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ข่าวประจ าวันท่ี 4 เมษายน 2564 

ข่าว กกต./ผู้บริหารส านกังาน กกต.   
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ กกต.เตือนวันสุดท้าย ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล รีบแจ้งเหตุ

ก่อนเสียสทิธ์ิ 
5 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ กกต.เปิด 2,472 นายกเทศมนตรีที่ได้คะแนนสูงสุดทั่วประเทศ 6 
2 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ กกต.เปิดอันดบั 2,472 นายกเทศมนตรี ได้คะแนนเลือกตัง้สงูสุดทั่วประเทศ 7 
3 ส านักข่าวไทยออนไลน ์ เลือกตั้งนายกฯ เล็ก มีปญัหา 5 แห่ง 8 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ "คณะก้าวหน้า"เล็งใช้ มธ.ล่าช่ือรื้อระบอบประยุทธ์ 9 
5 มติชนออนไลน ์ ‘ก้าวหน้า’ ไม่แคร์ หอศิลป์ฯไม่ให้ใช้สถานที่ ไปมธ.ท่าพระจันทร์ คิกออฟ 

เข้าช่ือโละส.ว. 
10 

6 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'จุรินทร์' ย้ าจุดยืน 'ปชป.' แกร้ธน.ไม่ถอยหลังเข้าคลอง 11 
7 ไอเอ็นเอ็นออนไลน ์ “จุรินทร”์ย้ าชัดปชป.แกร้ธน.ต้องไม่ถอยหลงั 12 
8 มติชนออนไลน ์ ‘จรุินทร’์ ยัน 3 พรรคร่วม ชงรื้ออ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ พปชร.ไม่

แก้ ต้องตอบเอง 
13 

9 ไทยโพสต์ออนไลน ์ 'จุรินทร์' ย้ าจุดยืนปชป.แก้รธน.ต้องไม่น าพาประเทศถอยหลังเข้าคลอง 15 
10 ไทยรัฐออนไลน ์ "สามารถ" ผนกึ "พยม" จ่อหารอืแก้รฐัธรรมนญู ผู้ต้องขังควรมีสทิธ์ิเลอืกตั้ง 17 
11 ผู้จัดการออนไลน ์ “สามารถ” ผนึก “พยม” หารือแกร้ัฐธรรมนูญ ว่าผู้ต้องขัง ควรได้รับ

สิทธิในการเลอืกตั้ง 
19 

12 แนวหน้าออนไลน ์ 'สามารถ' ผนึก 'พยม'เตรียมหารือแก้รัฐธรรมนูญ ผู้ต้องขังควรได้รับสทิธ์ิเลือกตั้ง 21 
13 ไทยโพสต์ออนไลน ์ คนกทม.ยงัไม่ตดัสินใจเลือกใครเป็นผู้ว่า 'ชัชชาติ - จักรทิพย'์ตดิโผมาแรง 23 
14 ฐานเศรษฐกจิออนไลน ์ เปิดผลส ารวจ "คนกรุง" อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ 2 25 
15 มติชนออนไลน ์ ‘ไพบูลย์’ ยัน พปชร. จริงใจลุยแก้รธน. บี้ ‘พท.’ เร่งร่วมยื่นร่างฯ หยุด

พูดสวยหรู แต่ไม่ท าอะไรจริงจัง 
26 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ 'ไพบูลย์'เผย'พปชร.'ถือธงน า'แก้รธน.'เปลี่ยน'ระบบเลอืกตั้ง'ใช้บัตร2ใบ 27 
17 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ "ธรรมนัส"เรียกส.ส.กทม.-ส.ก.ถกชิงผู้ว่ากทม.ดัน"จักรทิพย์" 28 
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บทความ  
ท่ี ท่ีมา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน ์ ‘จาตุรนต์’ ช้ี พปชร.แก้รัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้อง แนะฝ่ายค้านพร้อม

ใจกันคว่ า 
29 

2 ข่าวสดออนไลน ์ รายงานพิเศษ : จี้จุดยืนรบ.ไทย-นองเลือดในพม่า สุรชาติบ ารุงสุข คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

30 

3 แนวหน้าออนไลน ์ สัมมนาร่างกม.ประชามติ อดีตกกต.ย าแหลก ประชุม7เม.ย.วุ่นแน ่ 34 
4 เดลินิวส์ออนไลน ์ โจทย์ร้อนเกมอ านาจระอุ! วิบากเศรษฐกิจ-วิกฤติการเมือง 36 
5 มติชนออนไลน ์ 09.00 INDEX บทบาท รัฐบาล ต่อรัฐธรรมนูญ เปลือย ณ เบื้องหน้า 

ประชาชน 
39 

6 ข่าวสดออนไลน ์ FootNote:"จตุพร" เริม่ "สามัคคีประชาชน" สู่ขอคนละรายช่ือรื้อ 
"ประยทุธ์"  

40 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์ เปิดศึกพรรคร่วม 'แก้ ม.272' คว่ าอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ 41 
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วันที่ 4 เมษายน 2564 - 09:48 น.  

กกต.เตือนวันสุดท้าย ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล รีบแจ้งเหตุก่อนเสียสิทธิ์ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ส าหรับประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่
ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยวันนี้ (4 เมษายน) เป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ ประชาชน
สามารถท าเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง
ด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ื ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ 
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 

ทั้งนี้ หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถ่ินครั้งนี้ จะถูกจ ากัดสิทธ์ิ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 มาตรา 42 คือ 1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว 
2.สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้าน 3.เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ. 4.ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5.ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริการท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน และ  
6.ด ารงต าแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถ่ิน และเลขานุการรองประธานสภา
ท้องถ่ิน โดยการถูกจ ากัดสิทธ์ิ ก าหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2656970   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/กกต.เตือนวันสุดท้ายแจ้งเหตุผล.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/กกต.เตือนวันสุดท้ายแจ้งเหตุผล.jpg
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
https://www.matichon.co.th/politics/news_2656970
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/กกต.เตือนวันสุดท้ายแจ้งเหตุผล.jpg
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04 Apr 2021 05:00 น.  

กกต.เปิด 2,472 นายกเทศมนตรีท่ีได้คะแนนสูงสุดท่ัวประเทศ 
 

 
 

กกต.เปิด 2,472 นายกเทศมนตรีท่ัวประเทศ ท่ีได้คะแนนสูงสุด ท้ัง นายกเทศมนตรีนคร 30 แห่ง นายกเทศมนตรี

เมือง 195 แห่ง และ นายกเทศมนตรีต าบล 2,247 แห่ง  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  

ขณะนี้ทุกจังหวัดได้ทยอยส่งผลการเลือกตั้ง ทั้ง นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมืองต่าง ๆ และ 
นายกเทศมนตรีต าบล มายังส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง(กกต.) ส่วนกลางแล้ว   

ก่อนหน้านี้ ส านักงาน กกต.ได้ขอให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ได้
จัดส่งเอกสารประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับจริง พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1 เม.ย.นี้  

ทั้งนี้ กองการเลือกตั้ง ส านักงาน กกต. ได้สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับ
รายช่ือนายกเทศมนตรีระดับต่าง ๆ เฉพาะผู้ได้รับคะแนนสูงสุด  ประกอบด้วย  
นายกเทศมนตรีนคร จ านวน 30 แห่ง  
นายกเทศมนตรีเมืองต่าง ๆ จ านวน 195 แห่ง  
และ นายกเทศมนตรีต าบล จ านวน 2,247 แห่ง  
รวมท้ังหมด 2,472 แห่ง 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474562 
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/474562
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4 เมษายน 2564  

กกต.เปิดอันดับ 2,472 นายกเทศมนตรี ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดท่ัวประเทศ 
 

 
 

"กกต." จัดอันดับ 2,472 นายกเทศมนตรี 3 ระดับ "นายกเทศมนตรีนคร-นายกเทศมนตรีเมือง-นายกเทศมนตรี
ต าบล"ได้คะแนนสูงสุดท่ัวประเทศ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง(กกต.) จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) เมื่อวันอาทิตยท์ี่ 28 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ทุกจงัหวัดได้ทยอยส่งผลการเลือกตั้ง 3 
ระดับ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีนครนายกเทศมนตรีเมอืงต่าง ๆ และ นายกเทศมนตรีต าบล มาถึงส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่วนกลางแล้ว   

ก่อนหน้านี้ ส านักงาน กกต.ได้ประกาศขอใหผู้้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมาย ได้จัดสง่เอกสารประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฉบับจรงิ พร้อม
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องภายในวันที่ 1 เม.ย. 

