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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
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     ข่าววันนี ้
          รู้วนันี ้

ข่าวประจ าวันท่ี 3 เมษายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรฐัออนไลน ์ “บิ๊กตู่” พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนปท. “ผู้ว่าฯจว.-นายก อบจ.” 

ให้สอดคล้องรบ. 
4 

2 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ “วิษณุ” ห่วงแก้ รธน.วิธีการเลอืกตั้ง 5 
3 แนวหน้าออนไลน ์ ‘วิษณุ’ชมเปาะ!ร่างแก้ไขรธน.พปชร.ดี ช้ีแก้ม.144ครม.ไม่ต้องรบัโทษยกชุด 6 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ "วิษณุ"ห่วงร่างรธน.พปชร.ใช้บัตร 2 ใบกระทบพรรคเลก็ 8 
5 ผู้จัดการออนไลน ์ “วิษณุ” รับ พปชร.แก้ รธน.กลบัไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบกระทบพรรค

เล็ก ไมรู่้เห็นพ้องหรอืไม ่
9 

6 มติชนออนไลน ์ ‘นิกร’ เผย 3 พรรคร่วม รบ.เคาะร่างแก้รัฐธรรมนญู 4 ฉบับ ขอไม่
วิจารณ์ ‘พปชร.’ เสนอฟื้นระบบเลือกตั้งปี 40 

10 

7 เดลินิวส์ออนไลน ์ ตีปี๊บ 6 เม.ย."ก้าวหน้า"ล่ารายช่ือรื้อ'ระบอบประยุทธ์' 11 
8 มติชนออนไลน ์ ถือฤกษ์ 6เมษา ครบ 4ปีรธน. เปิดโต๊ะล่าช่ือแก้ 4ปม รื้อระบอบประยุทธ์ 

คนดังร่วมเพียบ 
12 

9 โพสตท์เูดย์ออนไลน ์ หอศิลป์เบรก!! ห้ามจัดงาน ‘ขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์’ อ้างเป็น
การเมืองเกินไป 

13 

10 มติชนออนไลน ์ ด่วน! หอศิลป์ กทม.ห้ามจัดงานเปิดตัว ‘ขอคนละช่ือรื้อระบอบ
ประยทุธ์’ 6 เม.ย.นี้ อ้าง เป็นการเมอืงเกินไป 

14 

11 แนวหน้าออนไลน ์ กลุ่ม'ขอคนละช่ือ รื้อระบอบประยทุธ์'โวยลั่น โดนห้ามจัดงาน ต้องย้ายสถานที่ 15 
12 ผู้จัดการออนไลน ์ ก้าวไกลดันประชามติหวังยกเลกิ รธน. จัดท าฉบบั ปชช.คู่ขนานแก้ 

รธน. เพื่อรือ้ระบอบ “บิ๊กตู”่ 
16 

13 มติชนออนไลน ์ ก้าวไกล ประกาศแก้รธน. เดินหน้าตัง้ ส.ส.ร. ยกร่างใหม่ ช้ีถ้ากม.
ประชามติถูกคว่ า รบ.ตอ้งรบัผิดชอบ 

18 

14 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ โฆษกสาวเพื่อไทย วีนใส่ 'พปชร.' ศรีธนญชัยแก้รัฐธรรมนญู 20 
15 ไทยรัฐออนไลน ์ จุรินทร์น าทัพหาเลือดใหม่ ใช้คิวอาร์โค้ด ระดมยุวประชาธิปัตย์พัฒนาพรรค 21 
16 ไทยรัฐออนไลน ์ มัดมือชกพรรคร่วม พรรคพลังประชารัฐเล็งชงแก้รัฐธรรมนูญ รื้อ 13 

มาตราไม่แตะ ส.ว. 
23 

17 มติชนออนไลน ์ ‘ไพบลูย์’ กางไทม์ไลน์แกร้ธน. พปชร.เลง็ปิดจ๊อบก.ค. 29 
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18 มติชนออนไลน ์ ปชป.จอ่น าร่างแก้รธน. เข้าทีป่ระชุมส.ส. ยันแก้ 6 ปมใหญ่ มุ่งตัด
อ านาจส.ว. 

30 

19 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ปชป.' ยกร่างแก้รัฐธรรมนญูรายมาตราเสร็จแล้ว เตรียมเสนอพรรค
ร่วมรัฐบาล 

31 

20 มติชนออนไลน ์ สมชัย ดักคอ คนรู้ทันลเิกพรรคร่วม แนะพูดให้ชัด แก้รธน.ไม่ได้ 6 ข้อ 
จะถอนตัวรัฐบาล 

32 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'สมชัย' ท้า 'ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย' ถอนตัวรัฐบาล หากแก้ รธน.ไม่ส าเรจ็ 33 

บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน ์ แก้รัฐธรรมนญู: จากทัง้ฉบบัสูร่ายมาตรา เปิดประเด็นแก้ไขของ "ไพบูลย์" 

และ "ปิยบุตร" 
34 

2 สยามรฐัออนไลน ์ “ยุบสภาฯ”! ใครพร้อม ยกมือข้ึน ? 37 
3 สยามรฐัออนไลน ์ จับตา 3 ป. 3 พรรค พลงัประชารัฐ-รวมไทยสร้างชาติ-เศรษฐกิจไทย 38 
4 ไทยโพสตอ์อนไลน ์ 'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem 41 
5 ข่าวสดออนไลน ์ บทบรรณาธิการ - เลือกตั้งในมหาวิทยาลัย 45 
6 ข่าวสดออนไลน ์ ตามหา 'ขวามีปัญญา'  46 
7 สยามรฐัออนไลน ์ ต่อไปนี้จะมี 3 ม็อบ 48 
8 ข่าวสดออนไลน ์ สัมพันธ์ ยึดโยง ของ กลุม่ OctDems ต่อ ประชาธิปไตย 49 
9 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX เคลื่อนไหว อาทิตย์ 4 เมษายน แรงสะเทอืน จตุพร 

พรหมพันธ์ุ 
50 

10 มติชนออนไลน ์ พิมพ์เขียวรธน.ฉบบัพปชร. แก้5ปมยอ่ย-คงอ านาจส.ว. 51 
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สยามรัฐออนไลน์ 3 เมษายน 2564 11:17 น.   

“บิ๊กตู่” พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนปท. “ผู้ว่าฯจว.-นายก อบจ.” ให้สอดคล้องรบ. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวในรายการ PM PODCAST 
นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่องผ่านเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าว่า วันที่ 5 เม.ย.จะเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายส าคัญของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดที่ได้รับการเลอืกตั้งใหม่ ตนถือว่า
เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งประชาชนเป็นคนเลือกมาเราจะต้องมาหารือร่วมกันเพื่ อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ตนจะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย โครงการ “บ้าน
เคหะสุขประชา” (ฉลองกรุงและร่มเกล้า) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่ได้สั่งการและเดินหน้าไปสู่การจัดหาบ้านเช่า
ส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย โดยจะเริ่มที่เขตหนองจอก ก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อไป เพราะเป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย เรื่องเหล่าน้ีมีความก้าวหน้าหลายด้านด้วยกัน ตนไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและพยามท าทุกส่วนให้ดี
ที่สุดให้ถึงคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งตนเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้ 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232639   

https://siamrath.co.th/n/232639
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210403/955a676388db7a7e1940e1762bd810702321f209254f6e2cf44b95000c3a8f6e.jpeg?itok=vYp2EFlD
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02/04/2564 15:33 

“วิษณุ” ห่วงแก้ รธน.วิธีการเลือกตั้ง 

 
 

ท าเนียบ 2 เม.ย.-“ วิษณุ” ห่วงร่างรัฐธรรมนูญ พปชร. แก้ไขระบบเลือกตั้งกลับไปใช้บัตร 2 ใบจะเป็นปัญหา 

กระทบพรรคเล็ก ย้ าเดินหน้าได้ทุกฝ่ายต้องเห็นพ้อง 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นรายมาตรา 5 ประเด็น 13 มาตรา  ว่า ได้เห็นร่างดังกล่าวแล้ว  ส่วนตัวมองว่าเขียนได้สวยดี  แต่ส่วนตัวห่วงประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง  ว่าเป็นเรื่องที่ทุกพรรคเห็นพ้องตรงกันหรือไม่   เพราะประเด็นที่เหลืออื่นๆ เช่ือ
ว่าได้หารือกันแล้ว  ยกเว้นเรื่องนี้  เพราะนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.ได้แถลงว่าการจัดท าร่างนี้ได้หารือกับพรรคร่วม
รัฐบาล  ฝ่ายค้าน และ ส.ว.แล้ว  แต่ประเด็นการแก้ไขวิธีการเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบ ตนไม่แน่ใจว่าเมื่อหารือแล้วจะ
เห็นพ้องกันหรือไม่   ส่วนอีก 4 ประเด็นไม่น่ามีปัญหา อย่างมาตรา 144  ที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ เท่าที่ดูมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย  ในส่วนที่เป็นโทษ  จากเดิมที่ก าหนดเอาผิด ครม.ไปจนถึงผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ   ดังนั้นการแก้ไข จึงไม่ถือเป็นปัญหา  เพราะเป็นการแก้ให้กลับไปใช้แบบเดิมตามรัฐธรรมนูญ
ปี  50  หลักของมาตราน้ียังอยู่   ไม่ได้แก้ 

ส่วนเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้ง จะส่งผลต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือไม่ นายวิษณุ ยอมรับว่าอาจมีผล 
เมื่อถามย้ าว่าพรรคเล็กที่ได้ประโยชน์จากบัตรเลอืกตั้งใบเดียวจะเกิดปญัหาหรือไม่  ส่วนตัวเห็นว่าก็อาจมีปัญหา  เพราะ
ในร่างแก้ไขก าหนดไว้ว่า ถ้าพรรคการเมืองใดที่ส่ง ส.ส.ไม่ถึง 100 เขต  ไม่สามารถส่งผู้สมัครแบบปารีตี้ลิสต์ได้ 

การที่พรรคฝ่ายค้านออกมาต าหนิพรรคพลงัประชารัฐ ว่าเป็นการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อลดกระแสสังคม  แต่ยังสืบ
ทอดอ านาจระบอบประยุทธ์อยู่ นายวิษณุ ระบุว่าไม่ขอแสดงความเห็น ให้ไปดูกันในช้ันของการลงมติ เพราะต้องใช้เสยีง 
ส.ส.และ ส.ว.1 ใน 3 ด้วย.-ส านักข่าวไทย 
 

อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-667701  

  

https://tna.mcot.net/politics-667701
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วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564, 15.40 น. 

‘วิษณุ’ชมเปาะ!ร่างแก้ไขรธน.พปชร.ดี ช้ีแก้ม.144ครม.ไม่ต้องรับโทษยกชุด 
 

 
 

“วิษณุ” บอกภาพรวมร่างแก้ไขรธน. พปชร.ดี เมินฝ่ายค้านจับพิรุธสืบอ านาจ ชี้เมื่อแตะระบบเลือกต้ัง รีบยุบสภา
ไม่ได้ เพราะต้องแก้กม.ลูกตาม ถอนถอดรหัสแก้ม.144 ครม.ไม่ต้องรับโทษยกชุด 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา13.30 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์อีกครั้งถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐแถลงข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาสาระร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่จะเสนอต่อ
รัฐสภาว่า ตนเห็นร่างแก้ไขดังกล่าวแล้วดูสวยดี ไม่ได้มีข้อห่วงใย เพราะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันมานานแล้วเข้าใจว่า 
ประเด็นต่างๆได้มีการพูดคุยกันแล้วตามที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุได้หารือกับพรรค
ร่วมรัฐบาลแล้วแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านและ ส.ว.ด้วย เพียงแต่ห่วงอยู่นิดหนึ่งเกี่ยวกับการแก้วิธีการเลือกตั้งเป็นบัตร
สองใบยังไม่ค่อยแน่ใจว่า หารือกันแล้วเห็นพ้องต้องกันแล้วหรือไม่ ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็ไม่มีปัญหาอะไร 

เมื่อถามว่า การแก้ประเด็นวิธีการเลือกตั้งท าให้พรรคเล็กที่เคยได้ประโยชน์จากบัตรใบเดียวจะมีปัญหาหรือไม่ 
นายวิษณุ กล่าวว่า มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้น เพราะเขาไปแก้ไขว่าถ้าส่งไม่ถึง 100 เขตก็ไม่สามารถส่งส.ส.ระบบบัญชี
รายช่ือได ้ 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่า การยื่นแก้ไขดังกล่าวเพียงเพื่อลดกระแสสังคม แต่ข้อเท็จจริงยังคงสืบทอด
อ านาจอยู่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ไม่ได้ว่า อะไร เพราะถึงเวลาโหวตเขาก็นับคะแนนเสยีงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และส.ว.ก็ต้อง
ให้ความเห็นชอบหนึ่งในสามก็ยังมีอยู่ 

“อย่างน้อยประเด็นเหล่านี้ก็ได้แก้ไปล็อตหนึ่งก่อนแต่ยังไม่ไปถึงต่ออายุ ยืดอายุสภา หรือแม้กระทั้งยุบสภาไม่
น่าจะเกี่ยวอะไร และในความเป็นจริงยุบสภาไม่ได้ เพราะถ้าแก้ระบบเลือกตั้งจ าเป็นต้องกฎหมายลูกเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ถ้าเห็นพ้องต้องกันก็ใช้เวลาอย่างเร็ว 2-3 เดือน ซึ่งต้องดูว่า จะตรงกับระยะเวลาเปิดปิดสมัยประชุมหรือไม่ 
และเรื่องนี้ต้องเข้าที่ประชุมร่วมเพราะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจะรีบยุบสภาไม่ได้” 

นายวิษณุ กล่าวว่า ส าหรับมาตรา 144 เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้น ในร่างดังกล่าวไม่ได้แก้ไข
อะไรมากเพียงแต่แก้ในส่วนบทก าหนดโทษที่เขียนไว้พะรุงพะรัง เช่นหากมีความผิดให้ ครม. พ้นจากต าแหน่งทั้งหมด ไล่
ไปถึงผู้อ านวยการส านักงบประมาณก็มีความผิดด้วยเขาตัดส่วนน้ีออก และเมื่อแก้มาตราน้ีก็ต้องไปแก้มาตรา 185 ให้
สอดคล้องกันโดยข้อห้ามแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการยังคงอยู่ไม่ได้เป็นปัญหา เพราะแก้กลับไปเป็นตาม
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รัฐธรรมนูญปี 2550 ตนขอยืนยันว่า หลักของมาตรา 144 ยังอยู่ คือ ส.ส. จะแปรญัตติในทางที่เปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิ
งบประมาณไม่ได้ แต่สามารถลดงบประมาณได้ ส่วนมาตรา 270 เขาเข้าไปแก้ให้ ส.ส. เข้ามารับผิดชอบด้วยในการ
ติดตามเรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการรายงานของรัฐบาลต่อรัฐสภาจากเดิม 3 เดือนเปลี่ยนเป็น 1 
ปีก็ถือว่าดี ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ดีข้ึน 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563531  

  

https://www.naewna.com/politic/563531
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ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.08 น. 

"วิษณุ"ห่วงร่างรธน.พปชร.ใช้บัตร 2 ใบกระทบพรรคเล็ก 
 

 
 

“วิษณุ” ห่วงร่างรธน.พปชร. แก้ไขระบบเลือกต้ัง กลับไปใช้บัตร 2 ใบกระทบพรรคเล็ก ไม่แน่ใจพรรคร่วมทุกฝ่าย
เห็นพ้องหรือไม่  

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราใน 5 ประเด็น 13 มาตรา ว่า ได้เห็นร่างดังกล่าวแล้ว
และมองว่าเขียนได้สวยดี แต่ส่วนตัวห่วงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิธีการเลือกตั้งว่า เป็นเรื่องที่ทุกพรรคเห็น
ตรงกันหรือไม่ เพราะประเด็นที่เหลืออื่น ๆ เช่ือว่าได้หารือกันแล้ว ยกเว้นเรื่องนี้ เพราะนายไพบูลย์ นิติตะวัน รอง
หัวหน้าพรรค พปชร.และ ส.ส.ได้แถลงว่า การจัดท าร่างนี้ได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว.แล้ว แต่
ประเด็นการแก้ไขวิธีการเลือกตั้ง โดยใช้บัตร 2 ใบ ตนไม่แน่ใจว่าเมื่อหารือแล้ว จะเห็นพ้องกันหรือไม่  

ส่วนอีก 4 ประเด็นไม่น่ามีปัญหา อย่างมาตรา 144 ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนั้น เท่าที่ดู
มีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ในส่วนที่เป็นโทษ จากเดิมที่ก าหนดเอาผิดคณะรัฐมนตรี (ครม.)ไปจนถึงผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ดังนั้นการแก้ไขจึงไม่ถือเป็นปัญหา เพราะเป็นการแก้ให้กลับไปใช้แบบเดิมตามรัฐธรรมนูญปี 50 และหลัก
ของมาตราน้ียังอยู่ ไม่ได้แก้  

เมื่อถามถึงเรื่องการแก้ไขระบบเลอืกตั้ง จะส่งผลต่อพรรคการเมืองขนาดเลก็หรอืไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยอมรับ
ว่าอาจมีผล เมื่อถามย้ าว่าพรรคเล็กที่ได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งใบเดียวจะเกิดปัญหาหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า 
ส่วนตัวเห็นว่า ก็อาจมีปัญหา เพราะในร่างแก้ไข ก าหนดไว้ว่า ถ้าพรรคการเมืองใดที่ส่ง ส.ส.ไม่ถึง 100 เขต ไม่สามารถ
ส่งผู้สมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์ได้ ส่วนที่พรรคฝ่ายค้าน ออกมาต าหนิพรรค พปชร.ว่า เป็นการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อลดกระแส
สังคม แต่ยังสืบทอดอ านาจระบอบประยุทธ์อยู่นั้น ตนไม่ขอแสดงความเห็น ให้ไปดูกันในช้ันของการลงมติ เพราะต้องใช้
เสียง ส.ส.และ ส.ว. เห็นชอบ 1 ใน 3  

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/834789   

https://www.dailynews.co.th/politics/834789
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เผยแพร่: 2 เม.ย. 2564 16:58   ปรับปรุง: 2 เม.ย. 2564 16:58   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“วิษณุ” รับ พปชร.แก้ รธน.กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบกระทบพรรคเล็ก ไม่รู้เห็นพ้อง
หรือไม่ 

 
 

