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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 สงิหาคม 2563 
 
ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรมประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ 
 ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. กล่าวว่า ตาม พรป. ว่าด้วย 
กกต. พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้ในการเลือกตั้ง ส.ส. หรือการเลือก ส.ว.
แต่ละครั้งให้ กกต. จัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. แต่งตั้งขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ
เลือกตั้ง และการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมืองหรือการกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่กฎหมายบัญญัติขึ้น 
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กกต. ที่จะท าให้การเลือกตั้งเป็น 
ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอ านาจของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมืองและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

9 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 VoiceTV ออนไลน์ กกต. ปราจีน เร่งขับเคลื่อนโครงการสร้างจิตส านึกที่ดีวิถี

ประชาธิปไตยสร้างความรู้สู่ชุมชน 
11 

2 กรมประชาสัมพันธ์ 
ออนไลน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนให้
ประชาชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี 

12 

3 Chiangmainews 
ออนไลน์ 

กดปุ่มเลือกตั้ง อบจ. รอ มท.1 ชี้แจง คาดเคาะ 13 ธ.ค.นี้ ! พร้อมรอ
ความเห็นชอบจาก ครม. 

13 

4 มติชนออนไลน์ วิป รบ.ดึงเกมแก้ รธน. จัดเข้าวาระปลายสมัยประชุม อ้าง 1 ก.ย.ไม่
ทัน กม.เข้าคิวเยอะ 

15 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ คาด 2 สภาถกญัตติแก้ รธน. 23-24 ก.ย.      16 
6 ผู้จัดการออนไลน์ “วิรัช ” คาดรัฐสภาประชุมแก้ รธน. 23-24 ก.ย. แย้มพิจารณางบฯ 

จบสัปดาห์นี้ 
17 

7 สยามรัฐออนไลน์ “วิป รบ.” คาดประชุมร่วมรัฐสภาถกญัตติแก้รธน. 23 – 24 ก.ย.นี ้ 18 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' เปรียบเทียบ รธน. 40-50-60 ระบุต้องเรียนรู้กันไป 19 
9 ไทยรัฐออนไลน์ เฉลิม เสนอ ฝ่าวงล้อม “มรดกเลือด” ร่าง รธน. ใหม่นอกสภา ไม่ให้

ตกหลุมผู้มีอ านาจ 
20 

10 New18 ออนไลน์ "เฉลิม" เสนอฝ่าวงล้อม “มรดกเลือด” ร่าง รธน.นอกสภาฯ 23 
11 มติชนออนไลน์ “เฉลิม” เสนอ 12 ข้อ แหวกทางออก “มรดกเลือด” ของผู้มีอ านาจ 25 
12 สยามรัฐออนไลน์ "จตุพร" จี้ "ก้าวไกล" อบให้ชัด แก้ รธน. แตะหมวด 1-2 ท าได้จริง

หรือไม่ อย่าแค่จินตนาการ 
27 

13 แนวหน้าออนไลน์ ‘จตุพร’ กังขา ‘ก้าวไกล’ ชูธงแก้ รธน.หมวด 1-2 อย่าคลุมเครือ ซัด
ต้องการ ปชต. หรือให้เกิดเรื่อง 

29 

14 แนวหน้าออนไลน์ ‘เสี่ยไก’่ ยัน ‘เพ่ือไทย’ ไม่สังฆกรรม รธน.ตั้งแต่ต้น อ้างออกแบบ 
มาโกงสืบทอดอ านาจเผด็จการ 

31 

15 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เสี่ยไก่' ยัวะ! ก้าวไกล เลิกพูดเอาหล่อเหยียบหัวเพ่ือนสร้างกระแส 
ตีกินไปวันๆ ด่าลั่นน่าร าคาญและน่ารังเกียจ 

32 

16 สยามรัฐออนไลน์ "ประเดิมชัย” สอน “โรม” อย่าเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน ศัตรูของ
เราคือเผด็จการ 

33 

17 ไทยโพสต์ออนไลน์   'สุทิน'อมพระยันไม่ได้แตกกับก้าวไกล แค่ต้องคุยกันหน่อย 34 
18 มติชนออนไลน์ “สุทิน” เข้าใจ “ก้าวไกล” วัยรุ่นใจร้อน ยัน เสนออภิปรายทั่วไปแค่

กลยุทธ์ 
35 

19 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

“บัญญัติ” ชง 3 ข้อ 7 ปม ล้างพิษรัฐธรรมนูญ ตั้ง ส.ส.ร. 150 รื้อ
อ านาจ ส.ว. 

37 

20 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "บัญญัติ” วิเคราะห์ 3 ความหวังแก้รัฐธรรมนูญ 41 
21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เสนอ ปชป. ลดอ านาจ ส.ว. เทพไทชงแก้ ม.272 45 
22 ผู้จัดการออนไลน์ "เทพไท" ชง แก้ ม.272 ลดอ านาจ ส.ว. เสนอท่ีประชุมพรรค 

ขอเอกสิทธิจากวิปรัฐบาล 
46 

23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รัฐบาลดันตั้ง '200 สสร.' รื้อรัฐธรรมนูญ 47 
24 คมชัดลึกออนไลน์ "ส.ว." ค้านแก้ รธน. แบบรื้อทั้งฉบับ 50 
25 มติชนออนไลน์ ‘เนาวรัตน์’ โชวจ์ุดยืน หนุนแก้ที่มา ส.ว.ตัดอ านาจเลือกนายกฯ 51 
26 INNNews ออนไลน์ “สมชาย” เชื่อรื้อ รธน.ทั้งฉบับส่อขัดแย้งไม่สิ้นสุด 52 
27 มติชนออนไลน์ “สมชาย” ชี้ ควรแก้ รธน. แบบประเด็น ดีกว่ารื้อทั้งฉบับ หวั่น

ขัดแย้ง-เกิดสงครามกลางเมือง 
53 
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รวมข่าว กกต. 
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วั
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ผู้จัดการออนไลน์ เพ่ือไทยร่วมลงชื่อ “ก้าวไกล” แก้หมวดพระมหากษัตริย์ !? 54 
2 ข่าวสดออนไลน์ วิเคราะห์การเมือง - เรื่องร้อน การเมือง เรือด าน้ า กับ รัฐธรรมนูญ 

ค าพูด กับ การท า 
56 

3 แนวหน้าออนไลน์ อดีตจะสอนเราได้ในการแก้ปัญหา 57 
4 ไทยรัฐออนไลน์ ความเหมือนในความแตกต่าง 59 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสานสัมพันธ์การอบรมอ านวยการระดับต้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมสานสมัพันธ์การอบรมอ านวยการระดับต้น 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป็นประธานในพิธีปิด 
การอบรมหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (รุ่นที่ 2) พร้อมด้วย นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมพธิปีิด ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 
 
 

 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีปิดการอบรมอ านวยการระดับต้น 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ขนอม ซันไรส์ บีส รีสอร์ท 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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24 ส.ค. 2563 
กกต.ติวเข้ม ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 15 จังหวัดภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
กกต.ติวเข้ม ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 15 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาการ
ทุจริตเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     วันนี้ (24 ส.ค.63) ที่โรงแรมขนอมซันไรส์  บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช   ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)  โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ร่วมกับส านักผู้ตรวจการ และ
ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนและวินิจฉัยให้มีความ
เชี่ยวชาญ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 2 มีนายสันทัด ศิริอนันต์
ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดโครงการ มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้อ านวยการส านักงาน  กกต. ประจ า
จังหวัด 15 จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์) เข้าร่วมอบรม จ านวน 122 คน ระหว่างวันที่ 24-
27 สิงหาคม 2563 มีนาย ช โชคชัย ค าแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
อ านาจของตนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถน าข้อมูลจากการรายงานการกระ
ท าผิดหรือทุจริตการเลือกตั้งที่รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง   สามารถน าไปสู่การพิจารณาลงโทษ ผู้กระท า
ความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต เพ่ือให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม เกิดการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 
 
 

http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/8/24/d02c8c40bd66e8fcdb1e5bb7ac50e928_small.JPG
http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/8/24/c9b987112840033a06bfbef9de4de7da_small.JPG
http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/8/24/6e777c76210d4c91154cf1ef658771b4_small.JPG
http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/8/24/bd416efe8c82e11631a7f4f053749715_small.JPG
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     นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาแต่ละครั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งขึ้น เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัดในระหว่างเวลาที่มีการด าเนินการเลือกตั้ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง และการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระท า
ใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบ  เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่กฎหมายบัญญัติขึ้น เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ที่จะท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และอ านาจของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมืองและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
         การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทุกท่านมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยกันเอง ท าให้ได้มีโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
อ้างอิง : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200824152202819 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200824152202819
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24/08/2020  
 กกต. ปราจีน เร่งขับเคลื่อนโครงการสร้างจิตส านึกที่ดีวิถีประชาธิปไตยสร้างความรู้สู่ชุมชน 
 

 
  
วันนี้ (23 ส.ค.63) นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตส านึกท่ีดี
วิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมทวารวดี โดยมีนายป้องปราการสุดนุช ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชน และสร้างพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ ในอนาคตที่ไม่มีการทุจริต ไม่มี
การซือสิทธิ์ขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง สามารถเลือกคนดีมีคุณภาพไปเป็นตัวแทน
ของประชาชน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กรรมการ ศส.ปชต. ดีเจประชาธิปไตยรวมถึง 
ภาคเอกชน เข้าร่วม 200 คน ส าหรับการบรรยายพิเศษจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด , วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน
กระบวนการเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นตามกฏหมายใหม่รวมถึงมาตรการทางกฎหมายด้วย 
 
อ้างอิง : http://www.voice-tv.online/72805 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voice-tv.online/72805
http://www.voice-tv.online/72805
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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลหนองสาม
วัง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
หนองสามวัง อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยยื่นต่อ ผุ้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ 
ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี – ลาดหลุมแก้ว ต าบลบ้านฉาง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือโทรสาร 0-2593-3907 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563 
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบการแบ่งเขต ฯ และแบบแสดงความคิดเห็น ได้ที่   
https://www.ect.go.th/pathumthani/more_news.phpcid=46 
 
อ้างอิง  :  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200824173346931 
 
 

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200824173346931
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กดปุ่มเลือกตั้ง อบจ. รอ มท.1 ชี้แจง คาดเคาะ 13 ธ.ค.นี้ ! พร้อมรอความเห็นชอบจาก ครม. 
24 ส.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า แม้โดยส่วนตัวจะไม่มั่นใจว่าจะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ในปี 2563 นี้ เพราะยังไม่มีค ายืนยันหรือถ้อยแถลงใด ๆ ที่ชัดเจนจากรัฐมนตรีมหาดไทย (มท.1 ) 
 “แต่ก็เชื่อได้ว่าจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน และกระแสสังคมน่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างต้องชัดเจนเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น โดยคณะกรรมาธิการฯได้ออกหนังสือเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี  หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายมาชี้แจง 
พร้อม มท.1 และประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อให้สามารถระบุไทม์ไลน์ วันเวลาที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบ” 
 กลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมายการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น ระบุว่าจากการติดตามความ
เคลื่อนไหวประ 
 เด็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง นายกอบจ. 76 ต าแหน่ง สมาชิกอบจ. อีก 2,316 ต าแหน่ง 
โดยอยู่ในระยะรักษาการพลาง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ รับเงินเดือน มากว่า 8 ปี จะ 2 วาระแล้ว หากพิจารณาตามระยะเวลาที่
มีการประกาศจากระดับนโยบายว่าจะท าให้มีการเลือกตั้งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในปีนี้ยังเหลือเวลาอีก 4 เดือน และ
เป็นช่วงด าเนินการ ร่างงบประมาณ 2564 แต่ละอปท.อยู่ ซึ่งมั่นใจว่า ก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการประกาศยุติบทบาท 
อบจ.ทุก ๆ แห่งทั้ง 76 จังหวัด ไม่นับรวมกรุงเทพมหานครที่เป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ 
 “จึงน่าจะเคาะวันเลือกตั้ง อบจ.ได้ราว ๆ 13 ธ.ค. 2563 เพราะต้องมีความเห็นชอบจากครม. แล้วประกาศ
ให้ทุกอบจ. ยุติการปฏิบัติหน้าที่ จะรวมถึง อปท. ทั้ง 7,850 แห่ง ที่มีเทศบาล2,469 แห่ง ( เทศบาลนคร 30 แห่ง 
เทศบาลเมือง 192 แห่ง เทศบาลต าบล 2,247 แห่ง ) องค์การบริหารส่วนต าบล 5,303 แห่ง องค์กรปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) หรือไม่นั้นต้องรอดูอีกที” 
 ในขณะที่อ.ช านาญ จันทร์เรือง นักวิชาการชื่อดัง และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่  กล่าวว่า มี
การน าเสนอข้อมูลผ่านเพจส่วนตัวมาตลอดว่า วันเลือกตั้งนายก อบจ.ทั่วประเทศ ที่เหมาะสม ลงตัวที่สุดคือ 13 ธ.ค. 
2563 แน่นอน เพราะหากพ้นจากห้วงเวลาของปีนี้ไป จะต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ค านวณฐานประชากรที่เพ่ิมหรือลด
จากข้อมูลประจ าปีอีก ท าให้เสียเวลาออกไปอีกหลายเดือน 
 “ดังนั้น โดยส่วนตัวมั่นใจว่าภายในตุลาคมนี้ น่าจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ออกมา เพื่อให้ผู้ที่
ท าหน้าที่รักษาการ พ้นหน้าที่และจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 60 วัน” 
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 ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็นผู้น าชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จากหลาย 
ๆ สถาบันการศึกษาดังในภาคเหนือ ระบุตรงกันว่า ปรากฎการณ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกครั้งนั้น จะมีบรรดาซุ้มบ้าน
ใหญ่ นักการเมืองกลุ่มที่เป็นขาประจ าในท้องถิ่นนั้น ๆ แพ้การเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 40 % และบรรดาขาประจ า กลุ่ม
การเมืองที่บริหาร อปท. จะมีผลงานเป็นสิ่งชี้วัด ยิ่งปล่อยเวลาเนิ่นนาน ผลของการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ จะ
เป็นตัวฟ้องว่าสุจริต มีศักยภาพ โปร่งใส มากน้อยเพียงใด 
 “บรรดา อปท. จ านวนหนึ่งที่นิยมโครงการพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นสร้างถนน แล้วระยะเวลาไม่นานในช่วง
รักษาการพลาง ๆ  ช ารุด แอสฟัลติกส์ร่อน โครงการจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาร้องเรียนความไม่โปร่งใส กลุ่มเหล่านี้ มีชนัก
ติดหลัง รวมถึงกลุ่มที่มีค าสั่งให้ยุติการท าหน้าที่ อาจลงสมัครได้ ถ้าผลค าตัดสินออกมาว่าผิดตามนั้นต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ในแต่ละเขตที่ลงสมัคร” 
 อดีตผู้บริหาร อบจ. ในพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ความไม่ม่ันใจไม่ลงตัวในเรื่องฐานเสียง ญานมวลชน น่าจะ
ท าให้เกิดการประวิงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นออกไป โดยส่วนตัวเชื่อว่าปีนี้มีการเลือกตั้ง อบจ. ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทาง
การเมือง ซึ่งยากที่จะเป็นไปได้ เพราะลากยาวมาได้ขนาดนี้ การเคลื่อนไหวมวลชนตามกระแส ยิ่งนานยิ่งต้องติดตาม 
ผนวกกับมีปัญหาน้ าท่วม เรื่องฟ้ืนฟูหลังโควิด-19 อีก ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เรื่องปากท้อง การรับความช่วยเหลือ ซึ่ง
อาจจะเป็นข้ออ้างหนึ่่งได้ 
 “แม้กระทั่งขณะนี้ น้ าท่วมหนัก ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังจะมาคิดเรื่องเลือกตั้ง
ท้องถิ่นอยู่อีกแค่ค าถามที่ไม่ต้องการค าตอบนี้ ทุกอย่างก็จบ ประวิงเวลาไปได้ถึงต้นปีหน้าได้เช่นกัน” 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1438385/ 
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วิป รบ.ดึงเกมแก้ รธน. จัดเข้าวาระปลายสมัยประชุม อ้าง 1 ก.ย.ไม่ทัน กม.เข้าคิวเยอะ 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - 15:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิป รบ. ดึงเกมแก้ รธน. จัดเข้าวาระปลายสมัยประชุม 23 กันยายน ชี้ 1 ก.ย.ไม่ทัน คิวกฏหมายเพียบ 
 เมื่อเวลา 13.45 น.วันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะท างาน
พิจารณาโครงสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มาจากตัวร่างของแต่ละพรรคการเมือง โดยหลังจากนี้จะหารือให้ได้ข้อสรุปถึง
รายละเอียดในการแก้ไขอ่ืนๆ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติ และอายุของผู้ที่จะมาสมัครเป็น ส.ส.ร. รวมถึงคุณสมบัติ
อายุของผู้มีสิทธิ์เลือก ส.ส.ร.จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโครงสร้าง ส.ส.ร.ที่ก าหนด ส.ส.ร.เลือกตั้งจากจังหวัด 
150 คน และอีก 50 คน มาจากการแต่งตั้ง อาทิ ส่วนนักวิชาการโดยคณบดี อธิการบดี นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และ
รัฐศาสตร์ จ านวน 10 คน ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน ส่วนที่เหลือจะมาจากตัวแทนรัฐสภา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่า ภายในสัปดาห์หน้า ญัตติจะเป็นรูปเป็นร่าง และพร้อมที่จะยื่นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 นายวิรัช ยังกล่าวถึงก าหนดการประชุมว่าในวันที่ 1 กันยายนนี้ จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีวาระ
กฎหมายส าคัญและพิธีสาร ขณะเดียวกัน วันที่ 9-10 กันยายน อาจเป็นวาระการอภิปรายรัฐบาลทั่วไปโดยไม่ลงมติของ
ฝ่ายค้านตามมาตร 152 จากนั้น วันที่ 16-18 กันยายนนี้ จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 ในวาระ 2 และ 3 โดยการพิจารณาของกมธ.จะเสร็จในสัปดาห์นี้ รวมถึงการพิจารณาทบทวน
การจัดซื้อเรือด าน้ าของกองทัพเรือที่อนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียนฯ โหวตเห็นชอบการ
จัดซื้อในวงเงิน 22,550 ล้านบาทด้วย ส่วนการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่า จะเข้าที่ประชุมรัฐสภา
ประมาณวันที่ 23 หรือ 24 กันยายนนี้ ก่อนปิดสมัยประชุมแน่นอน ซึ่งเชื่อว่า เวลาทั้ง 2 วัน สมาชิกรัฐสภา จะได้ใช้เวลา
อภิปรายอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากนี้ประธานสภาจะเรียกหารือเพ่ือก าหนดวันประชุมอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องมีสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) มาร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเฉพาะต้องใช้เสียง 84 เสียงของ ส.ว.ในการโหวตรับหลักการ
ญัตติเพ่ิมเติมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อว่า ทางวุฒิสภาจะพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมของสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนจะตัดสินใจถึงแนวทางด าเนินการต่อไป 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2320363 
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คาด 2 สภาถกญัตติแก้ รธน. 23-24 ก.ย.      
จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “วิปรัฐบาล”คาดประชุมร่วมรัฐสภาถกญัตติแก้รธน. 23  – 24 ก.ย.นี้ ด้าน “วิรัช”เผยเตรียมสรุป
โมเดล 200ส.ส.ร. พร้อมญัตติของพรรคร่วมฯ  ก่อนยื่น  “ชวน”ปธ.สภาฯ สัปดาห์หน้า เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่รัฐสภา นาย
วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล 
(วิปรัฐบาล)  เปิดเผยระหว่างประชุมคณะท างานพิจารณาโครงสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า พรรคร่วมรัฐบาล
ทุกพรรคจะยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มาจากตัวร่างของแต่ละพรรค
การเมือง โดยหลังจากนี้จะหารือให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดในการแก้ไขอ่ืนๆ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติ และอายุ
ของผู้ที่จะมาสมัครเป็นส.ส.ร. รวมถึงคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกส.ส.ร.จังหวัด  
 นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโครงสร้าง ส.ส.ร.ที่ก าหนด ส.ส.ร.เลือกตั้งจากจังหวัด 150 คน และอีก 50 คน 
มาจากการแต่งตั้งนักวิชาการโดยคณบดี อธิการบดี นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จ านวน 10 คน ตัวแทน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน ส่วนที่เหลือจะมาจากตัวแทนรัฐสภา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาด
ว่าภายในสัปดาห์หน้า ญัตติจะเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมที่จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการก าหนดการประชุมว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมี
วาระกฎหมายส าคัญและพิธีสาร ขณะเดียวกัน วันที่ 9 - 10 ก.ย.อาจเป็นวาระการอภิปรายรัฐบาลทั่วไปโดยไม่ลงมติของ
ฝ่ายค้านตามมาตร 152 จากนั้น วันที่ 16 - 18 ก.ย. จะเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเข้าท่ีประชุมรัฐสภาประมาณวันที่ 23 และ 
24 ก.ย.นี้ ก่อนปิดสมัยประชุม ซึ่งเชื่อว่า เวลาทั้ง 2 วัน สมาชิกรัฐสภาจะได้ใช้เวลาอภิปรายอย่างเต็มที่ หลังจากนี้
ประธานสภาฯจะเรียกหารือเพ่ือก าหนดวันประชุมอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเฉพาะต้องใช้เสียง 84 เสียงของส.ว.ในการโหวตรับหลักการญัตติเพ่ิมเติมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ทั้งนี้เชื่อว่าทางวุฒิสภาจะพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะตัดสินใจถึงแนวทางด าเนินการ
ต่อไป.  
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/791581 
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“วิรัช ” คาดรัฐสภาประชุมแก้ รธน. 23-24 ก.ย. แย้มพิจารณางบฯ จบสัปดาห์นี้ 
เผยแพร่: 24 ส.ค. 2563 15:27   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปธ.วิปรัฐบาล เผยพรรคร่วมยื่นญัตติร่างเดียวแก้ รธน. หารือคุณสมบัติ ส.ส.ร. แย้มสัปดาห์หน้าเป็นรูปเป็นร่าง 
คาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาญัตติแก้ รธน. 23-24 ก.ย. ส่วนเรื่องงบฯ คาดจบสัปดาห์นี้ 
 วันนี้ (24 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยระหว่างประชุมคณะท างานพิจารณา
โครงสร้างสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มาจากตัวร่างของแต่ละพรรคการเมือง โดยหลังจากนี้จะหารือให้ได้ข้อสรุปถึง
รายละเอียดในการแก้ไขอ่ืนๆ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติ และอายุของผู้ที่จะมาสมัครเป็น ส.ส.ร. รวมถึงคุณสมบัติ
อายุของผู้มีสิทธิเลือก ส.ส.ร.จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโครงสร้าง ส.ส.ร.ที่ก าหนด ส.ส.ร.เลือกตั้งจากจังหวัด 
150 คน และอีก 50 คน มาจากการแต่งตั้งนักวิชาการโดยคณบดี อธิการบดี นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 
จ านวน 10 คน ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน ส่วนที่เหลือจะมาจากตัวแทนรัฐสภา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะ
สรุปกันอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าญัตติจะเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมที่จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 นายวิรัชยังกล่าวถึงก าหนดการประชุมว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีวาระกฎหมาย
ส าคัญและพิธีสาร ขณะเดียวกัน วันที่ 9-10 ก.ย.อาจเป็นวาระการอภิปรายรัฐบาลทั่วไปโดยไม่ลงมติของฝ่ายค้านตาม
มาตร 152 จากนั้นวันที่ 16-18 ก.ย.จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ส่วนการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเข้าที่ประชุมรัฐสภาประมาณวันที่ 23 และ 24 ก.ย.นี้ ก่อน
ปิดสมัยประชุมแน่นอน ซึ่งเชื่อว่าเวลาทั้ง 2 วัน สมาชิกรัฐสภาจะได้ ใช้เวลาอภิปรายอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากนี้
ประธานสภาฯ จะเรียกหารือเพ่ือก าหนดวันประชุมอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเฉพาะต้องใช้เสียง 84 เสียงของ ส.ว.ในการโหวตรับหลักการญัตติเพ่ิมเติมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เชื่อว่าทางวุฒิสภาจะพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะตัดสินใจถึงแนวทางด าเนินการต่อไป 
 นายวิรัชยังกล่าวถึงการพิจารณางบประมาณประจ าปี 2564 คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์นี้ รวมถึงการพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเ รือด าน้ าของกองทัพเรือที่อนุ
กรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ฯ โหวตเห็นชอบการจัดซื้อในวงเงิน 22,550 ล้านบาทด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000086732 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000086732
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“วิป รบ.” คาดประชุมร่วมรัฐสภาถกญัตติแก้รธน. 23 – 24 ก.ย.นี้ 
 สยามรัฐออนไลน์  24 สิงหาคม 2563 15:33 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยระหว่างประชุมคณะท างานพิจารณาโครงสร้างสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่า พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว ซึ่ง
เป็นเนื้อหาที่มาจากตัวร่างของแต่ละพรรคการเมือง โดยหลังจากนี้จะหารือให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดในการแก้ไขอ่ืนๆ 
รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติ และอายุของผู้ที่จะมาสมัครเป็นส.ส.ร. รวมถึงคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิ์เลือกส.ส.ร.
จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโครงสร้าง ส.ส.ร.ที่ก าหนด ส.ส.ร.เลือกตั้งจากจังหวัด 150 คน และอีก 50 คน มา
จากการแต่งตั้งนักวิชาการโดยคณบดี อธิการบดี นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ จ านวน 10 คน ตัวแทน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน ส่วนที่เหลือจะมาจากตัวแทนรัฐสภา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาด
ว่าภายในสัปดาห์หน้า ญัตติจะเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมที่จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 นายวิรัช ยังกล่าวถึง ก าหนดการประชุมว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งมีวาระกฎหมาย
ส าคัญและพิธีสาร ขณะเดียวกัน วันที่ 9 - 10 ก.ย.อาจเป็นวาระการอภิปรายรัฐบาลทั่วไปโดยไม่ลงมติของฝ่ายค้านตาม
มาตร 152 จากนั้น วันที่ 16 - 18 ก.ย. จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2564 ส่วนการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเข้าที่ประชุมรัฐสภาประมาณวันที่ 23 และ 24 ก.ย.นี้ ก่อน
ปิดสมัยประชุมแน่นอน ซึ่งเชื่อว่า เวลาทั้ง 2 วัน สมาชิกรัฐสภาจะได้ใช้เวลาอภิปรายอย่างเต็มที่ ซึ่งหลังจากนี้
ประธานสภาฯจะเรียกหารือเพ่ือก าหนดวันประชุมอีกครั้ง เนื่องจากจะต้องมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเฉพาะต้องใช้เสียง 84 เสียงของส.ว.ในการโหวตรับหลักการญัตติเพ่ิมเติมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งเชื่อว่าทางวุฒิสภาจะพิจารณาญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะตัดสินใจถึงแนวทางด าเนินการ
ต่อไป 
 นายวิรัช ยังกล่าวถึงการพิจารณางบประมาณประจ าปี 2564 คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายใน
สัปดาห์นี้ รวมถึงการพิจารณาทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเรือด าน้ าของกองทัพเรือที่อนุ
กรรมาธิการครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน ฯ โหวตเห็นชอบการจัดซื้อในวงเงิน 22,550 ล้านบาทด้วย 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/177089 
 