ทั้งนี ้กองการเลือกตั้ง ส านักงาน กกต. ได้สรปุข้อมลู ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับ
รายช่ือนายกเทศมนตรรีะดับต่าง ๆ เฉพาะผู้ไดร้ับคะแนนสูงสุด ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีนคร จ านวน 30 
แห่ง นายกเทศมนตรเีมืองต่าง ๆ จ านวน 195 แห่ง และ นายกเทศมนตรีต าบล จ านวน 2,247 แห่ง รวมทั้งหมด 2,472 
แห่ง 
ส าหรับรายช่ือ "นายกเทศมนตรีนคร" จ านวน 30 แห่ง ที่ได้รับคะแนนสงูสุด ประกอบด้วย  
• คลิกผลคะแนน นายกเทศมนตรีนคร จ านวน 30 แห่ง 
ส่วนรายช่ือ "นายกเทศมนตรีเมือง" ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด จ านวน 195 แห่ง ประกอบด้วย 
• คลิกผลคะแนน นายกเทศมนตรเีมือง จ านวน 195 แห่ง 
ขณะที่รายช่ือ "นายกเทศมนตรีต าบล" ทั่วประเทศ ที่ได้รบัคะแนนสูงสุด จ านวน 2,247 แห่ง ประกอบด้วย 
• คลิกผลคะแนน นายกเทศมนตรีต าบล จ านวน 2,247 แห่ง 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930752   

https://medias.thansettakij.com/pdf/2021/1617463560.pdf
https://medias.thansettakij.com/pdf/2021/1617463569.pdf
https://medias.thansettakij.com/pdf/2021/1617463553.pdf
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930752
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เลือกตั้งนายกฯ เล็ก มีปัญหา 5 แห่ง 
 

 
 

กทม. 3 เม.ย.-พบผลเลือกตั้งนายกฯ เล็ก มีปัญหา 5 แห่ง ได้คะแนนน้อยกว่าผู้ไม่ประสงค์เลือก ท่ีส าคัญ “ทต.
หมวกเหล็ก” คะแนนเท่ากัน อาจเป็นเหตุให้ กกต.สั่งสมัครใหม่ เลือกต้ังใหม่ และนับคะแนนใหม่ 

วันนี้ (3 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากส านักงาน กกต. ว่าเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีมายังส านักงาน กกต.ครบหมดแล้วทั่วประเทศ โดยเฉพาะผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี ประกอบด้วย ผู้ได้รับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง จ านวน 195 แห่ง นายกเทศมนตรี 
เทศบาลนคร จ านวน 30 แห่ง และผู้ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล จ านวน 2,247 แห่ง 

โดยมีรายงานว่าในส่วนเทศบาลต าบลพบว่ามีปัญหา 5 แห่ง คือ 1. เทศบาลต าบล จ.ป.ร. อ าเภอกระบุรี จังหวัด
ราชบุรี ที่พบว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิกับจ านวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน ต้องรอ กกต.สั่งเลือกตั้งใหม่ 2.เทศบาลต าบลดอน
ทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่าคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใด มากกว่าคะแนนผู้ที่ผู้สมัครได้รับ กรณีนี้ต้อง
สมัครและเลือกตั้งใหม่ 3.เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กกต.เก็บรักษาหีบ
บัตร อาจมีการนับคะแนนใหม่ 

4.เทศบาลต าบลหมวกเหล็ก อ าเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่าผู้สมัคร 2 คน คะแนนเท่ากัน 1,462 
คะแนน คือนายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ และ นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดี และ 5. เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง อ าเภอหนองขา
หย่าง จังหวัดอุทัยธานี มีคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใด มากกว่าคะแนนผู้ที่ผู้สมัครได้รับ กรณีนี้ต้องสมัครและเลือกตั้ง
ใหม่.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-668235   

https://tna.mcot.net/politics-668235
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เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 14.38 น. 

"คณะก้าวหน้า"เล็งใช้ มธ.ล่าช่ือร้ือระบอบประยุทธ์ 
 

 
 

“คณะก้าวหน้า” ไม่สนหอศิลป์ ไม่ให้ใช้สถานท่ี ลุยตั้งโต๊ะท่ี มธ.ท่าพระจันทร์ ล่าชื่อโละส.ว.-รื้อระบอบประยุทธ์  
เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไม่อนุญาตให้กลุ่ม 

‘Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่’ โดยการน าของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และนาย
พริษฐ์ วัชรสินธุ จัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในวันที่ 6 เม.ย. 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้อง
อเนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “ขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์” โดยให้
เหตุผลว่า กิจกรรมมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และเป็นการเมืองเกินไป 

ล่าสุด เพจคณะก้าวหน้าได้แจ้งก าหนดการใหม่ โดยจะจัดงานในวันอังคารที่ 6 เม.ย. 2564 เวลา 15.00 น. เป็น
ต้นไป ที่ห้อง LT1 ช้ัน 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมระบุว่า เตรียมบัตรประชาชน
และไฟแห่งความหวังให้พร้อม จับปากกาให้มั่น มาร่วมลงช่ือพร้อมกันครั้งแรก รื้อระบอบประยุทธ์ หยุดยื้อเวลาเผด็จ
การ ด้วยกัน #ไม่ง้อเผด็จการ #สวมีไว้ท าไม. 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/834933   

https://www.dailynews.co.th/politics/834933
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 14:47 น.  

‘ก้าวหน้า’ ไม่แคร์ หอศิลป์ฯไม่ให้ใช้สถานท่ี ไปมธ.ท่าพระจันทร์ คิกออฟ เข้าช่ือโละส.ว. 
 

 
 

‘คณะก้าวหน้า’ ไม่แคร์ หอศิลป์ฯ เทไม่ให้ใช้สถานท่ี เดินหน้าคิกออฟท่ี มธ.ท่าพระจันทร์ เข้าชื่อโละส.ว.-รื้อระบอบ
ประยุทธ์ 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไม่อนุญาตให้กลุม่ 
‘Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่’ โดยการน าของนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และนาย
พริษฐ์ วัชรสินธุ จัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่
ห้องเอนกประสงค์ 1 หอศิลปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร ภายใต้สโลแกน “ขอคนละช่ือรื้อระบอบประยุทธ์” โดยให้
เหตุผลว่า กิจกรรมมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และเป็นการการเมืองเกินไป 

ล่าสุด เพจคณะก้าวหน้าได้แจ้งก าหนดการใหม่ โดยจะจัดงานในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 
เป็นต้นไป ที่ห้อง LT1 ช้ัน 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมระบุว่า เตรียมบัตร
ประชาชนและไฟแห่งความหวังให้พร้อม จับปากกาให้มั่น มาร่วมลงช่ือพร้อมกันครั้งแรก รื้อระบอบประยุทธ์ หยุดยื้อ
เวลาเผด็จการ ด้วยกัน #ไม่ง้อเผด็จการ #สวมีไว้ท าไม 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2656257  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2656257
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/52้ี่ใ.jpg
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3 เมษายน 2564  

'จุรินทร์' ย้ าจุดยืน 'ปชป.' แก้รธน.ไม่ถอยหลังเข้าคลอง  

 
"จุรินทร์" จุรินทร์ ย้ าจุดยืน "ประชาธิปัตย์" แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา ไม่ถอยหลังเข้าคลอง  

วันที่ 4 เม.ย. ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญราย
มาตราของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยังให้อ านาจ สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ รวมถึงการยกเลิกนับคะแนนแบบระบบ
จัดสรรปันส่วน แต่ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแทน ว่า ยังไม่ทราบสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐจะมีมติอย่างไร ให้เสนอกี่ร่าง 
เพราะจากข่าวที่ออกมาเป็นเพียงการให้สมัภาษณ์ของบุคคลเพียงคนหนึ่งเท่านั้น แต่พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนว่า
ต้องน าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้แล้วถอยหลัง ดังนั้นร่างของพรรคพลังประชารัฐที่จะเสนอเข้า
ที่ประชุมวิปรัฐบาลต้องดูเป็นกรณีว่าร่างใดเข้าเกณฑ์ หรือร่างใดพาประเทศถอยหลัง  

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกับพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ
พรรคร่วมรัฐบาลจะเสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา หรือรายประเด็น ซึ่งทั้ง  2 พรรคมอบให้ประชาธิปัตย์เป็นผู้ร่าง อาทิ 
มาตรา 256 ว่าด้วยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่จ าเป็นต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่จ าเป็นต้องใช้
เสียงฝ่ายค้านร้อยละ 20 โดยให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแทน ก็สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ให้ยกเลิก
อ านาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เพราะอ านาจโหวตนายกรัฐมนตรี ควรมาจาก ส.ส.ที่มาจากการเลอืกตั้งโดยตรง 
รวมถึงจะเสนอแก้ไขการกระจายอ านาจ และสิทธิเสรีภาพประชาชนด้วย 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ขณะที่เรื่องการใช้บัตรเลือกตั้งจากใบเดียว เป็น  2 ใบ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขัดข้อง
เพราะบัตรใบเดียวในการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีจุดอ่อนมาก น าไปสู่การเลือกตั้งแบบเบี้ยหัวแตก สุดท้ายท าให้ฝ่ายบริหาร
ขาดเสถียรภาพ และไม่ส่งเสริมระบบพรรคการเมือง ที่มีความชัดเจนเหมือนบัตร 2 ใบ เนื่องจากเป็นการเลือกคนและ
พรรค ซึ่งจะท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็นกลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคประชาธิปัตย์ และอีก 2 พรรคด าเนินการเสร็จแล้ว โดยจะหารือกันภายใน 1-2 วันนี้ 
เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ทันช่วงเปิดประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ 7-8 เม.ย. 

