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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 28 สงิหาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ด่วน! ศาลตัดสินจ าคุก “เทพไท เสนพงศ”์ ส.ส.ปชป. คดีทุจริตเลือกตั้ง นายกฯ อบจ. 6 
2 MGR ออนไลน์ ศาลนครศรีฯ สั่งจ าคุก “เทพไท” พร้อมน้องชายคนละ 2 ปี ตัดสิทธิ 10 ปี  

ฐานทุจริตเลือกนายก อบจ. 
7 

3 คมชัดลึกออนไลน์ คุกคนละ 2 ปี 'เทพไท เสนพงศ์ '-น้องชาย  ทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรี ตัด
สิทธิ์การเมือง 10 ปี 

8 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ จ าคุก 2 ปี 'เทพไท-มาโนช' คดีทุจริตฯ ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 10 
5 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ศาลตัดสินจ าคุก "เทพไท-มาโนช" คนละ 2 ปี ทุจริตเลือกตั้ง 11 
6 ไทยพีบีเอสออนไลน์ วุฒิฯ ตัดงบ 5 องค์กรอิสระอ้าง COVID-19 ป.ป.ช.มากสุด 166 ล้าน 12 
7 มติชนออนไลน์ คุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท “นาที รัชกิจประการ’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ  

รอลงอาญา 1 ปี ไม่โดนเว้นวรรค 
13 

8 ข่าวสดออนไลน์ คุก 1 เดือน ‘นาที รัชกิจประการ’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ไม่ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 15 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ ด่วน! จ าคุก 1 เดือน 'นาที รัชกิจประการ' ยืน่บัญชีเทจ็ 16 
10 แนวหน้าออนไลน์ ศาลฎีกาฯสัง่จ าคุก 1 เดือน ปรบั 4,000 บาท ‘นาที รชักิจประการ’  

ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ 
17 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ศาลสั่งจ าคุก 1 เดือนใหร้อลงอาญา ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี 'นาที รชักิจประการ'  19 
12 สยามรัฐออนไลน์ สั่งจ าคุก 1 เดือน-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี “นาที รัชกิจประการ” 21 
13 ไทยพีบีเอสออนไลน์ ศาลฎีกา ตัดสินจ าคุก 1 เดือนปรับ 4 พัน "นาที" ยื่นทรัพย์สินเท็จ 23 
14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คุก 1 เดือน 'นาที รัชกิจประการ' หลุดเก้าอ้ี ส.ส. 25 
15 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สุชาติ โชคชัยวฒันากร' นั่งบัญชีรายชื่อ ภท. แทน'นาท'ีพ้น ส.ส. 27 
16 ไทยโพสต์ออนไลน์  ภูมิใจไทยเลื่อน 'สุชาติ โชคชัยวัฒนากร' เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน 'นาที' 28 
17 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "สุชาติ โชคชัยวฒันากร" นั่ง ส.ส. บัญชรีายชื่อแทน "นาที รชักจิประการ" 29 
18 แนวหน้าออนไลน์ ‘สุชาติ โชคชยัวัฒนากร’ขยับขึ้น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ภท. แทน ‘นาท’ี 30 
19 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "นิพิฏฐ์" ยกรธน. ย้ า "นาที"สมัครส.ส.ไม่ได้แล้ว หลังโดนสั่งจ าคุกแจ้งบัญชีเท็จ 31 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'นิพิฏฐ์' ยก รธน. ย้ า 'นาที รัชกิจประการ' หมดสิทธิ์สมัคร ส.ส.แล้ว หลงัแจ้งบัญชีเท็จ 32 
21 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เพ่ือไทยแถลงสาเหตุไม่ร่วมลงชื่อญัตติขอแก้ไข รธน.อ านาจ ส.ว. 33 
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ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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22 เดลินิวส์ออนไลน์ พท. ย้ าจุดยืนแก ้ม.256 ต้ัง ส.ส.ร. ซัดก้าวไกลกลับใจขอถอนชื่อ 36 
23 สยามรัฐออนไลน์ "อุดม" ประกาศเมินรว่มแก้ รธน. ชี้ต้องยึดกลไก ม.256  38 
24 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “อุดม” ประกาศไม่ขอร่วมยกร่าง รธน. ฉบับใหม ่ 41 
25 แนวหน้าออนไลน์ ‘อุดม’ไขข้องใจ! โจทย์หินแก้ รธน.กลไก ม.256 ลั่นไม่ร่วมสังฆกรรม 42 
26 เดลินิวส์ออนไลน์ "สุทิน"ชี้พท. ขึงมาตรา 272 เป็นไม้ 2 หาก ส.ส.ร. เพลี่ยงพล้ า 45 
27 มติชนออนไลน์ “ปิยบุตร” ยัน ยื่นตั้ง ส.ส.ร. ไปพร้อมแก้ ม.272 ได้ ไม่ก่อความเสียหายทางการเมืองใดๆ  47 
28 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ปิยบุตร” มั่นใจเพ่ือไทย-ก้าวไกล ไม่ขัดแย้ง 49 
29 สยามรัฐออนไลน์ "ปิยบุตร" ชี้แรงกดดันหนักนอกสภาฯ เหตุผลหลักแก้ รธน. 50 
30 แนวหน้าออนไลน์ หอนหนัก‘ปิยบุตร’อ้างแรงกดดันผลักแก้ รธน. 52 
31 มติชนออนไลน์ ธนาธร ร่วมกิจกรรมสี่แยกคอกวัว ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ กับไอลอว์ 54 
32 มติชนออนไลน์ “บิ๊กตู่” ไฟเขียวแก้ รธน. ตามใจพรรคร่วม ย้อนถาม ประเทศไม่ควรมี สว. หรือ 55 
33 ไทยรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ไฟเขียว แก้ รธน.ตามใจพรรคร่วมฯ ถามประเทศไม่ควรมี ส.ว.หรือ 56 
34 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป. ยนัไม่คิดล้มล้าง ส.ว. ขอแก้ ม.272 ยดึ ปชต. สากล 57 
35 มติชนออนไลน์ “ชินวรณ์” เปิดร่างแก้ รธน. สูตรรัฐบาลตั้ง ส.ส.ร. 200 คน เลือกตั้งตรง 150 58 
36 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "สมคิด" อัด ส.ว.เหน็แก่ตัวขวางแก้ รธน.ยันพรรคฝ่ายค้านไม่ขัดแย้งกัน 60 
37 สยามรัฐออนไลน์ "ชัชวาลล์" นั่ง "หน.พลังท้องถิ่นไท" ตามเดิม "กวินนาถ-จารึก" ซิวรองหัวหน้าพรรค 61 
38 สยามรัฐออนไลน์ “ชัชวาลล์” ลั่นจะปกป้องสถาบันสุดชีวิต ไม่ยอมให้ใครมาท าลาย 62 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ หยุดฝันของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยม 64 
2 คมชัดลึกออนไลน์ "พท.-ก้าวไกล-ก้าวหน้า" ถึงคราวเเม่น้ าเเยกสาย 67 
3 คมชัดลึกออนไลน์ เปิดโฉม ก๊วนเพ่ือนโรม พ่ีเลี้ยงเด็กปลดแอก 69 
4 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง - อาบน้ าร้อนจนเปื่อย? 71 
5 ไทยโพสต์ออนไลน์ ประชาธิปไตยไขลาน "คิดต่าง" ต้องล่า 73 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง “การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ”  
ระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด บริษัท ทรู  มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิ เคชั่น จ ากัด  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ  
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
 

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ 
รว่มพธิีลงนามบนัทกึความเขา้ใจ (MOU)  

เรือ่ง “การสง่ขอ้มลูขา่วสารแจง้เตอืนภยัธรรมชาตผิา่นบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่”  
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วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา 
สื่อสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง ครั้ งที่  3/2563 โดยมี  นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล  
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ร.ต.อ.นิยม เพ็ชรโกมล  
ผู้อ านวยส านักส่งเสริมการเป็นพลเมือง นายพัฒนพงศ์ อินทรวารี  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  
และ นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประชมุคณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาสือ่สารสนเทศ  

เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้ความเปน็พลเมอืง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 - 11:47 น. 

ด่วน! ศาลตัดสินจ าคุก “เทพไท เสนพงศ์” ส.ส.ปชป. คดีทุจริตเลือกตั้งนายกฯ อบจ. 
 

 
 
 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ศาลนครศรีธรรมราช พิพากษา สั่งจ าคุกตระกูล เสนพงศ์ ทั้งนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.จาก
พรรคประชาธิปัตย์ และนายมาโนช เสนพงศ์ รายละ 2 ปี ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้ง นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 ปีก่อน 

ทั้งนี้มีรายงานว่า ต ารวจศาลนครศรีธรรมราช คุมตัวเทพไท เสนพงศ์ มาโนช เสนพงศ์ โดยสวมกุญแจมือเข้า
ห้องควบคุมทันที โดยทั้งสองเตรียมยื่นประกันสู้ชั้นอุทธรณ์ต่อไป 

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเป็นคดีที่ ที่นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายกอบจ.นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมา
โนช เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 2 ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิด ในการ
ทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  ในความผิดฐาน “เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอ่ืน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2325636 
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https://www.matichon.co.th/politics/news_2325636
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/14-%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%94.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
28 ส.ค. 2563 11:47    

ศาลนครศรีฯ สั่งจ าคุก “เทพไท” พร้อมน้องชายคนละ 2 ปี ตัดสิทธิ 10 ปี ฐานทุจริตเลือก
นายก อบจ. 

 
 
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจ าคุก “เทพไท-มาโนช เสนพงศ์” สองพี่น้อง คนละ 2 ปี พร้อมตัดสิทธิ
ทางการเมือง 10 ปี ฐานทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช โดยการจัดเลี้ยงจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งเม่ือปี 2557 

วันนี้ (28 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อ่านค าพิพากษาคดีทุจริตเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครศรีธรรมราช โดยให้จ าคุกนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ และมาโนช เสนพงศ์ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช น้องชายนายเทพไท คนละ 2 ปี ตัดสิทธิเลือกตั้ง 
10 ปี จากคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 7 ปีก่อน 

หลังจากการอ่านค าพิพากษาแล้ว ต ารวจศาลนครศรีธรรมราชได้คุมตัวเทพไท เสนพงศ์, มาโนช เสนพงศ์ โดย
สวมกุญแจมือเข้าห้องควบคุมทันที โดยทั้งสองเตรียมยื่นประกันสู้ชั้นอุทธรณ์ต่อไป 

คดีดังกล่าวเป็นคดีที่นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมาโนช เสน
พงศ์ เป็นจ าเลยที่ 1 และนายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 2 ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ในความผิดฐานเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงแก่ผู้ใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครอื่น 
 

อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000088283 

 

 

 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000088283
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28 สิงหาคม 2563 - 11:55 น. 

คุกคนละ 2 ปี 'เทพไท เสนพงศ์ '-น้องชาย  ทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรี ตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี  

 
 
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัดสินจ าคุก"เทพไท เสนพงศ์ และ มาโนช เสนพงศ์ " คนะ 2 ปี และตัดสิทธิ์ทางการ
เมือง 10 ปี ข้อหาโกงเลือกตั้ง นายก อบจ.เมืองคอน 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ส.ค.63 ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการอ่านค าพิพากษาในคดีที่ นายพิชัย 
บุณยเกียรติ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมาโนช เสนพงศ์ จ าเลยที่ 
1 และนายเทพไท เสนพงศ์ จ าเลยที่ 2 ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 

ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ศาลได้ออกรายงานกระบวนการพิจารณา คดีเสร็จการ
พิจารณาได้นัดฟังค าพิพากษาจ าเลยทั้ง2ในวันนี้ (28 ส.ค.63) เมื่อเวลา10.00 น.ที่บัลลังก์ 1 ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมทนายความและจ าเลยทั้งสองคนพร้อมด้วยทีม
ทนายความและคนสนิท รวมทั้งนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ปชป.เดินทางมาให้ก าลังใจรอฟังค าพิพากษา
ในวันนี้ด้วย  

โดยหลังจากศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านค าพิพากษา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ศาลได้พิเคราะห์ว่า จากการ
สืบพยานโจทก์และจ าเลยแล้ว ศาลเชื่อในพยานหลักฐานของโจทก์และปราศจากข้อสงสัย เชื่อว่าจ าเลยกระท าความผิด
จริงตามฟ้อง และพยานฝ่ายจ าเลยฟังไม่ขึ้น ศาลจึงพิพากษาให้จ าคุกจ าเลยทั้งสองในสถานเบาจาก 3 ปี ลดเหลือจ าคุก
คนละ 2 ปี และตัดสิทธิ์ทางการเมืองคนละ10 ปี  

ซึ่งภายหลังศาลอ่านค าพิพากษานายพิชัย บุณยเกียรติ อดีต นายก อบจ.นครศรีธรรมราช พร้อมทีมทนายความ 
เดินทางจากศาลทันทีและกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ผมขอขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมตนในครั้งนี้ ผมพอใจในค าพิพากษา
มากครับ นายพิชัย กล่าว  

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ สส.นครศรีฯเขต3 พรรค ปชป.และนายมาโนช เสนพงศ์ อดีตนายก อบจ.
นครศรีธรรมราช เซ็นรับทราบค าพิพากษา ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจศาล ใส่กุญแจมือจ าเลยทั้งสอง เดินทางจากห้องบัง
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ลังก์ไปยังห้องควบคุมผู้ต้องขังด้านล่างของศาล เพ่ือรอการประกันตัวในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไป โดยจะใช้หลักทรัพย์เงินสด
ประกันตามที่ศาลพิจารณา หรืออาจจะใช้ต าแหน่ง สส.ประกันตัวต่อไป ซึ่งรอศาลอุทธรณ์พิจารณาประกันตัวต่อไป.  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับคดีทุจริตเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ที่ยาวนานเกือบ 7 ปี หลังจากที่นาย
พิชัย บุณยเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีโดยตรงได้ตัดสินใจยื่นฟ้องด้วยตัวเอง เนื่องจากคดีในกระบวนการปกตินั้นแต่
เสร็จสินการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 ได้ลงโทษจ าเลยที่ 1 คือนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชายของนายเทพไท เสน
พงศ์ ด้วยการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว ขณะที่ กกต.นครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายมาโนช 
เสนพงศ์ และนายเทพไท เสนพงศ์ กับ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แต่พบว่ากระบวนการมีความล่าช้า
กว่า 6 ปี คดียังค้างอยู่ที่ส านักงานอัยการสูงสุด ยังไม่ได้มีการสั่งคดี กระทั่งนายพิชัย ยื่นฟ้องโดยตรงจนศาลรับพิจารณา
และน าไปสู่การพิพากษาจ าคุกนายเทพไท และนายมาโนช คนละ 2 ปี ดังกล่าว   
 
 

อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441723?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/441723?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441723?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 12.15 น. 

จ าคุก 2 ปี 'เทพไท-มาโนช' คดีทุจริตฯ ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี  
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาจ าคุก เทพไท-มาโนช เสนพงศ์ ทุจริตเลือกตั้งนายกอบจ.นครศรีธรรมราช 
เมื่อปี 57 คนละ 2 ปี พร้อมตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี  
 

 
 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลนัดฟังค าพิพากษาคดีที่นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายก 
อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายมาโนช เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 1 และ นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นจ าเลยที่ 2 
ในคดีอาญาฐานร่วมกันกระท าความผิด ในการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
ปี 2557 ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โดยศาลตัดสินจ าคุกทั้งนาย
เทพไท และนายมาโนช คนละ 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา พร้อมตัดสิทธิเลือกตั้งคนละ 10 ปี 

ส าหรับคดีนี้ นายพิชัย บุณยเกียรติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในดคีโดยตรงได้ตัดสินใจยื่นฟ้องด้วยตัวเอง เนื่องจากคดีใน
กระบวนการปกตินั้น เสร็จสิ้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ได้ลงโทษจ าเลยที่ 1 คือนายมาโนช น้องชายของนายเทพไท 
ด้วยการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแล้ว กกต.นครศรีธรรมราช ได้เข้าแจ้งความด าเนินคดีอาญากับนายมาโนช และนายเทพ
ไท กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช แต่พบว่า กระบวนการมีความล่าช้ากว่า 6 ปี คดียังค้างอยู่ที่
ส านักงานอัยการสูงสุดยังไม่ได้มีการสั่งคดี จนกระทั่งนายพิชัย ได้ยื่นฟ้องโดยตรง จนศาลรับพิจารณา และเข้าสู่
กระบวนการนัดฟังค าพิพากษาในวันนี้ 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792283 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/792283
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12:27 | 28 สิงหาคม 2563  

ศาลตัดสินจ าคุก "เทพไท-มาโนช" คนละ 2 ป ีทุจริตเลือกตั้ง 
 

 
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาคดีทุจริตเลือกตั้งนายกฯ อบจ. จ าคุก นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.พรรค
ประชาธิปัตย์ และนายมาโนช เสนพงศ์ คนละ 2 ปี ไม่รอลงอาญา และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี 

วันนี้ (28 ส.ค.2563) ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พิพากษาคดีท่ีนายพิชัย บุณยเกียรติ อดีตนายกฯ อบจ.
นครศรีธรรมราช เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายมาโนช เสนพงศ์ นายกฯ อบจ.นครศรีธรรมราช และนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.
พรรคประชาธิปัตย์ ในคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกฯ อบจ.นครศรีธรรมราช ปี 2557 โดยศาลตัดสินจ าคุกคนละ 2 ปีไม่รอ
ลงอาญา และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 10 ปี 

 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/295928. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895571?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/204131 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4798459 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/514672 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/631694 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75794 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/178211 
 

 

https://news.thaipbs.or.th/content/295928
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895571?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895571?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.prachachat.net/
https://www.banmuang.co.th/news/politic/204131
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4798459
https://www.naewna.com/politic/514672
https://www.posttoday.com/politic/news/631694
http://www.thaipost.net/main/detail/75794
https://siamrath.co.th/n/178211
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 17:37 น. | 27 สิงหาคม 2563    

วุฒิฯ ตัดงบ 5 องค์กรอิสระอ้าง COVID-19 ป.ป.ช.มากสุด 166 ล้าน 

 
 
5 องค์กรอิสระ ชี้แจง กมธ.วุฒิฯ กรณีถูกตัดงบปี 64 จากเหตุโควิด พบ ป.ป.ช.ถูกตัดมากสุด 166 ล้านบาท 

วันนี้ (27 ส.ค.2563) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ให้
สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ วันนี้ ได้ พิจารณาข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และ พ.ศ.2564 และงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ โดยมีประธานและเลขาธิการขององค์กรอิสระมาร่วมชี้แจง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพ่ือส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา ในวันที่ 21 -22 ก.ย.ต่อไป 

ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรอิสระดังกล่าว ไม่มีสังกัด และไม่มีตัวแทนชี้แจงในการประชุมวุฒิสภา จึงมาชี้แจงกับ
คณะกรรมาธิการกิจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแทน 

จากการรายงานในวันนี้พบว่า องค์กรอิสระทั้ง 5 แห่งถูกปรับลดงบประมาณ แต่ยังอยู่ในวิสัยที่ท างาน ทั้งนี้
เพราะทุกหน่วยงานก็ถูกปรับลดงบประมาณเช่นกัน 

รายงานข่าวแจ้งว่า ส านักงบประมาณได้ให้เหตุผลในการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของ 5 องค์กรอิสระว่า เพ่ือรองรับสถานการณ์ COVID-19 

โดยพบว่า องค์กรอิสระที่ถูกปรับลดมากที่สุดคือ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้รับจัดสรรวงเงิน 2,531.4 ล้านบาท ปรับลดลง 166.72 ล้านบาท คงเหลือ 2,364,771,800 บาท 

รองลงมา ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการจัดสรร 2,557 ล้านบาท ปรับลดลง 70.2 ล้านบาท คงเหลือ
งบฯ 2,487,522,600 บาท ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับจัดสรรวงเงิน 1,804 ล้านบาท ปรับลดลง 
33.8 ล้านบาท คงเหลือ 1,770,706,300 บาท 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับจัดสรรกรอบวงเงิน 339 ล้านบาท ปรับลดลง 23 ล้านบาท คงเหลือ 
316,170,600 บาท ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับจัดสรรวงเงิน 224.8 ล้านบาท ปรับลดลง 
10.55 ล้านบาท คงเหลือ 214,245,000 บาท 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/295905 
 

https://news.thaipbs.or.th/content/295905
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วันท่ี 27 สงิหาคม 2563 - 15:29 น. 

คุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท “นาที รัชกิจประการ’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ รอลงอาญา 1 ปี  
ไม่โดนเว้นวรรค 

 
 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ ศาลฎีกาฯนักการเมือง พิพากษาจ าคุก 1 เดือนปรับ4พัน “นางนาที รัชกิจประการ” 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อันเป็นเท็จ โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี เเต่เเก้โทษตัด
สิทธิการเมือง เนื่องจากกรณีรับต าเเหน่งขาดอายุความ ไม่อาจน ามาตรการบังคับได้ 
เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 27 สิงหาคม ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ อม.อธ. 
5/2562 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อพรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ตามที่เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูก
กล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
กรณีเข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนับ แต่วันพ้นจากต าแหน่งและลงโทษจ าคุก1 เดือน ปรับ 4,000 บาทโทษจ าคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีก าหนด 1 ปีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 34 วรรคสองและมาตรา 119 นั้น ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีค าขอท้ายค าร้องขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และมาตรา 
167 แม้ขณะยื่นค าร้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะกระท าความผิด แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ยังก าหนดให้การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบยังคงเป็นความผิดอยู่เช่นเดิมจึงเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไม่
แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดกรณีจึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าผิด 

มาบังคับแก่คดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคหนึ่งอันเป็นการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

ส าหรับมาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการบังคับทางการเมืองที่ใช้ในขณะกระท าความผิดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหายิ่งกว่า
มาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 81 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระท าความผิดศาลย่อมมีอ านาจก าหนดมาตรการบังคับทางเมืองผู้ถูก
กล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 
วรรคสองเมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.57 โดยเป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ร้องมีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 อันเป็นเวลาหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้วผู้ร้องจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาและยื่นค าร้องเป็นคดีนี้ได้ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังมูลค่ารวม 2,000,000 
บาท และหนี้สินของคู่สมรส 4 รายการรวม 93,039,949 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินจ านวนมากท่ีผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงต่อผู้ร้อง
ว่า ไม่ทราบถึงการท าธุรกรรมของคู่สมรสและเป็นความผิดพลาดของเลขานุการนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่
ตระหนักถึงหน้าที่ที่ตนซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ท าให้กลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ไม่เกิดประสิทธิผลต่อการตรวจสอบ ข้อแก้
ตัวตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อที่ง่ายต่อการกล่าวอ้างเพ่ือให้ตนเองพ้นผิดจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลงโทษจ าคุกและปรับผู้ถูกกล่าวหาโดยโทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปีเหมาะสมแก่
พฤติการณ์การกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้วองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาข้อนี้
ฟังไม่ข้ึน 

อนึ่ง กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการ จ ากัด สิทธิทางการเมืองมาใช้
บังคับแก่กรณีนี้ได้ จึงแก้ไขให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า นางนาที รัชกิจประการ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเฉพาะกรณีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32,33และมาตรา 34วรรคสอง 
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2324673 
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27 ส.ค. 2563-16:03 น. 