https://siamrath.co.th/n/177089
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'นิพิฏฐ์' เปรียบเทียบ รธน. 40-50-60 ระบุต้องเรียนรู้กันไป 
จันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 20.18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“นิพิฏฐ์”เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 40-50-60 ระบุให้เรียนรู้กันไป ไม่เช่นนั้นต้องฉีกรัฐธรรมนูญกันไปเรื่อยๆ 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ
ว่า เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ นี่คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2540, 2550 และ 2560 
-ฉบับ 2540 มีผู้เรียกว่าท าให้เกิด "เผด็จการเสียงข้างมาก" 
-ปี 2550 มีผู้เรียกว่า "ฉบับตุลาการภิวัฒน์" 
-ฉบับ 2560 มีผู้เรียกว่าเป็น "ฉบับเผด็จการสืบทอดอ านาจ" 
*ก็เรียนรู้กันไปครับ แต่ขอให้ใช้ความรู้อยู่เหนือความเห็นก็แล้วกัน ไม่งั้นก็ต้องฉีกกันไปเรื่อย ๆ 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/791629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/791629
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เฉลิม เสนอ ฝ่าวงล้อม “มรดกเลือด” ร่าง รธน. ใหม่นอกสภา ไม่ให้ตกหลุมผู้มีอ านาจ 
ไทยรัฐออนไลน์  24 ส.ค. 2563 14:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ร่อนจดหมายเปิดผนึก ข้อเสนอ ฝ่าวงล้อม “มรดกเลือด” ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นอกสภา 
หาทางออกประเทศไทย อ้าง เพื่อไม่ให้พวกเราหลงกล ตกหลุมพรางผู้มีอ านาจ  
 ตามที่ข้าพเจ้า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ่ือไทย ได้เสนอทางออก
ประเทศไทยด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แล้วน ารัฐธรรมนูญ ปี 2540 มาใช้บังคับทันที แล้วยุบสภาเลือกตั้งภายใน 
60 วัน ปลายปีนี้ ผลปรากฏว่า ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและตามคาดหมาย คือ กลุ่มพิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ออกมาคัดค้านว่า ข้อเสนอของข้าพเจ้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงและเสนอหลักการและเหตุผลของการ
ออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที เพ่ือเป็นการ “ฝ่าวงล้อมมรดกเลือด อันจะเป็นการหาทางออกให้ประเทศไทย” ดังนี้ 
หลักการและเหตุผล 
 ข้อ 1. ผู้สั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งหมายให้ตนเองสืบทอดอ านาจ 20 ปี ดังนั้น จึงสร้างกลไก
และหมากค่ายกลในรัฐธรรมนูญไว้มากมายที่ส าคัญ คือ ส.ว. มีอ านาจมหาศาล และเบ็ดเสร็จ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะท า
ได้ยุ่งยากมาก คือ แก้ไขไม่ได้เลย และประการส าคัญ หากมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ ก็จะได้ ส.ส. ตามความประสงค์
ของ “ผู้มีอ านาจ” โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี 
 ข้อ 2. ดังนั้น เมื่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้แรงงานออกมาเรียกร้องดังที่ปรากฏขณะนี้ ด้วย
ข้อร้องเรียน 3 ประการ คือ (1) แก้ไขรัฐธรรมนูญ (2) ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ (3) หยุดคุกคามประชาชน จึงเข้าทาง “ผู้มี
อ านาจ” ตามแผนการที่วางไว้ เรียกว่า ทุกฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือปลดแอกล้วนตกหลุมพราง “ผู้มีอ านาจ” 
ทันท ี
 ข้อ 3. ที่ว่าตกหลุมพราง เพราะรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล จะพร้อมใจกันประกาศว่า เปิดรับ ยินดี 
ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้แรงงานทันที หรือเพียบพร้อมถ้วนหน้า ภายในเดือน
สิงหาคมถึงกันยายนนี้อย่างแน่นอน วิธีนี้ คือ การบล็อกกลไกหรือสร้างเวทีหลุมพรางให้ทุกฝ่ายต้องเดินทางตามวิธีการ
หรือหมากกลที่ “ผู้มีอ านาจ” ได้สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งข้าพเจ้าขอเรียกมันคือ “มรดกเลือด” 
 ข้อ 4. เป็นที่ชัดเจนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกติกาหรือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดไว้จะ
เป็นเพียงปาหี่หรือละครหลอกลวง เพราะนอกจากการแก้ไขจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี แล้ว ผลการแก้ไขก็จะเป็นไป
เช่นเดิม เพราะขั้นตอนวิธีการเสียงของ ส.ว. และการต้องจัดรับฟังประชามติ ล้วนถูกออกแบบไว้แล้วว่า ทุกอย่างทุก
ประการรัฐบาลหรือผู้มีอ านาจจะคุมได้ 2 แบบเบ็ดเสร็จ แม้แต่จะยกเลิก ส.ว. หรือจ ากัดอ านาจ ส.ว. ก็ต้องแก้ไข
รัฐธรรมนูญทั้งสิ้น และนี้คือ “มรดกเลือด” ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในชาติไทย 
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 ข้อ 5. ที่ว่า “มรดกเลือด” เพราะในที่สุดแล้วประชาชนจะถูกแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายต้องการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ กับฝ่ายพิทักษ์รัฐธรรมนูญเดิม และจะเดินไปสู่ความขัดแย้งถึงปะทะกัน แล้วฝ่ายถืออาวุธก็จะออกมา
ปราบปรามฆ่าประชาชนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งจะเลวร้ายกว่าที่เคยปรากฏมาก่อน 
 ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจและเป็นทุกข์มาก เมื่อได้รับรู้ว่า กลุ่มผู้มีอ านาจและผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก าลัง
ยินดีปรีดามากที่ทุกอย่างเดินไปตามแผนที่วางไว้ เป็นความภูมิใจสูงสุด ที่ได้สร้างหลุมพรางได้ส าเร็จและทุกฝ่ายก็หลง
ทาง 
 ข้อ 6. การล้างมรดกเลือด ครั้งนี้มีทางเดียวคือ ต้อง “ไม่เล่นตามเกมของผู้มีอ านาจ” ต้องไม่ต่อสู้หรือชก
บนเวทีที่เขาสร้างไว้ เพราะเราไม่มีวันชนะ แต่เราต้องเปิดเกมใหม่หรือสร้างเวทีใหม่ ข้าพเจ้าจึงเสนอวิธีการที่เรียกว่า 
“คิดใหม่หรือคิดนอกกรอบ” เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ เพ่ือประชาชนเจ้าของแผ่นดินจะได้มีโอกาสชนะ และ “ผู้มีอ านาจ” 
ไม่สามารถรักษามรดกเลือดไว้ได้อีก 
 ข้อ 7. หลักการและเหตุผลส าคัญ คือ ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที น ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540  (ซึ่ง
เรายอมรับว่าดีที่สุดกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ประเทศไทยเคยมีมา) มาบังคับใช้แทนทันที เป็นการชั่วคราว แล้วประกาศ
ยุบสภาจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยการเลือกตั้งใหม่จะเป็นไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญปี 2540 ไม่ใช่รัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้แต่อย่างใด จากนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
 ข้อ 8. นี้คือ วิธีเดียวเท่านั้นที่จะล้าง “มรดกเลือด” เพ่ือหาทางออกให้ประเทศไทยในวันนี้ และต้องท า
ทันทีก่อนการล้มสลายของชาติบ้านเมือง 
 ข้อ 9. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า วิธีการของข้าพเจ้าที่เสนอนี้สามารถด าเนินการได้และชอบด้วยกฎหมาย
กล่าวคือ หากเราจะได้ใช้สติไตร่ตรองให้ดีแล้วจะพบว่า ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ 
เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งก็มักจะถูกยกเลิกโดยวิธีฉีกทิ้งด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร เสมอๆ ดังเช่น เมื่อ คสช. ปฏิวัติก็ได้ฉีก
รัฐธรรมนูญทิ้งเช่นกัน แล้ว คสช. ก็ใช้บทบาทที่ไม่มีกฎหมายใดรองรับเลย เสนอประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2557 
เป็นการชั่วคราวเช่นกัน  
 ๓ แม้ว่าบ้านเมืองขณะนี้วิกฤตยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ส่งเสริม ให้มีการปฏิวัติ
เพ่ือฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญนี้อีก แต่การออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพ่ือยกเลิก ฉบับปี 2560 นี้แล้วน าเอาฉบับปี 2540 
มาใช้ก่อนเป็นการชั่วคราวแล้วจัดการเลือกตั้ง สามารถกระท าได้ทันที 
 หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่าวิธีนี้ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ข้าพเจ้าขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่
บทบัญญัติเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิม กรณีจึงเป็นที่แน่ชัดว่า ไม่มีบทบัญญัติเขียนให้กระท าได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระท า 
ซึ่งย่อมต้องถือว่ากระท าได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นี้ ไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า 
 “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
 ข้อ 10. ข้าพเจ้าขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องประกาศใช้ทันทีซึ่งน่าจะมีเพียง 5 มาตรา ดังที่
ปรากฏข้างท้ายนี้ (โปรดดูเอกสารแนบท้าย) 
 ข้อ 11. แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งข้าพเจ้า ขอเสนอและ
เรียกร้องให้ ประชาชน นักศึกษา นักธุรกิจ ผู้ใช้แรงงาน และทุกภาคส่วนเห็นชอบด้วยกับวิธีการนี้ แล้วช่วยกันเรียกร้อง
ผลักดันผู้รับผิดชอบ “เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้น” ดังต่อไปนี้ 
 ฝ่ายที่ 1 รัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี และ ครม. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วน าขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรง
พระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ 
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 ฝ่ายที่ 2 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ แล้วผู้น าฝ่ายค้าน น าขึ้นทูลเกล้าฯ 
 ฝ่ายที่ 3 ภาคประชาชน กลุ่มผู้เรียกร้องซึ่งรวมตัวกันเป็นภาคประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้แล้ว
น าขึ้นทูลเกล้าฯ (เป็นการจัดตั้ง ส.ส.ร. นอกสภา) 
 ข้อ 12. จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ฝ่าย ที่ข้าพเจ้าเสนอนี้ล้วนเป็นการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นอก
สภาทั้งสิ้น ก็ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเองว่า ต้องเป็นการด าเนินการนอกกรอบ นอกเวที เพ่ือ
ไม่ให้ตกหลุมพรางหมากกลที่เขาสร้างไว้ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
 4 ซึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ท าได้เพราะมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวและนี้คือ วิธีเดียวและอาจเป็นวิธี
สุดท้ายที่จะล้างมรดกเลือดเพ่ือหาทางออกให้ประเทศไทย โดยหลีกเลี่ยงการปฏิวัติ การนองเลือด และฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง
เหมือนอดีตที่เคยผ่านมา “พวกเราจะยอมหลงกลลวงโดยปล่อยพวกเขายินดีปรีดาที่หลอกลวงพวกเราอยู่เช่นนี้หรือ....
ผมคนหนึ่งละที่ไม่ยอมและจะไม่หยุดพูดเด็ดขาด” 
 
ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง 
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง 
24 สิงหาคม 2563 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1916921 
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"เฉลิม" เสนอฝ่าวงล้อม “มรดกเลือด” ร่าง รธน.นอกสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ตามที่
ตนได้เสนอทางออกประเทศไทยด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แล้วน ารัฐธรรมนูปี 2540 มาใช้บังคับทันที แล้วยุบ
สภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน ปลายปีนี้ ตนจึงขอชี้แจงและเสนอหลักการและเหตุผลของการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ทันที เพ่ือเป็นการฝ่าวงล้อมมรดกเลือด อันจะเป็นการหาทางออกให้ประเทศไทย 12  ข้อดังนี้1.ผู้สั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันได้มุ่งหมายให้ตนเองสืบทอดอ านาจ พร้อมสร้างกลไกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยุ่งยาก 2. ขณะนี้มีการ
เรียกร้อง 3 ประการ จึงเข้าทางผู้มีอ านาจตามแผนการที่วางไว้ เรียกว่าทุกฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือปลดแอก
ล้วนตกหลุมพรางผู้มีอ านาจทันที 3.ที่ว่าตกหลุมพราง เพราะรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจะพร้อมใจกัน ประกาศ
ว่า เปิดรับ ยินดี ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชน วิธีนี้คือ การบล็อกกลไกหรือสร้างเวทีหลุมพรางให้ทุกฝ่ายต้อง
เดินทางตามวิธีการหรือหมากกลที่ผู้มีอ านาจได้สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตนขอเรียกมันคือมรดกเลือด 4.เป็นที่
ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกติกาหรือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ก าหนดไว้จะเป็นเพียงปาหี่หรือละคร
หลอกลวงเพราะนอกจากการแก้ไขจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี แล้ว ผลการแก้ไขก็จะเป็นไปเช่นเดิม 5. ที่ว่ามรดก
เลือด เพราะในที่สุดแล้วประชาชนจะถูกแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่าย ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ กับฝ่ายพิทักษ์
รัฐธรรมนูญเดิม และจะเดินไปสู่ความขัดแย้งถึงปะทะกัน แล้วฝ่ายถืออาวุธก็จะออกมาปราบปรามฆ่าประชาชนอีกรอบ
หนึ่ง 
 6.การล้างมรดกเลือดตนจึงเสนอวิธีการที่เรียกว่า คิดใหม่หรือคิดนอกกรอบ เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ เพ่ือ
ประชาชนเจ้าของแผ่นดินจะได้มีโอกาสชนะ 7. หลักการและเหตุผลส าคัญ คือ ต้องยกเลิกรั ฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที น า
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาบังคับใช้ แทนทันทีเป็นการชั่วคราว แล้วประกาศยุบสภาจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดย
การเลือกตั้งใหม่จะเป็นไปตามกติกาของรัฐธรรมนูญปี 2540 ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่อย่างใด จากนั้นร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน 8. นี่คือ วิธีเดียวเท่านั้นที่จะล้างมรดกเลือด เพ่ือหาทางออกให้ประเทศไทย  9. 
ตนขอยืนยันว่าวิธีการที่เสนอนี้สามารถด าเนินการได้และชอบด้วยกฎหมาย การออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพ่ือ
ยกเลิกฉบับปี2560 นี้แล้วน าเอาฉบับปี 2540 มาใช้ก่อนเป็นการชั่ วคราวแล้วจัดการเลือกตั้ง สามารถกระท าได้ทันที 
หากจะมีผู้กล่าวอ้างว่าวิธีนี้ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ตนขอเรียนว่าถูกต้อง เพราะมีแต่บทบัญญัติเรื่อง
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จึงเป็นความจริงที่ไม่มีบทบัญญัติ ว่าด้วยการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดิม กรณีนี้จึงเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มี บทบัญญัติเขียนให้กระท าได้ แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระท าซึ่งย่อมต้องถือว่า 
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กระท าได้ เพราะได้มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นี้ ไว้ในมาตรา 5 วรรคสองว่า “เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  
 10.ตนขอเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องประกาศใช้ทันทีซึ่งน่าจะมีเพียง 5 มาตรา 11.  ส่วน
ผู้รับผิดชอบจัดท าแล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตนขอเสนอดังต่อไปนี้ ฝ่ายที่ 1 รัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี และ 
ครม. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วน าขึ้น ทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงพระบรมราชวินิจฉัยประกาศใช้ ฝ่ายที่ 2 พรรคร่วมฝ่าย
ค้าน ด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ แล้วผู้น าฝ่ายค้าน น าขึ้นทูลเกล้ าฯ ฝ่ายที่ 3 ภาคประชาชน กลุ่มผู้
เรียกร้องซึ่งรวมตัวกันเป็นภาคประชาชนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้แล้วน าขึ้นทูลเกล้าฯ (เป็นการจัดตั้ง ส.ส.ร. นอก
สภา)  และ12. จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ฝ่าย ที่ตนเสนอนี้ล้วนเป็นการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นอกสภาทั้งสิ้น ก็
ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเอง ว่าต้องเป็นการด าเนินการนอกกรอบ นอกเวที เพ่ือไม่ให้ตก
หลุมพรางหมากกลที่เขาสร้างไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้และนี่คือวิธีเดียวและอาจเป็นวิธีสุดท้ายที่จะล้างมรดกเลือดเพ่ือ
หาทางออกให้ประเทศไทย โดยหลีกเลี่ยงการปฏิวัติ การนองเลือด และฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเหมือนอดีตที่เคยผ่านมาพวก
เราจะยอมหลงกลลวงโดยปล่อยพวกเขายินดีปรีดาที่หลอกลวงพวกเราอยู่เช่นนี้หรือ ตนคนหนึ่งที่ไม่ยอมและจะไม่หยุด
พูดเด็ดขาด 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/63289 
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“เฉลิม” เสนอ 12 ข้อ แหวกทางออก “มรดกเลือด” ของผู้มีอ านาจ 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 - 13:38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เฉลิม” เสนอ 12 ข้อ แหวกทางออก “มรดกเลือด” ของผู้มีอ านาจ 
 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ ารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพ่ือไทย (พท.) 
กล่าวว่า ตามที่ตนได้เสนอทางออกประเทศไทยด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แล้วน ารัฐธรรมนูญ ปี 2540 มาใช้
บังคับทันที แล้วยุบสภาเลือกตั้งภายใน 60 วัน ปลายปีนี้นั้น ผลปรากฏว่าได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก และตาม
คาดหมายคือกลุ่มพิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาคัดค้านว่าข้อเสนอของตนไม่เป็นไปตามกฎหมาย ตนจึงขอชี้แจง และ
เสนอหลักการและเหตุผลของการออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันที เพ่ือเป็นการฝ่าวงล้อมมรดกเลือด อันจะเป็นการ
หาทางออกให้ประเทศไทย ดังนี้ 1.ผู้สั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้มุ่งหมายให้ตนเองสืบทอดอ านาจ 20 ปี ดังนั้น จึง
สร้างกลไกและหมากค่ายกลในรัฐธรรมนูญไว้มากมายที่ส าคัญ คือ ส.ว. มีอ านาจมหาศาล และเบ็ดเสร็จ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะท าได้ยุ่งยากมาก คือ แก้ไขไม่ได้เลย และประการส าคัญ หากมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ ก็จะได้ ส.ส. 
ตามความประสงค์ของผู้มีอ านาจโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี 2.เมื่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้แรงงานออกมา
เรียกร้อง 3 ประการ คือ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ และหยุดคุกคามประชาชน จึงเข้าทางผู้มีอ านาจตาม
แผนการที่วางไว้ เรียกว่าทุกฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยหรือปลดแอกล้วนตกหลุมพรางผู้มีอ านาจทันที 
 ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอีกว่า ที่ว่าตกหลุมพราง เพราะรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจะพร้อมใจกันประกาศ
ว่า เปิดรับ ยินดี ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้แรงงานทันที หรือเพียบพร้อมถ้วน
หน้าภายในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้อย่างแน่นอน วิธีนี้คือ การบล็อกกลไกหรือสร้างเวทีหลุมพรางให้ทุกฝ่ายต้อง
เดินทางตามวิธีการหรือหมากกลที่ผู้มีอ านาจ ได้สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตนขอเรียกมันคือ มรดกเลือด 4.เป็นที่
ชัดเจนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกติกาหรือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก าหนดไว้จะเป็นเพียงปาหี่หรือละคร
หลอกลวงเพราะนอกจากการแก้ไขจะต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี แล้ว ผลการแก้ไขก็จะเป็นไปเช่นเดิม เพราะขั้นตอน
วิธีการเสียงของ ส.ว. และการต้องจัดรับฟังประชามติ ล้วนถูกออกแบบไว้แล้วว่าทุกอย่างทุกประการรัฐบาลหรือผู้มี
อ านาจจะคุมได้แบบเบ็ดเสร็จ แม้แต่จะยกเลิก ส.ว. หรือจ ากัดอ านาจ ส.ว. ก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น และนี้คือ 
มรดกเลือดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในชาติไทย 5.ที่ว่า มรดกเลือด เพราะในที่สุดแล้วประชาชนจะถูกแบ่งแยกเป็น
สองฝ่ายคือฝ่ายต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ กับฝ่ายพิทักษ์รัฐธรรมนูญเดิม และจะเดินไปสู่ความขัดแย้งถึงปะทะกัน แล้ว
ฝ่ายถืออาวุธก็จะออกมาปราบปรามฆ่าประชาชนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งจะเลวร้ายกว่าที่เคยปรากฏมาก่อน ตนรู้สึกเสียใจและ
เป็นทุกข์มากเมื่อได้รับรู้ว่า กลุ่มผู้มีอ านาจและผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก าลังยินดีปรีดามากที่ทุกอย่างเดินไปตามแผน
ที่วางไว้ เป็นความภูมิใจสูงสุดที่ได้สร้างหลุมพรางได้ส าเร็จและทุกฝ่ายก็หลงทาง 
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 ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวอีกว่า การล้างมรดกเลือด ครั้งนี้มีทางเดียวคือ ต้องไม่เล่นตามเกมส์ของผู้มีอ านาจ ต้อง
ไม่ต่อสู้หรือชกบนเวทีที่เขาสร้างไว้ เพราะเราไม่มีวันชนะ แต่เราต้องเปิดเกมส์ใหม่หรือสร้างเวทีใหม่ ข้าพเจ้าจึงเสนอ
วิธีการที่เรียกว่า “คิดใหม่หรือคิดนอกกรอบ” เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ เพ่ือประชาชนเจ้าของแผ่นดินจะได้มีโอกาสชนะ 
และผู้มีอ านาจไม่สามารถรักษามรดกเลือด ไว้ได้อีก 7.ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันที น ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 
มาบังคับใช้แทนทันที เป็นการชั่วคราว แล้วประกาศยุบสภาจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน โดยการเลือกตั้งใหม่จะเป็นไป
ตามกติกาของรัฐธรรมนูญปี 2540 ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่อย่างใด จากนั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน 8.นี้คือ วิธีเดียวเท่านั้นที่จะล้างมรดกเลือด เพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยในวันนี้ และต้องท าทันทีก่อน
การล้มสลายของชาติบ้านเมือง 
 ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อว่า 9.ตนขอยืนยันว่าวิธีการของตนที่เสนอนี้สามารถด าเนินการได้และชอบด้วย
กฎหมายกล่าวคือ หากเราจะได้ใช้สติไตร่ตรองให้ดีแล้วจะพบว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ถูกบันทึกว่า รัฐธรรมนูญเกือบ
ทุกฉบับ เมื่อได้ใช้ไประยะหนึ่งก็มักจะถูกยกเลิกโดยวิธีฉีกทิ้งด้วยการปฏิวัติรัฐประหารเสมอๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่า
บ้านเมืองขณะนี้วิกฤตยิ่งกว่าก่อนการปฏิวัติเมื่อปี 2557 แต่ตนก็ไม่ส่งเสริมให้มีการปฏิวัติเพ่ือฉีกท้ิงรัฐธรรมนูญนี้อีก แต่
การออกใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทันทีเพ่ือยกเลิกฉบับปี 2560 นี้แล้วน าเอาฉบับปี 2540 มาใช้ก่อนเป็นการชั่วคราวแล้ว
จัดการเลือกตั้ง สามารถกระท าได้ทันที 11.ตนขออเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องประกาศใช้ทันทีซึ่งน่าจะมีเพียง 
5 มาตราตามที่ได้เสนอไปแล้ว 11.ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแล้วเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตนขอเสนอและ
เรียกร้องให้ประชาชน นักศึกษา นักธุรกิจ ผู้ใช้แรงงาน และทุกภาคส่วนเห็นชอบด้วยกับวิธีการนี้ แล้วช่วยกันเรียกร้อง
ผลักดันผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้น ฝได้แก่ฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน และภาคประชาชน และ 12.จะ
เห็นได้ว่าทั้ง 3 ฝ่าย ที่ตนเสนอนี้ล้วนเป็นการด าเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นอกสภาทั้งสิ้น เพ่ือไม่ให้ตก
หลุมพรางหมากกลที่เขาสร้างไว้ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตนขอยืนยันว่า ท าได้ และเป็นวิธีเดียวและอาจเป็นวิธีสุดท้ายที่
จะล้างมรดกเลือดเพ่ือหาทางออกให้ประเทศไทย โดยหลีกเลี่ยงการปฏิวัติ การนองเลือด และฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเหมือน
อดีตที่เคยผ่านมา 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2320057 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4772609 
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"จตุพร" จี้ "ก้าวไกล" อบให้ชัด แก้ รธน. แตะหมวด 1-2 ท าได้จริงหรือไม่ อย่าแค่จินตนาการ 
 สยามรัฐออนไลน์  24 สิงหาคม 2563 18:10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 24 ส.ค.63 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
เฟชบุ๊กไลฟ์ peace talk ช่วงหนึ่งถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ยังมีแค่ญัตติของพรรคฝ่ายค้านยื่นให้ แก้ ม.256 
เพียงร่างเดียวที่เข้าสภา (30 ส.ค.) และคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีร่างรัฐบาลยื่นอีกฉบับหนึ่งเพ่ือน าไปประกบกัน แต่ยังมี
ความแตกต่างกันในที่มาของ ส.ส.ร. ตนย้ าเสมอว่า เพื่อตัดปัญหาทั้งปวงแล้ว ส.ส.ร. ต้องมาจากเลือกตั้งของ ประชาชน 
 "ถ้ามาจากช่องทางอ่ืนหรือตามสาขาอาชีพแล้ว ไม่แตกต่างจากการมี ส.ว. แม้มี ส.ส.ร.ก็ไม่เกิดประโยชน์ 
แต่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยของประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาใหม่ มีคนตั้งข้อสังเกตในทางปฏิบัติ
จะแก้หมวด 1-2 ได้หรือไม่ ความจริงแล้ว ม.256 ได้ควบคุมอยู่แล้ว คือเปลี่ยนแปลงรัฐไม่ได้ เปลี่ยนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขได้อยู่แล้ว" 
 นายจตุพร กล่าวว่า ถ้าแต่ทุกฝ่ายไม่เบี้ยวกันแล้ว จะได้อ านาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตกมาถึงมือประชาชน 
ส่วนพรรคก้าวไกลที่ให้ ม.256 เปิดประตูไว้ เพ่ือต้องการให้แก้ประเด็นไหน และขอถามว่า จะแก้ไขหมวด 1 -2 อย่างไร 
ถ้าจะแก้ต้องแก้เรื่องอะไรบ้างที่ไม่กระทบตาม ม. 255 ก าหนดไว้ 
 การอธิบายแบบคลุมเครือนั้น ถามว่าท าได้หรือไม่ ถ้าสมมุติท าได้ แล้วจะแก้ไขประเด็นอะไรบ้าง ส่วนเรื่อง
อ่ืน ทั้งที่มาและอ านาจ ส.ว. หรือค าสั่ง คสช.ที่รับรองในบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ 2560 นั้น ตนเชื่อว่า นัก
ประชาธิปไตยต่างไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้น จึงมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ มาแล้ว 
 "บนเส้นทางการต่อสู้ ถ้าอยู่ในโลกจินตนาการ ไม่ค านึงถึงความจริงกันแล้ว และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยัง
ยืนยันว่าท าได้ ไหนลองอธิบายวิธีการแก้ไขมาหน่อย รวมความแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญ คราวนี้ ควรอยู่ในมือของ
ประชาชนเหมือนเมื่อครั้งแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540” 
 นายจตุพร กล่าวว่า การแก้ รธน.ส่วนใหญ่มักจะเกิดเรื่องตามมาทุกครั้ง ดังนั้น การแก้ไข รธน. 2560 แทบ
ต้องโละเพ่ือสร้างใหม่ แต่การแก้ ม.256 ยังยากอยู่ และวันนี้ไม่ใช่ว่า พรรคการเมืองรับปากแล้วจะได้อย่างเรียบร้อย 
เพราะเหตุการณ์พฤษภา 2535 เกิดขึ้น ก็มาจากการรับปากแล้วเบี้ยวกัน จึงเกิดชุมนุม กระทั้งมีความตายบาดเจ็บร่วม 
80 ชีวิต จึงสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ฉบับ 2540 ขึ้นมา 
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 “ดังนั้น หากไม่เบี้ยวกัน แล้วลงมือแก้กันก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็ไม่มีความตายบาดเจ็บเกิดขึ้น แต่การ
แก้ไขครั้งนี้ดูเสมือนว่าง่าย แต่ผมยังไม่เชื่อ เพราะเชื่อว่า ยังยากอยู่ แต่ฝ่ายประชาชนต้องกุมความชอบธรรม 
นักการเมืองต้องไว้วางใจประชาชน ให้รัฐธรรมนูญมีประชาชนเป็นเจ้าของ และไม่แตะหมวด 1-2 ” 
 นายจตุพร กล่าวว่า ในการต่อสู้เรียกร้องนั้น ตนยังยืนยันเสมอว่า 3 ข้อเรียกร้องของ นักศึกษามี
ความส าคัญที่ตนเห็นชอบด้วย ที่ส าคัญคือ ในขณะนี้ต้องฟังกัน เห็นต่างสามารถอธิบายกันได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น
ของประชาธิปไตยท่ีสวยงาม และความแตกต่างเป็นคุณสมบัติติดตัวของมนุษย์ 
 "ต้องถามพรรคก้าวไกลว่า ที่ต้องการแก้ไขหมวด 1-2 นั้นแก้เรื่องอะไร ท าให้เป็นจริงได้อย่างไร ถามแค่ 2 
ข้อเท่านั้น เพราะผมคิดแล้วท าไม่ได้ ถ้าอธิบายว่าท าได้ ก็อธิบายมา แต่ถ้าท าไม่ได้แล้วยังอธิบายทั้งที่ท าไม่ได้ ต้องการ
อะไร เราต้องการประชาธิปไตยหรือต้องการให้เกิดเรื่อง” 
 ส่วนการคุกคามต่างๆนั้น นายจตุพร กล่าวว่า ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อประเดประดังกับเรื่องราวต่างๆ 
และไปผสมกับความไม่พอใจซื้อเรือด าน้ าแล้ว จะกลายเป็นชนวนคัดค้านส าคัญ ดังนั้นการต่อสู้ของภาคประชาชนต้องมี
เหตุผล ได้ประโยชน์ เป็นประชาธิปไตย เพ่ือร่วมต่อสู้กันให้ได้ความส าเร็จ 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/177147 
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‘จตุพร’ กังขา ‘ก้าวไกล’ ชูธงแก้ รธน.หมวด 1-2 อย่าคลุมเครือ ซัดต้องการ ปชต. หรือให้เกิดเรื่อง 
วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 21.18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘จตุพร’กังขา‘ก้าวไกล’ชูธงแก้รธน.หมวด 1-2 อย่าคลุมเครือ ซัดต้องการปชต.หรือให้เกิดเรื่อง 
 24 สิงหาคม 2563 นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) เฟชบุ๊คไลฟ์ peace talk ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ยังมีแค่ญัตติของพรรคฝ่ายค้านยื่นให้แก้ ม.256 
เพียงร่างเดียวที่เข้าสภา (30 สิงหาคม 2563) และคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีร่างรัฐบาลยื่นอีกฉบับหนึ่งเพ่ือน าไปประกบกัน 
แต่ยังมีความแตกต่างกันในที่มาของ สสร. ตนย้ าเสมอว่าเพ่ือตัดปัญหาทั้งปวงแล้ว สสร. ต้องมาจากเลือกตั้งของ 
ประชาชน 
 “ถ้ามาจากช่องทางอ่ืนหรือตามสาขาอาชีพแล้ว ไม่แตกต่างจากการมี ส.ว. แม้มี สสร.ก็ไม่เกิดประโยชน์ 
แต่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยของประชาชน เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ มีคนตั้งข้อสังเกตในทางปฏิบัติ
จะแก้หมวด 1-2 ได้หรือไม่ ความจริงแล้ว ม.256 ได้ควบคุมอยู่แล้ว คือ เปลี่ยนแปลงรัฐไม่ได้ เปลี่ยนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่สามารถแก้ไขได้อยู่แล้ว ” นายจตุพร 
กล่าว 
 นายจตุพร กล่าวอีกว่า ถ้าแต่ทุกฝ่ายไม่เบี้ยวกันแล้ว จะได้อ านาจแก้ไขรัฐธรรมนูญตกมาถึงมือประชาชน 
ส่วนพรรคก้าวไกลที่ให้ ม.256 เปิดประตูไว้ เพ่ือต้องการให้แก้ประเด็นไหน และขอถามว่าจะแก้ไขหมวด 1 -2 อย่างไร 
ถ้าจะแก้ต้องแก้เรื่องอะไรบ้างที่ไม่กระทบตาม ม. 255 ก าหนดไว้ การอธิบายแบบคลุมเครือนั้น ถามว่าท าได้หรือไม่ ถ้า
สมมุติท าได้ แล้วจะแก้ไขประเด็นอะไรบ้าง ส่วนเรื่องอ่ืนทั้งที่มาและอ านาจ ส.ว. หรือค าสั่ง คสช.ที่รับรองในบทเฉพาะ
กาลรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น ตนเชื่อว่านักประชาธิปไตยต่างไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้น จึงมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว 
 “บนเส้นทางการต่อสู้ ถ้าอยู่ในโลกจินตนาการ ไม่ค านึงถึงความจริงกันแล้ว และการแก้ไขรั ฐธรรมนูญยัง
ยืนยันว่าท าได้ ไหนลองอธิบายวิธีการแก้ไขมาหน่อย รวมความแล้ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้ควรอยู่ในมือของ
ประชาชนเหมือนเมื่อครั้งแก้ไขและร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540” ประธาน นปช. กล่าว 
 ประธาน นปช. กล่าวด้วยว่า การแก้รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่มักจะเกิดเรื่องตามมาทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 แทบต้องโละเพ่ือสร้างใหม่ แต่การแก้ ม.256 ยังยากอยู่ และวันนี้ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองรับปากแล้ว
จะได้อย่างเรียบร้อย เพราะเหตุการณ์พฤษภา 2535 เกิดขึ้น ก็มาจากการรับปากแล้วเบี้ยวกัน จึงเกิดชุมนุม กระทั่งมี
ความตายบาดเจ็บร่วม 80 ชีวิต จึงสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ฉบับ 2540 ขึ้นมา 
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 “ดังนั้น หากไม่เบี้ยวกัน แล้วลงมือแก้กันก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็ไม่มีความตายบาดเจ็บเกิดขึ้น แต่การ
แก้ไขครั้งนี้ดูเสมือนว่าง่าย แต่ผมยังไม่เชื่อ เพราะเชื่อว่า ยังยากอยู่ แต่ฝ่ายประชาชนต้องกุมความชอ บธรรม 
นักการเมืองต้องไว้วางใจประชาชน ให้รัฐธรรมนูญมีประชาชนเป็นเจ้าของ และไม่แตะหมวด 1-2” นายจตุพร กล่าว 
นายจตุพร กล่าวด้วยว่า ในการต่อสู้เรียกร้องนั้น ตนยังยืนยันเสมอว่า 3 ข้อเรียกร้องของนักศึกษามีความส าคัญที่ตน
เห็นชอบด้วย ที่ส าคัญคือในขณะนี้ต้องฟังกัน เห็นต่างสามารถอธิบายกันได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของประชาธิปไตย
ที่สวยงาม และความแตกต่างเป็นคุณสมบัติติดตัวของมนุษย์ 
 “ต้องถามพรรคก้าวไกลว่า ที่ต้องการแก้ไขหมวด 1-2 นั้น แก้เรื่องอะไร ท าให้เป็นจริงได้อย่างไร ถามแค่ 2 
ข้อเท่านั้น เพราะผมคิดแล้วท าไม่ได้ ถ้าอธิบายว่าท าได้ ก็อธิบายมา แต่ถ้าท าไม่ได้แล้วยังอธิบายทั้งที่ท าไม่ได้ ต้องการ
อะไร เราต้องการประชาธิปไตยหรือต้องการให้เกิดเรื่อง” นายจตุพร กล่าว 
 ส่วนการคุกคามต่างๆนั้น นายจตุพร กล่าวว่า ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อประเดประดังกับเรื่องราวต่างๆ 
และไปผสมกับความไม่พอใจซื้อเรือด าน้ าแล้ว จะกลายเป็นชนวนคัดค้านส าคัญ ดังนั้นการต่อสู้ของภาคประชาชนต้องมี
เหตุผล ได้ประโยชน์ เป็นประชาธิปไตย เพ่ือร่วมต่อสู้กันให้ได้ความส าเร็จ 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/513893 
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วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 07.25 น. 
‘เสี่ยไก่’ยัน‘เพื่อไทย’ไม่สังฆกรรม รธน.ตั้งแต่ต้น อ้างออกแบบมาโกงสืบทอดอ านาจเผด็จการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เนื้อหา
ระบุว่า ผมและพรรคเพ่ือไทยเคยประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ต้น โดยระหว่างการรณรงค์ประชามติผม
ถูก คสช. ส่งคนมาอุ้มตัวไปควบคุมหลายครั้งเพราะประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งยังถูกด าเนินคดีทั้งที่ศาลอาญา
และศาลทหาร 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาโกงอ านาจประชาชนและสืบทอดอ านาจของเผด็จการ ภายใต้เงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประเทศจะไม่มีทางสงบสุข บ้านเมืองจะเกิดความขัดแย้งและเศรษฐกิจจะเสียหาย เนื่องจากกติกาการ
เลือกตั้งที่ออกแบบมาจะท าให้พรรคการเมืองอ่อนแออันจะท าให้ได้รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพแบบที่ก าลังเป็น 
 เมื่อมีโอกาสพรรคเพ่ือไทยจึงต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเอาประชาธิปไตยคืนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด 
แต่เนื่องจากการแก้ไขจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาหรือ 375 เสียง โดยในจ านวนนี้จะต้องมี 
ส.ว. ลงมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 84 คน ดังนั้น การแก้ไขจึงต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วย หากเสนอเงื่อนไขที่เสียง
ส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยจะท าให้ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ยกเว้นไม่ต้องการแก้ 
 ดังนั้น ที่หลายคนประณามว่า พรรคเพ่ือไทยไม่สู้ ผมอยากให้คนที่พูดลองถามตัวเองว่า หากพรรคยื่นญัตติ
ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่หลายคนต้องการจะมี ส.ส. พรรครัฐบาลและ ส.ว. มาโหวตสนับสนุนหรือไม่ นั่นคือเราจะไม่
สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้และความเสียหายจะตกกับประชาชน การเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้ 
แต่จะต้องหวังผลให้เกิดความส าเร็จเพ่ือเอาอ านาจคืนให้กับประชาชนให้มากที่สุด เลิกพูดเอาหล่อเหยียบหัวเพ่ือนสร้าง
กระแสตีกินไปวันๆ น่าร าคาญและน่ารังเกียจครับ 
วัฒนา เมืองสุข 
25 สิงหาคม 2563 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/513901 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/513901
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25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06:29 น.      
'เสี่ยไก่'ยัวะ! ก้าวไกล เลิกพูดเอาหล่อเหยียบหัวเพื่อนสร้างกระแสตีกินไปวันๆ ด่าลั่นน่าร าคาญและน่ารังเกียจ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 25 ส.ค.63- นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ผมและพรรคเพื่อไทย
เคยประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ต้น โดยระหว่างการรณรงค์ประชามติผมถูก คสช. ส่งคนมาอุ้มตัวไป
ควบคุมหลายครั้งเพราะประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งยังถูกด าเนินคดีทั้งท่ีศาลอาญาและศาลทหาร 
 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาโกงอ านาจประชาชนและสืบทอดอ านาจของเผด็จการ ภายใต้เงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประเทศจะไม่มีทางสงบสุข บ้านเมืองจะเกิดความขัดแย้งและเศรษฐกิจจะเสียหาย เนื่องจากกติกาการ
เลือกตั้งที่ออกแบบมาจะท าให้พรรคการเมืองอ่อนแออันจะท าให้ได้รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพแบบที่ก าลังเป็น 
 เมื่อมีโอกาสพรรคเพ่ือไทยจึงต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเอาประชาธิปไตยคืนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด 
แต่เนื่องจากการแก้ไขจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาหรือ 375 เสียง โดยในจ านวนนี้จะต้องมี 
ส.ว. ลงมติเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 84 คน ดังนั้น การแก้ไขจึงต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วย หากเสนอเงื่อนไขที่เสียง
ส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยจะท าให้ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ยกเว้นไม่ต้องการแก้ 
 ดังนั้น ที่หลายคนประณามว่าพรรคเพ่ือไทยไม่สู้ ผมอยากให้คนที่พูดลองถามตัวเองว่าหากพรรคยื่นญัตติ
ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่หลายคนต้องการจะมี ส.ส. พรรครัฐบาลและ ส.ว. มาโหวตสนับสนุนหรือไม่ นั่นคือเราจะไม่
สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้และความเสียหายจะตกกับประชาชน การเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้ 
แต่จะต้องหวังผลให้เกิดความส าเร็จเพ่ือเอาอ านาจคืนให้กับประชาชนให้มากที่สุด เลิกพูดเอาหล่อเหยียบหัวเพ่ือนสร้าง
กระแสตีกินไปวันๆ น่าร าคาญและน่ารังเกียจครับ. 
 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75463 
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25 สิงหาคม 2563 10:37 น.   
"ประเดิมชัย” สอน “โรม” อย่าเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน ศัตรูของเราคือเผด็จการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์จากกรณีที่นายรังสิ
มันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อกล่าวหาพรรคเพ่ือไทย ยื่นญัตติ อภิปรายตาม ม.152 โดยไม่ลงมติต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ใช้เวทีนี้ในการชี้แจงและฟอกตัว ทั้งๆที่ควรต้องยื่นญัตติ ตาม ม.151คือลงมติ
ไม่ไว้วางใจมากกว่า และการยื่นญัตติดังกล่าว ควรต้องปรึกษากับพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่ืนๆเสียก่อน จึงอยากถามนายรังสิ
มันต์ โรมว่า สิ่งที่พูดออกมา เพ่ือต้องการให้คนเกลียดชังพรรรคเพ่ือไทย หรือต้องการอะไรกันแน่ เพราะสิ่งที่พรรคเพ่ือ
ไทยด าเนินการนั้นเป็นไปตามมติพรรค และญัตติที่ยื่นก็เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ทุกพรรค ที่สามารถร่วมอภิปรายได้อยู่แล้ว 
และหากพรรคก้าวไกลต้องการยื่นญัตติตามมาตรา 151 ก็สามารถกระท าได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการออกมาโวยวายหา
เรื่องพรรคเพ่ือไทยครั้งนี้ ตนเองอยากถามกลับไปว่า ไปรับงานใครมาหรือเปล่า เพราะหากนายรังสิมันต์ อยากโวยวาย ก็
ควรโวยกับพรรคตัวเองเท่านั้น เช่นใครแอบไปเปิด “ซุปเปอร์ดีล”กับใคร เพ่ือหลอกเพ่ือนและเอาตัวรอด แล้วใครได้
ประโยชน์บ้าง เรื่องแบบนี้ต่างหากท่ีต้องโวยวายกันเอง ไม่ใช่มายุ่งกับสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคอื่น 
 “ผมอยากถามว่าสิ่งที่พรรคเพ่ือไทยปรึกษาไปหลายเรื่อง พรรคก้าวไกลเคยฟังหรือไม่ เคยให้เกียรติพรรค
เพ่ือไทยบ้างมั้ย เช่นการยื่นญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันแล้ว แต่เหลือเพียง 30 
นาที ก่อนยื่น พรรคก้าวไกลก็ขอถอนชื่อออกไปทั้งหมด ทั้งที่เราประชุมหารือและตกผลึกกันด้วยเหตุด้วยผลไปแล้ว 
อย่างนี้หรือคือสิ่งที่เพ่ือนท ากับเพ่ือน ปล่อยให้เพ่ือนคนอ่ืนต้องกลืนเลือด แต่ตัวเองตีกินทางการเมืองยืนหล่ออยู่คน
เดียว” นายประเดิมชัยกล่าว 
 นายประเดิมชัย กล่าวต่ออีกว่า วันนี้หากเรายื่นญัตติตาม ม.151เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลถามว่า มือ
ในสภาเราจะชนะเขาไหม เพราะมือในสภาเราน้อยลงมากหลังจากอดีต ส.ส.บางพรรค ย้ายพรรค ไปเป็นสิบๆคน จึงท า
ให้ก าลังของส่วนรวมอ่อนแอไปมากเพราะนักการเมืองที่ไร้อุดมการณ์บางพรรค จึงอยากขอร้องว่า จากนี้ไปอย่าหาเสียง
แบบท าลายมิตร อย่าใช้วิธี “เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอ่ืน” พรรคเพ่ือไทยเคารพและให้เกียรติทุกพรรคการเมือง แต่ 
พรรคการเมืองบางพรรคท าลายจิตใจพวกเรามามาก อย่าท าให้เราต้องลุกขึ้นมาสู้กับมิตรเลย เพราะศัตรูที่แท้จริงของ
เราไม่ใช่คุณ ศัตรูของเราคือเผด็จการ และความเดือดร้อนของประชาชน อย่าใช้วาทกรรมท าลายกัน ดังนั้นโปรดรักษา
น้ าใจกันบ้าง มิเช่นนั้นน้ าใจของเราที่มีต่อคุณอาจเหือดแห้งและหมดไปในเร็วๆนี้ก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177289 

