจถูกเปรยีบเทียบกับอีกหลายๆ กรณีที่เป็นข้อบกพร่อง รวมถึงกรณีบอส อยู่วิทยา 
กรณีพบบ่อนกลางกรุง หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปข้องแวะกับอาชญากรรมเสียเอง 

ส่วนการจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมตอนเย็นตอนค่ำแล้วคุมตัวเอาไว้ท่ีโรงพักท้ังคืนก่อนจะนำตัวไปฝากขังกับศาลในวัน
ถัดมา เป็นเทคนิคกฎหมายท่ีผู้รักษากฎหมายย่อมรู้ว่าจะทำให้ประชาชนรู้สึกอย่างไร 

มีประเด็นปัญหาหลายเรื่องย้ำว่าเจ้าหน้าที่และรัฐบาลควรใส่ใจกับการทำงาน มากกว่าไปไล่จับคนเห็นต่าง 

ไม่ว่า กรณีกระทรวงการคลังกำลังเผชิญกับภาวะเงินคงคลังเหลือน้อยมาก เนื่องจากไม่มี รายได้ จึงอาจมีเงินไม่เพียงพอ
ในการใช้จ่ายของประเทศ 

หรือ ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยช้ีว่า หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีข้ึนภายใน 6 เดือนจนถึงสิ้นปี ธุรกิจ
เอสเอ็มอีอาจปลดคนงานสูงถึง 2 ล้านคน 

ด้านกลุ่มทำงานเพื่อช่วยเหลอืนักเรียนยากจนเผยว่า ปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนสมัครขอรับทุนเสมอภาคเกิน 1.8 
ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.5 จากปีก่อน สะท้อนว่าครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างชัดเจน 

ไม่เท่านั้น คดีปล้นชิงทรัพย์ไปจนถึงอาชญากรรมร้ายแรงก็ปรากฏเพ่ิมขึ้นในชีวิตประจำวัน 

การที่กลุ่มประชาชนทำกิจกรรมแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ ไม่มีความรุนแรง จึงเป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม พร้อมมอบหมายแนวทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน 

ปัจจัยและเงื่อนไขที่จะเป็นตัวตัดสินว่าทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม คือหลักการประชาธิปไตย 

แม้รัฐบาลจะมีกฎหมายมากมายสำหรับจัดการกับมวลชน และกลุ่มผู้ประท้วง แต่หลักพื้นฐานว่าจะเลือกใช้กฎหมายตัว
ใดคือสามัญสำนึก 

ต้องเป็นสามัญสำนึกด้านประชาธิปไตยด้วย 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4753584 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4753584
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22 สิงหาคม 2563 00:10 น. 

BIG CHANGE 

 
ในมหาสงครามสามก๊ก “เล่าปี่” เคยดูแคลน “ลกซุน” ว่าเป็น “เด็กอมมือ” เพียงเพราะอายุยังน้อยด้อยประสบการณ์ 
จนที่สุดก็ถูกแม่ทัพเด็กไล่ต้อนจนกระดานและนำไปสู่ความตาย... 

เมื่อหันมามองศึกประชิดรัฐบาลลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในยามนี้ ที่กำลังดุเดือดข้นคลั่ก หลังม็อบประชาชน
ปลดแอกเข้ายึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ยื่น 3 ข้อเรียกร้อง ให้ยุติคุกคามประชาชน ยุบ
สภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประกาศขีดเส้นตายให้เวลารัฐบาลถึงเดือนกันยายน จะยกระดับการชุมนุม ทั้งปักหลัก
พักค้าง เดินขบวนทั่วกรุงเทพฯ และชุมนุมพร้อมกันทั่วประเทศ 

แม้จะยอม “ถอยอำพรางรุก” ถอดข้อเรียกร้อง 10 ข้อจากเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่จาบจว้งเบือ้งสูง 
ซึ่งทำลายแนวร่วม ทวีแนวต้าน ด้วยไม่ใช่ผู้ที่ปรารถนาประชาธิปไตยเต็มใบ จะถวิลหาการล้มล้างสถาบันกันถ้วนทั่วทุก
ตัวคน ประชาชนปลดแอกจึงจำต้องซ่อนอาเจนด้าอันตรายเอาไว้ในลิ้นชักก่อน การเดินทางไกลจะสะดุด 