คุก 1 เดือน ‘นาที รัชกิจประการ’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ไม่ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 
 

 
 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ส.ค. ศาลฎีกาอ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ อม.อธ. 

5/2562 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการ อดีต
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ 

ตามที่เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาว่านางนาที 
จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ และพ้นจากส.ส.บัญชีรายชื่อ ห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 5 ปีนับแต่วันพ้นจาก
ต าแหน่งและลงโทษจ าคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 1 ปีตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสองและมาตรา 119 นั้น ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่
แสดงในบัญชีที่ยื่นต่อป.ป.ช. ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังมูลค่ารวม 2,000,000 บาท และหนี้สินของคู่
สมรส 4 รายการรวม 93,039,949 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินจ านวนมาก 
ที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงว่า ไม่ทราบถึงการท าธุรกรรมของคู่สมรสและเป็นความผิดพลาดของเลขานุการนั้น แสดงให้เห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ตระหนักถึงหน้าที่ที่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ท าให้กลไกการ
ตรวจสอบการทุจริต ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ไม่เกิดประสิทธิผลต่อการตรวจสอบ ข้อ
แก้ตัวตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา จึงฟังไม่ข้ึน 

ที่ศาลฎีกาฯลงโทษจ าคุกและปรับผู้ถูกกล่าวหาโดยโทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี เหมาะสมแก่พฤติการณ์
การกระท าความผิดแล้ว องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาฟังไม่ขึ้น 
อนึ่ง กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการจ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้บังคับแก่กรณี
นี้ได้ จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิพากษาแก้เป็นว่า นางนาที จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เฉพาะกรณีพ้นจากส.ส.
บัญชีรายชื่อ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช. มาตรา 32, 33 และ 34 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาล
ฎีกาฯ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4793364  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_4793364
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1.jpg
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พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.36 น. 

ด่วน! จ าคุก 1 เดือน 'นาที รัชกิจประการ' ยื่นบัญชีเท็จ 
 
ศาลฎีกาฯ อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) สั่งจ าคุก 1เดือน "นาที รัชกิจประการ" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค
ภูมิใจไทย ยื่นบัญชีเท็จ แต่โทษจ าคุกให้รอลงอาญา 1 ปี 
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ศาลฎีกาฯ อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) ให้จ าคุก นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ภรรยาของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเวลา 1 เดือน และปรับ
เงิน 4,000 บาท ฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ แต่โทษจ าคุกให้รอการลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี และแก้โทษตัด
สิทธิทางการเมือง กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการ จ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้
บังคับได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/792172
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วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.15 น. 

ศาลฎีกาฯสั่งจ าคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท  
‘นาที รัชกิจประการ’ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ 
 

 
 

ศาลฎีกาฯสั่งจ าคุก 1 เดือน ปรับ4,000บาท ‘นาที รัชกิจประการ’ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ 
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ 

อม.อธ. 5/2562 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางนาที รัชกิจ
ประการส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

กรณีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาว่าผู้ถูก
กล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบกรณีเข้ารับต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่งและลงโทษจ าคุก1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้
รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
34 วรรคสองและมาตรา 119 นั้น 

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีค าขอท้ายค าร้องขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตาม  พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และมาตรา 167 แม้ขณะยื่น
ค าร้องมีการยกเลิกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ใช้ขณะกระท าความผิด แต่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ยัง
ก าหนดให้การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบยังคงเป็นความผิดอยู่เช่นเดิม จึงเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไม่แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท า
ความผิดกรณีจึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าผิดมาบังคับแก่คดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคหนึ่ง
อันเป็นการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง 

ส าหรับมาตรการบังคับทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 เป็นมาตรการบังคับทางการเมืองที่ใช้ในขณะกระท าความผิดและเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหายิ่งกว่ามาตรการ
บังคับทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระท าความผิดศาลย่อมมีอ านาจก าหนดมาตรการบังคับทางเมืองผู้ถูกกล่าวหาตามพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสอง เมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่น
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บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 
โดยเป็นการยื่นตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งผู้ร้องมีมติเมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 อันเป็นเวลาหลังจากพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับแล้วผู้ร้องจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้
ถูกกล่าวหาและยื่นค าร้องเป็นคดีนี้ได้ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังมูลค่ารวม 2,000,000 
บาท และหนี้สินของคู่สมรส 4 รายการรวม 93,039,949 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินจ านวนมากท่ีผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงต่อผู้ร้อง
ว่า ไม่ทราบถึงการท าธุรกรรมของคู่สมรสและเป็นความผิดพลาดของเลขานุการนั้น 

แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ตระหนักถึงหน้าที่ที่ตนซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ท าให้กลไกการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ไม่
เกิดประสิทธิผลต่อการตรวจสอบ ข้อแก้ตัวตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อที่ง่ายต่อการกล่าวอ้างเพ่ือให้ตนเองพ้น
ผิดจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลงโทษจ าคุกและปรับผู้ถูกกล่าวหาโดยโทษ
จ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปีเหมาะสมแก่พฤติการณ์การกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้วองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์
เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาข้อนี้ฟังไม่ข้ึน 

ทั้งนี้ กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการจ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้บังคับแก่
กรณีนี้ได้ จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิพากษาแก้เป็นว่า นางนาที รัชกิจประการ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเฉพาะกรณี
พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32,33,34 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนางนาที ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเครือพีที ซึ่งนางนาที เคยได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง เอฟซี 

ด้านการท างานทางการเมืองนั้น นางนาที เคยเป็น ส.ว.จังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2549 แล้วต่อมาได้
เข้าร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพ่ือนเนวิน เคยได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภา ยุคนายชัย ชิด ชอบ ปี 
2551-2554 ด้วย โดย นางนาที ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทยครั้งแรก ปี 2554 

ส าหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ครั้งแรกต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อสมัยแรก 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น นางนาที แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 90,109,472.45 บาท โดยนายพิพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 
214,379,539.25 บาท รวมทรัพย์สิน 304,489,011.70 บาท และมีหนี้สิน จ านวน 2,310,028.19 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514550  

https://www.naewna.com/politic/514550
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:30 น.      

 ศาลสั่งจ าคุก 1 เดือนให้รอลงอาญา ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี 'นาที รัชกิจประการ' ยื่นบัญชีเท็จ 
 

 
 

27 ส.ค.63 -  ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ อม.อธ.
5/2562 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

ตามที่เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่า ผู้ถูก
กล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 
กรณีเข้ารับต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง และลงโทษจ าคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอการ
ลงโทษไว้มีก าหนด 1 ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 มาตรา 34 วรรคสองและมาตรา 119 นั้น 
ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีค าขอท้ายค าร้องขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และมาตรา 
167 แม้ขณะยื่นค าร้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะกระท าความผิด แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ยังก าหนดให้การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบยังคงเป็นความผิดอยู่เช่นเดิม จึงเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไม่
แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิด กรณีจึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าผิดมาบั งคับแก่คดีนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคหนึ่ง อันเป็นการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง 
ส าหรับมาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการบังคับทางการเมืองที่ใช้ในขณะกระท าความผิด และเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหายิ่งกว่า
มาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 81 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระท าความผิด ศาลย่อมมีอ านาจก าหนดมาตรการบังคับทางเมืองผู้ถูก
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กล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 
วรรคสอง เมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2557 โดยเป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ร้องมีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 อันเป็นเวลาหลังจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ร้องจึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาและยื่นค าร้องเป็นคดีนี้ได้ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังมูลค่ารวม 2,000,000 
บาท และหนี้สินของคู่สมรส 4 รายการรวม 93,039,949 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินจ านวนมากท่ีผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงต่อผู้ร้อง
ว่า ไม่ทราบถึงการท าธุรกรรมของคู่สมรสและเป็นความผิดพลาดของเลขานุการนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่
ตระหนักถึงหน้าที่ที่ตนซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ท าให้กลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ไม่เกิดประสิทธิผลต่อการตรวจสอบ ข้อแก้
ตัวตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อที่ง่ายต่อการกล่าวอ้างเพ่ือให้ตนเองพ้นผิดจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลงโทษจ าคุกและปรับผู้ถูกกล่าวหา โดยโทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี เหมาะสมแก่
พฤติการณ์การกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาข้อ
นี้ฟังไม่ข้ึน 

ทั้งนี้ กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการจ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้
บังคับแก่กรณีนี้ได้ จึงแก้ไขให้ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นว่า นางนาที รัชกิจประการ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเฉพาะกรณีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32, 33, 34 วรรค
สอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับนางนาทีนั้น ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเครือพีที ซึ่งนางนาทีเคย
ได้รับเลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง เอฟซี 

ด้านการท างานทางการเมืองนั้น นางนาทีเคยเป็น ส.ว.พัทลุง ในการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2549 แล้วต่อมาได้เข้า
ร่วมงานการเมืองกับกลุ่มเพ่ือนเนวิน เคยได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภายุคนายชัย ชิดชอบ) ปี 2551-
2554 ด้วย โดยนางนาที"ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ครั้ งแรกปี 2554โดยการยื่น
บัญชีทรัพย์สินฯ ครั้งแรกต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อเข้ารับต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อสมัยแรก วันที่ 3 ก.ค. 2554 นั้น 
นางนาที แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 90,109,472.45 บาท โดยนายพิพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 214,379,539.25 บาท รวม
ทรัพย์สิน 304,489,011.70 บาท และมีหนี้สิน จ านวน 2,310,028.19 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75733  

https://www.thaipost.net/main/detail/75733
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27 สิงหาคม 2563 18:39 น.    

สั่งจ าคุก 1 เดือน-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี  
“นาที รัชกิจประการ” ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯเท็จ 
 
องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์คดีนักการเมืองในศาลฎีกา พิพากษาแก้ให้ลงโทษทางอาญา-ตัดสิทธิการเมือง 5 ปี "นาที 
รัชกิจประการ" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย เฉพาะเคสพ้นต าแหน่ง ส.ส.จงใจไม่ยื่นบัญชีหนี้สินให้
ถูกต้อง ส่วนกรณีต้องยื่นขณะเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความ 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. เวลา 11.00น. ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ อม.อธ. 
5/2562 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
ตามท่ีเมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ท ราบกรณีเข้ารับ
ต าแหน่งและพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเป็นเวลาห้าปีนับ แต่วันพ้นจากต าแหน่งและลงโทษจ าคุก1 เดือน ปรับ 4,000 บาทโทษจ าคุกให้รอการลงโทษ
ไว้มีก าหนด 1 ปีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 34 วรรคสองและมาตรา 119 นั้น 
ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีค าขอท้ายค าร้องขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และมาตรา 
167 แม้ขณะยื่นค าร้องมีการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะกระท าความผิด แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ยังก าหนดให้การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบยังคงเป็นความผิดอยู่เช่นเดิมจึงเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไม่
แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดกรณีจึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าผิดมาบังคับแก่คดีนี้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคหนึ่งอันเป็นการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง 

ส าหรับมาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการบังคับทางการเมืองที่ใช้ในขณะกระท าความผิดและเป็นคุณแก่ผู้ถูก
กล่าวหายิ่งกว่ามาตรการบังคับทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระท าความผิดศาลย่อมมีอ านาจก าหนดมาตรการบังคับ
ทางเมืองผู้ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
มาตรา 34 วรรคสองเมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้น

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/27218479c8789cbc6a091edcf47ef67b9d7646c1c56fc68dc5a97eb3ece27738.jpg?itok=O8-vz-8K
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จากต าแหน่งเมื่อวันที่ 6 ม.ค.57 โดยเป็นการยื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้ร้องมีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 อันเป็นเวลาหลังจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้วผู้ร้องจึงมีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาและยื่นค าร้องเป็นคดีนี้ได้ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังมูลค่ารวม 2,000,000 
บาท และหนี้สินของคู่สมรส 4 รายการรวม 93,039,949 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินจ านวนมากท่ีผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงต่อผู้ร้อง
ว่า ไม่ทราบถึงการท าธุรกรรมของคู่สมรสและเป็นความผิดพลาดของเลขานุการนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่
ตระหนักถึงหน้าที่ที่ตนซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ท าให้กลไกการตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ไม่เกิดประสิทธิผลต่อการตรวจสอบ ข้อแก้
ตัวตามอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้อที่ง่ายต่อการกล่าวอ้างเพ่ือให้ตนเองพ้นผิดจึงฟังไม่ขึ้น ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองลงโทษจ าคุกและปรับผู้ถูกกล่าวหาโดยโทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปีเหมาะสมแก่
พฤติการณ์การกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้วองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาข้อนี้
ฟังไม่ข้ึน 

ทั้งนี้กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการจ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้บังคับ
แก่กรณีนี้ได้ จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 

พิพากษาแก้เป็นว่า นางนาที รัชกิจประการ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเฉพาะกรณี
พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32,33,34 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ "นางนาที" นั้น ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเครือพีที ซึ่ง "นาง
นาที" เคยได้รับเลือกเป็นประธานสภาพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดพัทลุง เอฟซี ด้านการ
ท างานทางการเมืองนั้น "นางนาที" เคย ส.ว.จังหวัดพัทลุง ในการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 49 แล้วต่อมาได้เข้าร่วมงานการเมือง
กับกลุ่มเพ่ือนเนวิน เคยได้รับมอบหมายหน้าที่เลขานุการประธานรัฐสภายุคนายชัย ชิดชอบ) ปี 2551-2554 ด้วย โดย 
"นางนาที" ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทยครั้งแรก ปี 2554 
โดยการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ครั้งแรกต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่ิอเข้ารับต าแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อสมัยแรก วันที่ 3 

ก.ค.54 นั้น นางนาที แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 90,109,472.45 บาท โดยนายพิพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 214,379,539.25 

บาท รวมทรัพย์สิน 304,489,011.70 บาท และมีหนี้สิน จ านวน 2,310,028.19 บาท 

 อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178059 
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16:42 น.: 27 สิงหาคม 2563  

ศาลฎีกา ตัดสินจ าคุก 1 เดือนปรับ 4 พัน "นาที" ยื่นทรัพย์สินเท็จ 

  

 
ศาลฎีกา ตัดสินจ าคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย คดียื่นบัญชีทรัพย์สิน
เท็จ รอลงอาญา 1 ปี และไม่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง เนื่องจากกรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว 
จึงไม่อาจน ามาตรการจ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้บังคับ 

วันนี้ (27 ส.ค.2563) เวลา 11.00 น.ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมาย เลขด าที่ 
อม.อธ. 5/2562 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการ ผู้ถูก
กล่าวหาว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาว่าผู้ถูก
กล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบ กรณีเข้ารับต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันพันจากต าแหน่ง และโทษ จ าคุก 1 
เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้มีก าหนด 1 ปีตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง และมาตรา 119 นั้น 
ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  

องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีค าขอท้ายค าร้องขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81 และมาตรา 167 แม้ขณะยื่นค า
ร้องมีการยกเลิก พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
ใช้ขณะกระท าความผิด 

แต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ยังก าหนดให้การจงใจ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบยังคงเป็น
ความผิดอยู่เช่นเดิม 
จึงเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ไม่แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิด จึงมาบังคับแก่คดีนี้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง อันเป็นการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง 
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ส าหรับมาตรการบังคับทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 เป็นมาตรการบังคับทางการเมืองที่ใช้ในขณะกระท าความผิด และเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหา ยิ่งกว่า
มาตรการบังคับทางการเมืองตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
มาตรา 81 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังกระท าความผิด 

ศาลย่อมมีอ านาจก าหนดมาตรการบังคับทางเมือง ผู้ถูกกล่าวหาตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง 

เมื่อผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2557 โดยเป็นการยื่นตามพ.ร.บ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซ่ึง
ผู้ร้องมีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2561 อันเป็นเวลาหลังจากพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ร้องจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของ
ผู้ถูกกล่าวหาและยื่นค าร้องเป็นคดีนี้ได้ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า ทรัพย์สิน และหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากต าแหน่ง ได้แก่ ที่ดิน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง มูลค่ารวม
2,000,000 บาท และหนี้สินของคู่สมรส 4 รายการ รวม 93,039,949 บาท 

ซึ่งเป็นทรัพย์สินจ านวนมาก ที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงต่อผู้ร้องว่า ไม่ทราบถึงการท าธุรกรมของคู่สมรสและเป็น
ความผิดพลาดของเลขานุการนั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ตระหนักถึงหน้าที่ที่ตน ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองพึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ท าให้กลไกการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 
ไม่เกิดประสิทธิผลต่อการตรวจสอบ ข้อแก้ตัวตามการอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหา เป็นข้อที่ง่ายต่อการกล่าวอ้างเพ่ือให้
ตนเองพ้นผิดจึงฟังไม่ข้ึน 

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ลงโทษจ าคุกและปรับผู้ถูกกล่าวหา โดยโทษจ าคุกให้
รอการลงโทษไว้ 1 ปี เหมาะสมแก่พฤติการณ์การกระท าความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว 
“องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น” 

อนึ่ง กรณีเข้ารับต าแหน่งขาดอายุความทางอาญาแล้ว จึงไม่อาจน ามาตรการจ ากัดสิทธิทางการเมืองมาใช้บังคับ
แก่กรณีนี้ได้ จึงแก้ไขให้ถูกต้องพิพากษาแก้เป็นว่า นางนาที ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
เฉพาะกรณีพ้นจากต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 32, 33 และ
มาตรา 34 วรรค 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://news.thaipbs.or.th/content/295900 
 

  

https://news.thaipbs.or.th/content/295900
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27 สิงหาคม 2563 

คุก 1 เดือน 'นาที รัชกิจประการ' หลุดเก้าอี้ ส.ส. 
 

 

 
ศาลฎีกาฯ สั่งจ าคุก 1 เดือน ปรับ 4 พันบาท “นาที รัชกิจประการ” ยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ แต่โทษจ าคุกให้
รอลงอาญาไว้ 1 ปี หลุดเก้าอ้ีส.ส. ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 

วันนี้(27 ส.ค.63) ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ อม.อธ. 5/2562 ระหว่าง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง  นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

กรณีเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาว่าผู้
ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้
ทราบกรณีเข้ารับต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นจากต าแหน่งและลงโทษจ าคุก1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกให้
รอการลงโทษไว้ 1 ปี ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 
34 วรรคสองและมาตรา 119 นั้น 

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีค าขอท้าย
ค าร้องขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 81 และมาตรา 167 แม้ขณะยื่นค าร้องมีการยกเลิกพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะกระท าความผิด แต่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ยังก าหนดให้การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ยังคงเป็นความผิดอยู่เช่นเดิม  

จึงเป็นกรณีกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังไม่แตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดกรณีจึงต้องใช้
กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าผิดมาบังคับแก่คดีนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 วรรคหนึ่งอันเป็นการปรับบท
กฎหมายให้ถูกต้อง 
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อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895478 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://thestandard.co/the-supreme-court-sentenced-to-1-month-natee/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91532-isranews-368.html 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.innnews.co.th/politics/news_757721/ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://ch3plus.com/news/program/205216 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441677?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/204051 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-512457 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895478
https://thestandard.co/the-supreme-court-sentenced-to-1-month-natee/
https://www.isranews.org/article/isranews-news/91532-isranews-368.html
https://www.innnews.co.th/politics/news_757721/
https://ch3plus.com/news/program/205216
https://www.komchadluek.net/news/politic/441677?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441677?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.banmuang.co.th/news/politic/204051
https://www.prachachat.net/politics/news-512457
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พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 17.01 น. 

 
'สุชาติ โชคชัยวัฒนากร' นั่งบัญชีรายชื่อ ภท. แทน'นาที'พ้น ส.ส. 
เลื่อน “สุชาติ โชคชัยวัฒนากร” เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ ภูมิใจไทยแทน “นาท”ี หลังศาลฎีกาฯพิพากษาพ้นเก้าอ้ีส.ส.  
 

 
 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีท่ี
ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) ให้นางนาที รัชกิจ
ประการ อดีตส.ส.บัญชีรายชือ่ พรรคภูมิใจไทย  พ้นจากการเป็นส.ส. กรณีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอัน
เป็นเท็จว่า ส าหรับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยล าดับถัดไปคือนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ โดย
นางกนกวรรณได้ยื่นขอสละสิทธิ์ท าให้ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยล าดับต่อไป คือนายสุชาติ โชคชัยวัฒนา
กรจะเข้ามาท าหน้าที่แทน  ซึ่งข้ันตอนต่อจากนี้ต้องรอศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ส่ง
รายละเอียดค าพิพากษามาท่ีสภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯก็จะด าเนินการประกาศตาม
ขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตามยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยยังมีส.ส.เท่าเดิมคือ 61 คน 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792186 
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27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:12 น.     

  ภูมิใจไทยเลื่อน 'สุชาติ โชคชัยวัฒนากร' เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน 'นาที' 
 

 
 

27 ส.ค.63 - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) ให้นางนาที รัชกิจประการ อดีต
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พ้นจากการเป็นส.ส. กรณีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จว่า 
ส าหรับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยล าดับถัดไปคือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ โดยนาง
กนกวรรณได้ยื่นขอสละสิทธิ์ ท าให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยล าดับต่อไป คือนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร 
จะเข้ามาท าหน้าที่แทน ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ต้องรอศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ส่ง
รายละเอียดค าพิพากษามาที่สภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯก็จะด าเนินการประกาศ
ตามข้ันตอนต่อไป อย่างไรก็ตามยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยยังมี ส.ส.เท่าเดิมคือ 61 คน 
 

 

อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/75737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://code.yengo.com/click/?x=ybMP9JcBrgVFhZA3e6Re-9IblAbZJlYaX4PtsoNpruSPMHHCcYm4HdtLzD4wDYMjZ4uGTaXtyvDkNTx1VNuJD4qtm-7aeKL0JAzO72Rg_uvzxyT_-pgwstRcQHfHnLESYhgiVPbeFeRmBBmVxEU31PielpMJyMq829cTGnC08TBiN6P2q1Drn5ylsGHpZAvGZn5qE0raX92VsxMzMKjbrKaAEtu2gEYoXjL_k6txVE0Pnobup6GBwzhOXPSCSoSFJOthXxSlKJqdWICThFsOskIBdvbDQ2u9-t3bNxSstUluQQlHKF0sShV_1MI2fAFaBBV9biZfioow3_zhZr6W-axe3L0uSuFqrBtIyAPJ1p3qWL3M-k6pK8NyqHhWJCczsaNQ-8BY_e1-UNduUeve_CzpXrz4cbgCXcE0rvU1gw5EbEwTP_0RckpUYYDLnHDFvftLHCicNsYghsox3pKAOzXuq-mFbMfMZj7Yz6kI-RrqjZ6j8pWjKY05U2aSVOSAqSSgRrBmWCrOpIwylrbC5g
https://code.yengo.com/click/?x=ybMP9JcBrgVFhZA3e6Re-9IblAbZJlYaX4PtsoNpruSPMHHCcYm4HdtLzD4wDYMjZ4uGTaXtyvDkNTx1VNuJD4qtm-7aeKL0JAzO72Rg_uvzxyT_-pgwstRcQHfHnLESYhgiVPbeFeRmBBmVxEU31PielpMJyMq829cTGnC08TBiN6P2q1Drn5ylsGHpZAvGZn5qE0raX92VsxMzMKjbrKaAEtu2gEYoXjL_k6txVE0Pnobup6GBwzhOXPSCSoSFJOthXxSlKJqdWICThFsOskIBdvbDQ2u9-t3bNxSstUluQQlHKF0sShV_1MI2fAFaBBV9biZfioow3_zhZr6W-axe3L0uSuFqrBtIyAPJ1p3qWL3M-k6pK8NyqHhWJCczsaNQ-8BY_e1-UNduUeve_CzpXrz4cbgCXcE0rvU1gw5EbEwTP_0RckpUYYDLnHDFvftLHCicNsYghsox3pKAOzXuq-mFbMfMZj7Yz6kI-RrqjZ6j8pWjKY05U2aSVOSAqSSgRrBmWCrOpIwylrbC5g
https://www.thaipost.net/main/detail/75737
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27 Aug 2020 18:30 น. 

