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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 สงิหาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ เยาวชนถกปม ‘รธน.’ เสนอสภาเดี่ยว อายุ 18 เป็น ส.ส.ได้ 8 
2 เดลินิวส์ออนไลน์ 'วิรัช' เผยยื่นญัตติแก้ รธน. 1 ก.ย. ตั้งเวลา ส.ส.ร. ร่างฯ 240 วัน 10 
3 INNNews ออนไลน์ “วิรัช” คาดยื่นญัตติแก้ รธน. ของพรรคร่วม รบ. 1 ก.ย. นี้ 11 
4 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
พลังประชารัฐ ยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. 1 กันยายน ขีดเส้น 
240 วัน 

12 

5 New18 ออนไลน์ “วิรัช” เผยร่างให้เวลา ส.ส.ร.ร่าง รธน. 240 วัน 13 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ 'เพ่ือไทย' หักคอ 'ก้าวไกล' ไม่ร่วมแก้ 'ม.272' ลดอ านาจ ส.ว. 14 
7 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพ่ือไทยลงมติ 'แตกหัก' ก้าวไกล ไม่ร่วมแก้ รธน. มาตรา 272 

ปิดสวิตช์ ส.ว. 
15 

8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้ รธน. ตัดอ านาจ 
ส.ว. 

16 

9 ข่าวสดออนไลน์ ด่วน! เพื่อไทย มีมติไม่ร่วมสังฆกรรม "พรรคก้าวไกล" แก้ รธน. 
มาตรา 272 

17 

10 สยามรัฐออนไลน์ แตกหัก ! มติที่ประชุม "เพ่ือไทย" ไม่ร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ กับ 
"พรรคก้าวไกล" 

18 

11 ข่าวสดออนไลน์ ก้าวไกล ยักไหล่ เพ่ือไทยไม่ร่วมแก้ รธน.มาตรา 272 ลั่นขอเดินหน้าสู้ต่อ 19 
12 ไทยรัฐออนไลน์ การันตี พท.-ก้าวไกลไม่แตกคอ 20 
13 มติชนออนไลน์ “ประชาชนปลดแอก” แถลง เพื่อไทยไม่ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. เป็น” 

ความผิดพลาดร้ายแรง” 
22 

14 ผู้จัดการออนไลน์ “ม็อบปลดแอก” ฉุน“เพ่ือไทย”ไม่ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. ชีผ้ิดพลาด
ร้ายแรง หัวใจไม่มีประชาชน 

23 

15 ไทยรัฐออนไลน์ ก้าวไกล ประกาศจุดยืน ปิดสวิตช์ ส.ว. ตั้งสสร. แต่ไม่ปิดทางแก้หมวด 
1 และ 2 

24 

16 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล" วอน ส.ส. หนุนแก้ รธน. โละ ส.ว. เตรียมล่า 5 หมื่นรายชื่อ 26 
17 มติชนออนไลน์ ‘ก้าวไกล’ เปลี่ยนแผน จ่อล่า 50,000 รายชื่อเสนอแก้ รธน. 

หลังเพ่ือไทยไม่หนุน 
27 

18 ประชาชาติธุรกิจ 
ออนไลน์ 

พรรคก้าวไกล ประกาศดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่-ปิดสวิตช์ ส.ว. 28 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ ก้าวไกลชงญัตติแก้ รธน.ปิดสวิตซ์ สว. เล็งล่าชื่อหากเสียงไม่ถึง 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
20 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับปลาสองมือยังอายก้าวไกลพร้อมหนุนญัตติเพ่ือไทยเพ่ืออภิปราย

แซะหมวด 1-2 พร้อมลุยยื่นญัตติปิดสวิตซ์ ส.ว.ด้วย 
32 

21 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปลี่ยนมุกรายวันก้าวไกลหันล่า5หมื่นชื่อหลังถูกเพ่ือไทยถีบทิ้ง 34 
22 แนวหน้าออนไลน์ ดิ้นพล่าน!!‘ก้าวไกล’กลับล าเปลี่ยนแผนล่า5หมื่นชื่อเสนอแก้รธน. 35 
23 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "วัฒนา" ซัดแรง ทุเรศว่ะ! จะเรียกตัวเองเป็น ปชต. ต้องเคารพสิทธิ-

ความคิดผู้อ่ืนให้เป็นก่อน 
36 

24 สยามรัฐออนไลน์ ซัดทุเรศหลอกต้มกองเชียร์ ..."เสี่ยไก่" โพสต์เบื้องหลัง"ก้าวไกล"ชักเข้า
ชักออกปมร่วมฝ่ายค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

37 

25 สยามรัฐออนไลน์ "สุทิน" สอนน้อง "ก้าวไกล" ต้องประเมินตัวเอง "รบเมื่อรู้ว่าเราจะชนะ 
อย่ารบทั้งที่รู้ว่าแพ้" อย่าใช้กระแส ต้องดูความเป็นไปได้ 

38 

26 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “เทพไท” ขอ ส.ว.แสดงจุดยืนแก้ม. 272 40 
27 เดลินิวส์ออนไลน์ แนะเร่งแก้ รธน.จบ 7 เดือนครึ่ง วอน ส.ว.แสดงจุดยืนแก้ ม.272 41 
28 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "เทพไท" วอน ส.ว.หนุนแก้ รธน. ม.272 42 
29 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ปิยบุตร" ปลุก สส. ร่วม “ปลดแอก” 250 ส.ว. ชี้ โอกาสทองมาถึงแล้ว 43 
30 ข่าวสดออนไลน์ ปิยบุตร ปลุก ส.ส. เสนอชื่อแก้ รธน. ล้ม 250 สว. ลั่นประชาชน 

หนุนหลังอยู่ 
45 

31 สยามรัฐออนไลน์ โอกาสทอง ! ปิยบุตรยกม็อบกดดันส.ส. เข้าชื่อล้างบาง 250 สว. 47 
32 มติชนออนไลน์ ‘ปิยบุตร’ ปลุก ส.ส. ช่วยกันเปิดประตูสภา แก้ไข รธน.-ปิดสวิตช์ ส.ว.

ท าพร้อมกันได้ 
49 

33 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ปิยบุตร' ปลุก ส.ส. ช่วยกันเปิดประตูสภา แก้ไข รธน.-ยกเลิก ส.ว. 
250 คน 

51 

34 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป.จับมือท าร่าง รธน.ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล 53 
35 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ย้ าจุดยืนแก้รธน. ต้องลดอ านาจ ‘ส.ว.’ ไม่ให้สิทธิยกมือ

เลือก ‘นายกฯ’ 
54 

36 ส านักข่าวไทยออนไลน์ หน.ปชป.ย้ าจุดยืนแก้รธน.ลดบทบาทส.ว. 55 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
เพ่ือไทย-ก้าวไกล แตกขบวน ชิงเหลี่ยมการเมือง เปิดศึกทุกสนาม 56 

2 ไทยรัฐออนไลน์ ปากท้องกับเรือด าน้ า 60 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ทนรออีกเดือน 61 
4 ไทยโพสต์ออนไลน์ นี่ไง 'เครือข่าย' โลกล้อมไทย 63 
5 แนวหน้าออนไลน์ เฟซบุ๊ค อย่าหลายมาตรฐาน ‘แอกยุคดิจิทัลบนบ่าของคนไทย 66 
6 ผู้จัดการออนไลน์ “ก้าวไกล” ขบเหลี่ยมแย่งซีน พท.หมั่นไส้ยืน “หล่อ” ล้ าเส้น!? 69 
7 Voice ออนไลน์ มติที่ประชุม ส.ส.พรรคเพ่ือไทยเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 มีผลออกมา 

99.99 % ไม่เข้าร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 
71 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยาย
พิเศษ โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “การปรับปรุงและพัฒนาการข่าว การสืบสวน และไต่สวน
ให้มีประสิทธิภาพ ” โดยมี พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์ กองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง ผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย (ส่วนกลาง)  
และผู้บริหารและพนักงานสืบสวนและไต่สวนส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ขอนแก่น ชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม และสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมและร่วมกันศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของ
ภารกิจสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้ง  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

 กรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงานพรรคการเมืองเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้ 
พรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย และพรรครักษ์ธรรม 
ณ ที่ท าการพรรคการเมือง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

นิเทศงานพรรคการเมืองเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัข้อกฎหมาย 
และแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
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ข่าวอ้างอิง 
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เยาวชนถกปม ‘รธน.’ เสนอสภาเดี่ยว อายุ 18 เป็น ส.ส.ได้ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 20:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยาวชนถกปม ‘รธน.’ เสนอสภาเดี่ยว อายุ 18 เป็น ส.ส.ได้ 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 14 ตุลา อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว กรุงเทพฯ สถาบันสิทธิ
มนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิฟรีดีอค เอแบร์ท ประเทศไทย, โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) , รัฐธรรมนูญก้าวหน้า (CONLAB) , คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือรัฐธรรมนูญ
เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) และภาคีเพ่ือรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (ภรป.) ร่วมกันจัดกิจกรรม "เยาวชนร่วมคิด ร่วมสร้าง 
ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ" โดยในภาคเช้าเป็นงานเสวนา โดยนักวิชาการ อาทิ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช , นางอังคณา นีละ
ไพจิตร, รศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโณ, นางสุนี ไชยรส และรศ.ดร.โคทม อารียา 
 ส่วนในช่วงบ่ายมีการน าเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยกลุ่มเยาวชน ได้แก่นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ม.มหิดล, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และม.ศิลปากร โดยมี ผศ.ดร. บัณฑิต จันทรโรจนกิจ อาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ร่วมรับฟัง พร้อมด้วย ผศ. ดร. เอกพันธุ์ ปิณฑุ
วณิช สถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา ม.มหิดล 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการแบ่งกลุ่มร่วมถกเถียงและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่
โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เป็นผู้กล่าวสรุปข้อเสนอ มีใจความส าคัญ อาทิ 1. สิทธิเสรีภาพ 
ควรได้รับการคุ้มครอง ตราบใดที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ส่วนที่ระบุในรัฐธรรมนูญว่า ต้องไม่เป็นอันตราย
ต่อความมั่นคง เยาวชนมีความกังวล ควรน าประเด็นนี้ออกไปแล้วเขียนใหม่ให้ชัดเจนว่า ไม่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย 
 2. การเลือกปฏิบัติ เยาวชนเห็นว่าควรตัดข้อความเรื่องความไม่เป็นธรรมออกไป ซึ่งไม่ใช่เพราะไม่เห็นด้วย 
แต่กังวลว่าอาจเป็นการเปิดช่องให้ความความได้ว่าแบบไหนเรียกว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม ควรใช้เป็น "การเลือก
ปฏิบัติจะกระท ามิได้ไม่ว่าจะความแตกต่างเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ ความคิดเห็นทางการเมือง 
วัย หรือการศึกษา" 
 3. ประเด็นรัฐสภา เยาวชนมีข้อเสนอให้มี "สภาเดี่ยว" ไม่เอาวุฒิสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง 500 คน วาระ 4 ปี มีอ านาจเสนอกฎหมายต่างๆ อย่างไรก็ตาม เยาวชนบางส่วนเสนอว่ามีวุฒิสภาได้ 
แต่ต้องมาจากการเลือกตั้ง ให้มีอ านาจต่างๆเหมือนที่เป็นอยู่ยกเว้นแต่งตั้งองค์กรอิสระ ให้มีอ านาจอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ได้ แต่ไม่มีอ านาจลงมติ วาระ 4 ปี เลือกตั้งคร่อมระหว่าง ส.ส.และส.ว. 
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 4. ระบบเลือกตั้ง ส.ส.500 คนดังเดิม แต่ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เยาวชนมองต่างกัน 2 แบบ คือ 1. ให้มี
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และ2.ย้อนไปใช้ระบบสัดส่วนแบบเยอรมันเหมือนปี 40 ที่มา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เยาวชนเสนอให้
ใช้ระบบเปิด 
 5. คุณสมบัติ ส.ส. เยาวชนเสนอให้เริ่มต้นได้ที่อายุ 18 ปี ไม่ต้องสังกัดพรรค ส่วนนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์เทียบเท่า และต้องไม่ถูกด าเนินคดี
จนถึงที่สุดในคดีอาญา นอกจากนี้เยาวชนบางรายเสนอว่า ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมด้านสุขภาพด้วย รัฐมนตรี 
ไม่ต้องเป็น ส.ส. วุฒิปริญญาตรี หรือประสบการณ์ท างานเทียบเท่า ต้องมีความสามารถเฉพาะด้านนั้นๆเป็นที่ประจักษ์ 
 6. ส.ว. เกณฑ์ขั้นต่ าอายุ 18 ปี แต่ต้องมีความสามารถเฉพาะด้าน 7. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประชาชน 
20,000 คนเพียงพอแล้วส าหรับการยื่นแก้ ในจณะปัจจุบันระบุไว้ 50,000 คน ส่วน สส. เกณฑ์ 100 คน ไม่ควรให้ครม.
เสนอได้ ให้อ านาจอยู่ที่ประชาชน ส่วนประเด็นท าประชามติ มีทั้งกลุ่มเยาวชนที่เห็นควรท า และไม่ต้องท า 
 ด้าน นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร อายุ 19 ปี จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์วิทยา กล่าวว่า 
ในสังคมไทยตอนนี้มีการน าอายุมาเป็นเกณฑ์ในการด าเนินการสิ่งต่างๆ ซึ่งส าหรับคนอายุ 18 ปี ส่วนตัวยังไม่ขอพูดถึง
ประสิทธิภาพต่างๆ ในการด าเนินงาน แต่หากบุคคลนั้นสามารถพิสูจน์กับคนในชุมชนได้ว่ามีประสิทธิภาพจริง เขาย่อม
ได้รับการเลือกตั้ง แต่หากพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ คนก็ไม่เลือก 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2322413 
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'วิรัช' เผยย่ืนญัตติแก้ รธน. 1 ก.ย. ตั้งเวลา ส.ส.ร. ร่างฯ 240 วัน 
อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 17.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วิรัช”เผยก าหนดร่างโครงสร้างส.ส.ร. แล้วเสร็จไปแล้ว  ร้อยละ  90 คาดเสนอญัตติต่อสภาได้ต้นเดือนก.ย.นี้ 
พร้อมให้เวลาร่างรธน.ภายใน 240 วัน เผยพปชร.ยังไม่หารือปมงบฯเรือด าน้ า ไม่รู้ปชป.ไม่ลงมติซื้อเรือด าน้ า 
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ใน
ฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ประเด็น
โครงสร้างของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขณะนี้ร่างเสร็จแล้ว 90% คาดว่าจะสามารถเสนอญัตติต่อสภา ได้ในวันที่ 1 
ก.ย. นี้ เบื้องต้นก าหนดให้ ส.ส.ร. มีระยะเวลาในการท างานพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน ไม่รวมเวลาในการ
ท าประชามติ และยืนยันไม่จะแก้ไข หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เด็ดขาด  
 ส่วนในรายละเอียดว่าจะก าหนดสัดส่วน ส.ส.ร. อย่างไรนั้น ฝ่ายรัฐบาลยังเปิดกว้างให้สภาเป็นผู้ก าหนด 
แต่ยอมรับว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดหารือกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กับสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
 นอกจากนี้นายวิรัช ยังกล่าวถึงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจาณร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในชั้นกมธ.ชุดใหญ่ วันที่ 26 ส.ค.ที่จะมีการน าเรื่องการจัดซื้อเรือด า
น้ าที่คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน พิจารณาเสร็จแล้วเข้ามาหารือ ว่า ในส่วนของพรรค
พลังประชารัฐ ยังไม่มีการคุยกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรโดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้ อเรือด าน้ าที่มีกระแสคัดค้าน
อย่างมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้กรรมาธิการของพรรคฯลงมติได้อิสระ เพราะต้องหารือกันก่อน เชื่อว่าเรื่องงบประมาณเรือด า
น้ าจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 26 ส.ค.นี้  เพราะยังไม่มีใครพูดถึง 
 ส่วนที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอถอนตัวไม่ลงมติให้ผ่านเรือด าน้ าในชั้นกรรมาธิการนั้น นายวิรัช 
กล่าวยืนยันว่า “ยังไม่ทราบ เพราะขณะนี้ภารกิจหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/791815 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/791815
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“วิรัช” คาดยื่นญัตติแก้ รธน. ของพรรคร่วม รบ. 1 ก.ย. นี้ 
25 สิงหาคม 2020 - 17:46 
 
 
 
 
 
 
"วิรัช" เผย ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเสร็จแล้ว 90% คาด เสนอญัตติต่อสภา 1 ก.ย.นี้ 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของ
พรรคร่วมรัฐบาล ยืนยันว่า ประเด็นโครงสร้าง ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) นั้น ขณะนี้ร่างเสร็จแล้ว 90% คาดว่า
จะสามารถเสนอญัตติต่อสภาฯได้ในวันที่ 1 ก.ย. นี้ เบื้องต้นก าหนดให้ ส.ส.ร. มีระยะเวลาในการ ท างานพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน ไม่รวมเวลาในการท าประชามติ และยืนยันจะไม่แก้ไข หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 
เกี่ยวกับสถาบัน เด็ดขาด ซึ่งเหตุผลที่ ต้องให้เวลาถึง 240 วันนั้น เห็นว่าเหมาะสม เป็นการเผื่อเวลาไว้ตามกรอบที่เคยมี
การร่างมา แต่ก็มีโอกาสที่จะร่างเสร็จสิ้นก่อนอยู่แล้ว ส่วนในรายละเอียดว่าจะก าหนดสัดส่วน ส. ส.ร. อย่างไรนั้น 
ฝ่ายรัฐบาลยังเปิดกว้างให้ สภาฯเป็นผู้ก าหนด แต่ยอมรับว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดหารือกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
กับ สมาชิกวุฒิสภาด้วย 
 ส่วนการพิจารณางบประมาณปี 2564 ในชั้นกรรมาธิการงบชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ ยืนยันว่าพรรคยังไม่มีการคุย
กันว่าจะมีแนวทางอย่างไรโดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้อเรือด าน้ าที่มีกระแสคัดค้านอย่างมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้
กรรมาธิการของพรรคลงมติได้อิสระ เพราะต้องหารือกันก่อน และเชื่อว่าเรื่องงบเรือด าน้ าจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาใน
วันพรุ่งนี้เพราะยังไม่มีใครพูดถึง ส่วนที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอถอนตัวไม่ลงมติให้ผ่านเรือด าน้ าในชั้น
กรรมาธิการนั้น ยืนยันว่ายังไม่ทราบ เพราะขณะนี้ภารกิจหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 มีรายงานว่าการหารือ ของ นายวิรัช กับ ส.ว. วันพรุ่งนี้ จะเป็นการหาทางออก ถึงเงื่อนไขสัดส่วน ส.ว.ใน
การร่วมโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายรัฐบาลจะขอให้ ส.ว. ถอยลดจ านวนเสียงของ ส.ว. ลง จากเดิมที่จะต้อง เสียง 
ส.ว. ถึง 1 ใน 3 และ มีมติเห็นชอบเกินครึ่งของรัฐสภา เปลี่ยนมาเป็นการใช้เสียงร่วมกันของรัฐสภา จ านวน 3 ใน 5 
หรือ 450 คน แทน ท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ง่ายขึ้น 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_756064/ 
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พลังประชารัฐ ยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ-ตั้ง ส.ส.ร. 1 กันยายน ขีดเส้น 240 วัน 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 17:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วิรัช” เผยก าหนดร่างโครงสร้าง ส.ส.ร. แล้วเสร็จไปแล้ว 90% คาดเสนอญัตติต่อสภาฯ ได้ต้นเดือน ก.ย.นี้ พร้อม
ให้เวลาร่าง รธน. ภายใน 240 วัน ย้ าไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิป
รัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ประเด็นโครงสร้างของสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขณะนี้ร่างเสร็จแล้ว 90% คาดว่าจะสามารถเสนอญัตติต่อสภาฯ ได้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เบื้องต้น
ก าหนดให้ ส.ส.ร. มีระยะเวลาในการ ท างานพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน ไม่ รวมเวลาในการท าประชามติ 
และยืนยันไม่จะแก้ไข หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เด็ดขาด 
 ซึ่งเหตุผลที่ต้องให้เวลาถึง 240 วัน เห็นว่าเหมาะสม เป็นการเผื่อเวลาไว้ตามกรอบที่เคยมีการร่างมา แต่ก็
มีโอกาสที่จะร่างเสร็จสิ้นก่อนอยู่แล้ว ส่วนในรายละเอียดว่าจะก าหนดสัดส่วน ส.ส.ร. อย่างไรนั้น ฝ่ายรัฐบาลยังเปิดกว้าง
ให้สภาฯ เป็นผู้ก าหนด แต่ยอมรับว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดหารือกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กับ สมาชิกวุฒิสภาด้วย 
 นายวิรัช กล่าวว่า ส่วนการพิจารณางบประมาณปี 2564 ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณฯ ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ 
(26 ส.ค.) ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐ ยังไม่มีการคุยกันว่าจะมีแนวทางอย่างไร โดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้อเรือ
ด าน้ าที่มีกระแสคัดค้านอย่างมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้กรรมาธิการของพรรคฯ ลงมติได้อิสระ เพราะต้องหารือกันก่อน เชื่อ
ว่าเรื่องงบประมาณเรือด าน้ าจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในวันพรุ่งนี้ เพราะยังไม่มีใครพูดถึง ส่วนที่มีข่าวว่าพรรค
ประชาธิปัตย์จะขอถอนตัวไม่ลงมติให้ผ่านเรือด าน้ าในชั้นกรรมาธิการนั้น ยืนยันว่ายังไม่ทราบ เพราะขณะนี้ภารกิจหลัก
คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-511252 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prachachat.net/politics/news-511252


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 
 
“วิรัช” เผยร่างให้เวลา ส.ส.ร.ร่าง รธน. 240 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
“วิรัช” เผยร่างโครงสร้าง ส.ส.ร. แล้วเสร็จ  90 เปอร์เซ็นต์ คาดเสนอญัตติต่อสภาฯ 1 ก.ย. ให้เวลาร่าง รธน.
ภายใน 240 วัน ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2  
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ของพรรคร่วมรัฐบาล ว่า ประเด็นโครงสร้าง
ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขณะนี้ร่างเสร็จแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะสามารถเสนอญัตติต่อสภาฯได้ในวันที่ 1 
ก.ย. นี้ เบื้องต้นก าหนดให้ ส.ส.ร. มีระยะเวลาในการ ท างานพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญภายใน 240 วัน ไม่รวมเวลาในการ
ท าประชามติ และยืนยันไม่จะแก้ไข หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตรย์ เด็ดขาด ซึ่ง
เหตุผลที่ ต้องให้เวลาถึง 240 วัน เห็นว่าเหมาะสม เป็นการเผื่อเวลาไว้ตามกรอบท่ีเคยมีการร่างมา แต่ก็มีโอกาสที่จะร่าง
เสร็จสิ้นก่อนอยู่แล้ว ส่วนในรายละเอียดว่าจะก าหนดสัดส่วน ส.ส.ร. อย่างไรนั้น ฝ่ายรัฐบาลยังเปิดกว้างให้ สภาฯเป็นผู้
ก าหนด แต่ยอมรับว่าในวันที่ 26 ส.ค. จะมีการนัดหารือกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กับ สมาชิกวุฒิสภาด้วย 
 นายวิรัช กล่าวว่า ส่วนการพิจารณางบประมาณปี 2564 ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณฯ ชุดใหญ่วันที่ 26 
ส.ค. ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐ ยังไม่มีการคุยกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรโดยเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้อเรือด าน้ า
ที่มีกระแสคัดค้านอย่างมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้กรรมาธิการของพรรคลงมติได้อิสระ เพราะต้องหารือกันก่อน เชื่อว่าเรื่อง
งบประมาณเรือด าน้ าจะยังไม่เข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 26 ส.ค. เพราะยังไม่มีใครพูดถึง ส่วนที่มีข่าวว่าพรรค
ประชาธิปัตย์จะขอถอนตัวไม่ลงมติให้ผ่านเรือด าน้ าในชั้นกรรมาธิการนั้น นายวิรัช กล่าวว่า ยังไม่ทราบ เพราะขณะนี้
ภารกิจหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
 