มือกฎหมายรัฐบาลห่วงร่างรัฐธรรมนูญ พปชร.แก้ไขระบบเลือกต้ัง กลับไปใช้บัตร 2 ใบกระทบพรรคเล็ก ไม่แน่ใจ
พรรคร่วมทุกฝ่ายเห็นพ้องหรือไม่ ไม่ตอบฝ่ายค้านโวยท าเพ่ือลดกระแส แต่คงสืบทอดอ านาจ 

วันนี้ (2 เม.ย.) เวลา 13.20 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราใน 5 ประเด็น 13 มาตรา ว่าได้เห็นร่าง
ดังกล่าวแล้วและมองว่าเขียนได้สวยดี แต่ส่วนตัวห่วงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิธีการเลือกตั้งว่าเป็นเรื่องที่ทุก
พรรคเห็นตรงกันหรือไม่ เพราะประเด็นที่เหลืออื่นๆ เช่ือว่าได้หารือกันแล้วยกเว้นเรื่องนี้ เพราะนายไพบูลย์ นิติตะวัน 
รองหัวหน้าพรรค พปชร.และ ส.ส.ได้แถลงว่าการจัดท าร่างนี้ได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว.แล้ว แต่
ประเด็นการแก้ไขวิธีการเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบ ตนไม่แน่ใจว่าเมื่อหารือแล้วจะเห็นพ้องกันหรือไม่ ส่วนอีก 4 ประเด็น
ไม่น่ามีปัญหา อย่างมาตรา 144 ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณนั้น เท่าที่ดูมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ใน
ส่วนที่เป็นโทษ จากเดิมที่ก าหนดเอาผิดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปจนถึงผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ดังนั้น การแก้ไข
จึงไม่ถือเป็นปัญหา เพราะเป็นการแก้ให้กลับไปใช้แบบเดิมตามรัฐธรรมนูญปี 50 และหลักของมาตราน้ียังอยู่ ไม่ได้แก้  

เมื่อถามถึงเรื่องการแก้ไขระบบเลือกตั้งจะส่งผลต่อพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ยอมรับ
ว่าอาจมีผล เมื่อถามย้ าว่าพรรคเล็กที่ได้ประโยชน์จากบัตรเลือกตั้งใบเดียวจะเกิดปัญหาหรือไม่นั้น นายวิษณุกล่าวว่า 
ส่วนตัวเห็นว่าก็อาจมีปัญหา เพราะในร่างแก้ไขก าหนดไว้ว่าถ้าพรรคการเมืองใดที่ส่ง ส.ส.ไม่ถึง 100 เขต ไม่สามารถส่ง
ผู้สมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์ได้ ส่วนที่พรรคฝ่ายค้านออกมาต าหนิพรรค พปชร.ว่าเป็นการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อลดกระแสสงัคม 
แต่ยังสืบทอดอ านาจระบอบประยุทธ์อยู่นั้น ตนไม่ขอแสดงความเห็น ให้ไปดูกันในช้ันของการลงมติ เพราะต้องใช้เสียง 
ส.ส.และ ส.ว.เห็นชอบ 1 ใน 3 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000031624  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000031624
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วันที่ 2 เมษายน 2564 - 15:34 น.  

‘นิกร’ เผย 3 พรรคร่วม รบ.เคาะร่างแก้รัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ขอไม่วิจารณ์ ‘พปชร.’ เสนอ
ฟื้นระบบเลือกตั้งปี 40 

 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการ

พิจารณาเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา , พรรคภูมิใจไทย และพรรค
ประชาธิปัตย์ ว่า เบื้องต้นมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1.
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขหลักเกณฑ์ออกเสียงวาระแรก และวาระสาม ที่ใช้เสียง
เห็นชอบ 3 ใน 5 ตามที่รัฐสภาเคยเห็นชอบ แทนการใช้เสียง ส.ว. จ านวน 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง 

นายนิกรกล่าวว่า 2.ประเด็นกระบวนการเลือกตั้ง ระะบบเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวยังไม่ตกผลึกว่า
จะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือสองใบ 3.ประเด็นกระบวนการท างานในรัฐสภา เช่น หมวดว่าด้วยการปฏิรูปที่เห็นว่าควร
ให้รัฐสภาพิจารณา แทน ส.ว.และควรพิจารณาความคืบหน้าทุกๆ 1 ปี 4.ประเด็นสิทธิเสรีภาพประชาชน รวมถึงการ
กระจายอ านาจ 

นายนิกรกล่าวว่า ทั้งนี้ ในตัวแทนของ 3 พรรคที่เคยร่วมศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในนามกรรมาธิการ (กมธ.) 
พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยู่ระหว่างหารือร่วมกันถึงรายละเอียด ซึ่งในการแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่จะเกี่ยวกับมาตรา
ใดบ้างนั้น จะน ามาจากผลการศึกษาของ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ชุดที่นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กมธ. 

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ 13 มาตรา หากญัตติอื่นเสนอแก้
เกินกรอบจะไม่ลงมติให้ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับ ส.ว. นายนิกรกล่าวว่า เป็นสิ่งที่พิจารณาภายหลังได้ เพราะสิ่งส าคัญอยูท่ี่ 
ส.ว.จะเห็นด้วยหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะ ส.ส.พลังประชารัฐจะเห็นด้วยหรือไม่เท่านั้น อีกทั้งในประเด็นขอแก้ไขมาตรา  256 
นั้นที่ผ่านมา วุฒิสภาเห็นด้วยกับการแก้ไขใช้เสียง 3 ใน 5 มาแล้ว 

เมื่อถามว่า การแก้ไขระบบเลือกตั้งที่พรรคพลังประชารัฐเสนอให้กลบัไปใช้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จะท าให้
เกิดปัญหาหรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า การก าหนดรายละเอียดไว้มากเกินไป เช่น ต้องส่ง ส.ส.100 เขต หรือก าหนดเกณฑ์
ให้ได้คะแนนเลือกตั้ง 1 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเลือกตั้งทั้งประเทศ เป็นการก าหนดรายละเอียดที่มากเกินไป และเห็นว่า
ควรน าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเลือกตั้งจะเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดอื่นๆ ตนไม่ขอออกความเห็น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2654768  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2654768
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/นิกร-ไม่ขอออกความเห็น.jpg
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ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.18 น. 

ตีปี๊บ 6 เม.ย."ก้าวหน้า"ล่ารายช่ือร้ือ'ระบอบประยุทธ์' 
 

 
 

“ก้าวหน้า” ตีป๊ีบ 6 เม.ย.ล่าชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ นัดรวมพลบ่าย 3 หอศิลป์ “มายด์” แกนน าราษฎรร่วม
วงด้วย    

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้า ได้ออกก าหนดการเชิญสื่อมวลชนให้เข้าร่วมการเเถลงข่าว
เปิดแคมเปญ “ขอคนละช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์” ชวนประชาชนลงช่ือแก้รัฐธรรมนูญ เปิดทางสู่ประชาธิปไตย ในวันที่ 6 
เม.ย. เวลา 15.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ของ "Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่" 
ที่เป็นความความร่วมมือ ของคณะก้าวหน้า กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า พรรคก้าวไกล และ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อ
กฎหมายประนชาชน (ไอลอว์) เปิดตัวแคมเปญเพื่อล่ารายช่ือเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี 60 รายมาตราใน 4 ประเด็น
หลัก คือ 1.ล้มวุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว  2.โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ปฏิรูปที่มาอ านาจการตรวจสอบ 3.เลิก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ 4.ล้างมรดกรัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ ขวาง
ประชาธิปไตย   

โดยจะมีการเปิดโต๊ะลงช่ือครั้งแรกในงานนี้ พร้อมกับมีการบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ 
บรรยายเรื่อง “ล้ม วุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว” นายปิยบุตร แสงกนกกุล จะบรรยาย “โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระ” และ “ล้าง มรดกรัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย” ซึ่งในช่วงท้าย จะมี น.ส.ภัสราวลี ธนกิจ
วิบูลย์ผล หรือมายด์ แกนน าคณะราษฎร เข้าร่วมและกล่าวถึงเหตุผลการร่วมเป็นหนึ่งรื้อระบอบประยุทธ์.   

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/834793  

  

https://www.dailynews.co.th/politics/834793
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วันที่ 2 เมษายน 2564 - 17:46 น.  

ถือฤกษ์ 6เมษา ครบ 4ปีรธน. เปิดโต๊ะล่าช่ือแก้ 4ปม รื้อระบอบประยุทธ์ คนดังร่วมเพียบ 
 

 
 

ถือฤกษ์ 6เมษา ครบ 4ปีรธน. เปิดโต๊ะล่าชื่อแก้ 4ปมใหญ่ รื้อระบอบประยุทธ์ คนดังร่วมเพียบ 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 เมษายนนี้ กลุ่ม Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่จะเปิดแคมเปญ “6 

เมษา เริ่มนับหนึ่ง ขอคนละช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์” เพื่อเดินหน้ารวบรวมช่ือประชาชนทั่วประเทศเพื่อเข้าช่ือแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่ห้องเอนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ โดยจะมี งคณะก้าวหน้า กลุ่มรัฐธรรมนูญ
ก้าวหน้า พรรคก้าวไกล และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เข้าร่วม 
ทั้งนี้ แคมเปญล่ารายช่ือเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 รายมาตรา ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ล้มวุฒิสภา เดินหน้า
สภาเดี่ยว 2.โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ปฏิรูปที่มาอ านาจการตรวจสอบ 3.เลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 
ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ 4.ล้างมรดกรัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ ขวางประชาธิปไตย 
พร้อมการบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ เรื่อง 

 “ระบอบประยุทธ์ : ทหาร ทุน วงจรอุบาทว์การเมืองไทย” โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ 

 “เลิก ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป : ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ” โดยสฤณี อาชวานันทกุล 

 “ล้ม วุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว” โดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ 

 “โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ” และ “ล้างมรดกรัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย” โดย 
นายปิยบุตร แสงกนกกุล 

 และในช่วงท้ายจะมี น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ แกนน าคณะราษฎร มาเข้ าร่วมและกล่าวถึง
เหตุผลการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรื้อระบอบประยุทธ์ 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655274  

  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2655274
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/167443400_227524569119929_2408072370045651937_n.jpg
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วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 18:16 น. 

หอศิลป์เบรก!! ห้ามจัดงาน ‘ขอคนละช่ือร้ือระบอบประยุทธ์’ อ้างเป็นการเมืองเกินไป 
 

 
 

ด่วน หอศิลป์กรุงเทพฯสั่งห้ามจัดงาน ‘ขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์’ อ้างการเมืองมากไป-ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ คาดถูกกดดันจาก กทม.  

วันที่ 2 เม.ย. จากเดิมที่กลุ่ม ‘Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่’ โดยการน าของ ปิยบุตร แสงกนกกุล และ 
พริษฐ์ วัชรสินธุ ประชาสัมพันธ์ว่าได้เปิดแคมเปญรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 
15.00 น. ที่ห้องเอนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “ขอคนละช่ือรื้อระบอบ
ประยุทธ์” นั้น 

ล่าสุดทางหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ร่อนจดหมายกับทางผู้จัดงานว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานแคมเปญรณรงค์
แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว โดยให้เหตุผลว่า“กิจกรรมมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้” และเป็นการ
การเมืองเกินไป โดยมีกระแสข่าวว่าทางหอศิลปกรุงเทพฯ ถูกกดดันมาจากกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าราชการมาจากการ
แต่งตั้งของ คสช. ตามมาตรา 44 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/649545   

https://www.posttoday.com/politic/news/649545
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วันที่ 2 เมษายน 2564 - 18:20 น.  

ด่วน! หอศิลป์ กทม.ห้ามจัดงานเปิดตัว ‘ขอคนละช่ือร้ือระบอบประยุทธ์’ 6 เม.ย.นี้ อ้าง เป็น
การเมืองเกินไป 
 

 
 
ด่วน! หอศิลป์กรุงเทพฯ ห้ามจัดงานเปิดตัว ‘ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์’ วันท่ี 6 เมษาน้ี อ้าง เป็นการเมือง
เกินไป 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเดิมที่กลุ่ม Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ โดยการน าของ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประชาสัมพันธ์ว่า ได้เปิดแคมเปญรณรงค์แก้
รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” นั้น 

ล่าสุด ทางหอศิลป์กรุงเทพฯ ได้ร่อนจดหมายกับทางผู้จัดงานว่า ไม่อนุญาตให้ใช้สถานท่ีจัดงานแคมเปญ
รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว 

โดยให้เหตุผลว่า “กิจกรรมมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้” และเป็นการการเมืองเกินไป โดย
มีกระแสข่าวว่าทางหอศิลป์กรุงเทพฯ ถูกกดดันมาจากกรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าราชการมาจากการแต่งตั้งของ คสช. 
ตามมาตรา 44 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655397  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2655397
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/งาน6เมษา-จัดไม่ได้.jpg
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วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.36 น. 

กลุ่ม'ขอคนละช่ือ ร้ือระบอบประยุทธ์'โวยลั่น โดนห้ามจัดงาน ต้องย้ายสถานที่ 
 

 
 

2 เมษายน 2564 เพจเฟชบุ๊ก Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ โพสต์รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม"
ขอคนละช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์"ล่าสุดจัดไม่ได้แล้วต้องย้ายสถานที่ โดยระบุว่า 

จากเดิมที่กลุ่ม ‘Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่’ จะจัดงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ขอคนละช่ือ รื้อ
ระบอบประยุทธ์” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าช่ือแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ในวันครบรอบ 4 ปีของการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2560 วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ห้องเอนกประสงค์ 1 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ล่าสุด ต้องย้ายสถานที่จัดงาน เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของหอศิลป์แล้ว โดยให้เหตุผลว่า “กิจกรรม
มีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้” และเป็นการเมืองเกินไป 

อย่างไรก็ตามเราจะยังคงเดินหน้ารวบรวมรายช่ือและจัดงานเปิดตัวแคมเปญ “ขอคนละช่ือ รื้อระบอบ
ประยุทธ์” ต่อไป เพื่อจัดการกับ 4 ประเด็นหลักที่เปน็อุปสรรคที่แท้จรงิของการเมืองไทยในปจัจบุัน ได้แก่ ล้ม วุฒิสภา - 
เดินหน้าสภาเดี่ยว ,โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ – ปฏิรูปที่มา อ านาจ การตรวจสอบ ,เลิก ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูป - ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ ,ล้าง มรดกรัฐประหาร - หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย 

ขอให้ทุกคนเตรียมบัตรประชาชนและไฟแห่งความหวังให้พร้อม อังคารที่ 6 เมษายนนี้ จับปากกาให้มั่น มาลง
ช่ือแก้รัฐธรรมนูญ ในวันครบรอบ 4 ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับอัปยศนี้ เพื่อเปิดทางสู่ประชาธิปไตย มาร่วม
เป็นหนึ่งช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์ หยุดยื้อเวลาเผด็จการ ด้วยกัน! คอยติดตามสถานที่เปิดโต๊ะลงช่ือและงานเปิดตัว
แคมเปญให้ดี 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับกลุ่ม ‘Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่’ มีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นแกนน า โดย
ประกาศจะเดินสายทั่วประเทศเพื่อล่าได้ให้ 1 ล้านช่ือแก้รัฐธรรมนูญรื้อระบอบประยุทธ์ 

 อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563596  

  

https://www.naewna.com/politic/563596
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เผยแพร่: 2 เม.ย. 2564 16:17   ปรับปรุง: 2 เม.ย. 2564 16:17   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

ก้าวไกลดันประชามติหวังยกเลิก รธน. จัดท าฉบับ ปชช.คู่ขนานแก้ รธน. เพื่อร้ือระบอบ 
“บิ๊กตู่” 

 
 
เลขาฯ ก้าวไกล เผยเดินหน้าผลักดันประชามติเพ่ือยกเลิก รธน.ฉบับ คสช. พร้อมจัดท า รธน.ฉบับประชาชน 
คู่ขนานกับการแก้ไข รธน.รายมาตราเพ่ือรื้อระบอบประยุทธ์ 

วันน้ี (2 เม.ย.) ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ ส.ว.กับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจ านวนหนึ่งได้
ร่วมมือกันคว่ าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 โดยน าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาอ้างว่าการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จ าเป็นต้องท าประชามติถาม
ประชาชนก่อน พรรคก้าวไกลถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องเร่งจัดให้มีการ
ออกเสียงประชามติโดยเร็วหลังจากร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ล าพังการ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองไทยซึ่งเกิดจากระบอบสืบ
ทอดอ านาจของ คสช.ได้ 

ดังนั้น หลังจากนี้พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าผลักดันให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนผู้ทรงอ านาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินว่า เห็นชอบหรือไม่ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และให้ตั้งมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยจะด าเนินการ 2 แนวทาง ได้แก่ (1) ผลักดันให้มีการ
เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่เพื่อตั้ง ส.ส.ร. อีกครั้ งเมื่อเปิดสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอ
เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและให้รัฐสภามีมติให้จัดท าประชามติถามประชาชนก่อน และ (2) ร่วมกับประชาชน
รณรงค์เข้าช่ือขอให้จัดท าประชามติเพื่อตั้ง ส.ส.ร. ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติของ
รัฐสภาในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ถูกคว่ าอีก รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่
รัฐบาลเป็นผู้เสนอเสนอเข้ามาเอง 

นายชัยธวัชกล่าวเพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่ผลักดันให้มีการท าประชามติดังกล่าว ก็สามารถด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่กันได้ ซึ่งพรรคก้าวไกลเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต้องมุ่งเน้น
ไปที่การถอดรื้อระบอบประยุทธ์ออกจากระบบการเมอืงไทย โดยเฉพาะการ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 
269-272 เพื่อยกเลิก ส.ว. จากการแต่งตั้งของ คสช., ยุติอ านาจพิเศษของวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี, และยุติ
ระบบนิติบัญญัติแบบสืบทอดอ านาจที่ให้ ส.ว.มาร่วมพิจารณากฎหมายกับ ส.ส. ในกรณีที่เป็น “กฎหมายปฏิรูป
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ประเทศ” นอกจากนี้ ควรต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปองค์กรอิสระและยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนข้อเสนอที่
ให้มีการแก้ไขระบบการเลือกตั้งโดยน าเอาระบบบัตรเลือกตั้งสองใบกลับมาใช้แทนระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้น พรรค
ก้าวไกลเห็นด้วยที่จะต้องมีการแก้ไขระบบการเลือกตั้งให้ประชาชนสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกได้ทั้ง ส.ส.ในเขต
ของตน และเลือกพรรคการเมืองที่ตนช่ืนชอบ โดยควรจะปรับระบบบัตรเลือกตั้งแบบสองใบให้สามารถสะท้อน
เจตนารมณ์ของประชาชนได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างประสิทธิภาพของระบบรัฐสภาและเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่
สถาบันพรรคการเมือง 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000031603  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000031603
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วันที่ 2 เมษายน 2564 - 17:14 น.  