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐ อ้างเหตุผลไม่แก้อ านาจ   ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
เพราะจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก ส.ว.และแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นั้น ตนไม่ขอตอบ ขอให้พรรคพลังประชารัฐตอบเอง 
แต่ขอย้ าหลักการพรรคประชาธิปัตย์การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930723   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930723
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03 เมษายน 2021 - 15:28  

“จุรินทร์”ย้ าชัดปชป.แก้รธน.ต้องไม่ถอยหลัง 

 
“จุรินทร์” ย้ าชัด ปชป.แก้ รธน. ต้องน าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้แล้วถอยหลัง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลัง
ประชารัฐที่ยังให้อ านาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้รวมถึงการยกเลิกนับคะแนนแบบระบบจัดสรรปนัส่วน และใช้
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบว่า ยังไม่ทราบ สุดท้ายพรรคพลังประชารัฐจะมีมติอย่างไร ให้เสนอกี่ร่าง เพราะจากข่าวที่ออกมาเป็น
เพียงการให้สัมภาษณ์ของบุคคลเพียงคนหนึ่งเท่านั้น แต่พรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนว่าต้องน าประเทศไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้แล้วถอยหลัง ดังนั้น ร่างของพรรคพลังประชารัฐที่จะเสนอเข้าที่ประชุมวิปรัฐบาล ต้อง
ดูเป็นกรณีว่าร่างไหนเข้าเกณฑ์ หรือร่างไหนพาประเทศถอยหลัง โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคภูมิใจไทย 
พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะพรรคร่วมจะเสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา หรือรายประเด็น โดย 2 พรรค มอบให้
ประชาธิปัตย์เป็นผู้ร่าง พร้อมยืนยัน ขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคประชาธิปัตย์และอีก 2 พรรค เสรจ็
แล้ว โดยจะหารือกันภายใน 1-2 วันน้ี เพื่อยื่นให้ประธานสภาให้ทันช่วงเปิดประชุมสมัยวิสามัญ 7-8 เมษายนนี้ 

ส่วนพรรคพลังประชารัฐ อ้างเหตุผลไม่แก้อ านาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกระฐมนตรี เพราะจะไม่ได้รับความ
ร่วมมือจาก ส.ว. และแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นั้น ไม่ขอตอบ ให้พลังประชารัฐตอบเอง แต่ย้ าหลักการพรรคประชาธิปัตย์ 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง 

นายจุรินทร์ ยังกล่าวถึงการนัดชุมนุมของนายจตุพร พรหมพันธ์ุ ในนามกลุ่มสามัคคีประชาชน วันพรุ่งนี้ ที่ใช้
เหตุผลว่า การบริหารงานของรัฐบาล 7 ปี ทุกฝ่ายถูกหลอก โดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญว่า เรื่องนี้ เคยเตือนซีกรัฐบาล 
อย่าสร้างเงื่อนไข ทางการเมืองโดยไม่จ าเป็น หากไม่สนับสนุนเดินหน้าแก้ไขตามนโยบายของรัฐบาลที่เคยแถลงต่อ
รัฐสภา ก็จะน าไปสู่การก่อเหตุทางการเมืองได้ซึ่งสดุท้ายก็เริ่มเกิดเหตุ ดังที่เคยเตือนไว้แล้ว เพราะเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่
แล้ว การไปดึงถ่วงไว้ ไม่มีประโยชน์ ซึ่งประเทศต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยย่ิงข้ึน ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้อง 
โดยให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเดินหน้าควบคู่กับการเมืองไปได้ด้วยความราบรื่น ไม่มีประเด็นการเมืองมาถ่วงรั้ง และ
ต้องยึดประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในภาพรวม 

ทั้งนี้ ถ้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ส าเร็จตามนโยบายที่เคยประกาศไว้ จะสามารถลดการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองได้ จะน ามาอ้างไม่ได้ เพราะได้ท าตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้ว และความชอบธรรมของการชุมนมก็จะลดลง 

 
 อ้างองิ : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_75223/  
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วันที่ 3 เมษายน 2564 - 15:41 น.  

‘จุรินทร์’ ยัน 3 พรรคร่วม ชงร้ืออ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ พปชร.ไม่แก้ ต้องตอบเอง 
 

 
 

“จุรินทร์” ยัน ปชป. จับมือ “ภท.-ชพน” แก้ รธน.ให้ส าเร็จ ต้องเดินหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง คาดยื่น “ชวน” 
ทันเปิดสมัยวิสามัญน้ี จี้ พปชร.ตอบเองไม่แก้อ านาจ ส.ว.เลือกนายกฯ 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยังให้อ านาจ ส.ว.โหวตเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ รวมถึงการยกเลิกนับคะแนนแบบระบบจัดสรรปันส่วน และใช้บัตรเลื อกตั้ง 2 ใบว่า ยังไม่ทราบ 
สุดท้ายพรรคพลังประชารัฐจะมีมติอย่างไร ให้เสนอกี่ร่าง เพราะจากข่าวที่ออกมาเป็นเพียงการให้สัมภาษณ์ของบุคคล
เพียงคนหนึ่งเท่านั้น แต่พรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนว่าต้องน าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้
แล้วถอยหลัง ดังนั้น ร่างของพรรคพลังประชารัฐที่จะเสนอเข้าที่ประชุมวิปรัฐบาล ต้องดูเป็นกรณีว่าร่างไหนเข้าเกณฑ์ 
หรือร่างไหนพาประเทศถอยหลัง 

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เห็น
พ้องจะเสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา หรือรายประเด็น โดย 2 พรรค ได้มอบให้ประชาธิปัตย์เป็นผู้ร่าง เช่น มาตรา 256 ว่า
ด้วยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่จ าเป็นต้องใช้เสียง ส.ว. 1 ใน 3 ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่จ าเป็นต้องใช้เสียงฝ่ายค้าน
ร้อยละ 20 โดยให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแทน ก็สามารถแก้ไขได้ 

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังให้ยกเลิกอ านาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เพราะอ านาจโหวต
นายกรัฐมนตรี ควรมาจาก ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีกทั้งจะเสนอแก้ไขการกระจายอ านาจ และสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน ส่วนเรื่องการใช้บัตรเลือกตั้งจากใบเดียว เป็น 2 ใบ พรรคประชาธิปัตย์ไม่ขัดข้อง เพราะบัตรใบเดียวในการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา มีจุดอ่อนมาก น าไปสู่การเลือกตั้งแบบเบี้ยหัวแตก สุดท้ายท าให้ฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพ และไม่
ส่งเสริมระบบพรรคการเมืองที่มีความชัดเจนเหมือนบัตร 2 ใบ เพราะเป็นการเลือกคนและเลือกพรรค ซึ่งจะท าให้พรรค
การเมืองเข้มแข็ง เป็นกลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ส่วนการยกเลิกนับคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนนั้น ยังไม่ขอ
ออกความเห็น 

“ยืนยันว่าขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคประชาธิปัตย์และอีก 2 พรรคร่วมเสร็จแล้ว โดยจะ
หารือกันภายใน 1-2 วันน้ี เพื่อยื่นให้ประธานรัฐสภาให้ทันช่วงเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันที่ 7-8 เมษายนนี”้ นาย
จุรินทร์กล่าว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/S__10158205.jpg
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เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐอ้างเหตุผลไม่แก้อ านาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกระฐมนตรี เพราะหากแก้จะ
ไม่ได้รับความร่วมมือจาก ส.ว.และแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่ขอตอบประเด็นนี้ ขอให้พลังประชารัฐ
ตอบเอง แต่ขอย้ าหลักการพรรคประชาธิปัตย์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2656310  
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03 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 20:04 น. 