"สุชาติ โชคชัยวัฒนากร" นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อแทน "นาที รัชกิจประการ" 

 
 

พรรคภูมิใจไทย เลื่อน "สุชาติ โชคชัยวัฒนากร" นั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ แทน "นาที รัชกิจประการ" 
หลังจากที่ศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) คดีหมายเลขด าที่ อม.อธ. 5/2562 ระหว่าง 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง  นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคภูมิใจไทย 2 สมัย ผู้ถูกกล่าวหา เรื่องการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่งศาลพิพากษาสั่งจ าคุก 1 เดือน
ให้รอลงอาญา ปรับ 4,000 บาท และตัดสิทธิการเมือง 5 ปี นางนาที กรณียื่นบัญชีเท็จนั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงกรณีที่
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้อ่านค าพิพากษา (ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์) ให้นางนาที รัชกิจ
ประการ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พ้นจากการเป็นส.ส.กรณีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็น
เท็จว่า 

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/447164 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.32 น. 

 ‘สุชาติ โชคชัยวัฒนากร’ขยับข้ึน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ภท. แทน ‘นาที’ 
 

 
 

 ‘สุชาติ โชคชัยวัฒนากร’ขยับขึ้นส.ส.บัญชีรายชื่อ ภท.แทน‘นาที’ 
27 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า 

จากกรณีที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้อ่านค าพิพากษา ชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้นางนาที 
รัชกิจประการ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พ้นจากการเป็นส.ส. กรณีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
อันเป็นเท็จนั้น ส าหรับผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ล าดับถัดไป คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.
ศึกษาธิการ 

อย่างไรก็ตาม นางกนกวรรณได้ยื่นขอสละสิทธิ์ท าให้ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยล าดับต่อไป คือ นาย
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร จะเข้ามาท าหน้าที่แทน ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ต้องรอศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ส่งรายละเอียดค าพิพากษามาที่สภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯจะ
ด าเนินการประกาศตามขั้นตอนต่อไป ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยยังมี ส.ส.เท่าเดิม คือ 61 คน 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514618 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/178055 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-521857 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000088063 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/204051 
 

 

 

 

 

https://www.naewna.com/politic/514618
https://siamrath.co.th/n/178055
https://tna.mcot.net/politics-521857
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000088063
https://www.banmuang.co.th/news/politic/204051


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 

วันท่ี 28 ส.ค. 2563 เวลา 07:26 น. 

"นิพิฏฐ์" ยกรธน. ย้ า "นาที"สมัครส.ส.ไม่ได้แล้ว หลังโดนสั่งจ าคุกแจ้งบัญชีเท็จ 
 

 
"นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ยกรธน.ชี้ "นาที รัชกิจประการ"สมัครส.ส.ไม่ได้แล้ว หลังศาลฏีกาพิพากษาจ าคุกคดีแจ้ง
บัญชีทรัพย์สินเท็จ 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตส.ส.พัทลุง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า ค า
พิพากษาศาลฎีกา กรณี นางนาที รัชกิจประการ 
-ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีค าพิพากษา สั่งจ าคุกนางนาที รัชกิจประการ 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกรอไว้มี
ก าหนด 1 ปี กรณีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ผลจะเป็นว่า 
1.นางนาที รัชกิจประการ พ้นจากการเป็นส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(13) ที่บัญญัติว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ เป็นการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
-ปัญหาว่า นางนาที ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ศาลไม่ได้วินิจฉัยส่วนนี้ แต่ศาลวินิจฉัย ห้ามด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีก าหนด 5 ปี และดูเหมือนเวลา 5 ปี ได้ผ่านไปแล้ว เอาเถอะ อันนี้ ไม่ใช่สาระอะไร เพราะเขาต้องพ้นต าแหน่ง
ไปแล้วตามม.101(13) 
-ที่ถามกันมากคือ นางนาที จะสมัครส.ส.ได้อีกหรือไม่ กรณีนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 98( 9 ) บัญญัติว่า บุคคลผู้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (9) เคยต้องค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือ เคยต้องค าพิพากษาอันถึง
ที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -กล่าวโดยสรุป 
สมัครไม่ได้แล้วตามรธน.มาตรา 98(9) *นี่เป็นความเห็นทางกฎหมายครับ 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631674  

https://www.posttoday.com/politic/news/631674
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28 สิงหาคม 2563 

'นิพิฏฐ์' ยก รธน. ย้ า 'นาที รัชกิจประการ' หมดสิทธิ์สมัคร ส.ส.แล้ว หลังแจ้งบัญชีเท็จ 
 

"นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ" ยก รธน. ชี้ "นาที รัชกิจประการ" หมดสิทธิ์ ส.ส. แล้ว หลังศาลฏีกาพิพากษาจ าคุกคดีแจ้ง
บัญชีทรัพย์สินเท็จ 

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีต ส.ส.พัทลุง โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก  นิพิฏฐ์ 
อินทรสมบัติ ระบุว่า ค าพิพากษาศาลฎีกา กรณี นางนาที รัชกิจประการ 
-ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่มีค าพิพากษา สั่งจ าคุกนางนาที รัชกิจประการ 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจ าคุกรอไว้มี
ก าหนด 1 ปี กรณีแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ผลจะเป็นว่า 
1.นางนาที รัชกิจประการ พ้นจากการเป็นส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(13) ที่บัญญัติว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ เป็นการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
-ปัญหาว่า นางนาที ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ศาลไม่ได้วินิจฉัยส่วนนี้ แต่ศาลวินิจฉัย ห้ามด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีก าหนด 5 ปี และดูเหมือนเวลา 5 ปี ได้ผ่านไปแล้ว เอาเถอะ อันนี้ ไม่ใช่สาระอะไร เพราะเขาต้องพ้นต าแหน่ง
ไปแล้วตามม.101(13) 
 -ที่ถามกันมากคือ นางนาที จะสมัครส.ส.ได้อีกหรือไม่ กรณีนี้ รัฐธรรมนูญมาตรา 98( 9 ) บัญญัติว่า บุคคลผู้มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (9) เคยต้องค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือ เคยต้องค าพิพากษาอันถึง
ที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -กล่าวโดยสรุป 
สมัครไม่ได้แล้วตามรธน.มาตรา 98(9) 
*นี่เป็นความเห็นทางกฎหมายครับ 
อ้างอิง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895532?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

https://web.facebook.com/NipitPhatthalung/?__cft__%5b0%5d=AZUYLjY4jOjs4SXDc4TCbUohbFeTM4TRY9UAhwV2Ou8pjZT8zLadAmF_Qwhj_st8rxaVujIEz4pssnvPj0rHnpVOc_u4QBXW57eZE3ERFsU8o90WbQtskrFJj5td37Q-CDZhb_QTu4_pTF5qYDd3MFFWcCBL0AzSIMJ-G_hm_nyD7A&__tn__=-UC%2CP-R
https://web.facebook.com/NipitPhatthalung/?__cft__%5b0%5d=AZUYLjY4jOjs4SXDc4TCbUohbFeTM4TRY9UAhwV2Ou8pjZT8zLadAmF_Qwhj_st8rxaVujIEz4pssnvPj0rHnpVOc_u4QBXW57eZE3ERFsU8o90WbQtskrFJj5td37Q-CDZhb_QTu4_pTF5qYDd3MFFWcCBL0AzSIMJ-G_hm_nyD7A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895532?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895532?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 27 ส.ค. 2563 เวลา 12:55 น. 

เพื่อไทยแถลงสาเหตุไม่ร่วมลงชื่อญัตติขอแก้ไข รธน.อ านาจ ส.ว. 
 

 
 

เพื่อไทยแถลงการณ์ชี้แจงเหตุผล8ข้อ หลังมีมติพรรคไม่ร่วมลงชื่อในญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
อ านาจสมาชิกวุฒิสภา 
แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 

ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย มีมติไม่ร่วมลงชื่อในญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
อ านาจสมาชิกวุฒิสภา ในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 272 หรือการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาตาม มาตรา 269 การยกเลิกหน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาในเรื่องการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ตาม มาตรา 270 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือสภา
ผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตาม มาตรา 137 (2) หรือ (3) ตาม มาตรา 271 นั้น ขอชี้แจงว่า 

1. พรรคเพ่ือไทยเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหามากมายในแทบทุกหมวด รวมทั้งบทเฉพาะกาล ซึ่ง
รวมทั้งสิ้นมี 279 มาตรา หลายปัญหาโยงใยเกี่ยวข้องกันในหลายหมวด และหลายบทมาตรา แม้แต่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ที่ประกอบด้วยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรเกือบทุกพรรคก็มีความเห็นสอดคล้องต้องกันใน
เรื่องนี ้

2. พรรคเพ่ือไทยเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีขึ้นเพ่ือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมุ่งสืบทอด
ระบอบเผด็จการอ านาจนิยม โดยเห็นได้ชัดเจนจากบทบัญญัติในหลายมาตรา ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ต่างๆ ระบบเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การปฏิรูปประเทศ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเฉพาะกาล ระบบและกลไก
ที่กล่าวมามีแต่จะยิ่งเพ่ิมความขัดแย้ง ความอยุติธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน ความล้ม เหลวทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม เพราะไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่มีขึ้นเพ่ือปกป้อง รับฟัง และยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนอย่าง
แท้จริง พรรคได้ต่อสู้ วิพากษ์วิจารณ์ และรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ต้น จนสมาชิกของพรรคหลายคนถูก
ข่มขู่ คุกคาม ถูกเรียกไปปรับทัศนคติ และถูกด าเนินคดีนับไม่ถ้วน 
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3. พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ก็ไม่อาจจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การ
แก้ไขมาตราใดมาตราหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือหลายประเด็น ไม่สามารถท าให้รัฐธรรมนูญฉบับที่ออกแบบ
มาเช่นนี้กลายเป็นรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนได้ พรรคเพ่ือ
ไทยจึงเห็นว่า ในเบื้องต้นมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งที่ด ารงมากว่า 15 ปี และยุติระบอบเผด็จ
การอ านาจนิยม รวมถึงระบบรัฐราชการได้ นั่นคือ การสร้างกลไกให้ประชาชนเป็นผู้ร่างและให้ความเห็นชอบในร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งต้องท าทั้งฉบับ 

4. การให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และให้
ประชาชนทั้งประเทศลงประชามติจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะประชาชนจะเป็นผู้แก้ปัญหาต่างๆของประเทศด้วยตัว
เขาเอง ไม่ใช่พวกรัฐประหารที่ชอบอ้างว่าท าเพ่ือประชาชน แต่สิ่งนี้จะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และวุฒิสมาชิกอย่างน้อยอีก 84 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 พรรคเพื่อไทยจึง
ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 เพ่ือให้มี ส.ส.ร. และแก้ไขเงื่อนไขที่ท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แทบ
เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปตามปกติเช่นรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ 

5. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 ดังกล่าว พรรคเพ่ือไทยยกร่างตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562 และได้เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรคในขณะนั้นตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2562 โดยก าหนดว่าจะไม่
แก้ไขในหมวด 1 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นรัฐเดี่ยว การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคล ตลอดจนความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง หมวด 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์
พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการแก้ไขท้ังฉบับ เพราะพรรคเพื่อไทยเคยได้รับบทเรียนมาแล้ว ด้วยการถูกกล่าวหา 
และด าเนินคดีฐานล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอาจยังมีความ
พยายามที่จะอ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22 / 2555 ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต้องท าประชามติก่อน 
แม้ค าวินิจฉัยในส่วนนั้นจะไม่เก่ียวข้องกับประเด็นแห่งคดีก็ตาม ซึ่งจะยิ่งเสียเวลา และอาจมีการข่มขู่ คุกคาม โกง จนผล
ประชามติออกมาว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็เป็นได้ 

ด้วยเหตุนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดจึงเห็นพ้องต้องกันมาตั้งแต่นั้น หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และตัวแทนพรรค
ร่วมฝ่ายค้านก็ได้แสดงจุดยืนในประเด็นดังกล่าวมาเป็นระยะๆ ในโอกาสการจัดเวทีเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญของพรรคร่วม
ฝ่ายค้านในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมาโดยใช้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
256 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลัก 

6. ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ผู้แทน
พรรคเพ่ือไทยได้เสนอแนวคิดเรื่อง ส.ส.ร. และเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 ให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณา จนมีการแถลงข่าวของประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ว่า จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มี ส.ส.ร. ขึ้น และทางพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมกันในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยมีประเด็นว่าควรตัดข้อห้ามแก้ไขหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 
ออกไปหรือไม่ และควรเสนอขอแก้ไขเรื่องที่มาของวุฒิสภา และอ านาจของวุฒิสภา ตลอดจนมาตรา 279 ที่ให้ประกาศ 
ค าสั่ง และการกระท าของ ค.ส.ช. มีผลใช้บังคับต่อไปโดยให้ถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยหรือไม่ ซึ่งที่
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ประชุมเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่า ในเบื้องต้นควรเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 ตามร่างเดิมเพียงประเด็นเดียว
ก่อน และนัดวันยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า โดยขอให้ ส.ส.พรรคร่วม
ฝ่ายค้านร่วมลงชื่อเสนอญัตติ ซึ่งต่อมาก่อนยื่นญัตติ ส.ส.ของพรรคก้าวไกล จ านวน 21 คน ขอถอนชื่อออก โดยให้
เหตุผลว่าร่างแก้ไขมาตรา 256 ดังกล่าวมีการสงวนไม่แก้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ไว้ ทั้งๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมของ
พรรคก้าวไกลในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ประกอบด้วย หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ส.ส.รังสิมันต์ โรม และ อ.ปิ
ยะบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะกรรมาธิการฯ ของพรรคก้าวไกล  ได้เห็นชอบในร่าง
ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 และเปลี่ยนใจในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 

7. พรรคเพ่ือไทยขอเรียนว่า การด าเนินการของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยการให้มี ส.ส.ร. 
นั้น เป็นไปโดยสุจริต มุ่งหวังผลส าเร็จที่เป็นจริง จากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายให้เป็นโรดแมปของประเทศ เพ่ือมีกติกา
ใหม่ที่ทุกอย่างต้องจบที่กติกานี้ ซึ่งเป็นกติกาของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ไม่มีการสืบทอดอ านาจ 
หรือให้เผด็จการอ านาจนิยมและรัฐราชการครอบง าประชาชนและสังคมอีกต่อไป พรรคจึงเริ่มจากการขอความเห็นชอบ
จากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค จนปัจจุบันพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนก็เห็นด้วย และ
เรียกร้องให้มี ส.ส.ร. จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่บนหนทางยังมีอุปสรรคขวากหนามอีกมาก จึงต้องแสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่างให้มากที่สุด ใช้ความจริงใจ สุจริตใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันเป็นส าคัญ ขจัดความหวาดระแวงทั้ง
ปวงโดยมีพลังของพ่ีน้องประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียนช่วยกันผลักดันเกื้อหนุนประเทศก็จะมีทางออกที่สันติ และท า
ให้อ านาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงในที่สุด 

8. การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นอ่ืนๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะเรื่องอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา 
ที่มาของวุฒิสภา และ มาตรา 279 นั้น ล้วนแต่อยู่ในวิสัยที่จะร่วมปรึกษาหารือ และสร้างความเห็นพ้องร่วมกันต่อไปใน
ห้วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่การสนองความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ค านึงถึ งสภาพความเป็นจริง และปัจจัย
เกื้อหนุนที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ 

พรรคเพื่อไทยขอเรียนว่า ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงพรรคเพื่อไทย ในปัจจุบัน ทั้งพรรค 
ส.ส. สมาชิก และผู้สนับสนุน ถูกข่มเหงรังแกอย่างโหดเหี้ยม จากระบอบเผด็จการอ านาจนิยมมาอย่างต่อเนื่องนับครั้งไม่
ถ้วน แต่พวกเราก็อดทน อดกลั้น ยืนหยัดต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยและความถูกต้องอย่างไม่เคยย่อท้อ เราเจ็บปวดยิ่งกว่า
ใครทั้งสิ้น แต่เราก็หวังให้บ้านเมืองมีสันติสุข และใช้ระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงแก้ปัญหาความขัดแย้งและการบริหาร
ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีอนาคต มีความหวังที่เป็นจริงได้ มีความมั่นคง มีความสุข พรรคเพ่ือไทยต้องการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง ที่มีค าตอบเป็นรูปธรรมให้พ่ีน้องประชาชน และจะยืนเคียงข้างพ่ีน้องประชาชน
บนเส้นทางประชาธิปไตยตลอดไป พรรคเพ่ือไทย27 สิงหาคม พ.ศ.2563 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631619 

 

 

 

https://www.posttoday.com/politic/news/631619
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พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.41 น. 

พท.ย้ าจุดยืนแก้ม.256ตั้งส.ส.ร. ซัดก้าวไกลกลับใจขอถอนช่ือ 
พท.แถลงการณ์ย้ าจุดยืนแก้ 256 ตั้ง ส.ส.ร  ชี้ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นด้วยแต่ต้น ซัดก้าวไกลกลับใจขอถอนชื่อ
ก่อนยื่นญัตติ เชื่อพลังนักศึกษาเอาด้วยแนวทางเพื่อไทย โอดต่อสู้มาก่อนใครเจอเผด็จการข่มเหงสารพัด  

 
 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่รัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการ
พรรคเพ่ือไทย นายโภคิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย พร้อม ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ร่วมกันแถลงถึงแนว
ทางการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย โดยน.อ.อนุดิษฐ์ อ่านแถลงการณ์พรรคเพ่ือไทย ระบุว่า ตามที่ ส.ส.พรรคเพ่ือ
ไทย มีมติไม่ร่วมลงชื่อในญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจ ส.ว. ในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272นั้น 

ขอชี้แจงว่า 1. พรรคเพ่ือไทยเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีปัญหาแทบทุกหมวด รวมทั้งบทเฉพาะ
กาล  แม้แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ประกอบด้วยตัวแทนของพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎรเกือบทุกพรรคก็
มีความเห็นสอดคล้องต้องกันในเรื่องนี้   

2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้ึนเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 3. การสร้างกลไกให้ประชาชนเป็นผู้ร่างและให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งต้องท าท้ังฉบับ 
4.การให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และให้

ประชาชนทั้งประเทศลงประชามติจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่สิ่งนี้จะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง
ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และส.ว.อย่างน้อยอีก 84 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 พรรคเพื่อไทยจึงได้ยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 256 เพ่ือให้มี ส.ส.ร. และแก้ไขเงื่อนไขที่ท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แทบเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไป
ตามปกติเช่นรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ  

นอ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า 5. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 256 ดังกล่าว พรรคเพ่ือไทยยกร่างตั้งแต่
ก่อนการเลือกตั้งในเดือนมี.ค. 2562 และได้เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรคในขณะนั้นตั้งแต่กลางปี 2562 โดยก าหนด
ว่าจะไม่แก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นการแก้ไขทั้งฉบับ เพราะพรรคเพ่ือไทยเคยได้รับบทเรียน
มาแล้ว ด้วยการถูกกล่าวหา และด าเนินคดีฐานล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
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เป็นประมุข และอาจยังมีความพยายามที่จะอ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22 / 2555 ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับต้องท าประชามติก่อน   

เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวต่อว่า 6.ที่ผ่านมาที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดว่า ใน
เบื้องต้นควรเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 ตามร่างเดิมเพียงประเด็นเดียวก่อน และนัดวันยื่นญัตติต่อ
ประธานสภาในวันที่ 17 ส.ค. ช่วงเช้า ซึ่งต่อมาก่อนยื่นญัตติ ส.ส.ของพรรคก้าวไกล จ านวน 21 คน ขอถอนชื่อออก โดย
ให้เหตุผลว่าร่างแก้ไขมาตรา 256 ดังกล่าวมีการสงวนไม่แก้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 ไว้ ทั้งๆที่ผู้เข้าร่วมประชุมของ
พรรคก้าวไกลในวันที่ 13 ส.ค.ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคก้าวไกล เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรค
ก้าวไกล และนายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะกมธ.พิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรค
ก้าวไกล ได้เห็นชอบในร่างดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 13 ส.ค.  และเปลี่ยนใจในวันที่ 17 ส.ค.   

นอ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า 7. พรรคเพ่ือไทยขอเรียนว่าการด าเนินการของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันด้วยการให้มี ส.ส.ร. นั้น เป็นไปโดยสุจริต มุ่งหวังผลส าเร็จที่เป็นจริง จากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายให้เป็นโรด
แม็พของประเทศ เพ่ือมีกติกาใหม่ที่ทุกอย่างต้องจบที่กติกานี้ ซึ่งเป็นกติกาของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน ไม่มีการสืบทอดอ านาจ หรือให้เผด็จการอ านาจนิยมและรัฐราชการครอบง าประชาชนและสังคมอีกต่อไป 
พรรคจึงเริ่มจากการขอความเห็นชอบจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรค 

จนปัจจุบันพรรคร่วมรัฐบาลก็เห็นด้วย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนก็เห็นด้วย และเรียกร้องให้มี ส.ส.ร. จัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน  แต่บนหนทางยังมีอุปสรรคขวากหนามอีกมาก จึงต้องแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างให้มากที่สุด 
ใช้ความจริงใจ สุจริตใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันเป็นส าคัญ ขจัดความหวาดระแวงทั้งปวงโดยมีพลังของพ่ีน้อง
ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียนช่วยกันผลักดันเกื้อหนุนประเทศก็จะมีทางออกที่สันติ และท าให้อ านาจอธิปไตย
กลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงในที่สุด   

เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวต่ออีกว่า 8. การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นอ่ืนๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
โดยเฉพาะเรื่องอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ที่มาของวุฒิสภา และ มาตรา 279 นั้น ล้วนแต่อยู่ในวิสัยที่จะร่วม
ปรึกษาหารือ และสร้างความเห็นพ้องร่วมกันต่อไปในห้วงเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่การสนองความต้องการของฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง  โดยไม่ค านึงถึงสภาพความเป็นจริง และปัจจัยเกื้อหนุนที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792117 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75710 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/177964 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://tna.mcot.net/politics-520802 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/792117
http://www.thaipost.net/main/detail/75710
https://siamrath.co.th/n/177964
https://tna.mcot.net/politics-520802
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27 สิงหาคม 2563 13:27 น.    

