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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 24 สงิหาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 อปท.นิวส์ ออนไลน์ กกต.สุรินทร์ เตรียมเปิดโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย 
11 

2 กรมประชาสัมพันธ์ 
ออนไลน์ 

กกต.สุรินทร์ เตรียมเปิดโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

12 

3 มติชนออนไลน์ กดปุ่มศึกชิง ‘อบจ.’ หลัง ‘บิ๊กตู่’ ไฟเขียว 13 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พีเน็ต' หนุน ‘นักเรียน นักศึกษา ประชาชน’ ร่วมเรียกแก้ไข

รัฐธรรมนูญ 
16 

5 คมชัดลึกออนไลน์ แถลงการณ์ ส.ส.ร.ปี40 เสนอ 9 ข้อ แก้ไขรัฐธรรมนูญ 18 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 17 สสร.40 ร่อนแถลงการณ์หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 21 
7 แนวหน้าออนไลน์ สกัดสืบทอดอ านาจ! ‘17สสร.ปี40’ เข้าชื่อออกแถลงการณ์ 9 ข้อ 

หนุนรื้อ รธน.60 
24 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ธนาธร" รุกคืบยึดสนามระยองชิงเปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครเวทีท้องถิ่น 27 
9 New18 ออนไลน์ "คณะก้าวหน้า" เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระยอง 28 
10 แนวหน้าออนไลน์ 'คณะก้าวหน้า' เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระยอง 'ธนาธร' ย้ า 3 

แนวทางท างาน 
30 

11 มติชนออนไลน์ ธนาธร เปิดตัวผู้สมัครระยอง ชิงเก้าอ้ีนายกฯอบจ.-นายกฯเล็กมาบตา
พุด-บ้านเพ-บ้านฉาง 

32 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ มาก่อน! 'ธนาธร' ลุยระยองตีปี๊บเลือกตั้งท้องถิ่น 33 
13 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'สุทิน' คาด 2-3 ก.ย. กมธ.แก้ รธน. ส่งสรุปความเห็นให้สภาฯ 34 
14 มติชนออนไลน์ “ก้าวไกล” แถลงจุดยืน-ข้อเสนอแก้ไขรธน. เดินหน้าปิดสวิตช์ส.ว. ให้

ทันในสมัยประชุมนี้ 
35 

15 สยามรัฐออนไลน์ พรรคก้าวไกลแถลง 3 จุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ"ตั้งสสร.-ปิดสวติช์ส.ว.-
โละทุกค าสั่ง คสช." 

37 

16 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้าวไกล'แจงจุดยืนแก ้รธน. ไม่ห้าม 'สสร.' แก้หมวด 1 และ 2 – ปิด
สวิตช์ ส.ว. 

39 

17 ผู้จัดการออนไลน์ “ก้าวไกล” แถลงย้ าจุดยืนรื้อ รธน.ตั้ง ส.ส.ร.-ปิดสวิตช์ ส.ว.-โละทุก
ค าสั่ง คสช.ให้ทันสมัยประชุมนี้ 

41 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 Voice ออนไลน์ พรรคก้าวไกล แสดงจุดยืน 3 ข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้ง สสร.ที่มาจาก

การเลือกตั้ง ปิดสวิตช์ ส.ว.ใหท้ันสมัยประชุมนี้ และยกเลิก ม.279 
เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง คสช. 

43 

19 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

พรรคภราดรภาพประชุมใหญ่ เสียงมติพรรคท่วมเลือก “นิธิพล รวานนท์” 
นั่งรองหัวหน้าพรรค พร้อมขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง แก้ปัญหาวิกฤติชาติ
ร่วมกัน 

45 

20 สยามรัฐออนไลน์ "พรรคภราดรภาพ"ประชุมใหญ่ลงมติเลือก"นิธิพล รวานนท์" นั่งรอง
หัวหน้าพรรค ขับเคลื่อนอุดมการณ์ ชูประชาธิปไตย 

46 

21 สยามรัฐออนไลน์ “ชวน”เผยบรรจุญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้าน 30 ส.ค.นี้ ไม่รับรองญัตติ
พรรคร่วม รบ.จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ โยนวิปสองฝ่ายชี้ขาด
อภิปรายทั่วไปตาม ม.152 

47 

22 มติชนออนไลน์ ชวนเผยญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้าน เข้าสภาฯ 30 ส.ค.นี้ ไม่รับรองของ
พรรคร่วม รบ. 

48 

23 บ้านเมืองออนไลน์ "ชวน"เผยบรรจุญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้านแล้ว 49 
24 แนวหน้าออนไลน์ ‘ชวน’ ไม่ยืนยันญัตติแก้ รธน. บรรจุเข้าสภาทัน 30ส.ค.นี้ แนะวิป 

2 ฝ่ายคุยเคาะอภิปรายทั่วไป 
50 

25 ไทยโพสต์ออนไลน์    ชวน'บรรจุญัตติฝ่ายค้านแก้รธน.30ส.ค. ให้วิป2ฝ่ายเคาะเปิด
อภิปรายไม่ลงมติ 

51 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ชูศักดิ์ ศิรินิล เตือนสว.-วิกฤตรัฐธรรมนูญ : รายงานพิเศษ 52 
2 ผู้จัดการออนไลน์ ลุงตู่ต้องชิงปฏิรูป-แก้ รธน.ก่อนถูกต้อนเข้ามุมอับ !? 55 
3 ไทยรัฐออนไลน์ โลกสวยในมือใคร? 57 
4 ไทยรัฐออนไลน์ พิสูจน์ภาวะผู้น า : เร่งหาทางออกปลดล็อกวิกฤติ 58 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX: จากเรือด าน้ า ถึงรัฐธรรมนูญ วิถีด าเนิน คนละเรื่อง

เดียวกัน 
60 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กม 2 ชั้น 'เสี่ยหนู-บิ๊กเน' โหนกระแสแก้รัฐธรรมนูญ 61 
7 ข่าวสดออนไลน์ ไทม์ไลน์-จุดยืนแก้รธน.ฉบับก้าวไกล 62 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิดชูเกียรติ อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย , 
เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการ กกต. ร่วมงานเชิดชูเกียรติ
และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุประจ าปี 2563 ที่โรงแรมเซ็นทาราฯ ศูนย์ราชการ  
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้เชี่ยวชาญประจ ากรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นาย ช โชคชัย ค าแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารและพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม ขนอม ซันไรส์ บีส รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

 กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ 
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติใน
คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ณ ห้องประชุม 502 พร้อมทั้งรับฟัง 
การบรรยายสรุปและชมการสาธิตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและการสาธิตอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 

 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ให้การต้อนรับคณะอนกุรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานเปิด 
การประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าว การสืบสวนและไต่สวน ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและ
พนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง) และผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและ 
ไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของภารกิจสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ณ โรงแรมฟูราม่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับปรงุและพัฒนาการข่าว 
การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ   
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ข่าวอ้างอิง 
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24 ส.ค. 2563 
กกต.สุรินทร์ เตรียมเปิดโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ได้ด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยและโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อีกทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยผ่านการมีต้นแบบที่ดี ที่สามารถสร้างการเรียนรู้และเข้าถึงได้
ของประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล โดยได้ด าเนินการจัดอบรมในวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของ 
กศน. จ านวน 159 คน จาก 159 ต าบล แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 81 คน จาก 8 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ รัตนบุรี ท่าตูม 
จอมพระ เขวาสินรินทร์ และส าโรงทาบ รวม 81 คน จาก 81 ต าบล  ส่วนรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
เป้าหมายจ านวน 78 คน จาก 9 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก บัวเชด สังขะ ล าดวน ศีขร
ภูมิ ศรีณรงค์ และสนม รวม 78 คน จาก 78 ต าบล  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ จึงขอ
เชิญภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
อ้างอิง : http://www.opt-news.com/news-highlight/12762 
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24 ส.ค. 2563  
กกต.สุรินทร์ เตรียมเปิดโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
กกต.สุรินทร์ เตรียมเปิดโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  
 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สุรินทร์ เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ได้ด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตยและโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย อีกทั้ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยผ่านการมีต้นแบบที่ดี  ที่สามารถสร้างการเรียนรู้และเข้าถึงได้
ข อ ง ป ร ะช า ช น ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ร ะดั บ อ า เ ภ อ  แ ล ะ ร ะ ดั บ ต า บ ล  โ ด ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด อ บ ร ม ใ น
วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของ กศน. จ านวน 159 คน จาก 159 ต าบล แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 
 โดยรุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 81 คน จาก 8 อ าเภอ ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ รัตนบุรี ท่าตูม จอมพระ เขวาสินรินทร์ และส าโรงทาบ รวม 81 คน จาก 
81 ต าบล 
  ส่วนรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป้าหมายจ านวน 78 คน จาก 9 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอ
ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก บัวเชด สังขะ ล าดวน ศีขรภูม ิศรีณรงค์ และสนม รวม 78 คน จาก 78 ต าบล  
            ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
อ้างอิง : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200824101138673 
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กดปุ่มศึกชิง ‘อบจ.’ หลัง ‘บิ๊กตู’่ ไฟเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลายเป็นข่าวดีหลังจากรอคอยมานาน หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 
ยืนยันภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาถึงความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
 โดย “บิ๊กตู่” ระบุว่า เท่าที่สอบถามกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นคนเตรียมการร่วมกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ขณะนี้มีอยู่ 3-4 ลักษณะ ซึ่งบางครั้งอาจสื่อสารไม่ตรงกัน จึงให้นโยบายไปแล้วว่า ให้มีการเลือกตั้ง 
อบจ.ก่อน จะพยายามเดินหน้าท าให้ได้ปีนี้ 
 ไฟเขียวจากนายกฯให้เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จึงต้องไปดูไทม์ไลน์ อบจ.นั้นมีความ
พร้อมมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งภายในปีนี้ 
 ซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร มองว่า ส่วนตัวยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกตั้งนายก อบจ.ภายในปี 2563 จริงหรือไม่ 
เพราะยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ยังไม่ได้ออกมายืนยัน ขณะที่การ
เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจ และต้องชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดจึงจะเลือกตั้งเฉพาะ อบจ.ใน
ฐานะ อปท.เพียงรูปแบบเดียว ทั้งที่ กทม. พัทยา อบจ.น่าจะจัดเลือกตั้งได้พร้อมกัน จากนั้นให้จัดเลือกตั้งเทศบาลทุก
ระดับและ อบต. 
 “เพ่ือให้มีความชัดเจนในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ กมธ.ได้มีหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีหรือตัวแทนมาชี้แจง 
พร้อมด้วย มท.1 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ชี้แจงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นทุกประเภททั่วประเทศ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ต้องสับสน ผมในฐานะประธาน 
กมธ. เชื่อว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะทุกอย่างมีความพร้อม ดังนั้น ควรคืนอ านาจให้ประชาชน
ตัดสินใจเลือกผู้น าของตนเอง โดยเฉพาะ กทม. ท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่มีค าสั่งมาตรา 44 แต่งตั้งผู้ว่าฯกทม. แต่งตั้ง
สมาชิกสภา กทม.” 
 “ซูการ์โน” บอกว่า ได้ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร อบจ.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ในการประชุมสัมมนาที่ จ.
กระบี่ ให้รับทราบแนวทางในการกระจายอ านาจจากการน าร่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงตามบทบัญญัติใน  
พ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเอง เพราะเชื่อว่าประชาชนใน 4 จังหวัดน าร่อง มีความพร้อมในการเลือกผู้น าเข้าไปท าหน้าที่
ดูแลจังหวัดของตนเอง โดยไม่ได้ยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งในจังหวัดอ่ืน และการน าร่องให้ท าหน้าที่
ตามวาระ 4 ปี หากท างานไม่ดีก็พิจารณายกเลิกได้ ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯโดยตรงสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
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ท้องถิ่น การปฏิรูประบบราชการ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอตัวลงเลือกตั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนา
ให้ประชาชนตัดสินใจ เพราะเชื่อว่าในการเลือกตั้ง อบจ.ที่จะถึงในอนาคต ผู้สมัครรับเลือกตั้งในบางจังหวัด อาจจะเสนอ
วิสัยทัศน์ได้ดีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบางรายที่มาจากการแต่งตั้ง 
 “ส าหรับนายก อบจ.ที่ถูกสั่งให้หยุดท าหน้าที่จากปัญหาการทุจริต และยังไม่ได้รับค าสั่งให้คืนต าแหน่ง
สามารถลงเลือกตั้งได้ แต่ในอนาคตหากได้รับเลือกตั้งแล้ว ป.ป.ช. ชี้มูลการทุจริตผู้สมัครรายนั้น ก็จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายเพ่ือจัดการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดนั้น” 
 ขณะที่ บรรณ แก้วฉ่ านักวิชาการด้านกฎหมายการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า 
จ านวนต าแหน่ง อบจ.ที่จะจัดเลือกตั้งประกอบด้วยต าแหน่ง นายก อบจ. 76 ต าแหน่ง และสมาชิกสภา อบจ.อีกจ านวน 
2,316 ต าแหน่ง ทั้งนี้ การจัดเลือกตั้งนั้นต้องให้นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันนานกว่า 8 
ปี พ้นจากหน้าที่ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่กับผู้สมัครที่เป็นคณะ
ผู้บริหาร อบจ.ปัจจุบัน เนื่องจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นชุดปัจจุบันยังมีอ านาจใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือสร้างคะแนนนิยมได้
อย่างต่อเนื่อง 
 แม้ว่ามีข้อสังเกตตามมาตรา 65 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 
บัญญัติในกรณีพ้นต าแหน่งตามวาระตามปกติ ระบุว่า ห้วงเวลาภายใน 90 วันก่อนครบวาระ ห้ามผู้บริหาร อบจ.อนุมัติ
โครงการหรือกิจกรรมใหม่ ที่มีลักษณะเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนแก่ตน หรือแก่ผู้สมัครที่ตนส่งลงสมัคร 
แต่เนื่องจากการด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน ไม่มีวาระ และไม่ทราบวาระว่าจะพ้นเมื่อใด ดังนั้น จึงน าบทบัญญัติดังกล่าวมา
ใช้บังคับไม่ได้ ท าให้ปัจจุบันนี้ผู้บริหาร อบจ.ที่ท าหน้าที่รักษาการจากมาตรา 44 ของ คสช. จึงไม่ต้องมีข้อห้ามหรือมี
ข้อจ ากัดในการอนุมัติโครงการแต่อย่างใด แต่โดยหลักการเพ่ือความเหมาะสม ควรจะให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันพ้นจาก
หน้าที่ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วัน เพ่ือให้สอดคล้องตามบทบัญญัติดังกล่าว 
 แต่เมื่อพิจารณาดูช่วงเวลาในปี 2563 ยังเหลืออีกเพียง 4 เดือน และต้องรอให้สภา อบจ.ผ่านร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ก่อน จึงคาดว่าการเลือกตั้ง อบจ.คงจะก าหนดวันหย่อนบัตร
เลือกตั้งได้หลังวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดย ครม.อาจให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาชุดปัจจุบันพ้นหน้าที่ช่วงต้นเดือน
ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเป็นการพ้นจากหน้าที่ก่อนวันเลือกตั้งประมาณ 60 วัน 
 ส าหรับนายก อบจ. เมื่อพ้นต าแหน่งตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 มาตรา 36 วรรคท้าย 
บัญญัติให้ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 
บัญญัติให้ปลัด อบจ.ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน
การประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบจ.แห่งนั้นด้วย 
 ด้าน ช านาญ จันทร์เรือง อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความผ่าน
ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 หากเลือกตั้งหลังจากปีนี้ 
ก็จะต้องแบ่งเขตใหม่ ค านวณฐานประชากรใหม่ทั้งหมดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ท าให้เสียเวลาไปอีกนานหลายเดือน และ
เชื่อว่าหากรัฐบาลจะจัดการเลือกตั้ง อบจ.ก็สามารถประกาศได้ในช่วงเดือนตุลาคม เพ่ือให้ผู้ที่รักษาการพ้นจากหน้าที่
และจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน 
 สถิติที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีผู้บริหารทีมเก่าสอบตกจ านวนมาก ขณะที่กฎหมายก าหนดให้ผู้มี
สิทธิลงสมัครต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป ถือว่ากีดกันคนรุ่นใหม่ เพราะเดิมก าหนดไว้ 30 ปีก าหนดให้ผู้สมัครมีภูมิล าเนาอยู่ใน
เขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 หลังการเลือกตั้งเชื่อว่าการท าหน้าที่ของผู้บริหาร อบจ. จะมีแนว โน้มที่ดีมากกว่าในอดีต เพราะ
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่แค่ก ากับดูแล ไม่ได้บังคับบัญชาหรือสั่งการ นอกจากนั้นการรณรงค์เรื่องจังหวัดจัดการ
ตนเอง ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ กฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 
ต้องจับตาดูไทม์ไลน์เลือกตั้ง อบจ.จะเดินตามที่บ๊ิกตู่ไฟเขียวหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2318598 
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'พีเน็ต' หนุน ‘นักเรียน นักศึกษา ประชาชน’ ร่วมเรียกแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
23 สิงหาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย "พีเน็ต" ออกแถลงการณ์ สนับสนุนข้อเรียกร้องของนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นฉบับของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเน็ต) ออกใบแถลง  4/2563 “แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ระบุว่า  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ถูกก าหนดและบังคับใช้มาอย่างล้มเหลว ไม่สามารถ
ตอบสนองและแก้ปัญหาให้กับประชาชนและสังคม ปัญหาการรวมศูนย์อ านาจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
กระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรม ปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาการเลือกปฏิบัติ ได้ส่งผลอย่างรุนแรงและก่อความไม่สงบสุข
ให้กับสังคม 
 ทั้งนี้ ด้วยกลไกในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนการได้มาและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของผู้บริหาร
ประเทศ ในหมวด รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ อัยการ การปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะบทเฉพาะกาล ไม่สามารถตอบโจทย์ของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการรื้อสร้างและออกแบบ
ใหม่หมด เพื่อให้กติกาอันเป็นแม่บทของประเทศเอ้ือต่อการแก้ปัญหาของประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนเจ้าของ
ประเทศอย่างแท้จริง 
 มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเน็ต) ขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักเรียน นักศึกษา  ประชาชน 
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นฉบับของประชาชนอย่างแท้จริง 
ด้วยการ 
 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยก าหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลใน
จังหวัดต่างๆที่มาจากหลากหลายอาชีพ (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา 
11 มี 20 กลุ่ม) ด้วยการเลือกกันเองของผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม จ านวน 500 คน โดย สสร. อาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ
หรือคณะท างานจากคนนอกมาช่วยร่างรัฐธรรมนูญด้วยก็ได้ ร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ และให้มีผลทันทีเม่ือผ่านประชามติแล้ว 
 2. ยกเลิกมาตรา 269 - 272 ในบทเฉพาะกาลว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภาและแก้ไขให้สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงไปพร้อมการยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยมิให้น าความตามมาตรา 103-105 มาใช้บังคับ 
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 3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการยกเลิกมาตรา 269 – 272 โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ตามมาตรา 156 (15) ควรพิจารณาในคราวเดียว  ในวาระท่ี 1 และ 2 
 4. ให้ กกต. ด าเนินการให้มีการลงประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 อย่างเสรีโดยเร็ว และเมื่อ
ผ่านการลงประชามติแล้ว ให้ กกต. ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง สสร. โดยท าหน้าที่เปิดรับสมัครและอ านวยการให้มีการเลือก
กันเองในแต่ละกลุ่มอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
 5. ในคราวที่มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้มีการยุบรัฐสภา เพ่ือรอให้มีรัฐสภาชุดใหม่มาท าหน้าที่ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และให้มีรัฐบาลรักษาการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 169 เพ่ือให้การร่างรัฐธรรมนูญด าเนินไปอย่าง
อิสระ ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894816 
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แถลงการณ์ ส.ส.ร.ปี40 เสนอ 9 ข้อ แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
23 สิงหาคม 2563 - 19:40 น. 
 