นั่นทำให้บนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หดเหลือเพียงความฝันที่แผ่วเบาคือ “การมีระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง” 

กระนั้น หัวเมืองต่างๆ ก็ถูกโจมตีด้วยปรากฎการณ์ “ม็อบเด็กชู3นิ้ว” เพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองต่อต้านเผด็จการ 
ทั้งคอซอง ขาสั้น ต่างชู 3 นิ้วกันสลอนหน้าเสาธง และภายในห้องเรียน กลายเป็นภาพแพร่กระจายในโลกโซเชียล ปลุก
กระแสแฟช่ันแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วราวกับเช้ือไวรัสโควิด-19 สร้างแรงสั่นสะเทือนไม่เฉพาะรัฐบาล แต่เขย่าไปถึง
ฐานรากของสังคมไทย ที่ทำให้หลายฝ่ายคิดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!! 

“ผมมองว่า นี่คือปฏิกิริยาของสังคมอำนาจ การใช้อำนาจกดทับไว้นานจนทนไม่ไหว และสังคมไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะไม่
ยอมหมดลมหายใจเหมือนจอร์จฟลอยด์ที่ถูกตำรวจเอาเข่ากดทับ แต่จะดิ้นรนต่อสู้ให้หลุดพ้น ที่พวกเขาเรียกว่า 'ปลด
แอก' ลองหวนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ก่อน 14 ตุลาฯ 2516 และครั้งอื่นๆ” รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อดีตอธิการบดีสถาบัน
การเรียนรู้เพื่อปวงชน แสดงความเห็นผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว 

โดยมองรากของปัญหาที่ระบบการศึกษาไทยสนใจแต่ใช้อำนาจควบคุมแต่ตั้งอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย มีแต่กฎ ระบียบ 
ข้อบังคับร้อยแปด เป็นอะไรภายนอกทั้งนั้น ไม่ได้เน้นที่ คุณค่าภายใน เพื่อให้เกิดความเป็นอิสรเสรีจากภายใน 
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ปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระ เพราะการใช้กฎบังคับจากภายนอกก็จะได้ผลผลิตของการศึกษาที่ได้ hypocrite เหมือน
ผู้ใหญ่วันนี้ คือ หน้าไหว้หลังหลอก มือถือสากปากถือศีลกันทั้งบ้านทั้งเมือง ทั้งสภา นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ 
แม้แต่ครูบาอาจารย์ หาความจริงใจ หรือสัตย์ซื่อถือคุณธรรม (integrity) จริงๆ ไม่ได้ มีการโกงกินคอร์รัปชันกันทั้งบ้าน
ทั้งเมือง 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเลิกทาสร้อยกว่าปีแล้ว แต่ระบบสังคมยังไม่เปลี่ยน ยังสืบทอดอำนาจ
เพื่อให้เป็นสังคมทาสต่อไป และคนไทยจำนวนมากก็ยังอยากเป็นทาสต่อไป ทั้งด้วยวิธีคิดวิธีปฏิบัติ” 

“เสรี”มองว่าการศึกษาไทยมิได้มีปัญหาที่ระเบียบไม่ศักดิ์สิทธ์ิ ไม่ต้องไปแก้ที่ระเบียบ ซึ่งเหมือนกับปะผุรถบุโรทั่ง แต่
ต้องแก้ที่กระบวนทัศน์ทั้งหมด ต้องรื้อระบบการศึกษาที่ปะผุไม่ได้แล้ว ต้องสร้างรถใหม่ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นคนที่มีอิสรเสรีในโลกวันน้ีที่เปลี่ยนไปแล้ว 