'จุรินทร์' ย้ าจุดยืนปชป.แก้รธน.ต้องไม่น าพาประเทศถอยหลังเข้าคลอง 
 

 
 

3 เม.ย.64 - ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของ
พรรคพลังประชารัฐที่ยังให้อ านาจ สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ รวมถึงการยกเลิกนับคะแนนแบบระบบจัดสรรปัน
ส่วน และให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแทน ว่า ยังไม่ทราบสุดท้ายพรรคพลังประชารัฐจะมีมติอย่างไร ให้เสนอกี่ร่าง เพราะ
จากข่าวที่ออกมาเป็นเพียงการให้สัมภาษณ์ของบุคคลเพียงคนหนึ่งเท่าน้ัน แต่พรรคประชาธิปัตย์ มีจุดยืนชัดเจนว่าต้อง
น าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ไม่ใช่แก้แล้วถอยหลัง 

ดังนั้น ร่างของพรรคพลังประชารัฐที่จะเสนอเข้าที่ประชุมวิปรัฐบาลต้องดูเป็นกรณีว่าร่างใดเข้าเกณฑ์ หรือร่าง
ใดพาประเทศถอยหลัง โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะพรรค
ร่วมรัฐบาลจะเสนอแก้ไขเป็นรายมาตรา หรือรายประเด็น โดย 2 พรรค มอบให้ประชาธิปัตย์เป็นผู้ร่าง เช่น มาตรา 256 
ว่าด้วยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่จ าเป็นต้องใช้เสียง สว. 1 ใน 3 ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ และไม่จ าเป็นต้องใช้เสียงฝ่ายค้าน
ร้อยละ 20 โดยให้ใช้เสียง 3 ใน 5 ของที่ประชุมร่วมรัฐสภาแทน ก็สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ให้ยกเลิกอ านาจ สว. 
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เพราะอ านาจโหวตนายกรัฐมนตรี ควรมาจาก สส. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีกทั้งจะ
เสนอแก้ไขการกระจายอ านาจ และสิทธิเสรีภาพประชาชน  

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการใช้บัตรเลือกตั้งจากใบเดียว เป็น 2 ใบ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ขัดข้อง 
เพราะบัตรใบเดียวในการเลือกตั้งที่ผ่านมา มีจุดอ่อนมาก น าไปสู่การเลือกตั้งแบบเบี้ยหัวแตก สุดท้ายท าให้ฝ่ายบริหาร
ขาดเสถียรภาพ และไม่ส่งเสริมระบบพรรคการเมือง ที่มีความชัดเจนเหมือนบัตร 2 ใบ เพราะเป็นการเลือกคนและ
พรรค ซึ่งจะท าให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็นกลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย ส่วนการยกเลิกนับคะแนนแบบ
จัดสรรปันส่วนน้ัน ยังไม่ขอออกความเห็น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคประชาธิปัตย์ 
และอีก 2 พรรค เสร็จแล้ว โดยจะหารือกันภายใน 1-2 วันน้ี เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ทันช่วงเปิดประชุม
สมัยวิสามัญ วันที่ 7-8 เม.ย.นี้ 
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"ส่วนพรรคพลังประชารัฐ อ้างเหตุผลไม่แก้อ านาจ สว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะจะไม่ได้รับความร่วมมือ
จาก สว. และแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นั้น ไม่ขอตอบ ให้พลังประชารัฐตอบเอง แต่ย้ าหลั กการพรรคประชาธิปัตย์ การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเดินหน้า ไม่ใช่ถอยหลังเข้าคลอง" นายจุรินทร์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98227   

https://www.thaipost.net/main/detail/98227
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3 เม.ย. 2564 19:25 น. 

"สามารถ" ผนึก "พยม" จ่อหารือแก้รัฐธรรมนูญ ผู้ต้องขังควรมีสิทธิ์เลือกตั้ง 
 

 
 

นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม ผนึก "พยม" ส.ส.สงขลา จ่อหารือแก้รัฐธรรมนูญ ปม ผู้ต้องขัง 
ควรได้รับสิทธิ์ในการเลือกต้ัง ตามนโยบายของ "บ๊ิกป้อม" 

วันที่ 3 เม.ย. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ ได้ โพสต์ Facebook ส่วนตัว "สามารถ เจนชัยจิตรวนิช" ว่า ผมและ นายพยม 
พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะท างานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ 
ได้หารือกันถึง ประเด็นที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากญาติผู้ต้องขังในเรือนจ าถึงสิทธิการเลอืกตั้งของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นสิทธิ
ข้ันพื้นฐานของประชาชน เพราะขณะนี้มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ เรียกร้องหาอ านาจของตนเอง โดย
อ้างสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ แต่กลับไม่มีใครพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งทีเ่รยีกว่า "ผู้ต้องขัง" ซึ่งอาจจะพลาดพลัง้กระท าผิดไป
บ้าง คนกลุ่มนี้มีจ านวนประมาณ 300,000 - 400,000 คน ทั้งผู้ต้องขังเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณา รวมไปถึง
นักโทษทางการเมืองรวมอยู่ด้วย 

ทุกวันนี้ มีแต่คนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง แต่ท าไมไม่มีใครค านึงถึงผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งไม่มี
โอกาสเลือกตั้งเลย นี่คือค าถามจากผู้ต้องขัง ประเด็นน้ี ท าให้เกิดข้อค าถามว่า ท าไมนักโทษจึงไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง 
ในเรื่องนี้ เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ 

ฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญปี พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 96 
บัญญัติว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยในมาตรา 96(3) คือ ผู้
ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนกฎหมายฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์รองลงมา หรือที่เรียกว่า กฎหมายลูกก็ คือ พ.ร.บ.การเลือก 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ. 2562 มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ง
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน มาตรา 96 (3) ให้ผู้ต้องขังมีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็จะต้องแก้กฎหมายรอง หรือกฎหมายลูก
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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"ในเมื่อทุกคนพูดว่าการเลือกตั้งน้ัน เป็นอ านาจของประชาชน ในเมื่อผู้ต้องขั ง หรือนักโทษก็ถือเป็น
ประชาชนคนหน่ึง ท่ีมีสิทธิในการก าหนดนโยบาย ก าหนดกลไกของประเทศได้เช่นเดียวกัน และในเมื่อมีการถกเถียง
กันในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ ก็ควรจะมองผลประโยชน์ของประชาชน และผลประโยชน์ของคนไทยท้ังประเทศ
เป็นหลัก ไม่ใช่มองเพียงเรื่องท่ีมาของอ านาจหรือมีการแก้กฎหมายเพ่ือให้ใครมีอ านาจมากขึ้น ซึ่งเรื่องน้ีตน
พิจารณาแล้วว่า จะต้องตั้งคณะท างานศึกษาเรื่องน้ีว่า ในต่างประเทศน้ันมีกลไกให้นักโทษ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผมคิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน โดยผมก็จะรับไปหารือกับผู้มีอ านาจ หัวหน้าพรรค เลขาธิการ
พรรค ตลอดจนกลไกของคณะกรรมการในการพิจารณาต่อไป เพราะเป็นความต้องการของ พลเอกประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ท่ีต้องการให้ศูนย์ร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐน้ัน 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติอยู่แล้ว" นาสามารถ กล่าว...  
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2062887?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2062887?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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เผยแพร่: 3 เม.ย. 2564 19:48   ปรับปรุง: 3 เม.ย. 2564 19:48   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

“สามารถ” ผนึก “พยม” หารือแก้รัฐธรรมนูญ ว่าผู้ต้องขัง ควรได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง 

 
 
วันน้ี (3 เม.ย.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์

รับเรื่องราวรอ้งทกุข์พรรคพลงัประชารัฐ ได้โพสตเ์ฟซบุ๊กส่วนตัว “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” ว่า ผมและนายพยม 
พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะท างานศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารฐั 
ได้หารือกันถึงประเด็นที่ได้รับเรื่องราวรอ้งทกุข์จากญาตผิู้ต้องขังในเรอืนจ าถึงสิทธิการเลือกตัง้ของผู้ต้องขัง ซึง่เป็นสทิธิ
ข้ันพื้นฐานของประชาชน เพราะขณะนี้มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ได้ออกมาเรียกร้องสทิธิ เรียกร้องหาอ านาจของตนเอง โดย
อ้างสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ แต่กลับไมม่ีใครพูดถึงคนกลุม่หนึ่งที่เรียกว่า “ผู้ต้องขัง” ซึง่อาจจะพลาดพลัง้กระท าผิด
ไปบ้าง คนกลุม่นี้มจี านวนประมาณ 300,000-400,000 คน ทั้งผู้ต้องขังเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่างการพจิารณา รวมไปถงึ
นักโทษทางการเมืองรวมอยู่ด้วย 

ทุกวันน้ี มีแต่คนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง แต่ท าไมไม่มีใครค านึงถึงผู้ต้องขังในเรือนจ า ซึ่งไมม่ี
โอกาสเลือกตั้งเลย นี่คือค าถามจากผู้ต้องขัง ประเด็นนี้ ท าให้เกิดข้อค าถามว่า ท าไมนักโทษจึงไมม่ีสทิธิในการเลือกตัง้ 
ในเรื่องนี้ เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ 

ฉบับแรก คือ รัฐธรรมนญูปี พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลกัของประเทศ โดยบญัญัติไว้ในมาตรา 96 
บัญญัติว่า บุคคลผู้มลีักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตัง้โดยในมาตรา 96(3) คือ ผู้
ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนกฎหมายฉบบัที่ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์รองลงมา หรือที่เรียกว่า กฎหมายลกูก็คือ พ.ร.บ.การเลือก 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้ ในวันเลือกตัง้
ต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิเลอืกตั้ง (3) ต้องคมุขังอยู่โดยหมายของสารหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหากมกีารแก้ไข
รัฐธรรมนูญใน มาตรา 96(3) ใหผู้้ต้องขงัมสีิทธิเลือกตั้งได้ กจ็ะต้องแกก้ฎหมายรอง หรือ กฎหมายลูกตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

“ในเมื่อทุกคนพูดว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นอ านาจของประชาชน ในเมื่อผู้ต้องขัง หรือนักโทษก็ถือเป็นประชาชน
คนหนึง่ที่มสีิทธิในการก าหนดนโยบาย ก าหนดกลไกของประเทศได้เช่นเดียวกัน และในเมื่อมีการถกเถียงกันในเรื่องของ
การแก้รฐัธรรมนูญก็ควรจะมองผลประโยชน์ของประชาชน และผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่มอง
เพียงเรื่องที่มาของอ านาจหรอืมีการแก้กฎหมายเพื่อให้ใครมอี านาจมากขึ้น ซึ่งเรือ่งนี้ตน พิจารณาแล้วว่า จะต้องตั้ง
คณะท างานศึกษาเรื่องนี้ว่า ในต่างประเทศน้ันมกีลไกให้นักโทษ ออกมาใช้สิทธิเลือกตัง้ได้หรอืไม่ อย่างไร ซึง่ผมคิดว่าคง
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ใช้เวลาไม่นาน โดยผมกจ็ะรบัไปหารือ กบัผูม้ีอ านาจ หัวหนา้พรรค เลขาธิการพรรค ตลอดจนกลไกของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาต่อไป เพราะเป็นความต้องการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี และหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ที่ต้องการให้ศูนย์ร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐนั้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
อยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000031931  

  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000031931
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วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564, 20.04 น. 