 
 
 
 
 
 แถลงการณ์ 17 ส.ส.ร. ปี2540 เสนอ 9 ข้อ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุ แม้รัฐธ รรมนูญฉบับประชาชนที่
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลา 2540 ถูกยกเลิกเมื่อเกิดการรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด 
กลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)2540 
เรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 
 ด้วยปรากฏการเคลื่อนไหวจัดชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทั้งในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดทั้งสถานที่สาธารณะทั่วทั้งประเทศ เช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพฯ ประตูท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่นๆอย่างหลากหลาย 
 หนึ่งในข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ รวมทั้งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวงการ
ต่างๆที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับขึ้นตามล าดับ คือ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 
2560 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)เป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้มาจากการเลือกของประชาชน เฉก
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
 ประกอบกับในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อต้นปี 2562 นักการเมืองจากหลายพรรคได้
ประกาศนโยบายจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
 ขณะนี้ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จากพรรค การเมืองต่างๆเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 เพ่ือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยญัตติของแต่ละพรรคมีโครงสร้าง ที่มาของส.ส.ร. กระบวนการร่างฯลฯที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการแก้ไขมาตราอื่นๆจากนักการเมืองบางส่วนอีกด้วย 
 นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ปราศจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นที่น่าสังเกตุว่า ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)250 คน ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ก็พร้อมใจกันโหวต
เลือกพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 จากนั้น เสียงสะท้อนอันเกิดจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อรัฐธรรมนูญและต่อวุฒิสภาก็ดังขึ้นโดย
ฉับพลัน และขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง โดยระบุว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งสืบทอดอ านาจเผด็จการคสช. การ
ปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินในระยะ 6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ล้มเหลวแทบจะ
สิ้นเชิงดังเป็นที่ปรากฏและมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศ 
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 แม้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 จะถูกยกเลิกเมื่อเกิดการรัฐประหาร 
19 กันยายน 2549 แต่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ยังได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด 
 เพ่ือความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป ส.ส.ร.ในฐานะผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ดังมี
รายชื่อแนบท้าย ขอแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจและชี้แจงสาระอันเป็นหลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญ 2540 
ดังนี้ 
 1.ขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพ่ือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มาเป็นผู้จัดท า
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ตามที่ทุกพรรคทุกฝ่ายเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดย
ถือเอากระบวนการคัดเลือกส.ส.ร. ที่มาจากประชาชน การรับฟังความเห็นประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นแบบ 
 2. ระบบการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้บัตร 2 ใบ ส่วนส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งของประชา ชนในแต่ละจังหวัด 
อันจะท าให้ได้รับการยอมรับในความชอบธรรมและการเป็นประชาธิปไตย สมศักดิ์ศรีของผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทย 
 3. นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของฝ่ายบริหารให้มาจากการเลือกตั้งของประชา ชน 
 4. ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่เพียงเฉพาะการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มี
จุดเชื่อมโยงกับประชาชน 
 5. คณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆให้ที่มาของกระ บวนการสรรหาทุกขั้นตอนยึดโยงกับประชาชน 
ไม่ให้อ านาจตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ให้มีมากเกินไปจนกลายเป็น
อ านาจเหนืออ านาจ มีการตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อ านาจหน้าที่และการบริหารงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีประ
สิทธิ ภาพ ป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระกระท าการใดๆตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจ 
 6. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า พ้ืนฟูความเชื่อมั่นของสังคมที่ก าลังเกิดวิกฤต
ศรัทธาให้กลับคืนมา ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและและการยอมรับเพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 7. ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกให้เหมาะสมกับโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล 
 8. มีบทบัญญัติในระยะเปลี่ยนผ่านจากการสืบทอดอ านาจมาเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ คืนความเป็น
ความธรรม การเยียวยา สร้างความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนในชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิป 
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการและกลไกอย่างถาวรส าหรับป้องกันมิให้มีการก่อรัฐประหารยกเลิก
รัฐธรรมนูญและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯได้อีกต่อไปในอนาคต 
 เบื้องหน้าวิกฤตการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่ทรุดหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายปี เกิด
ความขัดแย้งแตกแยกที่ร้าวลึกและความรุนแรงสะสมมากขึ้นทุกขณะ ประชาชนตกอยู่ในสภาวะยากจน เป็นหนี้เป็นสิน
กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤตซ้ าเติมยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ covid -19 ส.ส.ร.2540 มีความเป็นห่วงบ้านเมือง 
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปกครองทุกฝ่ายที่ใช้อ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยใช้เหตุผลด้วยความอดทนอดกลั้นไม่
ลุแก่อ านาจ ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุกคามก าจัดขัดขวางผู้เห็นต่าง เพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์ที่วิกฤตอยู่แล้ว
บานปลายออกไปจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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 ทั้งนี้ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ผู้เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคการเมือง ส.ส.และ ส.ว. 
ต้องร่วมมือผนึกก าลังกันด้วยความจริงใจต่อประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เพราะยิ่งช้าเท่าไรก็จะ
ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเยาวชนและประชาชนมากขึ้นเท่านั้น ดังส านวนไทยที่ว่า “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” 
 ทั้งนี้ผู้ปกครองและผู้มีอ านาจ ควรแสดงออกถึงการไม่เป็นผู้ยึดติดหรือหวงแหนอ านาจซึ่งจะน าพา
บ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังต้องการ นั่นคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยไม่เสียเลือดเนื้อ ไม่ต้องเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนในอดีตที่
ผ่านมา 
รายชื่อส.ส.ร.2540 
1.นายเดโช สวนานนท์ 
2.นายพนัส ทัศนียานนท์ 
3.นายธงชาติ รัตนวิชา 
4.นายอ านวย ไทยานนท์ 
5.นางพินทิพย์ ลีลาภรณ์ 
6.นายธรรมนูญ มงคล 
7.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 
8.นางสุนี ไชยรส 
9.นายนัจมุดดีน อูมา 
10.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
11.นายกมล สุขคะสมบัติ 
12.นายอ านวย นาครัชตะอมร 
13.นายสุทธินันท์ จันทระ 
14.นางสาวธัญดา ด ารงกิจการวงศ์ 
15.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 
16.นายประดัง ปรีชญางกูร 
17.นายนิเวศน์ 
 
อ้างอิง  : https://www.komchadluek.net/news/politic/441211 
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17 สสร.40 ร่อนแถลงการณ์หนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:33 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 ส.ค. 2563 แถลงการณ์กลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)2540    เรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560  
 ด้วยปรากฏการเคลื่อนไหวจัดชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ทั้งในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดทั้งสถานที่สาธารณะทั่วทั้งประเทศ เช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรุงเทพฯ ประตูท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่นๆอย่างหลากหลาย  
 หนึ่งในข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ รวมทั้งประชาชนผู้รักประชาธิปไตยวงการ
ต่างๆที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับขึ้นตามล าดับ คือ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 
2560 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)เป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้มาจากการเลือกของประชาชน เฉก
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น"รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" 
 ประกอบกับในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อต้นปี 2562 นักการเมืองจากหลายพรรคได้
ประกาศนโยบายจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ  
 ขณะนี้ ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จากพรรค การเมืองต่างๆเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 เพ่ือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยญัตติของแต่ละพรรคมีโครงสร้าง ที่มาของส.ส.ร.  กระบวนการร่างฯลฯที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการแก้ไขมาตราอื่นๆจากนักการเมืองบางส่วนอีกด้วย 
 นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ปราศจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นที่น่าสังเกตุว่า ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)250คนที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ก็พร้อมใจกันโหวต
เลือกพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  
 จากนั้น เสียงสะท้อนอันเกิดจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อรัฐธรรมนูญและต่อวุฒิสภาก็ดังขึ้นโดย
ฉับพลัน และขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง โดยระบุว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งสืบทอดอ านาจเผด็จการคสช. ก าร
ปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินในระยะ 6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ล้มเหลวแทบจะ
สิ้นเชิงดังเป็นที่ปรากฏและมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศ 
 แม้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 จะถูกยกเลิกเมื่อเกิดการรัฐประหาร 
19 กันยายน 2549 แต่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ยังได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด 
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 เพ่ือความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป ส.ส.ร.ในฐานะผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 ดังมี
รายชื่อแนบท้าย ขอแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจและชี้แจงสาระอันเป็นหลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญ 2540 
ดังนี้ 
 1. ขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพ่ือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาเป็นผู้จัดท า
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ตามที่ทุกพรรคทุกฝ่ายเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดย
ถือเอากระบวนการคัดเลือกส.ส.ร. ที่มาจากประชาชน การรับฟังความเห็นประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นแบบ 
 2. ระบบการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้บัตร 2 ใบ ส่วนส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัด อัน
จะท าให้ได้รับการยอมรับในความชอบธรรมและการเป็นประชาธิปไตย สมศักดิ์ศรีของผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาว
ไทย 
 3. นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของฝ่ายบริหารให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 4. ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่เพียงเฉพาะการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น ทั้งนี้กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มี
จุดเชื่อมโยงกับประชาชน 
 5. คณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆให้ที่มาของกระบวนการสรรหาทุกขั้นตอนยึดโยงกับประชาชน 
ไม่ให้อ านาจตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ให้มีมากเกินไปจนกลายเป็น
อ านาจเหนืออ านาจ มีการตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อ านาจหน้าที่และการบริหารงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระกระท าการใดๆตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจ 
 6. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า พ้ืนฟูความเชื่อมั่นของสังคมที่ก าลังเกิดวิกฤต
ศรัทธาให้กลับคืนมา ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและและการยอมรับเพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 7. ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกให้เหมาะสมกับโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล  
 8. มีบทบัญญัติในระยะเปลี่ยนผ่านจากการสืบทอดอ านาจมาเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ คืนความเป็น
ความธรรม การเยียวยา สร้างความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนในชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิป 
ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการและกลไกอย่างถาวรส าหรับป้องกันมิให้มีการก่อ รัฐประหารยกเลิก
รัฐธรรมนูญและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯได้อีกต่อไปในอนาคต 
 เบื้องหน้าวิกฤตการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่ทรุดหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายปี เกิด
ความขัดแย้งแตกแยกที่ร้าวลึกและความรุนแรงสะสมมากขึ้นทุกขณะ ประชาชนตกอยู่ในสภาวะยากจน เป็นหนี้เป็นสิน
กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤตซ้ าเติมยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ covid -19 ส.ส.ร.2540 มีความเป็นห่วงบ้านเมือง
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปกครองทุกฝ่ายที่ใช้อ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยใช้เหตุผลด้วยความอดทนอดกลั้นไม่
ลุแก่อ านาจ ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุกคามก าจัดขัดขวางผู้เห็นต่าง เพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์ที่วิกฤตอยู่แล้ว
บานปลายออกไปจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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 ทั้งนี้ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ผู้เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคการเมือง ส.ส.และ ส.ว. 
ต้องร่วมมือผนึกก าลังกันด้วยความจริงใจต่อประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เพราะยิ่งช้าเท่าไรก็จะ
ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเยาวชนและประชาชนมากขึ้นเท่านั้น  
 ดังส านวนไทยที่ว่า "กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้"  ทั้งนี้ผู้ปกครองและผู้มีอ านาจ ควรแสดงออกถึงการไม่เป็นผู้ยึด
ติดหรือหวงแหนอ านาจซึ่งจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังต้องการ นั่นคือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยไม่เสียเลือดเนื้อไม่ต้อง
เจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 
23 สิงหาคม 2563 
 
รายชื่อส.ส.ร.2540 
1.นายเดโช สวนานนท์ 
2.นายพนัส ทัศนียานนท์ 
3.นายธงชาติ รัตนวิชา 
4.นายอ านวย ไทยานนท์ 
5.นางพินทิพย์ ลีลาภรณ์ 
6.นายธรรมนูญ มงคล 
7.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 
8.นางสุนี ไชยรส  
9.นายนัจมุดดีน อูมา 
10.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
11.นายกมล สุขคะสมบัติ 
12.นายอ านวย นาครัชตะอมร 
13.นายสุทธินันท์ จันทระ 
14.นางสาวธัญดา ด ารงกิจการวงศ์ 
15.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 
16.นายประดัง ปรีชญางกูร 
17.นายนิเวศน์ พันธ์เจริญวรกุล 
  
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/75290 
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สกัดสืบทอดอ านาจ! ‘17สสร.ปี40’ เข้าชื่อออกแถลงการณ์ 9 ข้อ หนุนรื้อ รธน.60 
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นศ.ชุมนุมเป็นเหตุ! ’17 ส.ส.ร.ปี40’ โผล่เข้าชื่อออกแถลงการณ์ 9 ข้อ หนุนรื้อรัฐธรรมนูญ 60 สกัดสืบทอดอ านาจ 
ลั่น ส.ว.ต้องมาจากประชาชน 
 23 สิงหาคม 2563 กลุ่มสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 ออกแถลงการณ์ เรื่อง “เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560” มีเนื้อหาดังนี้ 
 ด้วยปรากฏการเคลื่อนไหวจัดชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดทั้งสถานที่สาธารณะทั่วทั้งประเทศ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพฯ ประตูท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการเคลื่อนไหวรูปแบบอื่นๆอย่างหลากหลาย 
 หนึ่งในข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์ รวมทั้งประชาชนผู้ รักประชาธิปไตยวงการ
ต่างๆที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องและยกระดับขึ้นตามล าดับ คือ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้มาจากการเลือกของประชาชน 
เฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” 
ประกอบกับในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อต้นปี 2562 นักการเมืองจากหลายพรรคได้ประกาศนโยบาย
จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
 ขณะนี้ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากพรรค การเมืองต่างๆเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยญัตติของแต่ละพรรคมีโครงสร้างที่มาของ ส.ส.ร.. กระบวนการร่าง ฯลฯ ที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการแก้ไขมาตราอื่นๆจากนักการเมืองบางส่วนอีกด้วย 
 นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ปราศจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นที่น่าสังเกตว่าภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็พร้อมใจกัน
โหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 จากนั้นเสียงสะท้อนอันเกิดจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อรัฐธรรมนูญและต่อวุฒิสภาก็ดังขึ้นโดย
ฉับพลัน และขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง โดยระบุว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งสืบทอดอ านาจเผด็จการ คสช. การ
ปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินในระยะ 6-7 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ล้มเหลวแทบจะ
สิ้นเชิงดังเป็นที่ปรากฏและมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงครั้งใหญ่ขึ้นในประเทศ 
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 แม้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 จะถูกยกเลิกเมื่อเกิดการรัฐประหาร 
19 กันยายน 2549 แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ยังได้รับการยอมรับจากสังคมมาโดยตลอด 
 เพ่ือความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไป ส.ส.ร.ในฐานะผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 ดังมี
รายชื่อแนบท้าย ขอแสดงความคิดเห็นด้วยความสุจริตใจและชี้แจงสาระอันเป็นหลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญ 2540 
ดังนี้ 
 1. ขอสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพ่ือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ มาเป็นผู้จัดท า
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ตามที่ทุกพรรคทุกฝ่ายเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน โดย
ถือเอากระบวนการคัดเลือกส.ส.ร. ที่มาจากประชาชน การรับฟังความเห็นประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นต้นแบบ 
 2. ระบบการเลือกตั้งส.ส.ให้ใช้บัตร 2 ใบ ส่วนส.ว.ให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละจังหวัด อัน
จะท าให้ได้รับการยอมรับในความชอบธรรมและการเป็นประชาธิปไตย สมศักดิ์ศรีของผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาว
ไทย 
 3. นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้น าสูงสุดของฝ่ายบริหารให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 4. ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจหน้าที่ เพียงเฉพาะการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มี
จุดเชื่อมโยงกับประชาชน 
 5. คณะกรรมการในองค์กรอิสระต่างๆให้ที่มาของกระ บวนการสรรหาทุกขั้นตอนยึดโยงกับประชาชน 
ไม่ให้อ านาจตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ให้มีมากเกินไปจนกลายเป็น
อ านาจเหนืออ านาจ มีการตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อ านาจหน้าที่และการบริหารงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส มีประ
สิทธิ ภาพ ป้องกันไม่ให้องค์กรอิสระกระท าการใดๆตามอ าเภอใจเพ่ือประโยชน์ของบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีอ านาจ 
 6. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ า พ้ืนฟูความเชื่อมั่นของสังคมที่ก าลังเกิดวิกฤต
ศรัทธาให้กลับคืนมา ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมและและการยอมรับเพ่ือให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 7. ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกให้เหมาะสมกับโลกท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว สร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล 
 8. มีบทบัญญัติในระยะเปลี่ยนผ่านจากการสืบทอดอ านาจมาเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ คืนความเป็น
ความธรรม การเยียวยา สร้างความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นให้กับประชาชนในชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการและกลไกอย่างถาวรส าหรับป้องกันมิให้มีการก่อรัฐประหารยกเลิก
รัฐธรรมนูญและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯได้อีกต่อไปในอนาคต 
 เบื้องหน้าวิกฤตการณ์ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่ทรุดหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายปี เกิด
ความขัดแย้งแตกแยกที่ร้าวลึกและความรุนแรงสะสมมากขึ้นทุกขณะ ประชาชนตกอยู่ในสภาวะยากจน เป็นหนี้เป็นสิน
กลายเป็นวิกฤติซ้อนวิกฤตซ้ าเติมยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ covid -19 ส.ส.ร.2540 มีความเป็นห่วงบ้านเมือง 
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นผู้ปกครองทุกฝ่ายที่ใช้อ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยใช้เหตุผลด้วยความอดทนอดกลั้นไม่
ลุแก่อ านาจ ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุกคามก าจัดขัดขวางผู้เห็นต่าง เพราะจะยิ่งท าให้สถานการณ์ที่วิกฤตอยู่แล้ว
บานปลายออกไปจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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 ทั้งนี้ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 ผู้เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคการเมือง ส.ส.และ ส.ว. 
ต้องร่วมมือผนึกก าลังกันด้วยความจริงใจต่อประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เพราะยิ่งช้าเท่าไรก็จะ
ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเยาวชนและประชาชนมากขึ้นเท่านั้น ดังส านวนไทยที่ว่า "กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้"  ทั้งนี้
ผู้ปกครองและผู้มีอ านาจ ควรแสดงออกถึงการไม่เป็นผู้ยึดติดหรือหวงแหนอ านาจซึ่งจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ทุก
ฝ่ายมุ่งหวังต้องการ นั่นคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเดินหน้าพัฒนา
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยไม่เสียเลือดเนื้อ ไม่ต้องเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 
 