พร้อมกับแนะให้รัฐบาลมคีวามจริงใจทีจ่ะรบัฟังปัญหาของคนรุ่นใหม ่และประชาชนทุกรุ่น ในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วนี้ ยิ่งมี
โควิด-19 มาเติมความทุกข์ให้สาหัส ยิ่งต้องรับฟัง เพราะสังคมแบบเก่านี้จะไม่สามารถอยู่รอดได้แล้ว และรัฐบาลคน
เดียว คิดเองไม่ได้ ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรื้อสร้างสังคมใหม่นี้ร่วมกัน 

ขณะที่ รศ.สุวินัย ภรณวลัย อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองปรากฏการณ์ที่
นักเรียนชู 3 นิ้วผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า เป็น “แผ่นดินไหวเชิงวัฒนธรรม” 

พร้อมกับคาดการณ์ว่า สถานการณ์แบบนี้ ปลายทางย่อมเหมือนกับฮ่องกงอย่างแน่นอนสถาบันที่เรียกว่า "โรงเรียน" 
เพิ่งถูกท้าทายเชิงสัญลักษณ์เมื่อวานนี้ โดยพวกเด็กๆ ที่ยังอ่อนต่อโลก โดยมีการทำอย่างเป็นขบวนการและวางแผน
เอาไว้แล้วนี่คือการเขย่าฐานรากของบ้านเมืองนี้ 

“สุวินัย”บอกว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของ “ขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรม” ที่เคยเกิดข้ึนที่ประเทศจีนในช่วงปลายทศวรรษ 
1960 ซึ่งกินเวลายาวนานเกือบสิบปีเต็มกว่าจะคลี่คลาย ... บัดนี้เริ่มสำแดงตัวที่ประเทศไทยแล้ว ผ่านแผ่นดินไหวเชิง
วัฒนธรรมพังทั้งประเทศ ต้องพังกันไปข้างหนึ่ง 

“เมื่อใดก็ตามที่ปัญหาน้ีถูกยกระดับเปน็ลัทธิที่เปน็ภัยความมั่นคงของประเทศแล้วเด็กๆ จะไม่สนุกไม่สะใจอีกต่อไป เชิญ
เลย เชิญทำทุกอย่างที่อยากทำตามสิทธิเสรีภาพที่เรียกร้องต้องการ แต่ก็ต้องยอมรับผลของมันด้วยลองตามกฎหมาย 
เหมือนที่ฮ่องกงที่สำคัญต่างชาติที่หนุนหลังการเปลี่ยนแปลง เขาอาจไม่เข้ามาช่วยตามที่ฝากความหวังไว้ที่แน่ๆ ที่สุดจะ
พากันลำบากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ เหมือนเวลาที่ไฟไหม้บ้านหมดทั้งหลัง แล้วนั่งกอดกันร้องไห้ขอโทษกันพากันสำนึกได้คิด
กันในวันน้ันก็คงไม่มีประโยชน์แล้ว เพราะมันสายไปแล้ว” 

ไม่ว่าจะเป็นมุมบวก หรือมุมลบ ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันคือ การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแล้ว!! 

แต่ในกระแสธารอันเกรี้ยวกราดนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์ดังกล่าวย่อมจะถูกฉกฉวยจากฝ่ายการเมืองเพื่อชิงความ
ได้เปรียบ และหวังเหยียบข้ึนสู่อำนาจ ดังที่มีภาพของประดานักการเมอืงไปปรากฏตัวและร่วมขนคนไปร่วมกบัม็อบปลด
แอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
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ขณะที่กระบวนท่าต้ังรับ ของนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พูดคุยกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาแสดงความเห็น และหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาต่อไป เพื่อไม่ให้ปัญหาบานปลายไปในวงกว้างและที่สำคัญต้องไม่กระทบกับปัญหาเศรษฐกิจ 