'สามารถ' ผนึก 'พยม'เตรียมหารือแก้รัฐธรรมนูญ ผู้ต้องขังควรได้รับสิทธิ์เลือกตั้ง 
 

 
 

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายสามารถ  เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ ได้ โพสต์ Facebook ส่วนตัว "สามารถ เจนชัยจิตรวนิช" ว่า 
ผมและนายพยม  พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะท างานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือกันถึง ประเด็นที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากญาติผูต้้องขังในเรือนจ าถึงสิทธิการเลอืกตั้งของ
ผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน เพราะขณะนี้มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิ เรียกร้องหา
อ านาจของตนเอง โดยอ้างสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ แต่กลับไม่มีใครพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า "ผู้ต้องขัง" ซึ่งอาจจะ
พลาดพลั้งกระท าผิดไปบ้าง คนกลุ่มนี้มีจ านวนประมาณ 300,000 - 400,000 คน ทั้งผู้ต้องขังเด็ดขาด ผู้ต้องขังระหว่าง
การพิจารณา รวมไปถึงนักโทษทางการเมืองรวมอยู่ด้วย  

ทุกวันนี้ มีแต่คนเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง แต่ท าไมไม่มีใครค านึงถึงผู้ต้องขังในเรือนจ าซึ่งไม่มี
โอกาสเลือกตั้งเลย  นี่คือค าถามจากผู้ต้องขัง  ประเด็นนี้ ท าให้เกิดข้อค าถามว่า ท าไมนักโทษจึงไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง 
ในเรื่องนี้ เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ \ 

ฉบับแรก คือ รัฐธรรมนูญปี พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักของประเทศ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 96 
บั ญ ญั ติ ว่ า  บุ ค ค ล ผู้ มี ลั ก ษ ณ ะ ดั ง ต่ อ ไ ปนี้ ใ น วั น เ ลื อ ก ตั้ ง  เ ป็ น บุ ค ค ล ต้ อ ง ห้ า ม มิ ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง  
โดยในมาตรา96(3) คือผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ส่วนกฎหมายฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นกฎหมายล าดับศักดิ์รองลงมา หรือที่เรียกว่า กฎหมายลูกก็คือพ.ร.บ.การเลือก 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ. ศ. 2562 มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ง
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของสารหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  
หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน มาตรา 96 (3 ) ให้ผู้ต้องขังมีสิทธิเลือกตั้งได้ ก็จะต้องแก้กฎหมายรอง หรือ กฎหมายลูก
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

"ในเมื่อทุกคนพูดว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นอ านาจของประชาชน ในเมื่อ ผู้ต้องขัง หรือนักโทษก็ถือเป็นประชาชน
คนหนึ่งที่มีสิทธิในการก าหนดนโยบาย ก าหนดกลไกของประเทศได้เช่นเดียวกัน และในเมื่อมีการถกเถียงกันในเรื่องของ
การแก้รัฐธรรมนูญก็ควรจะมองผลประโยชน์ของประชาชน และผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศเป็นหลัก ไม่ใช่มอง
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เพียงเรื่องที่มาของอ านาจหรือมีการแก้กฎหมายเพื่อให้ใครมีอ านาจมากข้ึน ซึ่งเรื่องนี้ตน พิจารณาแล้วว่า จะต้องตั้ง
คณะท างานศึกษาเรื่องนี้ว่า ในต่างประเทศน้ันมีกลไกให้นักโทษ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผมคิดว่าคง
ใช้เวลาไม่นาน โดยผมก็จะรับไปหารือ กับผู้มีอ านาจ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค ตลอดจนกลไกของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาต่อไป เพราะเป็นความต้องการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ ที่ต้องการให้ศูนย์ร้องทุกข์ของพรรคพลังประชารัฐนั้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
อยู่แล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563789  

  

https://www.naewna.com/politic/563789
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04 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:23 น. 

คนกทม.ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครเป็นผู้ว่า 'ชัชชาติ - จักรทิพย'์ติดโผมาแรง  
 

 
 

4 เมษายน 2564 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล
ส ารวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 
2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 การส ารวจ
อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบญัชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” 
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 97.0 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.67 ระบุว่า 
ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 24.77 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อันดับ 3 ร้อยละ 11.93 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.
จักรทิพย์ ชัยจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.26 ระบุว่าเป็น 
ผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 3.95 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย อันดับ 7 
ร้อยละ 2.89 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล อันดับ 8 ร้อยละ 2.81 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 
อันดับ 9 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 1.59 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์  
สุวรรณสวัสดิ์ อันดับ 11 ร้อยละ 1.52 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และร้อยละ 2.75 ระบุว่า อื่น ๆ 
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ได้แก่ อื่น ๆ ได้แก่ นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย นายกรณ์ จาติกวณิช นางนวลพรรณ ล่ าซ า จะ
ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

และเมื่อเปรียบเทียบกับอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุว่า พล.ต.อ.
จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัคร จากพรรคเพื่อไทย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ และดร.สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสดิ์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัคร
จากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
61.40 ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา ร้อยละ 32.67 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 28.50 ระบุว่า 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ าเสีย ร้อยละ 26.90 ระบุว่า ปัญหาน้ าท่วม ร้อยละ 21.66 ระบุว่า ปัญหายาเสพตดิ 
อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.29 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ช ารุด ร้อยละ 18.77 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและ
ความสะอาด ร้อยละ 7.45 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 7.37 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 6.46 ระบุว่า 
ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.09 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ร้อยละ 1.67 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่
สนใจ และร้อยละ 0.53 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาระบบขนส่งสาธารณะ คนเร่ร่อน และสุนัขจรจัด 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/98244  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/98244
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04 Apr 2021 09:40 น. 

เปิดผลส ารวจ "คนกรุง" อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯกทม.คร้ังท่ี 2  
 

 
 

"นิด้าโพล" เปิดผลส ารวจ "คนกรุง" อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.ครั้งท่ี 2 "ชัชชาติ" น าโด่ง 11.93% ตามด้วย 

"จักรทิพย์" 4.26% ขณะท่ี ปชช. 32.67% ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร  

4 เมษายน 2564 ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ารวจ
ของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2” ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2564 จาก
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็น ผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 2 การส ารวจอาศัยการสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 
97.0 โดย นิด้าโพล จะท าการเผยแพร่ผลส ารวจ เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” ทุกสัปดาห์แรกของเดือน 

จากการส ารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า 32.67 % ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ 
ขณะที่ 24.77 % ระบุว่า เป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ประชาชนอีก 11.93 % ระบุว่า เป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา 
อีก 4.26 % ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือพรรคก้าวไกล ขณะที่อีก 3.95 % ระบุว่า เป็นผู้สมัครจากพรรค
เพื่อไทย ประชาชน 2.89 % ระบุว่า เป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล ขณะที่ 2.81 % ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 
และอีก 2.20 % ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ เป็นต้น  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลส ารวจก่อนหน้านี้ อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 พบว่า ผล
ส ารวจระบุว่า เป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย, น.ส.รสนา โตสิตระกูล, ผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐ และ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผลส ารวจระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ , ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ , 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง , ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ และไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO) มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

อย่างไรก็ดี เมื่อถามถึงปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่ งแก้ไขมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ 
61.40 % ระบุว่า ปัญหาการจราจร รองลงมา 32.67 % ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ขณะที่ 28.50 % ระบุว่า 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ าเสีย อีก 26.90 % ระบุว่า ปัญหาน้ าท่วม ตามด้วย 21.66 % ระบุว่า ปัญหายาเสพ
ติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ 20.29 % ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ช ารุด เป็นต้น   

 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/474578  

https://www.thansettakij.com/content/politics/474578
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วันที่ 4 เมษายน 2564 - 11:03 น.  