ก้าวไกล ประกาศแก้รธน. เดินหน้าตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างใหม่ ช้ีถ้ากม.ประชามติถูกคว่ า รบ.ต้อง
รับผิดชอบ 

 
 

‘ก้าวไกล’ ประกาศแก้รธน. มุ่งขุดรากถอนโคน ‘ส.ว.’ เดินหน้าตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างใหม่ ชี้ หากกม.ประชามติถูกคว่ า 
รัฐบาลต้องรับผิดชอบ 

วันที่ 2 เมษายน นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวถึงกรณีที่ส.ว. กับ ส.ส.พรรครัฐบาล
จ านวนหนึ่งได้คว่ าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไปเมื่อวันที่ 17 
มีนาคม ว่า พรรคก.ก.ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล และ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องเร่งจัดให้ออกเสียง
ประชามติโดยเร็วหลังจากร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ล าพังการเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาการเมืองไทยซึ่งเกิดจากระบอบสืบทอดอ านาจ
ของ คสช. ได้ 

นายชัยธวัช กล่าวว่า ดังนั้น พรรคก.ก. จะเดินหน้าผลักดันให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนผู้ทรง
อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินว่า เห็นชอบหรือไม่ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และให้ตั้งมีการเลือกตั้ง
ส.ส.ร. เพื่อจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยจะด าเนินการ 2 แนวทาง ได้แก่ (1) ผลักดันให้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับใหม่เพื่อตั้ง ส.ส.ร. อีกครั้งเมื่อเปิดสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
รัฐสภาและให้รัฐสภามีมติให้จัดท าประชามติถามประชาชนก่อน และ (2) ร่วมกับประชาชนรณรงค์เข้าช่ือขอให้จัดท า
ประชามติเพื่อตั้ง ส.ส.ร. ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ของรัฐสภาในวันที่ 7 – 8 
เมษายนนี้ หากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ถูกคว่ าอีก รัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะเป็นร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอ
เสนอเข้ามาเอง 

ชัยธวัช กล่าวว่า ในระหว่างที่ผลักดันให้มีการท าประชามติดังกล่าว ก็สามารถด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่กันได้ ซึ่งพรรคก.ก. เห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราต้องมุ่งเน้นไปที่การ
ถอดรื้อระบอบประยุทธ์ออกจากระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะการปิดสวิตช์ ส.ว. ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269 – 272 
เพื่อยกเลิก ส.ว. จากการแต่งตั้งของ คสช., ยุติอ านาจพิเศษของส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และยุติระบบนิติบัญญตัิ
แบบสืบทอดอ านาจที่ให้ ส.ว. มาร่วมพิจารณากฎหมายกับ ส.ส. ในกรณีที่เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/ชัยธวัช-728x48574651978465321-1.jpg
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นอกจากนี้ ควรต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปองค์กรอิสระและยกเลกิยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนข้อเสนอที่ให้
มีการแก้ไขระบบการเลือกตั้งโดยน าเอาระบบบัตรเลือกตั้งสองใบกลับมาใช้แทนระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้น พรรค
ก.ก. เห็นด้วยที่จะต้องมีการแก้ไขระบบการเลอืกตั้งให้ประชาชนสามารถออกเสียงลงคะแนนเลอืกได้ทั้ง ส.ส. ในเขตของ
ตัวเอง และเลือกพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบ โดยควรจะปรับระบบบัตรเลือกตั้งแบบสองใบให้สามารถสะท้อนเจตนารมณ์
ของประชาชนได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างประสิทธิภาพของระบบรฐัสภาและเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่สถาบันพรรค
การเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655161 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2655161
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02 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:57 น.     

โฆษกสาวเพื่อไทย วีนใส่ 'พปชร.' ศรีธนญชัยแก้รัฐธรรมนูญ 

 
2 เม.ย.64 - นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เตรียม

ยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 5 ประเด็น 13 มาตรา ต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เม.ย.ว่า ข้อเสนอการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา
ดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาแล้วเมื่อครั้งร่างรัฐธรรมนูญ 2560 เช่น เรื่อง
บัตรเลือกตั้งใบเดียว และการคิดค านวณสูตร ส.ส.บัญชีรายช่ือ แต่แก่นของปัญหากลับไม่ถูกหยิบยกมาแก้ไข คือ เรื่อง
หลักการประชาธิปไตยในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  

โดยเฉพาะที่มาส.ว. ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและมีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี  เป็นเครื่องมือในการค้ า
ยันอ านาจให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการพยายาม
รักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ยื้อเวลาตบตาประชาชนแบบศรีธนญชัย ที่มีเป้าหมายในการสืบทอดอ านาจ
เท่านั้น  

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐ ร่วมมือกับ ส.ว. คว่ าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 
ในวาระ 3 กลางที่ประชุมรัฐสภา ปิดโอกาสปิดหนทางที่พี่น้องประชาชน จะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและสร้าง
ประชาธิปไตย ข้อเท็จจริงนี้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้เช่นเดียวกัน แล้ววันนี้จะมายื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 
ยิ่งแสดงให้เห็นความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และถูกสังคมตั้งค าถามถึงวาระซ่อนเร้นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการ
กระท าครั้งนี้ ที่ผ่านมาพฤติกรรมของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐต่อการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ประชามติ มีท่าทีที่จะไม่
ยอมให้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ซ้ ารอยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ าอย่าง
ชัดเจนถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่ได้ต้องการให้อ านาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง   

“พรรคเพื่อไทย มีเป้าหมายในการสร้างประชาธิปไตยมาโดยตลอด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องน าไปสู่การสร้าง
ประชาธิปไตยให้ประชาชนเช่นกัน โดยในสัปดาห์หน้าแกนน าพรรคและ ส.ส.จะมีการหารือกันเพื่อสรุปแนวทางในการ
ผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสร้างประชาธิปไตย รวมทั้งแนวทางในการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่ก าลังอยู่
ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ให้ผ่านออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถน าไปสู่
การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต" โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว  

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98136   

https://www.thaipost.net/main/detail/98136
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3 เม.ย. 2564 05:03 น. 

จุรินทร์น าทัพหาเลือดใหม่ ใช้คิวอาร์โค้ด ระดมยุวประชาธิปัตย์พัฒนาพรรค 
 

 
 

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หน. ปชป. นับหน่ึงถ่ายเลือดเปิดตัวคิวอาร์โค้ดรับคนรุ่นใหม่ ผู้ร่วมอุดมการณ์เข้า
ท างานทางการเมืองกับพรรคในพ้ืนท่ีภาคใต้ ระหว่างงานสัมมนาท่ี จ.สงขลา เผยโครงการน้ีเปิดตัวมาแล้วใน กทม. 
ได้ผลตอบรับเกินคาด ถือเป็นการเริ่มต้นสู่อนาคตใหม่ของทางพรรค 

ปชป.เปิดคิวอาร์โค้ดรับคนรุ่นใหม่ร่วมอุดมการณ์ โดยเมื่อวันที่ 2 เม.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ น า ส.ส.และอดีต ส.ส.ภาคใต้ของพรรค ร่วม
กิจกรรมในงานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและบุคลากรของสาขาพรรค ตัวแทนพรรคภาคใต้ จัดข้ึนที่
โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 1-2 เม.ย. โดยในงานหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศเปิดตัวคิวอาร์
โค้ด เป็นแบบฟอร์มส าหรับการสมัครเพื่อเข้าร่วมท ากิจกรรมกับพรรคในรูปแบบต่างๆ โดยเปิดพื้นที่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือเลือดใหม่ ผู้สนใจร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ลงสมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายช่ือ ผู้สมัครท้องถ่ิน รวมถึงผู้ที่สนใจช่วยงานพรรครูปแบบต่างๆ 
ทั้งการเป็นคลังสมองให้กับพรรค การเป็นอาสาสมัครช่วยงานพรรคในพื้นที่ การร่วมกิจกรรมยุวประชาธิปัตย์ หรือการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่พรรคจัดข้ึน 

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันน้ีถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตัวแทนจังหวัดกับตัวแทนที่เรามาประชุมกัน ทั้งหมด 50 เขตใน
ภาคใต้ ซึ่งกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นคนรุ่นใหม่ การสมัครเข้ามาผ่านคิวอาร์โค้ดของพรรค หรือการสมัครเข้ามาเป็นยุวประ
ชาธิปัตย์ พรรคจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกเดือน ส าหรับยุวประชาธิปัตย์นั้นมีจ านวนหลายพันคนแล้วตั้งแต่ตนเข้ารับ
ต าแหน่งหัวหน้าพรรคและจะเดินหน้าต่อไป พรรคจะเปิดพื้นที่กว้างขึ้น ที่ผ่านมาทดลองเปิดพื้นที่ผ่านคิวอาร์โค้ดโดยน า
ร่องในเขต กทม. ปรากฏว่าได้ผลตอบรับดีมากจากการเปิดรับสมัครผู้สนใจมาเป็น ส.ก.ในนามพรรค มีผู้สมัครประมาณ 
50 คน ในจ านวนน้ันสามารถคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมได้ 30-40 คน คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ 
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ในการเปิดพื้นที่ให้กับเลือดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ใช่มีแต่คนเดิมหรือมีแต่คนที่
ท าการเมืองอยู่ในอดีตเท่านั้น แต่เราจะมีอนาคต มีคนรุ่นใหม่เดินเข้ามาอีกเป็นจ านวนมาก เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดตัว 
แต่ทางพรรคพร้อมที่จะเปิดตัวเมื่อถึงเวลาเหมาะสม 

“นี่คือการเปิดศักราช เปิดพื้นที่พรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ให้กว้างขึ้น ส าหรับการรับเลือดใหม่ หรือคนรุ่นใหม่ที่
สนใจมาร่วมงานการเมืองด้านต่างๆกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยวันที่ 1 เม.ย. ถือเป็นการนับหนึ่งเริ่มตน้
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เรื่องนี้ส าหรับภาคใต้ พรรคท าเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วที่ กทม. ปรากฏมีผู้สนใจสมัครเข้ามาช่วยให้เราสามารถคัดเลือกผูท้ี่
มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานกับพรรคได้หลายคน อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ศักยภาพ” นายจุรินทร์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2062437?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2062437?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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3 เม.ย. 2564 05:28 น. 

มัดมือชกพรรคร่วม พรรคพลังประชารัฐเล็งชงแก้รัฐธรรมนูญ ร้ือ 13 มาตราไม่แตะ ส.ว. 
 

 
 