อ้างอิง  : https://www.newtv.co.th/news/63388 
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'เพื่อไทย' หักคอ 'ก้าวไกล' ไม่ร่วมแก้ 'ม.272' ลดอ านาจ ส.ว. 
อังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 17.23 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เพื่อไทย” มีมติ 99.99% ไม่ร่วมลงชื่อในการแก้ไขรธน. ม. 272  ลดอ านาจส.ว. เลือกนายกฯ กับพรรคก้าวไกล 
ย้ าแนวทางตั้ง ส.ส.ร. เปิดทางประชาชน ร่วมแก้ไข รธน.  
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวภายหลังการประชุมพรรค ว่า ที่
ประชุมพรรคเพ่ือไทยได้มีการขอมติ ส.ส. ต่อประเด็น การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 272 ร่วมกับพรรคก้าวไกล 
ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นชอบกับการด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 คือ
การตั้ง ส.ส.ร. เพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเชื่อว่าเราไม่ควรไปคิดแทนประชาชน และถ้าหากเดิน
ตามแนวทางนี้จะเป็นทางออกท่ีดีที่สุดให้กับประเทศ และ พรรคเพ่ือไทยก็ได้ลงชื่อและด าเนินการตามแนวทางนี้มาโดย
ตลอด  
 ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางมาตรา 272 ลดอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
น่าจะเป็นการด าเนินการที่ไม่ถูกช่วงเวลา ซึ่งก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้เปิดให้ ส.ส. ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง 
และมีการเปิดโหวตโดย 1. ไม่ร่วมลงชื่อ 2. ร่วมลงชื่อ และ 3. ฟรีโหวต ผลสรุปการลงมติคือ 99.99% ที่ไม่เข้าร่วมลงชื่อ
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 มีเพียง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ที่มีความเห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ในการ
ตัดสินใจ ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า แนวทางของพรรคคือการเปิดทางให้ประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญ โดยการเปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ตามมาตรา 256 ส่วนมาตรา 272 วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะด าเนินการ 
แต่ก็ไม่ได้ปิดทางท่ีจะพูดคุยร่วมกันในอนาคต 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/791812 
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เพื่อไทยลงมติ 'แตกหัก' ก้าวไกล ไม่ร่วมแก้ รธน. มาตรา 272 ปิดสวิตช์ ส.ว. 
25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:17 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 ส.ค.63 - นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวภายหลังการประชุมพรรคว่า ที่ประชุม
พรรคเพ่ือไทยได้มีการขอมติ ส.ส. ต่อประเด็น การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 272 ร่วมกับพรรคก้าวไกล ที่
ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เห็นชอบกับการด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 คือการ
ตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือเปิดทางให้ประชาชนได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเชื่อว่าเราไม่ควรไปคิดแทนประชาชน และถ้าหากเดิน
ตามแนวทางนี้จะเป็นทางออกท่ีดีที่สุดให้กับประเทศ และ พรรคเพ่ือไทยก็ได้ลงชื่อและด าเนินการตามแนวทางนี้มาโดย
ตลอด ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทางมาตรา 272 ลดอ านาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี น่าจะเป็น
การด าเนินการที่ไม่ถูกช่วงเวลา 
 ก่อนที่จะมีการลงมติ ที่ประชุมได้เปิดให้ ส.ส. ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีการเปิดโหวตโดย 1. 
ไม่ร่วมลงชื่อ 2. ร่วมลงชื่อ และ 3. ฟรีโหวต ผลสรุปการลงมติคือ 99.99% ที่ไม่เข้าร่วมลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 272 มีเพียง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ที่มีความเห็นว่าเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ในการตัดสินใจ ว่าจะเข้าร่วม
หรือไม ่
 ทั้งนี้ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า แนวทางของพรรคคือการเปิดทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้
รัฐธรรมนูญ โดยการเปิดทางตั้ง ส.ส.ร. ตามมาตรา 256 ส่วนมาตรา 272 วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะด าเนินการ แต่ก็ไม่ได้ปิด
ทางท่ีจะพูดคุยร่วมกันในอนาคต 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/75527 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_756058/ 
                    : https://news1live.com/detail/9630000087310 
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"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้ รธน. ตัดอ านาจ ส.ว. 
วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 19:27 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคเพื่อไทยลงมติให้แก้มาตรา 256 เปิดทางให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หักพรรคก้าวไกลลงมติ 
99.99% ไม่เห็นด้วย.ให้ตัดอ านาจส.ว.ย้ ายังไม่ถึงเวลาท าตอนนี้ 
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรค พท. แถลงภายหลังการ
ประชุมพรรคว่า ในการประชุมพรรค มีการขอมติต่อการด าเนินการเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยพรรคมีมติให้แก้มาตรา 
256 เปิดทางให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ให้ประชาชนมาแก้ ไม่ใช่คิดแทนประชาชน ซึ่งเชื่อว่าหากเราเดินไปในเส้นทางนี้จะเป็น
ทางออกของปัญหาของประเทศ ดังนั้นเมื่อเรามีมติไปแล้วก็จ าเป็นต้องด าเนินการตามมติของพรรค 
 ทั้งนี้ ในส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกล จะขอให้พรรคร่วมลงชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมในมาตราอ่ืนๆนั้น 
พรรค พท.มี 3 ทางเลือกให้สมาชิกลงมติ คือ 1.ไม่ลงชื่อ 2.ลงชื่อ และ 3.ฟรีโหวต ผลปรากฏว่า 99.99% ไม่ร่วมลงชื่อ มี
เพียง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เพียงคนเดียวที่มีความเห็นว่าควรเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. 
 โฆษกพรรคพท.กล่าวอีกว่า ที่ประชุมพรรคสรุปหลังเปิดให้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเห็นว่า การจะ
ยื่นแก้มาตรา 272 เป็นการผิดหลักการของพรรค พท.ที่ประกาศแต่แรกว่าจะแก้มาตรา 256 ที่จะให้ประชาชนมาร่วม
เขียน โดยไม่ตัดสินใจหรือเขียนแทนประชาชน และ 2.เราเห็นด้วยกับการตัดอ านาจ ส.ว. แต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะ
ด าเนินการในเรื่องนี้ แต่ควรให้ ส.ส.ร.ด าเนินการไปให้เต็มที่ แต่ก็ไม่ได้ปิดทางที่จะมาด าเนินการตามมาตรา 272 ร่วมกัน
ในอนาคต 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/631468 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.newtv.co.th/news/63389 
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ด่วน! เพื่อไทย มีมติไม่ร่วมสังฆกรรม "พรรคก้าวไกล" แก้ รธน.มาตรา 272 
25 ส.ค. 2563  17:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ด่วน! เพื่อไทย มีมติไม่ร่วมสังฆกรรม "พรรคก้าวไกล" แก้ รธน.มาตรา 272 โดยก่อนหน้านี้ มีมติให้เริ่มแก้จาก 
มาตรา 256 ก่อน ไม่คิดแทนประชาชน 
 เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคพท. กล่าว
ภายหลังการประชุมพรรคว่า ในการประชุมพรรคพท.มีการขอมติต่อการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อน
หน้านี้เรามีมติให้แก้มาตรา 256 เปิดทางให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ให้ประชาชนมาแก้ ไม่ใช่คิดแทนประชาชน 
 เชื่อว่าหากเราเดินไปในเส้นทางนี้จะเป็นทางออกของปัญหาของประเทศ ดังนั้นเมื่อเรามีมติไปแล้วก็
จ าเป็นต้องด าเนินการตามมติของพรรค ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) จะขอให้พรรค พท.ร่วมลงชื่อเสนอแก้
รัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในมาตราอ่ืนๆ นั้น 
 พรรค พท.มี 3 ทางเลือกให้สมาชิกลงมติ คือ 1.ไม่ลงชื่อ 2.ลงชื่อ และ 3.ฟรีโหวต ผลปรากฏว่า 99.99% 
ไม่ร่วมลงชื่อ 
 มีเพียง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เพียงคนเดียวที่มีความเห็นว่าควรเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ทั้งนี้ ก่อนที่
จะมีการโหวตได้เปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ได้ข้อสรุปว่ าการจะยื่นแก้มาตรา 272 ขัดหลักการ
ของ พรรค พท. ที่ประกาศแต่แรกว่าจะแก้มาตรา 256 ที่จะให้ประชาชนมาร่วมเขียนรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตัดสินใจหรือ
เขียนแทนประชาชน 
 และ 2.เราเห็นด้วยกับการตัดอ านาจ ส.ว. แต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ แต่ควรให้ ส.ส.ร.
ด าเนินการไปให้เต็มที่ แต่หากการด าเนินการตามช่องทางดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผล เราก็ไม่ได้ปิดทางที่จะมาด าเนินการตาม
มาตรา 272 ร่วมกันในอนาคต 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4780717 
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แตกหัก ! มติที่ประชุม "เพื่อไทย" ไม่ร่วมลงช่ือแก้รัฐธรรมนูญ กับ "พรรคก้าวไกล" 
สยามรัฐออนไลน์  25 สิงหาคม 2563 17:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 25 ส.ค.63 ที่พรรคเพ่ือไทย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวภายหลังการ
ประชุมพรรค ว่า ในการประชุมพรรค มีการขอมติต่อการด าเนินการเพ่ือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเรามีมติให้แก้มาตรา 
256 เปิดทางให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ให้ประชาชนมาแก้ไม่ใช่คิดแทนประชาชน ซึ่งเชื่อว่าหากเราเดินไปในเส้นทางนี้จะเป็น
ทางออกของปัญหาของประเทศ ดังนั้น เมื่อเรามีมติไปแล้วก็จ าเป็นต้องด าเนินการตามมติของพรรค 
 ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกล จะขอให้พรรคร่วมลงชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพ่ิมเติมในมาตราอ่ืน ๆ นั้น พรรค
เพ่ือไทย มี 3 ทางเลือกให้สมาชิกลงมติ คือ 1.ไม่ลงชื่อ 2.ลงชื่อ และ 3.ฟรีโหวต ผลปรากฎว่า 99.99 เปอร์เซ็นต์ ไม่ร่วม
ลงชื่อ มีเพียงนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เพียงคนเดียวที่มีความเห็นว่า ควรเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. โดยก่อนที่จะมีการ
โหวตได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ได้ความสรุปว่า การจะยื่นแก้มาตรา 272 เป็นการผิดหลักการ
ของพรรคเพ่ือไทย ที่ประกาศแต่แรกว่าจะแก้มาตรา 256 ที่จะให้ประชาชนมาร่วมเขียน โดยไม่ตัดสินใจหรือเขียนแทน
ประชาชน และ 2.เราเห็นด้วยกับการตัดอ านาจส.ว.แต่วันนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ แต่ควรให้ส.ส.ร.
ด าเนินการไปให้เต็มที่ แต่หากการด าเนินการตามช่องทางดังกล่าวไม่สัมฤทธิ์ผล เราก็ไม่ได้ปิดทางที่จะมาด าเนินการตาม
มาตรา 272 ร่วมกันในอนาคต 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/177418 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  https://www.naewna.com/politic/514060 
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ก้าวไกล ยักไหล่ เพื่อไทยไมร่่วมแก้ รธน.มาตรา 272 ลั่นขอเดินหน้าสู้ต่อ 
25 ส.ค. 2563  20:07 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวไกล ยักไหล่ เพื่อไทยไม่ร่วมแก้ รธน.มาตรา 272 ลั่นขอเดินหน้าสู้ต่อ 
 วันที่ 25 ส.ค. จากกรณีที่ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย แถลงภายหลังการประชุมพรรค
ว่า มีมติเอกฉันท์ไม่ร่วมสังฆกรรมกับ พรรคก้าวไกล ในการแก้ รธน.มาตรา 272 นั่นคือตัดอ านาจ ส.ว. 
 โดยให้เหตุผลว่า การจะยื่นแก้มาตรา 272 ขัดหลักการของ พรรคเพ่ือไทย ที่ประกาศแต่แรกแล้วว่าจะแก้
มาตรา 256 ที่จะให้ประชาชนมาร่วมเขียนรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตัดสินใจหรือเขียนแทนประชาชน 
 ล่าสุด พรรคก้าวไกล มีความเคลื่อนไหวในประเด็นดังกล่าวผ่านทางโลกออนไลน์ โดนทวิตเตอร์อย่างเป็น
ทางการของพรรคได้ทวีตข้อความดังนี้ 
 "เรารับทราบและเคารพการตัดสินใจของ เพ่ือไทย อย่างไรก็ตาม เราก็จะรณรงค์เพ่ือรวมเสียง ส.ส. ต่อไป
ให้ครบเพ่ือยื่นปิดสวิตช์ ส.ว. ให้ส าเร็จจงได้ และพรุ่งนี้ (พุธ 26 ส.ค.63) 
เรามีแถลง 10.00 น. โปรดติดตาม" 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/news_4781045 
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26 ส.ค. 2563 05:23 น. 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
การันตี พท.-ก้าวไกลไม่แตกคอ 
 ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีพรรคก้าวไกลแสดงความไม่พอใจที่พรรค
เพ่ือไทยยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยไม่แจ้งให้ พรรคร่วมฝ่ายค้านทราบ
ว่า การยื่นญัตติครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ หากไม่เปิดอภิปรายสมัยประชุมนี้ อาจไม่ทันกับสถานการณ์บ้านเมือง ยืนยันว่า
ทั้งพรรคก้าวไกล และพรรคเพ่ือไทยไม่ได้แตกกัน ท างานด้วยกันได้ดี แต่บางครั้งพูดคุยกันน้อย ในการประชุมวิปฝ่าย
ค้านจะอธิบายให้เข้าใจ คิดว่าสมัยประชุมหน้ารัฐบาลไปไม่รอดแน่ๆ จึงต้องยื่นอภิปรายในสมัยประชุมนี้ก่อน ช่วงเวลาที่
เหลือในสมัยประชุมนี้จะมีวาระส าคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การประชุมรัฐสภาเพ่ือแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ 2.การอภิปรายทั่วไป 
และ 3.ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 วาระที่ 2-3 ส่วนจะพิจารณาเรื่องใดก่อน คงต้องหารืออีกครั้ง 
ส่วนตัวคิดว่าควรพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน 
แผนส ารองชงแก้รายมาตรา 
 เมื่อถามว่าพรรคเพ่ือไทย และพรรคก้าวไกล ต่างเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตนเอง นายสุทินตอบว่า 
ไม่ว่าจะเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายใด ต่างมีหลักการตรงกัน คือ การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่าง
รฐัธรรมนูญฉบับประชาชน เพียงแต่ แตกต่างกันในรายละเอียดที่สามารถพูดคุยกันได้ในสภา ส่วนกรณีพรรคก้าวไกลยัง
มี ส.ส.มาลงชื่อไม่พอที่จะเสนอร่างแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนั้น พรรคเพ่ือไทยจะประชุมพรรคอธิบายให้ ส.ส.เข้าใจในร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล แต่จะมีมติอย่างไรขึ้นอยู่กับที่ประชุม ส.ส. โดยหลักการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด
ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อน เพ่ือตั้ง ส.ส.ร.ให้ส าเร็จ จะไม่ไปแตะเนื้อหารายมาตราอื่น เพราะควรให้ ส.ส.ร.
มาด าเนินการ เว้นแต่หากเกิดกระบวนการเตะถ่วง ไม่ให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หรือเป็นไปอย่างล่ าช้า ฝ่ายค้านจะเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราอื่นเข้าไปด้วย 
ช าแหละ รธน.ฉบับทุนเป็นใหญ่ 
 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน หัวหน้าคณะท างานก าหนดประเด็น ข้อเสนอและ
รายละเอียดการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ปัญหาจากรัฐธรรมนูญปี 60 เป็นการท าลายความรู้สึก
ของนักประชาธิปไตย ที่เชื่อว่าประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับ
ท าลายจุดแข็งนั้น โดยเฉพาะระบบจัดสรรปันส่วนผสม หากใช้ไปนานวัน พรรค การเมืองจะถูกลดความส าคัญลง ท าให้ 
ส.ส.หลงตัวเองมากขึ้น เกิดการประมูลตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคต้องไปอาศัยนายทุน กลายเป็นเครื่องมือของทุน
นั้น น าไปสู่ “การใช้ทุนสร้างพรรค ใช้พรรคยึดกุมอ านาจรัฐ แล้วใช้อ านาจรัฐเพ่ิมทุน” หากระบบนี้ยังใช้ต่อไป การ
เลือกตั้งครั้งหน้าจะมีการซื้อเสียงมากขึ้นไปอีก และบทเฉพาะกาลที่เกี่ยวกับอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯและอ่ืนๆ 
นึกอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสเปิดช่องเมื่อไหร่ต้องแก้ไข แต่ต้องรอดูท่าทีของ ส.ว.ด้วยว่าจะเอาอย่างไร เพราะมีหลายคน
ออกมาขานรับพอสมควร จึงท าให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้มากข้ึน 
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“เนาวรัตน์” พร้อมถอดชนวน ส.ว. 
 ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 10.00 น. มีการประชุมวุฒิสภา โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมี ส.ว.หลายคนหยิบยก
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นหารือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ส.ว. กล่าวว่า สนับสนุนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ
มาตรา 269 ว่าด้วยเรื่องที่มา ส.ว.ให้ยึดโยงกับประชาชน และมาตรา 272 ให้ตัดสิทธิอ านาจ ส.ว. ลงมติเลือกนายกฯ 
จากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมองว่าเป็นวิกฤติศรัทธาทางการเมือง มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนวัยหนุ่มสาว 
ขอให้รัฐบาลรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ปกป้องไม่ให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุม ไม่ควรน าเรื่องสถาบันมาเป็นเงื่อนไข
ความขัดแย้งทางการเมือง 
“สมชาย” ติงเอาใจชุมนุมระวังรถถัง 
 นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวว่า หากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรเสนอแก้ไขแบบตรงประเด็น แทน
การตั้ง ส.ส.ร.ขึ้นมารื้อเนื้อหาทั้งฉบับ กังวลจะน าไปสู่ความขัดแย้งและสงครามกลางเมือง เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ฉบับเป็นอันตรายต่อการปกครอง ข้อเสนอที่ภาคประชาชนต้องการมี 2-3 ประเด็น แต่การรื้อทั้งหมด เพ่ือให้ชุมนุมสงบ
นั้นจะท าให้การแก้รัฐธรรมนูญควบคุมไม่ได้ หากการแก้ไขกระทบต่อสถาบัน องคมนตรี อ านาจ ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ 
ขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ดี ไม่ให้การแก้รัฐธรรมนูญน าไปสู่วิกฤติขัดแย้งที่เป็นต้นตอการรัฐประหารที่มักเกิดจากวิกฤติ
รัฐธรรมนูญ 
นายกฯย้ าไม่ขัดข้องแก้ รธน. 
 ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงท่าทีรัฐบาลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในข้อ 12 อยู่แล้ว สนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนของหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้เป็นเรื่องของวิป
รัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคไป จึงขอให้รับฟังในขั้นตอนในการพิจารณา
ต่อไป ส าหรับตนไม่ได้ขัดข้องอะไรตรงนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1917971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1917971
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 - 09:26 น. 
 “ประชาชนปลดแอก” แถลง เพื่อไทยไม่ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. เป็น” ความผิดพลาดร้ายแรง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ประชาชนปลดแอก” แถลง เพื่อไทยไม่ร่วมปิดสวิตช์ส.ว. เป็นความผิดพลาดร้ายแรง 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. คณะประชาชนปลดแอก – Free People แถลงการณ์กรณีพรรคเพ่ือไทย มีมติไม่ร่วม
ลงชื่อกับพรรคก้าวไกลประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องการปิดสวิตช์ส.ว. ซึ่งพรรคเพ่ือไทยเห็นว่า ควรปล่อยเป็น
กระบวนการของส.ส.ร. โดยระบุว่า 
 เมื่อเวลา 16:40 วันนี้ (25 สิงหาคม) ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคเพ่ือไทย ในการขอมติการ
โหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 โดยผลสรุปออกมาว่า กว่า 99.99% ของส.ส. พรรคเพ่ือไทย โหวตไม่เห็นชอบ โดย
อ้างว่าจะผลักดันให้แก้ไข มาตรา 256 และผลักดันให้มีการจัดตั้งสสร. แทน 
 การโหวตครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ “ผิดพลาดอย่างร้ายแรง” ของพรรคเพ่ือไทย เนื่องจากการมีอยู่ของ 
สว. เปรียบเสมือนก าแพงใหญ่ของการเมืองไทย หากจะตั้งสสร. เพ่ือเดินหน้าต่อ ก็ยังคงติดก าแพงอันแน่นหนาที่พรรค
เพ่ือไทยไม่คิดจะทุบ และไม่กล้าพอที่จะท าลายมัน 
 เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ฟังและสะท้อนเสียงของประชาชนผ่านหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอย่างแท้จริง แต่กลับเล่นเกมการเมืองตามใจชอบ แม้ว่ามวลชนจะเรียกร้องให้ปิดสวิทช์ส.ว. เพ่ือน าไปสู่การ
เลือกตั้งครั้งใหม่ที่เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ตาม 
 “พรรคเพ่ือไทย หัวใจ คือประชาชน” ยังคงเป็นค าขวัญและจุดขายของพรรคเพ่ือไทยได้อยู่หรือไม่? หาก
วันนี้ หัวใจของพรรคเพื่อไทย ไม่ได้มีประชาชนอยู่ในนั้น 
#ประชาชนปลดแอก 
#ขีดเส้นตายไล่เผด็จการ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2322647 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2322647
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/12-%E0%B8%B7%E0%B8%81%E0%B9%89.jpg
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26 ส.ค. 2563 10:48    
 “ม็อบปลดแอก” ฉุน“เพื่อไทย”ไม่ร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. ชี้ผิดพลาดร้ายแรง หัวใจไม่มีประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ประชาชนปลดแอก”ชี้ พท.ไม่ร่วมลงชื่อแก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว.เป็นความผิดพลาดร้ายแรง ซัดไม่กล้าทุบก าแพง
การเมือง ไม่ฟังเสียงประชาชน เล่นเกมตามใจชอบ หัวใจ “เพื่อไทย”ไม่มีประชาชนอยู่ในนั้น 
 ภายหลังจากที่ประชุม ส.ส.พรรคเพ่ือไทย เมื่อวานนี้(25 ส.ค.) มีมติที่จะไม่ร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกลใน
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพ่ือลดหรือยกเลิกอ านาจ ส.ว. แต่จะเสนอแก้ไข มาตรา 256 เพ่ือให้มีการตั้ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ขึ้นมาท าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทน กลุ่มคณะประชาชนปลดแอก ซึ่งก าลังปลุกกระแสการ
ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะประชาชนปลดแอก - Free People ว่า การโหวต
ครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของพรรคเพ่ือไทย เนื่องจากการมีอยู่ของ ส.ว. เปรียบเสมือนก าแพง
ใหญ่ของการเมืองไทย หากจะตั้ง ส.ส.ร. เพ่ือเดินหน้าต่อ ก็ยังคงติดก าแพงอันแน่นหนาที่พรรคเพ่ือไทยไม่คิดจะทุบ และ
ไม่กล้าพอที่จะท าลายมัน  
 เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ฟังและสะท้อนเสียงของประชาชนผ่านหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอย่างแท้จริง แต่กลับเล่นเกมการเมืองตามใจชอบ แม้ว่ามวลชนจะเรียกร้องให้ปิดสวิตช์ ส.ว. เพ่ือน าไปสู่การ
เลือกตั้งครั้งใหม่ที่เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ตาม “พรรคเพ่ือไทย หัวใจ คือประชาชน ยังคงเป็นค า
ขวัญและจุดขายของพรรคเพ่ือไทยได้อยู่หรือไม่ ? หากวันนี้ หัวใจของพรรคเพ่ือไทย ไม่ได้มีประชาชนอยู่ในนั้น”คณะ
ประชาชนปลดแอกระบุ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000087425 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FREEPEOPLEth/posts/122613432884981
https://mgronline.com/politics/detail/9630000087425
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26 ส.ค. 2563 11:27 น. 
ก้าวไกล ประกาศจุดยืน ปิดสวิตช์ ส.ว. ตั้งสสร. แต่ไม่ปิดทางแก้หมวด 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกล ประกาศจุดยืนแก้ รธน.เร่งเกมปิดสวิตช์ 250 ส.ว. ไม่ให้เลือกนายกฯ หนุนตั้ง ส.ส.ร.มาจากเลือกตั้ง
ของ ปชช. แต่ยังสงวนความเห็น ไม่ยอมปิดทางแก้ รธน.หมวด 1 หมวด 2  
 วันที่ 26 ส.ค. ที่รัฐสภา กลุ่ม ส.ส.พรรคก้าวไกลรวมกลุ่มแถลง ประกาศจุดยืน ข้อเสนอมติข้อเสนอ แก้ 
รธน.ของพรรค ว่า วันนี้พรรคก้าวไกล ขอแถลงจุดยืนและข้อเสนอในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์
ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก พรรคก้าวไกลยังยืนยันที่จะผลักดันให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) การตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ว่า
ระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 ส าหรับญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ พรรคก้าวไกลได้เสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้า
พรรค ของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายครั้งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ไปก าหนดห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 
1 และ 2 แต่สุดท้ายเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นต่างออกไป พรรคก้าวไกลจึงขอถอนชื่อในการเสนอ
ญัตติ เพื่อสงวนความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อญัตติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้ง ส.ส.ร. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พรรคก้าว
ไกลจะโหวตสนับสนุนในวาระที่ 1 และจะขอแปรญัตติในวาระที่ 2 ต่อไป เพ่ือให้ ส.ส.ร. สามารถโอบรับเจตจ านงของ
ประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดก้ันความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใด ซึ่งสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็น
ผู้ตัดสินเองว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเช่นไร ผ่านกลไกของ ส.ส.ร. และการลงประชามติ 
 ประการที่สอง หลังจากที่มีการยื่นญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีการจัดตั้ง ส.ส.ร. ไปแล้ว 
ล าดับต่อไป พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะกล่องดวงใจส าคัญที่สุดเรื่อง
หนึ่งในการสืบทอดอ านาจคณะรัฐประหาร คือ บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้มี ส.ว. 250 คน 
จากการแต่งตั้งของ คสช. และมีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี บทบัญญัติเช่นนี้เป็นการท าลาย เจตจ านงของ
ประชาชนและขัดต่อหลักการพ้ืนฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นพรรคก้าวไกลจึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎร
ที่มาจากประชาชน ช่วยกันเข้าชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 269-272 ในบทเฉพาะกาล ของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว. ให้ทันในสมัยประชุมนี้ 
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 การปิดสวิตช์ ส.ว.ไม่ควรรอให้ ส.ส.ร.เป็นผู้ด าเนินการ เพราะการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร.นั้น
จะต้องใช้เวลาด าเนินการอีกเกือบ 2 ปี ถึงจะแล้วเสร็จ และประเด็นเรื่อง ส.ว. ที่ ส.ส.ร.ควรจะพิจารณานั้นไม่ใช่การ
พิจารณายกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แต่จะเป็นการพิจารณาว่า ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องมี ส.ว. 
อยู่อีกหรือไม่ อย่างไร 
 การปิดสวิตช์ ส.ว. ควบคู่กันไปกับการผลักดันให้ มี ส.ส.ร.นั้น มีความจ าเป็น เพราะเราไม่อาจแน่ ใจได้ว่า 
กระบวนการแก้ รธน ม. 256 และการจัดตั้ง ส.ส.ร.จะถูกเตะถ่วงไปนานแค่ไหน และในระหว่างนี้ภายใต้สถานการณ์ที่
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความชอบธรรมทางการเมืองลดน้อยลงเรื่อยๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ไม่ว่าจะด้วยการยุบสภา หรือนายกฯ ลาออก ถ้าพวกเรายังไม่ปิดสวิตช์ ส.ว. กลไกสืบทอดอ านาจรัฐประหาร ที่ฝังอยู่ใน
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญนี้ จะยังคงอยู่เพ่ือท าหน้าที่สืบทอดอ านาจคณะรัฐประหาร แทรกแซงการเลือก
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ขัดต่อเจตจ านงของประชาชนส่วนใหญ่อีกครั้ง 
 ถามว่า การยื่นญัตติเพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว. ในขณะนี้ จะส าเร็จหรือไม่ เพราะจ าเป็นต้องใช้เสียงของ ส.ว. ด้วย
อย่างน้อย 1 ใน 3 พรรคก้าวไกล ขอย้ าว่า กระแสสูงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อม
ใจของรัฐบาล หรือของ ส.ว. แต่อย่างใด ทว่าเกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องกดดันจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ว
ประเทศ จนกระทั่งขณะนี้ สว. หลายคนได้ออกมายอมรับที่จะยกเลิกอ านาจในการเลือกนายกฯ แล้ว เพ่ือไม่ให้การ
เมืองไทยเดินไปสู่ทางตัน 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ทุกครั้งเกิดขึ้นจากพลังของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจสูงสุดของประเทศ ดังเช่น การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษา 
ประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของประชาชนใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 และ การรณรงค์ธงเขียวเพื่อปฏิรูปการเมืองในเวลาต่อมา 
ดังนั้น พรรคก้าวไกลขอให้ผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน จงเชื่อมั่นในพลังและอ านาจของประชาชน ช่วยกันเปิด
ประตูรัฐสภาแล้วน าเจตจ านงของพวกเขาเข้ามาผลักดัน เพ่ือเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงโดยสันติ 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1918273 
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26 สิงหาคม 2563 11:36 น.    
"ก้าวไกล" วอน ส.ส. หนุนแก้ รธน. โละ ส.ว. เตรียมล่า 5 หม่ืนรายช่ือ 
 