รายชื่อส.ส.ร.ปี 2540 
1.นายเดโช สวนานนท์ 
2.นายพนัส ทัศนียานนท์ 
3.นายธงชาติ รัตนวิชา 
4.นายอ านวย ไทยานนท์ 
5.นางพินทิพย์ ลีลาภรณ์ 
6.นายธรรมนูญ มงคล 
7.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 
8.นางสุนี ไชยรส 
9.นายนัจมุดดีน อูมา 
10.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา 
11.นายกมล สุขคะสมบัติ 
12.นายอ านวย นาครัชตะอมร 
13.นายสุทธินันท์ จันทระ 
14.นางสาวธัญดา ด ารงกิจการวงศ์ 
15.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 
16.นายประดัง ปรีชญางกูร 
17.นายนิเวศน์ พันธ์เจริญวรกุล 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/513541 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000086367 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/513541
https://mgronline.com/politics/detail/9630000086367
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"ธนาธร" รุกคืบยึดสนามระยองชิงเปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครเวทีท้องถิ่น 
วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 19:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยอง-"ธนาธร"ประกาศเปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นระยอง ย้ ายึดม่ันใน 3 แนวทาง ไม่มีการซื้อเสียง -
ท างานการเมืองด้วยนโยบายด้วยอุดมการณ์ที่ม่ันคงและ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าระยอง สาขาบ้านเพ จ.ระยอง คณะก้าวหน้า จัด
กิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นในพ้ืนที่ จ.ระยอง โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ตน
เดินทางมาด้วย 2 จุดประสงค์ คือ 1.เปิดศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้า สาขาบ้านเพ และ 2 .ประกาศความพร้อมใน
การส่งผู้สมัครลงการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด หลายคนที่มาร่วมท างานกับเรานั้น เพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในประเทศไทย อยากเห็นสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้น จะท าอย่างนั้นได้ ต้องใช้ทั้งการเมืองระดับประเทศผ่านกลไก
รัฐสภา และอีกเรื่องคือกลไกการเมืองท้องถิ่น ซึ่งคณะก้าวหน้าเราให้ความส าคัญกับการเมืองท้องถิ่น 
 นายธนาธร กล่าวว่า ขอประกาศเปิดตัวผู้สมัครท้องถิ่นใน จ.ระยอง คือ 1.นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ 
ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ระยอง 2. นางบุศรินทร์ ธงศรีเจริญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลต าบลบ้านเพ 3.นายพัฒนพงศ์ หนู
อุดม ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ 4.นางรุ้งรชต ฐิติวรดา ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
 "แนวทางการท างานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า เรายึดมั่นใน 3 เรื่องส าคัญคือ 1. ต้องไม่มีการซื้อเสียง 2.
ท างานการเมืองด้วยนโยบายด้วยอุดมการณ์ท่ีมั่นคง และ 3.ต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งผมเชื่อว่าพ่อแม่พ่ีน้องจะให้
ความสนใจกับนโยบายที่เราจะน าเสนอ นโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับพื้นที่ กับท้องถิ่น
ของเรา เปลี่ยนแปลงประเทศไทย เริ่มต้นได้ท่ีบ้านเรา" นายธนาธร กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/social/local/631300 
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"คณะก้าวหน้า" เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะก้าวหน้า" เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระยอง "ธนาธร" ย้ า 3 แนวทางท างาน ไม่ซื้อเสียง - แข่งด้วย
นโยบาย -ไม่มีคอร์รัปชัน ด้านผู้สมัครมั่นใจได้รับความไว้วางใจ ปชช. ในพื้นที่ 
 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.  ที่ศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าระยอง สาขา บ้านเพ จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นในพ้ืนที่ จ.ระยอง โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะ
ก้าวหน้า กล่าวว่า ตนเดินทางมาในวันนี้ด้วย 2 จุดประสงค์ คือ 1.เปิดศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้า สาขาบ้านเพ และ 
2. ประกาศความพร้อมในการส่งผู้สมัครลงการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด โดยหลายคนที่มาร่วมท างานกับเรานั้น เพรา ะ
อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทย อยากเห็นสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้น ซึ่งจะท าอย่างนั้นได้ ต้องใช้ทั้ง
การเมืองระดับประเทศผ่านกลไกรัฐสภา และอีกเรื่องคือกลไกการเมืองท้องถิ่น ซึ่งคณะก้าวหน้าเราให้ความส าคัญกับ
การเมืองท้องถิ่น 
 นายธนาธร กล่าวว่า ดังนั้น จึงขอประกาศเปิดตัวผู้สมัครท้องถิ่นใน จ.ระยอง ดังต่อไปนี้ 1. นางสว่างจิตต์ 
เลาหะโรจนพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง 2. นางบุศรินทร์ ธงศรีเจริญ ว่าที่ผู้สมัครนายก
เทศบาลต าบลบ้านเพ 3.นายพัฒนพงศ์ หนูอุดม ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ 4.นางรุ้งรชต ฐิติวรดา 
ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
 "แนวทางการท างานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า เรายึดมั่นใน 3 เรื่องส าคัญคือ 1. ต้องไม่มีการซื้อเสียง 2.
ท างานการเมืองด้วยนโยบายด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง และ 3.ต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งผมเชื่อว่ าพ่อแม่พ่ีน้องจะให้
ความสนใจกับนโยบายที่เราจะน าเสนอ นโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับพื้นที่ กับท้องถิ่น
ของเรา เปลี่ยนแปลงประเทศไทย เริ่มต้นได้ท่ีบ้านเรา" นายธนาธร กล่าว 
 นางสว่างจิตต์ กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีจีดีพีต่อหัวสูงที่สุด แต่ทว่าเป็นเงินของคนระยองเองแค่นิด
เดียว นโยบายเราคือพยายามกระตุ้นรายได้คนระยอง ไม่ว่าจะด้านเกษตร การท่องเที่ยว โดยเราจะท าการเมืองโปร่งใส 
งบประมาณท่ีใช้ต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่า เราคาดหวังว่าจะมีรถเมล์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ด้วยงบประมาณที่มีเชื่อว่าท าได้ไม่
ยาก เรื่องการศึกษา โรงเรียน อบจ.ต้องมีการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ต้องท าให้คนระยองมี
สุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับคนในพ้ืนที่อย่างเข้มงวด 
 ด้าน นางบุศรินทร์ กล่าวว่า การลงสมัครนายกเทศบาลต าบลบ้านเพ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต 
ตนท างานร่วมกับพรรคอนาคตใหม่มา 2 ปีกว่า มั่นใจแนวทางนี้ เชื่อมั่นในแนวทางที่ท ามา แต่อะไรก็ตาม ไม่ดีกว่าการ
ลงมือท าเอง ดังนั้น จึงไม่อยากให้โอกาสนี้ผ่านไป จะรอจนกว่าเเราพร้อมคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ขอใช้โอกาสนี้พิสูจน์
การเมืองที่แข่งกันด้วยนโยบาย เราจึงต้องมีนโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือพัฒนาบ้านเพ ให้ไปในทางท่ีเราต้องการ 
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 ด้าน นายพัฒนพงศ์ กล่าวว่า มาบตาพุดเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ตนหวังจะเป็น
นายกเทศมนตรีครั้งแรกด้วยนโยบายและด้วยความโปร่งใส ซึ่งจากโครงสร้างประชาชนกว่า 7 หมื่นคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
3 หมื่นกว่าคน ที่เป็นวัยรุ่น วัยท างาน จะเป็นฐานเสียงส าคัญ มั่นใจว่าจะท าให้ตนชนะเลือกตั้ง และเข้าไปท างานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ขณะที่ นางรุ้งรชต กล่าวว่า ตนท างานอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับมากว่า 40 ปี จนกระทั่ง
เกษียณ มีประสบการณ์ ได้รู้เรื่องการบริหารงานท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัญหา ติดขัดตรงไหน และเมื่อได้มา
เห็นการท างานของคณะก้าวหน้า ที่ตนเฝ้าดูมาตั้งแต่ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ มีแนวทางที่ตรงใจ เลยต้องการใช้ความรู้
ความสามารถที่เคยท างานท้องถิ่นมาแก้ปัญหาให้กับบ้านเรา จึงตัดสินใจลงสมัครในครั้งนี้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/63215 
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'คณะก้าวหน้า' เปิดตัว 4 ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระยอง 'ธนาธร' ย้ า 3 แนวทางท างาน 
วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.11 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"คณะก้าวหน้า"เปิดตัว4ว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นระยอง "ธนาธร"ย้ า3แนวทางท างาน ไม่ซื้อเสียง-แข่งด้วยนโยบาย-ไม่มี
คอรัปชั่น ด้านผู้สมัครมั่นใจได้รับความไว้วางใจปชช.ในพื้นที่ 
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าระยอง สาขา บ้านเพ จ.ระยอง ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า คณะก้าวหน้า จัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครท้องถิ่นในพ้ืนที่ จ.ระยอง โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า ตนเดินทางมาในวันนี้ด้วย 2 จุดประสงค์ คือ 1.เปิดศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้า 
สาขาบ้านเพ และ 2. ประกาศความพร้อมในการส่งผู้สมัครลงการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด โดยหลายคนที่มาร่วมท างาน
กับเรานั้น เพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทย อยากเห็นสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้น ซึ่งจะท าอย่างนั้นได้ 
ต้องใช้ทั้งการเมืองระดับประเทศผ่านกลไกรัฐสภา และอีกเรื่ องคือกลไกการเมืองท้องถิ่น ซึ่งคณะก้าวหน้าเราให้
ความส าคัญกับการเมืองท้องถิ่น 
 นายธนาธร กล่าวว่า ดังนั้น จึงขอประกาศเปิดตัวผู้สมัครท้องถิ่นใน จ.ระยอง ดังต่อไปนี้  1. นางสว่างจิตต์ 
เลาหะโรจนพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระยอง 2. นางบุศรินทร์ ธงศรีเจริญ ว่าที่ผู้สมัครนายก
เทศบาลต าบลบ้านเพ 3.นายพัฒนพงศ์ หนูอุดม ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ 4.นางรุ้งรชต ฐิติวรดา 
ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองบ้านฉาง 
 "แนวทางการท างานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้า เรายึดมั่นใน 3 เรื่องส าคัญคือ 1. ต้องไม่มีการซื้อเสียง  2.
ท างานการเมืองด้วยนโยบายด้วยอุดมการณ์ที่มั่นคง และ 3.ต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งผมเชื่อว่าพ่อแม่พ่ีน้องจะให้
ความสนใจกับนโยบายที่เราจะน าเสนอ นโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับพื้นที่ กับท้องถิ่น
ของเรา เปลี่ยนแปลงประเทศไทย เริ่มต้นได้ท่ีบ้านเรา" นายธนาธร กล่าว 
 นางสว่างจิตต์ กล่าวว่า ระยองเป็นจังหวัดที่มีจีดีพีต่อหัวสูงที่สุด แต่ทว่าเป็นเงินของคนระยองเองแค่นิด
เดียว นโยบายเราคือพยายามกระตุ้นรายได้คนระยอง ไม่ว่าจะด้านเกษตร การท่องเที่ยว โดยเราจะท าการเมืองโปร่งใส 
งบประมาณท่ีใช้ต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่า เราคาดหวังว่าจะมีรถเมล์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ด้วยงบประมาณที่มีเชื่อว่าท าได้ไม่
ยาก เรื่องการศึกษา โรงเรียน อบจ.ต้องมีการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ต้องท าให้คนระยองมี
สุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับคนในพ้ืนที่อย่างเข้มงวด 
 ด้าน นางบุศรินทร์ กล่าวว่า การลงสมัครนายกเทศบาลต าบลบ้านเพ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต 
ตนท างานร่วมกับพรรคอนาคตใหม่มา 2 ปีกว่า มั่นใจแนวทางนี้ เชื่อมั่นในแนวทางที่ท ามา แต่อะไรก็ตาม ไม่ดีกว่าการ
ลงมือท าเอง ดังนั้น จึงไม่อยากให้โอกาสนี้ผ่านไป จะรอจนกว่าเเราพร้อมคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ขอใช้โอกาสนี้พิสูจน์
การเมืองที่แข่งกันด้วยนโยบาย เราจึงต้องมีนโยบายที่ออกแบบมาเพ่ือพัฒนาบ้านเพ ให้ไปในทางท่ีเราต้องการ 
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 ด้าน นายพัฒนพงศ์ กล่าวว่า มาบตาพุดเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ตนหวังจะเป็น
นายกเทศมนตรีครั้งแรกด้วยนโยบายและด้วยความโปร่งใส ซึ่งจากโครงสร้างประชาชนกว่า 7 หมื่นคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
3 หมื่นกว่าคน ที่เป็นวัยรุ่น วัยท างาน จะเป็นฐานเสียงส าคัญ มั่นใจว่าจะท าให้ตนชนะเลือกตั้ง และเข้าไปท างานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ขณะที่ นางรุ้งรชต กล่าวว่า ตนท างานอยู่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับมากว่า 40 ปี จนกระทั่ง
เกษียณ มีประสบการณ์ ได้รู้เรื่องการบริหารงานท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัญหา ติดขัดตรงไหน และเมื่อได้มา
เห็นการท างานของคณะก้าวหน้า ที่ตนเฝ้าดูมาตั้งแต่ครั้งเป็นพรรคอนาคตใหม่ มีแนวทางที่ตรงใจ เลยต้องการใช้ความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ ค ย ท า ง า น ท้ อ ง ถิ่ น ม า แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห้ กั บ บ้ า น เ ร า  จึ ง ตั ด สิ น ใ จ ล ง ส มั ค ร ใ น ค รั้ ง นี้  
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/513612 
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ธนาธร เปิดตัวผู้สมัครระยอง ชิงเก้าอ้ีนายกฯอบจ.-นายกฯเล็กมาบตาพุด-บ้านเพ-บ้านฉาง 
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 - 19:28 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"ธนาธร" เปิดศูนย์ประสานงานคณะก้าวหน้าและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอปท. 
 เมื่อเวลา 16.30น.วันที่ 23 สิงหาคม นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เปิด”ศูนย์
ประสานงานคณะก้าวหน้า”เลขที่ 153/11 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมืองระยองพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.
ระยองและนายกเทศมนตรีประกอบด้วยนางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ระยอง นางบุศรินทร์ ธง
ศรีเจริญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต.บ้านเพ นายพัฒนพงศ์ หนูอุดม ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดและ
นางรุ้งรชต ธิติวรดา ผู้สมัครเข้ารับการสรรหานายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
 ทั้งนี้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่าวันนี้เป็นนิมิตรหมายอันดีมาเปิดศูนย์
ประสานงานคณะก้าวหน้าที่ ต.เพ อ.เมืองระยอง มีผู้สนับสนุนคณะก้าวหน้าจ านวนมากให้เกียรติเดินทางมาเป็นสักขี
พยานในวันนี้ นอกจากนี้ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ขอประกาศว่าพวกเราคณะก้าวหน้าพร้อมที่จะส่งผู้สมัครลงแข่งขัน
การเมืองท้องถิ่นใน จ.ระยอง หลายคนในที่นี้มาร่วมใจกับเราตัดสินใจเดินทางร่วมกับคณะก้าวหน้าเพราะอยากเห็น
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง แน่นอนที่สุดการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเพ่ือให้ได้มาสังคมที่ดีขึ้นเพ่ือให้ได้มาอนาคตที่
ดีกว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การเมืองในระดับประเทศหรือผ่านกลไกรัฐสภา แต่อีกหนึ่งกลไกที่ส าคัญไม่แพ้กันที่จะท า
ให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าได้ท าให้บ้านเมืองของเราดีขึ้นได้นั่นก็คือกลไกของการเมืองท้องถิ่น คณะก้าวหน้าให้
ความส าคัญของการเมืองในระดับท้องถิ่น และวันนี้พวกเราจึงขอประกาศเปิดตัวผู้สมัครลงการแข่งขันทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นใน จ.ระยอง ดังนี้ 1.นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ระยองในนามคณะก้าวหน้า 2.
นางบุศรินทร์ ธงศรีเจริญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีต.บ้านเพ ในนามคณะก้าวหน้า 3.นายพัฒนพงศ์ หนูอุดมว่าที่
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด คณะก้าวหน้าและ 4.นางรุ้งรชต ธิติวรดา ผู้ เข้ารับการสรรหาต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง คณะก้าวหน้า 
 นายธนาธร กล่าวต่อว่าว่าที่ผู้สมัครทั้ง 4 คน อาสามาท างานการเมืองรับใช้คน จ.ระยอง เราขอประกาศ
แนวทางการท างานการเมืองของเรา 1.เราจะไม่ซื้อเสียง ดังนั้นพวกเราขอเชิญชวนพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการเห็นทุจริตคอรัปชั่นมาร่วมเดินทางกับพวกเรา ร่วมกันสร้างการเมืองที่ไม่ซื้อเสียง 2.เราจะท า
การเมืองที่ตั้งมั่นอยู่บนนโยบาย เราเชื่อมั่นนโยบายที่ดีน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงได้3.เราสัญญากับพ่ีน้องประชาชนว่าเรา
ไม่ได้มาที่นี่เพ่ือต้องการเอาภาษีของประชาชนท าให้พวกเราร่ ารวยขึ้น เราถ้าเข้าไปมีอ านาจเข้าไปอยู่ในต าแหน่งแล้วจะ
ไม่ทุจริต นี่คือค าสัญญาของพวกเราคือวิธีการท างานการเมืองของพวกเรา ซึ่งเป็นวิธีการท างานการเมืองมาตั้งแต่สมัยที่
ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ ท างานการเมืองด้วยนโยบายด้วยอุดมการณ์อย่างสร้างสรรค์และไม่ทุจริตคอรัปชั่นนายธนาธร
กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2319421 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2319421