พปชร.มัดมือชกพรรคร่วมรัฐบาล 7 เม.ย. ชิงธงยื่นร่างแก้ไข รธน. 5 ประเด็น 13 มาตรา “ไพบูลย์” โอ่
กลับไปใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ มี ส.ส.เขต 400 ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน ทุกพรรคต้องส่งผู้สมัครไม่น้อยกว่า 100 เขต ได้
คะแนนไม่ถึงร้อยละ1 ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่นับรวมคิดสัดส่วนแก้ปัญหา ส.ส.ปัดเศษ ไม่แตะอ านาจ ส.ว.เลือก
นายกฯ ขู่ไม่รับเน้ือหาท่ีเกินจากน้ี “ปชป.-ภท.-ชทพ.” กอดคอดัน 4 ร่างรื้อ 4 ปม พท.ซัดไม่จริงใจ เสนอแก้แบบศรี
ธนญชัย ตบตายื้อสืบทอดอ านาจ รักษาระบอบ “ประยุทธ์” “เทพไท” อัดปาห่ีปล่อยฟรีโหวตหลอกลวงชาวบ้าน 
“วิษณุ” ชี้รื้อระบบเลือกต้ัง ต้องท ากฎหมายลูกรีบยุบสภาไม่ได้ กมธ.ตั้งเง่ือนไขเพ่ิมประชาชนเข้าชื่อท าประชามติ 5 
หมื่นคนจากเดิม 1 หมื่นคน 
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชิงธงน าแถลงเตรียมยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตรา รวม 5 ประเด็น โดย
ไม่แตะต้องอ านาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ขณะที่พรรคฝ่ายค้านระบุเป็นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบศรีธนญชัย 
พยายามรักษาฐานสืบทอดอ านาจรัฐบาลปัจจุบัน 
“ไพบูลย์” ชงร่างแก้ รธน.5 ประเด็น 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 เม.ย.ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) แถลงว่า ขณะนี้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมลงช่ือเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรา
ครบถ้วนเเล้ว จะยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาวันที่ 7 เม.ย.ประเด็นที่เสนอแก้ไขตกผลึกในรายมาตรา ยกร่าง
ออกมาเป็นญัตติดังกล่าว 5 ประเด็น 13 มาตราคือ 1.แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพแก้ไขมาตรา 29, 41 และ 
45 เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเพิ่มข้ึนอีก 8 อนุมาตราในมาตราที่ 29 และเพิ่มให้ชุมชนมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจากรัฐในการฟ้องหน่วยงานของรัฐเดิมในมาตรา  41 เขียนให้มีการฟ้องร้องเฉยๆแต่ชุมชนไม่
ทราบว่าจะฟ้องร้องอย่างไร 
บัตร 2 ใบ ส.ส.เขต 400 ปาร์ตี้ลิสต์ 100 
นายไพบูลย์กล่าวว่า 2.ทุกพรรคการเมือง ในขณะนี้มีปัญหาการท าไพรมารีโหวต จึงแก้ไขมาตรา 45 โดยน ารัฐธรรมนูญ
ปี 50 มาตรา 47 มาใช้แทน และแก้ไขระบบเลือกตั้งมาตรา 83, 85, 86, 90, 91, 92 และมาตรา 94 ให้การเลือกตั้ง 
ส.ส.เป็นแบบบัตรสองใบ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 ให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายช่ือ 100 
คน และแก้ให้ กกต.ประกาศรับรองผลการเลอืกตั้งภายใน 30 วันจากเดิม 60 วัน รวมทั้งให้พรรคการเมืองใดทีส่่งผู้สมคัร
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รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วไม่น้อยกว่า 100 เขต จึงมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
พรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึน ส่งแต่ผู้สมัครบัญชีรายช่ือ เป็นปัญหาให้ กกต.ในการเผยแพร่ผู้สมัครไปทั่วประเทศ หากไม่แก้
จะท าให้มีพรรคการเมืองหลายร้อยพรรค แต่เมื่อแก้แล้วจะท าให้เหลือแค่หลายสิบ พรรคที่เข้าหลักเกณฑ์ หากพรรค
การเมืองใดได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มี ส.ส.บัญชีรายช่ือของพรรค
การเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง และไม่ให้น าคะแนนเสียงดังกล่าว มารวมคะแนนเพื่อหาสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายช่ือ ซึ่งแก้
ประเด็นนี้เพื่อไม่ให้มี ส.ส.ปัดเศษ 
ตัดเชือกมัด ส.ส.–เปิดปากถุงถลุงงบฯ 
นายไพบูลย์กล่าวต่อว่า 3.แก้มาตรา 144 แก้ไขเกี่ยวกับบทบัญญัติเรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท างาน
สะดวกข้ึน จึงเอาข้อความตามรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 168 มาใช้แทน ประเด็นที่ 4.แก้ไขมาตรา 185 ให้ ส.ส.ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ถือเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้
รัฐธรรมนูญปี 40 มาตรา 114 มาใช้แทน และประเด็นที่ 5 แก้ไขบทเฉพาะกาลมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
จากเดิมให้ ส.ว.ติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้รัฐสภามีหน้าที่ปฏิบัติแทน 
ไม่แตะอ านาจ ส.ว.เลือกนายกฯ 
นายไพบูลย์กล่าวว่า คิดว่าในการยื่นแก้ไขในวันที่ 7 เม.ย. และจะมีการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญในวันที่ 22 พ.ค.
เรียนประธานรัฐสภาว่า ขอให้จัดประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 25 พ.ค.เพื่อพิจารณาร่างฉบับพลงัประชารัฐเสนอเปน็วาระแรก 
ถ้าพิจารณาวาระแรกได้ในวันที่ 25 พ.ค. กมธ.คงใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเสร็จปลายเดือน มิ.ย.และเข้าสู่การ
พิจารณาวาระ 2 ที่ประชุมรัฐสภาต้นเดือน ก.ค. และวาระที่ 3 น่าจะกลางเดือน ก.ค. อย่างช้าปลาย ก.ค. ร่างพรรคพลัง
ประชารัฐ ส.ว.เห็นชอบด้วย ขอเรียกร้องฝ่ายค้าน หรือ ส.ส.ที่ต้องการยื่นญัตติแก้ไขพิจารณาเนื้อหาตามที่พรรคพลัง
ประชารัฐเสนอ เพราะ ส.ส.พลังประชารัฐจะไม่ยอมรับเนื้อหาที่เกินไปกว่า 5 ประเด็นที่เสนอโดยเฉพาะเรื่องให้ตัด
อ านาจของ ส.ว. ร่วมลงมติเลือกนายกฯในรฐัสภา ญัตติที่เสนอมีเพียง ส.ส.ของพรรคพลงัประชารัฐ พรรคเดียวร่วมลงช่ือ 
ส่วนการไม่ร่วมเสนอญัตติร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 3 พรรคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน 
ไม่ยุบสภาฯเชื่อ รบ.อยู่ครบเทอม 
เมื่อถามว่าการแก้ไขระบบเลือกตั้งจะท าให้พรรคพลังประชารัฐได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่ นายไพบูลย์
กล่าวว่า เช่ือว่าพรรคพลัง-ประชารัฐได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากข้ึน ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพื่อรองรับการยุบสภาช่วงปลายปี 2564 ตนไม่เช่ือว่าจะยุบสภาฯ เพราะรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมถึงปี 2565 
จากที่พูดคุยกับ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่มีใครอยากยุบสภา ส่วนที่มีระบุว่าหากแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วต้องยุบ
สภาฯนั้น ที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าว และรัฐบาลไม่เคยระบุว่าต้องยุบสภา และไม่เคยได้ยินประเด็นนี้
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
“เทพไท” ซัดปาห่ีฟรีโหวตต้มชาวบ้าน 
นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ชัดเจนว่าจะมีการเสนอให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราทั้ง 2 กลุ่ม มีร่างของพรรคพลังประชารัฐที่จะแก้ไข 5 ประเด็น 13 มาตราและพรรคร่วม
รัฐบาลอีก 3 พรรค คือพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทย-พัฒนาจะเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เป็นรายฉบับรวม 6 ประเด็น 6 ฉบับ เป็นท่าทีพรรคร่วมรัฐบาลที่สร้างความแปลกใจให้สังคมเกิดค าถามว่าท าไมพรรค
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ร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันทั้งที่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล หรือต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลฟรโีหวตเหมือนตอนลงมติวาระ 3 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ ามาแล้ว แต่
ไม่มีใคร หรือพรรคการเมืองใดออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย 
ท้า “บ๊ิกตู่” จริงใจชูธงน าเองสยบม็อบ 
“การเปิดโอกาสให้พรรคร่วมรฐับาลแต่ละพรรค เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอิสระแสดงความไม่จริงใจและไม่เอาจรงิ
เอาจังผลักดันนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นการแสดงละครตบตาประชาชน เพื่อต้องการลดกระแสเรียกร้องให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ ที่ก าลงัเคลือ่นไหวกดดันรัฐบาลอยู่ตอนนี้ ถ้าหากรัฐบาลจรงิใจและต้องการใหน้โยบายเรง่ด่วนของรัฐบาลเปน็จรงิ
ในทางปฏิบัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ หัวหน้ารัฐบาล ต้องเป็นผู้ชูธงน าแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง จะได้สยบ
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขณะนี้ด้วย” นายเทพไทกล่าว 
พท.ซัดแค่รักษาระบอบประยุทธ์ 
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ชัดเจนว่าไม่ต้องการแตะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ส.ว.และมาตรา
เกี่ยวข้องกับอ านาจ คสช. เป็นข้อจ ากัดที่เลี่ยงและต้องปกป้องเต็มที่ หากไปแตะจะท าให้โอกาสแก้ไขรัฐธรรมนูญปิด
ทันที จึงเป็นการแก้ไขภายใต้ข้อจ ากัด เพราะพรรค พปชร.เป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดอ านาจ ตกอยู่ภายใต้ความ
กดดันเช่นกัน เช่ือว่าการเสนอแก้ไข 5 มาตรา เพราะไม่ต้องการไปรื้อนั่งร้านหรือไปแก้ส่วนที่ผู้มีอ านาจไม่ต้องการให้แก้
จึงท าได้แค่นี้ ประชาชนได้ประโยชน์อะไร เพราะเสนอเพื่อหาทางออกรักษาอ านาจระบอบประยุทธ์ไว้ ไม่จริงใจที่จะ
แก้ไขในส่วนของการสืบทอดอ านาจเลย แค่หวังลดความกดดันของประชาชนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตย แต่พรรคพลังประชารัฐหวังรักษาอ านาจระบอบประยุทธ์ ไว้เพื่อสืบทอดอ านาจต่อไป 
สับศรีธนญชัยยื้อเวลาตบตา ปชช. 
น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า แก่นของปัญหาไม่ถูกยกมาแก้ไข โดยเฉพาะที่มา ส.ว.ไม่ยึดโยง
ประชาชนเป็นเครื่องมือค้ ายันอ านาจให้ พล.อ.ประยุทธ์ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีอุปสรรคพัฒนาประเทศ เป็นเพียง
การพยายามรักษาผลประโยชน์ตนเองและพวกพ้องยื้อเวลาตบตาประชาชนแบบศรีธนญชัยมีเป้าหมายสืบทอดอ านาจ
เท่านั้น ที่ผ่านมาพรรค พปชร.ร่วมมือกับ ส.ว.คว่ าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระ 3 วันนี้มายื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ
รายมาตราย่ิงแสดงให้เห็นความไม่จริงใจ สังคมตั้งค าถามถึงวาระซ่อนเร้นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง สัปดาห์หน้าพรรคเพื่อไทย
จะสรุปแนวทางแก้รัฐธรรมนูญและสร้างประชาธิปไตย ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในที่
ประชุมรัฐสภา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคต 
3 พรรคร่วมฯดัน 4 ร่าง รื้อ 4 ปม 
นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า เบื้องต้น 3 พรรคร่วมรัฐบาลมีข้อตกลงร่วมกันจะ
เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไข
หลักเกณฑ์ออกเสียงวาระแรกและวาระสาม ที่ใช้เสียงเห็นชอบ 3 ใน 5 ตามที่รัฐสภาเคยเห็นชอบ แทนการใช้เสียง ส.ว. 
1 ใน 3 หรือ 84 เสียง 2.กระบวนการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง ยังไม่ตกผลึกว่าจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวหรือ 2 ใบ 3.
กระบวนการท างานในรัฐสภา เช่น หมวดว่าด้วยการปฏิรูปเห็นควรให้รัฐสภาพิจารณาแทน ส.ว. และควรพิจารณาความ
คืบหน้าทุก 1 ปี และ 4.ประเด็นสิทธิเสรีภาพประชาชน การกระจายอ านาจ ทั้งนี้ จะน าผลการศึกษาของ กมธ.วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2560 ชุดที่นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค 
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ที่ปรึกษานายกฯ เป็นประธานมาร่วมพิจารณา ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ 13 มาตรา ระบุ
ว่า หากญัตติอื่นเสนอแก้เกินกรอบจะไม่ลงมติให้ ส่วนตัวมองว่าเป็นสิ่งที่พิจารณาภายหลังได้ สิ่งส าคัญอยู่ที่ ส.ว.จะเห็น
ด้วยหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะ ส.ส.พลังประชารัฐ อีกทั้งประเด็นขอแก้ไขมาตรา 256 ที่ผ่านมาวุฒิสภาเห็นด้วยกับการแก้ไขใช้
เสียง 3 ใน 5 มาแล้ว 
“วิษณุ” ชี้รื้อระบบ ลต.รีบยุบสภาไม่ได้ 
ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯให้สัมภาษณ์ว่าเห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค พปชร.แล้วดูสวยดี 
ไม่ได้มีข้อห่วงใยเพราะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันมานานแล้ว แต่ห่วงการแก้ไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเห็น
พ้องต้องกันแล้วหรือไม่ เมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเป็นเพียงการลดกระแสสังคม แต่ข้อเท็จจริงยังคงสืบทอดอ านาจ
อยู่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็ไม่ได้ว่าอะไร ถึงเวลาโหวตเขาก็นับคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และ ส.ว.ต้องให้ความ
เห็นชอบ 1 ใน 3 ยังมีอยู่ แต่อย่างน้อยประเด็นเหล่านี้ได้แก้ไปลอตหนึ่งก่อน แต่ยังไม่ไปถึงต่ออายุ ยืดอายุสภาหรือ
แม้กระทั่งยุบสภาไม่น่าจะเกี่ยวอะไร ในความเป็นจริงยุบสภาไม่ได้ เพราะถ้าแก้ระบบเลือกตั้งจ าเป็นต้องท ากฎหมายลูก
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ถ้าเห็นพ้องต้องกันอย่างเร็ว 2-3 เดือน ต้องดูว่าจะตรงกับช่วงเปิดปิดสมัยประชุมหรือไม่ ต้องเข้าที่
ประชุมร่วมเพราะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะรีบยุบสภาไม่ได้ 
ถอดสลัก ครม.ไม่ต้องรับโทษยกชุด 
นายวิษณุกล่าวว่า ส าหรับมาตรา 144 การตรวจสอบการใช้งบประมาณ ไม่ได้แก้ไขอะไรมากเพียงแต่แก้บทก าหนดโทษ
ที่เขียนไว้พะรุงพะรัง เช่น หากมีความผิดให้ ครม.พ้นจากต าแหน่งทั้งหมด ไล่ไปถึง ผอ.ส านักงบประมาณก็มีความผิด
ด้วย เขาตัดส่วนนี้ออกซึ่งต้องไปแก้มาตรา 185 ให้สอดคล้องกัน ข้อห้ามแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการยังคงอยู่ 
ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะแก้กลับไปเป็นตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ขอยืนยันว่าหลักของมาตรา 144 ยังอยู่ คือ ส.ส.จะแปร
ญัตติในทางที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบฯไม่ได้ แต่ลดงบฯได้ส่วนมาตรา 270 เขาเข้าไปแก้ให้ ส.ส.เข้ามารับผิดชอบ
ด้วยติดตามเรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการรายงานของรัฐบาลต่อรัฐสภาจากเดิม  3 เดือน
เปลี่ยนเป็น 1 ปี ถือว่าดี ส่วนสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ดีข้ึน เมื่อถามว่ารัฐบาลจ าเป็นต้องเสนอร่างแก้ไขของรัฐบาล
ด้วยหรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ยังไม่เคยเห็นพูดกันในส่วนนี้ เมื่อถามย้ าว่าก่อนหน้านี้นายกฯเคยบอกว่าจะมีร่างแก้ไข 
รธน.ของรัฐบาล นายวิษณุถามกลับว่า “ท่านพูดหรอ” สื่อจึงตอบกลับไปว่าพูดก่อนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกคว่ าใน
วาระ 3 นายวิษณุจึงตอบกลับไปว่า “ไม่ทราบ” 
“ประวิตร” ยันยังไม่มีร่างพรรคร่วมฯ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมี
ของพรรคร่วมรัฐบาลฉบับเดียว ไม่ใช่ของพรรคใครพรรคมันหรือไม่ว่า ยังไม่มี แล้วแต่พรรคร่วมฯจะเสนออย่างไร แต่ร่าง
ที่เสนอเป็นของพรรคพลังประชารัฐ เมื่อถามย้ าว่าสุดท้ายแล้วจะมีร่างของพรรคร่วมหรอืไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ยัง
ไม่รู้เลย เพราะต้องมีการพูดคุยและหารือกันในพรรคร่วมฯอีกที” ช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามว่าวันน้ีดูสุขภาพแข็งแรง พล.อ.
ประวิตรตอบว่า “แข็งแรงอะไร จะเดินไม่ไหวแล้ว” 
เพ่ิม 5 หมื่นชื่อขอท าประชามติ 
เมื่อเวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ฐานะ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รัฐสภา แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ได้ลงมติต่อประเด็นการก าหนดจ านวนประชาชน ที่เสนอ
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เรื่องให้ ครม.ด าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จากเดิมที่ประชุม กมธ.เห็นควรใช้เกณฑ์ 10,000 คน แต่ล่าสุด
มติเสียงข้างมากเห็นชอบให้ปรับเป็น 50,000 คน ซึ่งการพิจารณาเรื่องที่รัฐสภาและประชาชนเสนอให้ท าประชามติ ให้
ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 166 มีหลักเกณฑ์ส าคัญคือกรณีมีเหตุอันสมควร ครม.จะขอให้ออกเสียงประชามติเรือ่งใดที่ไม่ขดั
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ ครม.ถือมีสิทธิใช้ดุลพินิจที่จะด าเนินการหรือไม่ก็ได้โดยค านึงถึงงบฯ และเหตุแห่งความ
จ าเป็น บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยดี เช่ือว่าการพิจารณาของรัฐสภา วันที่ 7 เม.ย.จะผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มีเหตุให้
กฎหมายสะดุดในช้ันวาระ 3 หรือวาระหลังจากนั้น เมื่อถามว่าการให้สิทธ์ิขาด กับ ครม. พิจารณาเรื่องที่ต้องท า
ประชามติ อาจเปิดช่องให้เตะถ่วงได้ นายวันชัยกล่าวว่า แล้วแต่เพราะอ านาจการก าหนดให้ออกเสียงประชามติเป็นของ
ครม. ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบ เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ 
6 เม.ย.ล่าชื่อรื้อระบอบประยุทธ์ 
วันเดียวกัน คณะก้าวหน้า ประสานงานสื่อมวลชนเชิญร่วมแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “ขอคนละช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์” 
ชวนประชาชนลงช่ือแก้รัฐธรรมนูญ เปิดทางสู่ประชาธิปไตย วันที่ 6 เม.ย. เวลา 15.00 น. ที่ห้องอเนกประสงค์ 1 หอ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ของ “Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่” เป็นความร่วมมือของคณะก้าวหน้า กลุ่ม
รัฐธรรมนูญก้าวหน้า พรรคก้าวไกล และโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เปิดตัวแคมเปญล่า
รายช่ือเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญปี 60 รายมาตรา 4 ประเด็นหลัก 
โละ ส.ว.-ศาล รธน.-แผนยุทธศาสตร์ 
“4 ประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข คือ 1.ล้มวุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว 2.โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ ปฏิรูปที่มาอ านาจ
การตรวจสอบ 3.เลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป ปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศ 4.ล้างมรดกรัฐประหาร หยุดวงจร
อุบาทว์ ขวางประชาธิปไตย จะเปิดโต๊ะลงช่ือครั้งแรก พร้อมมีการบรรยายหลายหัวข้อ อาทิ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ 
บรรยายเรื่อง “ล้มวุฒิสภา เดินหน้าสภาเดี่ยว” นายปิยบุตร แสงกนกกุล บรรยาย หัวข้อ “โละศาลรัฐธรรมนูญ องค์กร
อิสระ” และ “ล้างมรดกรัฐประหาร หยุดวงจรอุบาทว์ขวางประชาธิปไตย” ช่วงท้าย น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผลหรือ
มายด์ แกนน าคณะราษฎร เข้าร่วมกล่าวถึงเหตุผลการร่วมเป็นหนึ่งรื้อระบอบประยุทธ์” 
จวก ก.ม.ข้อมูลข่าวสารปิดตา ปชช. 
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพือ่ไทย กล่าวถึงกรณี ครม.เห็นชอบรา่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เตรียมสง่
ให้รัฐสภาพิจารณาว่า เป็นสัญญาณร้ายของรัฐบาลสืบทอดเผด็จการที่ต้องการปิดหูปิดตาประชาชน ไม่ให้ตรวจสอบการ
กระท าไม่ชอบ เหมือนที่เคยปิดปากปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนด้วย พ.ร.บ.การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ปี 2550 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่เพิ่มความเข้มข้นให้อ านาจเจ้าหน้าที่จับกุมผู้เห็นต่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื้อหา พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการเขียนสื่อความหมายกว้างๆครอบจักรวาล จงใจหวงแหนปกปิดข้อมูลฝ่ายความมั่นคงของรัฐ ด้าน
การทหาร การป้องกันประเทศ ข้อมูลภาคเอกชนโดยเฉพาะนายทุนที่ท าธุรกรรมกับรัฐอาจถูกปกปิดด้วย จากนี้การตรวจสอบ
การท าธุรกิจภาคเอกชนกับรัฐยากจะตรวจสอบอดคิดไม่ได้ว่าข้อมูล เช่น งบฯ ทหารจัดจ้างโครงการต่างๆ งบซื้ออาวุธ การ
ประมูลโครงการของรัฐโดยกลุ่มนายทุน ที่อาจเอื้อประโยชน์จะเป็นความลับ หากสภาฯ และพรรคร่วมรัฐบาลร่วมสังฆกรรม
ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะลิดรอนเสรีภาพคนไทยทั้งประเทศ ให้จมอยู่ในความไม่รู้ไม่เห็น 
“ประวิตร” โต้บ่อบาดาลรัฐขุดลึกถึงแพง 
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เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึง
การขุดเจาะน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลที่มีราคาสูงเกินไป หากเทียบกับที่ น.ส.พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพชัร์ 
หรือพิมรี่พาย แม่ค้าขายของออนไลน์ช่ือดัง ที่ใช้เงินส่วนตัวในการด าเนินการขุดเจาะน้ าบาดาลประมาณ 190,000 บาท 
ว่า ราคาจะแพงหรือไม่แพงข้ึนอยู่กับความลึกของบ่อน้ าบาดาล ถ้าขุดลึกก็ใช้งบประมาณมาก ถ้าขุดต้ืนใช้งบฯน้อย บ่อ
น้ าทั้งหมดจะเท่ากันได้อย่างไร บางทีบ่อลึก 300 ถึง 400 เมตร จะให้ราคาขุดเท่ากับบ่อที่ลึก 30 เมตร ได้อย่างไร และ
ท่อที่ใส่ไปก็ไม่เหมือนกัน เมื่อถามว่างบฯของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลแพงกว่าเป็น 10 เท่า พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าราคา
เราตรวจสอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีการตรวจสอบในการขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลทุกบ่ออยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด 
รมช.ขาใหญ่ขอตั้งเลขาฯ-ทปษ.เสมา 1 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่ ได้เป็นประธานพิธีจัดงานวัน
สถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี ตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี จากนั้นได้เข้าปฏิบัติงานในห้องท างาน
บนอาคารราชวัลลภตามปกติ แต่ได้มี รมช.กระทรวงอื่นรายหนึ่งเข้ามาขอพบเป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้นัดหมายล่วงหนา้ 
โดยได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมอ้างว่าเป็นผู้สนับสนุนให้ น.ส.ตรีนุชเป็น รมว.ศึกษาธิการ และอยากให้ประสานการ
ท างานระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการท างานในพื้นที ่และแก้ไขปัญหาให้ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ และ ส.ส.พรรครว่ม
รัฐบาล จึงขอเป็นผู้เสนอช่ือบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ และหากเป็นไปได้อยากจะเสนอตัว
เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ จากทีมเดียวกันเพื่อให้เป็นทีมเวิร์ก จะคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์มาช่วยงาน ซึ่ง น.ส.ตรีนุช
ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ 
“โรม” ยื่นฟ้องหมิ่นฯ “สิระ-ชัยยันต”์ 
ที่ศาลอาญา เมื่อเวลา 10.00 น. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล พร้อมทีมทนายส่วนตัว เข้าย่ืนฟ้อง
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ข้อหาหมิ่น
ประมาท ท าให้เสื่อมเสียช่ือเสียง ตาม ป.อาญามาตรา 328 และเรียกค่าสินไหมทดแทน 50 ล้านบาท เป็นคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องคดีอาญา โดยนายรังสิมันต์เผยว่ามาฟ้องนายสิระในฐานะประธาน กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน สภาฯ รวมถึงนายชัยยันต์ เนื่องจากได้แถลงข่าวลักษณะพยายามท าให้สังคมเข้าใจว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องสั่ง
การให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จับเด็กไล่ที่ชาวบ้านออกจากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยบนเกาะง า จ.ภูเก็ต ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง 
เวลาน้ันเป็น ส.ส.ฝ่ายค้านอายุงานประมาณ 6 เดือน คงไม่สามารถไปสั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการดังกล่าวได้ เป็น
เรื่องหมิ่นประมาทท าให้ตนเสียหาย ต่อมาศาลรับค าฟ้องไว้ไต่สวนวันที่ 9 ก.ค. เวลา 09.00 น. ต่อไป 
คู่กรณีขู่ระวังดาบน้ันคืนสนอง 
ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชน สภาฯ แถลงข่าวร่วมกับนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย กรณีถูกนายรังสิมันต์ฟ้อง
หมิ่นประมาทว่า นายรังสิมันต์ ยื่นฟ้องด าเนินคดีตนคดีอาญาได้ หากไม่ถูกต้องตนและนายชัยยันต์จะใช้สิทธ์ิคืนตาม
กระบวนการยุติธรรมที่นายรังสิมันต์ย่ืนเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท ตนมีตังค์จ่าย ถ้าเราไม่ผิดจะขอใช้สิทธ์ิดาบนั้นคืน
สนองแล้วกัน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2062456?utm_source=PANORAMA_TOPIC   

https://www.thairath.co.th/news/politic/2062456?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 08:43 น.  