 
 
 
 
 
 
"ก้าวไกล" วอน ส.ส. ร่วมหนุนเสนอแก้ รธน. ยกเลิก ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล เตรียมแยกออกเป็น 3 ญัตติ เพื่อ
ความเป็นไปได้ หากรายช่ือไม่ถึง เตรียมเปิดเวทีท่ัวประเทศ ล่าชื่อประชาชน 5 หม่ืนราย เสนอร่าง 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 ที่รัฐสภา เกียกกาย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ส.ส.
พรรคก้าวไกล แถลงย้ าเตรียมเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูยปี  2560 เพ่ือยกเลิกบทเฉพาะกาลมาตรา 269 ถึง 272 
เกี่ยวกับ ส.ว.ที่แต่งตั้งโดยคณะความมั่นคงแห่งชาติ( คสช. )และอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีว่า เพราะเป็นประเด็นที่
ส าคัญที่สุด เป็นกล่องดวงใจในการสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร ท าลายเจตจ านงของประชาชน ขัดต่อหลักการ
พ้ืนฐานส าคัญของระบอบประชาธิปไตย จึงขอเชิญชวน ส.ส.ร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติภายในสมัยประชุมนี้ โดยไม่
จ าเป็นต้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) เป็นผู้ด าเนินการ เพราะการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องใช้เวลาอีกเกือบ 2 
ปี จึงจะแล้วเสร็จ และยังไม่รู้ว่ากระบวนการตั้ง สสร.จะถูกเตะถ่วงไปอีกนานแค่ไหน 
 ส่วนที่มองว่าโอกาสความเป็นไปได้น้อยมากท่ีส.ว.จะร่วมลงมติเห็นชอบ นายชัยธวัช กล่าวว่า แม้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงส.ว.อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ย้ าว่ากระแสการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นขณะนี้ ไม่ได้มาจากการยินยอมพร้อมใจของรัฐบาล หรือ ส.ว. แต่อย่างใด แต่เกิดขึ้นจากเสียง
เรียกร้องกดดันของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ จนถึงขนาด ส.ว.บางคนก็ออกมายอมรับว่า ควรยกเลิก
อ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ด้วยโอกาสความเป็นไปได้ ทางพรรคก้าวไกลก็จะเสนอแยกออกเป็น  3 ญัตติคือ 
ญัตติแก้ไขยกเลิกมาตรา 269 , ญัตติแก้ไขยกเลิกมาตรา 270 ถึง 271 และญัตติแก้ไขยกเลิกมาตรา 272 แต่หากได้รับ
เสียงสนับสนุนจาก ส.ส.เพ่ือเสนอญัตติไม่ถึงตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ทางพรรคก้าวไกลก็จะเปิดเวทีทั่วประเทศ เพ่ือ
รวบรวมรายชื่อประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อ เพ่ือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามประชาชนต่อไป 
 ส่วนที่พรรคเพ่ือไทยจะไม่ร่วมลงชื่อเสนอญัตติให้พรรคก้าวไกล เนื่องจากควรให้ ส.ส.ร. เป็นผู้ตัดสินใจ
แก้ไขเรื่อง ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล เพ่ือเป็นไปตามเจตจ านงประชาชนอย่างแท้จริง นายชัยธวัช กล่าวว่า ปร ะชาชนมี
ฉันทานุมัติอยู่แล้วว่าควรแก้ไข ส.ว.บทเฉพาะกาล โดยไม่ต้องรอ ส.ส.ร. ส่วนญัตติของพรรคเพ่ือไทยที่พรรคก้าวไกลไม่ได้
ร่วมลงชื่อเสนอญัตติด้วย เนื่องจากเห็นแย้งว่าไม่ควรล็อคไม่ให้แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 แต่เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็น
ต่างออกไป พรรคก้าวไกลจึงขอถอนชื่อออกจากญัตติ แต่ยืนยันว่า ส.ส.พรรคก้าวไกล จะโหวตสนับสนุนรับหลักการ
วาระที่ 1 แต่จะขอแปรญัตติเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวาระที่ 2 เพ่ือให้ส.ส.ร. สามารถท างานสะท้อนเจตจ านงของประชาชนได้
ทุกกลุ่ม ไม่ปิดกั้นความคิด ความฝัน ของกลุ่มใด ซึ่งสุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่า เนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
จะเป็นเช่นไร โดยผ่านกลไกลของ ส.ส.ร.และการท าประชามติ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177614  
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https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200826/19d45128ed4c979bc8587b730683046781fad3c84b4ea113be1bd8122dcbbe04.jpg?itok=8hC1wk0Z


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

27 

 

 

 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 - 12:03 น. 
‘ก้าวไกล’ เปลี่ยนแผน จ่อล่า 50,000 รายช่ือเสนอแก้รธน. หลังเพื่อไทยไม่หนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ก้าวไกล” เปลี่ยนแผนจ่อ ล่า 5 หม่ืนชื่อเสนอแก้รธน. หลัง พท.ไม่สนับสนุน 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีพรรค
เพ่ือไทยลงมติไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล เนื่องจากมีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 
เรื่องการปิดสวิตช์ส.ว.ว่า เมื่อพรรคเพ่ือไทยไม่สนับสนุน พรรคก้าวไกลอาจเปลี่ยนแนวทางไปใช้วิธีล่าชื่อประชาชน 
50,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแทน บางครั้งก็ต้องใช้พลังจากนอกสภาเป็นตัวกดดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอ านาจส.ว.ให้เกิดผลส าเร็จ ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญนั้น ทางพรรคก้าวไกลก็
จะขออภิปรายร่วมแก้รัฐธรรมนูญตามแนวทางของพรรคต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2322893 
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 - 12:05 น. 
พรรคก้าวไกล ประกาศดันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่-ปิดสวิตช์ ส.ว. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกล ประกาศจุดยืน ผลักดันให้ท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่าน สสร. พร้อมเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว.ทันที ชวนผู้แทนฯ ช่วยกันเข้าชื่อเสนอญัตติ ปิดสวิตช์ ส.ว. ให้ทันในสมัยประชุมนี้ 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล – Move Forward Party ได้มี
การแถลงจุดยืนและข้อเสนอ ในการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก พรรคก้าวไกลยังยืนยันที่จะผลักดันให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) การตั้ง สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพ่ือจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
โดยไม่ไปจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง จะเป็นทางออกอย่างสันติให้สังคมไทยสามารถหาฉันทามติร่วมกันได้ว่า
ระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
 ส าหรับญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ พรรคก้าวไกลได้เสนอในที่ประชุมระดับหัวหน้า
พรรค ของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลายครั้งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เพ่ือไม่ให้ไปก าหนดล็อกห้าม สสร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
หมวด 1 และ 2 แต่สุดท้ายเมื่อเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นต่างออกไป พรรคก้าวไกลจึงขอถอนชื่อในการ
เสนอญัตติ เพ่ือสงวนความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อญัตติที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้ตั้ง สสร. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา พรรคก้าวไกล
จะโหวตสนับสนุนในวาระที่ 1 และจะขอแปรญัตติในวาระที่ 2 ต่อไป เพ่ือให้ สสร. สามารถโอบรับเจตจ านงของ
ประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่ปิดก้ันความคิดและความฝันของประชาชนกลุ่มใด ซึ่งสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็น
ผู้ตัดสินเองว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเช่นไร ผ่านกลไกของ สสร. และการลงประชามติ 
 ประการที่สอง หลังจากที่มีการยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดตั้ง สสร. ไปแล้ว 
ล าดับต่อไป พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตช์ ส.ว.  เพราะกล่องดวงใจส าคัญที่สุด
 เรื่องหนึ่งในการสืบทอดอ านาจคณะรัฐประหาร คือบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้
มี ส.ว. 250 คน จากการแต่งตั้งของ คสช. และมีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตร 
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 บทบัญญัติเช่นนี้เป็นการท าลาย เจตจ านงของประชาชนและขัดต่อหลักการพ้ืนฐานส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น พรรคก้าวไกลจึงขอเชิญชวนผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน ช่วยกันเข้าชื่อเสนอญัตติแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 269-272 ในบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เพื่อปิดสวิตช์ ส.ว. ให้
ทันในสมัยประชุมนี้ 
 การปิดสวิตช์ ส.ว.ไม่ควรรอให้ สสร. เป็นผู้ด าเนินการ เพราะการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย สสร. นั้น
จะต้องใช้เวลาด าเนินการอีกเกือบ 2 ปีถึงจะแล้วเสร็จ และประเด็นเรื่อง ส.ว. ที่ สสร. ควรจะพิจารณานั้น ไม่ใช่การ
พิจารณายกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แต่จะเป็นการพิจารณาว่า ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องมี ส.ว. 
อยู่อีกหรือไม่ อย่างไร 
 การปิดสวิตช์ ส.ว. ควบคู่กันไปกับการผลักดันให้ มี สสร. นั้น มีความจ าเป็น เพราะเราไม่อาจแน่ใจได้ว่า 
กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และการจัดตั้ง สสร. จะถูกเตะถ่วงไปนานแค่ไหน และในระหว่างนี้ภายใต้
สถานการณ์ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความชอบธรรมทางการเมืองลดน้อยลงเรื่อยๆ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไม่ว่าจะด้วยการยุบสภา หรือนายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง ถ้าพวกเรายังไม่ปิดสวิตช์ 
ส.ว. กลไกสืบทอดอ านาจรัฐประหารที่่ฝังอยู่ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญนี้ จะยังคงอยู่เพื่อท าหน้าที่สืบทอด
อ านาจคณะรัฐประหาร แทรกแซงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ขัดต่อเจตจ านงของประชาชนส่วนใหญ่อีกครั้ง 
หากถามว่า การยื่นญัตติเพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว. ในขณะนี้ จะส าเร็จหรือไม่ เพราะจ าเป็นต้องใช้เสียงของ ส.ว. ด้วยอย่างน้อย 
1 ใน 3 ? 
 พรรคก้าวไกล ขอย้ าว่ากระแสสูงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจของ
รัฐบาล หรือของ ส.ว. แต่อย่างใด ทว่าเกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องกดดันจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ 
จนกระทั่งขณะนี้ สว. หลายคนได้ออกมายอมรับที่จะยกเลิกอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว เพ่ือไม่ให้การ
เมืองไทยเดินไปสู่ทางตัน 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ทุกครั้งเกิดขึ้นจากพลังของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
อ านาจสูงสุดของประเทศ ดังเช่น การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษา 
ประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของประชาชนใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 และ การรณรงค์ธงเขียวเพื่อปฏิรูปการเมืองในเวลาต่อมา 
 ดังนั้น พรรคก้าวไกลขอให้ผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชน จงเชื่อมั่นในพลังและอ านาจของประชาชน 
ช่วยกันเปิดประตูรัฐสภาแล้วน าเจตจ านงของพวกเขาเข้ามาผลักดัน เพ่ือเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยท่ีแท้จริงโดยสันติ 
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พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12.18 น. 
ก้าวไกลชงญัตติแก้รธน.ปิดสวิตซ์สว. เล็งล่าชื่อหากเสียงไม่ถึง 
พรรคก้าวไกล ชงญัตติแก้รธน.บทเฉพาะกาล  ม.269-272 ยันปิดสวิตซ์ ส.ว.   เล็งเปลี่ยนแผนล่า 5 หม่ืนชื่อเสนอ
แก้รัฐธรรมนูญ หากเสียงในสภาไม่ถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ห้องแถลงข่าว รัฐสภา นายชัยธวัช  ตุลาธน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคก้าว
ไกล พร้อมด้วยคณะส.ส.พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าวหลังจากพรรคเพ่ือไทยมีมติไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรคก้าวไกล ใน
การเตรียมล่ารายชื่อส.ส.เพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 272 ว่า พรรคก้าวไกล ยืนยันผลักดัน ให้มีการจัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ทั้งนี้พรรคก้าว
ไกลจะสนับสนุนร่วมโหวตร่างของพรรเพ่ือไทยในวาระที่1 แต่จะขอแปรญัตติในวาระ2 เพ่ือให้ส.ส.ร. โอบรัดเจตจ านง
ของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่มีอะไรปิดกั้นความคิด ความฝันประชาชนกลุ่มใด และสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
จะเป็นคนตัดสินเองผ่านกลไกลของส.ส.ร.และการลงประชามติ 
 นายชัยธวัช กล่าวว่า แม้จะมีการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการตั้งส.ส.ร.ไปแล้ว พรรคก้าวไกล จะยื่น
ญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพ่ือปิดสวิตช์ส.ว.เพราะกล่องดวงใจคณะรัฐประหาร คือ บทเฉพาะกาลที่ก าหนดให้ ส.ว.
250คน ที่มาจากการแต่งตั้ง คสช. มีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี  ซึ่งท าลายเจตจ านงประชาชน ขัดต่อหลักการ
พ้ืนฐานตามระบอบประชาธิปไตย พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนส.ส.ที่มาจากประชาชน เข้าชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 60  มาตรา 269 -272 ในบทเฉพาะกาล เพ่ือให้ทันต่อการปิดสวิตช์ส.ว.ในสมัยการ
ประชุมนี้ 
 นายชัยธวัช  กล่าวต่อว่า การปิดสวิตช์ส.ว.ไม่ควรให้ส.ส.ร.เป็นผู้ด าเนินการ เพราะการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่โดยส.ส.ร. ต้องใช้เวลาเกือบ2ปี และประเด็นที่ส.ส.ร.พิจารณา ไม่ได้ยกเลิกบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญปี2560 
แต่ต้องพิจารณาว่า ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องมีส.ว.อีกหรือไม่ เราไม่อาจแน่ใจได้ว่า การแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา256 การ
ตั้งส.ส.ร. จะถูกเตะถ่วงไปนานแค่ไหนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์รัฐบาลประยุทธ์ ที่มีความชอบธรรมลดน้อยลง หากมี
การเปลี่ยนแปลงการเมือง เกิดการยุบสภาฯหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ถ้าเรายังไม่ปิดสวิตช์ส.ว. กลไกลสืบทอดอ านาจที่
ฝังในบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ จะยังท าหน้าที่สืบทอดอ านาจ แทรกแซงการเลือกนายกฯต่อไป ที่ขัดต่อเจตจ านง
ประชาชนส่วนใหญ่ 
 นายชัยธวัช  กล่าวต่อว่า การยื่นญัตติเพ่ือปิดสวิต ส.ว. แม้จะต้องใช้เสียงส.ว.ช่วย 1ใน 3 พรรคก้าวไกล 
ขอย้ าว่า กระแสสูงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจจากรัฐบาลหรือส.ว. แต่เกิดจาก
เสียงเรียกร้องของนักศึกษา ประชาชน รวมทั้งส.ว.บางคน ยินยอมพร้อมจะยกเลิกอ านาจตัวเองในการเลือกนายกฯ เพ่ือ 
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ไม่ให้การเมืองไทยเดินไปสู่ทางตัน ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เกิดจากพลังประชาชนเช่น รัฐธรรมนูญปี17 รฐัธรรมนูญปี
40 พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนส.ส.ที่มาจากประชาชน ขอให้เชื่อมั่นในพลัง อ านาจของประชาชน ช่วยกันเปิดประตู
รัฐสภาฯ น าเจตจ านงของพวกเขา มาผลักดันเปลี่ยนผ่านน าไปสู่ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง 
 เมื่อถามว่า ในมุมพรรคเพ่ือไทยมองว่า แนวคิดของพรรคก้าวไกลที่จะท า แทบเป็นไปไม่ได้เลย นายชัยธวัช
กล่าวว่า การจะแก้ไขอะไรได้ ไม่ได้ เราเชื่อมั่นในเสียงประชาชนว่าส าคัญที่สุด ดูจากรัฐธรรมนูญปี40 ที่แม้เสียงจากสภา
ฯจะไม่เห็นด้วย แต่ประชาชนทั่วประเทศชูธงเขียว น ามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ถ้าบอกว่า ถ้าส.ว.ไม่ยอมจะแก้ไข
ไม่ได้ เราเชื่อมั่นว่าแก้ได้ โดยเฉพาะในข้อบัญญัติที่เป็นปัญหา ส าหรับการเสนอปิดสวิตช์ส.ว.รัฐธรรมนูญมาตรา 269-
272 ที่เกรงว่าจะเป็นปัญหา เราเคยพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว โดยขอให้แยกเป็น3ญัตติ ได้แก่ ญัตติที่1.ยกเลิก
มาตรา269 ไม่ได้ยกเลิกส.ว.ออกไปเลย แต่ยกเลิกส.ว.250คน ที่มาจากการแต่งตั้ง แล้วให้ใช้ส.ว.ระบบปกติ  ญัตติที่2.
ยกเลิกมาตรา270-271 ที่เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้มาให้อ านาจตามทางนิติบัญญัติปกติ และญัตติที่ 3.
ยกเลิก มาตรา272 ซึ่งจากที่เคยพูดคุย ก็ไม่มีพรรคไหน เห็นด้วยกับมาตรา272 ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้แสดง
ท่าทีออกมา แม้แต่ ส.ว.บางส่วนก็ยอมได้ ในการตัดอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป ถ้าเป็นอย่างนี้ ญัตติ272 ก็ท าได้ 
โดยไม่เกี่ยวกับ 269-270-271 
 เมื่อถามว่า เสียงที่ขอเสียงสนับสนุนได้กี่เสียง นายชัยธวัช กล่าวว่า วันนี้จะเริ่มขอเสียงทั้งจากพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือให้ได้เสียงส.ส.98คน และหวังว่าส.ส.เพ่ือไทย จะมาร่วมกับเราด้วย 
 นายชัยธวัช กล่าวว่า กว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60 ผ่านสภาทั้ง 3 วาระ และยังไม่รู้ว่าจะผ่านทั้ง 3
วาระหรือไม่ และต้องน าไปสู่การลงประชามติอีก แม้ผ่าน น าไปสู่การเลือกส.ส.ร. จัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใช้เวลา
เกือบ 2ปี แต่ระหว่างนั้นหากเกิดการยุบสภา นายกรัฐมนตรีลาออก เราจะยังยอมให้ส.ว.เลือกนายกฯหรือไม่ เมื่อ
พิจารณาปฏิทินการเมือง กล่องดวงใจของ คสช.ที่เขาหวงแหนมากที่สุดคือ ส.ว. ไม่ใช่การตั้งส.ส.ร.ทั้งนี้ประเด็นการ
แก้ไขหรือยกเลิกบทเฉพาะกาล ไม่ใช่ประเด็นที่ส.ส.ร.จะไปคุยกัน เราไม่สามารถปล่อยให้ ส.ว.มีอ านาจเลือก
นายกรัฐมนตรี เพราะการเปลี่ยนแปลงการเมืองเกิดได้เสมอ ถ้าปล่อยให้ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีอีก ถึงตอนนั้น เราคาด
เดาไม่ได้นะว่า ถึงตอนนั้นความขัดแย้งการเมืองจะปะทุไประดับไหน การปิดสวิตช์ส.ว.เป็นหลักประกันว่า จะไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเรื่องนี้ส.ว. เห็นด้วยมากกว่าการตั้งส.ส.ร.อีก 
 เมื่อถามว่า ถ้าส.ว.และฝ่ายค้านไม่ร่วมด้วยจะท าอย่างไร นายชัยธวัช กล่าว่า ส.ส.ร.ไม่ได้มีหน้าที่แก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา แต่จะไปวางโครงว่า รัฐสภาจะเป็นสภาเดี่ยวหรือ2สภาฯ และควรมีส.ว.หรือไม่ หลังจากยื่นญัตติ
ให้มีส.ส.ร. ที่ก้าวไกลเสนอให้มีการแก้รายมาตรา คนละเรื่องกับการจัดท าใหม่ท้ังฉบับ 
“ถ้ายื่นไปแล้วไม่ผ่านสภาฯ ส.ส.ก้าวไกล จะไปตั้งโต๊ะ เปิดเวทีทั่วประเทศ ล่ารายชื่อกับประชาชน 5หมื่นรายชื่อแล้วมา
เสนอต่อรัฐสภา แต่ไม่ได้หมายความว่า ส.ส.ก้าวไกล จะลาออกไปท าหน้าที่นั้น แต่วันนี้เรายังจะท าหน้าที่ให้ถึงที่สุด
ก่อน” นายชัยธวัช กล่าว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791915 
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26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:28 น.   
จับปลาสองมือยังอายก้าวไกลพร้อมหนุนญัตติเพื่อไทยเพื่ออภิปรายแซะหมวด1-2พร้อมลุยยื่นญัตติปิดสวิตซ์ส.ว.
ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ส.ค.2563 - นายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยคณะ ส.ส.
พรรคก้าวไกล (กก.) ร่วมแถลงข่าวหลังจากพรรคเพ่ือไทย (พท.) มีมติไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรคก้าวไกล ในการเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ว่า พรรคก้าวไกลยืนยันผลักดันให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ ผ่านสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน ก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกลเสนอในที่ ประชุมพรรคของ
หัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ให้ก าหนด ส.ส.ร.ห้ามแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1-2 เมื่อพรรคเพ่ือไทย พรรคร่วมฝ่ายค้านมี
ความเห็นต่างออกไป พรรคก้าวไกลจึงขอถอนชื่อในการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามเมื่อพรรคเพ่ือไทย
สนับสนุนให้มีการตั้ง ส.ส.ร.  พรรคก้าวไกลจะสนับสนุนร่วมโหวตในวาระที่ 1 แต่จะขอแปรญัตติในวาระ 2 เพ่ือให้ส.ส.ร.
โอบรัดเจตจ านงของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่มีอะไรปิดกั้นความคิด ความฝันประชาชนกลุ่มใด และสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่
ของประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองผ่านกลไกลของ ส.ส.ร.และการลงประชามติ   
 นายชัยธวัชกล่าวว่า แม้จะมีการยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการตั้ง ส.ส.ร.ไปแล้ว พรรคก้าวไกลจะยื่น
ญัตติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือปิดสวิตช์ ส.ว.เพราะกล่องดวงใจคณะรัฐประหาร คือ บทเฉพาะกาลที่ก าหนดให้ ส.ว.
250คน ที่มาจากการแต่งตั้ง คสช. มีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งท าลายเจตจ านงประชาชน ขัดต่อหลักการ
พ้ืนฐานตามระบอบประชาธิปไตย พรรคก้าวไกลขอเชิญชวน ส.ส.ที่มาจากประชาชน เข้าชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 ในบทเฉพาะกาล เพ่ือให้ทันต่อการปิดสวิตช์ ส.ว.ในสมัยการประชุมนี้  
 นายชัยธวัชกล่าวอีกว่า การปิดสวิตช์ ส.ว.ไม่ควรให้ ส.ส.ร.เป็นผู้ด าเนินการ เพราะการจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่โดย ส.ส.ร. ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี และประเด็นที่ ส.ส.ร.พิจารณา ไม่ได้ยกเลิกบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ 2560 
แต่ต้องพิจารณาว่า ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องมี ส.ว.อีกหรือไม่ เราไม่อาจแน่ใจได้ว่า การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 
การตั้งส.ส.ร. จะถูกเตะถ่วงไปนานแค่ไหนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์รัฐบาลประยุทธ์ ที่มีความชอบธรรมลดน้อยลง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงการเมือง เกิดการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ถ้าเรายังไม่ปิดสวิตช์ ส.ว. กลไกลสืบทอด
อ านาจที่ฝังในบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญจะยังท าหน้าที่สืบทอดอ านาจ แทรกแซงการเลือกนายกฯต่อไป ที่ขัดต่อ
เจตจ านงประชาชนส่วนใหญ่  
 “การยื่นญัตติเพ่ือปิดสวิต ส.ว. แม้จะต้องใช้เสียง ส.ว.ช่วย 1 ใน 3 พรรคก้าวไกล ขอย้ าว่า กระแสสูงใน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ไม่ได้เกิดจากความยินยอมพร้อมใจจากรัฐบาลหรือส .ว. แต่เกิดจากเสียงเรียกร้องของ
นักศึกษา ประชาชน รวมทั้ง ส.ว.บางคนยินยอมพร้อมจะยกเลิกอ านาจตัวเองในการเลือกนายกฯ เพ่ือไม่ให้การเมืองไทย 
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เดินไปสู่ทางตัน ทั้งนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เกิดจากพลังประชาชนเช่น รัฐธรรมนูญ 2517 รัฐธรรมนูญ 2540 พรรคก้าว
ไกลขอเชิญชวน ส.ส.ที่มาจากประชาชน ขอให้เชื่อมั่นในพลัง อ านาจของประชาชน ช่วยกันเปิดประตูรัฐสภาฯ น า
เจตจ านงของพวกเขา มาผลักดันเปลี่ยนผ่านน าไปสู่ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง”นายชัยธวัชกล่าว   
 เมื่อถามว่าในมุมพรรคเพ่ือไทยมองว่า แนวคิดของพรรคก้าวไกลที่จะท า แทบเป็นไปไม่ได้เลย นายชัยธวัช
กล่าวว่า การจะแก้ไขอะไรได้ ไม่ได้ เราเชื่อมั่นในเสียงประชาชนว่าส าคัญที่สุด ดูจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่แม้เสียงจาก
สภาจะไม่เห็นด้วย แต่ประชาชนทั่วประเทศชูธงเขียว น ามาสู่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ถ้าบอกว่า ถ้า ส.ว.ไม่ยอมจะ
แก้ไขไม่ได้ เราเชื่อมั่นว่าแก้ได้ โดยเฉพาะในข้อบัญญัติที่เป็นปัญหา ส าหรับการเสนอปิดสวิตช์ ส.ว.รัฐธรรมนูญมาตรา 
269-272 ที่เกรงว่าจะเป็นปัญหา เราเคยพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้ว โดยขอให้แยกเป็น 3 ญัตติ ญัตติ1.ยกเลิก
มาตรา 269 ไม่ได้ยกเลิก ส.ว.ออกไปเลย แต่ยกเลิก ส.ว.250คน ที่มาจากการแต่งตั้ง แล้วให้ใช้ ส.ว.ระบบปกติ ญัตติ2.
ยกเลิกมาตรา 270-271 ที่เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้มาให้อ านาจตามทางนิติบัญญัติปกติ และญัตติ 3.
ยกเลิก มาตรา272 นอกจากนี้จากที่เคยพูดคุย ก็ไม่มีพรรคไหน เห็นด้วยกับมาตรา 272 ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐที่
ไม่ได้แสดงท่าทีออกมา แม้แต่ ส.ว.บางส่วนก็ยอมได้ ในการตัดอ านาจเลือกนายกฯ ออกไป ถ้าเป็นอย่างนี้ ญัตติ272 ก็
ท าได้ โดยไม่เกี่ยวกับ 269-270-271   
 ถามว่าเสียงที่ขอเสียงสนับสนุนได้กี่เสียง นายชัยธวัธกล่าว่า วันนี้จะเริ่มขอเสียงทั้งจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
พรรคร่วมรัฐบาล เพ่ือให้ได้เสียง ส.ส. 98 คน และหวังว่า ส.ส.เพ่ือไทย จะมาร่วมกับเราด้วย   
 เลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่า กว่าญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 256 ผ่านสภาทั้ง 3 วาระ และยังไม่รู้ว่า
จะผ่านทั้ง สามวาระหรือไม่ และต้องน าไปสู่การลงประชามติอีก แม้ผ่านน าไปสู่การเลือกส.ส.ร. จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ใช้เวลาเกือบ 2 ปี แต่ระหว่างนั้นหากเกิดการยุบสภาฯ นายกฯลาออก เราจะยังยอมให้ ส.ว.เลือกนายกฯ
หรือไม่ เมื่อพิจารณาปฏิทินการเมือง กล่องดวงใจของ คสช.ที่เขาหวงแหนมากที่สุดคือ ส.ว. ไม่ใช่การตั้ง ส.ส.ร.ทั้งนี้
ประเด็นการแก้ไขหรือยกเลิกบทเฉพาะกาล ไม่ใช่ประเด็นที่  ส.ส.ร.จะไปคุยกัน เราไม่สามารถปล่อยให้ ส.ว.มีอ านาจ
เลือกนายกฯ เพราะการเปลี่ยนแปลงการเมืองเกิดได้เสมอ ถ้าปล่อยให้ ส.ว.เลือกนายกฯอีก ถึงตอนนั้น เราคาดเดาไม่ได้
นะว่า ถึงตอนนั้นความขัดแย้งการเมืองจะปะทุไประดับไหน การปิดสวิตช์ ส.ว.เป็นหลักประกันว่า จะไม่ให้เกิดค วาม
ขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเรื่องนี้ ส.ว. เห็นด้วยมากกว่าการตั้ง ส.ส.ร.อีก   
 ถามว่าถ้า ส.ว.และฝ่ายค้านไม่ร่วมด้วยจะท าอย่างไร นายชัยธวัชกล่าว่า ส.ส.ร.ไม่ได้มีหน้าที่แก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา แต่จะไปวางโครงว่า รัฐสภาฯจะเป็นสภาเดี่ยวหรือ 2 สภา และควรมี ส.ว.หรือไม่ หลังจากยื่น
ญัตติให้มี ส.ส.ร. ที่ก้าวไกล เสนอให้มีการแก้รายมาตรา คนละเรื่องกับการจัดท าใหม่ทั้งฉบับ ถ้ายื่นไปแล้วไม่ผ่านสภาฯ 
ส.ส.ก้าวไกล จะไปตั้งโต๊ะ เปิดเวทีทั่วประเทศ ล่ารายชื่อกับประชาชน 5 หมื่นรายชื่อแล้วมาเสนอต่อรัฐสภา แต่ไม่ได้
หมายความว่า ส.ส.ก้าวไกล จะลาออกไปท าหน้าที่นั้น วันนี้ขอท าหน้าที่ให้ถึงที่สุดก่อน 
 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75592  