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 
 
 
มาก่อน! 'ธนาธร' ลุยระยองตีปี๊บเลือกตั้งท้องถิ่น 
อาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 16.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ธนาธร”บอกบังเอิญมาก่อน”ประยุทธ์ คณะก้าวหน้าลุย "ระยอง" ฟังปัญหาประชาชน ตีปี๊บเลือกตั้งท้องถิ่น 
 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ตลาดรวบรวมสินค้าครบวงจรเทศบาลต าบลเพ หรือตลาด 100 เสา จ.ระยอง นาย
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ว่า เดินทางมา จ.ระยองเพ่ือรับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 
โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว เพ่ือน าไปใช้ออกแบบนโยบายส าหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งการเดินทางมาในวันนี้ เป็นไปตามก าหนดการ ตามแผนงานที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ซึ่งเป็นความบังเอิญ
ก่อนการมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนคณะรัฐมนตรีสัญจร 1 วัน 
 นายธนาธร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาในวันนี้ที่อยากให้รัฐบาลโฟกัสให้มาก โดยที่ระยองนั้นเรื่อง
เศรษฐกิจปากท้อง ปัญหาการท่องเที่ยวที่ยังไม่กลับมา 100 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นเรื่องใหญ่มากส าหรับคนในพ้ืนที่ ซึ่งตนได้
มีโอกาสไปเดินตลาดสดสวนสน พบว่าแทบไม่มีคนมาเดินจ่ายตลาด ไม่มีนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้าบอกว่ารายได้หายไป 
70-80 เปอร์เซ็นต์ วันนี้พวกเขาอยู่กันอย่างยากล าบาก ดังนั้น ต้องฟ้ืนเศรษฐกิจกลับมา สถานที่ท่องเที่ยวต้องได้รับการ
พัฒนา ท่าเรือต้องมีการปรับปรุง หรือตลาด 100 เสา ของเทศบาลต าบลเพ ที่เรามาเดินในตอนนี้ซึ่งเทศบาลดูแล ก็ต้อง
พัฒนารองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเราจะส่งผู้สมัครท้องถิ่นในพื้นที่นี้ด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/791427 
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'สุทิน' คาด 2-3 ก.ย. กมธ.แก้ รธน. ส่งสรุปความเห็นให้สภาฯ 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23 ส.ค.63-นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย(พท.) ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ปี2560 กล่าวถึงความคืบหน้าในการส่งสรุปรายงาน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า คาดว่าจะส่งให้ที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาได้ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. โดยเนื้อหาหลักๆ อาทิ ควรแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256 เพ่ือน าไปสู่การยกร่าง
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ระบบการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจ องค์กรอิสระ วิธีงบประมาณ และวิธีค านวณ
ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งนั้น เห็นควรให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเหมือนเดิม ขณะที่ที่มาของ
ส.ว.นั้น จะต้องยึดโยงกับประชาชนให้มากขึ้นกว่านี้ และไม่ควรที่จะโหวตเลือกนายกฯได้ 
 "ในส่วนของพรรคเพ่ือไทยนั้นจะยังไม่ยื่นร่างใดๆ ทั้งสิ้นในขณะนี้ เพราะได้มีการยื่นร่างในส่วนของพรรค
ร่วมฝ่ายค้านไปแล้ว จะขอรอดูท่าทีไปก่อนว่าจะเป็นอย่างไร" 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/75309 
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วันที่ 23 สิงหาคม 2563 - 20:56 น. 
 “ก้าวไกล” แถลงจุดยืน-ข้อเสนอแก้ไขรธน. เดินหน้าปิดสวิตช์ส.ว. ให้ทันในสมัยประชุมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ก้าวไกล” แถลงจุดยืน-ข้อเสนอแก้ไขรธน. เดินหน้าปิดสวิตช์ส.ว. ให้ทันในสมัยประชุมนี้ 
 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พรรคก้าวไกล แถลงจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล 
โดยระบุว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน พรรคก้าวไกลมีจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ (1) 
ตั้ง สสร. เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับ (2) ปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 269-272 และ (3) 
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหา
ฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับเพ่ือแก้ไข ม. 256 ให้มีการตั้ง สสร. 
แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปก าหนดไว้ว่า ห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 พรรคก้าวไกล
เห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในหมวด 1 และ 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่อย่างใด และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยมีการจ ากัด
ขอบเขตอยู่แล้วว่า การแก้ไขท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ม. 255 
 ดังนั้น พรรคก้าวไกลจะไปอภิปรายเพ่ือขอแก้ไขประเด็นดังกล่าวเมื่อการพิจารณาเรื่อง สสร. เข้าสู่การ
ประชุมของรัฐสภา ด้วยเรายืนยันในหลักการที่ว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ านาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น เป็นของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกตั้ง สสร. ไปจัดท ารัฐธรรมนูญแล้ว สสร. ต้องแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ สสร. เช่นนี้
จะสามารถสะท้อนและโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใด 
สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีเนื้อหาอย่างไรผ่านเวที สสร. และการ
ลงประชามติ 
 2) การยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาล ม. 269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันใน
ล าดับถัดไปให้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะ ส.ว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งมาและมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร หากเราสามารถยกเลิกอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ ได้ 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/90-%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%80.jpg
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เมื่อไร ประเทศก็สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ว่าด้วยการลาออกของนายกฯ หรือการยุบสภา ให้เป็นไปตามเจตจ านง
ของประชาชนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ สสร. จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ 
 3) พรรคก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือมิให้มีการรับรองประกาศ-
ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอดกาล เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองตรวจสอบประกาศ-ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เก่ียวเนื่องได้ 
การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อ (2) และ (3) นั้น จ าเป็นจะต้องใช้เสียง 1 ใน 5 ของ ส.ส. ที่มีอยู่ ซึ่งเท่ากับ 98 เสียง 
ปัจจุบันพรรคก้าวไกลมี ส.ส. อยู่เพียง 54 เสียง ดังนั้น เราจะพยายามขอเสียงจากพรรคการเมืองอ่ืน เพ่ือยกเลิกหัวใจ
ส าคัญในการสืบทอดอ านาจ คสช. ให้ได้ทันภายในสมัยประชุมนี้ด้วยความเชื่อมั่นในอ านาจสูงสุดของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2319522 
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23 สิงหาคม 2563 23:03 น.  
พรรคก้าวไกลแถลง 3 จุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ"ตั้งสสร.-ปิดสวิตช์ส.ว.-โละทุกค าสั่งคสช." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 ส.ค.เพจพรรคก้าวไกลแถลงจุดยืนของพรรคโดยระบุว่า ... 
[ จุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล] 
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน พรรคก้าวไกลมีจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
(1) ตั้ง สสร. เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับ (2) ปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 269-272 และ 
(3) ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหา
ฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับเพ่ือแก้ไข ม. 256 ให้มีการตั้ง สสร. 
แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปก าหนดไว้ว่า ห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 พรรคก้าวไกล
เห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในหมวด 1 และ 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่อย่างใด และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยมีการจ ากัด
ขอบเขตอยู่แล้วว่า การแก้ไขท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ม. 255 
 ดังนั้น พรรคก้าวไกลจะไปอภิปรายเพ่ือขอแก้ไขประเด็นดังกล่าวเมื่อการพิจารณาเรื่อง สสร. เข้าสู่การ
ประชุมของรัฐสภา ด้วยเรายืนยันในหลักการที่ว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ านาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น เป็นของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกตั้ง สสร. ไปจัดท ารัฐธรรมนูญแล้ว สสร. ต้องแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ สสร. เช่นนี้
จะสามารถสะท้อนและโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใด 
สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีเนื้อหาอย่างไรผ่านเวที สสร. และการ
ลงประชามติ 
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 2) การยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาล ม. 269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันใน
ล าดับถัดไปให้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะ ส.ว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งมาและมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร หากเราสามารถยกเลิกอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ ได้
เมื่อไร ประเทศก็สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ว่าด้วยการลาออกของนายกฯ หรือการยุบสภา ให้เป็นไปตามเจตจ านง
ของประชาชนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ สสร. จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ 
 3) พรรคก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือมิให้มีการรับรองประกาศ-
ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอดกาล เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองตรวจสอบประกาศ-ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เก่ียวเนื่องได้ 
 การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อ (2) และ (3) นั้น จ าเป็นจะต้องใช้เสียง 1 ใน 5 ของ ส.ส. ที่มีอยู่ ซึ่งเท่ากับ 
98 เสียง ปัจจุบันพรรคก้าวไกลมี ส.ส. อยู่เพียง 54 เสียง ดังนั้น เราจะพยายามขอเสียงจากพรรคการเมืองอ่ืน เพ่ือ
ยกเลิกหัวใจส าคัญในการสืบทอดอ านาจ คสช. ให้ได้ทันภายในสมัยประชุมนี้ 
ด้วยความเชื่อมั่นในอ านาจสูงสุดของประชาชน 
 
อ้างอิง: https://siamrath.co.th/n/176924 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1916827 
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24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:26 น.    
'ก้าวไกล'แจงจุดยืนแก้รธน. ไม่ห้าม'สสร.'แก้หมวด1และ2-ปิดสวิตช์ส.ว. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 24 ส.ค. 63 - เพจเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล- Move Forward Party โพสต์ข้อความเรื่อง"จุดยืนและข้อเสนอ
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล" ว่า "ในสถานการณ์ปัจจุบัน พรรคก้าวไกลมีจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ (1) ตั้ง สสร. เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับ (2) ปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 269-272 และ (3) ยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง 
คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท า ร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหา
ฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับเพ่ือแก้ไข ม. 256 ให้มีการตั้ง สสร. 
แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปก าหนดไว้ว่า ห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 พรรคก้าวไกล
เห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในหมวด 1 และ 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่อย่างใด และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยมีการจ ากัด
ขอบเขตอยู่แล้วว่า การแก้ไขท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ม. 255 
 ดังนั้น พรรคก้าวไกลจะไปอภิปรายเพ่ือขอแก้ไขประเด็นดังกล่าวเมื่อการพิจารณาเรื่อง สสร. เข้าสู่การ
ประชุมของรัฐสภา ด้วยเรายืนยันในหลักการที่ว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ านาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น เป็นของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกตั้ง สสร. ไปจัดท ารัฐธรรมนูญแล้ว สสร. ต้องแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ สสร. เช่นนี้
จะสามารถสะท้อนและโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใด 
สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีเนื้อหาอย่างไรผ่านเวที สสร. และการ
ลงประชามติ 
 2) การยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาล ม. 269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันใน
ล าดับถัดไปให้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะ ส.ว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งมาและมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร หากเราสามารถยกเลิกอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ ได้
เมื่อไร ประเทศก็สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ว่าด้วยการลาออกของนายกฯ หรือการยุบสภา ให้เป็นไปตามเจตจ านง
ของประชาชนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ สสร. จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ 
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 3) พรรคก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือมิให้มีการรับรองประกาศ-
ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอดกาล เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองตรวจสอบประกาศ-ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เก่ียวเนื่องได้ 
 การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อ (2) และ (3) นั้น จ าเป็นจะต้องใช้เสียง 1 ใน 5 ของ ส.ส. ที่มีอยู่ ซึ่งเท่ากับ 
98 เสียง ปัจจุบันพรรคก้าวไกลมี ส.ส. อยู่เพียง 54 เสียง ดังนั้น เราจะพยายามขอเสียงจากพรรคการเมืองอ่ืน เพ่ือ
ยกเลิกหัวใจส าคัญในการสืบทอดอ านาจ คสช. ให้ได้ทันภายในสมัยประชุมนี้ 
ด้วยความเชื่อมั่นในอ านาจสูงสุดของประชาชน". 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75348 
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24 ส.ค. 2563 09:09    
 “ก้าวไกล” แถลงย้ าจุดยืนรื้อ รธน.ตั้ง ส.ส.ร.-ปิดสวิตช์ ส.ว.-โละทุกค าสั่ง คสช.ให้ทันสมัยประชุมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกลประกาศจุดยืนรื้อรัฐธรรมนูญ 3 ประการ ตั้ง ส.ส.ร. ปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 
269-272 และยกเลิกค าสั่ง คสช. ทั้งหมด ห้ามขวางแก้หมวดสถาบัน เร่งขอเสียงสนับสนุนจากส.ส. ให้ภายในสมัย
ประชุมนี้ 
 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก "พรรคก้าวไกล - Move Forward Party" ถึง
จุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน พรรคก้าวไกลมีจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ ตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับ และ ปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 269-272 และ (3) ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง คสช. ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหา
ฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับเพ่ือแก้ไข ม. 256 ให้มีการตั้ง ส.ส.ร. แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปก าหนดไว้
ว่า ห้าม ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2พรรคก้าวไกลเห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดใน
สังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการแก้ไขบทบัญญัติในหมวด 1 และ 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่
อย่างใด และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยมีการจ ากัดขอบเขตอยู่แล้วว่า การแก้ไขที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ ดังที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญปัจจุบัน มาตรา 255 
 ดังนั้น พรรคก้าวไกลจะไปอภิปรายเพ่ือขอแก้ไขประเด็นดังกล่าวเมื่อการพิจารณาเรื่อง สสร. เข้าสู่การ
ประชุมของรัฐสภา ด้วยเรายืนยันในหลักการที่ว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ านาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น เป็นของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกตั้ง สสร. ไปจัดท ารัฐธรรมนูญแล้ว สสร. ต้องแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ สสร. เช่นนี้
จะสามารถสะท้อนและโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใด 
สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีเนื้อหาอย่างไรผ่านเวที สสร. และการ
ลงประชามติ 
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 2.การยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันใน
ล าดับถัดไปให้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะ ส.ว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งมาและมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร หากเราสามารถยกเลิกอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ ได้
เมื่อไร ประเทศก็สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ว่าด้วยการลาออกของนายกฯ หรือการยุบสภา ให้เป็นไปตามเจตจ านง
ของประชาชนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ สสร. จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ 
 3.พรรคก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือมิให้มีการรับรองประกาศ-ค าสั่ง 
คสช. และการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอดกาล เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองตรวจสอบประกาศ-ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เก่ียวเนื่องได้ 
 การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อ 2 และ 3. นั้น จ าเป็นจะต้องใช้เสียง 1 ใน 5 ของ ส.ส. ที่มีอยู่ ซึ่งเท่ากับ 
98 เสียง ปัจจุบันพรรคก้าวไกลมี ส.ส. อยู่เพียง 54 เสียง ดังนั้น เราจะพยายามขอเสียงจากพรรคการเมืองอ่ืน เพ่ือ
ยกเลิกหัวใจส าคัญในการสืบทอดอ านาจ คสช. ให้ได้ทันภายในสมัยประชุมนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในอ านาจสูงสุดของ
ประชาชน 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000086518 
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Aug 24, 2020  
พรรคก้าวไกล แสดงจุดยืน 3 ข้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตั้ง สสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง ปิดสวิตช์ ส.ว.ให้ทันสมัยประชุม
นี้ และยกเลิก ม.279 เพื่อยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง คสช. 
 