"อุดม" ประกาศเมินร่วมแก้ รธน. ชี้ต้องยึดกลไก ม.256 ย้ า สสร. ควรมีผู้เชี่ยวชาญ ปัดสวะ 
ส.ว.เลือกนายกฯ มาจากค าถามพ่วงชอง สนช. 
 

 
 

วันที่ 27 ส.ค.63 นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการเสนอญัตติแก้ไขมาตรา 
256 เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269 - 272 เกี่ยวกับ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลว่า การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญตามหลักการต้องท าตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 วางหลักการไว้ว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะต้องยากกว่ากฎหมายทั่วไป ต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 รวมถึงการเห็นชอบในวาระท่ี 3 
ต้องมีเสียงพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือไม่มีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
และบางประเด็นอาจจะต้องท าประชามติ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะต้องค านึงถึงจ านวนเสียงและ
ความต้องการของสังคมดว้ย 

นายอุดม กล่าวว่า หลักการที่ก าหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ยากกว่ากฎหมายปกติเป็นเรื่องธรรมดาของ
รัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องใช้เสียงถึง 2 ใน 3 เพียงแต่รัฐธรรมนูญปี 2560 วางมาตรการว่า
นอกจากจะต้องมีเสียงข้างมากแล้ว จะต้องมีเสียงส.ว.ที่เพ่ิมมากข้ึนมาเป็นองค์ประกอบด้วย จึงเป็นที่มาของปัญหาที่อาจ
มองว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องขอให้ ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง 250 คน ให้ความเห็นชอบด้วย 84 เสียง การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงจะผ่าน แต่การแก้ไขในทางความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกัน แต่ที่ก าหนดให้กา รแก้ไข
รัฐธรรมนูญยากกว่าในอดีต เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ก าหนดให้การแก้ไขอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
อย่างเดียว เป็นเหตุที่ท าให้เกิดความปั่นป่วนในระบบการเมือง จนเกิดการเดินขบวนประท้วง เกิดความขัดแย้งในสังคม 

หากจะให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ จึงเห็นว่า ส.ว.มีความจ าเป็นเข้ามาร่วมด้วย แต่ ส.ว. ที่ว่านี้ไม่ใช่ 250 คน 
ในบทเฉพาะกาล แต่เป็นตามบททั่วไป คือ ส.ว.ตามมาตรา 108 ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจากกระบวนการเลือก
กันเอง ส่วน ส.ว. 250 คนเป็นสิ่งที่ คสช. ขอมาตามบทเฉพาะกาลระยะเวลา 5 ปี เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมความ
ยากล าบากที่เกิดขึ้น มาจากความยากล าบากของบทเฉพาะกาล ไม่ใช่ความยากล าบากในสภาพปกติ ซึ่ง ส.ส. ในสภา

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/948b3a811649d1834c7dc5f5e95aa020c68f443ff375a5a34f2712e7b3d73cee.jpg?itok=DTCQ0mNA
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ผู้แทนราษฎร เห็นไปในท านองว่า แค่เสียงข้างมากในรัฐสภาก็พอแล้ว เนื่องมีความรู้สึกว่า อยากให้การแก้รัฐธรรมนูญ
แม้จะยากกว่าปกติ แต่ก็ไม่อยากจะให้ยากมาก ซึ่งเป็นความเห็นที่อาจจะเห็นต่างกันได้ 

เมื่อถามว่าการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นายอุดม กล่าวว่า เรื่อง
นี้ขึ้นอยู่กับแนวคิด เพราะคนที่เสนอให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีเหตุผลที่มา 2 ประการคือ 1. การร่าง
รัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหา 200 ถึง 300 มาตรา ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขมาตราใดมาตราหนึ่งแล้วเพียงพอ อาจจะจ าเป็นต้อง
เชื่อมโยงมาตราอ่ืนๆ จึงท าให้เห็นว่า หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ควรจะดูทั้งหมด 2. สิ่งที่พูดกันมากในคณะกรรมาธิการ 
คือต้องการเห็นรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนจริงๆ มาจากคนที่ประชาชนให้ความเห็นชอบ ไม่ใช่เพียงกลุ่มคน ซึ่งเป็น
เรื่องความคิดทางการเมืองที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ 

นายอุดม กล่าวว่า ที่ผ่านมาก็เคยมีรัฐธรรมนูญที่มาจาก ส.ส.ร. ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง แต่ความม่ันคงและความ
เสถียรของรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีที่มาจากใคร แต่ก็ท าให้มีความรู้สึกมั่นใจ มากกว่าเอากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมาแต่งตั้ง แต่ในความเป็นจริงคนที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญในเชิงเทคนิค ต้องยอมรับว่าการร่างกฎหมายให้มีการความ
ชัดเจนสอดคล้องกับสังคมต้องการ ไม่ให้ขัดแย้งด้วยกันเอง จึงจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทั้งเรื่องการใช้ภาษา การ
เข้าใจที่มาเพ่ืออธิบายเหตุผล อาศัยความต้องการอย่างเดียวของประชาชนไม่ได้ ต้องอาศัยความต้องการ บวกกับเทคนิค 
จึงเห็นควรให้มีสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญใน สสร. หรืออาจจะต้องมีคณะกรรมาธิการยกร่างไปดูในรายละเอียดก่อนเสนอต่อ 
ส.ส.ร. และเสนอสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วมร่างด้วยหรือเป็นผู้เข้ามาให้ข้อมูล 

นายอุดม กล่าวยืนยันว่า ตนประกาศต่อสาธารณะว่าจะไม่ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาด าเนินการยกร่าง ก็ไม่สามารถก าหนดได้ดั่งใจว่าจะได้สิ่งที่ยกร่างได้ทั้งหมด แต่ก็ต้องรับฟังบุคคลอ่ืน ทั้งฟัง
คณะกรรมการด้วยกัน ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ที่มาแสดงความเห็นทางการเมือง จึงคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่บุคคลซึ่งเคย
ยกร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว จะตอบรับง่ายๆ เพราะว่าร่างที่ออกมามีท้ังคนชมและคนต าหนิ จึงเป็นเรื่องที่ล าบากใจส าหรับ
คนที่จะเข้ามาเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 เนื่องจากเป็น
บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คนที่เคยท ารัฐธรรมนูญฉบับก่อน ก็รู้สึกว่ารัฐธรรมนูญที่ยกร่างมามีเหตุผล หากมาร่วมแก้ไข ก็
รู้สึกว่าลบล้างเหตุผลที่เคยร่างมา 

นายอุดม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก็น าส่วนดีๆ ของรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เข้ามา ส่วนสิ่งที่
ก าหนดขึ้นมาใหม่เนื่องจากบริบทที่เกิดขึ้น เช่นกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให้แก้ไขยากขึ้นเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญปี 2550 เกิดความวุ่นวายจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหลักการส าคัญบางเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันจน
อาจเกิดความแตกแยก แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพแทบจะไม่มีประเด็นอะไรที่ท าให้เห็นต่างกัน เพราะคงไม่มีใครอยากจะ
ลดทอนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในทางตรงข้ามอยากเพ่ิมให้มีมากขึ้น แต่ที่มีการถกเถียงกันคือน่าจะ
เกี่ยวกับสถาบันทางการเมือง ซึ่งถกเถียงกันทุกยุคทุกสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในขณะนั้น  

เมื่อถามว่าหาก ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจะวนกลับไปที่นักการเมือง นายอุดม กล่าวว่า เป็นเรื่อง
ธรรมดา หากนึกถึงการท างานที่เป็นหลักฐานการเมืองระบอบประชาธิปไตย สะท้อนการยอมรับความคิดเห็ นที่
หลากหลาย แต่คงไม่ง่ายที่จะหาข้อสรุปที่ยุติและลงตัว หากจะมี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ก็คงจะเป็นความ
ยุ่งยากของสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพราะคงไม่ได้มาในแนวทางความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพราะต่างคนต่างมีความรู้สึกความต้องการที่หลากหลายจนหาข้อสรุปได้ยาก ซึ่งเคยมีทั้งถึงขั้นวอร์ค
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เอ้าท์ ลาออก หากเห็นไม่ตรงกันก็ต้องลงมติ ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาโดยตลอดว่าไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ แต่
ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก ซึ่งดูได้จากการเมืองที่ออกมา 

เมื่อถามว่าคาดการณ์ระยะเวลาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร. ไว้อย่างไร นายอุดม กล่าวว่า หาก
ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จะต้องมีการก าหนดระยะเวลาไว้อยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้เวลายืดยาวมากอาจจะเป็น 240 หรือ 120 
วัน ก็แล้วแต่ ตามที่ผู้ที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะด าเนินการ 

เมื่อถามว่าปัญหาในบทเฉพาะกาล นายอุดม กล่าวว่า จะบอกว่าไม่ใช่ กรธ. ยกร่าง ก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปาก 
แต่ย้ าว่าอะไรที่อยู่ในบททั่วไปและบทเฉพาะกาล ต่างมีที่มาที่ไปทั้งนั้น อย่างกรณีที่บอกให้ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ก็
เป็นค าถามพ่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ขอให้ไปท าประชามติ จึงออกมาเป็นมาตรา 272 ส่วนการก าหนดให้ 
ส.ว.บทเฉพาะกาลมี 250 คน ก็เป็นสิ่งที่ คสช.เสนอมา ส่วน กรธ. ก็เสนอให้ 50 คน มาจากการเลือกกันเอง ย้ าว่า กรธ.
ไม่ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญตามใจตัวเองทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177952 
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27 สิงหาคม 2563 1:48 pm 

“อุดม” ประกาศไม่ขอร่วมยกร่าง รธน. ฉบับใหม่ 
 
 
 

 
 

รัฐสภา 27 ส.ค.-  “อุดม” ประกาศไม่ขอร่วมยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ แจงท่ีให้มีเสียง ส.ว. ร่วมโหวตแก้ รธน. มาจาก
ปัญหาในอดีต ที่มีความพยายามใช้เสียงข้างมากแก้ รธน.  รับ ยกร่างเองก็ไม่ได้ดั่งใจทั้งหมด เพราะต้องรับฟัง
ความเห็นทุกภาคส่วน 

นายอุดม รัฐอมฤต อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึง กรณีที่จะมีการเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ง่ายขึ้น ว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ต้องก าหนดให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็น
กติกาหลักของประเทศท าได้ยาก และเป็นเหมือนกันทั่วโลก และที่ยกร่างก าหนดให้ต้องมีเสียง ส.ว.ในการลงมติ ก็มา
จากปัญหาในอดีต ที่มีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 โดยใช้เสียงข้างมากในสภาฯ เพียงอย่างเดียว จนท าให้เกิด
ความปั่นป่วน ประท้วงกัน จึงเห็นว่าเพ่ือความสมานฉันท์ จึงควรมีเสียงของ ส.ว.เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงมติ 

นายอุดม กล่าวว่า เท่าที่ฟังเหตุผลที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 และมีให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็เพราะต้องการให้ได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน ส่วนตัวเห็นว่าการแ ก้ไข
รัฐธรรมนูญควรต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน เพราะมีหลายมาตราเกี่ยวโยงกัน  อย่างไรก็ตาม การที่มี ส.ส.ร.จากประชาชน
มายกร่างรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้เป็นหลักประกัน ว่ารัฐธรรมนูญจะมีความมั่นคง  เห็นได้จากรัฐธรรมนูญ ปี 40 และ 50 
เพราะในความเป็นจริง คนที่มายกร่าง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ดังใจที่ตัวเองอยากได้ทั้งหมด ท้ายที่สุดก็ต้องรับฟังคน
อ่ืน    

“ผมเป็นคนหนึ่งที่ขอประกาศเลย ว่าจะไม่ขอกลับเข้ามาร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ยิ่งในสภาพที่การเมือง
เป็นแบบนี้ มีความเห็นแตกต่างหลากหลาย การยกร่างรัฐธรรมนูญล าบากมาก  ผมไม่เอาแน่นอน เพราะท่ีเราร่างมา เรา
ก็มีความรู้สึก ว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น เวลาจะร่างใหม่บนพ้ืนฐานของคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเดิม แล้วจะมา
บอกว่าให้คนที่เคยร่างเดิมมายกร่าง มันจะเป็นไปได้อย่างไร” นายอุดม กล่าว นอกจากนี้ นายอุดม ยังเห็นว่า  หากจะมี 
ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ก็จะเป็นความยุ่งยากของสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพราะจะมีความคิดที่หลากหลาย หา
ข้อสรุปได้ยาก  และเห็นว่าใน ส.ส.ร.ชุดใหม่ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และรู้เทคนิคการเขียน กฎหมายเข้ามามี
ส่วนร่วม   .- ส านักข่าวไทย  
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-520749 
  

https://tna.mcot.net/politics-520749
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วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 13.58 น. 

 ‘อุดม’ไขข้องใจ! โจทย์หินแก้ รธน.กลไก ม.256 ลั่นไม่ร่วมสังฆกรรมร่วมยกร่างรอบใหม่ 
 

 
 

 “อุดม” ชี้หากแก้ รธน. ต้องเป็นตามกลไก ม.256 แนะ “ส.ส.ร.” ควรมีผู้เชี่ยวชาญมายกร่างด้วย ประกาศไม่
ยกร่าง รธน. อีกแล้ว เพราะเคยมีส่วนได้เสีย ย้ า กรธ. จัดท าร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ ท าตามความต้องการของตัวเอง
ทั้งหมด รับ ส.ว.เลือกนายกฯ มาจากค าถามพ่วง “สนช.” 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการเสนอญัตติ
แก้ไขมาตรา 256 เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเสนอให้ยกเลิกมาตรา 269 ถึง 272 เกี่ยวกับ ส.ว.ตามบทเฉพาะ
กาลว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามหลักการต้องท าตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 256 วางหลักการไว้ว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องยากกว่ากฎหมายทั่วไป ต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 รวมถึงการเห็นชอบใน
วาระที่ 3 ต้องมีเสียงพรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล หรือไม่มีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 และบางประเด็นอาจจะต้องท าประชามติ ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะต้องค านึงถึงจ านวน
เสียงและความต้องการของสังคมด้วย 

นายอุดม กล่าวว่า หลักการที่ก าหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ยากกว่ากฎหมายปกติเป็นเรื่องธรรมดาของ
รัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องใช้เสียงถึง 2 ใน 3 เพียงแต่รัฐธรรมนูญปี 2560 วางมาตรการว่า 
นอกจากจะต้องมีเสียงข้างมากแล้ว จะต้องมีเสียงส.ว.ที่เพ่ิมมากข้ึนมาเป็นองค์ประกอบด้วย จึงเป็นที่มาของปัญหาที่อาจ
มองว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องขอให้ ส.ว.มาจากการแต่งตั้ง 250 คน ให้ความเห็นชอบด้วย 84 เสียง การแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจึงจะผ่าน แต่การแก้ไขในทางความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกัน แต่ที่ก าหนดให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญยากกว่าในอดีต เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ก าหนดให้การแก้ไขอาศัยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
อย่างเดียว เป็นเหตุที่ท าให้เกิดความปั่นป่วนในระบบการเมือง จนเกิดการเดินขบวนประท้วง เกิดความขัดแย้งในสังคม 
หากจะให้สังคมเกิดความสมานฉันท์ จึงเห็นว่า ส.ว.มีความจ าเป็นเข้ามาร่วมด้วย แต่ ส.ว. ที่ว่านี้ ไม่ใช่ 250 คน ในบท
เฉพาะกาล แต่เป็นตามบททั่วไป คือ ส.ว.ตามมาตรา 108 ที่เป็นตัวแทนของประชาชนจากกระบวนการเลือกกันเอง 
ส่วน ส.ว. 250 คนเป็นสิ่งที่ คสช. ขอมาตามบทเฉพาะกาลระยะเวลา 5 ปี เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมความยากล าบากท่ี
เกิดขึ้น มาจากความยากล าบากของบทเฉพาะกาล ไม่ใช่ความยากล าบากในสภาพปกติ ซึ่ง ส.ส. ในสภาผู้แทนราษฎร 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

43 

 

เห็นไปในท านองว่า แค่เสียงข้างมากในรัฐสภาก็พอแล้ว เนื่องมีความรู้สึกว่า อยากให้การแก้รัฐธรรมนูญแม้จะยากกว่า
ปกติ แต่ก็ไม่อยากจะให้ยากมาก ซึ่งเป็นความเห็นที่อาจจะเห็นต่างกันได้ 

นายอุดม กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรื่องนี้ข้ึนอยู่
กับแนวคิดเพราะคนที่เสนอให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีเหตุผลที่มา 2 ประการคือ 1. การร่างรัฐธรรมนูญที่มี
เนื้อหา 200 ถึง 300 มาตรา ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขมาตราใดมาตราหนึ่งแล้วเพียงพอ อาจจะจ าเป็นต้องเชื่อมโยงมาตรา
อ่ืนๆ จึงท าให้เห็นว่า หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ควรจะดูทั้งหมด 2. สิ่งที่พูดกันมากในคณะกรรมาธิการ คือต้องการเห็น
รัฐธรรมนูญมาจากประชาชนจริงๆ มาจากคนที่ประชาชนให้ความเห็นชอบ ไม่ใช่เพียงกลุ่มคน ซึ่งเป็นเรื่องความคิดทาง
การเมืองที่ไม่อาจก้าวล่วงได้ 

นายอุดม กล่าวว่า ที่ผ่านมาก็เคยมีรัฐธรรมนูญที่มาจาก สสร. ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง แต่ความมั่นคงและความ
เสถียรของรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า มีที่มาจากใคร แต่ก็ท าให้มีความรู้สึกมั่นใจ มากกว่าเอากลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมาแต่งตั้ง แต่ในความเป็นจริงคนที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญในเชิงเทคนิค ต้องยอมรับว่าการร่างกฎหมายให้มีการความ
ชัดเจนสอดคล้องกับสังคมต้องการ ไม่ให้ขัดแย้งด้วยกันเอง จึงจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทั้งเรื่องการใช้ภาษา การ
เข้าใจที่มาเพ่ืออธิบายเหตุผล อาศัยความต้องการอย่างเดียวของประชาชนไม่ได้ ต้องอาศัยความต้องการ บวกกับเทคนิค 
จึงเห็นควรให้มีสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญใน สสร. หรืออาจจะต้องมีคณะกรรมาธิการยกร่างไปดู ในรายละเอียดก่อนเสนอต่อ 
สสร. และเสนอสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วมร่างด้วยหรือเป็นผู้เข้ามาให้ข้อมูล 

นายอุดม กล่าวด้วยว่า ขอประกาศต่อสาธารณะว่า จะไม่ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว หากจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามาด าเนินการยกร่าง ก็ไม่สามารถก าหนดได้ดั่งใจว่า จะได้สิ่งที่ยกร่างได้ทั้งหมด แต่ก็ต้องรับฟังบุคคลอ่ืน ทั้งฟัง
คณะกรรมการด้วยกัน ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ที่มาแสดงความเห็นทางการเมือง จึงคิดว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บุคคลซึ่งเคย
ยกร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว จะตอบรับง่ายๆ เพราะว่า ร่างที่ออกมามีทั้งคนชมและคนต าหนิ จึงเป็นเรื่องที่ล าบากใจ
ส าหรับคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเฉพาะบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คนที่เคยท ารัฐธรรมนูญฉบับก่อน ก็รู้สึกว่ารัฐธรรมนูญที่ยกลากมามีเหตุผล หาก
มาร่วมแก้ไข ก็รู้สึกว่า ลบล้างเหตุผลที่เคยร่างมา 

นายอุดม กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ก็น าส่วนดีๆ ของรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 มา ส่วนสิ่งที่ก าหนด
ขึ้นมาใหม่เนื่องจากบริบทที่เกิดขึ้น เช่นกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให้แก้ไขยากขึ้นเนื่องจากรัฐธรรมนูญ
ปี 2550 เกิดความวุ่นวายจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหลักการส าคัญบางเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันจนอาจเกิด
ความแตกแยก แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพแทบจะไม่มีประเด็นอะไรที่ท าให้เห็นต่างกัน เพราะคงไม่มีใครอยากจะลดทอน
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในทางตรงข้ามอยากเพ่ิมให้มีมากขึ้น แต่ที่มีการถกเถียงกันคือน่าจะเกี่ยวกับ
สถาบันทางการเมือง ซึ่งถกเถียงกันทุกยุคทุกสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในขณะนั้น 

“หาก ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจะวนกลับไปที่นักการเมือง ก็เป็นเรื่องธรรมดา หากนึกถึงการท างานที่
เป็นหลักฐานการเมืองระบอบประชาธิปไตย สะท้อนการยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย แต่คงไม่ง่ายที่จะหาข้อสรุปที่
ยุติและลงตัว หากจะมี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ก็คงจะเป็นความยุ่งยากของสังคมอีกครั้งหนึ่ง เพราะคงไม่ได้มา
ในแนวทางความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เพราะต่างคนต่างมี
ความรู้สึกความต้องการที่หลากหลายจนหาข้อสรุปได้ยาก ซึ่งเคยมีทั้งถึงขั้นวอร์คเอ้าท์ ลาออก หากเห็นไม่ตรงกันก็ต้อง



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

44 

 

ลงมติ ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาโดยตลอดว่าไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ แต่ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมาก ซึ่งดูได้
จากการเมืองที่ออกมา” นายอุดม กล่าว 

นายอุดม กล่าวอีกว่า ส่วนการคาดการณ์ระยะเวลาจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย ส.ส.ร. นั้น หากต้องร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ จะต้องมีการก าหนดระยะเวลาไว้อยู่แล้ว เพ่ือไม่ให้เวลายืดยาวมากอาจจะเป็น 240 หรือ 120 วัน ก็
แล้วแต่ ตามท่ีผู้ที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะด าเนินการ ขณะที่ปัญหาในบทเฉพาะกาล จะบอกว่าไม่ใช่ กรธ. ยกร่าง ก็
ไม่สามารถพูดได้เต็มปาก อะไรที่อยู่ในบททั่วไปและบทเฉพาะกาล ต่างมีที่มาที่ไปทั้งนั้น อย่างกรณีที่บอกให้ ส.ว.เลือก
นายกรัฐมนตรี ก็เป็นค าถามพ่วงที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ขอให้ ไปท าประชามติ จึงออกมาเป็นมาตรา 272 
ส่วนการก าหนดให้ ส.ว.บทเฉพาะกาลมี 250 คน ก็เป็นสิ่งที่ คสช.เสนอมา ส่วน กรธ. ก็เสนอให้ 50 คน มาจากการเลือก
กันเอง ย้ าว่า กรธ.ไม่ได้ยกร่างรัฐธรรมนูญตามใจตัวเองทั้งหมด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514448 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895441?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
  

https://www.naewna.com/politic/514448
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895441?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895441?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.32 น. 