http://www.thaipost.net/main/detail/75592
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26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:39 น.      
 เปลี่ยนมุกรายวันก้าวไกลหันล่า5หม่ืนชื่อหลังถูกเพื่อไทยถีบท้ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 ส.ค.2563 -  นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีพรรคเพ่ือไทยลงมติ
ไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล เนื่องจากมีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 เรื่องการปิด
สวิตช์ส.ว. ว่า เมื่อพรรคเพ่ือไทยไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลอาจเปลี่ยนแนวทางไปใช้วิธีล่าชื่อประชาชน 50,000 คน ใน
การเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแทน บางครั้งก็ต้องใช้พลังจากนอกสภาเป็นตัวกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อ านาจ ส.ว.ให้เกิดผลส าเร็จ 
 “การประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญนั้น พรรคก้าวไกลก็จะขออภิปรายร่วมแก้รัฐธรรมนูญตาม
แนวทางของพรรคต่อไป” 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75575 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/75575
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วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.04 น. 
ดิ้นพล่าน!!‘ก้าวไกล’กลับล าเปลี่ยนแผนล่า5หม่ืนชื่อเสนอแก้รธน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณี
พรรคเพ่ือไทยลงมติไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล เนื่องจากมีแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา
269-272 เรื่องการปิดสวิตช์ส.ว.ว่า เมื่อพรรคเพ่ือไทยไม่สนับสนุนพรรคก้าวไกลอาจเปลี่ยนแนวทางไปใช้วิธีล่าชื่อ
ประชาชน 50,000 คน ในการเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแทน 
 “บางครั้งก็ต้องใช้พลังจากนอกสภาเป็นตัวกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจส.ว.ให้เกิดผลส าเร็จ ส่วน
การประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือแก้รัฐธรรมนูญนั้น พรรคก้าวไกลก็จะขออภิปรายร่วมแก้รัฐธรรมนูญตามแนวทางของพรรค
ต่อไป” นายธีรัจชัย กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/514176
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วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:32 น. 
"วัฒนา" ซัดแรง ทุเรศว่ะ! จะเรียกตัวเองเป็น ปชต. ต้องเคารพสิทธิ-ความคิดผู้อื่นให้เป็นก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
"วัฒนา" ซัดแรง จะเรียกตัวเองเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิ -ความคิดผู้อ่ืนให้เป็นก่อน ไม่ใช่สร้างภาพหลอก
ต้มกองเชียร์ไปวันๆ ทุเรศว่ะ 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คงไม่ต้องย้ าว่าผมและ
พรรคเพ่ือไทยคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่แรก ผมเป็นคนเขียนญัตติขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาการแก้
รัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการแก้ไข ส่วนอาจารย์โภคินเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแบบ สสร. โดยจะไม่แตะ
หมวด 1 และ 2 เพ่ือลดแรงต้านจากฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. ที่จะต้องยกมือให้กับการแก้ไข 
 ผมและอาจารย์โภคินน าเอาญัตติและร่าง รธน แก้ไขแบบ สสร. ไปเสนอที่ประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านซึ่งทุก
พรรคเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ จึงได้มีการลงชื่ อเสนอญัตติและผลักดันจนฝ่ายรัฐบาลยอมจึงได้มีการตั้ ง
คณะกรรมาธิการ โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ส่งอาจารย์ปิยะบุตร คุณรังสิมันต์ และคุณชัยธวัช เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน
มาเป็น กมธ 
 พวกเราฝ่ายค้านได้ร่วมกันผลักดันจนในที่สุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ประชุม กมธ เห็นชอบร่วมกันว่า
ควรมีการแก้ไขมาตรา 256 และตั้ง สสร. ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ได้ขอให้พวกเราไปแถลงข่าวเรื่องนี้เพ่ือเป็นทางออก
ให้ประชาชนที่เรียกร้อง 3 ข้อ คือ แก้ รธน โดยประชาชน ยุบสภา และหยุดข่มขู่คุกคาม พวกเราทุกพรรคจึงได้มีการ
แถลงข่าวที่สภาโดยตัวแทนก้าวไกลที่อยู่บนเวทีคือคุณรังสิมันต์และคุณชัยธวัช 
 จากนั้น พรรคเพ่ือไทยได้ยื่นร่างขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และตั้ง สสร. ตามมติของ 7 พรรคร่วมฝ่าย
ค้านและมติของ กมธ. ซึ่งเดิมมี ส.ส. ของก้าวไกลลงชื่อด้วยแต่วันรุ่งขึ้นได้ขอถอนชื่อออกอ้างว่าเป็นมติพรรคแต่พวกผม
ก็ไม่ได้ไปให้ข่าวต าหนิเพราะถือเป็นสิทธิของพรรคก้าวไกล ส่วนพรรคฝ่ายรัฐบาลก็แถลงว่าจะยื่นร่างขอแก้ไขแบบ สสร. 
ให้ทันภายในสมัยประชุมนี้ ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยการแก้ไขก็น่าจะส าเร็จ 
 พรรคเพ่ือไทยมีสิทธิจะรักษาค าพูดและยืนหยัดกับหลักการที่ตกลงไว้ที่เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์มาก
ที่สุด ส่วนพรรคอ่ืนก็มีสิทธิจะเปลี่ยนความคิดรายวันได้ตามกระแสซึ่งผมและเพ่ือไทยไม่เคยไปต่อว่าหรือต าหนิ แต่พรรค
อ่ืนก็ไม่มีสิทธิมาต าหนิหรือต่อว่าพรรคเพ่ือไทยเช่นกัน หากจะเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิและ
ความคิดผู้อ่ืนให้เป็นก่อน ไม่ใช่สร้างภาพหลอกต้มกองเชียร์ไปวันๆ ทุเรศว่ะ 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631500 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/631500
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26 สิงหาคม 2563 10:03 น.  
ซัดทุเรศหลอกต้มกองเชียร์ ..."เสี่ยไก่" โพสต์เบื้องหลัง"ก้าวไกล"ชักเข้าชักออกปมร่วมฝ่ายค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าถึงการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า คงไม่ต้องย้ าว่าผม และพรรคเพ่ือไทยคัดค้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่แรก ผมเป็นคนเขียน
ญัตติขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้มีการแก้ไข ส่วนอาจารย์โภคินเป็นผู้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมแบบ สสร. โดยจะไม่แตะหมวด 1 และ 2 เพ่ือลดแรงต้านจากฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว. ที่จะต้องยก
มือให้กับการแก้ไข 
 ผมและอาจารย์โภคินน าเอาญัตติและร่าง รธน แก้ไขแบบ สสร. ไปเสนอที่ประชุม 7 พรรคฝ่ายค้านซึ่งทุก
พรรคเห็นชอบด้วยเป็นเอกฉันท์ จึงได้มีการลงชื่อเสนอญัตติและผลักดันจนฝ่ายรัฐบาลยอมจึงได้มีการตั้ ง
คณะกรรมาธิการ โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ส่งอาจารย์ปิยะบุตร คุณรังสิมันต์ และคุณชัยธวัช เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน
มาเป็น กมธ 
 พวกเราฝ่ายค้านได้ร่วมกันผลักดันจนในที่สุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ประชุม กมธ เห็นชอบร่วมกันว่า
ควรมีการแก้ไขมาตรา 256 และตั้ง สสร. ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ได้ขอให้พวกเราไปแถลงข่าวเรื่องนี้เพ่ือเป็นทางออก
ให้ประชาชนที่เรียกร้อง 3 ข้อ คือ แก้ รธน โดยประชาชน ยุบสภา และหยุดข่มขู่คุกคาม พวกเราทุกพรรคจึงได้มีการ
แถลงข่าวที่สภาโดยตัวแทนก้าวไกลที่อยู่บนเวทีคือคุณรังสิมันต์และคุณชัยธวัช 
 จากนั้น พรรคเพ่ือไทย ได้ยื่นร่างขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และตั้ง สสร. ตามมติของ 7 พรรคร่วมฝ่าย
ค้านและมติของ กมธ. ซึ่งเดิมมี ส.ส. ของก้าวไกลลงชื่อด้วยแต่วันรุ่งขึ้นได้ขอถอนชื่อออกอ้างว่าเป็นมติพรรคแต่พวกผม
ก็ไม่ได้ไปให้ข่าวต าหนิเพราะถือเป็นสิทธิของพรรคก้าวไกล ส่วนพรรคฝ่ายรัฐบาลก็แถลงว่าจะยื่นร่างขอแก้ไขแบบ สสร. 
ให้ทันภายในสมัยประชุมนี้ ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลเอาด้วยการแก้ไขก็น่าจะส าเร็จ 
 พรรคเพ่ือไทยมีสิทธิจะรักษาค าพูดและยืนหยัดกับหลักการที่ตกลงไว้ที่เห็นว่าประชาชนได้ประโยชน์มาก
ที่สุด ส่วนพรรคอ่ืนก็มีสิทธิจะเปลี่ยนความคิดรายวันได้ตามกระแสซึ่งผมและเพ่ือไทยไม่เคยไปต่อว่าหรือต าหนิ แต่พรรค
อ่ืนก็ไม่มีสิทธิมาต าหนิหรือต่อว่าพรรคเพ่ือไทยเช่นกัน หากจะเรียกตัวเองว่ าเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิและ
ความคิดผู้อ่ืนให้เป็นก่อน ไม่ใช่สร้างภาพหลอกต้มกองเชียร์ไปวันๆ ทุเรศว่ะ 
วัฒนา เมืองสุข 26 สิงหาค2563 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177574 

https://siamrath.co.th/n/177574
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200826/71b4fb8d2e74fdb42b5008f6feec76cc9577bcf1ae1bc56d792b79943f296265.jpg?itok=8c-0ZPox
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26 สิงหาคม 2563 10:42  
"สุทิน"สอนน้อง"ก้าวไกล"ต้องประเมินตัวเอง "รบเม่ือรู้ว่าเราจะชนะ อย่ารบทั้งที่รู้ว่าแพ้" อย่าใช้กระแส ต้องดู
ความเป็นไปได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน 
สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทยไม่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล จะท าให้เกิดปัญหาในการท างาน
ร่วมกันหรือไม่ ว่า ไม่ได้ขัดแย้ง ซึ่งเป็นจุดยืนของแต่ละพรรค บางครั้งพรรคก็ขอก้าวไกล หรือก้าวไกลก็ขอเรา เช่นที่ผ่าน
มาพรรคประชาชาติก็เคยขอมา เราก็เคารพ ถือว่าไม่ขัดแย้ง จุดยืนใครจุดยืนมัน ยิ่ งรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่โอกาสคิด
ต่างกันเป็นไปได้ ถ้าเรารู้ธรรมชาติก็คงไม่หนักใจ และสามารถท างานร่วมกันได้ 
 เมื่อถามว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่เราไม่เห็นด้วย นายสุทิน กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยไม่ได้ใช้อารมณ์ตัดสิน 
แต่ยึดถือหลักการในการพิจารณากันนานหลายชั่วโมง เพราะการแก้รัฐธรรมนูญหลักใหญ่คือจะให้ประชาชนเป็นคน
เขียน หรือเราจะเขียนเอง เพราะเราให้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.เป็นคนเขียนแล้ว จะท าอะก็แล้วแต่เขา จะปิด
สวิตช์ อยากลดอ านาจส.ว.ก็แล้วแต่ แต้่ถ้าจะมายื่นมาตรา 272 อีกคิดว่าจะขัดกันเอง จะเขียนเองหรือเปล่า หรือเรา
ก าลังสับสนว่าจะให้ส.ส.ร.เขียนหรือเขียนเอง เพราะเรายึดหลักให้ประชาชนเขียนส่วนส.ว.พรรคเพ่ือไทยอยากปิดสวิตช์
มากเพราะพรรคเพ่ือไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากส.ว.มาก แต่เมื่อเราค านึงถึงหลักแรกคือเราจะปิดเอง หรือใครจะ
ปิด และเราก็ตั้งส.ส.ร.ขึ้นมาท าไม ควรให้ปิดสวิตช์ให้หรือไม ่
 "ถ้าเราจะปิดเองและร่วมกับพรรคก้าวไกล ความเป็นไปได้ที่ผ่านหรือไม่ เพราะต้องใช้เสียงของส.ว. 84 
เสียง ซึ่งส.ว.ก็คงไม่อยากยึดอ านาจ หรือเอามีดกรีดแขนตัวเอง มันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องยื่นซ้ า
อีก ปล่อยให้สถานการณ์สุกงอม สังคมมีความชัดเจน ผู้ชุมนุมมีพลังสูงกว่านี้เราอาจจะยื่นตอนนั้นก็ได้ พูดง่ายๆรู้ว่าแพ้
แล้วจะรบท าไม เราต้องรบเมื่อรู้ว่าเราจะชนะ เป็นอารมณ์ของวัยรุ่นโกรธใครเดินเข้าไปชกเลยไม่รู้ว่าเขามีก าลัง หรือมี
อาวุธปืนหรือไม่ แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ก็ต้องตรวจสอบประเมินก าลังก่อนแล้วค่อยชกมันต่างกันตรงนี้"นายสุทิน 
กล่าว 
 นายสุทิน กล่าวต่อว่า ส่วนพลังมวลชนยอมท ากับเรา แต่คิดว่าพลังมวลชนมีแต่ไม่เยอะถึงขนาดไปไล่
รัฐบาลจนสุดซอย ถ้าบีบเขาก็จะท าได้ระดับหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายมองตรงกันต้องแก้มาตรา 256 ซึ่งเราคิดต่างกับพรรค
ก้าวไกลตรงที่ว่าพลังมวลชนมีจริงแต่ยังไม่ถึงจุดนั้น ขออีกสักพักได้ไหม ขอเวลาหนึ่งนี่คือจุดที่ต่างกัน ทั้งนี้เราเคารพผู้
ชุมนุมว่าต้องการส.ส.ร.แต่วันนี้คิดว่าถ้าผู้ชมคิดจะเปลี่ยนไม่เอาส.ส.ร.และยื่นแก้รายมาตราเองจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้า
เป็นไปไม่ได้ก็ไม่จ าเป็นต้อง แต่จ้องท าในสิ่งที่เป็นไปได้ก่อน ตนยังเชื่อว่าเห็นตรงกันหมดต่างกันตรงรายละเอียดวันนี้ต้อง
คิดว่าอะไรท าได้ แล้วอะไรท าไม่ได้ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200826/5a8dc8f9cdee2f2f1f2cd627606def8ff1562984b4b2f7ad93ede9be1e860ee1.jpg?itok=wIF1JUXa
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 เมื่อถามว่า ความเห็นต่างนี้ท าให้มวลชนเกิดความไม่พอใจพรรคเพ่ือไทย นายสุทิน กล่าวว่า เรายอมรับว่า
ผู้ชุมนุมบางส่วนอาจจะไม่พอใจ เพราะอาจจะไม่เข้าใจ แต่เชื่อว่าได้อธิบาย ได้เรียนรู้โลกความจริง เขาจะเข้าใจเรา ตน
ขอย้ าว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่ลดกระแส สร้างกระแส และกลุ่มที่แก้แล้วให้ส าเร็จได้จริง ซึ่ง
พรรคเพ่ือไทยแก้เพ่ือหวังผลจริงๆอาจจะไม่ทันใจ ไม่ถูกใจ เราก็ต้องขอโทษ แต่ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอท าได้จริง แต่
อาจจะช้าและไม่สะใจ และเชื่อว่าวันหนึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้าใจเรา 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177588 
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26 สิงหาคม 2563 9:53 am 
“เทพไท” ขอ ส.ว.แสดงจุดยืนแก้ม. 272 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ 26 ส.ค.-“เทพไท” ชื่นชม “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ใจกว้างแก้รธน.ม.272 เรียกร้องส.ว.ร่วมแสดง
จุดยืน ชี้ร่างรธน.ฉบับใหม่ไม่ควรเกิน 180 วัน 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) 
วานนี้(25ส.ค.) ว่า เห็นด้วยกับค าอภิปรายของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 
เกี่ยวกับที่มาของส.ว.ให้ยึดโยงกับประชาชน และมาตรา 272 ให้ตัดสิทธิ์ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นความ
ใจกว้างและมีสปิริตที่ตระหนักถึงกระแสสังคม และข้อเรียกร้องของกลุ่มนิสิตนักศึกษา 
 “เชื่อว่ายังมีสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายคนที่มีแนวความคิดในลักษณะเช่นนี้ จึงขอขอบคุณและขอเรียกร้องให้
สมาชิกวุฒิสภาที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล 
เช่นเดียวกับนายเนาวรัตน์ที่ออกมาแสดงจุดยืนเป็นแบบอย่างไว้แล้ว” นายเทพไท กล่าว 
 นายเทพไท กล่าวว่า ส่วนที่ตนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์
นั้น ที่ประชุมมอบหมายให้วิปของพรรคไปเจรจาขอเอกสิทธิ์จากคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิป
รัฐบาล) ก่อนจะยกร่างญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และน าไปขอรายชื่อสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ
ให้ครบ 100 คนโดยเร็วที่สุด 
 “ส าหรับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลในประเด็นมาตรา 256 และการจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกหลายประเด็น เช่น คุณสมบัติของส.ส.ร. สัดส่วนส.ส.ร.จากกลุ่มต่าง 
ๆ และระยะเวลาการเลือกตั้งส.ส.ร.ที่ไม่ควรเกิน 45 วัน ส่วนการก าหนดระยะเวลาร่างรัฐธรรมนูญ 240 วัน ผมเห็นว่า
เวลานานเกินไป ไม่ทันต่อสถานการณ์และข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม จึงเห็นควรก าหนดระยะเวลาร่างรัฐธรรมนูญไม่เกิน
180 วันน่าจะเพียงพอ และท าให้กับการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จได้ภาย 225 วันหรือ 7 เดือนครึ่งเท่านั้น” นาย
เทพไท กล่าว 
 นายเทพไท กล่าวว่า ขอเรียกร้องทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ไขมาตรา 272 เพราะหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ต้องยุบสภาก่อนการร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จ จะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-518619 
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พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.54 น. 
แนะเร่งแก้รธน.จบ7เดือนครึ่ง วอนส.ว.แสดงจุดยืนแก้ม.272 
"เทพไท"ขอส.ว.แสดงจุดยืนร่วมแก้รธน. ม.272 แนะเร่งแก้รธน.ให้จบ 7 เดือนครึ่งดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า   ในการ
ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนเห็นด้วยกับค าอภิปรายของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.ให้ยึดโยงกับประชาชน และมาตรา 272 ที่
ให้ตัดสิทธิ ส.ว.ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ตนเชื่อว่ายังมีส.ว.อีกหลายคนที่มีแนวความคิดเช่นนี้ ตนจึงขอขอบคุณ 
และขอเรียกร้องให้ส.ว.ที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะ
กาล เช่นเดียวกับนายเนาวรัตน์  
 นายเทพไท กล่าวอีกว่า  ส่วนข้อเสนอของตนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ต่อที่ประชุม ส.ส.ของ
พรรคประชาธิปัตย์นั้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส.ส.ของพรรคที่เป็นกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 
ไปเจรจาขอเอกสิทธิ์จากวิปรัฐบาล ก่อนจะยกร่างญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และน าไปขอรายชื่อสนับสนุนจาก 
ส.ส.พรรคต่างๆให้ครบ 100 คนเร็วที่สุด  
 ส าหรับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาลในประเด็นมาตรา 256 และการจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญนั้น มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกหลายประเด็น เช่น คุณสมบัติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) 
หรือสัดส่วนของ ส.ส.ร.จากกลุ่มต่างๆ และระยะเวลาการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ไม่ควรเกิน 45 วัน  
 นายเทพไท กล่าวว่า  ขณะที่การก าหนดระยะเวลาร่างรัฐธรรมนูญ 240 วัน เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป 
ไม่ทันต่อสถานการณ์และข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม จึงควรก าหนดระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เกิน 180 วัน น่าจะ
เพียงพอ และท าให้กับการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จได้ภายใน 225 วัน หรือ 7 เดือนครึ่ง  จึงขอเรียกร้องมายังทุก
ฝ่ายให้ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขมาตรา 272 เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุ
ทางการเมือง ต้องยุบสภาก่อนการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791881 
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26 Aug 2020 10:09 น. 
"เทพไท" วอน ส.ว.หนุนแก้ รธน. ม.272 
 