‘ไพบูลย์’ กางไทม์ไลน์แก้รธน. พปชร.เล็งปิดจ๊อบก.ค. 
 

 
 

สรุปข่าวหน้า 1 – ‘ไพบูลย์’ กางไทม์ไลน์แก้รธน. พปชร.เล็งปิดจ๊อบก.ค. 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แถลงการเสนอแก้ไข

รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรค ว่า ส.ส.พปชร.ได้ร่วมกันลงช่ือเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครบแล้วและจะยื่นต่อ
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายนนี้ ยกร่างออกมาเป็น 5 ประเด็นใน 13 มาตรา โดยขอให้บรรจุเข้า
วาระการพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาสมัยสามัญในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาวาระแรก จากนั้นจะมีการ
ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไข คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจะแล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายน และเข้าสู่การ
พิจารณาวาระ 2 ต้นเดือนกรกฎาคม และวาระที่ 3 น่าจะกลางเดือนกรกฎาคมหรืออย่างช้าก็ปลายเดือนกรกฎาคม เช่ือ
ว่าร่างรัฐธรรมนูญของจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา เพราะจากการพูดคุยทางส.ว.ก็เห็นชอบด้วย 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า อยากเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านหรอืส.ส.ทีต่้องการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พิจารณาเนื้อหา
ตามที่พปชร.เสนอ และเช่ือว่าฝ่ายค้านน่าจะเสนอญัตติคล้ายๆ กันเพื่อให้ได้รับการยอมรับร่วมกัน เพราะ ส.ส.ของพรรค
จะไม่ยอมรับเนื้อหาที่เกินไปกว่า 5 ประเด็นที่น าเสนอดังกล่าว โดยเฉพาะข้อเสนอให้ตัดอ านาจส.ว.ในการลงมติเลือก
นายกรัฐมนตรีในรัฐสภา อ 

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว
ว่า การขอเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพปชร. ชัดเจนว่า ไม่ต้องการแตะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ส.ว. และมาตราที่เกี่ยวข้อง
กับอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นข้อจ ากัดที่พรรคพปชร.จะต้องเลี่ยง และต้องปกป้องเต็มที่ คง
ต้องถามกลับไปว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไร เพราะเป็นการเสนอเพื่อหาทางออกในการรักษาอ านาจของระบอบ
ประยุทธ์ไว้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655783  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2655783
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/11283.jpg
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 09:56 น.  

ปชป.จ่อน าร่างแก้รธน. เข้าที่ประชุมส.ส. ยันแก้ 6 ปมใหญ่ มุ่งตัดอ านาจส.ว. 
 

 
 
“ราเมศ” เผย ปชป.ยกร่างแก้ รธน. รายมาตราเสร็จแล้ว เตรียมเสนอที่ประชุมส.ส.พรรคต่อไป 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน
ส่วนของพรรคว่า ขณะนี้นายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายของพรรค ได้ท าการยกร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมเสร็จแล้ว จะมีการนัดประชุมสรุป ในวันที่ 4 เมษายน โดยมีทั้งหมด 6 ร่าง แต่ละร่างแยกออกจากกัน
ชัดเจน ทั้งเรื่องสิทธิของประชาชน เรื่องระบบเลอืกตั้ง บัตรสองใบ การค านวณจ านวน ส.ส. ต้องมีความชัดเจน เรื่องการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สามารถท าได้ง่ายข้ึน คือมาตรา 256 เรื่องการกระจายอ านาจ เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในเรื่อง
ทุจริต เรื่องอ านาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ทั้งหมดจะถูกน าเสนอด้วยเหตุด้วยผล  และจะได้น าร่างทั้งหมดเสนอในที่
ประชุม ส.ส. ของพรรคต่อไป ที่ส าคัญนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรค  จะได้
น าร่างไปพูดคุยกับพรรคร่วมด้วย 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องตั้งต้นจากความจริงใจที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญเป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน หากมีหลักคิดดังกล่าว ประโยชน์จะไม่ได้ตกแก่ผู้ที่แก้ไข แต่จะตกแก่ประชาชนและประเทศใน
วันข้างหน้า การคิดถึงประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคือตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง แต่ถ้าเห็น
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประชาชน ก็มองออกได้ถึงความจริงใจที่ผ่านการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655826  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__85754123.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__85754123.jpg
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3 เมษายน 2564  

'ปชป.' ยกร่างแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเสร็จแล้ว เตรียมเสนอพรรคร่วมรัฐบาล 
 

 
 

"ราเมศ" เผย "ประชาธิปัตย์" ยกร่างแก้ รธน.รายมาตราเสร็จแล้ว เตรียมเสนอท่ีประชุม ส.ส.-พรรคร่วมรัฐบาล  

วันที่ 3 เม.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน
ส่วนของพรรคว่า ขณะนี้นายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายของพรรค ได้ท าการยกร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 6 ร่าง โดยจะมีการนัดประชุมสรุปในวันที่ 4 เม.ย.นี ้ซึ่งแต่ละร่างแยกออกจาก
กันชัดเจน เรื่องสิทธิของประชาชน เรื่องระบบเลือกตั้งบัตรสองใบ การค านวณจ านวน ส.ส.ต้องมีความชัดเจน และเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สามารถท าได้ง่ายข้ึนในมาตรา 256 

นายราเมศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องการกระจายอ านาจ เรื่องการตรวจสอบถ่วงดุลในเรื่องทุจริต  เรื่อง
อ านาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล ทั้งหมดจะถูกน าเสนอด้วยเหตุด้วยผล จะได้น าร่างทั้งหมดเสนอในที่ประชุม ส.ส.ของ
พรรคต่อไป ที่ส าคัญนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานวิป ส.ส.ของพรรคจะได้น าร่างไปพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วย 

"การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องตั้งต้นจากความจริงใจที่อยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 
หากมีหลักคิดดังกล่าว ประโยชน์จะไม่ได้ตกแก่ผู้ที่แก้ไข แต่จะตกแก่ประชาชนและประเทศในวันข้างหน้า การคิดถึง
ประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคือตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง แต่ถ้าเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประชาชนมองออกได้ถึงความจริงใจที่ผ่านการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง"นายราเมศ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930656  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930656
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 11:06 น.  

สมชัย ดักคอ คนรู้ทันลิเกพรรคร่วม แนะพูดให้ชัด แก้รธน.ไม่ได้ 6 ข้อ จะถอนตัวรัฐบาล 
 

 
 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง  โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณี
การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของฝ่ายรัฐบาล ระบุว่า 

ข้อเสนอแก้รายมาตรา ของพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค ดูดี แต่อย่าเป็นแค่ลิเก  ปชป. ภูมิใจไทย และ ชาติไทย
พัฒนา เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 6 เรื่อง 
1. แก้ ม.256 ให้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญง่ายข้ึน ไม่ติดกับเงื่อนไขต้องมี ส.ว. 84 คนร่วมเห็นชอบในวาระที่หนึ่งและสาม 
2. แก้ ม.272 ริบอ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ 
3. แก้หมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้น 
4. แก้เรื่องกระจายอ านาจส่วนท้องถ่ินให้มากขึ้น 
5. แก้กลไกการตรวจสอบรัฐ โดย กรรมาธิการของสภา ให้มีอ านาจมากขึ้น 
6. แก้บัตรเลือกตั้ง จากใบเดียวเป็น สองใบ เปลี่ยนสัดส่วน ส.ส. เขต : ส.ส. บัญชีรายช่ือ จาก 350:150 เป็น 400:100 

ทุกข้อเสนอดูดี และตรงกับข้อเสนอ พลังประชารัฐเพียงข้อเดียว คือ ข้อ 6 เรื่องเปลี่ยนบัตร และ สัดส่วน ส.ส. เรา
หวังว่า ทั้งหมด คงไม่ใช่ลิเก ที่ออกโรงออกแขกใหญ่โต แต่จบด้วยแก้ข้อ 6 เพียงข้อเดียว แล้วบอกว่า พยายามแก้แล้ว แต่
แก้ได้เท่านี้ ท าตามสัญญาแล้ว จึงมีความชอบธรรมที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปแบบไม่ขัดเขิน 

พูดให้ชัดเลยว่า หากแก้ทั้ง 6 ข้อไม่ได้ แสดงว่า พรรคพลังประชารัฐ และรฐับาลประยุทธ์ ที่มี ส.ว. สนับสนุน ไม่
เห็นด้วย ดังนั้น ไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลได้ 

แก้ 6 ข้อไม่ส าเร็จ จะถอนตัวออกจากรัฐบาล  จะได้รับเสียงตอบรับที่ช่ืนชม มากกว่าเสียงบ่นด่าว่า เบื่อดูลิเก
จากพรรคร่วมแล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_2655897   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/18ัาะ.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/18ัาะ.jpg
https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_2655897
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/18ัาะ.jpg
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3 เมษายน 2564  

'สมชัย' ท้า 'ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย' ถอนตัวรัฐบาล หากแก้ รธน.ไม่ส าเร็จ 
 

 
 

"สมชัย" ท้า "ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย" ถอนตัวรัฐบาล หากแก้รัฐธรรมนูญไม่ส าเร็จ 

วันที่ 3 เม.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า ข้อเสนอ
แก้รายมาตรา ของพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค ดูดี แต่อย่าเป็นแค่ลิเก ปชป. ภูมิใจไทย และ ชาติไทยพัฒนา เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตรา 6 เรื่อง  
1. แก้ ม.256 ให้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญง่ายข้ึน  ไม่ติดกับเงื่อนไขต้องมี ส.ว. 84 คนร่วมเห็นชอบในวาระที่หนึ่งและสาม 
2. แก้ ม.272 ริบอ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ 
3. แก้หมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้น 
4. แก้เรื่องกระจายอ านาจส่วนท้องถ่ินให้มากขึ้น 
ADVERTISEMENT 
5. แก้กลไกการตรวจสอบรัฐ โดย กรรมาธิการของสภา ให้มีอ านาจมากขึ้น 
6. แก้บัตรเลือกตั้ง จากใบเดียวเป็น สองใบ เปลี่ยนสัดส่วน ส.ส. จาก เขตต่อบัญชีรายช่ือ 350:150 เป็น  400:100  

ทุกข้อเสนอดูดี และตรงกับข้อเสนอ พลังประชารัฐเพียงข้อเดียว คือ ข้อ 6 เรื่องเปลี่ยนบัตร และ สัดส่วน 
ส.ส. เราหวังว่า ทั้งหมด คงไม่ใช่ลิเก ที่ออกโรงออกแขกใหญ่โต แต่จบด้วยแก้ข้อ 6 เพียงข้อเดียว แล้วบอกว่า พยายาม
แก้แล้ว แต่แก้ได้เท่านี้ ท าตามสัญญาแล้ว จึงมีความชอบธรรมที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปแบบไม่ขัดเขิน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930654   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930654
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2 เม.ย. 2564 - 23:00 น.  

แก้รัฐธรรมนูญ: จากท้ังฉบับสู่รายมาตรา เปิดประเด็นแก้ไขของ "ไพบูลย์" และ "ปิยบุตร"  
 

 
 

แก้รัฐธรรมนูญ: จากท้ังฉบับสู่รายมาตรา เปิดประเด็นแก้ไขของ “ไพบูลย์” และ “ปิยบุตร” – BBCไทย 
เพียงสองสัปดาห์กว่า ๆ  หลังจากรัฐสภาลงมติคว่ าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการรา่ง

รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและเพิ่มหมวด 15/1 ซึ่งถือเป็นการปิดฉากแรกของความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ซึ่งเป็นหัวหอกคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับกลับมาอีก
ครั้งพร้อมข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา “5 ประเด็น 13 มาตรา” 

“พปชร. ถูกกล่าวหามาตลอดว่าเราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่จริงครบั ผมตั้งใจมาตั้งแต่ต้นว่าจะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนญู
เป็นรายมาตรา เพราะมองว่าการแก้ไขทั้งฉบับมันมีปัญหาทางกฎหมาย แต่พอมีการเสนอแก้ไขทั้งฉบับ ข้อเสนอเรื่อง
การแก้ไขรายมาตราจึงหยุดลง แต่เมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปต่อไม่ได้ ผมและ พปชร.ก็ต้องรีบเสนอ (แก้ไข) 
รายมาตราตามเจตจ านงที่ตั้งไว้มาตั้งแต่ต้นคือแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เป็นประโยชน์กับประชาชน การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง” นายไพบูลย์กล่าวในการแถลงข่าวที่รัฐสภาวันนี้ (2 เม.ย.) 

เหตุที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ “ไปต่อไม่ได้” นั้น นายไพบูลย์มีส่วนอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อเขาขอให้รัฐสภาสง่
เรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอ านาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้
ให้อ านาจรัฐสภาจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ แต่ให้แก้ไขได้เป็นรายมาตรา 

ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก วินิจฉัย
รัฐสภามีอ านาจและหน้าที่จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ต้องจัดท าประชามติ 2 ครั้ง ครั้งแรกให้ประชาชนลงมติว่า
ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และครั้งที่สองเมื่อจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ต้องจัดให้มีการลงประชามติ
ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

วันที่ 17 มี.ค. สมาชิกรัฐสภาประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 
15/1 วาระที่ 3 ท่ามกลางความสับสนในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายนายไพบูลย์ก็ลุกขึ้นมา “ปิดเกม” แก้
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยการเสนอใหส้มาชิกรัฐสภาเดินหน้าลงมติในวาระที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ 

ท้ายที่สุดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ถูก “โหวตคว่ า” 
กลางรัฐสภา และน ามาสู่การเปิดฉากใหม่ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของ พปชร. ในวันนี้ 
5 ประเด็น 13 มาตรา 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/03/117617600_974934d6-c4a5-42c6-a6c4-c57057d880a7.jpg
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นายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ พปชร. ได้จัดท าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมที่จะยื่นเป็น
ญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 7 เม.ย. และขอให้ประธานรัฐสภาจัดประชุมรัฐสภาในวันที่ 25 พ.ค. 
และน าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขรายมาตราที่ พปชร. เสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรก 
ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ พปชร. เสนอน้ันมีทั้งหมด 13 มาตรา ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ 

 มาตรา 29 เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 8 อนุมาตรา 

 มาตรา 41 ให้ชุมชนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐในการฟ้องหน่วยงานรฐั จาก
เดิมรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุเพียงว่าประชาชนมีสิทธิฟ้องร้อง แต่ร่างแก้ไขของ พปชร. ระบุให้รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายด้วย 

 มาตรา 47 แก้ปัญหากระบวนการไพร์มารี่โหวตของพรรคการเมือง โดยน ารัฐธรรมนูญ 2550 มาใช้แทน 
ประเด็นท่ี 2 แก้ไขระบบการเลือกต้ัง มาตรา 83, 85, 86, 90, 91, 92 และมาตรา 94 

 ให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบบัตรสองใบ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 
คน ตามรัฐธรรมนูญ 2540 และให้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ภายใน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง จากเดิม 60 
วัน 

 พรรคการเมืองที่จะมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือได้ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 100 เขตเลือกตั้ง 

 พรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของจ านวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มี ส.ส. 
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง และไม่ให้น าคะแนนเสียงดังกล่าวมารวม ค านวณเพื่อหา
สัดส่วนจ านวน ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ 

 หากมีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แบบแบ่งเขตภายใน 1 ปี ไม่มีการค านวณคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือใหม่ 
ประเด็นท่ี 3 การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ 

 มาตรา 144 การพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ ซึ่งเดิมมีปัญหากระทบต่อการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ แก้ไขโดยให้ใช้ข้อความตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 168 วรรค 5-9 มาใช้
แทน 

ประเด็นท่ี 4 แก้ไขอุปสรรคในการท างานของ ส.ส. และ ส.ว. 

 มาตรา 185 แก้ไขอุปสรรคการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้สามารถติดต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ โดยได้น ารัฐธรรมนูญ 2540 
มาตรา 111 มาใช้แทน 

ประเด็นท่ี 5 อ านาจวุฒิสภา 

 แก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรา 270 ให้ ส.ส. ร่วมมีหน้าที่และมีอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่ให้อ านาจวุฒิสภาด าเนินการอยู่ฝ่ายเดียว 
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นายไพบูลย์อธิบายว่าข้อเสนอแก้ไขทั้ง 13 มาตรา ใน 5 ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เขารวบรวมจากความเหน็ของ ส.ส. 
และ ส.ว. ระหว่างที่เขาเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต่ ากว่า 3 คณะ ซึ่งเขาเช่ือว่าเป็น
ประเด็นที่สมาชิกรัฐสภา “ส่วนใหญ่มาก ๆ” เห็นด้วยและสนับสนุน 

นายไพบูลย์เช่ือว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่ พปชร.เสนอน้ีหากเกิดข้ึนและส าเร็จ “จะเป็นประโยชน์กบั
ประชาชน และเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความขัดแย้ง ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินในการท าประชามติ และที่
ส าคัญคือใช้เวลาน้อย” 
“ขอคนละชื่อ รื้อระบอบประยุทธ์” 

การเปิดฉากใหม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ของนายไพบูลย์เกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ายเรียกร้อง
ประชาธิปไตยน าโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า นายพริษฐ์ วัชรสินธุกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า 
เปิดตัวกลุ่ม “Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่” เพื่อขับเคลื่อนภาคสองของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกัน 

ปิยบุตร แสงกนกกุล จะเปิดตัวแคมเปญล่ารายช่ือประชาชนสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราใน 4 ประเด็น
หลัก 

กลุ่ม Re-Solution เตรียมเปิดตัวแคมเปญล่ารายช่ือประชาชนเพื่อเข้าช่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในวันที่  6 
เม.ย. นี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 4 ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 

นอกจากนายปิยบุตรและนายพริษฐ์แล้ว ยังมีนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากกลุ่มไอลอว์ซึ่งเป็นองค์กรน าในการล่า
รายช่ือประชาชนเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเมื่อปี 2563 เป็นแนวร่วมด้วย โดยทางกลุ่มตั้งประเด็นการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อ “ล้ม โละ เลิก ล้าง” 4 ประเด็น คือ 

 ล้ม ส.ว. เดินหน้า “สภาเดี่ยว” 

 โละ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ พร้อมกับปฏิรูปที่มา อ านาจและการตรวจสอบ 

 เลิก ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ล้าง มรดกรัฐประหาร 
นายปิยบุตรแสดงความคิดเห็นในห้องสนทนาในแอปพลิเคช่ันคลับเฮาส์หลังจากสภาโหวตคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มาตรา 256 เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ถึงเหตุผลที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต้องเน้นที่การ “ล้ม ส.ว.” และ “โละศาล
รัฐธรรมนูญ” วุฒิสภาและศาลรัฐธรรมนูญเป็น 2 องค์กรใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญ 

เขาเห็นว่าวุฒิสภาและศาลรัฐธรรมนูญพร้อมจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญ จะอนุญาตให้แก้
ในเฉพาะเรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้น 

“ในเมื่อให้ท าใหม่ทั้งฉบับไม่ได้ ต่อไปเราก็รณรงค์แก้รายมาตรากัน” นายปิยบุตรกล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6256509  
 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6256509
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สยามรัฐออนไลน์ 2 เมษายน 2564 23:00 น.   