https://siamrath.co.th/n/177289
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200825/57a673309846c05fd980006847792431ece33fbd9c86f472f59561e53fdc5091.jpg?itok=U_3pLI7C
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25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:46 น.     
'สุทิน'อมพระยันไม่ได้แตกกับก้าวไกล แค่ต้องคุยกันหน่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 ส.ค.63-นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการประชุมวิปฝ่ายค้านร่วมกับพรรคก้าวไกล เพ่ือ
อธิบายถึงการด าเนินการยื่นญัตติการเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ซึ่งยืนยันว่าการยื่นญัตติใน
ครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ เพราะหากไม่เปิดอภิปรายในสมัยประชุมนี้ ก็อาจจะไม่ทันกับสถานการณ์บ้านเมือง 
 “เป็นกลยุทธ์ของเรา พวกเขาเป็นวัยรุ่นเราเข้าใจดี ยืนยันว่าทั้งพรรคก้าวไกล และพรรคเพื่อไทย ไม่ได้แตก
กัน ยังท างานด้วยกันได้เป็นอย่างดี เพียงแต่บางครั้งพูดคุยกันน้อย ส่วนการท างานทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติ และวันนี้
จะมีการอธิบายให้เข้าใจ เพราะหากไปยื่นอภิปรายทั่วไปในสมัยหน้าอาจจะไม่ทันการณ์ เพราะคิดว่าในสมัยประชุมหน้า
รัฐบาลไปไม่รอดแน่ๆ จึงคิดว่าต้องยื่นอภิปรายในสมัยประชุมนี้ก่อน” นายสุทนิ กล่าว 
 นายสุทิน กล่าวอีกว่า ส าหรับช่วงเวลาที่เหลือในสมัยประชุมนี้ จะมีการพิจารณาวาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 
1.การประชุมรัฐสภาเพ่ือแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 2.การอภิปรายทั่วไป ตามมาตรา152 และ3.ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ส่วนจะพิจารณาเรื่องใดก่อนคงจะต้องมีการหารืออีก
ครั้ง ส่วนตัวคิดว่าควรพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน 
 เมื่อถามถึงกรณีพรรคเพ่ือไทย และพรรคก้าวไกล ต่างฝ่ายต่างเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตนเองเข้า
รัฐสภา นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายใด ต่างมีหลักการตรงกัน คือ การตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพียงแต่มีความแตกต่างในรายละเอียด ซึ่งคิดว่าสามารถ
พูดคุยกันในสภาได้ ส่วนกรณีของพรรคก้าวไกลที่ยังมีส.ส. มาลงชื่อไม่พอที่จะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยในวันนื้
พรรคเพ่ือไทย จะมีการประชุมพรรค และจะมีการอธิบายให้กับส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย ได้เข้าใจในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของพรรคก้าวไกล แต่จะมีมติอย่างไร ก็ข้ึนอยู่กับที่ประชุมส.ส.พรรค 
“ในขั้นตอนนี้ โดยหลักการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อน เพื่อให้มีการตั้ง ส.ส.ร. 
ให้ส าเร็จ โดยจะไม่ไปแตะเนื้อหาในรายมาตราอ่ืนๆ เพราะคิดว่าควรให้ ส.ส.ร. เข้ามาด าเนินการเว้นเสียแต่หากเกิดกระ
บวนการเตะถ่วงไม่ให้เกิดการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หรือเป็นไปอย่างล่าช้า ฝ่ายค้านก็จะเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น
รายมมาตราอ่ืนๆ เข้าไปด้วย" นายสุทิน กล่าว. 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75480 
  