 
 
 
 
 
 
 พรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ในสถานการณ์
ปัจจุบัน พรรคก้าวไกลมีจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ (1) ตั้ง สสร. เพ่ือจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ได้ทั้งฉบับ (2) ปิดสวิตช์ ส.ว. ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 269-272 และ (3) ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ม. 
279 เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศค าสั่ง คสช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมาย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหา
ฉันทามติร่วมกันได้ว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 2.พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับเพ่ือแก้ไข ม. 256 ให้มีการตั้ง 
ส.ส.ร. แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปก าหนดไว้ว่า ห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 พรรค
ก้าวไกลเห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมามีการแก้ไข
บทบัญญัติในหมวด 1 และ 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่อย่างใด และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยมี
การจ ากัดขอบเขตอยู่แล้วว่า การแก้ไขที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ม. 255 
 3.ดังนั้นพรรคก้าวไกลจะไปอภิปรายเพ่ือขอแก้ไขประเด็นดังกล่าวเมื่อการพิจารณาเรื่อง สสร. เข้าสู่การ
ประชุมของรัฐสภา ด้วยเรายืนยันในหลักการที่ว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออ านาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น เป็นของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.ร. ไปจัดท ารัฐธรรมนูญแล้ว ส.ส.ร. ต้องแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ ส.ส.ร . 
เช่นนี้จะสามารถสะท้อนและโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชน
กลุ่มใด สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีเนื้อหาอย่างไรผ่านเวที สสร. 
และการลงประชามติ 
 การยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาล ม. 269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันในล าดับ
ถัดไปให้ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะ ส.ว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งมาและมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ถือเป็นกลไก
ส าคัญในการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร หากเราสามารถยกเลิกอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ  ได้เมื่อไร 
ประเทศก็สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ไม่ว่าด้วยการลาออกของนายกฯ หรือการยุบสภา ให้เป็นไปตามเจตจ านงของ
ประชาชนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ ส.ส.ร. จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่แล้วเสร็จ 
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 พรรคก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ม. 279 เพ่ือมิให้มีการรับรองประกาศ-ค าสั่ง 
คสช. และการกระท าที่เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอดกาล เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้สิทธิเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองตรวจสอบประกาศ-ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่เก่ียวเนื่องได้ 
 อย่างไรก็ตาม การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อ (2) และ (3) นั้น จ าเป็นจะต้องใช้เสียง 1 ใน 5 ของ ส.ส. ที่
มีอยู่ ซึ่งเท่ากับ 98 เสียง ปัจจุบันพรรคก้าวไกลมี ส.ส. อยู่เพียง 54 เสียง ดังนั้นเราจะพยายามขอเสียงจากพรรค
การเมืองอ่ืน เพ่ือยกเลิกหัวใจส าคัญในการสืบทอดอ านาจ คสช. ให้ได้ทันภายในสมัยประชุมนี้ 
 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/fmij-svo5 
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วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 
พรรคภราดรภาพประชุมใหญ่ เสียงมติพรรคท่วมเลือก”นิธิพล รวานนท์”นั่งรองหัวหน้าพรรค ขับเคลื่อนอุดมการณ์ 
ชูประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง แก้ปัญหาวิกฤติชาติร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคภราดรภาพประชุมใหญ่ เสียงมติพรรคท่วมเลือก”นิธิพล รวานนท์”นั่งรองหัวหน้าพรรค ขับเคลื่อนอุดมการณ์ 
ชูประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมขอทุกฝ่ายยุติขัดแย้ง แก้ปัญหาวิกฤติชาติร่วมกัน 
 เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 23 สค.63 ที่โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา สาขาเพชรเกษม พรรคภราดรภาพ ได้
จัดประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจ าปี 2563 โดยมีอดีต ส.ส.- ส.ว ผู้บริหารพร้อมแกนน าพรรค อาทิ ม.ร.ว.ด ารงดิศ ดิศกุล 
ประธานที่ปรึกษา ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรค นายบุญญา หลิวเหลด น.ท.รวยลาภ เอ่ียมทอง รองหัวหน้า
พรรค นายสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เลขาธิการ นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก 
นายสมบูรณ์ ได้กลาาวถึงการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่ส าคัญคือเรื่อง รับรองงบการเงิน รายงานผลการด าเนินงานพรรค 
เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ พร้อมกันนั้นได้ให้สมาชิกในที่ประชุมใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต าแหน่ง รองหัวหน้า
พรรค และกรรมการบริหารพรรคเพ่ิมเติม 
 ส าหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปรากฎว่า นายนิธิพล รวานนท์ อดีตรองเลขาธิการพรรค มีมติเสียงเป็น
เอกฉันท์ ด ารงค์ต าแหน่ง รองหัวหน้าพรรค พร้อมนายณัฐพงศ์ คงอมรพนา อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภราดรภาพ เขต2 
จังหวัดเชียงราย เป็นรองโฆษกพรรค 
 จากนั้นนายนิธิพล ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกที่เลือกตนเข้ามาร่วมบริหารพรรคครั้งนี้พร้อมเผย
กับผู้สื่อข่าวว่า พรรคภราดรภาพได้ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอุดมการณ์พรรคนั้น ยึดมั่นระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข บุคคลในพรรค จะต้องท าหน้าที่เป็น
นักการเมืองอย่างซื่อตรง ด ารงค์ไว้ด้วยคุณธรรม และจุดยืนที่ส าคัญของพรรคคืออยากเห็นความเป็นเอกภาพของคนใน
ชาติ รัก-สามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ยุติความขัดแย้งที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งในสภานอกสภา จนลุกลามสู่สถาบันการศึกษา 
ควรหันหน้าร่วมกันเข้ามาพัฒนาชาติ แก้ไขฤติหลายๆด้านที่ก าลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/publicize/article_339365 
 
 
 

https://www.matichonweekly.com/publicize/article_339365
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2020/08/572250.jpg
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24 สิงหาคม 2563 11:11 น.     
"พรรคภราดรภาพ"ประชุมใหญ่ลงมติเลือก"นิธิพล รวานนท์" นั่งรองหัวหน้าพรรค ขับเคลื่อนอุดมการณ์ ชู
ประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 23 สค.63 ที่โรงแรมจอลลี่สวีทแอนด์สปา สาขาเพชรเกษม พรรคภราดรภาพ ได้
จัดประชุมใหญ่ วิสามัญ ประจ าปี 2563 โดยมีอดีต ส.ส.- ส.ว ผู้บริหารพร้อมแกนน าพรรค อาทิ ม.ร.ว.ด ารงดิศ ดิศกุล 
ประธานที่ปรึกษา ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรค นายบุญญา หลิวเหลด น.ท.รวยลาภ เอ่ียมทอง รองหัวหน้า
พรรค นายสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เลขาธิการ นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค และสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก 
นายสมบูรณ์ ได้กลาาวถึงการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่ส าคัญคือเรื่อง รับรองงบการเงิน รายงานผลการด าเนินงานพรรค 
เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ พร้อมกันนั้นได้ให้สมาชิกในที่ประชุมใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งต าแหน่ง รองหัวหน้า
พรรค และกรรมการบริหารพรรคเพ่ิมเติม 
 ส าหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปรากฎว่า นายนิธิพล รวานนท์ อดีตรองเลขาธิการพรรค มีมติเสียงเป็น
เอกฉันท์ ด ารงค์ต าแหน่ง รองหัวหน้าพรรค พร้อมนายณัฐพงศ์ คงอมรพนา อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคภราดรภาพ เขต2 
จังหวัดเชียงราย เป็นรองโฆษกพรรค 
 จากนั้นนายนิธิพล ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกที่เลือกตนเข้ามาร่วมบริหารพรรคครั้งนี้พร้อมเผย
กับผู้สื่อข่าวว่า พรรคภราดรภาพได้ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอุดมการณ์พรรคนั้น ยึดมั่นระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข บุคคลในพรรค จะต้องท าหน้าที่เป็น
นักการเมืองอย่างซื่อตรง ด ารงค์ไว้ด้วยคุณธรรม และจุดยืนที่ส าคัญของพรรคคืออยากเห็นความเป็นเอกภาพของคนใน
ชาติ รัก-สามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ยุติความขัดแย้งที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งในสภานอกสภา จนลุกลามสู่สถาบันการศึกษา 
ควรหันหน้าร่วมกันเข้ามาพัฒนาชาติ แก้ไขฤติหลายๆด้านที่ก าลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176976 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/176976
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200824/3892eb4ccda076d84f7231b36a4607f35786aa47fb30b47b7dfb1c3a1e6183a2.jpg?itok=erPferi8
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24 สิงหาคม 2563 09:50 น.    
 “ชวน”เผยบรรจุญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้าน 30 ส.ค.นี้ ไม่รับรองญัตติพรรคร่วม รบ.จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ 
โยนวิปสองฝ่ายช้ีขาดอภิปรายท่ัวไปตาม ม.152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. เวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าญัตติ
ของ 5 พรรคฝ่ายค้านที่เสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้ และหากมี
การยื่นญัตติเพ่ิมเติมก็สามารถน ามาพิจารณาร่วมกันได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมาก่อนก็
สามารถพิจารณาก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการยื่นฉบับอ่ืน เเต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้
คณะกรรมการประสานงาน(วิป) ทั้ง 2 ฝ่ายคือฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือกัน รวมทั้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลง
มติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วิปทั้ง2ฝ่ายก็ต้องหารือร่วมกันถึงกรอบเวลาและก าหนดวันการอภิปราย 
 นายชวน ยังเปิดเผยด้วยว่าได้มีการเรียก นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ และนายมงคล
กิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ มาพูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้ง เพ่ือให้ทั้ง2คนท า
ความเข้าใจกัน เพราะยังต้องท างานต่อในสภาฯโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ยังปฏิเสธที่จะมาพบกันเพ่ือท าความเข้าใจ 
ตนจึงเห็นว่า ปล่อยเวลาให้ทั้งคู่ได้ใจเย็นลงก่อนแล้วจะเชิญมาพูดคุยอีกครั้ง ส่วนกรณีท่ียังมีการโพสต์เฟซบุ๊กโต้ตอบกัน
ไปมานั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องนอกสภาฯ ไม่สามารถห้ามได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/176961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/176961
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200824/3f504d3a974360550fb5e4b95b54db640db43c0d6f9fc1f77cb1fbe562b1e303.jpg?itok=dhn6A2W4
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - 09:54 น. 
ชวนเผยญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้าน เข้าสภาฯ 30 ส.ค.นี้ ไม่รับรองของพรรคร่วม รบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชวนเผยญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้าน เข้าสภาฯ 30 ส.ค.นี้ ไม่รับรองของพรรคร่วม รบ. 
 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า
ญัตติของ 5 พรรคฝ่ายค้านที่เสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ 
และหากมีการยื่นญัตติเพ่ิมเติมก็สามารถน ามาพิจารณาร่วมกันได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมา
ก่อนก็สามารถพิจารณาก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการยื่นฉบับอ่ืน เเต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะ
ให้คณะกรรมการประสานงาน (วิป) ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือกัน 
 นายชวน ยังกล่าวถึงญัตติของพรรคเพ่ือไทยที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
152 ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ว่าวิปทั้ง 2 ฝ่าย ก็ต้องหารือร่วมกันถึงกรอบเวลาและก าหนดวันการ
อภิปราย 
 นายชวน ยังเปิดเผยด้วยว่าได้มีการเรียก นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ และ นาย
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ มาพูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้ง เพ่ือให้ทั้ง2คน
ท าความเข้าใจกัน เพราะยังต้องท างานต่อในสภาฯโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาท้ังคู่ยังปฏิเสธที่จะมาพบกันเพ่ือท าความเข้าใจ 
ตนจึงเห็นว่า ปล่อยเวลาให้ทั้งคู่ได้ใจเย็นลงก่อนแล้วจะเชิญมาพูดคุยอีกครั้ง ส่วนกรณีท่ียังมีการโพสต์เฟซบุ๊กโต้ตอบกัน
ไปมานั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องนอกสภาฯ ไม่สามารถห้ามได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2319700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2319700
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/S__3670059.jpg
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วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.17 น. 
"ชวน"เผยบรรจุญัตติแก้ รธน.ของฝ่านค้านแล้ว 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
"ชวน"เผยบรรจุญัตติแก้ รธน. ของฝ่ายค้านแล้ว 30 ส.ค.นี้ ไม่รับรองญัตติพรรคร่วม รบ.จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ 
โยนวิปสองฝ่ายช้ีขาดอภิปรายท่ัวไปตามม.152 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. เวลา  08.30 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าญัตติ
ของ 5 พรรคฝ่ายค้านที่เสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่   30 ส.ค.นี้ และหากมี
การยื่นญัตติเพ่ิมเติมก็สามารถน ามาพิจารณาร่วมกันได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมาก่อนก็
สามารถพิจารณาก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการยื่นฉบับอ่ืน แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้
คณะกรรมการประสานงาน(วิป) ทั้ง 2 ฝ่ายคือฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือกัน รวมทั้งการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลง
มติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วิปทั้ง2ฝ่ายก็ต้องหารือร่วมกันถึงกรอบเวลาและก าหนดวันการอภิปราย 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/203559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/203559
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วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.24 น. 
 ‘ชวน’ไม่ยืนยันญัตติแก้ รธน. บรรจุเข้าสภาทัน30ส.ค.นี้ แนะวิป2ฝ่ายคุยเคาะอภิปรายท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ยืนยันทันสมัยประชุมนี้หรือไม่! ‘ชวน’ เผยญัตติแก้รธน.ฝ่ายค้านยื่นก่อน - บรรจุเข้าสภาฯ30 ส.ค.นี้ โยนวิป2
ฝ่ายคุยกันเองอภิปรายทั่วไปตามม.152 รอ ‘สิระ-เต้’ ใจเย็นก่อนค่อยกล่อมเคลียร์ใจ 
 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ญัตติของ 5 
พรรคฝ่ายค้านที่เสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้ และหากมีการยื่น
ญัตติเพ่ิมเติมก็สามารถน ามาพิจารณาร่วมกันได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมาก่อนก็สามารถ
พิจารณาก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการยื่นฉบับอ่ืน เเต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้
คณะกรรมการประสานงาน (วิป) ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือกัน 
 นายชวน ยังกล่าวถึงญัตติของพรรคเพ่ือไทยที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
152 ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองว่า วิปทั้ง 2 ฝ่ายก็ต้องหารือร่วมกันถึงกรอบเวลาและก าหนดวันการ
อภิปราย 
 ประธานสภาฯ ยังกล่าวด้วยว่า ได้มีการเรียกนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และนาย
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิ ไลย์ มาพูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้ง เพ่ือให้ทั้ง2คน
ท าความเข้าใจกัน เพราะยังต้องท างานต่อในสภาฯ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ยังปฏิเสธที่จะมาพบกันเพ่ือท าความ
เข้าใจ ตนจึงเห็นว่า ปล่อยเวลาให้ทั้งคู่ได้ใจเย็นลงก่อนแล้วจะเชิญมาพูดคุยอีกครั้ง   ส่วนกรณีที่ยังมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
โต้ตอบกันไปมานั้น ตนมองว่า เป็นเรื่องนอกสภาฯ ไม่สามารถห้ามได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513691 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/631334 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/513691
https://www.posttoday.com/politic/news/631334
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24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:35 น.    
ชวน'บรรจุญัตติฝ่ายค้านแก้รธน.30ส.ค. ให้วิป2ฝ่ายเคาะเปิดอภิปรายไม่ลงมติ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 ส.ค. 63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ญัตติของ 5 พรรคร่วม
ฝ่ายค้านที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ และหากมีการยื่นญัตติ
เพ่ิมเติมก็สามารถน ามาพิจารณาร่วมกันได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมาก่อนก็สามารถพิจารณา
ก่อนได้ โดยไม่ต้องรอการยื่นฉบับอ่ืน แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้คณะกรรมการ
ประสานงาน (วิป) ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือกัน 
 ส่วนญัตติของพรรคเพื่อไทยที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในเรื่องปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนั้น วิปทั้ง 2 ฝ่าย ต้องหารือร่วมกันถึงกรอบเวลาและก าหนดวันการอภิปราย. 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75364 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.komchadluek.net/news/politic/441244 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441244?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://code.yengo.com/click/?x=10YmBv4UhtXMGMeAEdMERaEobuTGNs9YSaEKyc55glEFjTHHbi3KkWL-ut-PBUDfRqTLQC3_oHmAxtBMFGcG9zmby1m2-7uVKp6WXIuRVP5lpQkYJZ6oTShjMeaCgK6ZHzrZaioM-6KI0JJuBYhJ3QnFXs_7_nvLUUxPUclS4tA8dQqZ3Y_60OQlIdtqNDzK3zBgF4XK_XEyEedj1lO26OWi3x7kxA31q5DQCzZO-TX8PqWJXRaTE2R7UgXINJhfbh4e8q5XxGsBK4Z8lFJqc_kpffJvTQbvqmsd5tJSRssPrljO7mWHkAXlOsYJl9c7H4IwLPm6eRGRG0WbjiuZ9mbJZ8OemNMzNw3W6HoAZ-cPDwSZo1W6rVQSZEP5pKUE0vpBHLvRA-FLZf7ILUDKjsyzgqiSGt4QXZa9RKmNYHbJkabr1rpDgk7lPi-UEaamPYvWBQoaYtrI2MqFOneEhentIMWDEyjzZa6A80pFModggJWEbTgcdHY28EWipi8F725tsB4cdfT6ocVhmvwF2g
https://code.yengo.com/click/?x=10YmBv4UhtXMGMeAEdMERaEobuTGNs9YSaEKyc55glEFjTHHbi3KkWL-ut-PBUDfRqTLQC3_oHmAxtBMFGcG9zmby1m2-7uVKp6WXIuRVP5lpQkYJZ6oTShjMeaCgK6ZHzrZaioM-6KI0JJuBYhJ3QnFXs_7_nvLUUxPUclS4tA8dQqZ3Y_60OQlIdtqNDzK3zBgF4XK_XEyEedj1lO26OWi3x7kxA31q5DQCzZO-TX8PqWJXRaTE2R7UgXINJhfbh4e8q5XxGsBK4Z8lFJqc_kpffJvTQbvqmsd5tJSRssPrljO7mWHkAXlOsYJl9c7H4IwLPm6eRGRG0WbjiuZ9mbJZ8OemNMzNw3W6HoAZ-cPDwSZo1W6rVQSZEP5pKUE0vpBHLvRA-FLZf7ILUDKjsyzgqiSGt4QXZa9RKmNYHbJkabr1rpDgk7lPi-UEaamPYvWBQoaYtrI2MqFOneEhentIMWDEyjzZa6A80pFModggJWEbTgcdHY28EWipi8F725tsB4cdfT6ocVhmvwF2g
https://www.thaipost.net/main/detail/75364
https://www.komchadluek.net/news/politic/441244
https://www.komchadluek.net/news/politic/441244?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441244?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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24 ส.ค. 2563-00:00 น. 
ชูศักดิ์ ศิรินิล เตือนสว.-วิกฤตรัฐธรรมนูญ : รายงานพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชูศักดิ์ ศิรินิล เตือนสว.-วิกฤตรัฐธรรมนูญ - สภาได้ตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 มาได้ 8 เดือนแล้วการด าเนินการมีความคืบหน้า หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง 
นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย พรรคเพ่ือไทย ในฐานะกมธ.ศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ แสดงความเห็นไว้ดังนี้ 
● ความคืบหน้าการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของกมธ. ล่าช้ากว่าที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ 
 หากพิจารณาตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้เดิมให้กมธ.ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน จะเห็นได้ว่า
เวลาผ่านมาถึง 240 วันแล้ว แต่ก็เข้าใจว่าเนื่องจากในช่วงตั้งแต่ ก.พ.เป็นต้นมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ท าให้การประชุมคณะกรรมาธิการฯ ขาดตอนไป จึงต้องมีการขยายเวลาด าเนินการออกไป 
แต่ขณะนี้ได้ผลสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และยังมีข้อเสนอให้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยส.ส.ร. รวมทั้งให้มีการแก้รายประเด็นอ่ืนๆ 
จึงถือว่าการด าเนินการของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้ล่าช้าไปกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
● ในมุมฝ่ายค้านคิดว่าการแก้ไขคืบหน้าถึงจุดไหน 
 ข้อเสนอในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนั้นในส่วนของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้เห็น
ร่วมกันมาแต่แรกว่าต้องมีการแก้ไข และได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีเสวนาต่างๆ มาตลอด ณ 
เวลานี้ถือว่าเดินมาถึงจุดที่ทุกฝ่ายเห็นร่วมกันแล้วว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 แม้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเริ่มต้นด้วยการเสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อรัฐสภาก็
ตาม แต่การที่สังคมตกผลึกทางความคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ แต่การประเมินความ
คืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์คงยังพูดไม่ได้ 
 และเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบในส่วนของส.ว. ด้วย ฟังจากการให้
สัมภาษณ์ของแกนหลัก ดูจะมุ่งเน้นไปในทางไม่เห็นด้วยที่จะให้มีส.ส.ร. ห้ามแก้เรื่องส.ว.ตามบทเฉพาะกาล เรื่องนี้คง
ต้องท าความเข้าใจร่วมกันว่าเมื่อครั้งรณรงค์เลือกตั้งเกือบทุกพรรคต่างชูนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั้งนั้น รัฐบาลเอง
ยังเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญบรรจุไว้เป็นนโยบายด้วย กระแสสังคมจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในเรื่องนี้ 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/RAY.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