“ยุบสภาฯ” ! ใครพร้อม ยกมือข้ึน ? 
 

 
 

ด้านหน่ึง ท่ีฟากถนน “ม็อบราษฎร” พากันตะโกนขับไล่ “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และเจ้าของรหัส “สนามไชย 1” ว่า “ออกไป ๆ” 

ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ส.ส.ในปีกพรรคฝ่ายค้านออกมากดดัน ให้พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมตัว เตรียมใจแสดงสปริิต ว่า
ด้วยการ “ยุบสภาฯ” หรือ “ลาออก” หาก ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาเสยีเอง  

หมายความว่า เวลานี้พล.อ.ประยุทธ์ ก าลังรับมือและเผชิญกับเสียงขับไล่ให้ออกจากต าแหน่งถึงหน้าท าเนียบ
รัฐบาล ไปจนถึงการยกเอา “ความรับผิดชอบ” ข้ึนมากดดัน หากที่สุดแล้ว “ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ” 
ไม่ผ่านรัฐสภา ในวาระ 3  

การออกมาประสานเสียงของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย พรรคแกนน าฝ่ายค้าน  ทั้งในท่วงท านองทวงถามความ
รับผิดชอบ หากร่างกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้ เสนอ ซึ่งกฎหมายประชามติถือว่าเป็นกฎหมายที่ส าคัญคู่กับกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ มีอันต้องถูกโหวตคว่ า ไม่ว่าจะด้วยการใช้กลไกในสภาฯ อย่าง “250 ส.ว.” โหวตคว่ า เหมือนกับที่เคยเกิด
ข้ึนกับการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 3 มาแล้วก็ตาม  

แต่เมื่อหากร่างกฎหมายประชามติ ไม่ผ่านรัฐสภา ข้ึนมาจริง รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ ก็อยู่ไม่ได้ ! 
ถามว่าเหตุใด ส.ส.ฝ่ายค้านจึงเช่ือและมองเช่นนั้น ก็คงตอบได้ไม่ยาก  เพราะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อ

เกิดรายการเล่นเกม “สกัดแก้รัฐธรรมนูญ” โดยอาศัยเวทีรัฐสภาจนสามารถคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 3ก็เกิดข้ึน
มาแล้ว ด้วยสาเหตุที่ว่า รัฐบาลไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
 

อ้างอิง  : https://siamrath.co.th/n/232360   

https://siamrath.co.th/n/232360
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210402/0298fd89e4faa3efaa3a55b3152a23fa4635fded43e89f03f3515fac2a4a177e.jpg?itok=UVQ5AlgE
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จับตา 3 ป. 3 พรรค พลังประชารัฐ-รวมไทยสร้างชาติ-เศรษฐกิจไทย 
 

 
 

เป็นท่ีรู้กันดีว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคของพ่ีน้อง 3 ป. “ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” แต่มอบให้ “บ๊ิก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ่ีใหญ่เป็นผู้กุมบังเหียน เปิดตัวน่ังเป็นหัวหน้าพรรคเอง 

เพราะเห็นว่า พล.อ.ประวิตร เป็นพี่ใหญ่ผู้มากบารมี ทั้งในกองทัพ ต ารวจ ข้าราชการ รวมถึงมีสายสัมพันธ์กับ
นักการเมือง ในทุกพรรคทุกคู่ทุกฝั่ง ที่สั่งสมมาต้ังแต่เป็นนายทหารหนุ่มจน เป็นผู้บัญชาการทหารบก 

รวมทั้งเข้ามาสู่การเมืองด้วยการเป็นรมว.กลาโหมในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  ที่มี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรี และ สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก 

จนน ามาซึ่ง การร่วมมือกันในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และ สัมพันธ์แนบแน่น ยาวนานต่อเนื่องมา
จนปัจจุบัน พล.อ.ประวิตร จึงท าหน้าที่เป็นเสมือนแม่ทัพ ฝ่ายการเมืองขององคาพยพ 3 ป. 

ขณะที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น้องเล็ก 3 ป. ก็ท าหน้าที่นายกรัฐมนตรี เป็นผู้น าฝ่ายบริหาร ใน
การแสดงบทบาทน าและสร้างคะแนนนิยม 

ส่วน “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา พี่รอง 3 ป. ก็เป็น รมว. มหาดไทย มายาวนาน 7 ปี จนคุมทุกหัว
ระแหงของกลไกมหาดไทย และท้องถ่ิน โดยจะเห็นได้จากการเลือกตั้งระดับท้องถ่ินทั้ง นายกเทศมนตรีและ เทศบาล 
พรรคพลังประชารัฐ ก็ได้เก้าอี้ จ านวนมาก 

แต่ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐที่เกิดจากการดูด อดีตส.ส.จากหลายพรรคหลายกลุ่ม หลายก๊วนเข้ามา จึง
ท าให้เกิดความขัดแย้งแตกแยก ไม่สามารถกลืน เป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างที่ พล.อ.ประวิตรต้องการ  

ยังคงมีการแย่งชิงเก้าอี้รัฐมนตรี และเก้าอี้ในคณะกรรมการบริหารพรรครวมถึงแย่งกันเป็นที่รักของพล.อ.
ประวิตร โดยเฉพาะหลังเกิดความขัดแย้งระหว่าง “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคกับ “อาจารย์แหม่ม” 
นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค  

รวมถึงกระแสข่าวในการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรค โดยมีช่ือของ ผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ รอง
หัวหน้าพรรค ที่ท าหน้าที่เสมือนเลขาธิการพรรค มาตลอด และเป็น ลูกเลิฟของ พล.อ.ประวิตร เป็นเต็งหนึ่ง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210402/f69cde07c8038415b9f0519540f3a1ff0c32f2aa3ad3f984211d944a3210915b.jpg?itok=2ebcAy2k
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แต่ดูเหมือนมีสัญญาสุภาพบุรุษกันไว้ว่าหลังจาก อนุชาเป็น เลขาธิการพรรค แล้วจะให้ สันติ พร้อมพัฒน์ 
ผู้อ านวยการพรรคมานั่งเป็นเลขาธิการพรรค 6 เดือนก่อน จากนั้นผู้กองธรรมนัส จึงค่อยนั่งเป็นเลขาธิการพรรค อย่าง
เต็มตัว 

แต่ก็จะส่งผลให้กลุ่มสามมิตรไม่แฮปปี้จึงมีกระแสข่าวการแยกวงการเตรียมออกไปตั้งพรรคใหม่ของสมศักดิ์ 
เทพสุทิน แกนน ากลุ่มสามมิตร  

รวมถึงปัญหาภายในกรณีกลุ่ม 6 สส.ดาวฤกษ์ ที่น าโดย “มาดามเดียร์” วทันยา วงษ์โอภาสี จากกรณีงดออก
เสียงไม่โหวตให้ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา 
จนกลายเป็นประเด็นระหว่างพรร จน พปชร.ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีผลให้ทั้ง6 สส.ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 3 เดือนทั้ง วิปรัฐบาล และกรรมาธิการต่างๆ รวมถึงการส่งจดหมายขอโทษ ศักดิ์สยาม  

แต่ดูเหมือน อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค จะยังติดใจอยู่ เพราะไม่ได้มีการขอโทษ ออกสื่อ หรือแสดงออกว่า 
ขอโทษอย่างจริงจัง จนมีกระแสข่าวว่ามาดามเดียร์ ก็พร้อมที่จะแยกตัวแยกวง ออกไปทั้งพรรคการเมือง เพราะมีความ
พร้อมในทุกๆด้านอยู่แล้ว ด้วยสถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐที่ไม่แน่นอน จนท าให้ พล.อ.ประวิตร ต้องเอ่ยปาก
ว่าในพรรค ผมไม่ได้ใหญ่คนเดียว นักการเมืองไม่ใช่ทหาร สั่งไม่ได้ ผมต้องฟังกรรมการบริหารพรรค 

เหล่าน้ีจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่น้อง 3 ป. ต้องเตรียมตั้ง พรรคส ารองไว้เพื่อเพิ่มพันธมิตร และรวบรวมสส.เพื่อ
มาร่วมกันสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ เมื่อต้องมีการจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้งในสมัยหน้าที่ ดูเหมือนจะใกล้เข้า
มาทุกทีท่ามกลางกระแสการยุบสภา 

ช่ือของพรรค รวมไทยสร้างชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย จึงถูกจับตามองอย่างยิ่ง ในฐานะพรรคการเมืองใหม่ 
ที่ตั้งข้ึนมารองรับ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และพล.อ.อนุพงษ์ 

เพราะพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นแม้จะมีช่ือของ ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค แต่ก็เป็น
เสมือนนอมินี เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งพรรคจริงๆ ก็คือ “แรมโบ้” นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ านายกรัฐมนตรี ที่เปลี่ยนช่ือเป็น “เสกสกล” แล้วนั่นเอง 

เสกสกล ท างานใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์ และท าหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์พล.อ.ประยุทธ์ มาโดยตลอด แม้จะ
เคยเป็นคนเสื้อแดงแต่ก็กลับใจย้ายพรรค ย้ายกลุ่ม มาอยู่พรรคพลังประชารัฐและได้ท างานใกล้ชิด พล.อ.ประยุทธ์จน
กลายเป็นมือท างานในการรบกับฝ่ายตรงข้าม แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าในที่สุดแล้วดอกเตอร์แรมโบ้ เสกสกล  จะเป็น
หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินี้เองหรือไม่ แต่การใช้ช่ือมอตโต้ “รวมไทยสร้างชาติ” ของพล.อ.ประยุทธ์มาตั้งช่ือพรรค
นั้น พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่ได้คัดค้านใดๆ 

แต่ก็เป็นการสะท้อนถึง จุดยืนของพรรค และท าให้เกิดกระแสข่าวลือว่าในอนาคต พล.อ.ประยุทธ์ อาจจะลง
สมัคร สส.บัญชีรายช่ือปาร์ตี้ลิสต์ ในนามพรรค รวมไทยสร้างชาติก็เป็นได้ เพื่อที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากสส. 
จะได้กลายเป็นนายกฯประชาธิปไตยเต็มใบ จากที่เคยถูกกล่าวหามาว่ามาเป็นนายกฯเพราะ รัฐประหาร 

แต่ในทางปฏิบัติแล้วพล.อ.ประยุทธ์ ไม่จ าเป็นที่จะต้องลงสมัครบัญชีรายช่ือในนามพรรครวมไทยสร้า งชาติ 
เพราะเป็นพรรคเล็ก 

แต่หากจะลงสมัครก็สามารถเป็นสส.บัญชีรายช่ือหมายเลข1 ของพรรคพลังประชารัฐได้ เพราะถึงอย่างไร พรรค
พลังประชารัฐก็เป็นพรรคถาวรคงไม่แตกสลายแม้จะมีบางกลุ่มแยกวงแยกตัวออกไปในอนาคต ก็ตาม 
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อีกทั้ง พล.อ.ประวิตร ก็คงจะไม่ ชิงเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีกับพล.อ.ประยุทธ์น้องรักแน่เพราะทีท่ ามาทั้งหมดก็เพือ่
สนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีให้ยาวนานที่สุดและเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง 

แต่ในเมื่อพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาภายในและอาจจะไม่ได้มีจ านวน  สส.มากเท่าเดิม หากมีกลุ่มต่างๆไม่
พอใจการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆจะแยกตัวออกไป 

ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งพรรคเพิ่มเติมเพื่อดูด อดีตสส. หรือส.ส.จากพรรคต่างๆโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านอย่าง
พรรคเพื่อไทยให้ย้ายมาอยู่พรรครวมไทยสรา้งชาติ เพื่อที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลงัประชารฐัหลงัการเลอืกตั้งครั้งต่อไป 

เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังคงใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อยู่ที่พรรคการเมืองขนาดเล็กจะมีโอกาสได้จ านวนส.ส. 
มากกว่าพรรคใหญ่ โดยเฉพาะพรรค “เศรษฐกิจไทย” ที่มี “ปลัดฉ่ิง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้
ก่อตั้ง แต่ยังไม่มีการเปิดตัวจนกว่าจะเกษียณราชการตุลาคมนี้ และจะมีการเปลีย่นช่ือจากพรรคเศรษฐกิจไทยเปน็ช่ืออืน่
ที่มีความเหมาะสมมากกว่าแต่อยู่ระหว่างการคิดช่ือพรรค 

กล่าวกันว่าพรรคนี้จะเป็นที่รวมของสส.พรรคเพื่อไทย  พรรคฝ่ายค้านที่จะย้ายมาอยู่เพื่อสนับสนุน พล.อ.
ประยุทธ์ โดยไม่ต้องย้ายข้ามไปอยู่พรรคพลังประชารัฐให้ถูกมองว่าถูกดูด 

แต่ทว่า พรรคเศรษฐกิจไทยนี้ถูกมองว่าเช่ือมโยงกับ พล.อ.อนุพงษ์เนื่องจากมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายฉัตร
ชัย อย่างมาก และเป็นมือท างานของพล.อ.อนุพงษ์มายาวนานตลอด 7 ปี ตั้งแต่ยุค คสช. แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าฉัตรชัย
จะเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยตนเอง หรือจะเป็นเลขาธิการพรรคเท่าน้ัน โดยจะมีหัวหน้าพรรครับเชิญที่จะมี
การเปิดตัวในภายหลัง 

จนเกิดกระแสข่าวหรือว่าพี่น้อง อีก 2 ป. คือ ป.ประยุทธ์ และ ป.ป๊อก จะเป็นหัวหน้าพรรค รวมไทยสร้างชาติ
และพรรคเศรษฐกิจไทย 

แต่คงจะเป็นการปล่อยข่าวลือเรยีกกระแสเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว พล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.อนพุงษ์ 
ไม่จ าเป็นที่จะต้องลงมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคเอง 
โดยเฉพาะ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ชอบที่จะเปิดตัวเปิดหน้าในการเล่นการเมือง แต่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นฝ่ายบุ๋น อยู่เบื้องหลัง
มากกว่า 
แต่อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเศรษฐกิจไทย ก็คือพรรค ของพ่ีน้อง 3 ป.
น่ันเอง 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232357   

https://siamrath.co.th/n/232357
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03 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น. 