http://www.thaipost.net/main/detail/75480
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วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 10:55 น. 
“สุทิน” เข้าใจ “ก้าวไกล” วัยรุ่นใจร้อน ยัน เสนออภิปรายทั่วไปแค่กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สุทิน” เข้าใจ “ก้าวไกล” วัยรุ่นใจร้อน ยัน เสนออภิปรายทั่วไปแค่กลยุทธ์ ย้ า แก้รธน.ให้ได้ส.ส.ร.ส าเร็จ ไม่แตะ
มาตราอ่ืน 
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. เวลา 09.05 น. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ในวันนี้(25 ส.ค.) จะมีการประชุมวิปฝ่าย
ค้านร่วมกับพรรคก้าวไกล เพ่ืออธิบายถึงการด าเนินการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐบธรรมนูญ มาตรา 152 
ยืนยันว่าการยื่นญัตติในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ เพราะหากไม่เปิดอภิปรายทั่วไปในสมัยประชุมนี้ ก็อาจจะไม่ทันกับ
สถานการณ์บ้านเมือง 
 “เป็นกลยุทธ์ของเรา พวกเขาเป็นวัยรุ่น เราเข้าใจดี ยืนยันว่าทั้งพรรคก้าวไกล และพรรคเพ่ือไทย ไม่ได้
แตกกัน ยังท างานด้วยกันได้เป็นอย่างดี เพียงแต่บางครั้งพูดคุยกันน้อย ส่วนการท างานทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติ และ
วันนี้จะมีการอธิบายให้เข้าใจ เพราะหากไปยื่นอภิปรายทั่วไปในสมัยหน้าอาจจะไม่ทันการณ์ เพราะคิดว่าในสมัยประชุม
หน้ารัฐบาลไปไม่รอดแน่ๆ จึงคิดว่าต้องยื่นอภิปรายฯในสมัยประชุมนี้ก่อน” นายสุทิน กล่าว 
 นายสุทิน กล่าวอีกว่า ส าหรับช่วงเวลาที่เหลือในสมัยประชุมนี้ จะมีการพิจารณาวาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 
1.การประชุมรัฐสภาเพ่ือแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 2.การอภิปรายทั่วไป ตาม มาตรา 152 และ3.ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวาระ 2 และ 3 ส่วนจะพิจารณาเรื่องใดก่อนคงจะต้องมีการหารือ
กันอีกครั้ง แต่ส่วนตัวคิดว่าควรพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน 
 เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทย และพรรคก้าวไกล ต่างฝ่ายต่างเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตนเองเข้า
รัฐสภา นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายใด ต่างมีหลักการตรงกัน คือ การตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพียงแต่มีความแตกต่างในรายละเอียด ซึ่งคิดว่าสามารถ
พูดคุยกันในสภาฯได้ ส่วนกรณีของพรรคก้าวไกลที่ยังมีส.ส. มาลงชื่อไม่พอที่จะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยในวันนื้( 
25 ส.ค.) พรรคเพ่ือไทย จะมีการประชุมพรรค และจะมีการอธิบายให้กับส.ส.ของพรรคเพ่ือไทย ได้เข้าใจในร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล แต่จะมีมติอย่างไร ก็ข้ึนอยู่กับที่ประชุมส.ส.พรรค 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/3-%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81.jpg
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 “ในขั้นตอนนี้ โดยหลักการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อน เพ่ือให้มี
การตั้ง ส.ส.ร.ให้ส าเร็จ โดยจะไม่ไปแตะเนื้อหาในรายมาตราอ่ืนๆ เพราะคิดว่าควรให้ ส.ส.ร. เข้ามาด าเนินการเว้นเสียแต่
หากเกิดกระบวนการเตะถ่วงไม่ให้เกิดการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หรือเป็นไปอย่างล่าช้า ฝ่ายค้านก็จะเสนอการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นรายมมาตราอ่ืนๆ เข้าไปด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2321333 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://siamrath.co.th/n/177284 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895027?utm_source=homepage&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2321333
https://siamrath.co.th/n/177284
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895027?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895027?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 08:31 น. 
“บัญญัติ” ชง 3 ข้อ 7 ปม ล้างพิษรัฐธรรมนูญ ตั้ง ส.ส.ร. 150 รื้ออ านาจ ส.ว. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่พรรคประชาธิปัตย์ โดย คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคฯ ที่มีนาย
อลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคเป็นประธาน ได้จัดเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ทางออก ทางรอด” ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 และวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 มีผู้ร่วมเสวนา น า
โดย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าคณะท างานก าหนดประเด็น 
ข้อเสนอ และรายละเอียดการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ และ  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในฐานะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
ให้กับสาขาของพรรค ตัวแทนพรรค และสมาชิกพรรคได้เข้าร่วมรับฟังเป็นจ านวนมาก 
 นายบัญญัติ กล่าวว่า จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคฯ ได้แสดงออก
ไว้ตั้งแต่ในช่วงของการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่การแสดงออกทาง
การเมือง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เปิดช่องอะไรมากด้วยซ้ า แต่คนของพรรคประชาธิปัตย์ นับตั้งแต่
นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในขณะนั้น และตน ก็ได้แสดงออกชัดว่าไม่รับรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ ซึ่งการพิจารณารัฐธรรมนูญว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสมเพียงใด ควรแก่การรับหรือไม่นั้น ควรมอง 3 
ส่วน 
 “1. ที่มาของรัฐธรรมนูญ 2. กระบวนการจัดท า และ 3. เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งใน
เรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอย่างน้อย 7 ประเด็นที่น่าจะน าไปสู่การพิจารณาดังกล่าว” 
 นายบัญญัติกล่าวว่า ประเด็นที่ 1 คือมีเนื้อหาที่สร้างความยุ่งยากหลายเรื่อง ซึ่งมีอย่างน้อยมี 5-6 ยุ่งที่
มองเห็นชัดเจน คือ การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เวลาในการประกาศผลช้าที่สุด 
โดยตามปกติทุกครั้งเวลาที่มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนที่ผ่านมา เพียง 1-2 วันก็ทราบผลแล้ว แต่ฉบับนี้ใช้
เวลาเกือบ 2 เดือน กว่าจะประกาศผลได้ เพราะสูตรการนับคะแนนยุ่งไปหมด 
การค านวนบัญชีรายชื่อพรรค ภายใต้สูตรของระบบจัดสรรปันส่วนผสม โดยเฉพาะค าว่า “จ านวน ส.ส. ที่พึงมีตาม
รัฐธรรมนูญ” ก็ยังเถียงกันไม่จบสิ้น 
 และ บางคนได้เป็น ส.ส. ภายใต้ระบบการเลือกตั้งนี้ เพียง 1 สัปดาห์ในปีแรกที่มีการเลือกตั้งใหม่ มีการ
นับคะแนนใหม่ แต่ต้องพ้นจากความเป็น ส.ส. ไป 
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 ขณะเดียวกันก็มีพรรคการเมืองมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีมากกว่า 20 พรรค เฉพาะในรัฐบาลก็มี
ตั้ง 19 พรรค เมื่อการนับผลคะแนนเลือกตั้งล่าช้า ก็ท าให้การตั้งรัฐบาลก็ล่าช้าออกไป เป็นผลให้การพิจารณา
งบประมาณออกมาได้ช้า ซึ่งส่งผลต่อการอัดฉีดระบบเศรษฐกิจมีปัญหาตามมา 
 นายบัญญัติกล่าวว่า ประเด็นที่ 2 ที่กล่าวถึงปัญหาจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญปี 60 ยังเป็นการท าลาย
ความรู้สึกของนักประชาธิปไตย ที่มีความเชื่อว่า ประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้ ก็ต่อเมื่อมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง 
 ดังนั้น หากรัฐธรรมนูญฉบับใดเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ส่งเสริมจุดแข็งในเรื่องนี้ แต่กลับท าลายจุด
แข็งนั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาที่ไม่น่านิยมชมชอบแต่ประการใด 
 โดยเฉพาะระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่บอกว่าทุกคะแนนมีความหมาย ทุกคะแนนไม่ตกน้ านั้น ฟังดูดี แต่
เป็นระบบการเลือกตั้งที่น าไปสู่การเน้นคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง มากกว่าที่จะเน้นพรรคการเมือง ซึ่งกรณีนี้หากใช้
บังคับไปนานๆ จะท าให้ความส าคัญของพรรคการเมืองที่เป็นจุดส าคัญในรัฐธรรมนูญจะค่อยๆ ลดความส าคัญลงไป และ
เมื่อความส าคัญของพรรคการเมืองลด ส่งผลให้ ส.ส. หลงตัวเองมากขึ้น และคิดว่าตัวเองได้รับเลือกตั้งมาด้วยตัวเอง ก็
จะท าให้ความภักดีต่อพรรค วินัยพรรค การไม่ปฏิบัติตามมติพรรคเกิดข้ึนตามมา 
 นายบัญญัติ กล่าวว่า ส าหรับประเด็นที่ 3 ว่าผลของระบบเลือกตั้งนี้ จะส่งผลต่อไปอีก เนื่องจากเมื่อมีการ
ให้ความส าคัญกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็จะท าให้เกิดการประมูลตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เคยเกิดขึ้น
มาแล้วในอดีต โดยเฉพาะ ส.ส. ที่อยู่ในสภาเป็นเวลานานๆ ล้วนเคยเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วทั้งนั้น ว่าเกิดการ
ประมูลตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชื่อเสียงดีในหลายแห่ง พรรคการเมืองใช้เงินมากขึ้น ส่งผลให้พรรคการเมืองต้องอาศัย
นายทุน เมื่อพรรคการเมืองกลายเป็นเครื่องมือของทุนนั้น ก็จะน าไปสู่ “การใช้ทุนสร้างพรรค ใช้พรรคยึดกุมอ านาจรัฐ 
แล้วใช้อ านาจรัฐเพิ่มทุน” ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศเป็นอย่างมากท้ังด้านเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 นายบัญญัติกล่าวว่า ประเด็นที่ 4 การที่ระบุว่า คะแนนเสียงไม่ตกน้ า ก็ก่อให้เกิดอันตราย เพราะสมัยก่อน
เวลาพรรคการเมืองจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะดูว่าสู้ได้หรือไม่ แม้กระทั่งนักเลือกตั้ง นักซื้อเสียง ก็ยังไม่กล้าซื้อเสียงถ้า
ไม่มั่นใจ แต่ระบบการจัดสรรปันส่วนผสมนี้ซื้อแล้วไม่สูญ เพราะเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแพ้ แต่มี การน าคะแนนที่ได้มา
ค านวนบัญชีรายชื่อพรรค ก่อให้เกิดการซื้อเสียง คาดว่าหากระบบนี้ยังใช้ต่อไปการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีการซื้อเสียง
มากขึ้นไปอีก 
“ประชาธิปไตยในบ้านเมืองจะเดินไปได้ ต้องท าให้ ประชาธิปไตยราคาถูก คือไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย” 
 นายบัญญัติกล่าวว่า ประเด็นที่ 5 ระบบไพรมารี่โหวต ที่มีการก าหนดค่าสมาชิกพรรค หากสอบถามสาขา
พรรคการเมืองต่างๆ ในเวลานี้ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ก็กลายเป็นปัญหาได้ 
 ส าหรับประเด็นที่ 6 ในเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือเรื่องความยากในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ โดย 19 ฉบับก่อนหน้านี้ ในส่วนที่เป็นฉบับถาวร มี 13 ฉบับ
แก้โดยใช้เสียงข้างมากของ สมาชิกท้ัง 2 สภารวมกัน คือเกินครึ่งก็แก้ได้ มีจ านวน 4 ฉบับ ที่ใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิก 
2 สภารวมกัน ซึ่งอาจถือหลักว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้นหากใช้เสียงเกินครึ่งก็อาจดูเหมือน
เป็นการแก้ไขกฎหมายธรรมดา จึงได้ให้ความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ และที่ส าคัญคือมีเพียงฉบับเดียว คือฉบับปี 2475 หลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ ที่ให้ใช้เสียง 3 ใน 4 
 “ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเลยที่บอกว่าแม้จะได้รับคะแนนเสียงจากฝ่ายข้างมากเห็นชอบด้วยกับการ
แก้ไขแล้ว ยังจ าเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนเห็นชอบด้วยจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือ 84 เสียง ได้จาก
สมาชิกวุฒิสภา 84 เสียง ยังไม่พอ ยังเขียนต่อไปอีกว่า ยังต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 20 ในจ านวนสมาชิก 
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ของพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วย หรือไม่ได้มีต าแหน่งในรัฐสภาด้วย ผมบอกว่าหลักอย่างนี้มันไม่ได้เดินตามหลัก
ของประชาธิปไตยที่ว่าใช้เสียงข้างมากเป็นหลักเลย มันกลายเป็นว่าเสียงข้างมากจะมากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเสียง
ข้างน้อยที่ว่านี้ (84 เสียง กับร้อยละ 20) ไม่เห็นชอบด้วย” 
 นายบัญญัติได้กล่าวต่อใน ประเด็นที่ 7 เนื้อหาในบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาใน
การเลือกนายกรัฐมนตรีบ้าง และอ่ืนๆ ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องยอมรับความ
เป็นจริงว่า ไกลประชาธิปไตยมากไปหน่อย ดังนั้นจึงมั่นใจว่าหลังจากมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
ขึ้นมาแล้ว ประเด็นเหล่านี้คงได้รับการน าเสนอต่อ ส.ส.ร. ต่อไป 
 “ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่ประชาธิปัตย์เอง ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นเลย แต่เม่ือวันหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ได้รับการประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญ พรรคฯ ก็ต้องเคารพกฎหมาย และปฏิบัติตาม แต่ใจนั้นนึกอยู่ตลอดเวลา
ว่า โอกาสเปิดช่องเม่ือไหร่ มีโอกาสเม่ือไหร่ต้องแก้ไข” 
 นายบัญญัติกล่าวว่า ดังนั้นในทันทีท่ีพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาล จึงได้ยื่นเงื่อนไข 3 ต้อง 
คือ ต้องยอมรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ ม.256 (ซึ่งเป็นมาตราที่แก้ยากที่สุด) 
และต้องบริหารราชการอย่างสุจริตอีกด้วย 
 พร้อมกับได้ชี้ให้เห็น 3 ความหวังในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้ว่า เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเชิญ
ให้เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ พรรคฯ จะได้ผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ทั้งในส่วนการแก้ มาตรา 256 และใน
ส่วนของการเพ่ิมหมวดเรื่องจัดการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แบบที่เคยท ามาแล้วในปี 2539 ซึ่งเป็น
ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 อีกท้ังการแถลงข่าวของประธาน กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ก็ยิ่งเป็นการ
สร้างความหวังในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย 
 นอกจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งรวมกันแล้วมีเสียงเกินกว่า 1 ใน 5 ก็สามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตาม
มาตรา 256 ด้วย และที่ส าคัญอีกความหวังที่จะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ก็คือ พรรคร่วมรัฐบาลก็มี
ความเห็นร่วมกันว่าจะเดินตามแนวที่ได้คุยกัน กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะจัดให้มี ส.ส.ร. จ านวน 150 คน 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้ง กฎหมายมหาชน ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารแผ่นดิน และยังมีการตั้งผู้แทนพรรคการเมือง รวมไปถึงผู้แทนจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาเข้าไปด้วย ซึ่งถือเป็น
เรื่องใหม่และให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ 
 “เมื่อคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีก็ควรเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย ส่วน
ผู้แทนพรรคการเมือง ที่ผ่านมา ในส่วนของ กมธ. ยกร่าง ฯ นั้นมักจะไม่มี เพราะเกรงว่าหากมีผู้แทนจากพรรคการเมือง
เข้าไป อาจจะไปร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือตัวเอง ซึ่งตรงนี้ผมเถียงมาตลอด ผมบอกว่าการที่ไม่มีผู้แทนพรรคการเมืองเข้าไปนั่ง
อยู่ตรงนี้เลย เมื่อคนร่างไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมจัดท าร่างฯ อย่างน้อยที่สุดก็จะได้สะท้อนความเห็นให้คน
ร่างฯ ซึ่งมากด้วยจินตนาการได้รับความเข้าใจว่า ถ้าเขียนอย่างนั้นมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตามมา ซึ่งมันเกิดขึ้นทุกครั้ง 
เพียงแต่อย่าให้มีจ านวนมากนัก แต่ให้เข้าไปสะท้อนความจริงในฐานะนักปฏิบัติ ก็จะท าให้รอบคอบรัดกุมด”ี 
 นายบัญญัติ บอกว่า เมื่อทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอด้วยอย่างนี้ และประธานสภาก็ได้มีการ
ก าหนดวันเวลาไว้ต้นเดือนนี้ จะมีการบรรจุระเบียบวาระ ดังนั้นเมื่อร่างฯ ดังกล่าวได้เข้าไปอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภา 
ก็จะได้มีการพูดจาถึงความเหมาะสมต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ยังคงมีปัญหาที่อาจต้องอดใจรอดูกันพอสมควรคือเรื่องท่าทีของ
วุฒิสภา ซึ่งจากท่ีเคยมีท่าทีไม่เห็นด้วย แต่เมื่อมีการชุมนุมเกิดข้ึน และมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาก ท าให้มีหลายคนออกมา
ขานรับกันพอสมควรแล้ว จึงท าให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้มากข้ึน 
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 ส าหรับในช่วงท้ายของการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้สาขาพรรค ตัวแทนประจ าจังหวัด และสมาชิกพรรค ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนายบัญญัติยังได้กล่าวกับผู้ร่วมฟังการสัมมนาว่า ตนมีความมั่นใจว่าสาขา
พรรค และตัวแทนพรรค ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นมาระยะเวลายาวนาน ล้วนเป็นบุคคล
ที่มีความเชื่อม่ันในวิถีทางประชาธิปไตย 
 ดังนั้นเมื่อโอกาสเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราก็คงต้องมีความหวังกันตามสมควร พร้อมกับในช่วง
นี้พรรคฯ ได้จัดตั้งตัวแทนจังหวัด ซึ่งทราบว่ามีจ านวนไม่น้อยแล้ว ต้องขอแสดงความชื่นชม ในความมีอุดมการณ์เป็น
ประชาธิปไตยของทุกคน และคุณสมบัติของคนที่นิยมประชาธิปไตยก็คือต้องมีความอดทน รอคอยความหวัง เพราะการ
เดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยนั้น เป็นการเดินไปบนเส้นทางที่ต้องท าความเข้าใจล่วงหน้าว่า เกมยาว เห็นหนทางที่
จะต้องมีความอดทน เพียงแต่ขอให้ได้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มากขึ้นๆ ไม่ถอยหลังเหมือนอย่างที่
เคยผิดหวังกันมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-510722 
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วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:09 น. 
"บัญญัติ” วิเคราะห์ 3 ความหวังแก้รัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปชป.จัดเสวนาออนไลน์ "บัญญัติ” วิเคราะห์ 3 ความหวังแก้รัฐธรรมนูญ ให้ตัวแทนพรรค สาขาพรรค สมาชิก
พรรค 