‘ไพบูลย์’ ยัน พปชร. จริงใจลุยแก้รธน. บี้ ‘พท.’ เร่งร่วมยื่นร่างฯ หยุดพูดสวยหรู แต่ไม่ท า
อะไรจริงจัง 

 
 
‘ไพบูลย์’ ยัน พปชร. จริงใจเดินหน้าแก้รธน. เพ่ือปชช. พร้อมเป็นผู้น าแก้ไขระบบเลือกต้ังให้ใช้บัตร 2 ใบ บ้ี ‘พท.’ 
ให้เร่งร่วมยื่นร่างฯ หยุดใช้ค าพูดสวยหรู แต่ไม่ท าอะไรจริงจัง 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ฝ่ายกฏหมาย กล่าวถึงกรณี นาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงตนและพรรคพปชร.ว่าการเสนอญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น 13 มาตรา ไม่จริงใจ เหมือนไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ 

โดยนายไพบูลย์ ระบุว่า ตนเช่ือว่าเมื่อประชาชนทั้งประเทศได้เห็นพปชร. ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อ
ประธานรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน จะท าให้ประชาชนทั้งประเทศ เช่ือมั่นในความจริงใจและจรงิจงั ของพปชร.ที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆกับประชาชน เพิ่มสิทธิเสรีภาพและแก้ไขปัญหาให้ส.ส. สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ได้ และพปชร.จะเป็นผู้น าในการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ ตามที่ประชาชนจ านวนมาก
ต้องการ 

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า การที่นายประเสริฐ ออกมายอมรับว่า เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือกันกันจริงๆจังๆ ทั้งที่เป็นเรื่องส าคัญ ตนเห็นว่าหาก พรรคพท.มัวแต่ใช้เวลา
คิดแก้ไขรัฐธรรมนูญลดหรือแย่งอ านาจจากสมาชิกรัฐสภากลุ่มอื่น เพื่อมาเพิ่มอ านาจกลุ่มตนเอง ซึ่งสมาชิกรัฐสภากลุ่มที่
ถูกลดหรือแย่งอ านาจย่อมมีสิทธ์ิไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนั้น เป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคม และ
พรรคพท.ไม่ยอมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปน็ประโยชน์กับประชาชนโดยตรงก่อน เพราะต้องการเอาประชาชนมาเปน็
ตัวประกันให้ได้ตามความต้องการของพวกตนก่อนใช่หรือไม่ 

“ขณะนี้ประชาชนอยากเห็นการพูดจริงท าจริงเพื่อประชาชนอย่างพปชร.มากกว่าการที่พรรคพท.ที่มีแต่ค าพูดวาท
กรรมสวยหรู แต่ไม่ท าอะไรจริงๆจังให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยจึงหวังว่าจะเร่งร่วมยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ
เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าง พปชร.โดยเร็วกว่านี้ ไม่ควรใช้เวลานานอย่างที่เป็นข่าว” 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2657050  
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4 เมษายน 2564  

'ไพบูลย์'เผย'พปชร.'ถือธงน า'แก้รธน.'เปลี่ยน'ระบบเลือกตั้ง'ใช้บัตร2ใบ 
 

 
 
"ไพบูลย์" เผย "พปชร." จะถือธงน า แก้ "ระบบเลือกต้ัง" เป็นบัตร2ใบ โว ยื่นญัตติ "แก้รธน." รายมาตรา 7 เม.ย.น้ี 
ปชช. จะได้เห็นความจริงใจ แนะ "พท." อย่ามัวคิดแย่งอ านาจ ไม่ยอมยื่นแก้  

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช่ือ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีนาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงตนและพรรคพปชร. ว่าการเสนอญัตติแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 5 ประเด็น 13 มาตรา ที่จะยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภาวันที่ 7 เม.ย.นี้ ตนและพปชร.ไม่จริงใจ เหมือนไม่
ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ พร้อมกับระบุว่า ถ้าไม่อยากแก้ขอให้พูดกันตรงๆ ดีกว่ามาแสดงละครตบตาประชาชน เพื่อลด
แรงปะทะให้รัฐบาลนั้นตนเช่ือว่าเมื่อประชาชนทั้งประเทศได้เห็น พปชร.ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 7เม.ย.นี้
จะท าให้ประชาชนทั้งประเทศ เช่ือมั่นในความจริงใจและจริงจัง ของ พปชร. ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประโยชน์
จริงๆกับประชาชน เพิ่มสิทธิเสรีภาพ และแก้ไขปัญหาให้ส.ส.สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ และ พป
ชร.จะเป็นผู้น าในการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ ตามที่ประชาชนจ านวนมากต้องการ 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า นายประเสริฐ ออกมายอมรับว่า เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์กับประชาชน 
พรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้หารือกันกันจริงๆจังๆ ทั้งที่เป็นเรื่องส าคัญ ตนเห็นว่าหาก พรรคเพื่อไทย มัวแต่ใช้เวลาคิด
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลดหรือแย่งอ านาจจากสมาชิกรัฐสภากลุ่มอื่น เพื่อมาเพิ่มอ านาจกลุ่มตนเอง ซึ่งสมาชิกรัฐสภากลุ่มที่
ถูกลดหรือแย่งอ านาจย่อมมีสิทธ์ิไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนั้น เป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคม และ
พรรคเพื่อไทย ไม่ยอมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง ก่อน เพราะต้องการเอาประชาชน
มาเป็นตัวประกันให้ได้ตามความต้องการของพวกตนก่อนใช่หรือไม่ 

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนอยากเห็นการพูดจริงท าจริงเพื่อประชาชนอย่างพปชร. มากว่าการที่
พรรคเพื่อไทยที่มีแต่ค าพูดวาทะกรรมสวยหรู แต่ไม่ท าอะไรจริงๆจังให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลย ตนจึงหวังว่า 
พรรคเพื่อไทยจะเร่งร่วมยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่าง พปชร.โดยเร็วกว่าน้ี ไม่ควร
ใช้เวลานานอย่างที่เป็นข่าว 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930754  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930754
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"ธรรมนัส"เรียกส.ส.กทม.-ส.ก.ถกชิงผู้ว่ากทม.ดัน"จักรทิพย์" 
 

 
 
"ธรรมนัส"เรียกส.ส.กทม.-ส.ก.ถกชิงผู้ว่ากทม.ดัน"จักรทิพย์" ลั่นอัดฉีดเต็ม ทีมงานหว่ันโดนใบเหลือง-แดง 

รายงานช่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้มีการ
ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
สมาชิกสภา กทม. (ส.ก.) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรคพลงัประชารัฐ เป็นประธาน
การประชุม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน ส.ส.กทม. , ผู้สมัคร ส.ก. และหัวคะแนน 
ราว 30 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในส่วนของหัวคะแนนน้ันมีบุคคลระดับรองผู้ว่าฯกทม.คนหนึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ประสาน
พาเข้ามาร่วมประชุม 

โดยมีการก าหนดแนวทางการท างานในการสนับสนุน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ที่จะลงสมัคร
ผู้ว่าฯกทม.ในนามอิสระ เพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนในรายละเอียดและการสนับสนุนต่างๆ ร.อ.ธรรมนัส จะเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งข่าวที่เข้าร่วมประชุมรายหนึ่งเปิดเผยว่า บรรยากาศการประชุมในวันนั้นมี ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งนั่งหัวโต๊ะ
ร่วมกับ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้กล่าวให้แนวทางการท างานทั้งหมด ขณะที่ พล.อ.ประวิตร เพียงรับฟังและแสดงท่าทีเห็น
ด้วยเท่านั้น โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนปัจจัยทุกด้านอย่างเต็มที่ ซึ่งในบางประเด็นนั้น
ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนเกิดความไม่สบายใจ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่เหมาะกับการท าการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัด
มากกว่าในพื้นที่ กทม. 

อีกทั้งยังสุ่มเสี่ยงถูกร้องเรียนจนอาจถูกใบเหลืองหรือใบแดงได้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าท้วงติง เนื่องจาก พล.อ.
ประวิตร ได้แสดงความเห็นด้วยไปแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930757   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930757


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตขำ่วในคณะกรรมกำรส่ือสำรองคก์รฯและส ำนักประชำสัมพนัธ์    
ติดตอ่ 17920-17924 

29 

 

 
 

วันที่ 3 เมษายน 2564 - 16:12 น.  