'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem 

 
     ไม่ตื่นเต้น.... 
                แค่ร้อง "อุ๊ย..." ในใจ! 
            ที่ "ศาลปกครองกลาง" สั่ง "ยกเลิกค าสั่ง" ที่ให้ยิ่งลักษณ์ชดใช้เงิน ๓.๕ หมื่นล้านบาท "เรื่องข้าว" สมัยเป็น
นายกฯ  
            พร้อมทั้ง "เพิกถอนค าสั่ง" การยึด-อายัดทรัพย์ด้วย เมื่อวาน (๒ เม.ย.๖๔) 
            เพราะข่าวมาถึงหูผมล่วงหน้า ๓-๔ วันก่อนแล้ว! 
            หนัง "ต้นม้วน" น่ะครับ 
            ไว้ตามดูตอนจบในช้ัน "ศาลปกครองสูงสุด" เพราะยังไงๆ ฝ่ายรัฐต้องอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน อยู่แล้ว 
            แต่รายนี้ ทีแรกตื่นเต้น เมื่อเห็นหัวข่าวในโซเชียล "ศาลให้ประกันโตโต้" 
            แต่พออ่านเหตุผลที่ศาลให้ประกัน ก็เข้าใจ  
            ".........ทั้งนี้ สอบถามพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน แล้ว ทราบว่าการสอบสวนคืบหน้าไปมาก  
                โดยได้สอบปากค าพยานเป็นเจ้าพนักงานต ารวจไปแล้วจ านวน ๔ ปาก  
                เมื่อพิจารณาจากการสอบสวนแล้ว ขณะนี้มีความชัดเจนเพียงข้อหาสมคบกันต้ังแต่ ๕ คนข้ึนไปฯ เพื่อก่อ
ความวุ่นวาย ซึ่งมีอัตราโทษน้อย  
                และจะต้องสอบสวนต่อไปว่า กระท าความผิดฐานเป็น 'อั้งยี่และซ่องโจร' หรือไม่?  
                จึงเห็นควรให้ 'ปล่อยช่ัวคราว'  
                โดยให้วางหลักทรัพย์จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมก าหนดเงื่อนไข ว่า 
                ห้ามพกพาอาวุธไปในการชุมนุม หรือน าอาวุธไปท าร้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ" 
            คือต ารวจตั้งข้อหาโตโต้ในความผิด "อั้งยี่-ซ่องโจร" ซึ่งมีอัตราโทษสูง "จ าคุกไม่เกิน ๗ ปี"  
            ศาลจึงไม่อนุญาตให้ประกันทีแรก ตอนต ารวจฝากขัง 
            แต่เมื่อไต่สวนค าร้องที่ยื่นขอประกันต่อมา ก็พบว่า.... 
            การสอบสวนของต ารวจ ชัดเจนแค่สมคบตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไปก่อความวุ่นวาย โทษไม่สูง อัตราโทษจ าคุกแค่ปี-
ครึ่งปี  
            ศาลจึงอนุญาตให้ประกัน  
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            แต่ไม่ได้หมายความว่า โตโต้ จะถูกแค่ข้อหา "สมคบกว่า ๕ คนก่อความวุ่นวาย" นะ 
            ศาลบอกให้ต ารวจสอบสวนต่อไปให้ได้ความชัดเจนว่า  การสมคบกันกว่า ๕ คนของโตโต้นั้น เข้าข่ายเป็น 
"อั้งยี-่ซ่องโจร" อย่างไร? 
            ถือเป็นการบ้านที่พนักงานสอบสวน สน.พหลโยธินต้องท า ถ้าจะมัดโตโต้ให้อยู่ ในข้อหาอั้งยี่-ซ่องโจร  
            ต้องไปสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาให้เข้าองค์ประกอบความผิดฐานอั้งยี่-ซ่องโจรให้ครบถ้วน 
            แต่ดูเหมือนโตโต้จะเนื้อหอม...... 
            ได้ประกันปุ๊บ โรงพักต่างๆ จองตัวต่อปั๊บ ด้วยข้อหาตามมาตรา ๑๑๒ ก็มี 
            ความผิดตามมาตรา ๑๑๒ "ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  ๓ ปี ถึง ๕ ปี" ถือเป็นโทษสูง 
            เมื่อเป็นโทษสูง........ 
            การประกันตัวไม่ง่ายเหมือนโทษน้อยๆ แต่จะได้ประกันหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ "พฤติกรรมผู้ต้องหา" ด้วย ศาลจะ
พิจารณาตรงนี้ประกอบ 
            เพราะมาตรา ๑๑๒ โทษสูง "ประกันยาก" นี่แหละ เมื่อวาน จึงเกิดจูราสสิก ปาร์ก "ก าเนิดไดโนเสาร์" ข้ึน
กลางบ้าน-กลางเมือง 
            นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดี
คณะนิติศาสตร์  
            ตามด้วย นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์, นายจาตุรนต์  ฉายแสง, นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, นพ.พรหมินทร์ 
เลิศสุริย์เดช, นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 
            นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, นายทศพร เสรีรักษ์, นายวรชัย  เหมะ และอีกหลายคน พวก ๖ ตุลาส่วนใหญ่ 
            ไปรวมตัวกันที่ลานสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตอนบ่าย 
            ไม่ได้ไปปลงสังขารหรือไปร าลึกคุณทักษิณ?     
            แต่ไปจัดกิจกรรมเปิดตัวกลุ่ม OctDem หรือ "กลุ่มคนเดือนตุลาเพื่อประชาธิปไตย"  
            เรียกว่า พอจนแต้ม-จนทาง ก็เอาหางแหย่น้ า ค าว่า "ประชาธิปไตย" ไว้ก่อน 
            กิจกรรมอ๊อกเดม คือ "เรียกร้องให้ศาลพิจารณาอนุญาตประกันตัวแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุม" 
            ก็เพนกวิน รุ้ง อานนท์ ไมค์ ใครต่อใครในขบวนการสามสัส ที่จ้วงจาบองค์พระมหากษัตริย์ และอยู่ในคุก
ระหว่างคดีนั่นแหละ 
            รุ่นเล็ก-รุ่นกลาง-รุ่นใหญ่ ส าแดงเดชให้ "ปล่อยเพื่อนกู" ไปหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ประกัน 
            คราวนี้ รุ่น "จูราสสิก ปาร์ก" "ลากสังขาร" ออกมาประจานหน้ากันจะจะไปเลย 
             เฒ่าชาญวิทย์ เฒ่าพนัส วางช่อดอกไม้บนประติมากรรมร าลึกเหตุการณ์ ๖ ตุลา เสร็จแล้ว      
            จานธรรมศาสตร์ "นายธเนศ" อ่านแถลงการณ์  
            “ตามที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยได้เคลื่อนไหวเรียกร้อง
ประชาธิปไตย  
                แต่ฝ่ายรัฐได้ใช้อ านาจปราบปรามจับกุมคุมขังพวกเขาไว้ในเรือนจ า  
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                ปรากฏว่าศาลยุติธรรมไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวหรือประกันตัวพวกเขา โดยเฉพาะแกนน ากลุ่มที่ถูก
กล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒  
                ซึ่งเห็นว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและนิติรัฐนิติธรรมนั้น การที่ศาลยุติธรรมจะพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีและท าค าสั่งใดๆ  
                จะต้องเป็นไปโดยยุติธรรมและตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ยุติธรรม  
                การไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวแกนน าของการเคลื่อนไหวประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้  
                เช่ือว่าศาลยุติธรรมย่อมต้องเข้าใจและทราบดีว่าหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาทุกคดี
นั้น 
                 คือจะต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเหล่าน้ันยังเป็นผู้บริสุทธ์ิอยู่ และจะปฏิบัติต่อเขาเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ถูก
พิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดแล้วไม่ได้  
                เราเช่ือว่าศาลยุติธรรมย่อมเข้าใจดีว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองตามรฐัธรรมนญู
และตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน  
                .................................... 
                เราเห็นว่า เหตุผลของศาลยุติธรรมที่ปฏิเสธการปล่อยตัวช่ัวคราวบรรดาผู้รักประชาธิปไตยนั้น ไม่
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวข้างต้น  
                เพราะผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด ยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดย่อมต้องได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ  
                มูลคดีทั้งหมดล้วนสืบเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตยของนิสิต
นักศึกษาที่ถูกด าเนินคดี  
                และคดีเช่นน้ีในสภาวการณ์ปกติ อยู่ในเกณฑ์ที่ศาลอาจใช้ดุลยพินิจปล่อยตัวช่ัวคราวได้  
                เป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและความยุติธรรมใดๆ ทั้งสิ้น 
                ไม่ว่าการตัดสินของศาลยุติธรรมที่ปฏิเสธไม่ให้ผูเ้คลื่อนไหวเรยีกร้องประชาธิปไตยเหล่าน้ัน ได้รับการปล่อย
ตัวช่ัวคราวจะมาจากเหตุผลใด  
                จะมีเหตุผลจากการถูกบีบบังคับโดยอ านาจนอกระบบหรือเป็นความประสงค์ของศาลยุติธรรมเองก็ตาม  
                เราเห็นว่า การตัดสินใจดังกล่าวท าให้เกิดวิกฤติความศรัทธาความเช่ือถือ เช่ือมั่นศรัทธาของประชาชนที่มี
ต่อศาลยุติธรรมในที่สุด ซึ่งล้วนเกิดจากการกระท าของท่านเองทั้งสิ้น 
                เราเช่ือว่า เจตนาที่จะคุมขังผู้เรียกร้องประชาธิปไตยไว้ตลอดการพิจารณาคดี รวมทั้งการขัดขวางของ
เจ้าหน้าที่รัฐในการที่ไม่ใหพ้วกเขาเหลา่น้ันพบปะกับทนายความก็ดี การจงใจข่มขู่คุกคามยามวิกาลต่อผูต้้องขังเหล่าน้ันก็
ดี 
                ย่อมไม่อาจขัดขวางการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ด้วยความกังวลใจต่อระบบนิติรัฐในประเทศนี้  
                เราหวังที่จะเห็นศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระและพิจารณาอรรถคดีต่างๆ ไปด้วยความยุติธรรมและปราศจาก
อคติ          ปราศจากการครอบง าจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  
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                เราขอเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาต่อศาลยุติธรรม ว่าท่านต้องให้ โอกาสเขาเหล่าน้ันในการต่อสู้คดีอย่าง
เต็มที่โดยเปิดเผย 
                และมีโอกาสแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ มาพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของพวกเขาอย่างเต็มที่  
                โดยอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวพวกเขาในระหว่างการพิจารณาคดี อันเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของพวกเขาที่
มีอยู่ตามหลักกฎหมายยุติธรรม" 
                เอ้อเฮอ.... 
            กับเจ้า ก็ชนแล้ว กับรัฐบาลก็ชนแล้ว รัฐสภาไม่ต้องชน เพราะมีแนวร่วมชนอยู่แล้ว  
            คราวนี้ "จูราสสิก ปาร์ก" ชนศาลเองเลย! 
            ก็ล้มมันซะให้ครบทุกสถาบันหลักของชาติไปเลย แล้ว ๔  เมษา คณะจูราสสิก ปาร์ก อย่าลืมยกคณะไปแจม
จตุพรเขาล่ะ 
            นับถือ..นับถือ.... 
            (ถุย)! 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98156   

https://www.thaipost.net/main/detail/98156
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บทบรรณาธิการ - เลือกตั้งในมหาวิทยาลัย  

 
เลือกตั้งในมหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ไทย มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการของนิสิตนักศึกษาเป็นการเฉพาะ และมาจากการเลือกตั้งของนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 
ส าหรับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ประกอบด้วยนายกสโมสรนิสิต, อุปนายก

คนที่ 1, อุปนายกคนที่ 2, เลขานุการ, เหรัญญิก, ประธานนิสิตสัมพันธ์, ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม, ประธานฝ่าย
วิชาการ, ประธานฝ่ายกีฬา และประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รวมถึงผู้แทนนิสิต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิสิต หรือนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ทั้ง 18 คณะ และผู้แทน
จากหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย 

ในปีการศึกษา 2564 เพ่ิงจัดการเลือกต้ังผ่านแอพพลิเคชั่นและทราบผลไปแล้ว 
ปรากฏว่าต าแหน่งนายกสโมสร และต าแหน่งบริหารหลักทั้งหมด ตกเป็นของพรรคจุฬาของทุกคน มีนายเนติ

วิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมงาน และเคยเป็นประธานสภานิสิตและปัจจุบันเป็นนายก
สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ด้วย 

เฉพาะนายกสโมสรนิสิตนั้น ในจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 26,219 จ านวนผู้มาลงคะแนน 14,691 คิดเป็น 
56.03% หมายเลข 1 คือนายเนติวิทย์ ได้คะแนน 10,324 ทิ้งห่าง หมายเลข 2 ที่ได้คะแนน 2,030 ขณะที่ หมายเลข 3 
ได้คะแนน 695 และมีคะแนนงดออกเสียง 1,642 

จ านวนผู้ใช้สิทธ์ิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับการบันทึกว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปี สะท้อนให้เห็นว่านิสิต
นักศึกษามีความตื่นตัว สนใจ และอยากมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการของตัวเอง 

จากนี้ไปจะต้องติดตามว่าผู้บริหารองค์กรนิสิตจะท าตามท่ีหาเสียงได้มากน้อยเพียงไร 
จากนี้ไป ซึ่งจะเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ก็จะมีการเลือกองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา ตลอดจนตัวแทนนิสิต

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ คาดว่าจะมีความคึกคักไม่แพ้กัน 
การตื่นของเยาวชนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ย่อมมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอก

มหาวิทยาลัยอย่างมิอาจตัดขาด หรือแยกออกจากกันได้ 
เพราะที่ผ่านมา การชุมนุมทางการเมืองเกิดข้ึนต้ังแต่ปี 2563 จนมาถึงปัจจุบัน ล้วนแต่เกิดจาก การรวมตัวของ

เยาวชน นกัเรียน นิสิตนักศึกษา เป็นหลัก ถ้าหากสอดคล้องประสานสัมพันธ์กันได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง 
 ก็จะเป็นพลังทางการเมืองท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6254707   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6254707
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/BG-3-APR.jpg
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ตามหา 'ขวามีปัญญา'  

 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 

ตามหา ‘ขวามีปัญญา’ – เนติวิทย์ชนะเลือกตั้ง เป็นนายกฯ สโมสรนิสิตจุฬา ด้วยคะแนนล้นหลาม 10,324 
เสียง จากนิสิตที่มาเลือกตั้ง 14,691 คน ชนะยกทีมโดยไม่ได้หาเสียงว่า จะดูแลความสะอาดโรงอาหาร จะจัดงาน
ฟุตบอลประเพณีให้หรูหรา ฯลฯ อะไรท านองนั้น แต่พุ่งตรงวิจารณ์การพัฒนาพื้นที่แสวงก าไร ไปจนสิทธิเสรีภาพทาง
การเมือง การคุมขังเพื่อนๆ ที่โดน 112 

สลิ่มคลั่งแทบกระอักเลือด เรียกร้องให้ไม่รับบัณฑิตจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เข้าท างาน ส่งลูกเรียนแถวบ้าน ไม่เข้า
มหาวิทยาลัยช้ันน า โถ จะหนีไปไหนพ้น คนรุ่นใหม่คิดเหมือนกันทั้งนั้น ม็อบปี 63 ลามทุกสถาบันทั้งราชภัฏราชมงคล
นักเรียนมัธยมเด็กอาชีวะ 

ท าไมฝ่ายอนุรักษนิยมไม่ยักมีปัญญาชนที่มีสติปัญญา อธิบายให้กันฟังว่า คนรุ่นใหม่ไม่พอใจระบบการเมือง
สังคมอย่างไร ความขัดแย้งเกิดได้อย่างไร คนรุ่นเก่าต้องช่วยกันแก้ไขตรงไหน มีแต่ปลุกกันให้เช่ือว่าไอ้ทอนไอ้บูดอเมรกิา
หรือจอร์จ โซรอส อยู่เบื้องหลัง สร้างความเช่ือว่านิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยช้ันน าทุกวันนี้โง่ หลอกง่าย (แล้วภูมิใจว่า
พวกตัวเองฉลาดนักหนา วันๆ ก็ตื่นมาส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์) 

เช่นเดียวกับการปลุกความเกลียดชัง คอมเมนต์คุกคามข่มขู่ แช่งเพนกวินอดตาย ไล่สมยศฆ่าตัวตาย แต่ข้ึนรูป
โปรไฟล์รักชาติศาสน์กษัตริย์ โพสต์ธรรมะ แชร์เรื่องซาบซึ้งมีน้ าใจช่วยหมาแมว แล้วเช่ือว่าตัวเองเป็นคนดีมีศีลธรรม 

ใครว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีศีลธรรม เขาก็โตมาตามค าสอนของครู ของพ่อแม่ พอเห็นผู้มีอ านาจท าตามอ าเภอใจ ไม่
แยแสศีลธรรม เขาก็ต่อต้าน คนรุ่นเก่าต่างหาก ท าเป็นไม่เห็นหรือไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เห็นต าตา 

คนรุ่นใหม่ไม่ได้ติดกับดักความเกลียดชังระหว่างเสื้อสี จึงมองทุกอย่างตามเนื้อผ้า แล้วเห็นความไม่ยุติธรรม ไม่
เหมือนคนรุ่นเก่าที่อ้างต้านคอร์รัปช่ัน เกลียด “อีปู” โกงจ าน าข้าว แล้วเป็นไงล่ะ ไม่ใช่แค่ยิ่งลักษณ์ฟ้องศาลปกครอง
ชนะ ไม่ต้องจ่าย 35,000 ล้าน พวกต่อต้านคอร์รัปช่ันยังหน้าหงาย เมื่อบริษัทแม่โตโยต้ารายงานกระทรวงยุติธรรมสหรฐั 
พบบริษัทลูกในไทยจ่ายสินบนให้คนช้ันน ารวมทั้งผู้พิพากษาอดีตผู้พิพากษา เพื่อไม่ต้องจ่ายภาษีน าเข้าหมื่นล้าน 

เรื่องนี้กรรมาธิการกฎหมายน่าจะเชิญประธานศาลฎีกามาช้ีแจงได้นะ เพราะไม่ใช่อ านาจตุลาการเป็นอิสระจน
ตรวจสอบไม่ได้ ทัศนคติอนุรักษนิยมที่เห็นศาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ แตะต้องไม่ได้ วิจารณ์ไม่ได้ เปิดช่องให้ตัดสินอย่างไม่
ชอบมาพากล ไม่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็ตาม 

อ านาจอนุรักษนิยมด ารงอยู่ในสังคมไทยมาอย่าง “ยั่งยืน” เพราะรากฐานความคิดคนไทยในอดีต ไม่เช่ือมั่น
ประชาธิปไตย เกลียดนักการเมือง เช่ือว่าต้องมีอ านาจน าอ านาจนอกระบบ คอยแทรกแซงจัดการ ให้คนดี ปกครอง

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/Baitong-1.jpg
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บ้านเมือง โดยเฉพาะคนดีจากระบบราชการ จากทหาร ทั้งที่ประเทศไทยปกครองด้วยเผด็จการยาวนานกว่า
ประชาธิปไตยเสียอีก วางรากฐานของการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไว้ในระบอบราชการเจ้าขุนมูลนาย 

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าอ านาจอนุรักษนิยมในอดีต สามารถสร้างบุคคลที่เปน็ตัวแบบทางศีลธรรมจรรยามาใช้ 
Propaganda หรือฉกฉวยเอาบุคลากรที่มีคุณค่า ไปอุ้มชูให้สวามิภักดิ์ ขณะเดียวกัน ก็มีปัญญาชนนักคิด ช่วยกันวาง
ยุทธศาสตร์ มีสายเหยี่ยวสายพิราบ มีศิลปะในการครองอ านาจ แบบที่พูดกันว่าใช้อ านาจให้น้อย แผ่บารมีให้มาก 

ยกตัวอย่างครั้งที่ร้อยครั้งที่พันในฐานะ OctDem ที่ผ่าน 6 ตุลา 2519 เข้าป่าจับปืน ฝ่ายอนุรักษนิยมในยุคนั้น
ปรับตัวทัน รู้ ว่าพลาดไปแล้ว ก็รัฐประหารตัวเองโค่นรัฐบาลหอย รีบให้มีเลือกตั้ง นิรโทษกรรม 66/23 สร้าง
ประชาธิปไตยครึ่งใบ แม้แน่ละ มีปัจจัยอื่นหลายประการในความพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย แต่ฝ่ายอนุรักษนิยม
รุ่นน้ันก็มีสติปัญญาพอประมาณ 

แน่ละ ถ้ามองอีกด้าน บางคนก็ว่าพวกเขาจงใจปลุกความเกลียดชัง ให้ร้ายป้ายสี จนเกิด 6 ตุลา “เก้าอี้ฟาด” 
แต่หลังจากใช้สายเหยี่ยว ก็เปลี่ยนมาใช้สายพิราบ แผ่เมตตา Propaganda จนสถาปนาอ านาจน าได้อย่างมั่นคง 

ตัดฉับกลับมาวันน้ี สิ่งที่สังคมเห็นคืออ านาจอนุรักษนิยมหาทางลงไม่เจอ ประยุทธ์ใช้ ม.44 นาน 5 ปี เป็นเผด็จ
การที่สุดนับแต่รัฐบาลหอย สืบทอดอ านาจ 2 ปี ไม่ยอมให้แก้รัฐธรรมนูญ ไม่ยอมให้ตัดอ านาจ 250 ส.ว. เทียบโดยยุค
สมัยแล้วถอยหลังไปยิ่งกว่ายุคเปรม 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะระบอบอ านาจอนุรักษนิยมปรับตัวไม่ได้ จนเกิด 6 ตุลาซ้ าไปซ้ ามา จากพฤษภา 53 มาสู่
กฎหมายวิบัติปราบปรามคนรุ่นใหม่ ไม่สามารถหาจุดประนีประนอม กับระบอบประชาธิปไตยและสังคมที่เปลี่ยนไป 

การปลุก “มวลชนฝ่ายขวา” แบบวิทยุยานเกราะ เพื่อสร้างสลิ่ม IO ก็ย่ าอยู่กับความเกลียดชัง นับวันย่ิงตกต่ า 
โดยไม่มีทีท่าเลยว่าจะมีฝ่ายอนุรักษนิยมสายพิราบ สายที่มีสติปัญญา ออกมาหาทางคลี่คลายสถานการณ์ 

นี่ถามหาจริงๆ ว่าอนุรักษนิยมที่มีสติยังมีไหม หรือมีแต่พวกคลั่งพาพัง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6258235  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6258235
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สยามรัฐออนไลน์ 3 เมษายน 2564 07:06 น.   