“ผมเห็นถึงความบริสุทธ์ิใจของเด็กต่างๆเหล่าน้ี สิ่งที่ผมทราบมาคือว่าเด็กๆหลายคนที่ผมรับฟังความคิดเห็นเขาบอกว่า
บางทีในสถาบันการศึกษาของตัวเองไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามมีการบูลลี่กันถ้าใครไม่มาร่วมก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วม
ชมรมเข้ากลุ่มอะไรเหลา่น้ีผมคิดว่าคืออันตรายผมเพียงแต่จะยกตัวอย่างใหฟ้ังเฉยๆจากที่ฟังจากนักศึกษามาบางคนไม่ได้
อยากมีส่วนร่วมเท่าไหร่แต่ถูกบูลลี่ถูกอะไรต่างๆหลายอย่างด้วยกันขอให้หารือด้วยความเป็นเหตุผลแล้วกัน”พล.อ.
ประยุทธ์ ระบุ 

ข้างฝ่ายความมั่นคงอย่างกองทัพบก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ยอมรับว่าเป็นห่วง เพราะคง
เป็นเรื่องยากที่จะทำให้กลับมาเหมือนก่อนหน้านี้ แต่ก็เข้าใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี น่าจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

“คงไม่ใช่รัฐบาลที่ต้องเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้ สมมติว่ากองทัพ จะไปทำความเข้าใจ ทหารหรือตำรวจจะไปทำความเข้าใจ 
ฝ่ายความมั่นคงหรือแม้กระทั่งนักการเมืองจะเข้าไปทำความเข้าใจ คงจะได้ผลในระดับหนึ่ง แต่อาจจะไม่ส ามารถ
คลี่คลายในเวลาที่เราต้องการ สิ่งที่น่าจะแก้ไขได้ก็คือ พ่อแม่ คุณครู ที่จะช่วยกัน”พล.อ.ณัฐพล ระบุ 

อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มถึงความเป็นไปได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) หรือ ศบค. จะต่ออายุพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน แม้จะมีคำอธิบาย
ว่าไม่ใช่เพื่อเหตุผลทางการเมืองก็ตาม 

กระนั้น ถึงแม้จะมีดาบอาญาสิทธ์ิจากพ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่สถานการณ์ที่การชุมนุมเป็นที่จับตาของนานาชาติ รัฐบาลลุงตู่ 
คงไม่อาจทำอะไรได้ด่ังใจนึกนัก ขณะที่การใช้กฎหมายในการจัดการก็ไม่อาจหวังผลที่จะหยุดชนวนระเบิดได้ และรังแต่
จะโหมเปลวไฟให้ลุกโชนมากข้ึนเท่านั้น 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเช่ียวกราก หากเรือเหล็กจะแล่นออกไปขวาง ก็ มีแต่จะล่ม จึงถึงเวลาต้องคืน
ประชาธิปไตยเต็มใบ เพราะแม้รัฐธรรมนูญปี 60 จะมีคุณอนันต์ แต่ก็มุ่งด้านความมั่นคงเป็นหลัก มาถึงวันนี้  
นายกรัฐมนตรีจึงต้องแสดงความจริงใจ กำหนดไทม์ไลน์ออกมาแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาให้ชัดเจน ไม่เช่นน้ัน ศึกนี้อาจ
ต้องซ้ำรอย “เล่าปี่”ปราชัยให้แม่ทัพเดก็ 

 

อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176174 
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ความพิการท่ีแก้ไขไม่ได้ 

 
ถนนการเมืองทุกสายยังมุ่งหน้า สู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป รายล่าสุดได้แก่ ที่ประชุมวิปฝ่ายรัฐบาลมีมติเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยให้มี ส.ส.ร. แต่ไม่แตะหมวดที่ 1 และ 2 อาจตามด้วยพรรคภูมิใจไทยที่ประกาศว่ารัฐธรรมนูญต้องสร้าง 
ความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ส่วนพรรคก้าวไกลจะปิดสวิตช์ ส.ว. 