53 

 

 
 
 
 
●แน่นอนต้องเริ่มแก้ที่มาตรา 256 แต่เสียงจากส.ว.ชัดเจนไม่เอาด้วย ต้องท าอย่างไรเพื่อน าไปสู่การแก้ไข 
 เท่าที่ทราบขณะนี้ประธานวุฒิสภาได้ออกมาให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และให้มีส.ส.ร. แม้จะพูดในนามส่วนตัวแต่ก็เหมือนส่งสัญญาณไปยังส.ว.
ท่านอ่ืนด้วย 
 หากพูดถึงตรรกะแล้วการแก้ไขมาตรา 256 ก็เป็นเหตุผลที่ต้องท า เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ท าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถท าได้เลย เหมือนกับเขียนรัฐธรรมนูญไว้เพ่ือไม่ให้แก้ไข ซึ่งผิด
หลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญที่ดี ที่ต้องให้มีลักษณะพลวัตรเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ของประเทศและของโลก 
ไม่ใช่หยุดนิ่ง 
 การที่ ส.ว.ออกมาตั้งแท่นที่จะไม่แก้มาตรา 256 ก็เหมือนกับการสร้างก าแพงกั้นเพ่ือไม่ให้เดินไปถึง
จุดหมาย ทั้งที่สังคมส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าควรเริ่มต้นที่การแก้ไขมาตรา 256 พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก็แสดงออก
ชัดเจนเรื่องดังกล่าว 
กรณีเช่นนี้ต้องให้กระแสสังคมช่วยเรียกร้องไปยังส.ว.อย่าขวางการแก้ไขมาตรา 256 เพราะเป็นการท าเพื่อมิให้เกิด
วิกฤตของชาติ และวิกฤตรัฐธรรมนูญในอนาคต และเป็นบันไดไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราอ่ืนๆ ได้ง่าย 
● ไทม์ไลน์การแก้ไขท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
 ต้องดูว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราใด เพราะตามมาตรา 256 (8) ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าถ้าแก้หมวด 1 บท
ทั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือแก้เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจของศาล 
องค์กรอิสระ ก่อนด าเนินการต้องให้มีการท าประชามติก่อน 
ดังนั้นถ้าจะให้แก้มาตรา 256 ก็ต้องจัดท าประชามติก่อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร แต่เม่ือมองในภาพรวมอาจ
ต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ก็อาจด าเนินการได้เร็วกว่านี้ 
● นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุจะไปชะงักตอนท าประชามติ เพราะกฎหมายประชามติไม่มีรองรับ 
 ก็ต้องถามว่าท่านเห็นว่าควรแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะนอกจากจะยกข้ออ้างเรื่องกฎหมายประชามติ
แล้ว ยังยกข้ออ้างเรื่องงบประมาณ การแก้รัฐธรรมนูญต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และกระแสเรียกร้องของ
ประชาชน 
 การอ้างเรื่องงบประมาณนั้นขอให้ท่านไปดูว่ารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแต่ละเรื่อง ที่ประชาชนมองว่าไม่
จ าเป็นไปกี่พัน กี่หมื่นล้าน แต่การที่จะใช้งบประมาณเพ่ือท าในเรื่องส าคัญ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท าไมจึงมองว่าไม่
คุ้มค่า การใช้งบประมาณเพ่ือให้ได้รัฐธรรมนูญที่ดี รัฐธรรมนูญของประชาชน เสียเงินเท่าไรก็ต้องยอม 
 ส่วนเรื่องกฎหมายประชามตินั้น จะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญก าหนดว่าให้ท าประชามติตามกฎหมายว่าด้วย
ประชามติ ดังนั้น หากตีความว่าต้องมีกฎหมายมารองรับประชามติ เรื่องนี้ก็ท าไม่ยาก 
นอกจากนั้น เคยมีพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ใช้บังคับ สภาสามารถเสนอร่าง
พ.ร.บ.ให้น ากฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับได้ โดยส่วนใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ยกเลิกไป เช่น ส่วนที่จ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจท าให้แล้วเสร็จในเวลาไม่
นานหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง 
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● คิดว่าที่สุดแล้วจะแก้ได้ส าเร็จหรือไม่ 
 คงไม่อาจพูดได้ว่าที่สุดแล้วจะแก้ได้หรือไม่ เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
ก าหนดไว้เข้มงวด โดยเฉพาะการต้องได้เสียง ส.ว.มาสนับสนุนนั้นดูเป็นเรื่องยาก กระแสหรือพลังของสังคมเป็นปัจจัย
ส าคัญ 
 นอกจากนี้รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ ส่วนการท าประชามติ
ไม่น่าห่วง เพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแก้ไข 
นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาว่าจะแก้ไขส่วนไหน อย่างไร เนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าจะเห็นด้วย
กับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านหรือไม่ โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา 256 เป็นประตูเปิดไปสู่การแก้ไข
มาตราอ่ืนๆ จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีต้องท าเป็นล าดับแรก 
● การชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาขณะนี้จะมีผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด 
 คิดว่ามีผลมาก เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา สังคมตอบ
รับการแสดงออกอย่างเห็นได้ชัด สื่อมวลชนให้ความสนใจ แม้แต่รัฐบาลก็ยังต้องฟัง จึงท าให้เห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวของ
นักเรียน นักศึกษานั้นมีพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความส าเร็จได้ 
 เราไม่เห็นภาพการแสดงพลังของนักเรียน นักศึกษา ในลักษณะนี้มานานแล้ว จึงถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ของสังคมที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาของบ้านเมือง รวมถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญ และออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จนถึงขั้นท าให้นายกฯ เปลี่ยนท่าทีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได ้
● หากไม่แก้คิดว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่ 
 เมื่อสังคมเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 มีปัญหาในแง่ความชอบธรรมในเรื่องที่มา และปัญหาใน
ส่วนของเนื้อหา และหลายฝ่ายแสดงพลังออกมาเรียกร้องเช่นนี้แล้ว หากไม่มีการแก้ไขคงจะไม่ได้แล้ว ปัญหาก็มีอยู่ว่า
การแก้ไขนั้นจะท าเหมือนอดเสียมิได้เท่านั้น หรือจะแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
หากแก้ไขแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่สังคมต้องการ ก็คงไม่ต่างกับการไม่แก้ไข ดังนั้น เมื่อปัญหาเดินมาถึง
จุดนี้แล้วจึงเป็นเรื่องยากที่รัฐบาลและส.ว. จะไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไข 
 เพราะตราบใดที่ข้อเรียกร้องของประชาชนไม่ได้รับการปฏิบัติ การเคลื่อนไหวเรียกร้องถือเป็นสิทธิอันชอบ
ธรรมที่จะด าเนินการ ซึ่งอาจบานปลายจนเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญขึ้นได้ จึงหวังว่าทุกฝ่ายต้องมีความจริงใจและร่วมมือกัน
ที่จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ส าเร็จ และเป็นไปตามเจตนาและความต้องการของประชาชน 
● ยังยืนยันที่จะให้แก้มาตรา 256 ให้มีส.ส.ร.มายกร่างท้ังฉบับ 
 การแก้มาตรา 256 จ าเป็นต้องท า ส่วนเหตุผลที่อยากให้มีส.ส.ร.เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจุดอ่อนเต็มไป
หมด ตั้งแต่ระบบเลือกตั้ง ที่มาของส.ว. ที่มาของนายกฯ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ไปจนถึงมาตราสุดท้าย
ที่ไปรับรองการกระท าของคสช.ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยกฎหมายตลอดกาล จนท าให้ตรวจสอบไม่ได้เลย 
แต่ละเรื่องโยงใยเกี่ยวพันกัน จึงควรแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และการมีส.ส.ร.คือมีตัวแทนประชาชนมายกร่าง 
รัฐธรรมนูญจึงมีที่มาจากประชาชน เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4761345 
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ลุงตู่ต้องชิงปฏิรูป-แก้ รธน.ก่อนถูกต้อนเข้ามุมอับ !? 
 
 
 
 
 
 
 
 
เวลานี้หากวัดกันตามกระแสจริงๆ ยังเชื่อว่า “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ยังยันสถานการณ์ได้อยู่ แต่ในระยะทางยาวมากกว่านี้ จะยัง “เอาอยู่” หรือไม่ ยังไม่อาจคาดเดาได้ซึ่ง “ตัวแปร” 
ส าคัญท่ีสุด ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเองนั่นแหละว่าจะเลือก “วิธีเดิน” แบบไหน 
แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มแล้วยังพอเห็นสัญญาณบวกในแบบ “ยืดหยุ่น” รู้จักลู่ตามลม ไม่ได้ 
 แข็งตึงแบบยอมหักไม่ยอมงอ สังเกตได้จากหลายครั้งที่เขาเกิดความผิดพลาด ทั้งค าพูดหรือการกระท า
บางอย่างในอดีต ก็ “รีบขอโทษ” หลายครั้งทั้งในและนอกสภา ซึ่งที่ผ่านมาหากมองย้อนอดีตพวกนักการเมืองที่อ้างว่า
ตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงนั่น น้อยครั้งที่จะเอ่ยค าขอโทษ พยายามเลี่ยงค าพูดไปมา หรือบางคนถึงขั้น
ใช้ค าว่า “ขออภัย” หรือเสียใจ แต่ไม่ยอมพูดค าว่าขอโทษ 
ส าหรับสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูเหมือน “ถูกจงใจ” จากบางกลุ่ม บางฝ่ายท าให้ร้อนแรงเพ่ิมมากข้ึนใน 
 เวลานี้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของบางกลุ่ม เช่น กลุ่ม “ประชาชนปลดแอก” ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก กลุ่ม 
“เยาวชนปลดแอก” หากสังเกตให้ดีก็เป็นการผสมกันระหว่างกลุ่มนักศึกษา เยาวชน ที่เคยเคลื่อนไหวในทางเดียวกับ 
อดีตพรรคอนาคตใหม่ และแกนน าของพรรคดังกล่าว เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นต้น 
และมีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย เป็นแนวร่วม 
แม้ว่าจะมีรายละเอียดข้างในที่ยิบย่อยออกมาอีก เช่น ทั้งสองพรรคดังกล่าวก็มีความพยายามเคลื่อนไหว 
 ในลักษณะแย่งชิงมวลชน รวมไปถึงในกลุ่มพวกนักศึกษาบางกลุ่ม ที่พยายามแทรกเข้าไปต่อต้านสถาบันฯ 
โดยกลุ่มหลังนี้หลายคนก็มองว่าเป็น “สาวก”หรือพวกที่ชื่นชมยกย่อง นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และนายปวิน ชัชวาล
พงศ์พันธุ์ นักวิชาการท่ีหลบหนีคดีอาญา มาตรา 112 ในต่างประเทศเวลานี้ 
แน่นอนว่า การเคลื่อนไหวจะเป็นการปลุกเร้าในหมู่เยาวชน ที่ถือว่าได้ผลไม่น้อยในแง่ที่ว่า มีการใช้สื่อ 
 โซเชียลฯควบคู่กันไปด้วย ทั้งการปล่อยข่าว การปลุกระดม การให้ข้อมูลที่เท็จบ้าง จริงบ้าง แต่เป้าหมาย
เพ่ือมุ่งเป้าโจมตีฝ่ายรัฐ รัฐบาล โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหลัก และรองลงมาเป็น “ลุงป้อม” พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงโจมตีฝ่ายความมั่นคง และกองทัพ จนกระทั่งมีการ“สอดแทรก”เข้า
มาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากกระแสสังคม หรือความต้องการของสังคมที่ในตอนแรกจะเป็นไปใน 
ลักษณะท่ีเริ่ม “หว่ันไหว” วิตกไปกับสถานการณ์ที่มีความพยายามปลุกเร้าขึ้นมาอย่างดุเดือดของพวกเยาวชน ที่ไม่
น้อยถูกป่ันออกมาตามกระแสโซเชียลฯ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเลยเถิด ถูกชักน าไปท่ีการมุ่งโจมตีสถาบันฯ จนท าให้เกิด
อาการชะงัก “กระแสตีกลับ” โดยเฉพาะผลจากการชุมนุม เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต จนท าให้ต้องปรับโหมดกันใหม่ 
 การชุมนุมวันที่ 16 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จึงหันกลับมาเน้นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ แก้ 
รัฐธรรมนูญ หยุดคุกคามประชาชน และ นายกฯยุบสภา หรือลาออก ซึ่งจะว่าไปแล้ว 3 ข้อหลักดังกล่าวนี้ หากพูดกันให้
ตรงจุด ก็เหมือนกับ “ข้อเรียกร้องของพรรคการเมือง” นั่นเอง โดยเฉพาะพรรคที่ต้องสูญเสีย และได้รับผลกระทบจาก
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 แน่นอนว่า พวกเขาเห็นว่าหากยังบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอีกนานเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสียเปรียบ  
โอกาสที่จะกลับมาชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลแทบไม่มีเลย ขณะเดียวกัน จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ แม้ว่าในหลายมาตรามี
ความก้าวหน้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่เข้มงวดในเรื่องการป้องกัน“นายทุน”หรือการครอบง าพรรค แต่
ด้วยบางมาตรา บางหมวด ที่ “อ่อนไหว” ต่อการปลุกเร้าได้ง่าย เช่น เกี่ยวกับที่มาของวุฒิสมาชิก หรือ ส.ว. จ านวน 250 
คน ที่มาจากการแต่งตั้งของ คสช. ในบทเฉพาะกาล 5 ปี ถูกเยาะเย้ยว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอ านาจ แม้ว่าใน
ความเป็นจริง ส.ว.ชุดนี้ ยังเหลือเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อีกเพียงแค่สองปีเศษ ก็ต้องพ้นไป 
และท่ีผ่านมาในการโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้ใช้เสียงของส.ว.มา 
 ช่วยโหวตแต่อย่างใด แต่ใช้เสียงของ ส.ส.จากสภาผู้แทนฯ ล้วนๆ ก็เอาชนะ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จาก
พรรคฝ่ายค้านในเวลานั้น แบบขาดลอย 
 อย่างไรก็ตาม ด้วยกระแสของ“เผด็จการ”ที่ก าลังถูกเร้ากันอย่างเต็มที่ ก็ยังได้ผลและในเรื่องดังกล่าวก็ยัง 
 พุ่งเป้าไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ “ผู้น าเผด็จการ” และเคลื่อนไหว ให้มีการท าลาย
เครื่องมือของเผด็จการ ทั้งในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือร่างใหม่ ซึ่งเป้าหมายหลักก็ยังเป็นการยุบทิ้ง ส.ว. แล้วให้
ยุบสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่ 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณากันในภาพรวมๆ แล้วยังถือว่าสถานการณ์ยังอยู่ในความควบคุมได้อยู่ โดยเฉพาะ 
 ยังอยู่ในกรอบของการเดินเครื่อง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทุกพรรคก าลังเสนอขอแก้ไข และที่ส าคัญ ยังได้รับ
ไฟเขียวจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้เป็นเรื่องของสภาไปว่ากันมา รวมไปถึงแนโน้มที่รัฐบาลจะเสนอร่างแก้ไข
เข้าสภา หลังจากที่มีข้อสรุป และข้อเสนอออกมาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มี นายพีระ
พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ที่คาดว่าในราวปลายเดือนนี้ จะสรุปและเสนอรัฐบาลและสภาไม่เกินต้นเดือนหน้า 
โดยความหมายตรงกันในเวลานี้ ก็คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนจะเป็นแบบรายมาตรา ที่มองว่าไม่เป็น 
 ประชาธิปไตย และมีปัญหา เพ่ือความรวดเร็วและมีความเป็นไปได้มากกว่ากับการแก้ไข มาตรา 256 เพ่ือ
เปิดประตูสู่การมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มีเส้นทางยุ่งยาก และเสี่ยงเกิดวิกฤตระหว่างทางได้ตลอดเวลา ว่าจะร่าง
กันออกมาแบบไหน 
แต่เอาเป็นว่า จากท่าทีท่ีเห็นในวันนี้ของ “ลุงตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เชื่อว่าจะต้องมีความ 
ยืดหยุ่น ที่ส าคัญไม่ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถควบคุมกระแสไม่ให้บานปลายได้พอสมควร แต่หาก
ให้โดดเด่นไปกว่านั้นก็ต้อง “ชิงน า” ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังในคราวเดียวกันพ่วงไปด้วย โดยเฉพาะ
การปฏิรูปต ารวจกับอัยการ ที่มีภาพลักษณ์เป็นลบอยู่ในเวลานี้ หากจริงจังก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นบวก ได้รับเสียง
สนับสนุนได้อีกก็เป็นได้ !! 
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โลกสวยในมือใคร? 
 