 
 
 
 
 
 
เทพไท ขอ ส.ว.แสดงจุดยืน ร่วมแก้ รธน. มาตรา 272 ฟันธง 8 เดือนต้องเสร็จ 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวาน
นี้(25ส.ค.) ว่า ตนเห็นด้วยกับค าอภิปรายของนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้อภิปรายเห็นด้วยกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 269 เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.ให้ยึดโยงกับประชาชน และมาตรา 272 ให้ตัดสิทธิ์ ส.ว.ในการโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นความใจกว้างและมีสปิริต ที่ได้ตระหนักถึงกระแสสังคม และข้อเรียกร้องของกลุ่มนิสิต
นักศึกษา ตนเชื่อว่ายังมีสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายคน ที่มีแนวความคิดในลักษณะเช่นนี้ จึงขอขอบคุณ และขอเรียกร้องให้
สมาชิกวุฒิสภา ที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย ได้ออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาล 
เช่นเดียวกับนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้ออกมาแสดงจุดยืนเป็นแบบอย่างไว้แล้ว 
 ส่วนข้อเสนอของตนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ต่อที่ประชุม ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นั้น ที่
ประชุมได้มอบหมายให้วิปของพรรค ไปเจรจาขอเอกสิทธิ์จากวิปรัฐบาล ก่อนจะยกร่างญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 
272 และน าไปขอรายชื่อสนับสนุนจาก ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆให้ครบ 100 คนโดยเร็วที่สุด 
 ส าหรับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาลในประเด็นมาตรา 256 และการจัดตั้ง สสร.นั้น มี
รายละเอียดที่ต้องพิจารณาอีกหลายประเด็น เช่น คุณสมบัติของ สสร. หรือสัดส่วนของ สสร.จากกลุ่มต่างๆ และ
ระยะเวลาการเลือกตั้ง สสร.ไม่ควรเกิน45วัน ส่วนการก าหนดระยะเวลาร่างรัฐธรรมนูญ 240 วัน ซึ่งเห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่นานเกินไป ไม่ทันต่อสถานการณ์และข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม จึงเห็นควรก าหนดระยะเวลาในการร่าง
รัฐธรรมนูญ ไม่เกิน180วัน ก็น่าจะเพียงพอ และท าให้กับการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จได้ภาย225วัน หรือ7เดือน
ครึ่งเท่านั้น  
 จึงขอเรียกร้องมายังทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ส าเร็จโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แก้ไขมาตรา 272 เพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ต้องยุบสภาก่อนการร่างรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จ ก็จะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/446963?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631498 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895224?utm_source=homepage_hilight&utm_mediu
m=internal_referral 

https://www.thansettakij.com/content/politics/446963?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/446963?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.posttoday.com/politic/news/631498
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895224?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895224?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral
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วันที่ 26 ส.ค. 2563 เวลา 10:17 น. 
"ปิยบุตร"ปลุก สส. ร่วม “ปลดแอก” 250 ส.ว. ชี้ โอกาสทองมาถึงแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิยบุตร แสงกนกกุล โพสต์เฟซบุ๊ก เรียกร้อง ส.ส. ร่วมมือกัน แก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน ชี้ โอกาสทอง
มาถึงแล้ว 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ระบุว่า [ ส.ส. 
ต้องช่วยเปิดประตูรัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าสู่การพิจารณา  
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับมาได้ เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศในรอบเดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างทราบดีว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะส าเร็จหรือไม่ อยู่ที่ ส.ว. 
และ ส.ว. จะยอมหรือไม่ อยู่ที่แรงกดดันที่ส่งสัญญาณไปถึง “เจ้าของ ส.ว.” 
 สถานการณ์ปัจจุบันการชุมนุมได้รับการสนับสนุน มีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ กระแสจุดติดจนถึง
ขนาดที่ว่า เดิม ส.ว. ซึ่งไม่มีทางยอมแก้เรื่องที่ตนเองเสียประโยชน์ แต่ตอนนี้มี ส.ว . บางคนออกมาบอกว่ายอมให้แก้
เรื่อง ส.ว. อย่างน้อยก็ยอมให้เลิก มาตรา 272 อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 
 วุฒิสภา 250 คน คือ จุดด่างด าที่สุดของรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีทางที่ฝ่ายสนับสนุนจะหาเหตุผลมาอธิบาย
การมีอยู่ของ ส.ว. 250 คนได้อีก ส.ว. หลายคนปฏิกริยาไว ยังจับทางได้ว่าหากปล่อยกระแสถล่ม ส.ว. ต่อไป พวกเขา
อาจอยู่ไม่ได้ บางท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมให้เลิกมาตรา 272 ไปก่อน เพ่ือให้พวกเขาอยู่ครบ 5 ปี 
การยกเลิกมาตรา 269-272 เรื่อง ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยยกเลิกมาตรา 272 กลายเป็นเรื่องที่แสวงหาฉันทามติ
ร่วมกันได้ง่ายมาก 
 นี่จึงเป็นโอกาสทองที่จะรุกคืบมากขึ้น เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มี 
สสร. มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ไปพร้อมๆ กับ การยกเลิก ส.ว. 250 คน (หรือยกเลิกมาตรา 272 อย่างเดียว) ไปพร้อมกัน
ได ้
 หากกังวลว่าหา ส.ว. 84 คนไม่ได้ หรือ ซีกรัฐบาลไม่ยอม ส.ส. ไม่ต้องกังวลใจไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
พ่ีน้องประชาชนที่อยู่นอกสภาพร้อมรวมพลังกดดันต่อไป 
 เราต่างรู้ดีแต่แรกไม่ใช่หรือว่า การแก้รัฐธรรมนูญ 60 จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ฉันทามตินอกสภาเข้ากดดัน 
การแก้รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ว่าแก้อะไร เรื่องไหน วิธีใด ก็ต้องมี ส.ว. 84 คน 
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 ต้องเลิกคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องนั้น เรื่องนี้ ส.ว. จะยอมหรือ” แต่ต้องคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดๆ 
ที่ระบอบ คสช. และ ส.ว. เสียประโยชน์ ส.ว. ก็ไม่ยอมทั้งนั้น” ดังนั้น “การแก้รัฐธรรมนูญที่ ส.ว. จะยอมได้ ต้องมีพลัง
กดดันไปที่ ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ให้ยอม” 
 เวลานี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้รวมพลังกันจน ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ต้องถอย จนมีโอกาส
แก้รัฐธรรมนูญเรื่อง ส.ว. 
 แล้วเหตุใด ส.ส. จึงไม่ช่วยกันเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยกเลิก
มาตรา 272 ก่อนก็ได้ 
ท าไมถึงไม่ใช้ห้วงจังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 หาก ส.ส. ไม่ช่วยกัน ประชาชนก็ต้องออกแรงกันเองอีกด้วยการเข้าชื่อ 50,000 คน ซึ่งใช้เวลา ทรัพยากร 
มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ต่อให้ชื่อครบ สภาก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายชื่ออีกและอาจไม่ทันสมัยประชุมนี้   
ผมอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร ช่วยน ากุญแจมาเปิดประตูรัฐสภา น าข้อ
เรียกร้องการยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าไปพิจารณา 
 หากมันจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนก็จะได้เห็นว่าใครที่ขัดขวาง อย่างน้อยเราจะได้เห็น 
ส.ว. ที่เป็นจุดด่างด าของรัฐธรรมนูญนี้ ได้แสดงออกต่อหน้าประชาชนว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียสละให้บ้านเมืองเดินหน้า
ต่อไปได ้
หากมันจะไม่ผ่าน ก็ให้มันไม่ผ่านด้วยน้ ามือของ ส.ว. มิใช่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเริ่มต้น เพราะ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน ไม่ร่วมกันเปิดประตูรัฐสภา ขอแรง ส.ส. ด้วยครับ มาร่วมมือกัน “ปลดแอก” ที่ชื่อว่า “ส.ว. 250 คน” 
ด้วยกัน 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอพวกท่านอีกเลย 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอประชาชนอีกเลย 
#ส.ว.มีไว้ท าไม #แก้รัฐธรรมนูญ #รัฐธรรมนูญใหม่ 
 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.posttoday.com/politic/news/631506
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26 ส.ค. 2563-10:43 น. 
ปิยบุตร ปลุกส.ส. เสนอชื่อแก้รธน. ล้ม 250 สว. ลั่นประชาชนหนุนหลังอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปิยบุตร ปลุกส.ส. เสนอชื่อแก้รธน. ล้ม 250 สว. ลั่นประชาชนหนุนหลังอยู่ 
 ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญ 
ความว่า ส.ส. ต้องช่วยเปิดประตูรัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าสู่การพิจารณา ปฏิเสธไม่ได้ว่า
กระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับมาได้ เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในรอบ
เดือนที่ผ่านมา 
 ทุกคนต่างทราบดีว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะส าเร็จหรือไม่ อยู่ที่ ส.ว. และ ส.ว. จะยอมหรือไม่ 
อยู่ที่แรงกดดันที่ส่งสัญญาณไปถึง “เจ้าของ ส.ว.”สถานการณ์ปัจจุบันการชุมนุมได้รับการสนับสนุน มีความชอบธรรม
มากขึ้นเรื่อยๆ กระแสจุดติดจนถึงขนาดที่ว่า เดิม ส.ว. ซึ่งไม่มีทางยอมแก้เรื่องที่ตนเองเสียประโยชน์ แต่ตอนนี้มี ส.ว. 
บางคนออกมาบอกว่ายอมให้แก้เรื่อง ส.ว. อย่างน้อยก็ยอมให้เลิก มาตราง272 อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 
 วุฒิสภา 250 คน คือ จุดด่างด าที่สุดของรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีทางที่ฝ่ายสนับสนุนจะหาเหตุผลมาอธิบาย
การมีอยู่ของ ส.ว. 250 คนได้อีก ส.ว. หลายคนปฏิกริยาไว ยังจับทางได้ว่าหากปล่อยกระแสถล่ม ส.ว. ต่อไป พวกเขา
อาจอยู่ไม่ได้ บางท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมให้เลิกมาตรา 272 ไปก่อน เพ่ือให้พวกเขาอยู่ครบ 5 ปี การยกเลิก
มาตรา 269-272 เรื่อง ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยยกเลิกมาตรา 272 กลายเป็นเรื่องที่แสวงหาฉันทามติร่วมกันได้ง่าย
มาก นี่จึงเป็นโอกาสทองท่ีจะรุกคืบมากขึ้น 
 เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มี สสร. มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ไป
พร้อมๆ กับ การยกเลิก ส.ว. 250 คน (หรือยกเลิกมาตรา 272 อย่างเดียว) ไปพร้อมกันได้ 
หากกังวลว่าหา ส.ว. 84 คนไม่ได้ หรือ ซีกรัฐบาลไม่ยอม ส.ส. ไม่ต้องกังวลใจไป  นักเรียน นิสิต นักศึกษา พี่น้อง
ประชาชนที่อยู่นอกสภาพร้อมรวมพลังกดดันต่อไป 
 เราต่างรู้ดีแต่แรกไม่ใช่หรือว่า การแก้รัฐธรรมนูญ 60 จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ฉันทามตินอกสภาเข้ากดดัน 
การแก้รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ว่าแก้อะไร เรื่องไหน วิธีใด ก็ต้องมี ส.ว. 84 คน 
 ต้องเลิกคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องนั้น เรื่องนี้ ส.ว. จะยอมหรือ” แต่ต้องคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่อง
ใดๆ ที่ระบอบ คสช. และ ส.ว. เสียประโยชน์ ส.ว. ก็ไม่ยอมทั้งนั้น” ดังนั้น “การแก้รัฐธรรมนูญท่ี ส.ว. จะยอมได้ ต้อง
มีพลังกดดันไปท่ี ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ให้ยอม” 
 เวลานี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้รวมพลังกันจน ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ต้องถอย จนมี
โอกาสแก้รัฐธรรมนูญเรื่อง ส.ว. 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg
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 แล้วเหตุใด ส.ส. จึงไม่ช่วยกันเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็
ยกเลิกมาตรา 272 ก่อนก็ได้ 
ท ำไมถึงไม่ใช้ห้วงจังหวะเวลำนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 
 หาก ส.ส. ไม่ช่วยกัน ประชาชนก็ต้องออกแรงกันเองอีกด้วยการเข้าชื่อ 50,000 คน ซึ่งใช้เวลา ทรัพยากร 
มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ต่อให้ชื่อครบ สภาก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายชื่ออีกและอาจไม่ทันสมัยประชุมนี้ 
 ผมอยำกเรียกร้องให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของรำษฎร ช่วยน ำกุญแจมำเปิดประตู
รัฐสภำ น ำข้อเรียกร้องกำรยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้ำไปพิจำรณำ 
 หากมันจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนก็จะได้เห็นว่าใครที่ขัดขวาง อย่างน้อยเราจะได้
เห็น ส.ว. ที่เป็นจุดด่างด าของรัฐธรรมนูญนี้ ได้แสดงออกต่อหน้าประชาชนว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียสละให้บ้านเมือง
เดินหน้าต่อไปได ้
 หากมันจะไม่ผ่าน ก็ให้มันไม่ผ่านด้วยน้ ามือของ ส.ว. มิใช่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเริ่มต้น เพราะ ส.ส. ที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ร่วมกันเปิดประตูรัฐสภา 
 ขอแรง ส.ส. ด้วยครับ มาร่วมมือกัน “ปลดแอก” ที่ชื่อว่า “ส.ว. 250 คน” ด้วยกัน อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่
คอพวกท่านอีกเลย อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอประชาชนอีกเลย 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4784508 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4784508
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26 สิงหาคม 2563 10:53 น.    
โอกาสทอง ! ปิยบุตรยกม็อบกดดันส.ส. เข้าชื่อล้างบาง 250 สว. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า ส.ส. ต้องช่วยเปิดประตู
รัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าสู่การพิจารณา 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับมาได้ เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศในรอบเดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างทราบดีว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะส าเร็จหรือไม่ อยู่ที่ ส.ว. 
และ ส.ว. จะยอมหรือไม่ อยู่ที่แรงกดดันที่ส่งสัญญาณไปถึง “เจ้าของ ส.ว.” 
 สถานการณ์ปัจจุบันการชุมนุมได้รับการสนับสนุน มีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ กระแสจุดติดจนถึง
ขนาดที่ว่า เดิม ส.ว. ซึ่งไม่มีทางยอมแก้เรื่องที่ตนเองเสียประโยชน์ แต่ตอนนี้มี ส.ว. บางคนออกมาบอกว่ายอมให้แก้
เรื่อง ส.ว. อย่างน้อยก็ยอมให้เลิก มาตราง272 อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 
 วุฒิสภา 250 คน คือ จุดด่างด าที่สุดของรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีทางที่ฝ่ายสนับสนุนจะหาเหตุผลมาอธิบาย
การมีอยู่ของ ส.ว. 250 คนได้อีก ส.ว. หลายคนปฏิกริยาไว ยังจับทางได้ว่าหากปล่อยกระแสถล่ม ส.ว. ต่อไป พวกเขา
อาจอยู่ไม่ได้ บางท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมให้เลิกมาตรา 272 ไปก่อน เพ่ือให้พวกเขาอยู่ครบ 5 ปี 
 การยกเลิกมาตรา 269-272 เรื่อง ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยยกเลิกมาตรา 272 กลายเป็นเรื่องที่
แสวงหาฉันทามติร่วมกันได้ง่ายมาก นี่จึงเป็นโอกาสทองที่จะรุกคืบมากขึ้น 
 เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มี สสร. มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ไปพร้อมๆ กับ 
การยกเลิก ส.ว. 250 คน (หรือยกเลิกมาตรา 272 อย่างเดียว) ไปพร้อมกันได้หากกังวลว่าหา ส.ว. 84 คนไม่ได้ หรือ ซีก
รัฐบาลไม่ยอม ส.ส. ไม่ต้องกังวลใจไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่ีน้องประชาชนที่อยู่นอกสภาพร้อมรวมพลังกดดันต่อไป
เราต่างรู้ดีแต่แรกไม่ใช่หรือว่า การแก้รัฐธรรมนูญ 60 จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ฉันทามตินอกสภาเข้ากดดัน 
 การแก้รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ว่าแก้อะไร เรื่องไหน วิธีใด ก็ต้องมี ส.ว. 84 คนต้องเลิกคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญ
เรื่องนั้น เรื่องนี้ ส.ว. จะยอมหรือ” แต่ต้องคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดๆ ที่ระบอบ คสช. และ ส.ว. เสียประโยชน์ ส.ว. 
ก็ไม่ยอมทั้งนั้น” ดังนั้น “การแก้รัฐธรรมนูญที่ ส.ว. จะยอมได้ ต้องมีพลังกดดันไปที่ ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ให้ยอม”เวลา
นี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้รวมพลังกันจน ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ต้องถอย จนมีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญเรื่อง  
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ส.ว. แล้วเหตุใด ส.ส. จึงไม่ช่วยกันเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยกเลิกมาตรา 
272 ก่อนก็ได้ท าไมถึงไม่ใช้ห้วงจังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หาก ส.ส. ไม่ช่วยกัน ประชาชนก็ต้อง
ออกแรงกันเองอีกด้วยการเข้าชื่อ 50,000 คน ซึ่งใช้เวลา ทรัพยากร มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ต่อให้ชื่อครบ สภาก็ต้อง
ใช้เวลาตรวจสอบรายชื่ออีกและอาจไม่ทันสมัยประชุมนี้  
 ผมอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร ช่วยน ากุญแจมาเปิดประตู
รัฐสภา น าข้อเรียกร้องการยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าไปพิจารณา หากมันจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนก็
จะได้เห็นว่าใครที่ขัดขวาง อย่างน้อยเราจะได้เห็น ส.ว. ที่เป็นจุดด่างด าของรัฐธรรมนูญนี้ ได้แสดงออกต่อหน้าประชาชน
ว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียสละให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ 
 หากมันจะไม่ผ่าน ก็ให้มันไม่ผ่านด้วยน้ ามือของ ส.ว. มิใช่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเริ่มต้น เพราะ ส.ส. ที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน ไม่ร่วมกันเปิดประตูรัฐสภา ขอแรง ส.ส. ด้วยครับ มาร่วมมือกัน “ปลดแอก” ที่ชื่อว่า “ส.ว. 
250 คน” ด้วยกัน 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอพวกท่านอีกเลย 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอประชาชนอีกเลย 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177592 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/177592
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 - 11:26 น. 
 ‘ปิยบุตร’ ปลุก ส.ส. ช่วยกันเปิดประตูสภา แก้ไข รธน.-ปิดสวิตช์ ส.ว.ท าพร้อมกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ปิยบุตร” ปลุกส.ส. ช่วยกันเปิดประตูสภา แก้ไขรธน.-ปิดสวิตช์ส.ว.ท าพร้อมกันได้ นี่คือโอกาสทอง เปิดเกมรุก 
หากท าแล้วไม่ผ่าน ประชาชนจะได้รู้ว่า ใครเป็นคนขวาง 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า แสดงความเห็นเรื่อง ส.ส. ต้องช่วย
เปิดประตูรัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน เข้าสู่การพิจารณา ระบุว่า 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับมาได้ เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศในรอบเดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างทราบดีว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะส าเร็จหรือไม่ อยู่ที่ ส.ว. 
และ ส.ว. จะยอมหรือไม่ อยู่ที่แรงกดดันที่ส่งสัญญาณไปถึง “เจ้าของ ส.ว.” 
 สถานการณ์ปัจจุบันการชุมนุมได้รับการสนับสนุน มีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ กระแสจุดติดจนถึง
ขนาดที่ว่า เดิม ส.ว. ซึ่งไม่มีทางยอมแก้เรื่องที่ตนเองเสียประโยชน์ แต่ตอนนี้มี ส.ว. บางคนออกมาบอกว่ายอมให้แก้
เรื่อง ส.ว. อย่างน้อยก็ยอมให้เลิก มาตรา 272 อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 
 วุฒิสภา 250 คน คือ จุดด่างด าที่สุดของรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีทางที่ฝ่ายสนับสนุนจะหาเหตุผลมาอธิบาย
การมีอยู่ของ ส.ว. 250 คน ได้อีก ส.ว. หลายคนปฏิกิริยาไว ยังจับทางได้ว่าหากปล่อยกระแสถล่ม ส.ว. ต่อไป พวกเขา
อาจอยู่ไม่ได้ บางท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมให้เลิกมาตรา 272 ไปกอ่น เพ่ือให้พวกเขาอยู่ครบ 5 ปี 
 การยกเลิกมาตรา 269-272 เรื่อง ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยยกเลิกมาตรา 272 กลายเป็นเรื่องที่
แสวงหาฉันทามติร่วมกันได้ง่ายมาก 
นี่จึงเป็นโอกาสทองที่จะรุกคืบมากขึ้น 
 เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มี สสร. มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ไปพร้อมๆ กับ 
การยกเลิก ส.ว. 250 คน (หรือยกเลิกมาตรา 272 อย่างเดียว) ไปพร้อมกันได้ หากกังวลว่าหา ส.ว. 84 คนไม่ได้ หรือ ซีก
รัฐบาลไม่ยอม ส.ส. ไม่ต้องกังวลใจไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่ีน้องประชาชนที่อยู่นอกสภาพร้อมรวมพลังกดดันต่อไป 
เราต่างรู้ดีแต่แรกไม่ใช่หรือว่า การแก้รัฐธรรมนูญ 60 จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ฉันทามตินอกสภาเข้ากดดัน 
การแก้รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ว่าแก้อะไร เรื่องไหน วิธีใด ก็ต้องมี ส.ว. 84 คน 
 ต้องเลิกคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องนั้น เรื่องนี้ ส.ว. จะยอมหรือ” แต่ต้องคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดๆ 
ที่ระบอบ คสช. และ ส.ว. เสียประโยชน์ ส.ว. ก็ไม่ยอมทั้งนั้น” ดังนั้น “การแก้รัฐธรรมนูญที่ ส.ว. จะยอมได้ ต้องมีพลัง
กดดันไปที่ ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ให้ยอม” 
 เวลานี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้รวมพลังกันจน ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ต้องถอย จนมีโอกาส
แก้รัฐธรรมนูญเรื่อง ส.ว. 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/41-%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AB.jpg
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 แล้วเหตุใด ส.ส. จึงไม่ช่วยกันเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยกเลิก
มาตรา 272 ก่อนก็ได้ ท าไมถึงไม่ใช้ห้วงจังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 หาก ส.ส. ไม่ช่วยกัน ประชาชนก็ต้องออกแรงกันเองอีกด้วยการเข้าชื่อ 50,000 คน ซึ่งใช้เวลา ทรัพยากร 
มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ต่อให้ชื่อครบ สภาก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายชื่ออีกและอาจไม่ทันสมัยประชุมนี้ 
 ผมอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร ช่วยน ากุญแจมาเปิดประตู
รัฐสภา น าข้อเรียกร้องการยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าไปพิจารณา 
 หากมันจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนก็จะได้เห็นว่าใครที่ขัดขวาง อย่างน้อยเราจะได้เห็น 
ส.ว. ที่เป็นจุดด่างด าของรัฐธรรมนูญนี้ ได้แสดงออกต่อหน้าประชาชนว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียสละให้บ้านเมืองเดินหน้า
ต่อไปได ้
 หากมันจะไม่ผ่าน ก็ให้มันไม่ผ่านด้วยน้ ามือของ ส.ว. มิใช่ ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเริ่มต้น เพราะ ส.ส. ที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน ไม่ร่วมกันเปิดประตูรัฐสภา 
ขอแรง ส.ส. ด้วยครับ มาร่วมมือกัน “ปลดแอก” ที่ชื่อว่า “ส.ว. 250 คน” ด้วยกัน 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอพวกท่านอีกเลย 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอประชาชนอีกเลย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2322814 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2322814
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26 สิงหาคม 2563 
'ปิยบุตร' ปลุกส.ส. ช่วยกันเปิดประตูสภา แก้ไข รธน.-ยกเลกิ ส.ว. 250คน 
 
 
  
 
 
 
 