 เมื่อวันที่ 25ส.ค.2563 พรรคประชาธิปัตย์ โดย คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคฯ ที่มีนายอลงกรณ์ 
พลบุตร รองหัวหน้าพรรคเป็นประธาน ได้จัดเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางออก 
ทางรอด” ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 2563 และวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2563 มีผู้ร่วมเสวนา น าโดย นายบัญญัติ บรรทัด
ฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าคณะท างานก าหนดประเด็น ข้อเสนอและรายละเอียดการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ และนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ กมธ. วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ให้กับสาขาของพรรค ตัวแทนพรรค และ
สมาชิกพรรคได้เข้าร่วมรับฟังเป็นจ านวนมาก 
 ซึ่งในการเสวนาดังกล่าว นายบัญญัติ ได้พูดถึงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ว่า พรรคฯ ได้แสดงออกไว้ตั้งแต่ในช่วงของการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ทั้งที่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วง
ที่การแสดงออกทางการเมืองโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เปิดช่องอะไรมากด้วยซ้ า แต่คนของพรรค
ประชาธิปัตย์ นับตั้งแต่นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในขณะนั้น และตน ก็ได้แสดงออก
ชัดว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งการพิจารณารัฐธรรมนูญว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสมเพียงใด ควรแก่การ
รับหรือไม่นั้น ควรมอง 3 ส่วน คือ 1. ที่มาของรัฐธรรมนูญ 2. กระบวนการจัดท า และ 3. เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งในเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอย่างน้อย 7 ประเด็นที่น่าจะน าไปสู่การพิจารณาดังกล่าว 
ประเดน็ที่ 1 คือมีเนื้อหาที่สร้างความยุ่งยากหลายเรื่อง ซึ่งมีอย่างน้อยมี 5-6 ยุ่งที่มองเห็นชัดเจนคือ 
 1. การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใช้เวลาในการประกาศผลช้าที่สุด 
โดยตามปกติทุกครั้งเวลาที่มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนที่ผ่านมา เพียง 1-2 วันก็ทราบผลแล้ว แต่ฉบับนี้ใช้
เวลาเกือบ 2 เดือน กว่าจะประกาศผลได้ เพราะสูตรการนับคะแนนยุ่งไปหมด 2. การค านวนบัญชีรายชื่อพรรค ภายใต้
สูตรของระบบจัดสรรปันส่วนผสม โดยเฉพาะค าว่า “จ านวน สส. ที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ” ก็ยังเถียงกันไม่จบสิ้น 3. บาง
คนได้เป็น ส.ส. ภายใต้ระบบการเลือกตั้งนี้ เพียง 1 สัปดาห์ในปีแรกที่มีการเลือกตั้งใหม่ มีการนับคะแนนใหม่ แต่ต้อง
พ้นจากความเป็น ส.ส. ไป4. มีพรรคการเมืองมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีมากกว่า 20 พรรค เฉพาะในรัฐบาลก็มี 
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ตั้ง 19 พรรค เมื่อการนับผลคะแนนเลือกตั้ งล่าช้า ก็ท าให้การตั้งรัฐบาลก็ล่าช้าออกไป เป็นผลให้การพิจารณา
งบประมาณออกมาได้ช้าซึ่งส่งผลต่อการอัดฉีดระบบเศรษฐกิจมีปัญหาตามมา 
 ส าหรับประเด็นที่ 2 ที่กล่าวถึงปัญหาจากเนื้อหาในรัฐธรรมนูญปี 60 ยังเป็นการท าลายความรู้สึกของนัก
ประชาธิปไตย ที่มีความเชื่อว่า ประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้ ก็ต่อเมื่อมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง ดังนั้นหากรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดเป็นรัฐธรรมนูญขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ส่งเสริมจุดแข็งในเรื่องนี้แต่กลับท าลายจุดแข็งนั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาที่
ไม่น่านิยมชมชอบแต่ประการใด โดยเฉพาะระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่บอกว่าทุกคะแนนมีความหมาย ทุกคะแนนไม่ตก
น้ านั้น ฟังดูดี แต่เป็นระบบการเลือกตั้งที่น าไปสู่การเน้นคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง มากกว่าที่จะเน้นพรรคการเมือง 
ซึ่งกรณีนี้หากใช้บังคับไปนานๆ จะท าให้ความส าคัญของพรรคการเมืองที่เป็นจุดส าคัญในรัฐธรรมนูญจะค่อยๆ ลด
ความส าคัญลงไป และเมื่อความส าคัญของพรรคการเมืองลด ส่งผลให้ ส.ส. หลงตัวเองมากขึ้น และคิดว่าตัวเองได้รับ
เลือกตั้งมาด้วยตัวเอง ก็จะท าให้ความภักดีต่อพรรค วินัยพรรค การไม่ปฏิบัติตามมติพรรคเกิดข้ึนตามมา 
 นายบัญญัติ กล่าวถึงประเด็นที่ 3 ว่าผลของระบบเลือกตั้งนี้ จะส่งผลต่อไปอีก เนื่องจากเมื่อมีการให้
ความส าคัญกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ก็จะท าให้เกิดการประมูลตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ในอดีต โดยเฉพาะ ส.ส. ที่อยู่ในสภาเป็นเวลานานๆ ล้วนเคยเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วทั้งนั้น ว่าเกิดการประมูลตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ชื่อเสียงดีในหลายแห่ง พรรคการเมืองใช้เงินมากขึ้น ส่งผลให้พรรคการเมืองต้องอาศัยนายทุน เมื่อ
พรรคการเมืองกลายเป็นเครื่องมือของทุนนั้น ก็จะน าไปสู่ “การใช้ทุนสร้างพรรค ใช้พรรคยึดกุมอ านาจรัฐ แล้วใช้อ านาจ
รัฐเพ่ิมทุน” ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประเทศเป็นอย่างมากท้ังด้านเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ประเด็นที่ 4 การที่ระบุว่า คะแนนเสียงไม่ตกน้ า ก็ก่อให้เกิดอันตราย เพราะสมัยก่อนเวลาพรรคการเมือง
จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะดูว่าสู้ได้หรือไม่ แม้กระทั่งนักเลือกตั้ง นักซื้อเสียง ก็ยังไม่กล้าซื้อเสียงถ้าไม่ มั่นใจ แต่ระบบ
การจัดสรรปันส่วนผสมนี้ซื้อแล้วไม่สูญ เพราะเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแพ้ แต่มีการน าคะแนนที่ได้มาค านวนบัญชีรายชื่อ
พรรค ก่อให้เกิดการซื้อเสียง คาดว่าหากระบบนี้ยังใช้ต่อไปการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีการซื้อเสียงมากขึ้นไปอีก  
“ประชาธิปไตยในบ้านเมืองจะเดินไปได้ ต้องท าให้ ประชาธิปไตยราคาถูก คือไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย” 
 ประเด็นที่ 5 ระบบไพรมารี่โหวต ที่มีการก าหนดค่าสมาชิกพรรค หากสอบถามสาขาพรรคการเมืองต่างๆ 
ในเวลานี้ ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ ก็กลายเป็นปัญหาได้ 
 ส าหรับประเด็นที่ 6 ในเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือเรื่องความยากในการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ โดย 19 ฉบับก่อนหน้านี้ ในส่วนที่เป็นฉบับถาวร มี 13 ฉบับ
แก้โดยใช้เสียงข้างมากของ สมาชิกท้ัง 2 สภารวมกัน คือเกินครึ่งก็แก้ได้ มีจ านวน 4 ฉบับ ที่ใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิก 
2 สภารวมกัน ซึ่งอาจถือหลักว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้นหากใช้เสียงเกินครึ่งก็อาจดูเหมือน
เป็นการแก้ไขกฎหมายธรรมดา จึงได้ให้ความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ และที่ส าคัญคือมีเพียงฉบับเดียว คือฉบับปี 2475 หลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆ ที่ให้ใช้เสียง 3 ใน 4 
 “ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนเลยที่บอกว่าแม้จะได้รับคะแนนเสียงจากฝ่ายข้างมากเห็นชอบด้วยกับการ
แก้ไขแล้ว ยังจ าเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนเห็นชอบด้วยจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือ 84 เสียง ได้จาก
สมาชิกวุฒิสภา 84 เสียง ยังไม่พอ ยังเขียนต่อไปอีกว่า ยังต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 20 ในจ านวนสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วย หรือไม่ได้มีต าแหน่งในรัฐสภาด้วย ผมบอกว่าหลักอย่างนี้มันไม่ได้เดินตามหลัก
ของประชาธิปไตยที่ว่าใช้เสียงข้างมากเป็นหลักเลย มันกลายเป็นว่าเสียงข้างมากจะมากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าเสียง
ข้างน้อยที่ว่านี้ (84 เสียง กับร้อยละ 20) ไม่เห็นชอบด้วย” 
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 นายบัญญัติได้กล่าวต่อใน ประเด็นที่ 7 เนื้อหาในบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาในการ
เลือกนายกรัฐมนตรีบ้าง และอ่ืนๆ ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องยอมรับความเป็น
จริงว่า ไกลประชาธิปไตยมากไปหน่อย ดังนั้นจึงมั่นใจว่าหลังจากมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้น
มาแล้ว ประเด็นเหล่านี้คงได้รับการน าเสนอต่อ ส.ส.ร. ต่อไป 
 “ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาที่ประชาธิปัตย์เอง ไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นเลย แต่เมื่อวันหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้รับ
การประกาศบังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญ พรรคฯ ก็ต้องเคารพกฎหมาย และปฏิบัติตาม แต่ใจนั้นนึกอยู่ตลอดเวลาว่า 
โอกาสเปิดช่องเมื่อไหร่ มีโอกาสเมื่อไหร่ต้องแก้ไข” 
 นายบัญญัติกล่าวว่า ดังนั้นในทันทีท่ีพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาล จึงได้ยื่นเงื่อนไข 3 ต้อง 
คือ ต้องยอมรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ ม.256 (ซึ่งเป็นมาตราที่แก้ยากที่สุด) 
และต้องบริหารราชการอย่างสุจริตอีกด้วย 
 พร้อมกับได้ชี้ให้เห็น 3 ความหวังในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้ว่า เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเชิญ
ให้เข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ พรรคฯ จะได้ผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ทั้งในส่วนการแก้ มาตรา 256 และใน
ส่วนของการเพ่ิมหมวดเรื่องจัดการตั้ง ส.ส.ร. เพื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แบบที่เคยท ามาแล้วในปี 2539 ซึ่งเป็น
ที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 อีกท้ังการแถลงข่าวของประธาน กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ก็ยิ่งเป็นการ
สร้างความหวังในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย 
 นอกจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งรวมกันแล้วมีเสียงเกินกว่า 1 ใน 5 ก็สามารถยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตาม
มาตรา 256 ด้วย และที่ส าคัญอีกความหวังที่จะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ก็คือ พรรคร่วมรัฐบาลก็มี
ความเห็นร่วมกันว่าจะเดินตามแนวที่ได้คุยกัน กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะจัดให้มี ส.ส.ร. จ านวน 150 คน 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทั้ง กฎหมายมหาชน ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารแผ่นดิน และยังมีการ ตั้งผู้แทนพรรคการเมือง รวมไปถึงผู้แทนจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาเข้าไปด้วย ซึ่งถือเป็น
เรื่องใหม่และให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ 
 “เมื่อคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีก็ควรเปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย ส่วน
ผู้แทนพรรคการเมือง ที่ผ่านมา ในส่วนของ กมธ. ยกร่าง ฯ นั้นมักจะไม่มี เพราะเกรงว่าหากมีผู้แทนจากพรรคการเมือง
เข้าไป อาจจะไปร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือตัวเอง ซึ่งตรงนี้ผมเถียงมาตลอด ผมบอกว่าการที่ไม่มีผู้แทนพรรคการเมืองเข้าไปนั่ง
อยู่ตรงนี้เลย เมื่อคนร่างไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมจัดท าร่างฯ อย่างน้อยที่สุดก็จะได้สะท้อนความเห็นให้คน
ร่างฯ ซึ่งมากด้วยจินตนาการได้รับความเข้าใจว่า ถ้าเขียนอย่างนั้นมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตามมา ซึ่งมันเกิดขึ้นทุกครั้ง 
เพียงแต่อย่าให้มีจ านวนมากนัก แต่ให้เข้าไปสะท้อนความจริงในฐานะนักปฏิบัติ ก็จะท าให้รอบคอบรัดกุมดี” 
 นายบัญญัติ บอกว่า เมื่อทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้เสนอด้วยอย่างนี้ และประธานสภาก็ได้มีการ
ก าหนดวันเวลาไว้ต้นเดือนนี้ จะมีการบรรจุระเบียบวาระ ดังนั้นเมื่อร่างฯ ดังกล่าวได้เข้าไปอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภา 
ก็จะได้มีการพูดจาถึงความเหมาะสมต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ยังคงมีปัญหาที่อาจต้องอดใจรอดูกันพอสมควรคือเรื่องท่าทีของ
วุฒิสภา ซึ่งจากท่ีเคยมีท่าทีไม่เห็นด้วย แต่เมื่อมีการชุมนุมเกิดข้ึน และมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมาก ท าให้มีหลายคนออกมา
ขานรับกันพอสมควรแล้ว จึงท าให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้มากข้ึน 
 ส าหรับในช่วงท้ายของการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้สาขาพรรค ตัวแทนประจ าจังหวัด และสมาชิกพรรค ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และนายบัญญัติยังได้กล่าวกับผู้ร่วมฟังการสัมมนาว่า ตนมีความมั่นใจว่าสาขา
พรรค และตัวแทนพรรค ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นมาระยะเวลายาวนาน ล้วนเป็น  
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บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย ดังนั้นเมื่อโอกาสเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราก็คงต้องมี
ความหวังกันตามสมควร พร้อมกับในช่วงนี้พรรคฯ ได้จัดตั้งตัวแทนจังหวัด ซึ่งทราบว่ามีจ านวนไม่น้อยแล้ว ต้องขอแสดง
ความชื่นชม ในความมีอุดมการณ์เป็นประชาธิปไตยของทุกคน และคุณสมบัติของคนที่นิยมประชาธิปไตยก็คือต้องมี
ความอดทน รอคอยความหวัง เพราะการเดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยนั้น เป็นการเดินไปบนเส้นทางที่ต้องท าความ
เข้าใจล่วงหน้าว่า เกมยาว เห็นหนทางที่จะต้องมีความอดทน เพียงแต่ขอให้ได้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีมากขึ้นๆ ไม่ถอยหลังเหมือนอย่างท่ีเคยผิดหวังกันมาแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631405 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/203706 
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วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 08:59 น. 
เสนอ ปชป. ลดอ านาจ สมาชิกวุฒิสภา .เทพไทชงแก้ ม.272 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทพไท เสนพงศ์ ชง แก้ ม.272 ลดอ านาจ สว. เสนอที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ ขอเอกสิทธิ์จากวิปรัฐบาล 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
พรรคประชาธิปัตย์ว่า ในวันนี้จะมีการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตนจะน าประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ที่
ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบใน3ประเด็นคือ 
1.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
2.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ิมหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) 
3.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 
 ซึ่งญัตติทั้ง3ฉบับนี้ มีแนวโน้มว่าวิปรัฐบาลเห็นชอบ และสนับสนุนให้มีการแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 กับการเพ่ิมหมวดสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เท่านั้น ส่วนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 
272 ที่ลดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ในการสืบทอด
อ านาจของ คสช. แต่คงจะไม่ได้รับการสนับสนุนเห็นชอบจากวิปรัฐบาลอย่างแน่นอน 
 ซึ่งตนจะขอใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรค มีมติมอบหมาย
ให้วิปของพรรคไปเจรจาขอเอกสิทธิ์ต่อวิปรัฐบาล และจะขอให้ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคพิจารณาเห็นชอบ ต่อญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 เพ่ือจะเสนอเป็นญัตติในนามพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าพรรคจะมีเสียง
สนับสนุนเพียง52คนก็ตาม แต่พร้อมจะเดินหน้าขอเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาล ที่เห็นชอบกับการแก้ไขประเด็นนี้ ลงชื่อให้ครบจ านวน 100 คน เพ่ือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631404 
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25 ส.ค. 2563 09:35     
"เทพไท" ชง แก้ ม.272 ลดอ านาจ ส.ว. เสนอที่ประชุมพรรค ขอเอกสิทธิจากวิปรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันนี้ (25 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ประเด็นการแก้ไข 
รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ว่า ในวันนี้จะมีการประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตนจะน าประเด็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบใน3ประเด็นคือ 
1.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
2.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ิมหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) 
3.ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 
 ซึ่งญัตติทั้ง3ฉบับนี้ มีแนวโน้มว่าวิปรัฐบาลเห็นชอบ และสนับสนุนให้มีการแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 กับการเพ่ิมหมวดสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เท่านั้น ส่วนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 
272 ที่ลดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ในการสืบทอด
อ านาจของ คสช. แต่คงจะไม่ได้รับการสนับสนุนเห็นชอบจากวิปรัฐบาลอย่างแน่นอน 
 ซึ่งตนจะขอใช้สิทธิ์ความเป็น ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ที่ประชุมส.ส.ของพรรค มีมติมอบหมาย
ให้วิปของพรรคไปเจรจาขอเอกสิทธิ์ต่อวิปรัฐบาล และจะขอให้ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคพิจารณาเห็นชอบ ต่ อญัตติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 เพ่ือจะเสนอเป็นญัตติในนามพรรคประชาธิปัตย์ แม้ว่าพรรคจะมีเสียง
สนับสนุนเพียง52คนก็ตาม แต่พร้อมจะเดินหน้าขอเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้านและ
ฝ่ายรัฐบาล ที่เห็นชอบกับการแก้ไขประเด็นนี้ ลงชื่อให้ครบจ านวน 100 คน เพ่ือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000086947 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75476 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000086947
http://www.thaipost.net/main/detail/75476