ช้ีต่อไปนี้จะมี 3 ม็อบ 
 

 
 

ภายหลังจากที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเคลือ่นไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุม่ต่างๆ ตลอดจนลา่สุด นายจตุพร 
พรหมพันธ์ุ ประธานนปช.ที่จะมีการนัดชุมนุมใหญ่วันที่ 4 เม.ย.นี้  

ล่าสุด นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า...
ต่อไปนี้จะมี3ม้อบ!!!! จ าแนกให้ชัด 

1ม็อบล้มเจ้า เปลี่ยนการปกครอง ม้อบนี้ไม่แตะรัฐบาล ด่าเจ้าเพื่อล้มเจ้าอย่างเดียว 
2ม็อบไล่ พล.ประยุทธ์ ม็อบนี้ไม่แตะต้องเจ้า มุ่งไล่ พลอ.ประยุทธ์เรื่องเดียว 
3ม็อบของผู้เดือดร้อนทางเศรษฐกิจ 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/232604  
 
  

https://siamrath.co.th/n/232604
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210403/1f3c3d7bef75fce0dbd5b8eec9a58c6c39a7e699c056c3e09928147dcf853ada.jpg?itok=GB6qGt3w
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3 เม.ย. 2564 - 09:13 น.  

สัมพันธ์ ยึดโยง ของ กลุ่ม OctDems ต่อ ประชาธิปไตย  

 
คอลัมน์ วิเคราะห์การเมือง 

กลุ่ม OctDems – การปรากฏข้ึนของ OctDems สร้างความรู้สึกอันแหลมคมในทางการเมือง 

เพราะว่า Oct มาจากค าเต็มว่า October เดือนตุลาคม เพราะค าว่า Dem มาจากค าเต็มว่า Democracy ประชาธิปไตย 
และที่เติม s เข้าไปเพราะเป็นพหูพจน์ 
ความแหลมคมเป็นอย่างมากก็คือ เดือนตุลาคมในทางการเมืองมิได้มีแต่เดือนตุลาคม  2516 หากแต่ยังมีเดือนตุลาคม 
2519 ผนวกรวมอยู่ด้วย 
น่ีคือ 2 ขั้วทางการเมืองท่ีไม่เหมือนกัน 
สังคมมองว่าเดือนตุลาคม 2516 เป็นชัยชนะขณะที่เดือนตุลาคม 2519 เป็นความพ่ายแพ้ 
แม้ว่าจะมีความรับรู้ว่าเดือนตุลาคม 2516 เป็น “มหาวิปโยค” เพราะมีคนตายจ านวนมาก กระนั้นก็มีคนเรียกด้วยว่า
เป็น “มหาปีติ” 
เพราะสามารถไล่ “ถนอม ประภาส ณรงค์” ไปได ้
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในเดือนตุลาคม 2519 เป็นการหวนกลับมา “เอาคืน” กับบรรดานิสิต นักศึกษาและประชาชน
ที่เคลื่อนไหวตั้งแต่ก่อนและหลังเดือนตุลาคม 2516 
มีคนตาย มีคนถูกจับกุมคุมขังจ านวนมาก 
หากมองผ่าน “รายช่ือ” บางรายช่ือ ก็จะมีค าตอบได้ในทางการเมืองว่าเป็นเช่นไร 
รายช่ือ 1 คือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รายช่ือ 1 คือ นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รายช่ือ 1 คือ นายพลากร จิรโสภณ 
ใน 3 คนน้ีช่ือ นายพลากร จิรโสภณ อาจต้องอธิบาย 
อธิบายว่าเขาเคยเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยหลังสถานการณ์เดือนตุลาคม  2516 และได้รับผล
สะเทือนจากสถานการณ์เดือนตุลาคม 2519 
ขณะท่ี “จาตุรนต”์ และ “หมอพรหมินทร์” ย่อมเป็นท่ีรับรู้อยู่เป็นอย่างดี 
ในเมื่อตั้งช่ือกลุ่มว่า OctDems ก็แทบไม่จ าเป็นต้องมีความข้องใจใน “ความคิด” 
เพราะเดือนตุลาคมย่อมสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว “ประชาธิปไตย” เพราะว่าประชาธิปไตยคือเส้นเลือดใหญ่แห่งการ
เติบใหญ่ของคนที่อยู่ในสถานการณ์ “เดือนตุลาคม” 
การจัดตั้งกลุ่มของ OctDems คือความตั้งใจดีต่อ “ประชาธิปไตย” 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6257992   

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6257992
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/A0022.jpg
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 09:43 น.  

09.00 INDEX เคลื่อนไหว อาทิตย์ 4 เมษายน แรงสะเทือน จตุพร พรหมพันธุ์ 

 
ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่างออกมาแสดงความห่วงใยต่อการเคลื่อนไหวใน
วันอาทิตย์ที่ 4 เม ษายน อันมี นายจตุพร พรหมพันธุ์ เป็นพลังดันส าคัญ 
เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีความห่วงใย เป็นไปได้หรือที่จะไม่ก่อผลสะเทือน 
ผลก็คือ เราได้ยินเสียงของ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ดังออกมา จากภายในท าเนียบรัฐบาล เราได้ยินเสียงของ นายสิระ 
เจนจาคะ ดังออกมาจากภายในพรรคพลังประชารัฐ 
พร้อมกันนั้น เราก็ได้ยินเสียงของ นายสมชาย แสวงการ ออกมาวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนไหวของ นายจตุพร 
พรหมพันธุ์ อย่างค่อนข้างพิสดาร 
ถามว่าสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนนัยยะอะไรในทางการเมือง 
ค าตอบก็คือ สะท้อนให้เห็นความเป็นห่วงว่าการเคลื่อนไหวของ นายจตุพร พรหมพันธุ์ และคณะจะบานปลาย 
เพราะเป้าหมายคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ทั้งๆที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เคลื่อนไหวในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนเป็นการเคลื่อนไหวภายใต้ร่มธง  ”สามัคคี
ประชาชน” เพื่อต่อต้าน พล. อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการเคลื่อนไหวของ ”เยาวชนปลดแอก” และ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” 
เด่นชัดว่า แม้ นายจตุพร พรหมพันธุ์ จะยังด ารงต าแหน่งเป็นประธานนปช. กระนั้น เขาก็ประกาศว่ามิได้เข้าร่วมใน
นามคนเสื้อแดง หากแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ ”สามัคคีประชาชน” 
จิตวิญญาณหลักในการปลุกระดมประชาชนครั้งนี้เป็นการสืบต่อเจตนารมณ์ของ ”วีรชนเดือนพฤษภาคม 2535” เห็น
ได้จากการไปตั้งต้นที่สวนสันติพร อันเท่ากับยืนหยัดแนว ”พฤษภา ประชาธรรม” 
กระนั้น กระบวนการโจมต ีนายจตุพร พรหมพันธุ์ ก็ยังยึดเอาวิธีการแบบเดียวกับที่เคยโจมตี ”คนเสื้อแดง” เมื่อปี 2553 
ไม่มีใครตอบได้ว่าสภาพการณ์ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน ณ สวนสันติพร อนุสรณสถานพฤษภาคม 2535 จะปรากฏ
ออกมาและด าเนินไปอย่างไร 
แม้กระทั่ง นายจตุพร พรหมพันธุ์ เองก็คาดหมายไม่ได้ว่าจะมีคนเข้าร่วมในการขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาก
เพียงใด 
ค าตอบสุดท้ายย่อมอยู่ท่ีวันอาทิตย์ท่ี 4 เมษายน 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2655812  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2655812
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/FootNote-19.jpg
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 10:11 น.  

พิมพ์เขียวรธน.ฉบับพปชร. แก้5ปมย่อย-คงอ านาจส.ว. 
 

 
 
หมายเหตุ – แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ที่แถลงโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือและ
รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และความเห็นของ น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) 
ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ขณะนี้ ส.ส.พรรค พปชร.ได้ร่วมกันลงช่ือเพื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรา  ได้ลงนาม
รายช่ือทั้งหมดครบแล้วและจะยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 7 เมษายนนี้ โดยประเด็นที่เสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญเกิดจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในระหว่างที่เป็นกรรมาธิการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้ง ส.ส.ฝ่ายค้านและ ส.ว. 
จนความคิดเห็นตกผลึกในรายมาตรา จนยกร่างออกมาเป็นญัตติดังกล่าว 5 ประเด็น ใน 13 มาตรา 

คือ ประเด็นที่ 1.แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพแก้ไขมาตรา 29, 41 และ 45 เป็นการเพิ่มสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมซึ่งเพิ่มข้ึนอีก 8 อนุมาตราในมาตราที่ 29 และเพิ่มให้ชุมชนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายจากรัฐอย่างเหมาะสมจากรัฐในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งเดิมในมาตรา 41 เขียนให้มีการฟ้องร้องเฉยๆ แต่ชุมชนไม่ทราบว่าจะฟ้องร้องอย่างไร จึงต้องเขียนเพิ่มให้ 
ประเด็นที่ 2 พรรคการเมืองในขณะนี้ทุกพรรคมีปัญหาการท าไพรมารีโหวต ดังนั้นเพื่อแก้อุปสรรคการท างาน

ของพรรคการเมือง จึงแก้ไขมาตรา 45 โดยน ารัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 47 มาใช้แทน และเป็นการแก้ไขระบบ
เลือกตั้งมาตรา 83, 85, 86, 90, 91, 92 และมาตรา 94 โดยแก้ไขให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นแบบบัตรสองใบ 

ซึ่งจะเหมือนรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 และให้ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายช่ือ 100 คน 
รวมทั้งมีการแก้ไขให้การประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2560 ให้ประกาศผลภายใน 60 วัน ก็จะแก้ให้มี
การประกาศผลภายใน 30 วัน 

รวมทั้งให้พรรคการเมืองใดที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ งแบบแบ่งเขตแล้วไม่น้อยกว่า 100 เขต จึงมีสิทธิที่จะส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ เพื่อป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองที่จัดต้ังข้ึนส่งแต่ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายช่ือ ซึ่ง
เป็นปัญหาให้กับคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเผยแพร่ผู้สมัครไปทั่วประเทศและหากไม่แก้จะท าให้มีพรรค
การเมืองหลายร้อยพรรค เมื่อแก้ประเด็นนี้แล้วจะท าให้เหลือเพียงพรรคการเมืองหลาย 10 พรรคที่เข้าหลักเกณฑ์ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/ภป-พิมพ์เขียวjpg.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/ภป-พิมพ์เขียวjpg.jpg
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ซึ่งคิดว่าเพียงพอที่ประชาชนจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งด้วยคะแนนหนึ่งเสียงของท่าน และพรรคการเมืองใดได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศให้ถือว่าไม่มี ส.ส.บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นได้รับ
เลือกตั้งและไม่ให้น าคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคะแนนเพื่อหาสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายช่ือ ซึ่งประเด็นนี้เพื่อไม่ให้มี ส.ส.
ปัดเศษ 

ดังนั้นพรรคการเมืองต้องได้ ส.ส.อย่างน้อย 1% ถึงจะได้ ส.ส.หนึ่งคน นอกจากนั้นแก้ไขเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อม 
ส.ส.ภายใน 1 ปีจะไม่มีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือใหม่ 

ประเด็นที่ 3 เสนอแก้ไขมาตรา 144 การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี 60 มีปัญหากระทบ
ต่อการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องการจัดท างบประมาณ จึงได้เอาข้อความตามรัฐธรรมนูญปี 50 มาตรา 
168 มาใช้แทน 

ประเด็นที่ 4 การแก้ไขมาตรา 185 เพื่อแก้ไขอุปสรรคการท างานของ ส.ส.และ ส.ว.ให้สามารถติดต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่
ปัจจุบัน ถ้าประชาชนเดือดร้อนจะขอร้องให้ ส.ส.หรือ ส.ว.ติดต่อราชการท าไม่ได้  เพราะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซง 
ดังนั้นการแก้ไขมาตรา 185 โดยใช้รัฐธรรมนูญปี 40 มาตรา 114 มาใช้แทน 

ประเด็นที่ 5 แก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรา 270 เปลี่ยนแปลงอ านาจวุฒิสภา ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี 60 ด าเนินการ
อยู่ฝ่ายเดียว จึงเปลี่ยนให้เป็นอ านาจรัฐสภาเพื่อให้ ส.ส.และ ส.ว.มีอ านาจติดตามและเสนอแนะ  และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และการจัดท าตามยุทธศาสตร์ชาติ 

พรรคพลังประชารัฐมีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนกับประชาชนและไม่มีความขัดแย้ง
รวมทั้งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เสร็จ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่จะให้เสียในการท าประชามติ  ที่ใช้
เวลาน้อย ที่ส าคัญคิดว่าในการยื่นแก้ไขในวันที่ 7 เมษายนนี้ และจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่ 22 
พฤษภาคม 

ผมจะกราบเรียนประธานรัฐสภาว่าขอให้มีการจัดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่พรรคพลังประชารัฐเสนอเป็นวาระแรก  ดังนั้นถ้าพิจารณาในวาระแรกได้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 
กรรมาธิการคงจะพิจารณาใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเสร็จปลายเดือนมิถุนายน และเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 ที่
ประชุมรัฐสภา ต้นเดือนกรกฎาคม และวาระที่ 3 น่าจะกลางเดือนหรืออย่างช้าก็ปลายเดือนกรกฎาคม 

ซึ่งคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคพลังประชารัฐเสนอคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา  เพราะ
จากการพูดคุยทาง ส.ว.ก็เห็นชอบด้วย 

ขอเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านหรือ ส.ส.ที่ต้องการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พิจารณาเนื้อหาตามที่พรรคพลงัประชา
รัฐเสนอ และเช่ือว่าฝ่ายค้านน่าจะเสนอญัตติคล้ายๆ กันเพื่อให้ได้รับการยอมรับร่วมกัน เพราะ ส.ส.ของพรรคพลัง
ประชารัฐจะไม่ยอมรับในเนื้อหาที่เกินไปกว่า 5 ประเด็นที่น าเสนอ 

โดยเฉพาะข้อเสนอให้ตัดอ านาจของวุฒิสภา เกี่ยวกับการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภา อย่างไรก็ตาม 
ญัตติที่เสนอ มีเพียง ส.ส.ของพรรคพลงัประชารัฐ เพียงพรรคเดียวที่ร่วมลงช่ือ ขณะนี้ยังรอให้ ส.ส.ได้ลงช่ือ ส่วนที่ไม่ร่วม
เสนอญัตติร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก 3 พรรคนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เพราะอาจมีความเห็นไม่ตรงกัน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

53 

 

ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐมีความต้องการจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญ ทั้ง 279 มาตรา 
สามารถที่จะเสนอแก้มาตราใดก็ได้ แต่สิ่งที่เสนอนั้นยืนยันว่าจะไม่สร้างความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะเป็น
ประโยชน์กับประชาชนและไม่ใช่การชิงอ านาจรัฐ 

ส่วนเหตุผลของการเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้ง จากจัดสรรปันส่วนผสม  ไปเป็นการเลือกตั้งระบบปกติเหมือน
รัฐธรรมนูญ 2540 นั้นเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ของ ส.ส.ในสภา ที่ต้องการให้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

อย่างไรก็ตาม ผมไม่คิดว่าการปรับระบบเลือกตั้งดังกล่าวจะท าให้พรรคการเมืองบางพรรคได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบระหว่างกัน ส่วนท่ีแก้ไขแล้วมีผลกระทบกับบางพรรคน้ัน ส่วนตัวมองว่าต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของ 
ส.ส.ท่ีต้องการให้แก้ไขเน้ือหา 
อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) 

ข้อเสนอการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ เห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์มาแล้วเมื่อครั้งร่างรัฐธรรมนูญ 2560 เช่น เรื่องบัตรเลือกตั้งใบเดียว และการคิดค านวณสูตร ส.ส.บัญชี
รายช่ือ แต่แก่นของปัญหากลับไม่ถูกหยิบยกมาแก้ไข คือ  เรื่องหลักการประชาธิปไตยในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะที่มา ส.ว. ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและมีอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นเครื่องมือในการค้ ายันอ านาจ
ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 

ดังนั้นการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรค พปชร. ครั้งนี้  จึงเป็นเพียงการพยายามรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ยื้อเวลาตบตาประชาชนแบบศรีธนญชัยที่มีเป้าหมายในการสืบทอดอ านาจเท่านั้น 

ที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐ ร่วมมือกับ ส.ว. คว่ าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระ 3 กลางที่ประชุม
รัฐสภา ปิดโอกาสปิดหนทางที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและสร้างประชาธิปไตย 

ข้อเท็จจริงนี้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้เช่นเดียวกัน แล้ววันนี้จะมายื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราย่ิงแสดงให้
เห็นความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และถูกสังคมตั้งค าถามถึงวาระซ่อนเร้นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระท าครั้งนี้ 

ที่ผ่านมาพฤติกรรมของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ต่อการจัดท าร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประชามติ มี
ท่าทีที่จะไม่ยอมให้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา ซ้ ารอยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง 

จึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ าอย่างชัดเจนถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลและพรรค พปชร. ที่ไม่ได้ต้องการให้อ านาจเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายในการสร้างประชาธิปไตยมาโดยตลอด การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องน าไปสู่การ
สร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเช่นกัน 

โดยในสัปดาห์หน้าแกนน าพรรคและ ส.ส.จะมีการหารือกันเพื่อสรุปแนวทางในการผลักดันให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญและสร้างประชาธิปไตย 

รวมท้ังแนวทางในการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ท่ีก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของท่ีประชุมรัฐสภา 
ให้ผ่านออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย เพ่ือเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะสามารถน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต 
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