นั่นก็คือจะยกเลิกมาตรา 269 ถึงมาตรา 272 ว่าด้วยที่มาและอำนาจของ ส.ว. รวมทั้งอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอแก้ไขเป็นญัตติเดียวกัน หรือว่าต่าง
พรรคต่างยื่น และต้องรอมติของคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขหรือไม่ 

ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 5 พรรคฝ่ายค้าน ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเข้าวาระ
การประชุมในวันที่ 26 สิงหาคมเรียบร้อยและรวดเร็วทันใจ แต่ปัญหาสำคัญ ที่สุดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จ
หรือไม่ ถ้าหากจะให้เลือกตั้งสมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามที่ฝ่าย ส.ส.ต้องการ 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มีความแปลกประหลาดพิสดารต่างจากฉบับอื่นๆ ที่ผ่านๆ มา รัฐธรรมนูญ 2560 เป็นฉบับ
แรกและฉบับเดียวในบรรดาทั้งหมด 20 ฉบับ ที่ให้องค์กรที่ไม่ได้มาจากประชาชนคือ ส.ว. แต่มีอำนาจ “ยับยั้ง” หรือ 
“วีโต้” การแก้ไข แม้จะผ่านความเห็นชอบของ ส.ส. ทั้งสภา 500 เสียง แต่ 84 ส.ว.ยับยั้งได้ 

เรื่องนี้เป็นความพิกลพิการอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ต้องแก้ไข ฉะนั้น ทุกพรรคที่ต้องการแก้ไขจึงดาหน้าขอรื้อ
มาตรา 256 เป็นด่านแรก เพื่อเปิดทางสู่การแก้ไข โดยตัดอำนาจการ วีโต้ของ ส.ว. แต่ ส.ว.บางคนบอกว่าถ้าจะแก้ไข
มาตรา 256 อาจมี ส.ว.เห็นด้วยไม่เกิน 15 คน แปลว่าไม่อาจแก้ไขได้ 

มีวิธีหนึ่งที่อาจทำให้ ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียง ให้เห็นดีเห็นงามด้วย นายกรัฐมนตรีต้องสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ด้วยความจริงจังและจริงใจ ไม่ใช่แค่วาทกรรม นายกรัฐมนตรีอาจกระซิบและขอร้อง ส.ว.อย่างน้อย 84 คน ให้ช่วยผ่าน
การแก้ไข เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้ง ส.ว. แต่น่ีก็คือความพิกลพิการหนึ่ง 

แม้ถนนทุกสายจะมุ่งหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ความสำเร็จยังริบหรี่ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ว. เพื่อเห็น
แก่ความสงบสุขและสมานฉันท์ในสังคม ทางที่เป็นไปได้ง่ายสุดคือ ขอแก้ไขเป็นรายมาตรา โดยเฉพาะวิธีการเลือกตั้ง 
ส.ส. แต่ถ้าแก้แค่นั้นก็เท่ากับไม่ได้ แก้ในประเด็นสำคัญที่เป็นแก่นแท้ของประชาธิปไตย. 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1915079 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1915079
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ยอมรับความจริง 

 
อดีตกับปัจจุบันย่อมแตกต่างกัน ปัจจุบันกับอนาคตยิ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แรกเริ่มเดิมที เด็กไทยเช่ือฟังครูบา
อาจารย์ เป็นเด็กว่านอนสอนง่ายน่ารักน่าเอ็นดู 

ยุคต่อมาเด็กไทยเช่ือเพื่อนมากกว่าเช่ือครู เพราะช่องว่างระหว่างวัย (เด็กกับผู้ใหญ่) มันถ่างกว้างมากข้ึนทุกวัน 

มาถึงยุคนิวนอร์มอล เด็กไทยเช่ือกูเกิลมากกว่าเช่ือครู 

เพราะกูเกิลให้มากกว่าให้เยอะกว่าสิ่งที่ครูสอนในโรงเรียน 

จะโทษเด็กรุ่นใหม่ดื้อด้านหัวแข็งไม่เคารพผู้ใหญ่ ไม่เช่ือฟังครูอาจารย์เป็นเด็กแหกคอกต่อต้านกฎระเบียบกติกา
สังคมไทยอันดีงาม มันก็พูดไม่เต็มปากนะคุณครู 

การที่เด็กนักเรียนลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย ผูกโบขาว ชูสามนิ้วต่อต้านเผด็จการ คือปรากฏการณ์ของเด็กไทยยุค
ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกนั่นเอง 