 
 
 
 
 
 แก้รัฐธรรมนูญ วงจรวนกลับ เริ่มต้นการจัดตั้งรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ร่วมด้วย
พรรคการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าทุกฉบับที่ผ่าน
มาผลที่ออกมาจึงเป็นอย่างนี้ 
 ด้วยเงื่อนไขและความจ าเป็นพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนน าก็จริง แต่ด้วยเสียงสนับสนุนที่เรียกกว่า “ปริ่ม
น้ า”อ านาจการต่อรองจึงไปอยู่ที่พรรคร่วมอันได้แก่ ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย ทั้งโควตากระทรวงและแนวนโยบายที่
ทุกพรรคต่างก็ต้องการให้บรรจุเป็น “นโยบายรัฐบาล” เพราะต่างก็หาเสียงเอาไว้สุดท้ายก็ต้องจับมาย าจากพรรคนั้นนิด 
พรรคนี้หน่อยกล้อมแกล้มกันไปมิฉะนั้นตั้งรัฐบาลไม่ได้ 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการต่อรองกันซึ่งประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าจะต้องบรรจุไว้ใน
นโยบาย“ภูมิใจไทย” นั้นต้องการเป็นรัฐบาลยิ่งได้ส่วนแบ่งโควตากระทรวงที่พึงพอใจและไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนี้
เท่าใดนัก“พลังประชารัฐ” ไม่ต้องพูดถึงเพราะรัฐธรรมนูญปี 60 นั้นแกนน าคนส าคัญก็บอกต่อสังคมอย่างชัดเจน 
 ท านอง “เพ่ือพวกเรา”...แนวคิดที่จะให้มีการแก้ไขจึงไม่ได้อยู่ในทิศทางอยู่แล้ว แต่ด้วยสมการการเมือง
ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมจึงต้องยินยอมให้บรรจุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วยนั่นท าให้ทุก
อย่างจบสามารถตั้งรัฐบาลได้ด้วยความทุลักทุเล“พลังประชารัฐ” นั้นนอกจากมีเสียงมากท่ีสุดในรัฐบาลแล้วยังมีบุคคล 3 
คน ที่เป็นหัวขบวนส าคัญภายใต้ “พ่ีน้อง 3 ป.” 
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาสาเป็นนายกฯต่อแม้จะไม่ได้สังกัดพรรคเช่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแต่ด ารงตนเป็นผู้จัดการรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ยืนอยู่ข้างหลังใน
ต าแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยในพรรคนั้นได้ส่ง “นอมินี” กลุ่ม 4 กุมาร ภายใต้สังกัด “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เข้าไป
ควบคุมด้วยต าแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรค“พ่ีใหญ่” ถือว่าเป็นผู้มากบารมีเป็น
ผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลัง 
 สุดท้ายก็สามารถผลักดันให้พรรคเติบใหญ่จนมีเสียงสนับสนุนด้วยวิธีการ “แจกกล้วย” ท าให้เสียง
สนับสนุนพ้นปริ่มน้ าได้อย่างสบายๆแต่เมื่อจบงานใหญ่ได้เรียบร้อยตามปรารถนา  “สมคิด 4 กุมาร” ก็ถูกเขี่ยทิ้งเพราะ
ไม่มีความจ าเป็นแล้วจากนั้นก็เข้าไปยึดครองอย่างเต็มตัวและมองไปข้างหน้าว่าจะสามารถครองอ านาจต่อไปได้อย่าง
ยาวนานด้วยสูตรส าเร็จที่มีองค์ประกอบส าคัญคือการเมืองและกองทัพต ารวจ เป็นพนังทองแดงก าแพงเหล็กค้ าจุนอยู่ก็
สนุกครึกครื้นกันตามประสา “ผู้มีอ านาจ” ที่ก าลังเหลิงหลงอย่างที่ว่ากันแหละ...เมื่ออ านาจบังตาก็มองทุกอย่างเป็นโลก
สวยไปหมดละเลยความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม วันนี้อย่าว่าแต่เรื่องรัฐธรรมนูญที่จะต้องจ ายอมแก้ไข“3 ป.” เองก็
เถอะจะผ่ามรสุมไปได้สักกี่น้ า? 
“สายล่อฟ้า” 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000086482


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

58 

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1916279  
 
 
 
 
24 ส.ค. 2563 05:05 น. 
พิสูจน์ภาวะผู้น า : เร่งหาทางออกปลดล็อกวิกฤติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไปอยู่ประเทศไหนดี อยู่ประเทศไทยต่อต้องเปลี่ยนแปลง นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร บอกถึงสองหัวข้อที่
ม็อบปลดแอกเอ่ยถึงเสมอ 
 ถึงเวลาซีเรียสของผู้มีอ านาจควรเปิดใจรับฟังจริงๆ ในนาม กมธ.นอกจากติดตามเรื่องนี้ ยังเกาะติดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งไม่มีการเลือกตั้งมาเกือบ 10 ปี และยังมีกฎหมายที่ไปล็อกไม่ให้เกิดการเลือกตั้งที่อิสระ จึงตั้งคณะอนุ 
กมธ.การเลือกตั้งขึ้นมาศึกษา รวมถึงพิจารณาระเบิดที่ คสช.ท าไว้ตั้งแต่ปี 57-60 เกี่ยวข้องในหลายๆเรื่อง กฎหมายไม่
เปิดให้ประชาชนเข้ามาตัดสินใจในโครงการที่กระทบต่อชีวิตและผลประโยชน์ของตัวเองร่วมกับรัฐ 
 กรณีแบบนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเยอะมาก จนตั้งคณะอนุ กมธ.ศึกษา พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อนโยบายสาธารณะ ใช้กฎหมายไปเพ่ิมพลังให้ประชาชนสุดท้ายต้องแก้รัฐธรรมนูญ (รธน.) เปิดประตูสู่การ
แก้ปัญหาย่อยๆทั่วประเทศยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับในสมัย คสช.ลิดรอนสิทธิประชาชน อาทิ  พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
พ.ร.บ.ชุมนุม สาธารณะ พ.ร.บ.ประชามติ กลายเป็นเครื่องมือก าจัดคนเห็นต่างควรรื้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการเมืองเช่นเดียวกับการชุมนุม ได้เกาะติดตั้งแต่แฟลชม็อบก่อนโควิด โดยดูว่าม็อบถูกคุกคามจากอ านาจรัฐ
หรือไม่ ต่อมาเชิญผู้บริหารระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาบางแห่งมาชี้แจง หลังมีกระแสข่าวไม่ให้นักเรียนแสดงออก ทุกคน
รับปากว่าเปิดเทอม จะจัดพ้ืนที่ให้แสดงออก ปรากฏเมื่อเปิดเทอมไม่เป็นไปตามที่รับปากเอาไว้โดยหลักการแสดงออก 
การชุมนุม การแสดงความคิดเห็น ถ้าถูกละเมิด กมธ.จะปกป้อง เชิญมาชี้แจงและมีค าแนะน าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมได้เชิญตัวแทนนักศึกษาทั่วประเทศมาเรียบร้อย เพ่ือชี้แจงต่อ กมธ. มาถึงสภาฯแล้ว แต่ประชุมไม่ได้ ติดการแพร่
ระบาดของโควิดพอดีข้อเรียกร้องช่วงนั้นและข้อเรียกร้องช่วงนี้ เป็นหนังคนละม้วน เกิดจากความกดดัน ความอยุติธรรม
ที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างประเด็นเหล่านี้มันถูกศึกษาเพ่ิมเติมอีกหลายเดือน มีกรณีนายวันเฉลิม สัตย์
ศักดิ์สิทธิ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกอุ้มหาย ข้อเสนอที่แหลมคมของนายอานนท์ น าภา ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ บริบทการเมืองเปลี่ยนความขัดแย้งควรสิ้นสุดในรอบนี้ เพราะเศรษฐกิจเสียหาย 
ประชาธิปไตยถดถอย 
 หากย้อนกลับไปใกล้เคียงเหตุการณ์ปี 35 มีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้มีอ านาจสั่งปราบปราม รัฐบาลถึงยอม
เจรจา ตั้ง ส.ส.ร. น าไปสู่การร่าง รธน.ม็อบครั้งนี้มันมีความพิเศษ ลามไปถึงระดับโรงเรียนมัธยม ไม่เหมือนบริบท  
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1916279
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การเมืองปี 35 ซึ่งเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ผู้ใหญ่ที่ผ่านการต่อสู้ในเดือนตุลามารวมตัวกันรอบนี้เป็นผลผลิตความ
ขัดแย้งตั้งแต่ 10 ปีที่ผ่านมาวันนี้ไม่จ าเป็นต้องปราบปรามผู้ชุมนุม ถึงเวลาเปิดการเจรจาในส่วน กมธ.พยายามไปรับฟัง 
โดยกระจายไปสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ชุมนุม พร้อมดูแลปกป้องสิทธิเสรีภาพ หากนักเรียนถูกคุกคาม อาจเกิดจากอาจารย์
คุกคาม หรือมีใครไปคุกคามอาจารย์ เพ่ือให้คุกคามนักเรียนต่อ ปมนี้ต้องตรวจสอบ โดยเปิดให้ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆมายัง กมธ.พร้อมเตรียมเชิญสื่อมวลชนมาพูดถึงบทบาทในการน าเสนอความจริง ในช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้ตอนนี้หมด
เวลาอ้างข้อเรียกร้องของนักศึกษาฟังไม่ได้ ถึงอย่างไรก็ต้องรับฟังผ่าน กมธ. เป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัย ถกเถียงอย่างเสรีถึง
เหตุผลแต่ละข้อคืออะไร ท าไมถึงคิดว่าจะท าให้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมบูรณ์ขึ้นถ้าเวที
สภาฯไม่อดทนฟัง ไปคาดหวังให้สังคมฟังก็ไม่ได้ 
 ในวันพุธที่ 26 ส.ค.นี้ เวลา 13.00-15.00 น. ได้เชิญกลุ่มประชาชน ปลดแอก ธรรมศาสตร์และการชุมนุม 
ภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย กลุ่มอาชีวะรักชาติรักประเทศไทย เรื่องที่พูดคุยเยอะมาก เน้นชวนคุยการยกร่าง รธน.
ใหม่ ข้อเสนอของนักศึกษาควรมีกระบวนการอย่างไรให้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในสภาร่ าง รธน. (ส.ส.ร.) ด้วยบาง
พรรคเสนอร่างแก้ไข รธน. โดยห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2 แต่ถ้าข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับหมวด 1 หมวด 2 ว่าควร
ปรับปรุงถ้อยค าอย่างไรบ้างไหม เพ่ือให้ข้อเรียกร้องถูกบรรจุลงใน รธน.หรือมีคนบางกลุ่มมีความเป็นห่วงจะไปล้มล้าง 
ควรหาทางออกท าอย่างไรให้คนกลุ่มดังกล่าวสบายใจต่อ รธน.ฉบับนี้ท าอย่างไรถึงส่งต่อให้ ส.ส.ร. ได้ เช่น ภาคประชา
ชนกลุ่มไหนต้องเข้ามาบ้าง ไม่ใช่มีเลือกตั้ง ส.ส.ร.พอเป็นพิธี สุดท้ายเนื้อหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด และการร่าง 
รธน.ต้องไม่ปาหี่ แก้เฉพาะที่ฝ่ายการเมือง ได้ประโยชน์โดยเฉพาะก่อนเสนอรูปแบบ ส.ส.ร.ควรเปิดให้ประชาชนถกเถียง
อย่างถึงพริกถึงขิงและกว้างขวางที่สุด ในที่สุดอีก 1 เดือนข้างหน้า ม็อบปลดแอกก็มีหัวเรื่องรูปแบบ ส.ส.ร.อย่างนี้ยอม
หรือไม่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับสภาฯ ผ่านบทสนทนาทางการเมืองรูปแบบที่ กมธ.ส่งคนไปสังเกตการ
ชุมนุมเป็นอย่างไร นายปดิพัทธ์บอกว่า ใช้ทั้งชุดท า มีนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ และเป็น กมธ.วิสามัญพิจารณา
รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภาฯ ท าหน้าที่นี้อยู่แล้ว และพยายามไม่ท างานซ้ าซ้อนกับ กมธ.ชุด
อ่ืนๆเรารับฟังผ่านทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ แล้วน าประเด็นเข้าหารือใน กมธ. เช่น สื่อท าหน้าที่ไม่เป็นอิสระ ผู้ชุมนุมถูกตัด
สัญญาณโทรศัพท์ ก็น าเรื่องนี้มาหารือบทบาทของรัฐบาลและรัฐสภาช้าไปอย่างไรต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นายปดิพัทธ์ 
ในฐานะ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล บอกว่า มีความพยายามผูกปมการยุบสภาฯและแก้ รธน.เข้าด้วยกัน 
 โดยแก้ รธน.ให้มี ส.ส.ร.คงใช้เวลาประมาณ 2 ปี จนรัฐบาลอยู่ครบเทอมได้ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่
เปลี่ยน เห็นได้จากค าพูดที่ระบุว่าหากยุบสภาฯ วุฒิสภายังอยู่ มีอ านาจโหวตนายกฯใหม่ได้อีกฉะนั้นยุบสภาฯไม่มี
ประโยชน์ เป็นเดดล็อกที่พรรคก้าวไกลมองว่าต้องแยกออกจากกัน รัฐบาลที่บริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ อยู่ต่อไป
โดยอ้างว่าร่าง รธน.ยังไม่เสร็จ ไม่ได้ควรประเดิมแก้ รธน.ตัดอ านาจ ส.ว.ไม่ให้โหวตเลือกนายกฯยกเลิกการรับรองบรรดา
ประกาศ ค าสั่ง การกระท าของ คสช. 
 เปิดประตูให้มี ส.ส.ร.ก่อนยุบสภาฯและเลือกตั้งตาม รธน.ปี 60เชื่อว่าผู้ชุมนุมก็สบายใจ แต่วันนี้ต้องฟัง
นายกฯว่าพร้อมหรือยัง หากจริงใจและรับฟังก็แก้ รธน.หากม็อบไม่ได้รับค าตอบคงยกระดับการชุมนุมต่อไปอย่าลืมว่า
วันนี้สถานการณ์การเมืองไม่มีใครมองยาวๆได้ อย่าง พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ใกล้เกษียณแล้วจะเอาอย่างไร
ต่อ บรรดารอง ผบ.ทบ.วิ่งจ๊อกกิ้งดูโหงวเฮ้งก่อนขึ้น ผบ.ทบ. รัฐบาลแตกคอกันเองหรือไม่ท าไมพรรคก้าวไกลถูกตั้ง
ค าถามว่าอยู่เบื้องหลังม็อบปลดแอก นายปดิพัทธ์บอกว่า ม็อบถามพรรคการเมืองว่าตามความคิดม็อบทันหรือไม่ แล้ว
คิดว่าเราอยู่เบื้องหลังได้หรือ ตอนนี้โซเชียลมีเดียแทรกแซงการเคลื่อนไหวเรียบร้อยหมดมายาคติว่ามีคนสั่งจากดูไบ จาก
ไทยซัมมิตม็อบด่าเราด้วยหากไปสั่งเขาบอกได้เลยถ้าเราตามม็อบไม่ทันประชาชนพิพากษาพรรคการเมืองแน่. 
ทีมการเมือง 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1916189 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1916189
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วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - 08:33 น. 
09.00 INDEX: จากเรือด าน้ า ถึงรัฐธรรมนูญ วิถีด าเนิน คนละเรื่องเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรณีของ “เรือด าน้ า” ก าลงัทดสอบอ านาจและบารมีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันมี พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นฐานก าลังอย่างส าคัญ ชัยชนะที่ได้มาในชั้น “อนุกรรมาธิการ” ยังมิได้เป็นปัจจัยชี้ขาดอย่าง
แท้จริงชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ขั้น “กรรมาธิการ”และพลันที่มีการลงมติในชั้น “กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” นั่นแหละ ที่แต่ละโฉมหน้าของพรรคการเมืองจะปรากฏ
ที่ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนั้นเป็นความไม่เห็นด้วยในทางส่วนตัว หรือว่าเป็นความไม่
เห็นด้วยในฐานะของรองหัวหน้าพรรคหากสามารถอาศัยพลังของรองหัวหน้าพรรคให้เป็น “มติพรรค” ออกมาได้กรณี
ของ “เรือด าน้ า” ก็จะต้องแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนเป็นการแขวนงบประมาณแทนที่จะเดินหน้าซื้อ 
 ไม่เพียงแต่กรณีของ “เรือด าน้ า” เท่านั้น อีกกรณีหนึ่งซึ่งก าลังพิสูจน์ ทราบธาตุแท้และความเป็นจริงของ
แต่ละพรรคการเมืองว่ามีทิศทาง อย่างไร นั่นก็คือ กรณีการแก้ไข “รัฐธรรมนูญ”เพียงความเห็นชอบว่าจะเสนอให้มีการ
เปิดประตูการแก้ไขผ่าน มาตรา 256 อาจฟังดูหะรูหะราอย่างยิ่งในทางการเมือง ไม่ว่าจะมอง ผ่านพรรคพลังประชารัฐ 
พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์แต่ที่ส าคัญมากยิ่งกว่าก็คือ รายละเอียดของการเหยียบบาทก้าวไปสู่การจัดตั้ง
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ “สสร.” นั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ เมื่อใดที่มีการเสนอรายละเอียดอันเป็นองค์ประกอบ แห่งสสร.ออกมา เมื่อนั้นความเป็นจริงก็จะเผยแสดง
เผยแสดงว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแบบไหน แก้ไขแบบปะผุ หรือว่าต้องการยกร่างขึ้นใหม่ให้เป็นประชาธิปไตย 
 น่ายินดีที่โลกโซเชียลได้น าเอาแต่ละค าพูดของคนส าคัญในแต่ละพรรคการเมืองออกมาตอกย้ า  ไม่ว่าพลัง
ประชารัฐ ภูมิใจไทย หรือประชาธิปัตย์อย่างน้อยก็ท าให้สังคมรับรู้ว่าท่าทีต่อ “รัฐธรรมนูญ” ของแต่ละพรรคเป็นอย่างไร
เมื่อท่านพูดคนจะฟัง เมื่อท่านลงมือท าคนจะเชื่อ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2319627 
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24 สิงหาคม 2563  
กม 2 ชั้น 'เสี่ยหนู-บิ๊กเน' โหนกระแสแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ถูกหยิบไปเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของ “ม็อบนักศึกษา” ท าให้ รัฐบาล-พรรค
การเมือง 
  หยิบการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเงื่อนไข ยื้อเวลา-ต่อลมหายใจ ทุกองคาพยพต่างเสนอให้คัดเลือก-จัดตั้ง 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา  อย่างพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่น าโดย “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภท. ขอโหนกระแสแก้รัฐธรรมนูญกับเขาด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มี
วี่แววว่า “พรรคสีน้ าเงิน” จะเอาจริงเอาจังสักเท่าไร เพราะมัวแต่ส่งเสริมนโยบาย “กัญชาเสรี” ตามที่หาเสียงเอาไว้ 
“เสี่ยหนู” ที่มี “บิ๊กเน” เนวิน ชิดชอบ ผู้มีบารมีตัวจริงของพรรคภท. คอยวางเกมการเมืองให้เดินตาม มองขาดว่าหาก
พรรคภท.ไม่โหนกระแสแก้รัฐธรรมนูญ อาจจะท าให้พรรคตกขบวนรถไฟสายประชาชนเอาได้ จึงต้องจัดฉากเล่นใหญ่
เกณฑ์ ส.ส.ทุกคน มาเป็นยืนร่วมฉากแถลงจุดยืนชัดเจน แม้ “เสี่ยหนู” ขึงขังเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภท. และ
เตรียมผลักดันเข้าสู่การพิจารณา แต่จับกันได้ไล่กันทันว่าแค่ชงแก้เก้อ ฉากต่อไปของพรรคภท.คือ ลู่ลม-ตามน้ า ยึดเอา
ร่างแก้รัฐธรรมนูญของ “วิปรัฐบาล-พรรคร่วมรัฐบาล” จึงอย่าตื่นเต้นกับบทท่ี “เสี่ยหนู” เซ็ตขึ้นมา 
 ทว่าเกมของ “เสี่ยหนู-บิ๊กเน” ไม่ใช่แค่ชั้นเดียว วางบทยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หลังมีกระแสข่าวว่า 
หากมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งหน้า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี รมว.กลาโหม อยากได้
กระทรวงเศรษฐกิจกลับมาดูแล หวยล็อกเป้าไปที่ กระทรวงคมนาคม ของพรรคภท. และกระทรวงพาณิชย์ ของพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) เมื่อเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเข้าทาง “เสี่ยหนู-บิ๊กเน” วางแผน 2 ชั้น ส่งสัญญาณขู่ “บิ๊กตู่” หาก
ถึงทางตันจริงๆพรรคภท.พร้อมแยกทางไม่ร่วม “รัฐบาลเรือเหล็ก”ฟันธงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ “พรรคภูมิใจ
ไทย” โดนตีตก ก่อนหันไปสนับสนุนร่างแก้ไขของ “พรรคร่วมรัฐบาล” อย่างแน่นอน 
 