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
 
 
25 สิงหาคม 2563 
รัฐบาลดันตั้ง '200 สสร.' รื้อรัฐธรรมนูญ 
  
 
 
 
 
 
 
 
วิปรัฐบาลดันตั้ง ส.ส.ร. 200 คน ทั้งเลือกตั้ง-สรรหา เดินหน้ารื้อรัฐธรรมนูญ สภาฯถกญัตติ 6 พรรคฝ่ายค้าน 30 
ส.ค. ด้านนายกฯ ลั่นรัฐบาลมีเถียรภาพ-หลายพรรคร่วมเป็นปชต. ด้านภาคีนักเรียนร้องศธ.สอบ109 ร.ร.จ ากัดสิทธิ
แสดงความเห็น ขณะที่ตร.เร่งออกหมายจับ 4 แกนน า 
 ความเคลื่อนไหว การเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของรัฐบาล นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เปิดเผยระหว่างประชุมคณะท างานพิจารณาโครงสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.)ว่า พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียว ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มาจาก
ตัวร่างของแต่ละพรรคการเมือง 
 นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงโครงสร้าง ส.ส.ร.ที่ก าหนดส.ส.ร.เลือกตั้งจากจังหวัด 150 คน และอีก 50 คน 
มาจากการแต่งตั้งนักวิชาการ โดยคณบดี อธิการบดี นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 10 คน ตัวแทนนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา 10 คน ส่วนที่เหลือจะมาจากตัวแทนรัฐสภา หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าภายใน
สัปดาห์หน้า ญัตติจะเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมที่จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 9 - 10 ก.ย.อาจเป็นวาระการอภิปรายรัฐบาลทั่วไปโดยไม่ลงมติของฝ่าย
ค้านตามมาตร 152 ส่วนการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเข้าที่ประชุมรัฐสภาประมาณวันที่ 23 และ 24 
ก.ย.นี้ ก่อนปิดสมัยประชุมแน่นอน ซึ่งเชื่อว่า เวลาทั้ง 2 วัน สมาชิกรัฐสภาจะได้ใช้เวลาอภิปรายอย่างเต็มที่ 
สภาฯจ่อถกญัตติฝ่ายค้าน30ส.ค. 
 ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ญัตติของ 5 พรรคฝ่ายค้านที่เสนอในการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมภายในวันที่ 30 ส.ค.นี้ และหากมีการยื่นญัตติเพ่ิมเติมก็สามารถน ามา
พิจารณาร่วมกันได้ แต่จะต้องเป็นเรื่องในท านองเดียวกัน ซึ่งฉบับที่ยื่นมาก่อนก็สามารถพิจารณาก่อนได้เเต่ไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าจะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ ซึ่งจะให้วิป ทั้ง 2 ฝ่ายหารือกัน 
ส่วนญัตติของพรรคเพ่ือไทยที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ว่าวิปทั้ง2ฝ่ายก็ต้องหารือร่วมกันถึงกรอบเวลาและก าหนดวันการอภิปราย 
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ส.ว.ถกเตรียมประชุมร่วม26ก.ย. 
 ขณะที่ท่าทีจาก ส.ว. นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ในฐานะวิปวุฒิสภา เปิดเผยว่า วันที่ 26 ส.ค.วิปวุฒิสภา จะ
หารือต่อประเด็นการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภา หลังจากที่ประธานรัฐสภา นัดประชุม วันที่ 1 ก.ย. และบรรจุญัตติ
ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ด้วย  
 ทั้งนี้วิปวุฒิสภา ยังไม่มีมติใดๆ ต่อญัตติที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะต้องรอให้เห็นรายละเอียดของญัตติ
ทั้งหมด ส่วนการตั้งส.ส.ร. เชื่อว่า ส.ว.ไม่ขัดแย้ง และไม่ขวางกระแส 
 “ข้อเสนอให้คลายล็อคมาตรา 256 ด้วยการตัดเสียงส.ว. 1 ใน 3 ออกนั้น ส่วนตัวไม่ขัดข้อง เพราะเห็นว่า
เป็นสิ่งที่ท าให้บ้านเมืองเดินหน้า ลดขัดแย้ง แต่ไม่ขอก้าวล่วงเสียงส่วนใหญ่ของส.ว.” นายวันชัย กล่าว 
นายกฯลั่นวันนี้เป็นประชาธิปไตย 
 ส่วนความเคลื่อนไหวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม น าครม.ลงพ้ืนที่จ.ระยอง 
ก่อนการประชุมครม.นอกสถานที่ วันนี้(25ส.ค.) โดยระหว่างเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพ
(ตลาด100เสา) เพ่ือพบปะกับชาวระยองและตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
 โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นที่ทราบดีว่าเราก าลังอยู่ในช่วงวิกฤตตนรับฟังไม่เคยปิดกั้นแต่
หลังจากนี้ก็ยังจ าเป็นต้องเข้มงวดต่อไป ดังนั้นอย่าให้รัฐบังคับเพราะจะไม่เป็นผลดีจึงขอให้ร่วมมื อกันโดยอยากให้ฟัง 
 2 ทางยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหากับใครและบังคับใครไม่ได้ 
 “ทุกอย่างอยู่บนพ้ืนฐานความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความมีเสถียรพภาพของรัฐบาลไม่ง่ายนักใน
การบริหารบ้านเมืองในสถานการณ์วันนี้” นายกฯกล่าว 
 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้มีรองนายกฯและรัฐมนตรีหลายคนมาลงพ้ืนซึ่งทุกคนมาจากหลายพรรคร่วม
รัฐบาลนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มาจากหลายภาค วันนี้ยังท างานได้เดินหน้าไปเดินหน้าไปให้ได้ก่อนสถานการณ์มัน
บีบรัดพวกเราเหลือเกินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความเหมาะสมร่วมมือกันไม่ขัดแย้ง  ตน
ถือว่าเราก าลังท าอะไรกันอยู่ประเทศชาติส าคัญที่สุดประชาชนฉะนั้นอย่าให้ใครมาท าให้เกิดความวุ่นวายตนพยายาม
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมี
เสถียรภาพของรัฐบาล 
เร่งออกหมายจับ4แกนน าม็อบ 
 ทั้งนี้มีรายงานว่า การด าเนินคดีกับกลุ่มแกนน า การชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่มีการออกหมายจับไป 15 
ราย และมีการจับกุมแล้ว 11 ราย ยังเหลืออีก 4 ราย ส่วนหมายเรียกอีก 15 ราย ยังไม่มีการรับการประสานและมาพบ
พนักงานสอบสวนเช่นกัน 
 ส่วนกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงขณะนี้่ต ารวจ ยังไม่พบว่ามีการ
กระท าความผิดที่เข้าข่ายตามมาตรา 116 เป็นเพียงความผิดเล็กน้อย จึงอาจเชิญตัวมาเพ่ือพูดคุยหรือท าความ
เข้าใจ เช่นเดียวกับนายอานนท์ น าภาและนายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ที่ต ารวจยื่นเพิกถอนการประกันตัว ซึ่งศาล
ได้นัดไต่สวนในวันที่ 3 ก.ย.นี้ จากการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของฝ่ายความม่ันคงจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีการ
พยายามใช้ความรุนแรง จึงไม่กังวลใดๆ กับการชุมนุม 
“ไมค์” โผล่ชูป้ายประท้วงนายกฯ 
 วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่พล.อ.ประยุทธ์  และคณะก าลังเยี่ยมชมตลาดสินค้าครบวงจร
เทศบาลบ้านเพ(ตลาด100เสา) ปรากฏว่านายภาณุพงศ์ หนึ่งในแกนน าคณะประชาชนปลดแอกได้มาถือป้ายที่มีข้อความ
ว่า“ถมทะเล1,000ไร่ชาวระยองได้อะไร” พร้อมเรียกร้องให้ท าอีไอเอใหม่และขอทวงถามเรื่องการถมทะเลด้วยว่าการ
อนุมัติดังกล่าวจะทบทวนได้หรือไม่ ท าให้ต ารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบพยายามเข้าชี้แจง ถึงกรณีหมายจับก่อนเข้า
จับกุมตัว นายภาณุพงศ์ ขึ้นรถตู้เพ่ือน าตัวไปที่ สภ.เพ 
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“รุ้ง”โวยตร.เรียกแจงแต่ไร้หมาย 
 ด้านเฟสบุ๊คน.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนน า นักศึกษาที่ขึ้นปราศรัยบนเวทีธรรมศาสตร์จะไม่
ทนได้โพสต์ภาพหนังสือคณะกรรมการรวบรวมและสรุปข้อเท็จจริงกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ได้เรียกเข้าไป
ชี้แจง พร้อมข้อความระบุว่า “ขนาดหมายเรียกจากสน.หนูยังไม่ไป คุณพ่ีคิดหรอคะว่าวันนี้หนูจะไปให้สอบสวนปาก
บอกว่าดินแดนแห่งเสรีภาพ แต่พอเราใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็ นทางการเมือง กลับต้องถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน นี่หรือ มหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างยาวนาน กินบุญเก่าจริงๆ”  
เครือข่ายรามนักบุกท าเนียบ1ก.ย. 
 กลุ่มเครือข่ายรามค าแหงเพ่ือประชาธิปไตยโพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า  วันที่24ส.ค.ก็ถือว่าครบ10วันตามที่
เครือข่ายฯได้ให้เวลากับรัฐบาลหากแต่ตอนนี้ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจนและไม่มีความคืบหน้าจากรัฐบาลแต่อย่างใด 
ทางเครือข่ายรามค าแหงเพ่ือประชาธิปไตยจึงขอเชิญชวนพ่ีน้องนักเรียนนักศึกษาและประชาชนไปทวงถามถึงความ
คืบหน้าจากรัฐบาลในวันที่1ก.ย.2563ณท าเนียบรัฐบาลเวลา13.00น.เป็นต้นไป 
ร้อง109ร.ร.จ ากัดสิทธินร. 
 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย น าโดย นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ประธาน
สูงสุดประจ า Uncommon International Group ยื่นหนังสือต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
ข้อเสนอด้านมาตรการการรับมือกับสถานการณ์ ด้านการคุกคามบุคลากรทางการศึกษา และความไม่โปร่งใสของข้อมูล 
โดยมี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ า คณะท างาน รมว.ศธ.และคณะรับเรื่องแทน 
 โดยนายนฤเบศน์ กล่าวว่า ทางกลุ่มได้รับเสียงสะท้อนจากเพ่ือนนักเรียนจ านวนมากว่า หลังจากเด็ก
ออกมาแสดงความเห็นทางการเมือง ก็ถูกข่มขู่ เช่น ขู่จะตัดคะแนน ตัดทุนการศึกษา มากกว่า 100 โรงเรียน  จึงอยาก
เรียกร้องให้ ศธ.ออกมาตรการที่จะปกป้องนักเรียนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น โดยขอความชัดเจนของมาตรการดูแล
ความปลอดภัยของเด็ก ภายในวันที่ 27 ส.ค.หรือให้ได้ความชัดเจนภายใน 3 วันนี้ เพ่ือพิสูจน์ว่า ศธ.เป็นผู้น าทาง
การศึกษาอย่างแท้จริง 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเอกสารที่เครือข่ายน ามายื่น ยังระบุถึงโรงเรียน 109 แห่งที่มีการด าเนินการในลักษณะตามที่
กล่าวอีกด้วย  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/894992 
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25 สิงหาคม 2563 - 11:15 น. 
"ส.ว."ค้านแก้รธน. แบบรื้อทั้งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
"ส.ว."ค้านแก้รธน. แบบรื้อทั้งฉบับ ชี้ เป็นอันตรายต่อการปกครอง 
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 ในการประชุมวุฒิสภา ช่วงหารือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. หารือถีง
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวสนับสนุนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ว่าด้วยที่มาของส.ว. เพ่ือให้ยึด
โยงกับประชาชน และมาตรา 272 ให้ตัดสิทธิ์อ านาจของส.ว. ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามในสถานการณ
การเมืองปัจจุบัน ตนมองว่าเป็นวิกฤตศรัทธาทางการเมือง และมีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน วัยหนุ่มสาวที่แหลม
คม ทั้งนี้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสังคมรับฟังความเห็นและข้อเรียกร้องทุกฝ่าย ขณะเดียวกันรัฐต้องปกป้องไม่ให้เกิด
ความรุนแรงในการชุมนุมทุกฝ่าย ส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรน ามาเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมือง และ
เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ขณะที่ นายสมชาย แสวงการ ส.ว. หารือต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่า ควรเสนอแก้ไขแบบตรง
ประเด็น แทนการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ และรื้อเนื้อหาทั้งฉบับ โดยไม่เห็นทิศทางในอนาคต ซึ่งตนกังวลว่าจะน าไปสู่
ความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ ทั้งหมดนั้นเป็นอันตรายต่อการปกครอง 
“ข้อเสนอที่ภาคประชาชนต้องการมี 2-3 ประเด็นเท่านั้น แต่การรื้อทั้งหมด เพ่ือตอบกระแสม็อบ เพ่ือให้ม็อบสงบนั้น 
ผมมองว่าจะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคุมไม่ได้ หากแก้ไขมีผลกระทบต่อการล้มสถาบัน เช่น องคมนตรี อ านาจ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ลดหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นผมขอให้รัฐบาล
พิจารณาให้ดี เพ่ือไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญน าไปสู่วิกฤตขัดแย้ง ที่เป็นต้นตอของการรัฐประหาร ที่มักเกิดจากวิกฤต
รัฐธรรมนูญ” นายสมชาย กล่าว 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441372?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441372?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441372?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 12:19 น. 
 ‘เนาวรัตน์’ โชว์จุดยืน หนุนแก้ที่มา ส.ว.ตัดอ านาจเลือกนายกฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
‘เนาวรัตน์’ โชว์จุดยืน หนุนแก้ที่มา ส.ว.ตัดอ านาจเลือกนายกฯ 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็น
ประธานการประชุม โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. หารือถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าสนับสนุนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ว่าด้วยที่มาของ ส.ว.เพ่ือให้ยึดโยงกับประชาชน และมาตรา 272 ให้ตัดสิทธิอ านาจของ ส.ว.ลง
มติเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันตนมองว่าเป็นวิกฤตศรัทธาทางการเมือง และมีการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาชน วัยหนุ่มสาวที่แหลมคม จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและสั งคมรับฟังความเห็นและข้อ
เรียกร้องทุกฝ่าย ขณะเดียวกันรัฐต้องปกป้องไม่ให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุมทุกฝ่าย และไม่ควรน าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมือง และเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2321395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15%E0%B8%B0%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15%E0%B8%B0%E0%B8%81.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2321395
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/15%E0%B8%B0%E0%B8%81.jpg
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25 สิงหาคม 2020 - 11:51 
 “สมชาย” เชื่อรื้อ รธน.ทั้งฉบับส่อขัดแย้งไม่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
"สมชาย" จี้ กระทรวงดีอี เร่งปิดเว็บไซต์หม่ิน แนะตั้ง คกก. กลั่นกรองตรวจสอบสื่อออนไลน์ เชื่อรื้อรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับ อาจน าสู่ขัดแย้งไม่สิ้นสุด หว่ันเกิดสงครามกลางเมือง 
 ที่ประชุมวุฒิสภา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ได้หยิบยกประเด็นที่นายประวิณ ชัชวาลพงษ์พันธ์ 
ผู้ต้องหาในคดีความผิดกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่หลบหนีไปยังประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความว่า เพจรอยัลลิสต์
มาร์เก็ตเพลส ถูกศาลไทยสั่งปิดตามความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ จึงขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เร่งใช้กฎหมายด าเนินการปิดเวบไซต์ที่มีข้อความหมิ่นสถาบันดังกล่าว ซึ่งเป็นต้นความคิดในการยุยงให้
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบันและมีการน าความผิดดังกล่าวมา
เผยแพร่ต่อ พร้อมขอให้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาติดตามตรวจสอบสื่อโซเชียลออนไลน์ต่างๆ ของบุคคลที่มี
แนวคิดลบต่อสถาบันกรณีการชุมนุมของเยาวชนที่เรียกร้องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนั้น ขอให้รัฐ บาลจัดเวทีพูดคุย
หาทางออกท่ีเป็นรูปธรรม 
 ส่วนการชุมนุมเรียกร้องประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนิสิต นักศึกษา พบว่า มีประชาชนและพรรค
การเมืองเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงทางการเมือง เพราะการชุมนุมที่มีผู้ชุมนุมตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป อาจจะมี
การชุมนุมอีกในวันที่ 19 กันยายน พบว่ามีพรรคการเมืองได้ส่งคนไปร่วมกว่าครึ่งหนึ่ง ขอให้นายกรัฐมนตรีและวิป
รัฐบาล ว่าส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่วันนี้เกินเลยไปถึงข้ันให้มีการตั้ง สสร. ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญที่ ส.ส. และประชาชนต้องการมีเพียง 2-3 ประเด็น การการล้มรัฐธรรมนูญที่มี 279 มาตรา คงไว้ 
2 หมวด 24 มาตรา เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครอง อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต การแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง
เพ่ือตอบสนองผู้ชุมนุมและกระแสโชเชียล โดยอ้างว่ารื้อรัฐธรรมนูญแล้วม๊อบจะสงบนั้น จะน าไปสู่ความรุนแรง หากการ
ร่างรัฐธรรมนูญออกมาในทิศทางท่ีควบคุมไม่ได้ และน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม 
 ดังนั้นส่วนตัวจึงขอให้ ส.ส. ทั้งฝ่ายค้าน รัฐบาลและประชาชน เสนอให้ตรงประเด็นดีกว่ารื้อรัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับและไม่เห็นทิศทางในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าต่อจากการร่างรัฐธรรมนูญจะน าไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดและน าไปสู่
สงครามกลางเมืองในอนาคต 
 
อ้างอิง  : https://www.innnews.co.th/politics/news_755604/ 
 
 
 
 

https://www.innnews.co.th/politics/news_755604/
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วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 12:28 น. 
 “สมชาย” ชี้ ควรแก้ รธน. แบบประเด็น ดีกว่ารื้อท้ังฉบับ หว่ันขัดแย้ง-เกิดสงครามกลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชาย” ชี้แก้ รธน.แบบตรงประเด็น แทนตั้ง ส.ส.ร. หว่ันเกิดวิกฤตขัดแย้งจนเกิดรัฐประหาร 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็น
ประธานการประชุมนายสมชาย แสวงการ ส.ว. หารือว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเสนอแก้ไขแบบตรงประเด็น แทนการ
ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) และรื้อเนื้อหาทั้งฉบับ โดยไม่เห็นทิศทางในอนาคต ซึ่งตนกังวลว่า จะน าไปสู่ความขัดแย้ง
และสงครามกลางเมืองได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งฉบับ ทั้งหมดนั้นเป็นอันตรายต่อการปกครอง เพราะข้อเสนอที่ภาค
ประชาชนต้องการมี 2-3 ประเด็นเท่านั้น แต่การรื้อทั้งหมด เพ่ือตอบกระแสม็อบ เพ่ือให้ม็อบสงบนั้น ตนคิดว่าจะท าให้
การแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคุมไม่ได้ หากการแก้ไขมีผลกระทบต่อการล้มสถาบัน เช่น องคมนตรี อ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ศาลรัฐธรรมนูญ และลดหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้น 
จึงขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ดี เพ่ือไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญน าไปสู่วิกฤตขัดแย้ง ที่เป็นต้นตอของการรัฐประหาร ที่มัก