"สุทิน"ชี้พท. ขึงมาตรา 272 เป็นไม ้2 หาก ส.ส.ร. เพลี่ยงพล้ า 
“สุทิน” ชี้เพื่อไทยรอใช ้ม.272 เป็นไม้2 หากส.ส.ร.เพลี่ยงพล้ า ด้าน “โภคิน” ระบุริบอ านาจส.ว.อยู่ในรายงานกมธ. 
ศึกษาแก้รธน.อยู่แล้ว ห่วงเจอส.ส.ฝ่ายรัฐบาล-ส.ว.ขวาง ส่วน“วัฒนา”ชี้ ส.ส.เพื่อไทยลงชื่อยื่นญัตติซ้ าผิด
กฎหมาย   
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่รัฐสภานายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(ประธานวิปฝ่ายค้าน) แถลงว่า ในประเด็นการให้ความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 272 ที่ผ่านมา มีความเข้าใจที่อาจจะไขว้เขวอยู่ว่าเราไม่ร่วมปิดสวิทช์ ส.ว. ถ้าแปลตามความเข้าใจธรรมดาก็คือ
เราไม่ยอมแก้ไขในส่วนที่ต้องไปตัดอ านาจ ส.ว. ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เรายืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยเราเห็นว่า
การคงไว้ซึ่งอ านาจของ ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย  

เรามีความเห็นว่าให้ ส.ส.ร.แก้ เพราะ ส.ส.ร. คือข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม เราตอบสนองผู้ชุมนุมที่อยากได้ 
ส.ส.ร.มาเขียนรัฐธรรมนูญ  เมื่อเรายื่นตั้ง ส.ส.ร.แล้วก็ต้องเคารพให้เขาเป็นคนตัดอ านาจ ส่วนจะตัดเมื่อไรก็เมื่อมี ส.ส.ร.
แล้วเราจะเริ่มรณรงค์ผลักดันเรื่องนี้ทันที ถ้าส.ส.ร. มีท่าทีไม่ตัดซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ เราก็พร้อมที่จะเดินหน้าใช้มาตรา 272 
ขึ้นมายื่นได้ในขณะนั้น เป็นความเห็นต่างกับพรรคก้าวไกลเพียงว่าให้ใครเป็นคนตัดอ านาจ ส.ว. ให้ใครไปปิดสวิทช์ เรา
อยากจะปิดทันทีแต่ต้องรอ ส.ส.ร.   

“เรายังคิดด้วยว่ามาตรา 272 ควรจะเป็นไม้ 2   มาตรา 256 ควรจะเป็นไม้ 1 ให้เดินหน้าไป ถ้าเกิดอุบัติเหตุกับ
ไม้ 1 คือ ส.ส.ร.เพลี่ยงพล้ าไม่ผ่านเราก็คิดว่าจะต้องหยิบเอาไม้ 2 คือรายมาตราขึ้นมาใช้แทน ขอให้มันเป็นโอกาสต่ออีก
จังหวะหนึ่ง  สิ่งส าคัญที่สุดเรามีความเชื่อของเราเองว่าถ้าเรายื่นแก้ไข 272 ขณะนี้ เราประเมินว่าโอกาสที่จะผ่านหรือ 
ส.ว.จะยกมือให้ผ่านมันเป็นไปได้ยาก เมื่อเราประเมินว่า ส.ว.จะไม่ผ่านให้เราก็เลือกเดินในทางที่ปลอดภัย เราจะเซฟเอา 
272 ไว้ใช้ในโอกาสที่เหมาะสม ดีกว่าจะตกทันทีและเสียโอกาสที่จะยื่นอีกในสมัยประชุมนี้”นายสุทิน กล่าว   

ด้านนายโภคิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ความจริงแล้วร่างมาตรา 272 ทางเราก็ได้
ยกร่างแล้วก็ปรับปรุงเป็นเอกสารอยู่ในคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แล้ว และการที่ที่ประชุม ส.ส.พรรคเพ่ือไทยยังไม่อยากไปลงชื่อในประเด็นอ่ืน
นอกจาก ส.ส.ร. เพราะอยากให้ ส.ส.ร.เดินไปได้ จนประสบความส าเร็จ จากนั้นเราจะแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นอ่ืนๆ 
ต่อไป ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ท าได้ และได้ปรึกษาหารือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด ส่วนประเด็นของ ส.ว.ก็มาหารือกันให้
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เหมาะสมไปทีละเรื่องทีละประเด็น สิ่งที่เรากังวลผู้ที่จะต้องร่วมมือกับเราคือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล หรือส.ว.ก็ดีเขาจะเกิด
ความไม่สบายใจหรือหวาดระแวงได้ เราต้องการประชาธิปไตยและให้เผด็จการอ านาจนิยมที่ครอบง าประเทศหมดไป 
แต่จะเดินอย่างไรให้เป็นผลส าเร็จมากกว่าท าไปแล้วเกิดข้อขัดข้องหรือติดขัดเท่านั้นเอง   

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพ่ือไทย และรองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ  กล่าวว่า  การเสนอญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมของ
รัฐธรรมนูญ ก าหนดไว้ว่า ส.ส.ต้องลงชื่อไม่ต่ ากว่า 1 ใน 5 หรือ 100 คน ซึ่ง ส.ส.100 คนอยู่ในฐานะเป็นผู้เสนอญัตติ
ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อ ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยเซ็นชื่อเสนอญัตติในมาตรา 256 โดยการตั้ง ส.ส.ร.แล้ว ถ้าไปเซ็นชื่อเสนอญัตติ
อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันมันก็ผิดกฎหมายเป็นการเสนอญัตติซ้ า ซึ่งจะมีผลในทางกฎหมายท าให้ญัตติเดิมตกไปหรือมีผล
ทางกฎหมายที่ต้องตีความ  ตนจึงได้เสนอต่อที่ประชุมว่าไปเซ็นญัตติที่มีลักษณะเดียวกันอีกไม่ได้ เรื่องของการเสนอ
ญัตติซ้ ามันเหมือนกับการฟ้องซ้ า จะฟ้องอีกไม่ได้ เมื่อเสนอแก้ทั้งฉบับแล้วจะไปเซ็นแก้ในเรื่องเดียวกันเป็นรายมาตรา
ไม่ได้ยกเว้น ญัตติที่เสนอเดิมทั้งฉบับจะผ่านวาระ 3 ไปแล้ว ค่อยมาเสนอใหม่ เป็นเหตุผลที่ตนมีความเห็นว่า ส.ส.เพ่ือ
ไทยไปลงชื่อเพ่ือขอแก้ไขในประเด็นแยกย่อยอีกไม่ได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/792131
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 - 14:15 น. 

“ปิยบุตร” ยัน ยื่นตั้ง ส.ส.ร. ไปพร้อมแก ้ม.272 ได้ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเมืองใดๆ 

 

 
 

 “ปิยบุตร” ยัน ยื่นแก้ม.256 ตั้งส.ส.ร. ไปพร้อมกับย่ืนแก้ ม.272 ได้ ชี้ ส่วนตัวเห็นว่าต้องเสนอรูปแบบความเป็นไป
ได้ใหม่ๆ ให้ทดลอง เชื่อ มองในฐานะคนนอก “ก้าวไกล” ไม่ได้ขัดแย้งกับ “เพื่อไทย” แค่คิดต่างกัน แต่ละพรรคมี
อิสระในตัวเอง 

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า กล่าวว่า เหตุผล
ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่า 1.ต้องมีส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ต้องจ ากัดว่า ห้ามแก้หมวดใด 
หมวดหนึ่ง ให้ท าใหม่ท้ังฉบับ ภายใต้กรอบการเป็นรัฐเดี่ยวภายใต้หลักการและราชอาณาจักร ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.ระหว่างทางที่รอการพิจารณาในสภาฯว่าจะได้ส.ส.ร.เมื่อไหร่ เราสามารถเสนอ
เข้าไปคู่ขนานได้ คือ การเสนอญัตติเพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 ซึ่งเป็นการปิดสวิตช์ส.ว. รวมทั้งการยกเลิก
มาตรา 279 ที่รับรองประกาศ การกระท าของคณะรัฐประหารก่อนหน้านี้ เหตุที่ต้องเสนอคู่ขนาน เพราะว่ากว่าจะมีส
สร.กว่าจะแก้ไข จนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้น อาจใช้เวลาถึง 1-2 ปี หากเกิดอุบัติเหตุการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ ยุบ
สภาฯ โดยการยุบสภาฯจะไม่เกิดความหมายอะไร ถ้ายังมี 250 ส.ว. ที่ยังมีอ านาจไปเลือกนายกฯ จึงได้เสนอให้มีการปิด
สวิตช์ส.ว.ไปก่อน หากยังประสงค์จะมีสว.อีก ค่อยให้เข้ากลับมาตามช่องทางปกติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ซึ่งพล.อ.
ประยุทธ์ จะได้กลับมาเป็นนายกฯอย่างสง่างาม ไม่มีค าครหา ทั้งนี้ สว.หลายคนก็มีปฏิกิริยาที่จะยอมยกเลิกอ านาจ
ตัวเองตามมาตรา 272 บางคนก็ไปไกลยอมถึงขั้นให้ยกเลิก 250 ส.ว.ไปเลย ทั้งหมด ท าให้สถานการณ์ชุมนุมผ่อนคลาย 
คลี่คลายลง ลองนึกสภาพว่า ถ้าสิ่งที่พวกเขาเรียกร้อง ไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่เรื่องเดียว พวกเขาอาจยกระดับการ
ชุมนุม เราคาดเดาไม่ออกว่า ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นแบบใด เรื่องใดที่พอจะผ่อนคลายสถานการณ์ลงได้ ควรจะรีบท า 

เมื่อถามว่า ทางพรรคเพื่อไทย (พท.) มองว่าหนทางของก.ก.เป็นไปได้ยาก ที่ส.ว.จะปิดสวิตช์ตัวเอง และแรงจาก
การชุมนุมอาจไม่สามารถกดดันส.ว.ได้ นายปิยบุตรกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 จ าเป็นต้องได้รับเสียงโหวต1ใน3
จากสว. ไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดที่ไปกระทบประโยชน์คสช. หรือส.ว.ย่อมแก้ยากทุกเรื่อง เชื่อว่าพ่ีน้องประชาชน 
หรือแม้กระทั่งส.ส. ต่างตระหนักในเรื่องนี้ เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญยากมากหรืออาจเป็นไปได้ การจะแก้ได้หรือไม่ได้ 
อยู่ที่การกดดันนอกสภาฯ การกดดันนอกสภาฯที่ท ามาตลอด1เดือนที่ผ่านมา เป็นเหตุผลหลักที่ประเด็นการแก้
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รัฐธรรมนูญ ถูกน ากลับมาพูดถึงอีกครั้ง ท าให้รัฐบาลยอมขยับ เชื่อว่าถ้านอกสภาฯ ยังกดดันเรื่องให้ ยกเลิกส.ว. เป็นไป
ได้ที่ ส.ว.จะยอมเปลี่ยนใจ ถ้าบอกว่า ก าลังนอกสภาฯยังไม่เพียงพอ เชื่อว่า หากปล่อยไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนแรงลง คราวนี้
แม้แต่สสร.ก็จะไม่ได้ด้วย หรือแม้แต่การแก้ไขในสภาฯ ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกัน เขาอาจยอมในวาระ1 แต่อาจไป

เบี้ยวในวาระ3 ก็ได้  
เมื่อถามว่า พท.มองว่า ช่วงเวลานี้ อาจจะยังไม่เหมาะสม นายปิยบุตร กล่าวว่า เคารพการประเมินของแต่ละ

บุคคล ในส่วนตัวยังเห็นว่า การเมืองคือความเป็นไปได้ ต้องเสนอรูปแบบความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ทดลอง ถ้าเราคิดต่าง
จากกรอบเดิม เราก็จะบอกว่า แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ได้เลย ถ้าเรารู้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ได้ ต้องมีการกดดัน 
เมื่อมีการกดดัน สมาชิกสภาฯต้องใช้โอกาสนี้ ในการผลักดันใหม่ๆ ก็นึกภาพไม่ออก ถ้าวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 
272 ถ้าไม่ผ่าน ก็ไม่เป็นอะไร สว.ก็จะเสื่อมความชอบธรรมไปอีก ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรต่อร่างสว.เลย สงสัยท าไม
ไม่เสนอไปพร้อมกัน เสียหายทางการเมืองตรงไหน 

เมื่อถามว่า ความเห็นที่ต่างกันกับพรรคพท. จนอาจเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเอง นายปิย
บุตร กล่าวว่า ตอนนี้เป็นคนนอกแล้ว ไม่ทราบว่า เขาประชุมอะไรกันหรือมีความขัดแย้งอะไรกัน ในฐานะคนนอกที่มอง
เข้าไป เชื่อว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีอิสระต่อกัน มีความคิดแตกต่างหลากหลาย หากคิดเหมือนกันหมด คงเป็น
พรรคเดียวกันไปแล้ว ในเมื่อเป็นคนละพรรค ย่อมคิดแตกต่างกัน จึงได้มียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการขับเคลื่อน แตกต่างกัน 
ที่ผ่านมาคิดว่า บุคคล กรรมการบริหารพรรค ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร ยังท างานในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ส าหรับ
คนที่สนับสนุน บางคนอาจสนับสนุนเพื่อไทย บางคนสนับสนุนก้าวไกล ก็มีการถกเถียงกันบ้างทางโลกโซเชียล ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2324536 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2324536
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27 สิงหาคม 2563 2:51 pm 

“ปิยบุตร” มั่นใจเพื่อไทย-ก้าวไกล ไม่ขัดแย้ง 

 
 

รัฐสภา 27 ส.ค.-“ปิยบุตร” ม่ันใจ เพื่อไทย-ก้าวไกล ไม่ขัดแย้ง แค่เห็นต่าง หนุนแก้ รธน.ม.272 เชื่อ มวลชนมีพลัง
ให้ ส.ว.ปิดสวิตซ์ตัวเอง 

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกลมีความเห็น
ต่างในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของส.ว.จนถูกมองเป็นความขัดแย้งระหว่าง
พรรคฝ่ายค้าน ว่า ในฐานะคนนอกเชื่อว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีอิสระต่อกัน และมีความคิดแตกต่างกัน ย่อมคิด
แตกต่างกัน แต่ละพรรคจึงมียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการขับเคลื่อนแตกต่างกัน แต่ไม่ถือว่าเป็นความขัดแย้ง ยังท างานใน
ฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวมถึงคนที่สนับสนุนพรรคเพ่ือไทย หรือพรรคก้าวไกล ก็มีการถกเถียงกันบ้างทางโลกโซเชียล 
ก็เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย 

ส่วนที่พรรคเพ่ือไทยมองว่า จะให้ ส.ว.ปิดสวิตซ์ตนเองเป็นเรื่องยาก และยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้น นาย
ปิยบุตร กล่าวว่า ไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญประเด็นใดที่ไปกระทบประโยชน์ คสช. หรือ ส.ว.ย่อมแก้ยากทุกเรื่อง ดังนั้นการ
จะแก้ได้หรือไม่ได้ อยู่ที่การกดดันนอกสภาฯ ซึ่งการเคลื่อนไหวตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น
เหตุผลหลักที่ ท าให้รัฐบาลยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้นนอกสภาฯ ยังกดดันเรื่องให้ยกเลิก ส.ว. เป็นไปได้ที่ ส.ว.
จะยอมเปลี่ยนใจ แต่หากยังมองว่า แรงกดดันจากนอกสภาไม่เพียงพอ โดยไม่ท าอะไรในขณะนี้ เชื่อว่าแม้แต่ ส.ส.ร.ก็ไม่
สามารถตั้งได้ และแม้ว่าจะตั้ง ส.ส.ร.ได้ก็ไม่มีหลักประกันว่า รัฐบาลจะยอมในวาระ 2 และ 3 

นายปิยบุตร กล่าวว่า ตนเห็นว่า การเมืองคือความเป็นไปได้ ต้องเสนอรูปแบบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ซึ่งเชื่ อว่า
จะท าให้สถานการณ์ชุมนุมผ่อนคลายลง เพราะข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนอง แต่ในทางกลับกันเมื่อไม่ได้รับการ
ตอบสนอง อาจยกระดับการชุมนุม และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าท้ายที่สุดจะออกมาเป็นแบบใด ดังนั้น เมื่อมีแรงกดดัน
จากนอกสภา ส.ส.ต้องใช้โอกาสนี้ ในการผลักดัน .-ส านักข่าวไทย 

 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-520911 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-520911
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27 สิงหาคม 2563 14:58 น.   

"ปิยบุตร" ชี้แรงกดดันหนักนอกสภาฯ เหตุผลหลักแก้ รธน. 
 

 
 

"ปิยบุตร" ชี้แรงกดดันหนักนอกสภาฯเหตุผลหลักแก้รธน. ถูกน ากลับมาพูดถึงอีกครั้ง - ส.ว.ก็ต้านไม่ไหว ดักคอรัฐบาลอาจ
ยอมในวาระแรก แต่เบี้ยวในวาระ 3 ก็ได้ มอง "ก้าวไกล" ขัดแย้ง "พท." เรื่องปกติตามแนวทางปชต. 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลของการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเรามองว่า 1.ต้องมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่ต้อง
จ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใดหมวดหนึ่ง ให้ท าใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบการเป็นรัฐเดี่ยว ภายใต้หลักการ และราชอาณาจักร
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ2.ระหว่างทางที่รอการพิจารณาในสภาฯ ว่าจะได้
ส.ส.ร.เมื่อไหร่ เราสามารถเสนอเข้าไปคู่ขนานได้คือ การเสนอญัตติเพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 ซึ่งเป็นการ
ปิดสวิตช์ส.ว. รวมทั้งการยกเลิกมาตรา 279 ที่รับรองประกาศ การกระท าของคณะรัฐประหารก่อนหน้านี้ ซึ่งเหตุที่ต้อง
เสนอคู่ขนาน เพราะกว่าจะมีส.ส.ร. กว่าจะแก้ไขจนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นอาจใช้เวลา 1-2 ปี หากเกิดอุบัติเหตุ
การเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยุบสภาฯ ซึ่งการยุบสภาฯ จะไม่เกิดความหมายอะไรถ้า
ยังมี 250 ส.ว.ที่ยังมีอ านาจเลือกนายกฯ จึงเสนอให้มีการปิดสวิตช์ส.ว.ไปก่อน หากยังประสงค์จะมีส.ว.อีกก็ค่อยให้เข้า
กลับมาตามช่องทางปกติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 107 พล.อ.ประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกฯ อย่างสง่างาม ไม่มีค า
ครหา ทั้งนี้ ส.ว.หลายคนยอมยกเลิกอ านาจตัวเองตามมาตรา272 แต่บางคนก็ไปไกล ยอมถึงขั้นให้ยกเลิก 250 ส.ว.ไป
เลย ท าให้สถานการณ์ชุมนุมผ่อนคลาย คลี่คลายลง ดังนั้น ลองนึกสภาพว่า ถ้าสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องไม่ได้รับการ
ตอบสนองแม้แต่เรื่องเดียว พวกเขาอาจยกระดับการชุมนุม เราคาดเดาไม่ออกว่า ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นแบบใด เรื่อง
ใดที่พอจะผ่อนคลายสถานการณ์ลงได้ก็ควรรีบท า 

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคเพื่อไทยมองว่าแนวทางของพรรคก้าวไกลเป็นไปได้ยากที่ส.ว.จะปิดสวิตช์ตัวเอง และการ
ชุมนุมอาจไม่สามารถกดดันส.ว.ได้ นายปิยบุตรกล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จ าเป็นต้องได้รับเสียงโหวต 1 ใน 3 
จากส.ว. ไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดที่ไปกระทบประโยชน์คสช.หรือส.ว.ย่อมแก้ยากทุกเรื่อง เชื่อว่าพ่ีน้องประชาชน 
หรือแม้กระทั่งส.ส.ต่างตระหนักในเรื่องนี้ การจะแก้ได้หรือไม่ได้อยู่ที่การกดดันนอกสภาฯ การกดดันนอกสภาฯ ที่ท ามา

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/7b38e7a32f93bac57dbe0d46861ef59bb1038b4802360b85ee230c6c9516f302.jpeg?itok=gI7OFVQ6
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ตลอด1เดือนที่ผ่านมาเป็นเหตุผลหลักท่ีประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญถูกน ากลับมาพูดถึงอีกครั้ง ท าให้รัฐบาลยอมขยับ เชื่อ
ว่าถ้านอกสภาฯ ยังกดดันให้ยกเลิกส.ว. ก็เป็นไปได้ที่ ส.ว.จะยอมเปลี่ยนใจ แต่หากปล่อยไปเรื่อยๆ ก็จะอ่อนแรงลง 
คราวนี้แม้แต่ส.ส.ร.ก็จะไม่ได้ หรือแม้แต่การแก้ไขในสภาฯ ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่า เขาอาจยอมในวาระแรก แต่
อาจไปเบี้ยวในวาระ 3 ก็ได้ 

ส่วนความเห็นที่ต่างกับพรรคเพ่ือไทยอาจเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองหรือไม่นั้น นายปิย
บุตรกล่าวว่า ตอนนี้เป็นคนนอกแล้ว จึงไม่ทราบว่าเขาประชุมอะไรกัน หรือมีความขัดแย้งอะไรกัน ซึ่งในฐานะคนนอกที่
มองเข้าไปนั้นเชื่อว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีอิสระต่อกัน มีความคิดแตกต่างหลากหลาย หากคิดเหมือนกันหมดคง
เป็นพรรคเดียวกันไปแล้ว เมื่อเป็นคนละพรรคย่อมคิดแตกต่างกัน จึงมียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการขับเคลื่อนแตกต่างกัน ที่
ผ่านมาคิดว่า บุคคล กรรมการบริหารพรรค ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร ยังท างานในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่ส าหรับ
คนทีส่นับสนุนนั้น บางคนอาจสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย บางคนสนับสนุนพรรคก้าวไกล ก็มีการถกเถียงกันบ้างทางโลกโซ
เชียล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177978 
 
 
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/177978
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วันพฤหัสบดี ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.17 น. 