 
"ปิยบุตร" ปลุกส.ส. ต้องช่วยเปิดประตูรัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญ ยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าสู่การพิจารณา 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63  นายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟ
ซบุ๊ก  Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล  ระบุว่า ส.ส. ต้องช่วยเปิดประตูรัฐสภาให้การแก้รัฐธรรมนูญ
ยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าสู่การพิจารณา 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับมาได้ เพราะการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่
เกิดขึ้นทั่วประเทศในรอบเดือนที่ผ่านมา ทุกคนต่างทราบดีว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จะส าเร็จหรือไม่ อยู่ที่ ส.ว. 
และ ส.ว. จะยอมหรือไม่ อยู่ที่แรงกดดันที่ส่งสัญญาณไปถึง “เจ้าของ ส.ว.” 
 สถานการณ์ปัจจุบันการชุมนุมได้รับการสนับสนุน มีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ กระแสจุดติดจนถึง
ขนาดที่ว่า เดิม ส.ว. ซึ่งไม่มีทางยอมแก้เรื่องที่ตนเองเสียประโยชน์ แต่ตอนนี้มี  ส.ว. บางคนออกมาบอกว่ายอมให้แก้
เรื่อง ส.ว. อย่างน้อยก็ยอมให้เลิก มาตราง272 อ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี 
 วุฒิสภา 250 คน คือ จุดด่างด าที่สุดของรัฐธรรมนูญ 60 ไม่มีทางที่ฝ่ายสนับสนุนจะหาเหตุผลมาอธิบาย
การมีอยู่ของ ส.ว. 250 คนได้อีก ส.ว. หลายคนปฏิกริยาไว ยังจับทางได้ว่าหากปล่อยกระแสถล่ม ส.ว. ต่อไป พวกเขา
อาจอยู่ไม่ได้ บางท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายอมให้เลิกมาตรา 272 ไปก่อน เพ่ือให้พวกเขาอยู่ครบ 5 ปี 
 การยกเลิกมาตรา 269-272 เรื่อง ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยยกเลิกมาตรา 272 กลายเป็นเรื่องที่
แสวงหาฉันทามติร่วมกันได้ง่ายมาก 
นี่จึงเป็นโอกาสทองท่ีจะรุกคืบมากขึ้น 
 เราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มี สสร. มาท ารัฐธรรมนูญใหม่ ไปพร้อมๆ กับ 
การยกเลิก ส.ว. 250 คน (หรือยกเลิกมาตรา 272 อย่างเดียว) ไปพร้อมกันได้ 
 หากกังวลว่าหา ส.ว. 84 คนไม่ได้ หรือ ซีกรัฐบาลไม่ยอม ส.ส. ไม่ต้องกังวลใจไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
พ่ีน้องประชาชนที่อยู่นอกสภาพร้อมรวมพลังกดดันต่อไป 
เราต่างรู้ดีแต่แรกไม่ใช่หรือว่า การแก้รัฐธรรมนูญ 60 จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้ฉันทามตินอกสภาเข้ากดดัน 
การแก้รัฐธรรมนูญ 60 ไม่ว่าแก้อะไร เรื่องไหน วิธีใด ก็ต้องมี ส.ว. 84 คน 
 ต้องเลิกคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องนั้น เรื่องนี้ ส.ว. จะยอมหรือ” แต่ต้องคิดว่า “แก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดๆ 
ที่ระบอบ คสช. และ ส.ว. เสียประโยชน์ ส.ว. ก็ไม่ยอมทั้งนั้น” ดังนั้น “การแก้รัฐธรรมนูญที่ ส.ว. จะยอมได้ ต้องมีพลัง
กดดันไปที่ ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ให้ยอม” 
 

https://web.facebook.com/PiyabutrOfficial/?__xts__%5B0%5D=68.ARB6Ikf47-fue05qzQgFmBZxMpZEA_g-C9SJnN2IyKw9cjm6feKs0krRlvkeFP-AqTrvqr-3RGZCoRAbFfL9g11aXJjA8mskPtDaLjLS47j9UbJX1mr5qNy7CmXxZdY8YZmygmzAGm3FQ1JqdJ95kwMOimsO3SiOZ6t8Ygqp94u9mcP2OPmA8AmN7iIBSCBS3pPx35VjWDOvH9gWTaRZ1SGiqKkrUlut3X1u3fapXL012Wn5d1GUyquWrQkIyhW9Dpj3g4y0JDG1ZnSsxC2BwitZphuD7q798RTdZoS24Jhr2HYBou7JMyB4y_i7FGkKSwaX0ikNypYY4WtDFvL9blbKPWYV&__xts__%5B1%5D=68.ARBHzsiGf8MPY3P6jN7ldy790xVMwQ-khvPe6_SFmJ6XWorXRg8IQpn_wa6TXhQ1yQ7hRhWgoUgPxByyQT7ahdCfrCyBriJW1P_C-g-9JGB8O19ZEoMXRZdEgLGOLzkhOn8Hj9Dm8vLyYqZucaZj0NPuNL0HnpLnAolmUmZ7oRAzLsKu3qGKbFRfP_sG-sqwlLoj7uYBRSjF_z3UmyZNHURqgFwPobmjl79gGv-ladoY9_S_8WunemswyQ_hRiew6GU8HhW1j9nnrgoKcvvwZNPmiTVPrDS9aykYFTLjbsws1metBPz6gGbzFpkPs6Uaq6u8spFgRkjyJ3gLAUW68aoeOg-O&__tn__=kC-R&eid=ARBJ5t3_kqaw3cFWQmW8aad3sODLcknkaTSoaS5ulapxjfzj8mpKDZk9JetDhqMsyQ4Nhw3s8DljsUk4&hc_ref=ART0dlOQIOQzu5ci4zOdCB3Q19QPotoTbqTXEJIdKh-AsFVsuUjAn506zGe-s8H1t-I&fref=nf
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 เวลานี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ได้รวมพลังกันจน ส.ว. และเจ้าของ ส.ว. ต้องถอย จนมีโอกาส
แก้รัฐธรรมนูญเรื่อง ส.ว. 
 แล้วเหตุใด ส.ส. จึงไม่ช่วยกันเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญยกเลิก ส.ว. 250 คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยกเลิก
มาตรา 272 ก่อนก็ได้ 
ท าไมถึงไม่ใช้ห้วงจังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 หาก ส.ส. ไม่ช่วยกัน ประชาชนก็ต้องออกแรงกันเองอีกด้วยการเข้าชื่อ 50,000 คน ซึ่งใช้เวลา ทรัพยากร 
มีระเบียบขั้นตอนมากมาย ต่อให้ชื่อครบ สภาก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบรายชื่ออีกและอาจไม่ทันสมัยประชุมนี้ 
 ผมอยากเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น “ผู้แทน” ของราษฎร ช่วยน ากุญแจมาเปิดประตู
รัฐสภา น าข้อเรียกร้องการยกเลิก ส.ว. 250 คนเข้าไปพิจารณา 
 หากมันจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อยประชาชนก็จะได้เห็นว่าใครที่ขัดขวาง อย่างน้อยเราจะได้เห็น 
ส.ว. ที่เป็นจุดด่างด าของรัฐธรรมนูญนี้ ได้แสดงออกต่อหน้าประชาชนว่าพวกเขาไม่ต้องการเสียสละให้บ้านเมืองเดินหน้า
ต่อไปได ้
 หากมันจะไม่ผ่าน ก็ให้มันไม่ผ่านด้วยน้ ามือของ ส.ว. มิใช่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะเริ่มต้น เพราะ ส.ส. ที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชน ไม่ร่วมกันเปิดประตูรัฐสภา 
ขอแรง ส.ส. ด้วยครับ มาร่วมมือกัน “ปลดแอก” ที่ชื่อว่า “ส.ว. 250 คน” ด้วยกัน 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอพวกท่านอีกเลย 
อย่าให้ ส.ว. 250 คน ขี่คอประชาชนอีกเลย 
#สวมีไว้ท าไม #แก้รัฐธรรมนูญ #รัฐธรรมนูญใหม่ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895234
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พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 12.32 น. 
ปชป.จับมือท าร่าง รธน.ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล 
"จุรินทร์"ย้ าเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูฐ เผยวิป ปชป. จับมือท าร่างแก้ฉบับพรรคร่วมรัฐบาล ยัน ส.ว.ต้องมีแต่ต้องลด
อ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ใน
ฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ว่า ส.ส. ของพรรค
ประชาธิปัตย์ที่เป็นวิปรัฐบาล ก าลังไปด าเนินการยกร่างร่วมกับวิปรัฐบาล ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นการจัดท ารายละเอียดว่า
ควรจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับได้ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด และเมื่อท าเสร็จแล้ว
ก็จะมีการน ามาน าเสนอให้สาธารณชนได้ทราบ   
 ส่วนเรื่องของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันว่าควรจะต้องมีเอาไว้ แต่ต้องมีการจ ากัด
บทบาทอ านาจหน้าที่ ให้ท าเฉพาะเรื่องการกลั่นกรองกฎหมาย แต่ไม่ควรมีอ านาจมารวบรวมมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันให้มีการแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่ออกมาระบุว่าจะต้อง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ และยังยืนยันจนถึงทุกวันนี้ว่าจะต้องด าเนินการแก้ไข. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/791924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/791924
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 - 12:37 น. 
‘จุรินทร์’ ย้ าจุดยืนแก้รธน. ต้องลดอ านาจ ‘ส.ว.’ ไม่ให้สิทธิยกมือเลือก ‘นายกฯ’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘จุรินทร์’ ย้ าจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญ เดินหน้าลดอ านาจ ‘ส.ว.’ ไม่ให้สิทธิยกมือเลือก ‘นายกฯ’ 
 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า ส.ส. ของพรรคปชป. ที่เป็นวิปรัฐบาล ก าลังไปด าเนินการยกร่างร่วมกับวิปรัฐบาล ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นการ
จัดท ารายละเอียดว่า ควรจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับได้ของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด 
และเม่ือท าเสร็จแล้วก็จะน ามาน าเสนอให้สาธารณชนได้ทราบ 
 ส่วนเรื่องของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นั้น พรรคปชป. ยังยืนยันว่าควรจะต้องมีเอาไว้ แต่ต้องมีการจ ากัด
บทบาทอ านาจหน้าที่ ให้ท าเฉพาะเรื่องการกลั่นกรองกฎหมาย แต่ไม่ควรมีอ านาจมารวบรวมมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
พรรคปชป. ยืนยันให้มีการแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย เพราะพรรคปชป. เป็นพรรคแรกท่ีออกมาระบุว่า จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
และยังยืนยันจนถึงทุกวันนี้ว่าจะต้อง ด าเนินการแก้ไข 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2322972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2322972
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26 สิงหาคม 2563 12:48 pm 
หน.ปชป.ย้ าจุดยืนแก้รธน.ลดบทบาทส.ว. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท าเนียบรัฐบาล 26 ส.ค.-“จุรินทร์” เผยปชป.ยังไม่ได้ข้อสรุปสวนมติรัฐบาลซื้อเรือด าน้ า ชี้ท้ังเศรษฐกิจ-ความม่ันคง
มีความส าคัญ ต้องหาจุดสมดุลให้ได้ ย้ าจุดยืนแก้รธน.ลดบทบาทส.ว. 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์มีมติให้รัฐบาลถอนเรื่องการจัดซื้อเรือด าน้ าออกจากร่างพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 มิฉะนั้นสมาชิกพรรคจะไม่เห็นชอบงบฯของกองทัพเรือ ว่าเรื่องการ
จัดซื้อเรือด าน้ า ขณะนี้ยังอยู่ในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 “ส่วนมติของพรรคขอให้เป็นจุดเริ่มต้น จากนี้สมาชิกพรรคที่อยู่ในกรรมาธิการงบฯ 64 จะหารือในชั้น
กรรมาธิการฯ ก่อน เพ่ือหาข้อยุติ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าผลการหารือจะออกมาอย่างไร แต่เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็น
ทางออก ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ถึงข้ันจะลงมติให้โหวตสวนมติรัฐบาล” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 
 นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ พูดคุยกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงเรื่องดังกล่าว เพราะอยากให้ทุกอย่างชัดเจนก่อน เพ่ือไม่ให้เรื่องบานปลาย แต่
ส่วนตัวมองว่าทั้งเรื่องความม่ันคงและเศรษฐกิจมีความส าคัญท้ัง 2 ส่วน จึงต้องหาจุดสมดุลระหว่าง 2 ทางให้ได ้
 ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจน
ตั้งแต่ต้นว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และมีเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐบาลก็ยอมรับ
และก าหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ซึ่งข้อเสนอของพรรคคือ ขอให้ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ศึกษา
และแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่แตะต้องหมวด1 พระมหากษัตริย์และประชาชน ทบทวนอ านาจสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ให้ท า
หน้าที่เฉพาะกลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนอ านาจที่เกินกว่านั้นควรพิจารณาทบทวน 
รวมถึงขอให้กลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ ซึ่งขณะนี้มอบหมายให้วิปของพรรคไปด าเนินการ .-ส านัก
ข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-519063 
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เพื่อไทย-ก้าวไกล แตกขบวน ชิงเหลี่ยมการเมือง เปิดศึกทุกสนาม 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 - 18:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดปฐมบทความขัดแย้ง 2 พรรคฝ่ายค้าน เพื่อไทย – ก้าวไกล ส่งผลให้ขาดแนวร่วมทั้งใน-นอกสภา เสียขบวนใน
การเคลื่อนไหวแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบรัฐบาล 
 สถานการณ์ในพรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ดูเหมือนจะไม่สู้ดี เพราะ 2 พรรคพ่ีใหญ่ฝ่ายค้าน เพ่ือไทย – 
ก้าวไกล เหมือนจะไม่ “ลงรอย” กันบ่อยครั้ง กินความไปถึง “ธง” การขับเคลื่อน “คณะก้าวหน้า” ของ ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ – ปิยบุตร แสงกนกกุล ที่เป็น “เนวิเกเตอร์” ให้กับพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนต่อในสภาผู้แทนราษฎร 
 ความไม่ลงรอยเที่ยวล่าสุด มาจากปมการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญ ที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล 21 คน 
ถอนชื่อจากการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 6 พรรคฝ่ายค้าน ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ไม่แตะ หมวด 1 
หมวด 2 
 แม้ไม่ท าให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขดังกล่าวตกไป เพราะฝ่ายค้านรวมเสียงกัน 153 เสียง เกินกว่าเกณฑ์ 
98 เสียง ( 1 ใน 5 ของ ส.ส.) โดยไม่ต้องพ่ึงเสียงจากพรรคก้าวไกล ในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ท าให้เห็นร่องรอย 
ของความไม่เป็นขบวนเดียวกัน ในฝ่ายที่มักเรียกตัวเองว่า “แนวร่วมประชาธิปไตย” 
เพื่อไทย – ก้าวไกล ไม่เป็นขบวน 
 ปมร้อนดังกล่าว สะท้อนความ “ไม่เป็นขบวน” ในฝ่ายค้าน ฝ่ายพรรคก้าวไกล อ้างเหตุผลในการถอนชื่อ
ของส.ส. ก้าวไกล เพราะไม่อยากปิดกั้น เนื่องจากมีหลักประกันในรัฐธรรมนูญมาตรา 255 ที่ห้ามแตะเรื่องสถาบัน กับ
รูปแบบของรัฐอยู่แล้ว แต่การล็อกห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2 เท่ากับปิดกั้นไม่ให้ ส.ส.ร.ได้มีการถกเถียงถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนจริง 
 ย้อนกลับไป 48 ชั่วโมง ก่อนการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 6 พรรคฝ่ายค้าน เมื่อ 15 สิงหาคม 2563  
“พรรคก้าวไกล” แพ้โหวตในที่ประชุมเรื่องการแตะหมวด 1 หมวด 2  “ก้าวไกล” ก้มหน้ายอมรับตามระบอบ
ประชาธิปไตย และ ส.ส. 21 คน ร่วมลงชื่อ 
 แต่ปรากฏว่า 18 สิงหาคม 2563 ส.ส. ก้าวไกลไม่มาตามนัด และ 21 ส.ส. ถอนชื่อ แนบท้ายดวยการขอ 
“สงวนความเห็น” เก็บไว้อภิปรายในสภา 
 ท าให้ “สุทิน คลังแสง” ประธานวิปฝ่ายค้าน จากเพ่ือไทย เปิดเผยในวันนั้นว่า “ทราบข่าวก่อนเวลาแถลง
ข่าวยื่นญัตติให้ประธานสภาเพียง 5 นาทีว่าพรรคก้าวไกลจะถอนรายชื่อ ไม่ร่วมขบวน” 
 ขณะเดียวกัน พรรคก้าวไกล เตรียมเสนอร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เป็นฉบับของตัวเองพุ่งเป้าไปที่
มาตรการปิดสวิตช์ ส.ว. 250 คน ที่เป็น “หัวใจ” ของการสืบทอดอ านาจ แต่บังเอิญว่า ส.ส.ก้าวไกล ทั้งหมดมีแค่ 54 
เสียง ยังขาดอีก 44 เสียงที่ต้องควานหา 
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เพื่อไทยช าระแค้น ก้าวไกลหันหน้าเข้ามวลชน 
 ดังนั้น ในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้ 25 สิงหาคม “ก้าวไกล” จะส่ง “ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 269-272”  ที่ก าหนดให้ ส.ว. ชุดแรก ตามบทเฉพาะกาล มีอ านาจในการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไปให้เพื่อ
ไทย เพ่ือบรรจุวาระหารือในที่ประชุมพรรค 
 แต่เมื่อ “ก้าวไกล” เคยท าเจ็บแสบกับเพ่ือไทยมาไม่ถึงสองสัปดาห์ แผลการเมืองยังเป็นแผลสด “ก้าว
ไกล” อาจไม่ได้จ านวนมือ ส.ส.จากเพ่ือไทย 
 “เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เราไปบังคับ ส.ส.เขาไม่ได้ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ส.ส.เพ่ือไทย ก็
เห็นด้วยที่จะไม่แก้ไข เพราะมองสถานการณ์ทางการเมืองออก” แหล่งข่าวจากวิปฝ่ายค้าน สังกัดเพ่ือไทย กล่าว 
 ขณะที่ “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล ประกาศแล้วว่าหากเสียงสนับสนุนในสภา จะใช้
ช่องทางการเข้าชื่อของประชาชน 5 หมื่นชื่อ ” 
 นอกจากเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นขบวน ยังมีประเด็นที่พรรคเพ่ือไทย เข้าชื่อเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือ
ซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ ภายใต้ธีม 
“ล้มเหลวแก้พิษเศรษฐกิจ ส่งผลต่อวิกฤตการเมือง” 
ก้าวไกล เปิดหน้าท้วง เกมซักฟอกไม่ลงมติ 
 “ก้าวไกล” ส่ง “รังสิมันต์ โรม” ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกล ออกมาให้ความเห็นเชิงแย้งว่า จากสถานการณ์
ทางการเมืองในปัจจุบัน ประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเนื่องจากพฤติกรรมอันเลวร้ายหลายประการ และ
มีข้อเรียกร้องถึงขั้นที่จะให้ยุบสภาแล้ว ดังนั้นหาก ส.ส. จะใช้สิทธิในการเปิดอภิปรายทั่วไป ก็ควรเป็นการอภิปรายเพ่ือ
ลงมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 มากกว่า การที่พรรคเพื่อไทยเลือกที่จะอภิปรายตามมาตรา 152 
 “ในทางปฏิบัติจะกลายเป็นเพียงการหยิบยื่นโอกาสให้รัฐบาลได้หาข้อแก้ตัวให้กับการกระท าของตัวเอง 
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถใช้อ านาจที่มีในการลงโทษรัฐบาลได้เลย ดังนั้น จึงต้องหารือกันในวิปวันพรุ่งนี้ว่า
เพราะเหตุใดพรรคเพ่ือไทยจึงรีบเข้าชื่อเสนอการอภิปรายทั่วไปขนาดนี้ ไม่ปรึกษาพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ดีก่อนถึงผลดี
ผลเสีย” 
2 เรื่องท่ี “เพ่ือไทย – ก้าวไกล” พรรคเพื่อนบ้าน ร่วมฝ่ายค้าน ขบเหลี่ยมกันและกัน 
ย้อนปฐมบทความขัดแย้ง 
 จุดเริ่มต้นความไม่ลงรอย หาได้เพ่ิงอุบัติขึ้นในยุค “ก้าวไกล” เท่านั้น แต่ยังเกิดปัญหาตั้งแต่ช่วงรอยต่อ 
“อนาคตใหม”่ มาสู่ “ก้าวไกล” 
 สืบต้นตอ “ปฐมบท” รอยร้าวที่เห็นชัดๆ เกิดขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่ 
ส.ส.เพ่ือไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจ “เบียดคิว” จน ส.ส.อนาคตใหม่เดิมจนเวลาหมด – ไม่ได้อภิปราย 
 ซึ่งพรรคเพ่ือไทยถูกครหาว่า “อภิปรายล้มมวย” มีรายการ “คุณขอมา” หรือไม่ ในช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากท่ีพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว 
 “ปิยบุตร แสงกนกกุล” โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล [ #
อภิปรายไม่ไว้วางใจ: การท างานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่แน่นอนชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ ท าให้เสียโอกาสการ
อภิปราย ประวิตร อนุพงษ์ วิษณุ ในสภาผู้แทนราษฎร ] 
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“ปิยบุตร” สรุปเบื้องหน้า – เบื้องหลัง ในมุมอนาคตใหม่ใจความดังนี้ 
 ก่อนพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ พวกเราตกลงกับพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพ่ือไทย เริ่มต้นจากให้
แต่ละพรรคไปคิดกันเองว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใด ประเด็นใด 
 พวกเรายืนยันว่าอนาคตใหม่จะอภิปราย 5 คน ได้แก่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประวิตร วงษ์สุวรรณ วิษณุ 
เครืองาม อนุพงษ์ เผ่าจินดา และธรรมนัส พรหมเผ่า ต่อมา มีข่าวลือเรื่อง “คุณขอมา” ไม่ให้อภิปราย ประวิตร วงษ์
สุวรรณ แต่พวกเราไม่เชื่อว่าเป็นความจริง และเริ่มมีข้อเสนอว่าให้อภิปรายประยุทธ์คนเดียวก็พอ คนอ่ืนไม่ต้อง 
 รายชื่อรัฐมนตรีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะถูกอภิปราย ถูกสับเปลี่ยนไปมาตลอด กว่าจะนิ่ง ต้องรอจนช่วง
ท้ายๆ ชื่อของประวิตร ก็เป็นชื่อสุดท้ายที่ถกเถียงกัน และยืนยันว่า #อนาคตใหม่ จะอภิปรายประวิตร 
อนาคตใหม่ขอให้จัดล าดับประวิตรไว้ต่อจากประยุทธ์ แต่ก็ไม่ได้ จะให้อภิปรายประวิตรเป็นคนสุดท้าย 
 เราก าหนด ส.ส. ผู้อภิปรายและจ านวนเวลาไว้ได้มา 11 ชั่วโมง เปิดอภิปรายวันแรกรัฐมนตรีใช้เวลาตอบ
เยอะ จึงมีการเจรจาร่วมกันระหว่างวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ซึ่งปรากฎว่าไม่มีการชวน ส.ส. ตัวแทนวิปของเราเข้าไป
ร่วมด้วย 
 ผ่านการอภิปรายมาแล้ว 1 วันครึ่ง วิปฝ่ายค้านและรัฐบาล พ่ึงมาตกลงแบ่งเวลากัน สรุปว่ารัฐบาลได้ 10 
ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้ 21 ชั่วโมง 
 อนาคตใหม่ใช้เวลาไปเพียง 140 นาที ยังเหลืออีกเกือบ 9 ชั่วโมง แต่วิปฝ่ายค้าน (ซึ่งไม่มีอนาคตใหม่อยู่ใน
นั้น) กลับไปรับข้อตกลงมาว่าฝ่ายค้านเหลือเวลา 21 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับต้องแบ่งให้อนาคตใหม่ 9 ชม. 
 เราเริ่มอ่านสถานการณ์ออกว่าจะมี ส.ส. อภิปรายประยุทธ์มาก จนไม่เหลือเวลาให้อภิปรายรัฐมนตรีคนอ่ืน 
พวกเราจึงตกลงกันว่าให้อภิปรายประยุทธ์ 3 วัน และวันสุดท้ายอภิปรายรัฐมนตรีอีก 5 คนที่เหลือ 
 ทุกพรรครับข้อเสนอนี้หมด แต่ข้อตกลงนี้กลับถูกท าลายลง เพียงเพราะว่า ส.ส. คนหนึ่งของเพ่ือไทย ไม่
ยอมมาอภิปรายประยุทธ์ในช่วงค่ าวันที่ 3 ดึงดันจะอภิปรายเช้าวันที่ 4 ให้ได้ 
 ผมและเพ่ือน ส.ส. จึงไปคุยกับอาสมพงษ์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและแกนน าเพ่ือไทยอีกหลายคน เพ่ือ
ขอให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิม ด้วยความไม่เข้าใจว่าท าไมเราต้องยอม “ตามใจ” ส.ส. คนเดียว อีกอย่างคือเรารู้ดีว่าถ้าให้ 
ส.ส. คนนี้อภิปรายประยุทธ์ในเช้าวันที่ 4 เขาจะใช้เวลานาน และอภิปรายพาดพิงไปยังรัฐมนตรีอีกหลายคน และ
รัฐมนตรีก็ต้องตอบยาว จนกินเวลาไปถึงช่วงบ่าย และท าให้อนาคตใหม่ไม่มีเวลาอภิปรายรัฐมนตรีที่เหลือ 
 สุดท้ายเพ่ือไทยก็ไม่ยอม มาขอให้เราผ่อนผัน ด้วยการอภิปรายธรรมนัสในคืนวันที่ 3 แต่ตามกติกาไม่
สามารถท าได้ เพราะยังอภิปรายประยุทธ์ไม่หมด 
 การเจรจาหาข้อตกลงกับพรรคเพ่ือไทย เป็นไปอย่างยากล าบาก เพราะ ไม่รู้ว่าศูนย์อ านาจการตัดสินใจ 
หรือ Final Say อยู่ที่ไหนกันแน่ ตกลงแล้ว เปลี่ยน ตกลงแล้ว เปลี่ยน คนหนึ่ง พูดอย่าง อีกคน พูดอย่าง พวกเราก็ต้อง
มาปรับหน้างาน โดยใช้แท็คติกอภิปรายพ่วง “ประยุทธ์-ธรรมนัส” ตามข้อเสนอของเพ่ือไทย 
 ปรากฏว่าเพ่ือไทยก็อภิปรายเกินเวลา และเอาคนมาแซงคิว ส.ส. อนาคตใหม่ (ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ ส.ส.
กทม.เพื่อไทย) อีกจนเราได้เริ่มอภิปรายธรรมนัสตอน 23.00 น. ไปจบตอนตีสาม 
 พอมาวันสุดท้าย วันที่ 4 ส.ส. ที่สร้างเงื่อนไขไว้ว่าจะอภิปรายประยุทธ์ตอนเช้า ปรากฎว่าก็ไม่เข้ามา
ประชุมเสียที จนในสภาต้องใช้ “แท็คติก” หารือถ่วงเวลาไปหนึ่งชั่วโมง จนพอได้อภิปรายก็กลับใช้เวลาเกินคนอ่ืนอีก
ร่วมชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีตอบกันอีกหลายคน หลายชั่วโมง 
 จากการประเมินผมรู้แล้วว่า “พวกเขา” ไม่ต้องการให้เราอภิปรายรัฐมนตรีที่เหลือ โดยเฉพาะพลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงบอกเพ่ือน ส.ส. ว่าหัวเด็ดตีนขาด ส.ส. ที่เหลือของเราต้องได้อภิปราย มิเช่นนั้น คนที่เคารพ
กติกา ยอมอะลุ่มอล่วยให้คนอ่ืน ก็จะโดนเอาเปรียบ 
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 หลังจากนั้นจึงมีการเคลียร์ใจ – คุยกันในทางยุทธศาสตร์ฝ่ายค้าน ทั้งในวงเปิดให้ “นักข่าว” ได้บันทึกภาพ 
และทางลับที่บ้านของ “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ประธานยุทธศาสตร์เพ่ือไทย 
 ไม่นับกระแสข่าวหลังจากนั้นที่ มีข่าวว่าลูกหาบในเพ่ือไทย นัด ส.ส.ก้าวไกล ดินเนอร์ ชวนย้ายมาซบตัก
พรรคเพื่อไทย จนแกนน าทั้ง 2 พรรคต้องปฏิเสธ และล่าตัวคนปล่อยข่าว 
 รวมทั้งการต่อสู้ในสนาม เลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการ ที่ฝ่ายค้าน เพ่ือไทย – ก้าวไกล ไม่หลบหลีกให้กัน
เหมือนเคย กลายเป็นว่าทั้ง 2 พรรค ตัดคะแนนกันเอง “กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” จากพรรคพลังประชารัฐ จึงเข้าวินชนะ
คะแนนสองเท่า 
 การเกิดขึ้นของ “อนาคตใหม่” ต่อเนื่องถึง “ก้าวไกล” เป็นการ disrupt พรรคเพ่ือไทย ที่ผูกขาดความ
เป็นพรรคที่อยู่ตรงข้ามทหารมานานกว่าทศวรรษ 
ก้าวไกล-เพ่ือไทย จึงเป็นคู่แข่งในลู่ฝ่ายค้าน ทั้งใน-นอกสภาผู้แทนราษฎร และสนามเลือกตั้งทุกระดับ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.prachachat.net/politics/news-510894 
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26 ส.ค. 2563 05:02 น. 
 