‘จาตุรนต์’ ช้ี พปชร.แก้รัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้อง แนะฝ่ายค้านพร้อมใจกันคว่ า 
 

 
 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมยื่นญัตติ

แก้ไขรัฐธรรมนูญใน 5 ประเด็น 13 มาตรา ต่อรัฐสภาในวันที่ 7 เมษายน ว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญของ พปชร.ไม่ได้
เริ่มจากผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของรฐับาลและนักการเมอืงพรรคแกนน ารัฐบาล ที่ร้าย
กว่านั้นคือ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับระบบที่สืบทอดอ านาจเผด็จการ รัฐบาลใช้งบประมาณสะดวกข้ึน ส.ส.มี
อ านาจมากขึ้น และยุทธศาสตร์ชาติส าคัญยิ่งขึ้น 

การจะพิจารณาว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่ พปชร.เสนอดีหรือไม่ ไม่สามารถดูเป็นรายมาตรา แต่ต้องดูเป็นภาพรวม ซึ่ง
ผลโดยรวมของการแก้แบบนี้ คือการท าให้ระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนี้ย่ิงมั่นคงแน่นหนามากข้ึนไปอีก หาก
แก้ตามนี้แล้ว รัฐบาลและ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลจะยิ่งชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากข้ึน 

นายจาตุรนต์เสนอว่า การจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับปจัจบุันใหเ้ป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
จะต้องร่างใหม่ทั้งฉบับโดยประชาชน ส่วนการแก้รายมาตราเพื่อลดหรือป้องกันวิกฤตการเมืองจะต้องแก้ในเรื่องการ
ด ารงอยู่และอ านาจของ ส.ว. โดยเฉพาะอ านาจในการเลือกนายกฯต้องตัดออกไป 

หากไม่มีการแก้ไขเกี่ยวกับอ านาจ ส.ว. การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราก็เรียกได้ว่าไม่มีประโยชน์อะไร ยิ่งไปแก้
ตามที่ พปชร.เสนอด้วยแล้วยิ่งเป็นการท าร้ายประเทศมากยิ่งข้ึน 

“ที่เขียนไทม์ไลน์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที ่พปชร.เสนอจะเริ่มเมื่อนั้นเสร็จเมื่อนี้อาจจะเป็นการวาดฝันของพวก
ที่ถือว่ามี ส.ว.และเสียงข้างมากของ ส.ส.อยู่ในมือ อย่าลืมว่ากติกาตามรัฐธรรมนูญนี้บอกว่าเสียงข้างน้อยสามารถยับยั้งการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ หากฝ่ายค้านพร้อมใจกันไม่สนับสนุน การแก้รัฐธรรมนูญก็จะถูกคว่ าลง” นายจาตุรนต์กล่าว 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้องและเพื่อเสริมความเข้มแข็งมั่นคงให้กับการสืบทอดอ านาจที่ พปชร.ก าลังท า
นี้จะส าเร็จหรือไม่จึงไม่อยู่ที่ ส.ว. 250 คน และพรรคร่วมรัฐบาล แต่อยู่ที่พรรคฝ่ายค้าน หากพรรคฝ่ายค้านพร้อมใจกัน
ไม่สนับสนุน การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ก็จะตกไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2656332  
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2656332
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/vv1-1.jpg
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4 เม.ย. 2564 - 00:01 น.  

รายงานพิเศษ : จ้ีจุดยืนรบ.ไทย-นองเลือดในพม่า สุรชาติบ ารุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 
 

 
 

รายงานพิเศษ : จ้ีจุดยืนรบ.ไทย–นองเลือดในพม่า 

สุรชาติบ ารุงสุข 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

สถานการณ์ในเมียนมาไม่ว่าจะหนักหรือเบาย่อมส่งผลกระทบต่อไทยดังนั้นในสถานการณ์ที่เกิดความรุนแรงมผีู้
ลี้ภัยอพยพเข้ามาต่อปัญหาผู้ลี้ภัยนี้รัฐบาลไทยต้องยึดหลักสากลการปฏิเสธไม่รับผู้ลี้ภัยในเวทีการเมืองโลกปัจจุบันไม่
เป็นผลดีต่อภาพพจน์ของไทย 

และคงต้องตระหนักว่าเวลารัฐบาลท่ีกรุงเทพฯพูดอย่างหน่ึงแต่ท้องถิ่นปฏิบัติอีกอย่างหน่ึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นภาพ
ไม่ได้ออกจากรัฐบาลท่ีกรุงเทพฯแต่เป็นการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้นจาก เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

โดยนัยยะแบบนี้ ในส่วนปัญหาผู้ลี้ภัยไทยถูกจับตามองอย่างมาก โดยเฉพาะบทบาทด้านมนุษยธรรม จึงต้องเริม่
คิดเหมือนกันว่าถ้าความรุนแรงในเมียนมาปะทุมากข้ึน เมื่อหนีไม่พ้นแล้วไทยจะแสดงบทบาทอย่างไร จะเปิดเวทีอย่างไรทีท่ า
ให้ทุกคนตระหนักว่าในขณะที่ไทยแบกรับปัญหาผู้ลี้ภัย โลกเองก็อาจต้องเข้ามาช่วยเหลือ 

ส่วนปัญหาความสัมพันธ์ในทางการทูตท่าทีของรัฐบาลเป็นเรื่องส าคัญเนื่องจากว่ารัฐบาลเมียนมาเกิดการยึด
อ านาจจึงเหมือนเกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าทหารสองฝ่ายจริงหรือไม่จริงอย่างน้อยก็ถูกตีความได้ทันทีว่าผู้น าทหารที่
กรุงเทพฯเสมือนเป็นผู้สนับสนุนอาจจริงหรือไม่จริงแต่ก็ท าให้คนเกิดความเข้าใจไปในทิศทางนั้น 

ความเข้าใจแบบนี้เกิดข้ึนตั้งแต่ผู้น าไทยไปพบ รมว.ต่างประเทศของเมียนมาที่ดอนเมือง ไม่ว่าการพบกันจะ
เกิดข้ึนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่การไปพบกันแล้วเกิดเป็นข่าวไม่น่าจะเป็นผลดี 

ขณะเดียวกัน ช่วงหลังหลายฝ่ายเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลไทยไม่ได้แสดงบทบาทแก้ไขปัญหาเท่าท่ีควร จะเห็นได้
ว่าวันน้ีในเวทีการทูต ญ่ีปุ่นเริ่มคุยกับทางอินโดนิเซีย บอกให้อินนีโดฯ ผลักดันอาเซียนให้เป็นผู้แก้ปัญหา ล่าสุด
ผู้แทน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดฯ มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ไปเยือนจีนเพ่ือถกปัญหาความรุนแรงในเมียนมา 

ค าถามที่เกิดข้ึนในเวทีการทูต คือบทบาทของไทยหายไปไหน ขณะเดียวกัน เราเป็นประเทศหลักในอาเซียน
และเป็นประเทศผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาที่เกิดข้ึน บทบาทที่หายไปสะท้อนเหมือนว่าไทยวางเฉย 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/AAA.jpg
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ผู้น าไทยจะพูดอยู่ค าเดียวคือเดินตามหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนซึ่งหลักการนี้วันน้ีเริ่มถูก
ทักท้วงจากหลายฝ่ายทั้งจากบุคคลที่ท างานด้านต่างประเทศในไทยรวมถึงคนที่ท างานด้านต่างประเทศในภูมิภาคที่บอก
ว่าหลักการแบบนี้อาจต้องทบทวนเนื่องจากความเสียหายและการเสียชีวิตของประชาชนในเมียนมามีจ านวนมากข้ึน 

ในบริบทแบบนี้ผู้น าไทยที่ยืนค าพูดค าเดียวนั้นก าลังถูกมองว่าที่บอกว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในคือไทย
ยอมรับการสังหารหมู่ที่เกิดข้ึนในเมียนมาใช่หรือไม่ภาพที่เกิดข้ึนแบบนี้เสมือนหนึ่งวันนี้รัฐบาลไทยแอบขยิบตาไม่มอง
ความรุนแรงในพม่าและปล่อยด้วยท่าทีที่วางเฉย 

วันน้ีถ้าไทยจ าเป็นต้องแสดงบทบาทถือว่ามีเหตุผลท่ีชอบธรรมเพราะเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงไทย
สามารถแสดงบทบาทเชิงมนุษยธรรมได้เป็นคนกลางคลี่คลายปัญหาระหว่างฝ่ายรัฐบาลทหารกับฝ่ายประชาธิปไตย 

รวมถึงสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนตามมา คือปัญหาสงครามตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อไทยอีก
ประเด็นหนึ่ง ไทยเข้าไปช่วยได้แต่ไม่ใช่การเข้าไปช่วยกดดันชนกลุ่มน้อยเปิดช่องให้ทหารเมียนมาเปิดปฏิบัติการได้ง่ายข้ึน 

ในสภาวะแบบนี้ ผู้น าฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะผู้น าระดับสูงไม่ว่าจะเป็น รมว.ต่างประเทศคนคุมงานความมั่นคง
รัฐมนตรีตามสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงเวลาต้องคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังจะคิดแบบคนหลับตาไปเรื่อยๆไม่ได้ 

เพราะความรุนแรงในเมียนมาปรากฏในเวทีโลก และเวทีระหว่างประเทศไม่ยอมรับ หากไทยยังวางเฉยจะ
ยิ่งกลายเป็นผู้ร้าย หรือตกเป็นจ าเลยร่วมกับรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดุลยภาคปรีชารัชช 

คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์การเมืองเมียนมา 

สถานการณ์ความรุนแรงในพม่าตอนนี้อาจแบ่งเป็นนโยบายต่างประเทศ และนโยบายป้องกันประเทศ ใน  3 
ระดับ 1.ระดับพื้นที่ชายแดน มีผู้อพยพและผู้หนีภัยจากการสู้รบ ไทยหรือหน่วยงานความมั่นคงควรให้ความช่วยเหลือ 
และให้ที่พักพิงช่ัวคราว 