 หมัดเมา 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894834?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894834?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894834?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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24 ส.ค. 2563-10:03 น. 
ไทม์ไลน์-จุดยืนแก้รธน.ฉบับก้าวไกล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไทม์ไลน์-จุดยืนแก้รธน.ฉบับก้าวไกล - นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล เปิดใจถึงแนว
ทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ของพรรคก้าวไกล ทั้งการแก้ไขมาตรา 256 การตั้งส.ส.ร. รวมถึงไทม์ไลน์ในการยก
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ควรจะเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 
ความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ฝ่ายค้านเสนอให้แก้รายมาตราประกอบกับการแก้ทั้งฉบับไปด้วย สิ่งที่ควรท าแรกสุดคือ ต้องแก้เพ่ือเปิด
ช่องในการแก้ทั้งฉบับคู่ขนานกันไปได้ รัฐธรรมนูญแต่ละมาตราร้อยเรียงกันเป็นระบบ ถ้าจะให้ระบบสมบูรณ์จริงๆ 
จ าเป็นต้องรื้อใหม่ เราต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความชอบธรรมทางการเมือง และเป็นระเบิดเวลาที่สะสม
ปัญหาไว้เยอะมาก เพ่ือเลี่ยงไม่ให้การเมืองสู่ทางตันจนเกิดวิกฤต เราต้องท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และหาทางแก้ที่ไม่ให้
ใช้เวลามากเกินไป 
 จุดยืนของพรรคก้าวไกลตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 3 เรื่อง คือ 
  1.ต้องการแก้ไขท้ังฉบับ โดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา 
 2.ปิดสวิตช์ ส.ว. ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับส.ว.ในมาตรา 269-272 โดยมาตรา 269 ว่าด้วยเรื่องการ
มีส.ว. 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก้าวไกลเสนอให้ยกเลิกมาตรานี้ แต่ไม่ได้ให้
ยกเลิกระบบส.ว. เพียงแต่ให้เปลี่ยนไปใช้ส.ว.ตามมาตราปกติ ด้วยการเลือกส.ว.ขึ้นใหม่ตามกลุ่มอาชีพตามมาตรา 107 
ภายใน 60 วัน หลังจากยกเลิกมาตรา 269 ไปแล้ว มาตรา 270-271 ว่าด้วยการออกกฎหมายปฏิรูปประเทศ และ
สุดท้ายที่เป็นประเด็นส าคัญท่ีสุด คือมาตรา 272 บทเฉพาะกาล ที่ให้ อ านาจส.ว.มาร่วมเลือกนายกฯ ด้วย 
 3.ยกเลิกมาตรา 279 ในบทเฉพาะกาล พรรคก้าวไกลเสนอให้แก้ไข เพ่ือยกเลิกการรับรองประกาศ
ค าสั่งคสช. และการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศคสช.ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ยกเลิกการรับรองให้ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะการรับรองให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติแบบนี้ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบประกาศค าสั่ง
ของคสช.ได้ เช่น คนที่ถูกจับกุมด าเนินคดีภายใต้ประกาศ ค าสั่งคสช. เมื่อยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาต่อสู้ศาลจะ 
ไม่รับฟัง เพราะอ้างว่าค าสั่งของคสช.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว รวมถึงการกระท าที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ก็ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_25%E0%B8%AA%E0%B8%8463.jpg
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 กล่าวคือเป็นการดึงให้ค าสั่งประกาศคสช.สามารถตรวจสอบได้ตามรัฐธรรมนูญปกติ เพราะการรับรองให้
ชอบโดยอัตโนมัติท าให้ตัวรัฐธรรมนูญเนื้อในจริงๆ ไม่สามารถท างานได้ เพราะถูกบทเฉพาะกาลท าลายไปหมด  โดย
พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติแก้ไขมาตราเหล่านี้ในสัปดาห์นี้ พร้อมยื่นแก้ไขมาตรา 159 ด้วย หากมีเหตุให้เลือกนายกฯ 
ครั้งต่อไป ในระหว่างที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ ควรคลายล็อกไม่ให้การเลือกนายกฯ ต้องมาจากบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองเท่านั้น เพราะมีจ ากัดและควรเลือกนายกฯ จากส.ส.ในสภาได้ด้วย เพื่อไม่ให้มีการเลือกนายกฯ จากคนนอก 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯฝ่ายกฎหมาย ระบุการแก้ไขอาจต้องชะงักในขั้นตอนการท าประชามติ เพราะไม่มี
กฎหมายรองรับ 
 ตรงนี้พรรคก้าวไกลเห็นต่าง คนอาจจะสับสนกับกฎหมายประชามติตอนที่ท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
อันนั้นเป็นกฎหมายที่ออกมาเฉพาะการท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2560 เท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว เรามีพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ท าประชามติอยู่ในฉบับปี 2552 ซึ่งออกมาตามรัฐธรรมนูญปี 2550 กฎหมายประชามติปี 2552 ตอนนี้ยังไม่ได้ยกเลิก 
ยังใช้งานได้อยู่ ดังนั้น ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ก าหนดไว้ว่าต้องท าประชามติก่อนทูลเกล้าฯ ก็สามารถหยิบ
กฎหมายประชามติปี 2552 มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้มีกฎหมายประชามติฉบับใหม่ เพราะเป็นกฎหมายการที่รองรับ
การท าประชามติเป็นกรณีทั่วไปซึ่งใช้กับกรณีใดก็ได้ หรือหากจะมีกฎหมายประชามติฉบับใหม่ก็สามารถเร่งรัดได้เลย 
คิดว่าที่สุดแล้วจะแก้ได้ส าเร็จหรือไม่ 
 สถานการณ์จนถึงตอนนี้ มีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะสังคมหลายส่วนเพ่ิง
ตระหนักแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปมของความขัดแย้งทางการเมืองจริงๆ ถ้าไม่แก้ไขจะท าให้การเมืองเดินสู่ทางตัน
และประเทศเดินหน้าไม่ได้ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด ท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งไม่ควร ให้มีปัญหาทาง
การเมืองมาท าให้ประเทศขยับไปไหนไม่ได้ซ้ า กว่าเก่า 
ส.ส.ร.ควรมีลักษณะเช่นไรถึงจะรับฟังความเห็นได้จากทุกภาคส่วน 
 ถ้าดูจากตัวแบบในการท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ตอนนั้นส.ส.ร.ก็เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน
ทั่วประเทศท้ังกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก แล้วประมวลความเห็นต่างๆ เข้ามาหาจุดร่วมให้ได้มากท่ีสุด เข้ามาเป็นเนื้อหาหลักใน
การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญ โดยส.ส.ร. ที่ฝ่ายค้านเสนอในครั้งนี้ มีความต่างจากส.ส.ร.ครั้งก่อน 
 โดยโมเดลส.ส.ร.ใหม่ที่เราเสนอนั้น ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากแต่ละจังหวัด โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วน
ของประชากรแต่ละจังหวัด จะท าให้เสียงไม่ไปกองอยู่กับเสียงฝั่งใดฝั่งหนึ่ง จังหวัดใดที่มีส.ส.ร.ได้หลายคน ก็เป็นไปได้ที่
จะมีส.ส.ร.มาจากตัวแทนความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันไป ไม่ผูกขาดอยู่กับเสียงข้างมากปีกใด ปีกหนึ่ง และไม่ควร
มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม หรือมาจาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากวิธีพิเศษ เพราะสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะมีอิทธิพลเหนือส.ส.ร.จากการเลือกตั้งที่จะกลายเป็นไม้ประดับและถูกครอบง า 
 เมื่อมีส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงจากทั่วประเทศ 200 คน ส.ส.ร.จะตั้งกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญอีกชุดหนึ่ง 
ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มารวมกันก็เป็นกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ โดยอยู่ภายใต้กรอบที่ส.ส.ร.ชุดใหญ่
ก าหนด ซึ่งฝ่ายค้านเสนอให้ใช้เวลา 120 วัน ในการร่างรับฟังความคิดเห็น 
 นอกจากนี้พรรคก้าวไกลเสนอว่าควรลดอายุของผู้ที่จะมาเป็นส.ส.ร.เป็น 18 ปีขึ้นไป สามารถลงสมัคร
เลือกตั้งเพ่ือเป็นส.ส.ร.ได้ เพราะเราเห็นว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญที่รวบรวมความเห็นของคนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด 
ควรจะมีเสียงของคนหลายรุ่น เพราะเยาวชนที่มีอายุ 18 ปี สามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าอยากเห็นอนาคตและการ
เมืองไทยเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ต้องแยกให้ออกว่าเขา ไม่ได้มาเป็นสภานิติบัญญัติ มาบริหารอะไร แต่เราต้องการความ เห็น
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ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอนาคตประเทศไทยอย่างไร ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ คนที่
ใช้ก็คือคนรุ่นใหม่ 
 
 
 
ไทม์ไลน์การแก้ไขท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
 เดิมรัฐบาลกับส.ว.พยายามจะบอกว่า ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญก็ยินดีพิจารณา โดยให้เริ่มแก้ในสมัยประชุม
หน้าเดือนพ.ย. ส าหรับฝ่ายค้านเห็นว่าในหลายเรื่องควรแก้ในล าดับต้นๆ ท าได้เลยในสมัยประชุมนี้ ถ้าตั้งใจจะท าจริงๆ 
เพ่ือแกะปมวิกฤตทางการเมืองที่ตึงเครียดอยู่ เริ่มจากมาตรา 256 และตั้งส.ส.ร. 
 ถ้าท าเร่งรัดกันจริงๆ ผมคิดว่าทันภายใน 1 เดือน 3 วาระ หรือถ้าไม่ทันจริงๆ ก็เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ 
พอเสร็จแล้วก็ท าประชามติ แต่การท าประชามติไม่จ าเป็นต้องใช้เวลานานมาก ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจริงใจแค่ไหน หรือหากมี
การยุบสภาหลังจากนี้จะให้ไปท าประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งส.ส.ก็ได้ แต่เราก าหนดไม่ได้ว่าจะยุบสภาเมื่อใด จะได้
ประหยัดงบประมาณคือ เลือกส.ส.และเลือกส.ส.ร.ไปเลย 
 หากร่างที่เราเสนอ ปรับแก้มาตรา 256 และส.ส.ร.ผ่านวาระ 3 ผมคิดว่าไม่ควรใช้เวลาเกิน 60 วันในการ
ท าประชามติ เพราะเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน สิ่งที่ควรต้องพิจารณาคือโมเดลของส.ส.ร.นี้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าให้มีการ
จัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เมื่อประชามติผ่านก็ทูลเกล้าฯ จากนั้นในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่เราเสนอว่า
หลังจากทูลเกล้าฯ แล้ว ภายใน 30 วันก็ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ก าหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ร. 
 ส่วนระยะเวลาตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ไม่ควรเกิน 60 วัน พอตั้งส.ส.ร.ได้ ก็ให้เวลาท างาน 
120 วัน พอร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเสร็จ ให้จัดท าประชามติอีกครั้ง ว่าประชาชนเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับส.ส.ร.นี้
หรือไม่ ซึ่งก าหนดให้การจัดท าประชามติไม่เกิน 60 วัน แต่ไม่น้อยกว่า 45 วัน หลังจากประธานรัฐสภารับร่าง
รัฐธรรมนูญแล้ว และถ้าประชามติผ่านก็ข้ึนทูลเกล้าฯ โดยรวมแล้ว ถ้าเราเร่งรัดกันจริงๆ แล้วใช้เวลาไม่ถึง 1 ปีในการท า 
นอกจากการลงประชามติอันนี้แล้วซึ่งต้องใช้เวลานาน ในสมัยประชุมนี้เรายังเห็นว่าเราจะแก้เรื่องส.ว. ยกเลิกบทเฉพาะ
กาล ซึ่งไม่ต้องท าประชามติเลย เข้าวาระ 1 ถ้าเห็นด้วยในหลักการก็ไปพิจารณาในวาระ 2 และ 3 สิ่งนี้สามารถจบ
ภายใน 1 เดือน ฉะนั้น การยกเลิกส.ว.ที่มาจากคสช. การยกเลิก อ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ การยกเลิกการรับรอง
ประกาศค าสั่งคสช. ให้ชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งหมดเม่ือผ่านสภา แล้ว 3 วาระ ก็มีผลได้เลยโดยไม่ต้องท าประชามติ 
 การยกเลิกอ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯมีความส าคัญ ถ้าเราผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ได้ คือมาตรา 272 ถ้า
ยกเลิกไปได้ มันเท่ากับว่าหลังจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่านายกฯลาออกหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 
แม้เราจะยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เราก็จะไม่มีเสียง 250 ส.ว. มาร่วมเลือกนายกฯ แล้ว ปมการเมืองมันคลี่คลายไป
ได้ในระดับหนึ่ง 
 หากตรงนี้แก้แล้ว เมื่อเปิดประชุมสภาสมัยหน้า ใครหรือพรรคใดอยากจะแก้บางมาตราใดก่อนก็ท าได้ เช่น 
อยากจะเสนอแก้ระบบการเลือกตั้ง ก็ทยอยแก้ได้ระหว่างรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแบบสมบูรณ์ 
งบประมาณที่ใช้มหาศาล หลายคนมองว่าไม่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ 
 ส่วนนี้มีหลายคนแย้งมาเช่นกัน เพราะงบประมาณจัดท าประชามติเท่ากับการจัดเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ราว 3 
พันล้านบาท แน่นอนว่างบ 3 พันล้านบาทมันสูงมากในสถานการณ์แบบนี้ แต่ผมคิดว่ามันคุ้มที่จะท าให้การเมืองไม่เดิน
ไปสู่ทางตัน ถ้าการเมืองเดินสู่ ทางตัน เกิดวิกฤต เกิดการปะทะกันขนาดใหญ่ ลามไปถึงการ สูญเสียของประชาชน 
ส่งผลกระทบซ้ าเติมเศรษฐกิจ ผมคิดว่าราคาที่ต้องจ่ายตรงนั้นสูงกว่าค่าท าประชามติหลายเท่า ถ้าพูดกันตรงๆ การท า
ประชามติ 3 พันล้าน ยังถูกกว่าการเอางบไปใช้ส าหรับการมีส.ว.ชุดนี้เสียอีก เราต้องยอมจ่ายเงินเพ่ือท าประชามติแล้ว
สังคมจะได้มีข้อยุติร่วมกันจริงๆ 
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การชุมนุมของนักศึกษาจะมีผลต่อการแก้รัฐธรรมนูญ มากน้อยแค่ไหน 
 ส าหรับคนจ านวนมาก คนรุ่นก่อนคงตกใจกับเรื่องแบบนี้แล้วสวนกลับในแบบความคุ้นเคยเดิมๆ โดยไม่
เข้าใจปรากฏการณ์ว่า สิ่งที่เกิดข้ึนแบบนี้ ที่นักศึกษาแสดงออกแบบนี้มันมีเหตุปัจจัยอะไร เขาเข้าใจผิด เข้าใจว่าก้าวไกล
อยู่เบื้องหลัง ไปไกลขนาดคิดว่าเวทีเครื่องเสียงก้าวไกลเป็นคนจัดตั้งให้ มันไม่ใช่อยู่แล้ว 
เหลือแค่พรรคก้าวไกลที่ยืนฝั่งนักศึกษา 
 เราไม่ได้บอกว่าเราเห็นด้วยกับนักศึกษาทุกอย่าง หรือทุกเรื่องที่เขาท า เป็นเรื่องธรรมดา เราอาจไม่เห็น
ด้วยกับท่าทีหรือท่วงท านองของเขาบางอย่าง แต่สิ่งที่เราท าคือ ให้สติกับสังคมว่าเมื่อเราเจอปรากฏการณ์แบบนี้ เราต้อง
ตั้งสติและวุฒิภาวะดีๆ เพ่ือจะจัดการกับมันให้ได้ หาทางออกอย่างสันติ ถ้าตัดลีลาหรือท่าทีท่ีเราไม่ชอบออกไป เนื้อหาที่
นักศึกษาสื่อออกมายังอยู่ภายใต้กรอบที่ไม่ได้ไปไกลกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่า
เพ่ิงรีบผลักให้พวกเขาเป็นผู้ร้าย แต่ควรรีบตอบสนองข้อเสนอที่ท าได้ เช่น แก้รัฐธรรมนูญ 
 ท่าทีของพรรคก้าวไกลพยายามบอกสังคมว่า อย่าปิดกั้นพ้ืนที่ปลอดภัย อย่าใช้วิธีกดปาก ไม่เช่นนั้นจะยิ่ง
ระเบิด พอเห็นนักเรียนนักศึกษาแสดงออกอย่างมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาจตกใจ แล้วไม่ให้เขามาแสดงออกพ้ืนที่ทาง
การเมือง ไล่เขาออกไปนอกรั้ว แบบนี้อันตราย อย่าปิดพื้นที่ปลอดภัยเหล่านี้ ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ก็ตาม 
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