“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยที่ “นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รมว.ศึกษาธิการ มีคำสั่งด่วนให้โรงเรียนทั่วประเทศ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตามสิทธิประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง 

นักเรียนจะผูกโบขาว หรือจะนัดชูสามนิ้ว ไม่ใช่เรื่องคอขาด บาดตาย 

ตราบใดเป็นการแสดงออกสันติวิธี ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ 

ให้ผู้บริหารโรงเรียนเปิดเวที รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  เครื่องแบบนักเรียน 
ทรงผมนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน 

แถมเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเมือง 

ให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนรวบรวมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งต่อถึงรัฐมนตรี 
และรัฐบาลตามขั้นตอน 

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสมัพันธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

53 

 

 

“แม่ลูกจันทร์” ช้ีว่าการยอมกลับลำ 180 องศา จากการห้ามนักเรียนผูกโบขาว ชูสามนิ้วในโรงเรียน เปลี่ยน เป็นยอม
เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความเห็นอย่างเสรี 

จะเกิดผลดีตามมาถึง 4 ประการ 

1.ดึงม็อบนักเรียนจากนอกถนนให้กลับเข้าไปในรั้วโรงเรียน 

2.พ่อแม่นักเรียนไม่ต้องห่วงลูกหลานจะไม่ปลอดภัย 

3.สลายม็อบขนาดใหญ่ให้กลายเป็นม็อบย่อยๆ 

4.ลดกระแสต่อต้านรัฐบาลไม่ให้บานปลาย 

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่ายุคนิวนอร์มอล เปิดกว้างให้เด็กต่ืนตัวเรียกร้องเสรีภาพ และความเท่าเทียม 

เด็กยุคใหม่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใหญ่ ถ้าไม่มีเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ 

แม้แต่ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ที่ “ลุงตู่” ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
เด็กไทยให้มีคุณสมบัติดีพร้อม ตรงตามสเปก คสช. 

ค่านิยมหลัก 12 ประการของลุงตู่เป็นอย่างไร?? 

ลืมหมดแล้วใช่มั้ยโยม. 

“แม่ลูกจันทร์” 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1915076 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1915076
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22 สิงหาคม 2020 เวลา 7:16 

โหม "รัฐประหาร" ปลุกม็อบ 19 ก.ย. 

 
ข่าวลือ "รัฐประหาร" กำลังสะพัดไปท่ัวมหาวิทยาลัย และโรงเรียน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หวังปลุกกระแสให้
คนมาชุมนุม แบบมืดฟ้ามัวดิน ในวันครบรอบ "รัฐประหาร 19 ก.ย.49 " 

มีแนวโน้มบางอย่าง ส่งสัญญาณเตือน "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เฝ้าระวังการชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอด ที่ประกอบด้วย " นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา"  ไม่ให้ปัจจัยภายในและนอกประเทศเข้ามาแทรกแซง ซึ่ง
จะนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคต ไม่ต่างจาก "ม็อบฮ่องกง" 

 "โจชัว หว่อง" แกนนำกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตย และแกนนำคนรุ่นใหม่ชาวฮ่องกง ทวีตข้อความ @joshuawongcf         
ครั้งล่าสุด สนับสนุน การเคลื่อนไหวของ นักเรียน-นักศึกษา ในประเทศไทย โดยระบุว่า  

"คนฮ่องกงไม่เคยลืมว่าคนไทยเหล่านี้ เคยยืนหยัดเคียงข้างพวกเราอย่างไรในช่วงที่มีก ระแสดราม่า #nnevvy และ
เผชิญหน้ากับการปราบปราม และถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสนับสนุนพวกเขา เพราะเรากำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
เสรีภาพ และอนาคตที่สดใสโดยไม่ต้องกลัว เสียงของผู้คนควรได้รับการเคารพและได้ยิน แต่ไม่ถูกระงับและเงียบ" 

ต้องยอมรับว่า การใช้โลกโซเชียลมี เดีย อย่าง ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือเป็นการเช่ือมต่อ แบบ "Online to On-
Ground" พุ่งเป้าเข้าในรั้ว มหาวิทยาลัย-โรงเรียน โดยตรง ด้วยการป้อนข้อมูลซ้ำๆทุกวัน 