เกิดจากวิกฤตรัฐธรรมนูญ  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2321456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/17-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%89%E0%B8%B0%E0%B8%81.jpg
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25 ส.ค. 2563 01:58  
เพื่อไทยร่วมลงช่ือ “ก้าวไกล” แก้หมวดพระมหากษัตริย์ !? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แม้ว่าล่าสุดพรรคก้าวไกล ได้ประกาศย้ าจุดยืน 3 ประการ ว่า 1 .เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสภาร่าง 
 รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 2. ปิดสวิตช์ ส.ว.ด้วยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 269-272 และ 3. ยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 เพ่ือยกเลิกการรับรองให้ประกาศ ค าสั่ง คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และชอบด้วยกฎหมาย โดยให้รายละเอียดโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการตั้ง 
ส.ส.ร.ดังนี้ 
 การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทย
สามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ว่า ระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับ เพ่ือแก้ไข ม.256 ให้มีการตั้ง 
ส.ส.ร. แต่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจากไปก าหนดไว้ว่า ห้าม ส.ส.ร.แก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 และ หมวด 2 
พรรคก้าวไกลเห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวยิ่งไปสร้างความเข้าใจผิดในสังคม เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา มีการ
แก้ไขบทบัญญัติใน หมวด 1 และหมวด 2 มาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแต่อย่างใด และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทย มีการจ ากัดขอบเขตอยู่แล้วว่า การแก้ไขที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ม.255 
 ดังนั้น พรรคก้าวไกลจะไปอภิปรายเพ่ือขอแก้ไขประเด็นดังกล่าว เมื่อการพิจารณาเรื่อง ส.ส.ร.เข้าสู่การ
ประชุมของรัฐสภา ด้วยเรายืนยันในหลักการที่ว่า อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ หรืออ านาจสูงสุดในการเขียนรัฐธรรมนูญ
นั้น เป็นของประชาชน เมื่อประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.ร. ไปจัดท ารัฐธรรมนูญแล้ว ส.ส.ร. ต้องแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ ส.ส.ร.
เช่นนี้จะสามารถสะท้อน และโอบรับเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิดและความฝันของประชาชน
กลุ่มใด สุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน จะเป็นผู้ตัดสินเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะมีเนื้อหาอย่างไร ผ่านเวที 
ส.ส.ร. และการลงประชามติ 
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 แน่นอนว่า เนื้อหาก็ยังมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขใน หมวดที่ 1-2 ที่ว่าด้วยหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
ก าลังสร้างความไม่สบายใจกับสังคมส่วนใหญ่ และยังมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคมตามมา 
แม้ว่าก่อนหน้านี้ทางแกนน ากลุ่มที่เคลื่อนไหวในการชุมนุม เช่น นายอานนท์ น าภา และ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ 
“เพนกวิน” รวมไปถึง นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้ออกมาโจมตีพรรคเพ่ือไทยโดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ที่พวกเขาระบุ
ว่า “ถอย” ไม่ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหมวด 1 และ 2 ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ โดยระบุว่า เป็นการสร้างความ
คลุมเครือ และหาประโยชน์จากมวลชน ความหมายก็คือ “ตีกิน” นั่นแหละ 
 โดยก่อนหน้านั้น มีการเรียกร้องกดดันพวกแกนน าผู้ชุมนุมบางคนให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล แสดงความกล้าหาญออกมาน ามวลชนด้วยตัวเอง โดยนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เคย
เรียกร้องระหว่างการชุมนุมของกลุ่ม“ปลดแอก”เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่ถึง
อย่างไร ทั้งนายธนาธร และนายปิยบุตร ก็ไม่ออกมา แต่สังคมก็เข้าใจว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่ข้างหลังม็อบพวกนั้น 
อย่างไรก็ดี เมื่อวกกลับมาที่ท่าทีล่าสุดของ พรรคก้าวไกล ที่แม้พยายาม “เลี่ยง” ที่จะไม่พูดถึง ร่างญัตติการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ในหมวด 1-2 ดังกล่าว แต่ไปเน้นย้ าในเรื่องบทบาทของ ส.ส.ร.ที่ระบุว่า ต้องสามารถแก้ไขใหม่ได้ทั้งฉบับ 
ขณะเดียวกัน ท่าทีดังกล่าวอาจมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าเป็นการ “ถอยเพ่ืออ าพรางรุก” หรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาจาก
จ านวน ส.ส.ของพรรคก้าวไกล มีจ านวนเพียงแค่ 54 เสียง จ านวนไม่พอส าหรับการเสนอญัตติเพียงล าพัง นั่นคือต้องมี
เสียงไม่น้อยกว่า 98 เสียง ท าให้ต้องจับตามองกันต่อไปว่า จะมีพรรคการเมืองใดมาร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกล เพ่ือให้มี
การยื่นญัตติด่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายส าคัญในการแก้ไขใน “หมวดพระมหากษัตริย์” หรือไม่ โดยเฉพาะ
พรรคเพื่อไทย ที่ยืนยันว่า จะไม่มีการแตะหมวดดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆ ด้วย 
แน่นอนว่า หากกลับค า ย่อมหมายถึงเห็นดีเห็นงามไปกับพรรคก้าวไกล และแกนน านอกพรรคทั้ง นายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่มีทัศนคติในทางลบต่อสถาบันฯ ขณะเดียวกัน หากมีการร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกล 
ก็จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเกิดความสุ่มเสี่ยงและยุ่งยากขึ้นไปอีก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับความร่วมมือ
จาก ส.ว. ที่ย้ าว่าจะไม่ยอมให้แก้ไขในหมวดนี้อย่างแน่นอน 
ดังนั้น นาทีนี้ก็ต้องวัดใจพรรคเพื่อไทย รวมไปถึงพรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆ จะมีท่าทีอย่างไร จะเลือกมุ่งเน้นที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญในมาตราที่อ้างว่าไม่เป็นประชาธิปไตย และสร้างปัญหาเพื่อให้เกิดความส าเร็จได้หรือไม่ หรือจะเลือก
แนวทางท่ีเสี่ยงท าให้เกิดความวุ่นวายตามมา !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000086909 
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25 ส.ค. 2563-00:50 น. 
วิเคราะห์การเมือง - เรื่องร้อน การเมือง เรือด าน้ า กับ รัฐธรรมนูญ ค าพูด กับ การท า 
 
 
 
 
 
 
 
   
 เรือด าน้ า กับ รัฐธรรมนูญ - ไม่ว่ากรณี “เรือด าน้ า” ไม่ว่ากรณี “รัฐธรรมนูญ” มีความสัมพันธ์กัน 
เพราะว่ากรณีของ “รัฐธรรมนูญ” สัมพันธ์กับทุกพรรคการเมือง เพราะว่ากรณีของ “เรือด าน้ า” ก็ยิ่งต้องสัมพันธ์กับทุก
พรรคการเมือง ไม่ว่าฝ่ายรัฐบาล ไม่ว่าฝ่ายค้าน 
 การแถลงไม่เห็นด้วยจาก นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อาจฟังดูคมคาย แต่อย่าลืมว่า นางศิริวรรณ 
ปราศจากศัตรู ที่โหวตเห็นชอบมาจากไหน ก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์มิใช่หรือ ท าไมกรณีของ “เรือด าน้ า” จึงโยงสาย
ยาวไปถึงกรณีของ “รัฐธรรมนูญ”เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็น “เงื่อนไข” ที่พรรคประชาธิปัตย์ชูขึ้นก่อนที่จะขานชื่อ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน 2562 และรัฐบาลก็บรรจุเป็น “นโยบายเร่งด่วน”ค าถามก็คือ 
หากไม่มีข้อเรียกร้องมาจาก “เยาวชน/ประชาชนปลดแอก” กรณีของรัฐธรรมนูญจะได้ความสนใจจากรัฐบาลและพรรค
ร่วมรัฐบาลหรือไม่ 
ค าถามนี้แหลมคมยิ่งในทางการเมือง 
 ไม่ว่ากรณี “เรือด าน้ า” ไม่ว่ากรณี “รัฐธรรมนูญ” ต้องดูจากการกระท า จะประเมินผ่านค าพูดหรือโวหาร
อันสวยหรูไม่ได้ เพราะว่าพรรคพลังประชารัฐก็เห็นด้วย เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยก็เห็นด้วย เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์
ก็เห็นด้วย แต่เห็นด้วยแบบ “เรือด าน้ า” หรือไม่ ยังน่าสงสัย กรณีของ “เรือด าน้ า” หากมองเพียงแต่ค าพูด ทุกพรรค
การเมืองล้วนตะขิดตะขวงใจ โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคของโควิดยิ่งต้องกระเหม็ดกระแหม่ 
แต่แล้วกลับผ่านฉลุยโดยพรรคร่วมรัฐบาล 
สังคมจ าเป็นต้องติดตามกรณี “เรือด าน้ า” และกรณี “รัฐธรรมนูญ”เวลาพรรคพลังประชารัฐแถลงก็ฟัง เวลาพรรคภูมิใจ
ไทยแถลงก็ฟัง เวลาพรรคประชาธิปัตย์แถลงก็ฟัง แต่มีความจ าเป็นต้องตามไปเรื่อยๆ 
ตามว่าเวลาลงมือ “ท า” นั้นเป็นอย่างที่ “พูด” หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_4774301 
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วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
อดีตจะสอนเราได้ในการแก้ปัญหา (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2516 และเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ดังที่พูดมาให้ฟังในตอนที่ผ่าน
มาแล้วนั้น เป็นอดีตที่เป็นบทเรียนสอนให้รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นในบ้านเมือง และผลที่เกิดขึ้นจากการใช้อ านาจเพียงอย่าง
เดียวนั้น นอกจากจะแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ง่ายๆ ซ้ ายังมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นตามมาอีกแล้ว ไม่สามารถระงับ
หรือยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้า ผู้คนยังแตกแยก ต่างฝ่ายต่างยังเดินไปตามแนวทางของตน ไม่สามัคคี
 ปรองดองกันอีกด้วยนั้น ผู้รับผิดชอบในการบริหารบ้านเมืองในยุคต่อๆมาได้เคยแก้ไขอย่างไร เป็นเรื่องที่
อยากน ามาพูดสู่กันฟัง เพราะหลายๆคนอาจลืมไปแล้ว หรือไม่เคยใส่ใจในเรื่องอย่างนี้มาก่อน 
โดยเฉพาะคนเป็นทหารและก าลังมีอ านาจ 
 ถ้าใช้อ านาจไม่เป็น หรือใช้อ านาจตามความพึงพอใจของตนแล้ว ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แม้กระทั่ง
การสูญเสียอ านาจที่มีอยู่ในมือ 
 การรบกับข้าศึกในสนามรบนั้นแตกต่างกับการสู้รบกับคนที่มีสายเลือดเดียวกัน เพราะความไม่เข้าใจกัน 
เลือดและน้ าตาที่ตกสู่พ้ืนดินนั้น ไม่ว่าฝ่ายไหนจะตายย่อมต้องมีความเจ็บปวดและสะเทือนใจมากยิ่งกว่าในสนามรบใดๆ
ทั้งหมด 
 บทเรียนจากอดีตวันที่ 14 ตุลาคม 2516 และ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ล าพังความเห็นต่างซึ่งกันและกัน
ระหว่างคนไทยด้วยกันเองนั้น คงไม่ส าคัญเท่าเรื่องการมีผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลัง ทั้งในการชี้น า การให้ความช่ว ยเหลือ
ต่างๆโดยผู้คนเหล่านั้นไม่รู้ หรือไม่ก็ไม่ระมัดระวังตัวว่าจะตกเป็นเครื่องมือของใครในสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น 
แม้กระทั่งคนที่ท าหน้าที่ในการรักษาความสงบคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ก็อาจไม่ใส่ใจในเรื่องดังกล่าว มุ่งหน้าใช้ก าลังและ
อ านาจอย่างเดียวนั้น การแก้ปัญหาย่อมไม่อาจยุติลงได้อย่างถาวร 
สมัยนั้นมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
 ทั้งแทรกซึมและแทรกแซงเข้าไปในวงการต่างๆ เพ่ือให้ทิศทางการท างานไขว้เขวไปตามทิศทางที่ต้องการ 
ยิ่งใช้อ านาจปราบรุนแรงเท่าไรก็ยิ่งเป็นที่ถูกใจของคอมมิวนิสต์ที่อยู่ข้างหลัง เพราะได้ประชาชนมาเป็นพวก 
 บทเรียนจากอดีตดังกล่าวนี่เอง ที่ท าให้ผู้มีอ านาจในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในยุคต่อๆ มา ได้ปรับวิธีการ
ต่อสู้เดิมๆที่ผ่านมาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งปรับแก้วิธีการที่มุ่งใช้
ก าลังคนและก าลังอาวุธเข้าจัดการอย่างเดียว โดยคิดว่าปัญหาการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้น คือปัญหาที่คุกคาม 
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 ชาวบ้านด้วยอาวุธแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้ ท าให้เกิดความแตกแยก
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่และทางราชการเพ่ิมมากขึ้น เพราะชาวบ้านมองเห็นว่ากระท าเกินขอบเขตและไม่เป็น
ธรรม 
 และจากสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ที่ประเทศจีน
เห็นความส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลมากกว่าพรรคต่อพรรค ท าให้จีนยุติความช่วยเหลือด้านวัตถุ
คืออาวุธยุทโธปกรณ์แก่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลง ซึ่งเป็นช่วงที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ขึ้นมาเป็น ผบ.ทบ.
และเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการทบทวนนโยบายการแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติทั้งที่เกิดจากการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเกิดจากการสนับสนุนของคนภายนอก ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติเพ่ือประโยชน์แห่งการ
อยู่ร่วมกันของผู้คนในชาติ โดยออกค าสั่งนโยบายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาชาติให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวได้ผ่านการท างานของคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งกับส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกัน
ศึกษาพิจารณากับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 
นั่นก็คือ ค าสั่งที ่66/23 และค าสั่งที่ 65/25 
 ทั้งสองค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่งทางนโยบายแก่หน่วยปฏิบัติของทุกกระทรวง ทบวง กรม มีเนื้อหาส าคัญใน
แต่ละค าสั่งเกี่ยวข้องกับการต่อสู้และท าลายขบวนการของคอมมิวนิสต์ให้ยุติลงให้ได้ เฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเปลี่ยนแนวทาง
ต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นการต่อสู้ในแนวทางสันติ โดยให้กลไกรัฐเป็นผู้น าในการท าประชาธิปไตย ให้เร่งด าเนินการในสิ่งที่
ประชาชนต้องการ คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมในทางการเมือง การได้รับความเป็นธรรมอย่าง
เสมอภาคของประชาชน โดยเฉพาะการแยกแยะผู้กระท าผิดทางกฎหมายออกมาให้ได้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เหมารวม 
 เมื่อค าสั่งดังกล่าวออกมาใช้ปฏิบัติ บุคคลจ านวนมากทั้งประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่
ผู้คนทั้งหลายได้รับข่าวสารจากพวกขวาจัด กล่าวหากล่าวโทษเรื่องความเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นฝ่ายซ้าย และได้
หลบหนีเข้าป่าไปอยู่ตามฐานที่มั่นต่างๆ ของคอมมิวนิสต์เพ่ือความปลอดภัยของตนจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ 
ทั้งๆท่ีไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อะไรกับเขา ได้มีโอกาสเดินทางออกจากป่ากลับบ้านเป็นจ านวนมาก 
คนเหล่านี้ไม่ได้ฆ่าใครหรือเผาบ้านเผาเมือง 
 มีความเห็นต่างในทางการเมืองการปกครองที่เป็นเผด็จการเท่านั้น และต้องการเห็นประเทศชาติบ้านเมือง
ของตนเป็นประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพและชอบธรรมในชีวิตความเป็นอยู่ พวกที่เดินทางออกจากป่ากลับมาอยู่บ้านได้
อย่างเดิม ไม่ต้องถูกตามล่าตามล้างอย่างเลือดพล่านของเจ้าหน้าที่นั้น หลายคนกลับมาท างานให้บ้านเมืองตามวิชา
ความรู้และประสบการณ์ของตน แม้กระท่ังเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและท าคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองในขณะนี้ 
 นี่คือผลแห่งการแก้ไขปัญหาชาติที่ไม่ใช้แต่เรื่องอ านาจและก าลังอาวุธและก าลังคนเป็นใหญ่ เป็นบทเรียน
จากอดีตที่คิดว่ายังสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้ได้ เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกันของคนในชาติ 
 แต่ใครอยู่เบื้องหลังและใช้คนเป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตนและพรรคพวก ต้องจัดการอย่าง
เด็ดขาดด้วยกฎหมายที่มีอยู่เพื่อมิให้มีโอกาสสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติต่อไปอีก ไม่ว่าตัวการหรือตัวสนับสนุน 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/45072 
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ความเหมือนในความแตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การชุมนุมของ ประชาชนปลดแอก ยื่นเงื่อนไข 3 ข้อ ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ หยุดใช้อ านาจรัฐคุกคาม 
 ประชาชนและยุบสภาเลือกตั้งใหม่ กับอีก 10 ข้อเรียกร้องของ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีบาง
เรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ เรื่องของจารีตประเพณี แต่ถ้าถามใจของ คนไทยส่วน
ใหญ่ กับข้อเรียกร้องการมี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขที่สมบูรณ์ (ในที่นี้หมายถึง การมี
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆ มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่าย มี ส.ส. มี ส.ว.มีรัฐบาลที่ได้มาจากการเลือก
ของประชาชนส่วนใหญ่และไม่มีอ านาจเหนือรัฐธรรมนูญหรืออ านาจจากกองทัพมาเกี่ยวข้อง มีการปกครองโดยยึดหลัก
นิติรัฐ นิติธรรม) ชาวบ้านเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน 
 มีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อการแสดงความคิดเห็นก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ยึดในแนวทางและหลักการที่
ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย ที่ถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดส าหรับประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน มีทางออกในการตัดสินปัญหาโดยยุติธรรมและเป็นธรรม ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ถ้าเคารพในกติกา
ของระบอบประชาธิปไตยไม่มีทางถึงทางตันแน่นอน 
 มีเรื่องที่พูดกันมากในแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นั่นคือ การหยุดการปฏิวัติรัฐประหาร จะให้กองทัพลง
สัตยาบันหรือเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ห้ามทหารปฏิวัติ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะต้นเหตุคือ นักการเมือง 
ประชาชน ที่สร้างความขัดแย้ง แล้วไม่ยึดกติกาตามรัฐธรรมนูญ ไปเปิดช่องเชื้อเชิญให้ทหารในกองทัพออกมายึดอ านาจ 
แล้วมา โทษทหาร ในเมื่อ นักการเมือง ประชาชน องค์กร อิสระ กระบวนการยุติธรรม ไปเปิดช่องเอง จนเกิดความเคย
ชินว่า ถ้าการเมืองมีปัญหาต้องยุติปัญหาด้วยปลายกระบอกปืน 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้งมีจุดจบเดียวเสมอ คือ ยึดอ านาจ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ด้วยบรรยากาศ ข้อเสนอ 
ลีลาของแต่ละฝ่ายมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน มาดูข้อสรุปของ วิปรัฐบาล ในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญ เริ่มจาก ม.256 ให้มีการ
ท าประชามติ ข้อแรกคือ ขอแก้ไขโดยใช้เสียง ส.ส. 3 ใน 5 คือ 450 คน (ตัดเสียง ส.ว.ในการแก้รัฐธรรมนูญ) ข้อที่สอง 
ให้ตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาจ านวน 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน มาจากการเลือกโดยทางอ้อม 
50 คน มาจากนักวิชาการ 10 คน ส.ส.-ส.ว.ในสภา 30 คน และตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน 
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 จากนั้นใช้เวลาในการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ใน 240 วัน จัดให้มีการท าประชามติภายใน 60 วัน
หลังจากนั้น การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ จะเริ่มต้นโดยมี ส.ส.ร่วมลงชื่อสนับสนุนในวันที่ 25 ก.ย. วันที่ 26 ก.ย. ส่งให้
ประธานสภาบรรจุเข้าวาระเร่งด่วน คาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขกว่าจะเสร็จอย่างเร็วที่สุดก็กลางปีหน้า กว่าจะ  ยุบ
สภา จัดการเลือกตั้งใหม่ รัฐบาลชุดนี้อยู่จนเกือบครบวาระพอดี 
 ปัญหาก็คือว่า จะมีการยอมรับข้อเสนอของวิปรัฐบาลในการยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมดหรือไม่ ใน
ระหว่างทางของการแก้รัฐธรรมนูญ จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนหรือไม่ ประชาธิปไตยบ้านเรายังปริ่มน้ าอยู่ดี. 
 
หมัดเหล็ก 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1916897 
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