หอนหนัก‘ปิยบุตร’อ้างแรงกดดันผลักแก้ รธน. ปูด‘รัฐบาล’ฉลุยวาระแรกส่อหักวาระ3 
 

 
 

 “ปิยบุตร” ชี้แรงกดดันหนักนอกสภาฯเหตุผลหลัก “แก้รธน.”  ถูกน ากลับมาพูดถึงอีกครั้ง - ส.ว.ก็ต้านไม่ไหว 
ดักคอรัฐบาลอาจยอมในวาระแรก แต่เบี้ยวในวาระ 3 ก็ได้  มอง “ก้าวไกล” ขัดแย้ง “พท.” เรื่องปกติตามแนวทาง
ประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่รัฐสภา นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุผลของ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เรามองว่า 1.ต้องมีส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่ต้องจ ากัดว่าห้ามแก้หมวดใด
หมวดหนึ่ง ให้ท าใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบการเป็นรัฐเดี่ยว ภายใต้หลักการและราชอาณาจักรตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ2.ระหว่างทางที่รอการพิจารณาในสภาฯ ว่าจะได้ส.ส.ร.เมื่อไหร่ เราสามารถ
เสนอเข้าไปคู่ขนานได้คือ การเสนอญัตติเพ่ือยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 ซึ่งเป็นการปิดสวิตช์ส.ว. รวมทั้งการ
ยกเลิกมาตรา279 ที่รับรองประกาศ การกระท าของคณะรัฐประหารก่อนหน้านี้ ซึ่งเหตุที่ต้องเสนอคู่ขนานเพราะกว่าจะ
มีส.ส.ร. กว่าจะแก้ไขจนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นอาจใช้เวลา 1-2 ปี หากเกิดอุบัติเหตุการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ยุบสภาฯ ซึ่งการยุบสภาฯ จะไม่เกิดความหมายอะไรถ้ายังมี 250 ส.ว.ที่ยังมี
อ านาจเลือกนายกฯ จึงเสนอให้มีการปิดสวิตช์ส.ว.ไปก่อน หากยังประสงค์จะมีส.ว.อีกก็ค่อยให้เข้ากลับมาตามช่องทาง
ปกติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 107 พล.อ.ประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกฯ อย่างสง่างาม ไม่มีค าครหา ทั้งนี้ ส.ว.หลาย
คนยอมยกเลิกอ านาจตัวเองตามมาตรา272 แต่บางคนก็ไปไกล ยอมถึงขั้นให้ยกเลิก 250 ส.ว.ไปเลย ท าให้สถานการณ์
ชุมนุมผ่อนคลาย คลี่คลายลง  

“ลองนึกสภาพว่า ถ้าสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่เรื่องเดียว พวกเขาอาจยกระดับการชุมนุม 
เราคาดเดาไม่ออกว่า ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นแบบใด เรื่องใดที่พอจะผ่อนคลายสถานการณ์ลงได้ก็ควรรีบท า ” นายปิย
บุตร กล่าว  

ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคเพ่ือไทยมองว่าแนวทางของพรรคก้าวไกลเป็นไปได้ยากที่ส.ว.จะปิดสวิตช์ตัวเอง และการ
ชุมนุมอาจไม่สามารถกดดันส.ว.ได้ นายปิยบุตร กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 จ าเป็นต้องได้รับเสียงโหวต1ใน3
จากส.ว. ไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องใดที่ไปกระทบประโยชน์คสช. หรือส.ว. ย่อมแก้ยากทุกเรื่อง เชื่อว่าพ่ีน้องประชาชน 
หรือแม้กระทั่งส.ส.ต่างตระหนักในเรื่องนี้ การจะแก้ได้หรือไม่ได้อยู่ที่การกดดันนอกสภาฯ การกดดันนอกสภาฯ ที่ท ามา
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ตลอด1เดือนที่ผ่านมาเป็นเหตุผลหลักท่ีประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญถูกน ากลับมาพูดถึงอีกครั้ง ท าให้รัฐบาลยอมขยับ เชื่อ
ว่าถ้านอกสภาฯ ยังกดดันให้ยกเลิกส.ว. ก็เป็นไปได้ที่ ส.ว.จะยอมเปลี่ยนใจ แต่หากปล่อยไปเรื่ อยๆ ก็จะอ่อนแรงลง 
คราวนี้แม้แต่ส.ส.ร.ก็จะไม่ได้ หรือแม้แต่การแก้ไขในสภาฯ ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่า เขาอาจยอมในวาระแรก แต่
อาจไปเบี้ยวในวาระ 3 ก็ได้ 

เมื่อถามว่า ความเห็นที่ต่างกับพรรคเพื่อไทยอาจเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเองหรือไม่นั้น นาย
ปิยบุตร กล่าวว่า ตอนนี้เป็นคนนอกแล้ว จึงไม่ทราบว่าเขาประชุมอะไรกัน หรือมีความขัดแย้งอะไรกัน ซึ่งในฐานะคน
นอกที่มองเข้าไปนั้นเชื่อว่า พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีอิสระต่อกัน มีความคิดแตกต่างหลากหลาย หากคิดเหมือนกัน
หมดคงเป็นพรรคเดียวกันไปแล้ว เมื่อเป็นคนละพรรคย่อมคิดแตกต่างกัน จึงมียุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการขับเคลื่อนแตกต่าง
กัน ที่ผ่านมาคิดว่า บุคคล กรรมการบริหารพรรค ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร ยังท างานในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน แต่
ส าหรับคนที่สนับสนุนนั้น บางคนอาจสนับสนุนพรรคเพ่ือไทย บางคนสนับสนุนพรรคก้าวไกล ก็มีการถกเถียงกันบ้างทาง
โลกโซเชียล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/514482 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4792892 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895445?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/441669?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/514482
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4792892
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895445?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895445?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.komchadluek.net/news/politic/441669?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/441669?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
http://www.thaipost.net/main/detail/75741
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 - 23:14 น. 

ธนาธร ร่วมกิจกรรมสี่แยกคอกวัว ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ กับไอลอว์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาธร  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคต

ใหม่ เดินทางไปยัง ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชด าเนินกลาง กรุงเทพฯ  และนายธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ร่วมลงชื่อ #แก้รัฐธรรมนูญ กับไอลอว์ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2325350 
 
 
  

https://twitter.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D?src=hashtag_click
https://www.matichon.co.th/politics/news_2325350
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99253733.jpg
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วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 - 15:38 น. 

 “บิ๊กตู่” ไฟเขียวแก ้รธน. ตามใจพรรคร่วม ย้อนถาม ประเทศไม่ควรมี สว. หรือ อย่ามองจุดเดียว 
 

 
 
“บิ๊กตู่” ไฟเขียวแก้ รธน.ตามใจพรรคร่วม ใครอยากเสนอแยกก็เชิญ ย้อนถาม ปทท.ไม่ควรมี สว.หรืออย่างไร 
“วอน”อย่ามองแค่อ านาจเสนอนายกฯเท่านั้น 

เมื่อวันที่  27 ส.ค. เวลา 15.00 น.  ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถึงความคืบหน้าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ หลังพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอร่างของพรรคฯแยกออกจากพรรคร่วมรัฐบาลในสัปดาห์หน้า ว่า เรื่องนี้
เคยพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรค ต่างคนต่างท าแยกกันไป ท านองนี้ก็แล้วแต่พวกท่านจะแก้
อย่างไรก็แก้มา แต่อย่าลืมว่าขั้นตอนของกฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น 

“อย่างไรเสีย ถ้ายังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญเก่า ก็ต้องไปดูว่าจะแก้กันอย่างไรถ้ามันแก้ผิดวิธี มัน
ก็วุ่นไม่เลิก ก็ต้องแก้อยู่อย่างนี้แก้จนกว่าใครจะได้ประโยชน์ละมั้งผมว่า วันนี้ก็ต้องดูว่าเขาแก้เพราะอะไร มีการกันอะไร
ไว้หรือเปล่า ไม่ได้ท าเพ่ือผมหรอก พูดกันไปกันมาเรื่อยเปื่อย ว่าท าเพ่ือผม ความจริงบอกแล้วว่า ที่ผมอยู่ทุกวันนี้ คือ
ความรับผิดชอบของผม จนกว่าที่ผมจะไม่ได้อยู่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการเสนอแก้ไขอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะเสนอไป
ได้อย่างไร เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอแยกกันไปแต่ละพรรคก็ไปชนกันข้างบน
ในสภาก็ไปเจอกัน ก็ต้องไปถกแถลงและลงมติกัน ก็ต้องไปดูว่า ประชามติจะท าอย่างไร ต้องท าหรือเปล่า ใช้เวลา
เท่าไหร่ท่านจะไปลบทั้งหมดมันไม่ได้ เพราะเป็นกลไกของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ 

เมื่อถามว่าสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ยังมีความจ าเป็นอยู่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวย้อนถามกลับว่า “แล้วจะไม่มี 
สว.หรือ ประเทศไทยไม่ควรมี สว. อย่างนั้นหรือ ในส่วนของอ านาจที่มีการเรียกร้องกันอยู่ในขณะนี้ก็ต้องมีการไปหารือ
กัน ก็ต้องมีการหารือกับจนได้ ไม่มีใครอยากโดนว่าหรือถูกต าหนิทุกวัน เพราะทุกคนก็ตั้งใจท างาน แล้วบ้านเมืองมีความ
สงบสุขหรือไม่ ขอให้ไปดูตรงนั้น ที่ผ่านมาเคยมี สว.อีกประเภทหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบดู 

“อย่ามามองประเด็นเดียวว่าเขาสนับสนุนให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ประเด็นอ่ืนก็มีอีกเยอะแยะ ปัญหาเกิดขึ้น
มากมายหลายประการ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2324728 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/72-%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%B4.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/72-%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%B4.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2324728
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/72-%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%B4.jpg
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27 ส.ค. 2563 18:18 น. 

 “บิ๊กตู่” ไฟเขียว แก้ รธน.ตามใจพรรคร่วมฯ ถามประเทศไม่ควรมี ส.ว.หรือ 

 
 

“บิ๊กตู่” ไฟเขียว แก้ รธน.ตามใจพรรคร่วมฯ ใครอยากเสนอแยกก็เชิญ ย้อนถาม ประเทศไทย ไม่ควรมี ส.ว.หรือ
อย่างไร วอน อย่ามองแค่อ านาจเสนอนายกฯ เท่านั้น 

วันที่ 27 ส.ค. ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม 
ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังพรรคประชาธิปัตย์ 
เตรียมเสนอร่างของพรรคแยกออกจากพรรคร่วมรัฐบาลในสัปดาห์หน้าว่า เรื่องนี้เคยพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องของพรรคร่วม
รัฐบาลแต่ละพรรค ต่างคนต่างท าแยกกันไป ท านองนี้ก็แล้วแต่พวกท่านจะแก้อย่างไรก็แก้มา แต่อย่าลืมว่ าขั้นตอนของ
กฎหมายว่าอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น 

“อย่างไรเสียถ้ายังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญเก่า ก็ต้องไปดูว่าจะแก้กันอย่างไร ถ้ามันแก้ผิดวิธี มัน
ก็วุ่นไม่เลิก ก็ต้องแก้อยู่อย่างนี้แก้จนกว่าใครจะได้ประโยชน์ละมั้งผมว่า วันนี้ก็ต้องดูว่าเขาแก้เพราะอะไร มีการกันอะไร
ไว้หรือเปล่า ไม่ได้ท าเพ่ือผมหรอก พูดกันไปกันมาเรื่อยเปื่อย ว่าท าเพ่ือผม ความจริงบอกแล้วว่าที่ผมอยู่ทุกวันนี้ คือ
ความรับผิดชอบของผมจนกว่าที่ผมจะไม่ได้อยู่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเสนอแก้ไขอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะเสนอไป
ได้อย่างไร เป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคร่วมรัฐบาลก็เสนอแยกกันไปแต่ละพรรคก็ไปชนกันข้างบน
ในสภา ก็ไปเจอกัน ก็ต้องไปถกแถลง และลงมติกัน ก็ต้องไปดูว่า ประชามติจะท าอย่างไร ต้องท าหรือเปล่า ใช้เวลา
เท่าไร ท่านจะไปลบทั้งหมดมันไม่ได้ เพราะเป็นกลไกของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ 

เมื่อถามว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยังมีความจ าเป็นอยู่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวย้อนถามกลับว่า “แล้วจะไม่
มี ส.ว.หรือ ประเทศไทยไม่ควรมี ส.ว. อย่างนั้นหรือ ในส่วนของอ านาจที่มีการเรียกร้องกันอยู่ในขณะนี้ ก็ต้องมีก ารไป
หารือกัน ก็ต้องมีการหารือกันจนได้ ไม่มีใครอยากโดนว่าหรือถูกต าหนิทุกวัน เพราะทุกคนก็ตั้งใจท างาน แล้วบ้านเมืองมี
ความสงบสุขหรือไม่ ขอให้ไปดูตรงนั้น ที่ผ่านมาเคยมี ส.ว.อีกประเภทหนึ่งแล้วเป็นอย่างไรลองเปรียบเทียบดู 

“อย่ามามองประเด็นเดียวว่าเขาสนับสนุนให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรี ประเด็นอ่ืนก็มีอีกเยอะแยะ ปัญหาเกิดขึ้น
มากมายหลายประการ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1919387 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1919387
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ศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.25 น. 

ปชป. ยันไม่คิดล้มล้าง ส.ว. ขอแก้ ม.272 ยึด ปชต. สากล 
เทพไท ยืนยัน ปชป.หนุนระบบสภาคู่ ไม่คิดล้มล้างวุฒิสภา ขอแก้ ม.272 ยึดหลักประชาธิปไตยสากล 
 

 
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเคลื่อนไหวในการ

ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพ่ือลดอ านาจของ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นการแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล และตรงกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ การเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญในบทเฉพาะกาลนั้น จะยื่นขอแก้ไขเฉพาะมาตรา272 ในส่วนบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่มีแนวความคิดล้มล้างการมีวุฒิสภาแต่อย่างใด   

พรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันว่าอุดมการณ์ของพรรค สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบสภา
คู่ คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจะมีบทบาทอ านาจมากน้อยแค่ไหน ก็ข้ึนอยู่กับท่ีมาของ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นส าคัญ ถ้าหากสมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง ก็จะมีหน้าที่เพียงการกลั่นกรองกฎหมาย หรือ
ควบคุมการบริหารของรัฐบาลในลักษณะเป็นสภาพ่ีเลี้ยงเท่านั้น แต่ถ้าสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน มี
ที่มายึดโยงกับประชาชน จะต้องมีบทบาทที่ส าคัญมากกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง   

นอกจากหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว ยังมีหน้าที่ตรวจสอบเปิด
อภิปรายทั่วไป ตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารได้ มีอ านาจในการแต่งตั้งสรรหาคณะกรรมการองค์กรอิสระและถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้ด้วย  

ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจบุัน มาจากการแต่งตั้งของ คสช. แต่มีอ านาจหน้าที่เลือกตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีได้อีกด้วย ถือเป็นการสืบทอดอ านาจอย่างชัดเจน ผิดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึง
จ าเป็นต้องมีแก้ไขให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยตามระบบสากล. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/792249 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895549?utm_source=category&utm_medium=interna

l_referral&utm_campaign=politics 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/792249
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895549?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/895549?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 - 09:13 น. 

 “ชินวรณ”์ เปิดร่างแก ้รธน. สูตรรัฐบาลตั้ง ส.ส.ร. 200 คน เลือกตั้งตรง 150 โควต้า น.ร.-น.ศ.ได้10 คน 
 

 
 
‘ชินวรณ์’ เปิดร่างแก้รธน.สูตรรัฐบาลตั้งส.ส.ร.200 คน เลือกตั้งตรง150 โควต้า น.ร.-น.ศ.ได้10 คน 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
กล่าวว่า รายงานของ กมธ.ฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมเพ่ือตรวจสอบรับรองรายงาน ก่อน
น าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าวันที่ 31 สิงหาคมนี้ จะยื่นรายงานต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป ส่วนเนื้อหาในรายงานไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะ กมธ.ฯ ชุดนี้เป็น กมธ.ที่ท าการศึกษา
พิจารณาทั้งข้อดีข้อเสีย และแง่มุมต่างๆ ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่าให้แก้ไขและไม่ให้แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน 
บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่รายละเอียดต่างกัน จะน าเสนอความคิดเห็นแง่มุมต่างๆ ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์
ในการศึกษาต่อไป 

อย่างไรก็ตาม รายงานของ กมธ.ฯไม่ได้มีแต่เรื่องการเมืองและการเลือกตั้ง แต่หัวใจของรัฐธรรมนูญคือการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง แต่ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมือง จนท าให้ประชาชนขาด
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่ กมธ.ฯได้ศึกษา ก็ศึกษาทุกด้านทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น 
ที่ดินท ากิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องมีหลักประกันมากขึ้น และเรื่องระบบกฎหมายที่มีลักษณะการผ่อ น
ปรนก ากับดูแลมากกว่าควบคุม อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ เช่น การขอ
อนุญาตท ามาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถด าเนินการไปได้ โดยให้หน่วยราชการไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีก
ด้านหนึ่งที่เก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง 

ส่วนเรื่องอ านาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่หลายพรรคเห็นตรงกันว่าควรยกเลิกนั้น ความเห็นด้านนี้ก็มี
ในรายงาน แต่ก็มีความเห็นด้านที่เห็นว่าแบบเดิมเหมาะสมแล้ว ซึ่งจะมีการใส่หลักการและเหตุผลในรายงาน คนที่เอาไป
ศึกษาจะได้เห็นเหตุผลและพิจารณาอีกทีหนึ่ง ขอย้ าว่าในรายงานไม่ได้มีบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ 
แต่ศึกษาว่าบทบัญญัติต่างๆ ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ โดยใส่ความเห็นทั้งเสียงส่วนใหญ่และเสียง
ส่วนน้อย ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการมากกว่า นายพีระพันธุ์กล่าว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/08/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg
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ด้านนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมวิป 3 ฝ่ายในเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ว่าการประชุมร่วมกันที่ประชุมได้เห็นชอบให้รองเลขาธิการกฤษฎีกาไปปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญของพรรค
ร่วมรัฐบาล มีมติว่าจะเสนอในนามของพรรคร่วมรัฐบาลเพียงร่างเดียว โดยยึดหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 
เพ่ือให้มีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งองค์ประกอบของ ส.ส.ร.มีข้อยุติว่ามา
จากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน และมาจากการเลือกของ ส.ส. 10 คน และมาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คน และมา
จากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และประสบการณ์ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จ านวน 10 คน โดยกระบวนการใน
การด าเนินการเลือกกันเอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ส่วนกระบวนการ
ที่จะให้มีการด าเนินการ เมื่อมีการจัดตั้ง ส.ส.ร.แล้วให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และหลังจากนั้นเสนอ
ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะต้องท าประชามติ ทั้งหมดนี้คือหลักการของร่างรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดที่เพ่ิมองค์ประกอบของ ส.ส.ร.
เข้ามาขอทุกฝ่ายต้องร่วมมือ 

เมื่อถามต่อว่าการให้ความเห็นชอบเรื่องนี้เพ่ือไม่ให้ไปถึงขั้นตอนการท าประชามติได้มีการพูดคุยกับ ส.ว.หรือไม่ 
นายชินวรณ์กล่าวว่า มีอยู่ 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 256 เพ่ือจัดตั้ง 
ส.ส.ร.ประเด็นนี้ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพราะใช้องค์ประกอบในการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 2560 
และต้องด าเนินการท าประชามติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256(8) เข้าใจว่าที่ประชุมร่วม 3 ฝ่ายเห็นตรงกันว่าน่าจะได้มี
การรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงก าหนดให้มีการประชุม
เพ่ือรับฟังรายงานของ กมธ.ชุดดังกล่าวในวันที่ 10 กันยายนนี้ ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-
24 กันยายน โดยที่ประชุมวิปรัฐบาลมีมติให้เสนอเพียงร่างเดียว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2325412 
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วันท่ี 28 ส.ค. 2563 เวลา 10:13 น. 

"สมคิด" อัด ส.ว.เห็นแก่ตัวขวางแก้ รธน.ยันพรรคฝ่ายค้านไม่ขัดแย้งกัน 

 
“สมคิด” อัด ส.ว.ลากตั้งเห็นแก่ตัวขวางแก้รัฐธรรมนูญ ย้ า”เพื่อไทย”เคารพ“ก้าวไกล”ยันพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่
ขัดแย้งกัน 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือ วิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า กรณีท่ีพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
มติดังกล่าวเป็นมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ใช่เฉพาะพรรคเพ่ือไทย แม้ภายหลังพรรคก้าวไกลมีมติถอนชื่อออกไป ก็
ไม่ใช่ปัญหา ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเคารพในมติของพรรคเพ่ือก้าวไกล 

การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เป็นเสมือนการเปิดประตูบ้านไว้ก่อน เพ่ือที่จะให้มีการพิจารณา แก้ไข
รัฐธรรมนูญว่าจะเอาอย่างไร หลังจากนั้นจึงไปเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการเลือกตั้งกันมา เป็นการเปิด
กว้างเอาไว้ เพ่ือให้เดินไปตามแนวทางท่ีทุกฝ่ายรับได้ 

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า กรณีที่พรรคก้าวไกล จะเสนอแก้ไขมาตรา 272 ทางพรรคเพ่ือไทยไม่มีปัญหา แต่ไป
ร่วมไม่ได้เพราะพรรคเพ่ือไทยมีมติไปแล้ว จะกลับมติพรรคตัวเองไม่ได้ ไม่ได้ขัดขวางในการเสนอ ของพรรคก้าวไกลแต่
อย่างไร ยืนยันว่าการเสนอญัตติของทั้งสองพรรคไม่มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด 

“กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่แปลกใจ กับกรท าตัวเป็นจระเข้ขวาง
คลอง ไม่เกินความคาดหมาย เพราะหวงอ านาจ อยากเตือนว่าส.ว.ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัว ส.ว.
บางส่วนที่มาจากการลากตั้ง ส่วนใหญ่อยู่มานานเกิน 10 ปี ไม่ยอมที่จะถอยออกมา ขออย่าเห็นแก่ตัวสังคมเปลี่ยนแล้ว 
ส.ว. หลายคนเสวยสุขมานานแล้วหากอยากเป็นอีกต้องยอมรับกติกาและดีจริง ก็เชื่อว่าประชาชน จะเลือกกลับมาเป็น
ส.ว.ได้อีกแน่นอน” นายสมคิด กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/631683 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75786 
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27 สิงหาคม 2563 18:02 น.    

"ชัชวาลล์" นั่ง "หน.พลังท้องถิ่นไท" ตามเดิม "กวินนาถ-จารึก" ซิวรองหัวหน้าพรรค 
 

 
 

วันที่ 27 ส.ค.63 ที่สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) ได้จัดการประชุมใหญ่ 
ประจ าปี 2563 เพ่ือชี้แจงการท างานของพรรคท่ีผ่านมาต่อสมาชิก พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ ทั้งนี้ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ทั้งสิ้น 29 คน ประกอบด้วย นาย
ชั ช ว า ล ล์  ค ง อุ ด ม  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง หั ว ห น้ า พ ร ร ค  น า ย น พ ด ล  แ ก้ ว สุ พั ฒ น์  ร อ ง หั ว ห น้ า พ ร ร ค 
 นายปิยิน ตลับนาค รองหัวหน้าพรรค นายจารึก ศรีอ่อน รองหัวหน้าพรรค นายวัฒนา จ าปาดิบรัตนกุล 
รองหัวหน้าพรรค นายประสพโชค นิ่มเรือง รองหัวหน้าพรรค น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ รองหัวหน้าพรรค นายอรุณ คงเจริญ 
รองหัวหน้าพรรค นายเกิด พนาก าเนิด รองหัวหน้าพรรค 

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรค นายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ รองเลขาธิการพรรค นายธนรรณพ สมชัย
ยา รองเลขาธิการพรรค นายนิพนธ์ ชื่นตา รองเลขาธิการพรรค นายสิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์ รองเลขาธิการพรรค นาย
อาธิศักดิ์ กังสวร รองเลขาธิการพรรค น.ต.ปุญณัฐส์ น าพา รองเลขาธิการพรรค 

นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรค ผศ.ร.ต.ต.สิริชัย ตุลยสุข รองโฆษกพรรค นายยศพนธ์ อ่อนตา นายทะเบียน
พรรค น.ส.ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด เหรัญญิกพรรค นายไฉน ก้อนทอง ผู้อ านวยการพรรคการเมือง น.ส.ศิริรัตน์ สุขสนาน 
กรรมการพรรค นายรัตนชัย ไชยค ามี กรรมการพรรค นายดม พรอินทร์ กรรมการพรรค ดร.ภานุวุธ บูรณพรหม 
กรรมการพรรค นายสมยศ ลักษณะสมบูรณ์ กรรมการพรรค นายยงยุทธ สืบทายาท กรรมการพรรค นายสุวรรณ ไตร
มาลัย กรรมการพรรค นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ กรรมการพรรค 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/178049 
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27 สิงหาคม 2563 15:17 น.   