 เช่น ทำสัญลักษณ์ ชู 3 นิ้ ว ,ผูกโบ ว์สีขาว , เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ  เพื่อกระตุ้นอารมณ์  
ความรู้สึก  "นักเรียน- นิสิต-นักศึกษา" จนเกิดความตื่นตัวและเช่ือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใด และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ฯ 

เช่นเดียวกับ 3 ข้อเรียกร้อง 1.หยุดคุกคามประชาชน 2.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และ 3.ต้องยุบสภา เลือกตั้งใหม่  และ       
2 จุดยืน คือ 1.ต้องไม่มีการรัฐประหาร และ 2.ไม่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ และ 1 ความฝัน คือ การมีระบอบ
ประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง 

"พล.อ.ประยุทธ์" ตั้งเป้าไว้ว่า จะดำเนินการในทุกๆเรื่องให้จบภายในเวลา 2 ปี ตั้งแต่แก้ไขปัญหาโควิด-19 ,ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ ,การแก้ไขแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะที่มา สว. จะถูกรื้อใหม่ทั้งระบบ จะไม่มีเก้าอี้ของ "ผบ.เหล่าทัพ" รวมถึง
ตัดสิทธ์ิโหวตเลือก "นายกรัฐมนตรี"  ก่อนจะประกาศยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
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แต่เวลา 2 ปี ช่างดูยาวนานเกินไปสำหรับ "ม็อบปลดแอก" ที่ต้องการจบเกมด้วยการ ปิดสวิตช์  "250 สว." ให้ได้ภายใน
เดือนกันยายนนี้ ด้วยการยกระดับการชุมนุม ท่ามกลางข่าวลือ "รัฐประหาร" กำลังสะพัดไปทั่วมหาวิทยาลัย และ
โรงเรียน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หวังปลุกกระแสให้คนมาชุมนุม แบบมืดฟ้ามัวดิน ในวันครบรอบ "รัฐประหาร 19 
ก.ย.49 " 

หน่วยงานความมั่นคง ประเมินว่า การยกระดับการชุมนุม จะออกมาในรูปแบบ การปักหลักค้างคืน หรือ การเคลื่อนที่
จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง อาจเป็นสถานที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ หรือ สถานที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง  รวมถึงพื้นที่
หวงห้าม เพื่อให้เกิดการปราบปราม และนำไปสู่ "จลาจล" 

ในขณะที่ฝ่ายความมั่นคง ย้ำชัด การชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. นี้ จะปล่อยให้เกิดการปะทะไม่ได้ แต่จะใช้มาตรการพูดคุย
ทำความเข้าใจ และงดการใช้กำลังเข้าสกัดกั้น เพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ท่ามกลางการ
จัดตามองขององค์กรณ์ระหว่างประเทศ เช่น องค์การยูนิเซฟ  แอมเนสตี้ ฯ 

ดังนั้นต้องจับตาว่า การยกระดับการชุมนุมของ "ประชาชนปลดแอก" ที่จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้ จะงัดยุทธวิธีอะไร 
มากดดันเจ้าหน้าที่ เพื่อหวังปิดสวิตช์ 250 สว. และมุ่งไปสู่ยุทธศาสตร์  3 ข้อเรียกร้องและ 2 จุดยืน กับ อีก 1 ความฝัน 

 

อ้างอิง :  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/14896?utm_source=category&utm_mediu
m=internal_referral&utm_campaign=special_article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nationweekend.com/content/special_article/14896?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/14896?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 12:02 น. 

รายงานหน้า2 : พิมพ์เขียว‘ร่างแก้รธน.’ ร้ือม.256-ตั้งสสร.-ฉบับฝ่ายค้าน 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2317363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2317363
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วันที่ 22 สิงหาคม 2563 - 12:01 น. 

สถานีคิดเลขท่ี12 โดย จำลอง ดอกปิก : ลิงหลอกเจ้า 
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อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2317350 

https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2317350