 
ปากท้องกับเรือด าน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” ค ากล่าวนี้อาจเป็นจริง หากท าตามข้อเสนอของ ดร.ธนวรรธน์ พล
วิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า ถ้ารัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 นี้ จะมีเงินสะพัดราว 1-3 
หมื่นล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และจะมีการจ้างงานไม่ต่ ากว่า 1.5 แสนคน 
 ถือว่าเป็นการยิงนัดเดียว แต่ได้นกถึงสองตัว นั่นก็คือได้ทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย และได้ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 0.2-0.3% ท าให้จี
ดีพีไม่ติดลบมากกว่า 9.4% ตามท่ีเคยประเมินไว้ และเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความดุเดือดเข้มข้น 
 เนื่องจากประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเกือบ 10 ปีแล้ว ตั้งแต่ยุคก่อน คสช. และเชื่อว่าพรรค
การเมืองทั้งหลายจะต้องทุ่มเทให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไป เห็นได้ชัดว่ามีบาง
พรรคที่ให้ความสนใจการเลือกตั้งเป็นพิเศษ เช่น พรรคก้าวไกลและกลุ่มก้าวหน้า แต่รัฐบาลจะจัดเลือกตั้งในปีนี้  
จริงหรือ? 
 เมื่อเร็วๆนี้ มีการวิวาทะกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับ กกต. เพราะรัฐมนตรีมหาดไทยอ้างว่า กกต.
ยังไม่พร้อมจัดเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะต้องอบรมเจ้าหน้าที่ก่อน ส่วนกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ อปท. 4-5 แห่ง เสร็จ 
อีกท้ังงบเลือกตั้งก็เอาไปใช้กับโควิด-19 หมด กระทรวงมหาดไทยไม่ได้ตั้งงบเลือกตั้งทดแทนใช่หรือไม่? 
 ถ้าข่าวที่ว่างบเลือกตั้งท้องถิ่นหมด เพราะเอาไปใช้ในโครงการโควิดเป็นความจริง  แต่รัฐบาลไม่ได้ตั้งงบ
เลือกตั้งไว้ในปีงบ ประมาณ 2564 ที่ก าลังอยู่ในการพิจารณาของ กมธ.งบประมาณ อาจท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้ภายในปี 2563 ตามค าสัญญาของนายกรัฐมนตรี แต่รัฐบาลกลับตั้งงบซื้อเรือด าน้ า 2 ล า ถึง 22,500 ล้านบาท 
 ทั้งๆท่ีปีนี้ประเทศไทยก าลังประสบวิกฤติเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุด ธนาคารบางแห่งคาดว่าจีดีพีไทยจะติด
ลบถึง 10.3% อาจหดตัวแรงที่สุดในรอบ 150 ปี หดตัวมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน คาดว่าจะตกงานถึง 8 ล้านคน มีหนี้สิน
นอกระบบสุมหัวอยู่ 4 แสนล้านบาท มีหนี้ครัวเรือน พุ่งสูงสุดในรอบ 4 ปี และรัฐบาลสร้างหนี้ ที่จะต้องใช้คืนนานถึง 
70-80 ปี 
 พูดง่ายๆก็คือคนไทยไม่รู้กี่ล้านคน มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง ไม่พออยู่พอกิน แต่รัฐบาลก าลังจะซื้อเรือด า
น้ ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ไม่ได้เอาไว้รบกับใคร แต่มีไว้เพ่ือให้ประเทศเพ่ือนบ้านเกรงใจ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้ใช้
งบมหาศาล สามารถท าได้ก่อนคือ อบต.และเทศบาลทั่วประเทศ หวังว่าจะไม่คิดสืบทอดอ านาจท้องถิ่น. 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1917533 
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26 ส.ค. 2563 05:06 น. 
ทนรออีกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ ชวน หลีกภัย ส่ังบรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้านในวาระการประชุมสภาฯ ตั้งแต่
วันศุกร์นี้เป็นต้นไป 
 แต่ต้องรอให้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประกบกับร่างพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน จึงจะ
น าเข้าประชุมสภาฯ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรจะเดินหน้าได้เร็ว จึงต้องถูกดึงให้ช้าลงด้วยประการฉะนี้แล 
 ล่าสุด นายวิรัช รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิปรัฐบาล แถลงว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคตก
ลงจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาลเพียงร่างเดียว  สาระส าคัญคือให้มี ส.ส.ร. 200 คน ยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 ประธานวิปรัฐบาล คาดว่าญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเข้าพิจารณาในที่ประชุมร่วม 2 สภาฯ ในวันที่ 23 และ
วันที่ 24 กันยายน...เป็นนัดส่งท้ายก่อนสภาฯปิดเทอมยาว 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าถ้าฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลไม่ลับลวงพรางญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกบรรจุเข้าที่ประชุม
ร่วม 2 สภาฯ ปลายเดือนหน้าอย่างแน่นอน 
 แต่...กว่าจะมี ส.ส.ร. 200 คน ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องสะเดาะกุญแจล็อกมาตรา 256 เปิดปาก
อุโมงค์ ซึ่งต้องใช้เสียง ส.ว. ลากตั้งโหวตเห็นชอบไม่น้อยกว่า 84 คน 
 ถ้าฝ่าด่านนรกด่านแรกส าเร็จ จึงจะได้ ส.ส.ร. 200 คนไปท าคลอดรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยเต็มใบ
ปัญหาคือ ส.ส.ร. 200 คน ที่จะรับหน้าที่ท าคลอดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นใคร? มาจากไหน? มาอย่างไร? 
  “แม่ลูกจันทร์” หยิบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ยื่นจองกฐินล่วงหน้ามาสรุปที่มาที่ไป
แบบย่อๆ ให้ฟัง ส.ส.ร. 200 คน จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง โดยค านวณจากจ านวนประชากรแต่ละ
จังหวัดเป็นเกณฑ์ 
 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 
ปี มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่ยื่นสมัครเป็น ส.ส.ร. 
 โดยก าหนดให้ กกต. ต้องจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ร. ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ให้ ส.ส.ร. แต่งตั้ง
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ 45 คน ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จใน 120 วัน 
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 จากนั้นให้ กกต. จัดการออกเสียงประชามติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน 60 
วัน ถ้าผลประชามติเสียงข้างมากโหวต ...เห็นชอบ ให้น าขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ถ้าผล
ประชามติเสียงข้างมากโหวต ...ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องตกไป 
 สรุปว่า ส.ส.ร. 200 คน ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนโดยตรง ประชาธิปไตยเรื่องมันเยอะอย่างนี้แหละโยม. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1917515 
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26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.     
  นี่ไง 'เครือข่าย' โลกล้อมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
"เฟซบุ๊ก" นี่แหละ "อ านาจคุมโลก" ของจริง! 
 หลังจากปล่อยให้ "นาย/นางปวิน" ใช้พ้ืนที่หมิ่น "สถาบันเบื้องสูง" ผ่านเพจ "รอยัลลิสต์ มาร์เก็ต เพลส" มา
นาน ตอนนี้ ถูกกระทรวงดีอีเอสของ "รัฐมนตรีพุทธิพงษ์" ยื่นค าขาดให้บล็อกเพจภายใน ๑๕ วัน และแจ้งความ "กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี" (ปอท.) ให้ด าเนินคดีผู้บริหารเพจเฟซบุ๊ก 
"รอยัลลิสต์ มาร์เก็ต เพลส" และผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานร่วมกันน าเข้าข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ แล้วทางเฟซบุ๊ก "เจ้าโลก" ว่าไง? ว่าไง...ไม่รู้ รู้แต่ว่า CNN ออกข่าวทั่วโลก 
 "บริษัทเฟซบุ๊กเตรียมด ำเนินกำรทำงกฎหมำย ยื่นฟ้องรัฐบำลไทย เพ่ือคัดค้ำนที่ขอให้เฟซบุ๊กบล็อกกำร
เข้ำถึงเพจ Royalist Marketplace" 
พร้อมทั้งออกแถลงการณ์ ประมาณว่า..... 
 "หลังจำกที่ Facebook ได้พิจำรณำอย่ำงระมัดระวังและถี่ถ้วนแล้ว เรำตัดสินใจที่จะจ ำกัดกำรเข้ำถึง
เนื้อหำที่ทำงรัฐบำลไทยระบุว่ำ เป็นเนื้อหำที่ผิดกฎหมำย 
 อย่ำงไรก็ตำม..... ข้อเรียกร้องจำกรัฐบำลเช่นครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่รุนแรง และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
สำกล และยังส่งผลกระทบต่อเสรีภำพในกำรแสดงออก 
 กำรด ำเนินงำนของ Facebook มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือปกป้องและรักษำไว้ซึ่งสิทธิต่ ำงๆ ของผู้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตทุกคน และขณะนี้เรำก ำลังเตรียมควำมพร้อม เพ่ือโต้แย้งในข้อกฎหมำยต่อข้อเรียกร้องครั้งนี้ 
 กำรแทรกแซงที่ เกินขอบเขตของรัฐบำลเช่นในกรณีนี้  ยั งถือเป็นกำรบั่นทอนควำมสำมำรถ
ของ  Facebook ในกำรลงทุนในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดถึงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในประเทศไทย กำร
คุ้มครองดูแลพนักงำนของบริษัทฯ และกำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรงต่อธุรกิจต่ำงๆ ที่ต้องพ่ึงพำแพลตฟอร์ม 
Facebook" 
 สรุป ปากแข็ง-ก้นนิ่ม!  แต่ยกประชาธิปไตยแบบล้นเกิน เรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขึ้นมายักเงี่ยงเอา
เชิง ยักแล้วยังขู่เรื่องการลงทุน เรื่องธุรกิจออนไลน์ในไทย ที่ต้องพ่ึงพาแพลตฟอร์มเขา ถ้าไม่มีเฟซบุ๊ก ไทยก็ตาย จะไป
เอาแพลตฟอร์มที่ไหนใช้ ประมาณนั้น? ก็จริงของพ่ีมาร์กเขานะ! เราควรเอาจุดนี้คิดสร้างมานะด้าน "พึ่งพาตนเอง" ก็ทุก
เรื่องแหละ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการผลิต-การวิจัย เรื่องเทคโนโลยี เรื่องเกษตร ไปสุดโลก-สุดหล้า สุดท้ายที่มนุษย์ต้อง
กลับมา คือ "รากฐานชีวิต" จะสูงสุด-ต่ าสุด "การอยู-่การกิน" ในเบื้องต้น ต้องมีก่อน 
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

64 

 

 
 
 "เศรษฐกิจพอเพียง" ตอบโจทย์พ้ืนฐานมนุษย์ที่สุด ถ้าพ้ืนฐานคือเสาเข็มแน่นแล้ว อนาคต...จะขึ้นช้าง -ลง
ม้า จะเหาะขึ้นฟ้า ข้ามเขาพระสุเมรุไปดาวอังคาร ไปได้สุดหาง-สุดหัว หายห่วง!  ผมอยากให้นายซักเคอร์เบิร์กฟ้องศาล
โลกแฮะ.... 
 อยากพิสูจน์เรื่องสิทธิ, เรื่องเสรีภาพ ว่าเฟซบุ๊กมีได้ฝ่ายเดียว ฝ่ายถูกเฟซบุ๊กเป็นแบ็กให้จ้วงแทง ไม่มีสิทธิ
และไม่มีเสรีภาพที่จะป้องกันตัวเองบ้างเลยหรือไง รู้กันบ้างมั้ย ทุกวันนี้ แตะมือถือ เปิดนั่น-กดนี่ปุ๊บ ระบบจะส่อง-จะ
ดูด-จะบันทึกพฤติกรรม "แต่ละคน" เข้าสู่ระบบคลังข้อมูลของเขาทันที  แล้วใช้ข้อมูลที่ดูดไปจากพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตแต่ละคนนี่แหละ ย้อนกลับมาขายเราในรูปข้อมูลอีกที เอไอ, คลาวด์ บิ๊ก ดาตา ที่จะไปยุค ๕ จี วันนี้ หัวใจ 
ก็คือข้อมูลรวมศูนย์ ข้อมูลทั้งหมด ก็โจรกรรมไปจากเราโดยตรง แล้วแบบนี้ ปล้นหรือละเมิด "สิทธิส่วนบุคคล" มั้ย? 
 เฟซบุ๊กฟ้องมา เราก็ฟ้องกลับไปบ้าง เอาให้ไส้แตกกันไปข้าง โลกจะได้จ า!  ยกตัวอย่างที่ดูดข้อมูลเรา
กลับมาขายเราให้ดู เราเปิดดูอะไรซ้ าๆ ซัก ๒-๓ ครั้ง จะถูกบันทึกพฤติกรรมไปเป็นข้อมูลของเขาทันที จ าได้มั้ย มี ส.ส.ผู้
ทรงเกียรตินายหนึ่ง ขณะนั่งประชุมในสภา ก็เปิดเฟซดูหนัง/รูปโป๊ไปเรื่อย มีช่างภาพซูมถ่ายมาออกเป็นข่าว 
             ส.ส.คนนั้น แก้ตัวว่า เปล่าเปิด แค่กดไป หนังโป๊หรือรูปโป๊ มันก็ขึ้นมาเอง  คนไม่รู้ ก็ร้อง..อ้อ เรอะ? แต่
บังเอิญคนรู้มีเยอะ ส.ส.คนนั้น เลยถูกจับแก้ผ้ากลางสภา คือคนรู้เขาบอกว่า ที่รูปโป๊มันโผล่ขึ้นมา แสดงว่า ผู้ทรงกาม
ท่านนั้น เปิดเว็บโป๊ดูเป็นประจ า เครื่องมันจึงบันทึกพฤติกรรมเข้าคลังข้อมูล คือรู้ใจว่างั้นเหอะ พอกดหมวดนี้ปุ๊บ รูปโป๊
จะมาปั๊บ ก็หน้าแหกไป.... 
 แต่ไม่หรอก โดยเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย ถ้าไม่โง่และด้านถึงขีด คนนั้น เป็น ส.ส.ได้ยาก หรือใครว่าไม่จริง ? 
ประเด็นนี้ ผมว่าท่านนายกฯ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ให้ความเห็นไว้ดีนะ ลองอ่านดู  กฎหมายแต่ละประเทศไม่
เหมือนกัน ผมไม่เคยก้าวล่วงต่างประเทศ การด าเนินการของรัฐบาล เป็นไปตามกฎหมายไทย ไม่เคยใช้อ านาจเผด็จการ
ไปสั่งปิด อยากจะบอกว่า........ 
 ผมจ าเป็นต้องเอ่ยชื่อนะครับ ไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง ก็มาจากเพจกลุ่มที่มีอยู่ก็คือ รอยัลลิสต์   มาร์เก็ต 
เพลส และก็รู้อยู่ว่าใครขับเคลื่อนอยู่ ก็คือ สมศักดิ์ และ ปวิน คนเหล่านี้ เราก็รู้อยู่ว่า เป็นยังไง แล้ววันนี้ อยู่ที่ไหน เขา
รับผิดชอบในความเสียหายของประเทศชาติเราหรือเปล่า หากถูกเฟซบุ๊กฟ้องร้องจริง ก็พร้อมจะใช้กฎหมายไทยต่อสู้คดี 
เพราะแม้ทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไทย 
 "ผมไม่เคยไปใช้อ านาจเผด็จการที่ไม่มีแล้วไปปิด มันไม่ใช่ เพราะเป็นการขอค าสั่งศาลทุกครั้ง ผมคิดว่า
ในทางกฎหมาย เราก็สามารถที่จะท าได้ตรงนี้ว่านี่คือกฎหมายไทย การปิดเพจต่างๆ เป็นการขอความร่วมมือไป แล้ว
เป็นการขอค าสั่งศาลทั้งสิ้น" 
            ครับ..... เราเล่นไพ่ "หมอบ" มาเกือบทุกตา ตานี้เรียกไพ่บ้าง แพ้-ชนะ ในระบบ เฟซบุ๊กฟ้องมา เราก็ฟ้อง
กลับไป เอาให้มันสุดด้ามซะที อยากถอนหรือถอยไปจากเมืองไทย ก็เชิญ...ถ้าไม่มีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วประเทศไทย
อยู่ไม่ได้ ก็จะได้รู้กันไป 
            ทุกวันนี้.......... เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ เน็ตฟลิกซ์ เป็นหมื่นๆ ล้าน เฟซบุ๊ก
, ยูทูบ มากสุด ไทยใช้เฟซบุ๊กมากเป็นอันดับ ๘ โลก ด้วยยอดทาสกว่า ๕๐ ล้านคน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ล้วนมาจาก "นอกประเทศ" ทั้งนั้น รวมทั้งการซื้อขายสินค้าออนไลน์ 
             ทั้งหมด ใช้โครงสร้างโทรคมนาคมในประเทศ ที่รัฐลงทุนทั้งสิ้น แทนที่จะมีรายได้จากธุรกิจออนไลน์ใน
รูปแบบภาษีบ้าง กลับไม่ได้เลย เป็นหมื่นๆ ล้าน ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าของแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องลงทุนโครงข่าย ใช้ของที่
ไทยลงทุนฟรีๆ! หลายประเทศออกกฎหมายเก็บภาษีแอป, แพลตฟอร์ม แต่ของเรา เห็นทาง กสทช.เสนอให้เก็บภาษี
กิจการ OTT (Over-The-Top) ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีนิติบุคคล มาเป็นปีๆ แล้ว 
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             ก็ไม่ทราบไปถึงไหน?   ถ้าจ าไม่ผิด เคยมีร่างกฎหมาย "เก็บภาษีแพลตฟอร์มดิจิทัล" ผ่านมติ ครม.ไปแล้ ว
ด้วยซ้ า แต่เห็นเงียบไป อย่างเฟซบุ๊กนี่ ในเมืองไทยมีตั้งกว่า ๖๐ ล้านบัญชี ถ้าเรียกเก็บตามปริมาณจราจรที่เข้ามาใช้ผ่าน
โครงข่ายไทย เอาเฉพาะธุรกิจรายใหญ่ รายย่อยไม่ต้อง ปีๆ จะได้เป็นพันล้านทีเดียว  ขนาดยังไม่ใช้ ๕ จี การใช้ดาตา
รวมทั้งประเทศยังร่วม ๖ ล้านเทระไบต์ ถ้าปีหน้า ๖๔ มี ๕ จี การใช้งานจะเพ่ิมสูงไปอีกไม่ต่ า ๔๐ เท่า ก็ตกราวๆ 
ประมาณ ๒๐๐ ล้านเทระไบต์ แล้วเราจะ "ท านาให้นก" ตลอดไปอย่างนี้น่ะหรือ? 
            เทระไบต์ คือหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ ๑ เทระไบต์ เท่ากับ ๑ ล้านล้านไบต์ ในหน่วยความจ า จะต้อง
ลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่อเนื่องกันอีกขนาดไหน เหมือนลงทุนสร้างไฮเวย์ แต่ไม่เก็บค่าใช้ทางเลย  แล้วเอา
เงินที่ไหนไปบ ารุงรักษา, ขยาย, พัฒนาต่อล่ะ? 
             คุยเรื่องนี้ ไม่สนุกเนอะ จบดีกว่า! 
 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaipost.net/main/detail/75557
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วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
เฟซบุ๊ค อย่าหลายมาตรฐาน ‘แอกยุคดิจิทัลบนบ่าของคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ือสหรัฐรายงานว่า เฟซบุ๊ค (Facebook) ก าลังหารือฝ่ายกฎหมายเพื่อฟ้องรัฐบาลไทยที่กดดันให้ปิดกั้นแฟนเพจ
กลุ่ม #ปวิน ที่มีพฤติกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ร้ายสถาบันเบื้องสูงของไทยอย่างรุนแรง โดยอ้างว่า การร้องขอ
ของรัฐบาลไทยนั้น ถือว่าขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
 ขณะเดียวกัน สื่อต่างประเทศก็ยอมรับว่า เฟซบุ๊คก าลังมีปัญหาในลักษณะนี้ทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐสภา
อินเดียด าเนินการสอบสวนกรณีเฟซบุ๊คปล่อยให้บางพรรคการเมืองสร้าง #HateSpeech บนเฟซบุ๊ค ขณะที่ในสหรัฐเอง 
เฟซบุ๊คก็ได้จัดการปิดกั้นและลบเพจ Hate Speech ทางการเมืองไปจ านวนมาก โดยไม่แยแสต่อประเด็นข้อเรียกร้องว่า
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 1. ในความเป็นจริง แฟนเพจกลุ่มของปวินที่ว่านั้น ไม่ได้ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเท่านั้น แต่ยัง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนคนไทยอีกจ านวนมาก จากการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ แล้วมีคนไปแสดงความเห็นล่วงละเมิด
รุนแรง ต่อมาผู้เสียหายในไทยบางคน ก็ได้ไปแจ้งความเอาผิด ตัวนายปวินก็ยังลอยนวล อาทิ นายนริศโรจน์ 
 เฟ่ืองระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้แจ้งความเอาผิดกับนายปวินและพ
วก ปรากฏว่า นายปวินไม่รับผิดชอบอะไรเลย หนีคดีอยู่ต่างประเทศ ลอยแพลูกเพจ กระทั่งบางคนเขียนข้อความกราบ
ขออภัยผู้เสียหาย ระบุว่า 
 “...ตามที่ข้าพเจ้าได้ใช้เฟซบุ๊กไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ บัญชีเฟซบุ๊ก
ชื่อ “Pavin Chachavalpongpun” ซึ่งใส่ความนายนริศโรจน์ เฟ่ืองระบิล ด้วยความเท็จ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย
นั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว จึงทราบว่า การแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าเป็นความเท็จ และ
ก่อให้เกิดความเสียหาย ความจริงคือ นายนริศโรจน์ เฟ่ืองระบิลเป็นข้าราชการที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อม
เสีย หรือทุจริต หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามที่ นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ กล่าวหาแต่อย่างใด  ข้าพเจ้าจึงส านึกผิด
และขอแสดงความขอโทษต่อนายนริศโรจน์ เฟ่ืองระบิล มา ณ โอกาสนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่กระท าการใดให้นายนริศโรจน์ 
เฟ่ืองระบิล เสื่อมเสียอีก 
 อนึ่ง ข้าพเจ้าได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้ว่าการกระท าด้วยความคึกคะนอง  และรู้เท่าไม่ถึงการณ์จากการ
ถูกปลุกปั่นยุยงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น และในท้ายที่สุดผู้ที่ปลุกปั่นยุยงพวก
เราด้วยความเท็จก็มิได้มีส านึกที่จะรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และทอดทิ้งให้เราต้องรับผลกระทบโดย  
 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

67 

 