 “ชัชวาลล์” ลั่นจะปกป้องสถาบันสุดชีวิต ไมย่อมให้ใครมาท าลาย 
 

 
 

“ชัชวาลล์” ลั่นจะปกป้องสถาบันสุดชีวิต ไม่ยอมให้ใครมาท าลาย “พลังท้องถิ่นไท” หนุนร่างแก้ไข รธน. รัฐบาล 
ยันไม่ร่วมสังฆกรรมแก้หมวดสถาบัน เล็งเสนอให้อ านาจ-งบประมาณท้องถิ่น บรรจุในรัฐธรรมนูญใหม่ 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค
พลังท้องถิ่นไท (พทท.) แถลงจุดยืนของพรรคในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ว่า ขอแสดงจุดยืนอีกครั้งว่า 
เราจะปกป้องสถาบันอย่างสุดชีวิต อะไรที่อยู่ตรงข้ามสถาบันเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งชีวิตจะไม่ยอมให้สถาบันของ
เราเสียหาย 

นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า พรรคเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 
โดยสนับสนุนให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร) จ านวน 200 คน ได้แก่ ตัวแทนจากการเลือกตั้งใน 77 จังหวัด 
กลุ่มวิชาชีพ นักศึกษา และตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในสภาฯ 
พรรคละ 1 คน เพราะทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่ก็เป็นตัวแทนของประชาชน รวมทั้ง
หัวใจส าคัญของการก่อตั้งพรรค คือ การด ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติ พรรคจึงไม่ร่วม
สังฆกรรมกับพรรคการเมือง หรือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับข้องกับหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

นายชื่นชอบ กล่าวอีกว่า ในส่วนประเด็นอ านาจของ ส.ว. นัน้ คิดว่าทุกคนเห็นตรงกันว่า เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาใน
อนาคต จึงไม่ควรมีอ านาจในการโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อว่า นายกรัฐมนตรี ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชนะโดย
เสียงในสภาฯ อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมี ส.ว. 
 
ด้านศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า พรรคอยากเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยบรรจุหมวดว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่น โดยมีการกระจายอ านาจท้องถิ่นอย่างเข้มข้น ที่ให้ทั้งอ านาจ และ
งบประมาณ ที่เป็นสัดส่วนเหมือนเช่น ปี 2540 คือ 35% วันนี้ท้องถิ่นได้เพียง 29.50% ซึ่งไม่เป็นธรรมกับท้องถิ่นที่
รับภาระอยู่ เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงมากเกินไป แต่ท้องถิ่นได้น้อยมาก ไม่มีความเป็น

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200827/86738eb64f63275cdd9ca74324a5bd56e673485b5a0ce3f22899bbc25624dd37.jpg?itok=RQD7NJMr
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ธรรม เพราะท้องถิ่นต้องดูแลกลุ่มเปราะบาง คนจน และกลุ่มคนว่างงาน ซึ่งถือเป็นนโยบายของพรรค ที่จะไปต่อสู้กับวิป
รัฐบาลต่อไป 

“อย่างไรก็ตาม พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็พร้อมที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญกับรัฐบาลอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นมารยาททางเมือง และแนวทางของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ก็เห็น
ตรงกับพรรค มีบางประเด็นที่เห็นต่าง แต่ไม่ใช้สาระส าคัญที่จะไปต่อสู้กัน” ศาสตราจารย์โกวิทย์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/177982 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : http://www.thaipost.net/main/detail/75738 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://siamrath.co.th/n/177982
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27 ส.ค. 2563 09:57    

หยุดฝันของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยม 
 
 
 
 
 
 

ถ้าไม่ปิดบังความจริงข้อเรียกร้องของฝ่ายผู้ก่อการชุมนุมบนท้องถนนนั้นประกอบด้วยข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ การ
หยุดคุกคามประชาชน การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ การยุบสภาฯ 2 จุดยืน คือไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ และไม่เอา
รัฐประหาร 1 ความฝันคือ ข้อเสนอ 10 ข้อที่เป็นการลดทอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กล่าวถึงเรื่องข้อเสนอท่ีเป็นความฝัน หากจะท าให้เป็นความจริง ส าหรับฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่าย 
ประชาธิปไตยด้วยแล้ว ย่อมจะต้องถามว่า ประชาชนอีกฝั่งนั้นเขายินดีที่จะให้ความฝันนั้นเป็นความจริงหรือไม่  
ว่ากันตามจริงแล้วพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่การรัฐประหาร 2475 แล้ว และอ านาจตกอยู่ในมือของ
ประชาชนผ่านทางรัฐสภามาตั้งแต่นั้น แม้ช่วงแรกหลังการรัฐประหารของคณะราษฎรจะมีสภาพเป็นคณาธิปไตยก็ตาม  
อ านาจของพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัยเป็นตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ทั้งรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะ รัฐประหารซึ่งเป็น
รัฏฐาธิปัตย์หรือรัฐธรรมนูญที่มาจากตัวแทนของประชาชน 

หลัง 2475 พระมหากษัตริย์ไม่มีฐานะที่จะทรงใช้อ านาจปกครองด้วยตัวเอง การกระท าใดๆ ของ 
พระมหากษัตริย์จะมีผลบังคับใช้ ก็ต่อเมื่อมีผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการรับผิดชอบแทน แม้แต่อ านาจในทาง
กฎหมายของพระมหากษัตริย์ก็ไม่มี ดังที่กล่าวว่า พระมหากษัตริย์จึงปกเกล้า แต่ไม่ปกครอง หรือหลัก the king can 
do no wrong นั่นเอง จึงไม่เข้าใจว่า ท าไมวันนี้จึงยังมีการพูดกันว่า ต้องให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญกันอีก  

แต่การที่พระมหากษัตริย์มีอ านาจและมีอิทธิพลในทางสังคมซึ่งเกิดจากพระบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจห้ามกันได้ 
พระมหากษัตริย์ที่ทรงท าพระราชกรณียกิจนานัปการย่อมจะอยู่ในหัวใจประชาชนที่ไม่มีใครสามารถบังคับให้ประชาชน
ลดความศรัทธาลงได้ ดังนั้นบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขึ้นกับศรัทธาของประชาชนที่ยอมรับ
พระมหากษัตริย์ในฐานประมุขของประเทศ 

ส่วนความคิดของประชาชนที่ไม่นิยมระบอบกษัตริย์  และต้องการลดทอนบทบาทและสถานะของ
พระมหากษัตริย์นั้น ก็ไม่ใช่จะท าเอาแต่ตามอ าเภอใจฝ่ายเดียวได้ ถ้าเราไม่พูดถึงข้อห้ามทางกฎหมาย พูดถึงเรื่องความ
พึงพอใจก็อาจจะเป็นสิทธิที่จะไม่รักหรือศรัทธา แต่ในระบอบประชาธิปไตยย่อมจะไม่ได้หมายความว่า  เราจะท าอะไร
ตามใจเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องฟังความเห็นของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระท าได้โดยผ่านตัวแทนของประชาชน ดังนั้น
หากต้องการท าให้ความฝันทั้ง 10 ข้อเป็นความจริง ก็ต้องมีตัวแทนที่มีเสียงข้างมากในสภาฯ นั่นเอง เป็นที่ทราบกันว่า 
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ข้อเสนอ 10 ข้อนี้มาจากความคิดของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล แกนน าคนส าคัญของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยมที่ลี้ภัยอยู่ใน
ต่างประเทศ เขาพูดเรื่องการลดทอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์มานาน เพียงแต่ตอนอยู่ในประเทศ
เขาพยายามใช้ชั้นเชิงทางภาษาในการน าเสนอความคิดเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมาย และเม่ืออยู่ต่างประเทศเขา
สามารถแสดงความคิดออกมาได้โดยไม่ต้องซ่อนเร้น 

ฝ่ายต้องการลดทอนบทบาทและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น อ้างเอาว่า ภารกิจของคณะราษฎรยัง
ไม่ประสบความส าเร็จ ในการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 ที่ห้องประกอบ หุตะสิงห์ 
อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวถึงคุณูปการของปรีดี พนม
ยงค์ บนเวทีหัวข้อ “อภิวัฒน์สยาม 2562 ความหวังและอนาคตประเทศไทย” ว่า 

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปแล้ว และมีความส าคัญอย่างมากคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ ผม
อ้างตามค าพูดของอาจารย์ณัฐพล ใจจริงนะครับว่า 2475 คือสัญญาประชาคมใหม่ ระหว่างกษัตริย์กับประชาชน 
กษัตริย์มีอ านาจสูงสุด ถ่ายโอนอ านาจสูงสุดนั้นไปสู่พลเมืองโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการรองรับสิทธิและ
เสรีภาพที่ว่าของประชาชน สัญญาที่ว่านี้หลักใหญ่ใจความคือ กษัตริย์คืนอ านาจให้กับประชาชน แต่ผ่านมา 86 ปี เรารู้
กันว่าจนถึงปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่ได้รับ ผมคิดว่านี่คือเรื่องส าคัญที่เราต้องพูดให้ชัดว่าหลักการ ความเป็นพลเมืองใน
ประเทศไทยยังไม่ได้ถูกสถาปนา หลักการที่เป็นเสาค้ ายันการอภิวัฒน์ 2475 อ านาจสูงสุดนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายยัง
ไม่ได้ถูกสถาปนาให้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย” 

“การเลือกตั้งครั้งนี้ หากมีจริงในปี 2562 จ าเป็นจะต้องน าภารกิจของการปฏิวัติ 2475 ที่ท าไม่เสร็จมาท าให้
เสร็จ ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้พูดด้วยโอหัง หรือทระนงตน แต่พูดด้วยความเข้าใจถึงสภาพการในปัจจุบันที่ไร้สิทธิ ไร้เสรี และไร้
เสรีภาพ พูดด้วยความเข้าใจดีว่าสังคมไทยไม่มีความหวัง และต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หากการเลือกตั้ง 2562 
มีจริง ธงที่ส าคัญที่สุดของการเลือกตั้งครั้งหน้า คือการเอาหลักหมุดหมายของการอภิวัฒน์ 2475 เอาจิตวิญญาณของ
การปฏิวัติ 2475 กลับคืนสู่สังคมไทยอีกครั้ง นั่นคือ อ านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” 

อะไรที่ธนาธรคิดว่า กษัตริย์ยังไม่คืนอ านาจให้กับประชาชน อะไรที่ภารกิจของคณะราษฎรยังไม่ส าเร็จ  
แต่ชัดเจนว่า พรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลในปัจจุบันนั้นมีจุดยืนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไร 

ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนอาจจะมีสิทธิคิดและฝัน แต่ด้วยข้อจ ากัดทางกฎหมาย ท าให้เรื่องนี้ไม่มีใครหยิบ
ยกมาพูดในที่สาธารณะ แม้มีความพยายามจะกระตุ้นให้คนออกมาพูดของสมศักดิ์ เจียมฯ มาโดยตลอด กระทั่งความฝัน
ของเขาเป็นความจริงผ่านปากของทนายอานนท์ น าภา ผ่านปากของเด็กสาวนามว่า “รุ้ง” และผ่านปากอย่างคึกคะนอง
ในเวทีต่างๆ ของ “เพนกวิน” 

แต่เราจะเห็นว่า เรื่องท่ีกระทบไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์กระทั่งน ามาพูดต่อสาธารณะนั้น เกิดข้ึนมาพร้อมกับ
ข้อกล่าวหาที่มีที่มาไม่ชอบธรรมของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ และพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลที่ไม่ได้แตกต่าง
ไปจากรัฐบาลที่มาจากนักการเมือง อ่ืนๆ จึงกลายมาเป็นเรื่องที่ลามไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์นั่ น เอง  
5 ปีในอ านาจรัฐประหารและ 1 ปีกว่าในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ ที่ไม่ได้เข้ามาสะสาง
ปัญหาของบ้านเมือง ไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤตความขัดแย้งของประเทศนี่ต่างหากที่ท าให้ปัญหาของประเทศ
บานปลายออกไป จนกระทั่งท าให้การชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ในขณะนี้มีความชอบธรรมจนสามารถสร้างแนวร่วมได้เป็น
จ านวนมาก 
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ดูเหมือนวิกฤตที่เกิดขึ้นในรัฐบาลประยุทธ์ จะยิ่งกว่าวิกฤตในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่พล.อ.ประยุทธ์ต้องน ากองทัพ
เข้ามาท าการรัฐประหารเพ่ือไม่ให้ประเทศกลายเป็นรัฐล้มเหลวเพราะก าลังเกิดมิคสัญญีในประเทศ ต่างกับรัฐบาลยิ่ง
ลักษณ์ตรงที่วันนี้พล.อ.ประยุทธ์มีกองทัพเป็นผนังทองแดงก าแพงเหล็ก 

คนเขาเลยคิดกันว่า ถ้าจะมีรัฐประหารอีกก็จะมีรัฐประหารเพ่ือรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์นั่นแหละ เพียงแต่การ
รัฐประหารในสถานการณ์เช่นนี้ก็อาจจะไม่ง่ายดังที่พล.อ.ประยุทธ์เคยท า แม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของฝ่าย
ปฏิกษัตริย์นิยมได้ แต่ถามว่ามีหนทางที่จะหยุดยั้งไหม ค าตอบก็น่าจะมีอยู่ ต้องยอมรับนะครับว่า ความพยายามของ
ฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยมนั้นจะกลายเป็นความขัดแย้งและแตกแยกครั้งใหญ่ในประเทศ จะเกิดสงครามกลางเมือง ต้องแลก
กันด้วยชีวิต ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้น หากมีทางออกที่ทุกคนทุกฝ่ายพอจะยอมรับกันได้  เพ่ือหยุดยั้ง
ความฝันของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยม 

ถ้าถามผมว่าจะต้องท าอย่างไร ค าตอบเหมือนที่เคยย้ ามาหลายครั้งว่า ต้องรีบท ารัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตย เพื่อกลับไปสู่การเลือกตั้งกันใหม่ แล้วให้เสียงข้างมากของประชาชนตัดสินว่า เราจะน าพาประเทศ
ไปสู่หนทางใด 

 
อ้างอิง : https://mgronline.com/daily/detail/9630000087822 
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27 สิงหาคม 2563 - 14:55 น. 

"พท.-ก้าวไกล-ก้าวหน้า" ถึงคราวเเม่น้ าเเยกสาย 
 

 
 

การรุกเต็มสูบเเบบไม่กลัวเกรงใดๆ นัยว่าการใช้มวลชนคนรุ่นใหม่เเละกลุ่มเยาวชน/ประชาชนปลดเเอกเป็น 
กองหนุนหลักคราวนี้ สาเเหรกของพรรคอนาคตใหม่ในวันวานเลือกสะบั้นสัมพันธ์จากพ่ีใหญ่ขั้วไม่เอาเผด็จการอย่าง
พรรคเพื่อไทยเเบบคล้ายว่า"ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ" 

วัยรุ่นเลือดร้อนบนถนนการเมืองอย่าง”พรรคก้าวไกลเเละคณะก้าวหน้า”ที่มีต้นทางมาจากอดีตพรรคอนาคต
ใหม่  วันนี้"หนึ่งพรรค"เเละ"หนึ่งกลุ่มการเมือง"เหล่านี้เลือกท่ีจะปะทะตรงในการปลุกมวลชนเข้าแก้กติกาหลักเเบบไม่รอ
จังหวะเเละคล้ายว่าจะฉีกตัวออกจากเเนวร่วมพรรคฝ่ายค้านเเบบเกือบเป็นทางการเเละถาวรไปเเล้ว การรุกเต็มสูบเเบบ
ไม่กลัวเกรงใดๆ นัยว่าการใช้มวลชนคนรุ่นใหม่เเละกลุ่มเยาวชน/ประชาชนปลดเเอกเป็นกองหนุนหลักคราวนี้ สาเเหรก
ของพรรคอนาคตใหม่ในวันวานเลือกสะบั้นสัมพันธ์จากพ่ีใหญ่ขั้วไม่เอาเผด็จการอย่างพรรคเพ่ือไทยเเบบคล้ายว่า ”ผีไม่
เผา เงาไม่เหยียบ” เพราะพรรคเพ่ือไทยโดนอัดเละจากกองเชียร์ในโลกออนไลน์ว่า”ชกไม่จริง “คือไม่จริงใจกับมวลชนจาก
หลากลีลาของอดีตคนสีส้มเมื่อวันวานที่เเจกบทกันกระจายตัวเเสดงออกต่อสังคม 

เเต่บนความจริงนั้นคล้ายว่าพรรคเพ่ือไทยเเละพรรคอ่ืนๆในปีกฝ่ายค้านยังรักษาดุลอ านาจเเห่งเกมการเมืองใน
การต่อรองเกมอ านาจเอาไว้ได้ในตอนนี้ เพราะการใช้เกมเร็ว/เเรง/รุก/เร้าร้อนในการปลุกคนวัยหนุ่มสาวให้มาหนุนการ
เดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยในอุดมคติของพวกเขาโดยใช้จังหวะบางด้านที่คล้ายจะพลาดไปของขั้วรัฐบาลมาปั่น
กระเเส  เเม้จุดหมายของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีเหมือนกันคือเเก้รัฐธรรมนูญ ล้มระบอบที่คสช.วางไว้เเละคืนอ านาจให้
ประชาชน เเต่ความเจนเกมการเมืองของหลายพรรคขั้วฝ่ายค้านจะได้เเต้มเเบบค่อยๆล้อมเมือง เพราะยามนี้บางอย่างเข้า
ทางฝ่ายค้าน เเต่บางอย่างภาวะยังไม่สุกงอมเเละขั้วเรือเหล็กยังมีเเต้มต่อบางอย่างไว้ในมือ 

เกมการเมืองของคณะก้าวหน้าเเละพรรคก้าวไกลวันนี้ที่จะเอาอะไรให้ได้ดั่งใจ ไม่รีรอที่จะเเสดงตนในเเรง
ปราถนา เเละยังยื่นเงื่อนไขเเบบ”ปิดประตีเเมว”โดยไม่เหลือทางรอดอ่ืนๆไว้เป็นทางหนีทีไล่เลย มันมิใช่วิถีการเดินเกม
บนถนนการเมืองที่ถูกต้องนัก 
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ดังนั้นจะเห็นว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่ืนๆมิได้เดินตามเกมของอดีตคนเสื้อสีส้มวางไว้เเม้เเต่น้อยเเละปล่อยให้อดีต
คนเสื้อสีส้มจุดไฟกลางสายฝนเพียงล าพัง 

สรุปง่ายๆ” พรรคการเมือง กลุ่มทุน เเม่ทัพนายกอง ชนชั้นกลางเเละมวลชนจัดตั้ง “ไม่พร้อมล้มรัฐบาลในช่วง
นี้เพราะกระเเสยังไม่ไปถึงขั้น ผนวกภาวะไวรัสโควิด-19เล่นงานทุกหย่อมหญ้าเเบบนี้มันก็ยากที่จะทะลวงให้"รัฐนาวา"
ทะลุล่มกลางทะเล! 

หากพินิจไปรอบด้าน จะพบว่าเกมที่พรรคก้าวไกลเเละคณะก้าวหน้าลุยเเตกหักคราวนี้ มวลชนส่วนใหญ่คือกลุ่ม
ต่างๆในสังคมยังนิ่งเฉยเสียเป็นส่วนใหญ่ เว้นเเต่ยังบลัดวันนี้เเละโอลด์บลัดวันวานบางส่วนที่หวังจะ”พลิกฟ้า คว่ าเเผ่น
ดิน”ให้จบในยุคนี้ยุคเดียว 

เเละยิ่งมาเจอ”หนึ่งความฝัน”เข้าไป..เเนวร่วมส่วนใหญ่ในสังคมถึงกับ Just say No.! 
อย่าลืมความจริงว่าการจะปรับเปลี่ยนอะไรบางด้านบนถนนการเมืองมันมีเงื่อนไขหลายข้อประกอบกัน เเต่เมื่อบางปีก
ของยังบลัดเหล่านี้ด าเนินการเเบบ”ดึงฟ้าต่ า ท าหินเเตก เเยกเเผ่นดิน “มันก็ยากที่จะดึงเสียงส่วนใหญ่ในสังคมเข้าร่วม 
เหลียวมองการยึดอ านาจสองครั้งหลังสุดเเละการมีมวลชนเสื้อเหลือง/เสื้อเเดง/นกหวีดออกมาขับไล่รัฐบาลเเละปฏิรูป
การเมืองนั้น บริบทมันเเตกต่างยิ่งกับวันนี้เพราะการลุยไฟไปข้างหน้าเเบบเเทบไม่มองหันหลังของยังบลัดคราวนี้ คล้ าย
ว่าจะหลุดเดี่ยวเข้าไปในหลุมด าท่ีบางส่วนของพวกเขาสร้างข้ึนมาเองบนวังวนชิงอ านาจ เเละอาจเจ็บตัวไปในเร็ววันนี้ 

เส้นตายที่พวกเขาขีดไว้คือ เเก้กติกาหลักโดยไม่ต้องมีส.ว.ทันที ตั้งสสร.ขึ้นมาโดยพลันเพ่ือเเก้รัฐธรรมนูญ 
นายกฯออกไป เเละเลือกตั้งใหม่(รวมทั้งหนึ่งความฝันที่ต้องเกิดขึ้นให้ได้ในยุคนี้)นั้น หากจะท าทันทีคือเเก้หรือลบมาตรา
ที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ส.ว.ออกไปเเละ250ชีวิตเเห่งสภาสูงต้องหมดสิทธิท าหน้าที่ในรัฐสภาในห้วงเดือนก.ย. 
มันคล้ายการฉีกกติกาหลักทิ้งบางข้อ เพราะวิธีที่จะท าได้คือ เเก้ไขในระบบรัฐสภา (หากจ านวนเสียงสมาชิกทั้งสองสภา
โดยต้องมีเสียง ส.ว. อย่างน้อย84 เสียง รวมอยู่ด้วย ไม่เพียงพอ, ห้าหมื่นรายชื่อของประชาชนก็ยื่นมาเสนอเเก้ไขได้เเต่
ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง)เเปลว่า..เงื่อนตายนี้ตกไปค่อนข้างชัวร์... 
หรือจะเอาเร็วสุดๆคือฉีกกติกาหลักท้ิงในมาตราเหล่านี้!เเต่คนที่จะท าได้คือใคร? 

เกมเหล่านี้ที่"ยังบลัด"เลือกดับเครื่องชน มันคล้ายว่าจะเร่งเครื่องตัวเองขนเครื่องระเบิดก่อนถึงเป้าหมายหลัก  
ไทม์ไลน์ที่พวกเขาวางไว้คือ 19ก.ย.,6ต.ค.เเละ14ต.ค.คือวันเเห่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่พวกเขายึดไว้เป็นไมล์สโตน
การเมืองเพลานี้เพ่ือให้มันจบในยุคของเรานั้น จับยามสามตาเเบบมิได้ปรามาสพบว่ายังบลัดเเละโอลด์บลัดบางคนที่ฝัน
จะให้บางอย่างจบในยุคนี้คงยากที่จะบรรลุเป้าหมาย เเละคงต้องไปทบทวนกันใหม่อีกหลายค ารบกับบทเรียนคราวนี้ใน
การ พลิกฟ้า คว่ าเเผ่นดิน! 
อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/441641?utm_source=homepage&utm_medium=i
nternal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B
8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E
0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/441641?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441641?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441641?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441641?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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27 สิงหาคม 2563 - 17:37 น. 