 
ปราศจากการแสดงความเห็นใจ หรือการให้ความช่วยเหลือใดๆ ข้าพเจ้าจึงขอเตือนไปยังเพ่ือนๆ ให้ทราบว่า พวกเรา
จะต้องมีสติในการเสพข่าวสาร และไม่ตกเป็นเครื่องมือจากการยั่วยุทางการเมืองของบุคคลใด ทั้งการแสดงความคิดเห็น
ใดๆ จักต้องอยู่บนพ้ืนฐานการเคารพและให้เกียรติผู้อ่ืนเสมอ มิฉะนั้นแล้ว ในท้ายที่สุดเราก็จะถูกทอดทิ้งให้รับผิดชอบ
ตนเองแต่เพียงล าพังเท่านั้น” 
 ค าถามคือ เฟซบุ๊ค ก าลังจะส่งเสริมให้คนหนีคดี ไม่ยอมรับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
หนึ่ง อาศัยเครื่องมือของตนในการปลุกปั่นท าลาย และละเมิดสิทธิมนุษยชนของสุจริตชนที่อยู่ในประเทศนั้นๆ โดยไม่
แยแส ไม่สนใจ อย่างนั้นหรือ? 
 2. เพจดัง The METTAD ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่า 
- กลุ่มสุรชัย (ปวิน) ปล่อยข่าวปลอม ตัดต่อราชวงศ์ บูลลี่องค์ที คนรีพอร์ท แต่เฟซบุ๊กเฉย 
- กลับกัน ฝ่ายรักเจ้าโดนยิงเพจปลิวระนาว และโพสไรนิดหน่อยก็โดนลบ 
- ดีอีเอส บอกใช้หมายศาลไปสั่งเฟซบุ๊กแล้วก็ยังไม่ลบ 
- สืบได้ว่า ตัวแทนเฟซบุ๊กในไทย คือบริษัทนึง เจ้าของคือตระกูล อ๊ึงภากรณ์ 
- ปวินรู้ล่วงหน้าว่า กลุ่มจะถูกปิด เลยชิงเปิดกลุ่มใหม่แล้วย้ายสมาชิกไป 
- ใครคาบข่าวไปบอกปวิน? 
- ข่าว editor.cnn อ้างเฟซบุ๊กจะฟ้องไทย ที่คุกคามกดดันให้ลบกลุ่มรยล 
- เข้าไปดูข่าว มีการแปะคลิปเพิ่มความน่าเชื่อถือ 
- แต่เป็นคลิปเกี่ยวกับการยิงข่าวปลอม ในการเลือกตั้งสหรัฐ ไม่เก่ียวกับไทย 
- เนื้อข่าวบอกว่า #ตัวแทนเฟซบุ๊กในไทย ร้องขอให้ใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนฟ้องไทย เพราะถูกกดดันคุกคามด้วยหมาย
ศาล ให้ลบกลุ่ม รยล 
- แต่ถ้าฟ้องกันจริงๆ ตัวแทนเฟซบุ๊กในไทย น่าจะโดนมากกว่า เพราะผิดกฎหมายไทยเป็นกระบุง 
- หรือไม่ ไทยก็ขู่เก็บภาษีเฟซบุ๊ก หรือ ตัดธุรกรรมทางการเงินไม่ให้โฆษณาในเฟซบุ๊ก 
- หรือง่ายกว่านั้น บล็อกเฟซบุ๊ก 
- คุณว่า เฟซบุ๊ก สนง ใหญ่ จะเลือกท าธุรกิจกับไทย หรือ ทะเลาะกับไทย ล่ะ 
#ให้มันฟ้องมา เรามีวิธีเอาคืนที่เจ็บแสบกว่านั้นเยอะ” 
 3. ดร.ศุภณัฐ  อภิญญาณ หรือ  “ดร.นิว”  ได้ เขียนบทความ  “#เปิดโปงการเลื อกปฏิบัติ ของ
Facebook” ระบุว่า 
 “Facebook ได้ท าการลบกว่า 790 กลุ่ม 100 เพจ และ 1,500 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิด 
“QAnon” โดยกลุ่มหลักที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีจ านวนสมาชิกถึง 2 แสนคน ด้วยเหตุผลที่ว่า กลุ่มดังกล่าวมีเนื้อหาที่
ล้ าเส้น และเต็มไปด้วย การบูลลี่ที่เป็นการข่มเหงรังแก, การล่วงละเมิด, การใช้ประทุษวาจา หรือ hate speech และ
การแชร์ข้อมูลบิดเบือนที่ส่อไปในทางอันตราย แต่ไม่เพียงเท่านั้น Facebook ยังได้จ ากัดการเข้าถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ 
“QAnon” มากกว่า 1,950 กลุ่ม กับ 440 เพจบน Facebook และกว่า 10,000 บัญชีบน Instagram อีกด้วย 
 “QAnon” คือ ทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อว่า โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นฮีโร่ และก าลังท าสงครามอย่างลับๆ กับกลุ่ม
ชนชั้นสูงที่สามารถควบคุมอ านาจรัฐและอยู่เบื้องหลังการเมืองของสหรัฐอเมริกาในฐานะรัฐพันลึก หรือ Deep State 
โดย QAnon เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปี 2017 เนื่องจากมีบุคคลนิรนาม (Anonymous)ผู้หนึ่งโพสต์ข้อความ
ในเว็บบอร์ด 4chan พร้อมด้วยการลงชื่อทิ้งท้ายด้วยอักษร Q เพ่ือบ่งบอกว่าตนสามารถเข้าถึงข้อมูลลับของ
สหรัฐอเมริกาในระดับ ‘Q’ ได้ แล้ว Q + Anonymous จึงกลายเป็นที่มาของ QAnon ในที่สุด 
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 นอกจากการลบและจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่ม QAnon ที่เผยแพร่ข้อมูลและความเชื่อที่อาจเป็นภัย
ต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาแล้ว Facebookยังได้ท าการลบข้อมูลอ่ืนๆที่อยู่ในฐานะ “องค์กรอาสาสมัครและผู้ที่
สนับสนุนการก่อจลาจล” โดยมีกลุ่มแอนติฟา (Antifa) หรือขบวนการต่อต้านฟาสซิสต์รวมอยู่ด้วย 
 ในเมื่อ Facebook บอกว่าการบล็อกและจ ากัดการเข้าถึงกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลสของลุงสุรชัยเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งๆ กลุ่มดังกล่าวก็เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความรุนแรง ที่มีทั้งการบูลลี่, ล่วง
ละเมิด, ใช้วาจาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง และบิดเบือนใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงการปลุกระดมให้
กระท าผิดกฎหมายอย่างโจ่งครึ่ม จนมีคนต้องมารับเคราะห์ เพราะถูกลุงสุรชัยหลอกใช้เป็นเครื่องมือจ านวนไม่น้อย แล้ว
แบบนี้ สิ่งที่ Facebook ได้ท าการลบและจ ากัดการเข้าถึงเพจจ านวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
มันคืออะไรครับ? หรือว่า Facebook สนับสนุนการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธ (Weaponizationof Social Media) ใน
การแทรกแซงความมั่นคงและสร้างความแตกแยกในประเทศไทย?” - ดร.ศุภณัฐ 
 4. ปัจจุบัน เฟซบุ๊คมีรายได้ค่าโฆษณาจากผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมหาศาล แต่เฟซบุ๊คจ่ายภาษีให้
แผ่นดินไทยกี่บาท? ปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วโลก อาทิ สรรพากรของญี่ปุ่น ตรวจสอบว่า Facebook แจ้งรายได้ต่ ากว่าความ
จริงหลายร้อยล้านเยน โดยใช้วิธีการบันทึกรายได้โฆษณาไปที่ส านักงานในไอร์แลนด์ซึ่งมีอัตราภาษีต่ ากว่าญี่ปุ่น และให้
บริษัทในไอร์แลนด์จ่ายเงินค่าด าเนินการโฆษณาให้ส านักงาน Facebook ของญี่ปุ่น ซึ่งจ่ายให้สูงกว่าต้นทุนเล็กน้อยท า
ให้ก าไรในญี่ปุ่นไม่มากนัก ในกรณีของไทย Facebook รายได้โฆษณาในไทยจ่ายตรงให้กับ Facebook ในสิงคโปร์ ท า
ให้รัฐบาลไทยไม่สามารถเก็บภาษีได้อย่างที่ควรจะเป็น ใช่หรือไม่? 
 5. ถ้าเราปล่อยให้เฟซบุ๊คใหญ่กว่ากฎหมายไทย กร่างใส่ค าสั่งศาลไทย และหาผลประโยชน์ตักตวงจากคน
ไทย โดยไม่ได้จ่ายภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนบริษัทที่ท าธุรกิจในไทยทั่วไป คนไทยจะยอมหรือ? ถ้ามัวแต่กลัวว่า
จะไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ค ต่อไป เขาอาจจะตั้งรัฐบาลก็ได้ จะล้มรัฐบาลก็ได้ จะให้ใครเป็นรัฐบาลก็ได้ ผ่านวิธีการชักใยด้วย
ระบบข้อมูลข่าวสาร นี่แหละ จะเป็น “แอกยุคดิจิทัลบนบ่าของคนไทย” 
 
สารส้ม 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/columnist/45090 
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 “ก้าวไกล” ขบเหลี่ยมแย่งซีน พท.หม่ันไส้ยืน “หล่อ” ล้ าเส้น!? 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองไทย 360 องศา 
ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา จะสังเกตเห็นว่ามีสมาชิกระดับแกนน าของพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.ของพรรคอย่างน้อย
สองสามคน ที่ออกมาต าหนิและตอบโต้พรรคก้าวไกลอย่างรุนแรง ในเรื่องการแสดงบทบาททางการเมืองที่ “ล้ า
เส้น”ประเภท “เอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้เพื่อน” หรือ ใช้ค าประมาณว่า “เหยียบเพื่อนไปยื่นหล่ออยู่คนเดียว” ใน
ความหมายประมาณนี้แหละ 
 ค าพูดที่พรั่งพรูออกมาจากแกนน าทั้งจากการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียล อย่าง นายวัฒนา เมืองสุข นายวัน  
อยู่บ ารุง รวมไปถึง ส.ส.กรุงเทพมหานคร อีกคนหนึ่งคือ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ต าหนิอย่างรุนแรง ทั้งต่อบุคคล
ในพรรคก้าวหน้า เช่น นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคก้าวไกล ที่ก่อนหน้านี้ ออกมาให้ความเห็นในเชิง 
“สั่งสอน” พรรคเพ่ือไทย ที่เตรียมเสนอญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตาม มาตรา 152 โดยไม่มีการลงมติว่า จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ใช้เวทีนี้ได้ชี้แจง และฟอกตัว ทั้งๆ ที่ควรจะเป็นการยื่นญัตติตาม มาตรา 151 คือ ลงมติ
ไม่ไว้วางใจมากกว่า และการยื่นญัตติดังกล่าว ก็ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับพรรคฝ่ายค้านอ่ืนๆ 
 แน่นอนว่า ค าพูดของ ส.ส.จากพรรคก้าวไกลดังกล่าว ถือว่า “แรง” ไม่น้อย โดยเฉพาะการพูดจาต าหนิกับ
พรรคฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคเพ่ือไทย ที่เป็น “แกนน า” แบบนี้ มันก็เหมือนกับการไม่ไว้หน้ากันเลย ไม่ต่างกับ 
“เด็กเมื่อวานซืน ตบหน้าผู้ใหญ่” เข้าจังเบ้อเร่อ และอย่าได้แปลกใจที่จะโดนสมาชิกพรรคเพ่ือไทย ดาหน้าออกมาตอบ
โต้ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆ ที่มีการแสดงท่าทีออกมาให้เห็นแบบนี้ 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากบทบาทของทั้งสองพรรคที่ผ่านมาแล้ว แม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนกับมีการ
ร่วมมือกันท างานประสานงานกัน ทั้งในและนอกสภา แต่หากพิจารณากันในรายละเอียด จะเห็นว่าทั้งสองพรรคมีอาการ 
“ขบเหลี่ยม” ชิงบทบาทการน ามาตลอด โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากบทบาทในสภา ที่ก่อนหน้านี้ อดีตพรรคอนาคต
ใหม่ในยุคท่ียังมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรค และ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นเลขาธิการพรรค ก็มอง
ว่า พรรคเพ่ือไทย “ถูกแย่งซีน” ถูกบดบังเกือบหมด ทั้งที่เป็นผู้น าพรรคฝ่ายค้านและหากจ ากันได้ ในสมัยประชุมครั้งที่
แล้วระหว่างที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทั้งสองพรรคก็มีการวิวาทะกันอย่างรุนแรงไปแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากแกน
น าอดีตพรรคอนาคตใหม่ โจมตีพรรคเพ่ือไทยว่า มีการ “ปิดกั้น” ไม่ให้ ส.ส.ของพรรคได้อภิปราย จนหมดเวลา พร้อม
ทั้งตั้งค าถามในท านองว่า “ฮ้ัว” กับรัฐบาลหรือไม่ และถูกตอบโต้กลับมาในเรื่องที่ว่ามีแกนน าของอดีตพรรคอนาคนใหม่ 
บางคนที่หน้าฉากเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาล และหลังฉากมีการ “ดีลพิเศษกับบิ๊กในรัฐบาล” แต่ในที่สุดก็มีการเคลียร์กัน มี 
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 การขอโทษขอโพยจาก นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย เรื่องจึงเงียบลง พร้อมกับเป็น
ช่วงปิดสมัยประชุมสภาพอดี 
 มาคราวนี้ ก็มีการปะทุที่ “แรง” ไม่เบาเหมือนกัน และยังมีการกล่าวหาในเรื่อง “ดีลพิเศษ” ที่หลุดออกมา
จากปากของ ส.ส.พรรคเพ่ือไทย อย่าง นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กรุงเทพฯ ที่กล่าวหา พรรคก้าวไกล ว่า “หาก
จะโวยวายก็ให้ไปโวยกับพรรคตัวเอง (ก้าวไกล) เช่น ใครแอบไปเปิดซูเปอร์ดีลกับใคร เพ่ือหลอกเพ่ือนและเอาตัวรอด 
แล้วใครได้ประโยชน์บ้าง” 
 “ผมอยากถามว่า สิ่งที่พรรคเพ่ือไทยปรึกษาไปหลายเรื่อง พรรคก้าวไกลเคยฟังหรือไม่ เคยให้เกียรติพรรค
เพ่ือไทยบ้างหรือไม่ เช่น การยื่นญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติร่วมกันแล้ว เหลือเพียง 30 
นาที ก่อนยื่นพรรคก้าวไกล ขอถอนชื่อออกไปทั้งหมด ทั้งที่เราประชุมหารือ และตกผลึกกันด้วยเหตุด้วยผลไปแล้ว อย่าง
นี้หรือ คือสิ่งที่เพ่ือนท ากับเพ่ือน ปล่อยให้เพ่ือนคนอ่ืนต้องกลืนเลือด แต่ตัวเองตีกินทางการเมือง ยืนหล่ออยู่คนเดียว"  
นายประเดิมชัย กล่าว 
 ขณะเดียวกัน นายวัฒนา เมืองสุข แกนน าพรรคเพ่ือไทย ก็ยังไปรื้อค าให้สัมภาษณ์เก่าๆ ของ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อครั้งยังเป็น อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ย้ าท่าทีว่า จะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด 1 และ 2 
โดยให้เหตุผลว่าไม่อยาก “ขยับเยอะเกินไป” หรือ “แหลมเกินไป” จนท าให้การแก้ไขไม่ส าเร็จ 
 ส าหรับการเคลื่อนไหวในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ก็ได้เห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน 
ระหว่างสองพรรคนี้ นั่นคือ พรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีพรรคเพ่ือไทย เป็นแกนน าได้ร่วมกันลงชื่อในญัตติด่วน แก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพ่ือเปิดประตูน าไปสู่การตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือร่างฉบับ
ใหม่ โดยยืนยันว่าไม่แตะต้องใน หมวดที่ 1 และ 2 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งในญัตติดังกล่าว พรรคก้าว
ไกลได้ถอนชื่อออกไป และต่อมาก็มีการแถลงจากพรรคก้าวไกล ว่า สาเหตุที่ไม่ร่วมลงชื่อ เพราะมีการจ ากัดไม่แก้ไขใน
หมวดดังกล่าวนั่นเอง พร้อมทั้งมีการแถลงจุดยืนของพรรคว่า หากมี ส.ส.ร. ก็จะต้องไม่ก าหนดกรอบในการแก้ไขในทุก
มาตรา และย้ าว่า พรรคก้าวไกล จะเสนอญัตติแก้ไขไปอีกฉบับหนึ่ง แต่ค าถามก็คือ จะสามารถหา ส.ส.จากพรรคอ่ืนมา
ลงชื่อสนับสนุนได้ครบ 98 คนหรือไม่ เพราะ ส.ส.ของพรรค มีแค่ 54 คนเท่านัน้ 
 อย่างไรก็ดี บทบาทของพรรคก้าวไกล และแกนน ากลุ่มก้าวหน้าที่รับรู้กันว่าเชื่อมโยงกับพรรคก้าวไกล 
อย่าง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ล่าสุดก็เปิดศึกวิวาทะกับ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ต้องหาความผิด มาตรา 112 ที่
หลบหนีไปต่างประเทศ และถูกมองว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของเยาวชนที่เคลื่อนไหวโจมตีสถาบันฯ ที่ฝ่ายหลังโจมตี 
ในเรื่องการแสดงบทบาทท่ีไม่ชัดเจน และกดดันให้ออกมาน าการชุมนุมก่อนหน้านี้ 
 กลายเป็นว่า มีการโจมตีกล่าวหาระหว่างพวกที่เรียกว่า “นักประชาธิปไตย” พัวพันกันจนน่าเวียนหัว 
แต่ขณะเดียวกัน สิ่งที่น่าพิจารณากันก็คือ การเคลื่อนไหวทั้งใน และนอกสภาโดยผ่านการชุมนุมของกลุ่มที่มีชื่อว่า 
“กลุ่มปลดแอก” และ การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น กลายเป็นว่าแต่ละพรรคก าลังด าเนินการเพื่อให้พรรคตัวเองได้
ประโยชน์เท่านั้น เช่น พรรคเพื่อไทย ก็จะแก้ไขในประเด็นที่ตัวเองจะกลับมาได้เปรียบผ่านการเลือกตั้ง ขณะที่พรรค
ก้าวไกล ที่จะว่าไปแล้วพวกเขาก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมากที่สุด หากพิจารณาจากจ านวน ส.ส.
ในเวลานี้ จนมีค าถามตามมาว่า ตั้งใจจะแก้ไขจริงหรือว่ามีเจตนาป่วนเท่านั้น !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000087346  
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มติที่ประชุม ส.ส.พรรคเพื่อไทยเม่ือวันที่ 25 ส.ค. 2563 มีผลออกมา 99.99 % ไม่เข้าร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 272 ที่ก าหนดอ านาจให้ ส.ว. 250 คนตามบทเฉพาะกาลมีอ านาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง 5 ปีนับ
แต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 เหตุผลที่ 'พรรคเพื่อไทย' ยังไม่คล้อยตามแนวทางของ 'พรรคก้าวไกล' ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย 
เพราะ 'พรรคเพ่ือไทย' ได้เคยผนึกกับ พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพ่ือชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย 
ยกเว้น พรรคก้าวไกล 
 ยื่นญัตติร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา 
โดยเห็นชอบร่วมกันให้แก้ไขมาตรา 256 ปลดล็อกกติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับสืบทอดอ านาจ คสช.ที่ยากให้ง่ายขึ้น 
พร้อมเปิดทางตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง 
 นี่คือเงื่อนไขกุญแจเป็นเงื่อนไขท่ี 'ฝ่ายค้าน' 5 พรรคยกเว้น 'พรรคก้าวไกล' ผลักดันชิงธงน าก่อนพรรคร่วม
รัฐบาลเสนอไปยังรัฐสภาเพ่ือรีบบรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาก่อนที่จะ
ปิดสมัยการประชุมรัฐสภาในวันที่ 18 ก.ย.นี้ 

 5 พรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้ไข รธน. เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. 
 ขณะที่ 'ก้าวไกล ' แสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือตั้ง ส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เพ่ือมาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ แต่มีเงื่อนไขว่าไม่จ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง ซึ่งนั่นคือ 
หมวด 1 และ หมวด 2 สามารถเข้าไปแก้ไขโดยอ านาจของสมาชิกรัฐสภาได้ 
 "พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้ยื่นร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมไปแล้วหนึ่งฉบับเ พ่ือแก้ไข ม. 256 ให้มีกำรตั้ง 
ส.ส.ร. แต่พรรคก้ำวไกลไม่ร่วมลงชื่อด้วย เนื่องจำกไปก ำหนดไว้ว่ำ ห้ำม ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 พรรค
ก้ำวไกลเห็นว่ำ ข้อก ำหนดดังกล่ำวยิ่งไปสร้ำงควำมเข้ำใจผิดในสังคม เพรำะกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่ำนมำมีกำรแก้ไข
บทบัญญัติในหมวด 1 และ 2 มำโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องต้องห้ำมแต่อย่ำงใด และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของไทยมี
กำรจ ำกัดขอบเขตอยู่แล้วว่ำ กำรแก้ไขที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข หรือรูปแบบของรัฐ จะกระท ำมิได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน มำตรำ 255" พรรคก้าวไกลประกาศ
จุดยืนผ่านเฟซบุ๊ก 
 'พรรคก้าวไกล' ยังต้องการยกเลิกบทเฉพาะกาล มาตรา 269-272 เป็นสิ่งที่ต้องผลักดันในล าดับถัดไปให้
ทันในสมัยประชุมนี้ เพราะไม่ต้องการให้มี ส.ว. 250 คนที่ คสช. แต่งตั้งมาและมีอ านาจเลือกนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
ต้องการยกเลิกบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 เพ่ือมิให้มีการรับรองประกาศ-ค าสั่ง คสช. และการกระท าที่
เกี่ยวเนื่อง ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายไปตลอดกาล 
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 ท่าทีของ 'พรรคก้าวไกล' ยังตรงกับเงื่อนไขข้อเรียกร้องของประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษานอกสภา ที่
เคลื่อนไหวผ่านการชุมนุมของแฟลชม็อบนอกสภาฯ ที่ก าลังกดดันรัฐบาล โดยต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่าน 3 
ข้อเรียก คือ หยุดคุกคามประชาชน ยุบสภา และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ส่วน 2 จุดยืนคือไม่เอารัฐประหาร ไม่เอารัฐบาล
แห่งชาติ ด้วยเหตุที่เสียง ส.ส.ของพรรคก้าวไกล มีไม่ถึง 1 ใน 5 ของสภาผู้แทนราษฎร ท าให้ต้องอาศัยเสียงของเพ่ือน 
ส.ส.มาร่วมช่วยกันผลักดันยกเลิก ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล นี่จึงเป็นที่มาของการเห็นต่างกันในหมู่พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 ในขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ผ่านวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ต้องใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้ง 2 สภา (ส.ส.
เท่าที่มีอยู่ 489 คน + 250 ส.ว. รวม 739) คือต้องมีเสียงเห็นด้วย 370  เสียงขึ้นไป (หากแก้รัฐธรรมนูญในช่วง 5 ปีแรก
นับแต่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ) และในขั้นรับหลักการนี้ยังต้องอาศัยเสียง ส.ว.ร่วมโหวตเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 (84 เสียง) จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา หากไม่ได้เสียงของ ส.ว.ร่วมเห็นชอบถึง 84 เสียง เท่ากับ
ว่าญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยื่นเข้ามาจะต้องถูกคว่ าลงในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ส.ว. 250 คนจึงเป็นตัวแปร
ส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึงแม้รัฐสภาจะได้เสียง ส.ส.ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้าน โจทย์นี้ ท าให้ 5 พรรคร่วม
ฝ่ายค้านต้องลอยแพ 'พรรคก้าวไกล' เพราะหากดึงดันเล่นบทไม่ประนีประนอมในรัฐสภา ด้วยการยกเลิกอ านาจ ส.ว.
ตามบทเฉพาะกาลในทันทีทันใดตั้งแต่ดันญัตติเข้าสู่รัฐสภา หรือ ‘เล่นเกมเร็วและแรง’ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่ร่าง
รัฐธรรมนูญ สูตรไขกุญแจเปิดประตูตั้ง ส.ส.ร.จากการเลือกตั้งต้องเป็นหมันและย่อมถูก ส.ว.โหวตคว่ า 

 ส.ว.ชุดปัจจุบันที่มาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
 "บทเรียนเคยมีมำแล้วในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ในประเด็นที่มำของ ส.ว. เมื่อศำลรัฐธรรมนูญ
เคยมีมติเสียงข้ำงมำกวินิจฉัยให้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดต่อรัฐธรรมนูญ และมองว่ำเป็นกำรล้มล้ำงกำรปกครอง"  ส.ส.ที่
เป็นวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน ให้เหตุผลที่ พรรคเพื่อไทยไม่ร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกล 
 ด่านต่อไปที่ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่น าโดย 'พรรคเพ่ือไทย' มองคือหากสามารถอาศัยเสียงของ ส.ว.มาร่วม
สนับสนุนให้ตั้ง ส.ส.ร.ได้ส าเร็จ ก็ยังไม่ปิดทางยกเลิกอ านาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ซึ่งก็ตรงกับจุดยืนของพรรคก้าวไกล
ในขณะนี้ 
"จะตามใจม็อบนักศึกษาไม่ได้ ในชั้นนี้ต้องให้ ส.ส.ร.เป็นผู้ร่างเพื่อเปิดทางให้ยกเลิกอ านาจ ส.ว.ในชั้นการยกร่าง
ของ ส.ส.ร." แหล่งข่าวจาก ส.ส.พรรคเพื่อไทย ระบุ 
 
 
อ้างอิง : http://www.voicetv.co.th/read/p-fQDNBHt 
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