เปิดโฉม ก๊วนเพื่อนโรม พี่เลี้ยงเด็กปลดแอก 
 
 

 

 

 

ขบวนการเพื่อนโรม ต่อต้านเผด็จการมา 5-6 ปี ยังรวมกลุ่มแน่น วันนี้ เป็น "พี่เลี้ยงม็อบ" กลุ่มเยาวชนปลดแอก 

     ร้อนแรงในโซเชียล เมื่อมีการน าข้อมูลที่อ้างว่า เป็นปากค าของ  “จอน” อดีตแนวร่วมนวชีวิน มาแฉคน

เบื้องหลัง “เยาวชนปลดแอก” ว่า มีอยู่ 2 คน ท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยงม็อบ”  

จริงๆแล้ว กิจกรรมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย เพ่ือขับไล่จอมวายร้าย และปกป้องประชาธิปไตย 

ด้วยการร่วมกันเสกคาถาผู้พิทักษ์ เพ่ือปกปักรักษาประชาธิปไตย และขับไล่อ านาจมืดจากคนที่คุณก็รู้ว่าใคร เมื่อวันที่ 3 

ส.ค.2563 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จัดโดยกลุ่มมหานครเพ่ือประชาธิปไตย (MDG) และกลุ่มมอกะเสด (KU Daily)  

นับเป็นการเปิดตัว “กลุ่มพ่ีเลี้ยง” ขบวนการเยาวชนปลดแอกอย่างเป็นทางการ และเป็นเวทีแรกที่ “อานนท์ 

น าภา” พูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันเบื้องสูง ว่ากันตามจริง องค์กรที่คอยสนับสนุนการชุมนุมแฟลชม็อบ ในกรุงเทพฯ และ

ต่ า ง จั ง ห วั ด ( ไ ม่ ทุ ก แ ห่ ง )  ก็ คื อ  “ก ลุ่ ม ฟ้ื น ฟู ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ”  ( DRG) ที่ ก่ อ ตั้ ง โ ด ย  รั ง สิ มั น ต์  โ ร ม   

    วันนี้ โรมเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จึงเป็นหน้าที่ของเพ่ือนโรม ขับเคลื่อนม็อบปลดแอก  

เด็กมอกะเสด 
ชื่อของ “ปอ” กรกช แสงเย็นพันธ์ ได้รับการจับตามองจากหน่วยข่าวความมั่นคงมาแต่ปี 2558 เมื่อ “ปอ” เข้า

ร่วมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM) เคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. สมัยที่เคลื่อนไหวร่วมกับ NMD กรกช แสงเย็นพันธ์ 
ศึกษาท่ีคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์   

“ปอ กรกช” เคยร่วมเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องสิทธิการแต่งกาย จัดกิจกรรมเรื่องรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จัดกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในมหาวิทยาลัย  เมื่อเรียนจบ “ปอ” มาท างานที่กลุ่มฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตย และท ากิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย           
เสรีเกษตรศาสตร์       
     แฟลชม็อบภาคแรก ต้องบันทึกไว้ว่า เมื่อค่ าวันที่ 24 ก.พ. 2563 กิจกรรม “มอกะเสด ไม่ใช่ขนมหวานราด
กะทิ” บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์ มีผู้ชุมนุมนับพันคน แลแฟลชม็อบ  “มอกะเสด” ได้จุดประกายให้
เกิดแฟลชม็อบทั่วไทย  ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนหนึ่งคือ ของ “ธนพล พันธุ์งาม” ตัวแทนกลุ่มกลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ซ่ึง
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ในอดีต “ธนพล” เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักกิจกรรมในนาม  “กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์” ที่เคย
เคลื่อนไหวคัดค้าน คสช. ร่วมกับขบวนการประชาธิปไตยใหม่  

หลังรัฐประหาร 2557 กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพ่ือประชาธิปไตยแห่ง
ประเทศไทย (ศนปท.) คัดค้านการท ารัฐประหาร ก่อนที่กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ จะเข้าร่วมกับขบวนการประธิปไตยใหม่
ของ รังสิมันต์ โรม 

ทุกวันนี้ “ธนพล” อดีตสมาชิกกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ เป็นแกนน ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย และท าหน้าที่
เสมือนพี่เลี้ยงม็อบปลดแอก 
 
 
อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441662?utm_source=homepage&utm_medium=internal_
referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%
E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%
89%E0%B8%AD%E0%B8%99 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/441662?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441662?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441662?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://www.komchadluek.net/news/scoop/441662?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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28 ส.ค. 2563-00:01 น. 

ใบตองแห้ง - อาบน้ าร้อนจนเปื่อย? 
ประเด็นร้อน 

 
 

อาบน้ าร้อนจนเปื่อย? - คณะประชาชนปลดแอกวิจารณ์แหลกพรรคเพื่อไทย ไม่ร่วมลงชื่อกับพรรคก้าวไกล ยื่น
ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ขณะที่พรรคแมลงสาบได้โอกาสหล่อ เทพไทจะขอมติพรรค เป็นตัวตั้ง
ตัวตียื่นญัตติแทน 

เพื่อไทยพยายามอ้าง Practicality ท าได้จริง รบแพ้จะรบท าไม ฯลฯ ต้องเอาการแก้ไขมาตรา 256 ไว้
ก่อน ถ้ายื่นญัตติแก้ไขมาตรา 272 ตัดอ านาจ 250 ส.ว.โหวตนายกฯ ประกบเข้าไปด้วย เดี๋ยว 250 ส.ว.ท่านไม่
พอใจ จะกลายเป็นแพ้ทั้งกระดาน 

“พรรคเพื่อไทยคัดค้าน รธน.60 มาตั้งแต่ต้น การแก้ไขมาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน จะได้ประโยชน์สูงสุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และแก้ได้จริง” ฟังเหมือนผู้มีประสบการณ์ “อาบน้ าร้อน
มาก่อน” คงไม่เคยอ่านค าคมในโลกออนไลน์ ที่คนรุ่นใหม่แซวฝ่ายประชาธิปไตยรุ่นเก่า “อาบน้ าร้อนมาก่อนหรือ
โดนต้มจนเปื่อย” ว่าที่จริง ปัญหาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล มีมากกว่าการประเมินสถานก ารณ์
แตกต่าง ระหว่างคนอาบน้ าร้อนมาก่อน กับ “วัยรุ่นใจร้อน” คือยอมรับเสียเถอะว่าทั้งสองเป็นพรรคคู่แข่ง ตั้งแต่
เลือกตั้งใหญ่มาถึงเลือกตั้งซ่อม มีความกินแหนงแคลงใจ ตั้งแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจ มาจน รังสิมันต์ โรม ตั้งข้อ
กังขาพรรคเพ่ือไทยยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป ว่าจะเปิดโอกาสให้รัฐบาลฟอกตัว 

โรมไม่ควรใช้ท่าทีเช่นนั้น แต่พรรคเพื่อไทยก็ไม่ควรปรี๊ดแตก จนไม่เห็นด้วยกับญัตติก้าวไกล 99.99% 
ทั้งที ่ไม่ใช่เรื ่องของก้าวไกล แต่เป็นความเรียกร้องต้องการของม็อบปลดแอก  ก็เลยโดนทัวร์ลง เหมือนครั ้ง
คุณหญิงหน่อย ทั้งที่อุตส่าห์ไปให้ก าลังใจอานนท์ น าภา ถึง สน. ตอนถูกจับ คือถ้าเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ ก็
สามารถสงวนท่าทีก่อน ไม่ใช่ผลีผลาม “ปิดสวิตช์” ข้อเรียกร้องของประชาชนนักเรียนนักศึกษา “อาบน้ าร้อนมา
ก่อน” ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ ไม่ใช่โดนน้ าร้อนจนเปื่อยแล้วหวาดผวาอยู่ร่ าไป 

ถามจริง ก่อนวันที่ 18 ก.ค. 10 ส.ค. 16 ส.ค. พรรคเพื่อไทยเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีโอกาสตั้ง ส.ส.ร.ยก
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ ผมก็ไม่คิด การที่พรรคร่วมรัฐบาลแห่ยื่นญัตติ การที่ ส.ว.เปลี่ยนท่าที กระทั่งเนาวรัตน์ 
พงษ์ไพบูลย์ มีงาช้างงอก ถ้าไม่ใช่ม็อบกดดัน จะมีวันนี้ได้อย่างไร  

โมเมนตัมอยู่กับฝ่ายประชาชน ไม่งั้นเขาไม่มาท า “ดีล” หรอก เป็นโอกาสที่จะรุกแก้รัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตยมากที่สุด ก่อนไปถึง ส.ส.ร.  พูดอย่างเห็นใจ นักวิชาการท่านหนึ่งชี้ว่า พรรคเพื่อไทยถูกกระท ามา 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/08/Baitong-8.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

72 

 

14 ปี โดนหนักจนจมอยู่ใน loser mentality เสนออะไรก็เจียมเนื้อเจียมตัว กล้าๆ กลัวๆ กลัวโดนยุบพรรคโดน
ยัดคดี ในสถานการณ์วันนี้ที่นักเรียนนักศึกษาบุกน าหน้าถึงไหนต่อไหน พรรคเพื่อไทยเลยกลายเป็นผู้ใหญ่เดิน
ตามหลัง คอยยับยั้งห้ามปรามโน่นนี่ 

ถามว่าข้อเรียกร้องปิดสวิตช์ ส.ว. มีความเป็นไปได้ไหม ก็วัดใจกันดู กระแสคนรุ่นใหม่เชี ่ยวกรากติด
เพดาน “3 ข้อเรียกร้อง 2 จุดยืน 1 ความฝัน” รัฐบาลยอมแค่ตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ใช้เวลาเกือบ 2 
ปี มันจิ๊บจ๊อยเกินไป การตัดอ านาจ 250 ส.ว.โหวตนายกฯ เป็นหลักประชาธิปไตยขั้น basic ที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เห็นด้วยทั้งนั้น ยกเว้นคนเลือกประยุทธ์ 

ขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องค านึงว่า ถ้ามีเหตุให้ต้องยุบสภาลาออก ระหว่างยังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วใช้ 
250 ส.ว.ตู่ตั ้งโหวตตู่เข้ามาอีกครั้ง ประชาชนเดือดแน่ และจะเอาไม่อยู่ สู ้กันโดยตรงในสนามเลือกตั้งดีกว่า 
พรรครัฐบาลยังมีโอกาสชนะ ในกระแสเชี่ยวกรากของคนรุ่นใหม่ ไม่กลัว ไม่ทน ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เซอร์ไพรส์ ทั้งที่ข้อเสนอบางเรื่อง ฝ่ายประชาธิปไตยรุ่นเก่าอ้าปากค้าง มองว่า “สุ่มเสี่ยงเกินไป” มีโอกาสอยู่
เสมอที่ “อาบน้ าร้อนมาก่อน” จะกลายเป็น “ถูกต้มเปื่อย” เพราะประเมินความเปลี่ยนแปลงไม่ถูก ประเมิน
พลังความกล้าของคนรุ่นใหม่ ต่ าเกินไป 

มองย้อนไป ผมก็ไม่คาดคิดว่า #เยาวชนปลดแอก 18 ก.ค. จะสร้างปรากฏการณ์ได้เพียงนี้ 10 ส.ค. #
ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ผมอ้าปากค้าง ชื่นชมความกล้าหาญ แต่ก็กังวล  ผลที่ตามมา แม้ทนายอานนท์โดนจับ
มากกว่าโจร เดือนเดียว 3 ครั้ง แต่พลังนักเรียนนักศึกษาก็ยังล้นหลาม ใครคิดบ้างว่าหลังม็อบใหญ่ 16 ส.ค. ยัง
ตามมาด้วยนักเรียนชูสามนิ้ว ผูกโบสีขาวทั่วประเทศ ผมก็ไม่คาดคิด  แน่ละ ในสถานการณ์วัดใจ ที่ยังมองไม่ออก
ว่าจะจบอย่างไร บางครั้ง คนที่มีประสบการณ์ก็สามารถทักท้วง ให้รักษาระดับเพดาน จังหวะก้าว อย่าล้ าเกินจน
พวกเดียวกันไม่เอา กระนั้นก็แล้วแต่เขาตัดสินใจ เพราะเราเท่าเทียมเขาแล้ว ในยุค disrupt “อะไรที่ไม่เคยเห็น
ก็ได้เห็น” ประสบการณ์เก่าๆ บางเรื่องอาจใช้ไม่ได้ เอาความหวังดี เอาบทเรียน ไปให้คนรุ่นใหม่ได้ แต่อย่าเอา
ความกลัวไปดึงให้ถอยหลัง 
โดนน้ าร้อนมาจนเข็ดยังพอเห็นใจ แต่กลัวเสียบทบาท กลัวเสียมวลชน แล้วยังเก้ๆ กังๆ นี่สิไปกันใหญ่ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4794730 
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28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.      

ประชาธิปไตยไขลาน "คิดต่าง" ต้องล่า 
   

 
           วิปริตเข้าไปทุกท ี 
สังคมประชาธิปไตยไทยนับวันยิ่งเลวลงก าลังจะกลายเป็นอนาธิปไตยโดยพวกที่บอกว่าตัวเองคือฝ่ายประชาธิปไตยสร้าง
ขบวนการล่าแม่มดที่เข้มข้นเป็นประวัติการณ์ 

โชว์ลิสต์รายชื่อดารา-นักร้อง-เซเลบ ที่เคยชุมนุมต้านพระราชก าหนดนิรโทษกรรมยกเข่ง-นิรโทษโกงยกแก๊ง 
ร่วมกับ กปปส. 

ใครคิดต่าง....ก็ล่าไปถึงโคตร เช่นที่ลามไปถึง "แม่" ของม้า-อรนภา ถ้านี่คืออนาคตที่ต้องการ ก็คงจะเป็นอนาคต
แห่งความสูญสิ้น และสิ้นหวัง เพราะคือสังคมที่แยกดี เลว ควร ไม่ควร ไม่ออก ที่พูดถึง "ยุวชนเรดการ์ด" กันก่อนนี้...
วันนี้ชักจะเข้าเค้า คนรุ่นใหม่ถอยหลังไปสู่ยุค "เหมาอิสต์" โดยไม่รู้ตัว พฤติกรรมการแสดงออกในวันนี้ เริ่มจะแน่ชัดแล้ว
ว่า มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบผิดๆ หรือไม่ก็พยายามสร้างรูปแบบการปกครองใหม่ขึ้นมา บนพื้นฐานความคับ
แคบในเสรีภาพ 

ถ้าไม่รู้ ก็ท าความเข้าใจกันเสียใหม่ กปปส.ไม่ใช่ "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ดูจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรครวม
พลังประชาชาติไทย ได้ ส.ส.เพียง ๕ ที่นั่ง กปปส.ไม่ใช่คนที่สนับสนุนให้มีการรัฐประหาร แต่เห็นว่าการเข้ามาของทหาร 
อาจน าไปสู่การปฏิรูปประเทศได้ ซึ่งต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่า นี่คือความผิดหวังครั้งใหญ่ของ กปปส.ที่ คสช.
ไม่สามารถน าพาไปสู่ความฝันนี้ได้ 

กปปส.คือกลุ่มคนที่ต่อต้านพระราชก าหนดนิรโทษกรรมเหมาเข่งให้คนโกง กปปส.คือกลุ่มคนที่ต่อต้านคอร์รัป
ชันในระบอบทักษิณ และ กปปส.คือกลุ่มคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดารา-นักร้อง-เซเลบ หลายร้อยคน
ร่วมอยู่ใน กปปส.ต่างก็มีอุดมการณ์ข้างต้นนี้ 

แล้วผิดอะไร? 
จะบอกว่า มวลชนที่เรียกตัวเองว่า กปปส.นั้น ยังอยู่ และอยู่ในทุกที่ และวันนี้บางคนก าลังถูกไล่ล่าจาก ลุ่มคนที่

บอกว่าตัวเองคือฝ่ายประชาธิปไตย ที่ผ่านมาในทิศทางกลับกัน การล่าแม่มดเกิดขึ้นมาแล้วนับไม่ถ้วนจากทั้ง ๒ ฝั่ง แต่
ไม่ได้รุนแรง บ้าคลั่ง เช่นครั้งนี้ มีการน าเข้าความขัดแย้งจากต่างประเทศ ชี้เป้าให้กับคนที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองก าลังมี
พฤติกรรมเฉียด "ยุวชนเรดการ์ด" เข้าไปทุกที ไปไล่ล่ากันต่อ 
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ประชาธิปไตยที่ยอมรับความเห็นต่างไม่ได้ บังอาจเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้อย่างไร ไม่ใช่ยั่วยุให้ตีกัน 
แต่การที่กลุ่มนักศึกษา เยาวชน จัดชุมนุมไปพร้อมกับการไล่ล่าคนเห็นต่าง ก็ควรระวัง ถึงเวลามวลชนอีกฝั่งลุกข้ึนมา มัน
จะน าไปสู่ความขัดแย้ง ที่ใครก็ไม่อยากให้เกิด อาจเกิดข้ึนได้ แต่ที่มันบัดซบ! คือมีผู้ใหญ่ถือหางให้เด็กไปไล่ล่าคนเห็นต่าง 
ทั้งนักการเมืองชั่ว นักวิชาการเลว ไม่เคยคิดจะปรามเด็ก ว่าอะไรควร ไม่ควร  บางคนกลับยุยงส่งเสริม ยังมีองค์กร
ระหว่างประเทศเข้าผสมโรงอีกต่างหาก และองค์กรเอ็งซวยเหล่านี้ แสดงบทบาทที่ชัดเจนมาตลอด อ้างสิทธิมนุษยชน
เพ่ือคนกลุ่มเดียว คือกลุ่มท่ีตัวเองสนับสนุน 

บังเอิญอยากรู้ว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มีหน้าที่ท าอะไรกันแน่ เพราะชอบโผล่มาเผือก แล้วน าเรื่องราว
ไปขยายความ จนกลายเป็นความขัดเแย้งทางการเมืองให้คนตีกันเสมอมา เรื่องคือว่า นั่งดูมาสองสามวัน เหล่าดารา 
นักร้อง และเซเลบ ถูกจองกฐิน ไล่ล่าโดยมีชุดค าสั่งจากคนเลวที่ต่างประเทศ คอยชี้เป้าอย่างหยาบคายผิดมนุษย์ ว่าใคร
คือเหยื่อรายต่อไป แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ออกมาเทกแอ็กชั่นสักแอะ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยตรง 
เว็บไซต์ https://www.amnesty.or.th/about-us/ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  ประเทศไทย อธิบายเอาไว้
แบบนี้ 
---------------- 

แอมเนสตี้คือใคร? 
แอมเนสตี้ หรือชื่อเต็มๆ ว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือกลุ่มคนธรรมดาๆ ทั่วโลกมากกว่า ๗ ล้านคน ที่รวมตัวกัน
เพ่ือรณรงค์ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เราเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ ร่วมมือกับรัฐเพ่ือ
ผลักดันกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครอง ไปจนถึงสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับเยาวชนและคนในสังคม 

แอมเนสตี้เชื่อว่าแม้คนเราจะเกิดมามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่เท่ ากัน แต่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่งเท่าๆ กัน 

 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือกลุ่มคนที่เคลื่อนไหวรณรงค์เพ่ือส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก 
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๓ ล้านคน ใน ๑๕๐ ประเทศท่ัวโลกและดินแดน 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรที่ปกครองตนเองแบบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพียงประการ
เดียวคือ การได้รับความม่ันใจว่าสิทธิมนุษยชนจะได้รับการเคารพและคุ้มครอง 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งท างานเพ่ือพัฒนากระบวนการและวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคม โดย
ท างานผ่านการรณรงค์ กิจกรรมแสดงเอกภาพในระดับสากล และสิทธิมนุษยชนศึกษา 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรอิสระ ไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือลัทธิใด 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ท ากิจกรรมรณรงค์อันมีรากฐานมาจากการท างานวิจัย รณรงค์ส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รณรงค์เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม 
การปฏิรูปกฎหมาย การปล่อยตัวนักโทษและผู้ที่ถูกกักขังโดยไม่ชอบธรรม ปกป้องนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคาม 
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ท าการรณรงค์โดยการเขียนจดหมาย ปฏิบัติการเร่งด่วนและประสานงานกับสื่อ
นานาชาติ รวมถึงการรณรงค์กับรัฐบาลและองค์กรภายในของรัฐเพ่ือให้การรับรองรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน นอกเหนือจากการท างานด้านสิทธิทางพลเมืองและการเมือง 

https://www.amnesty.or.th/about-us/
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แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ขยายการท างานไปสู่ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีความ
เชื่อมั่นว่า การเคารพ ปกป้อง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจะน ามาซึ่งการลดลงของปัญหาความยากจน และน ามาซึ่งความ
เสมอภาคและความยุติธรรม 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เริ่มด าเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ และได้จดทะเบียน
องค์กรเป็น “สมาคมเพ่ือองค์การนิรโทษกรรมสากล” เมื่อปี ๒๕๔๖ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่างๆ 
---------------- 

หรูหราหมาเห่า! 
ขณะที่ "ม้า-อรนภา" ถูกละเมิดยัน "แม่" ดาราอีกหลายคนอยู่อย่างหวาดผวา เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ยุวชนรด

การ์ด จะรุมสกรัมตามค าสั่ง เพียงแค่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง อาจต้องตกงาน ปิดธุรกิจ แต่แอมเนสตี้ที่บอก
ว่าตัวเองเป็นเผ่าพันธุ์ ที่มีหน้าที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ กลับนิ่งเฉย ไม่รู้ไปหดหัวอยู่ที่ไหน หรือ
จะตีความว่า การล่าแม่มดครั้งนี้ ไม่ใช่การละเมิดสิทธิ์ น่าหัวร่อ ที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เคลมว่า ตัวเองเป็น
องค์กรอิสระ ไม่ฝักใฝ่อุดมการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือลัทธิใด แต่เท่าที่เห็น ร่วมหัวจมท้ายอยู่กับม็อบฝั่ง
เดียวมาตลอด ก็ไม่น่าแปลกหากประชาชนอีกฝ่ายจะถูกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล มองว่าอยู่คนละข้ัวการเมืองกัน 

ฉะนั้น อย่าบังอาจอ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรที่ปกครองตนเองแบบประชาธิปไตย ต้องเติมค าว่า "เลือกข้าง" เข้าไป
ด้วย เอาเป็นว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนก ามะลอมีให้พบเห็นเกลื่อน ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือแทรกแซงการเมืองในประเทศต่างๆ 
ตามใบสั่ง! 

ใครสั่ง? 
จะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้? ลองช่วยกันสืบที ที่นักกิจกรรมการเมืองในไทย ออกมาแฉกันเองว่ารับเงินเอ็นจีโอ และ

สถานทูตต่างประเทศ มาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น เป็นเอ็นจีโอกลุ่มไหน  และสถานทูต
ประเทศอะไรเผื่อเจอต้นตอจะได้เลิกเลวหลบในกันเสียที. 

 ผักกาดหอม 
อ้างอิง : http://www.thaipost.net/main/detail/75753 
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