2.นโยบายต่างประเทศท่ีมีต่อเมียนมาโดยตรง คณะรัฐประหารท่ีเป็นรัฏฐาธิปัตย์ คือ พล.อ.มินอ่องไหล่กับ
โซวินมีศูนย์อ านาจอยู่ท่ีเนปยีดอร์พร้อมกองทัพเมียนมาหลายแสนนาย 
ขณะเดียวกัน มีการจัดตั้งรัฐบาลคู่ขนาน เป็นรัฐบาลพลัดถ่ินซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนานาชาติ สหประชาชาติ 
คนพม่าที่เรียกร้องประชาธิปไตย กลุ่มคู่อ านาจใน NLD ปัญญาชนฝ่ายประชาธิปไตยนิยม กองก าลังชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม 

ถ้าในอนาคตรัฐบาลคู่ขนานนี้ฟอร์มตัวได้อย่างมั่นคง รัฐไทยจะวางท่าทีเช่นไร นโยบายต่างประเทศต้องช่ัง
ประโยชน์และดูสถานการณ์ ไม่ควรรีบเลือกข้าง 

3.มิตินโยบายต่างประเทศอีกประการ คือ เกมในเมียนมาตอนนี้เป็นยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศไป
แล้ว มีสหรัฐ สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศตะวันตก แม้กระทั่งการชงประเด็นต่างๆ ในกองก าลัง UN หรือนาโต้อีกขั้วหนึ่ง
อย่างน้อยมีจีนและรัสเซียไทยจะวางสมดุลแหง่อ านาจอย่างไรหรือจะใช้เวทีอาเซียนช่วยระงับความขัดแย้งในเมียนมาแต่
จะฟังไทยหรืออาเซียนหรือไม่เพราะเขาก็มีจีนและรัสเซีย 

หลายประเทศก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในการเลือกนโยบายต่างประเทศอย่างชัดเจนต่อเมียนมา แม้กระท่ัง
อินเดีย ก็ยังไม่มีท่าทีแข็งขันกดดัน เพราะมันมีระบบความมั่นคงตามแนวชายแดนผู้ลี้ภัยก็ทะลักเข้าอินเดีย 
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โดยบรรทัดฐานปฏิบัติอาเซียนจะเน้นการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่ผ่านมาไทยมีการแทรกแซงอย่าง
สร้างสรรค์เช่นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกฯกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมาโดยเน้นเรื่องการค้าขายและ
การลงทุนไม่ไปกดดันทางการเมืองเป็นการสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 

ขณะเดียวกันก็มีเรื่องปฏิสัมพันธ์อย่างยืดหยุ่นอย่าไปเคร่งครัดว่าจะแทรกแซงกิจการภายในไม่ได้บางครั้งมัน
กระทบต่อภูมิภาคหรือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีสิทธิใช้มาตรการกดดัน 

หากไทยเพิกเฉยกระทบต่อภาพลักษณ์แน่นอนเพราะมีรัฐจ านวนไม่น้อยที่ออกมาประณามการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนครั้งนี้ไทยก็ควรแสดงท่าทีว่าไม่ได้น่ิงนอนใจกับสถานการณ์ความรุนแรงฆ่าล้างประชาชนในเมียนมาเหมือนกัน
หากมีการอพยพเข้ามาเราก็พร้อมให้ที่พักพิง 

แต่ขณะเดียวกันไทยก็ต้องแสดงจุดยืนว่าเง่ือนไขของเราเป็นลักษณะพิเศษไม่เหมือนหลายประเทศท่ีไม่ได้มี
พรมแดนติดเมียนมาและไม่ได้มีรากฐานสัมพันธ์ยาวนานกับเมียนมาในเรื่องประวัติศาสตร์ 

รัฐบาลไทยควรพูดลักษณะความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา เรามีผลประโยชน์การค้าขายและ
ระบบความมั่นคงตามแนวชายแดน ไทยต้องรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้เช่นกัน และขณะที่รัฐไทยต้องทุ่มทรัพยากร
ต่างๆ ตรึงแนวชายแดน ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงโควิด จึงไม่ควรแบกรับอยู่ฝ่ายเดียว รัฐบาลเมียนมาก็ต้องลดระดับความรุนแรงด้วย 

ทางหนึ่งต้องดูแลผู้อพยพให้พอเหมาะพอควร อีกทางหนึ่งต้องบริหารความสัมพันธ์กับคณะรัฐประหารเมียนมา
ไม่ให้แคลงใจกัน และไทยอาจเล่นบทตัวเช่ือม ดึงรัฐบาลเมียนมาหรือคู่ขัดแย้งมาคุยกัน ต่อยอดด้วยการน าอาเซียนเข้า
มาร่วมคุย ถ้าท าได้ในทางมนุษยธรรมจะไม่ถูกก่นด่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเมียนมาก็ยังเป็นไปด้วยดี 

เราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะชนะและไม่รู้ว่ามหาอ านาจตะวันตกจะท าอย่างไร แต่ตอนน้ีเห็นแล้วว่าจีนกับรัสเซีย
เริ่มโยกเข้าหาเมียนมา ซึ่งผมมองว่าน่ากลัว หากทหารเมียนมาถูกกดดันจากโลกตะวันตกก็อาจไปหารัสเซีย ซึ่งไม่ดี
ต่อดุลยภาพความมั่นคงในเขตเอเชียเราต้องเล่นศิลปะทางการทูตและดูสถานการณ์ให้ดี 
ศรีประภาเพชรมีศรี 

ประจ าสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาม.มหิดล 

การที่ผู้น าไทยบอกว่ายึดหลักการอาเซียนไม่แทรกแซงกิจการภายในทั้งที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้อยู่แล้วว่าจะมี
ผลกระทบถึงไทยและรัฐบาลไทยก็ยังไม่มีท่าทีชัดเจนในแง่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันในหลายเรื่องว่าจะมีท่าทีและ
แนวทางพูดคุยกับรัฐบาลทหารเมียนมาว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นอย่างไรมีอะไรที่รับไม่ได้กระทรวงต่างประเทศและฝ่ายความ
มั่นคงก็ยังไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร 

ขณะท่ีระดับภูมิภาคเขาคาดหวังว่าไทยในฐานะประเทศท่ีมีความใกล้ชิดท่ีสุด และน่าได้รับผลกระทบมาก
ท่ีสุด และคิดว่าไทยจะท าตัวเป็นผู้น าระดับอาเซียน แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ กลายเป็นว่าอินโดฯ สิงคโปร์ ลุกขึ้นมาเป็น
ผู้น า มีการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้อาเซียนท าอะไรบางอย่าง 

ไทยเพียงออกแถลงการณ์สั้นๆ เรียกร้องให้ยุติความรุนแรง แต่ก็ไม่ได้มีความหมายมากกว่าน้ัน หลังจากนั้นกรม
สารนิเทศ ก็มีแถลงการณ์ออกมาว่าสถานการณ์ในเมียนมา ยังไม่ได้รุนแรงถึงข้ันน่าเป็นห่วงจนต้องอพยพคนไทยออกมา 
เหมือนไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร ทั้งที่หลายประเทศคาดหวังไทยจะเป็นผู้น าให้อาเซียน และมีบทบาท เหมือนสมัย นาย
สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาฯ อาเซียน ด าเนินการ ปัจจุบันเราไม่ได้คนที่มีภาวะผู้น าขนาดนายสุรินทร์ จึงเห็นท่าทีใน
ลักษณะลังเล ตัดสินใจไม่ได้ ซึ่งไม่ได้ช่วยประเทศเลย 
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มีการตั้งค าถามว่าสถานการณ์ในเมียนมาเข้าข่าย 4 ประเด็นอาชญากรรมที่นานาชาติสามารถแทรกแซงได้
หรือไม่ซึ่งผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมายืนยันว่าสิ่งที่เกิดข้ึนในเมียนมาคือ
อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและต้องการการแทรกแซงจากประชาคมนานาชาติ 

ไทยควรจะรู้ว่าสถานการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตนับ 100 คนและ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เสียชีวิตคือเยาวชนอายุ 16-25 
ปี ดังนั้น ถ้าไทยยังเพิกเฉยก็คิดว่าเวลานี้ไทยสูญเสีย ภาพลักษณ์ต่อประชาคมนานาชาติไปแล้วถ้าดูไม่ผิดคงต้องการ
รักษาภาพลักษณ์กับทางเมียนมาโดยลืมไปว่าภาพลักษณ์ของตัวเองในระดับนานาชาติก็เสียไปแล้วที่ส าคัญคงไม่ใช่เรื่อง
ภาพลักษณ์กับเมียนมาแต่ตอนน้ีคือเรื่องผลประโยชน์ของใคร 

ไทยต้องทบทวนท่าทีว่าควรเพิกเฉยหรือชัดเจนเสียทีท่ีส าคัญไทยต้องร่วมมือกับประเทศอ่ืน เช่น สิงคโปร์
รวมถึงอินโดฯ ท่ีพยายามอย่างมากท่ีจะขอความร่วมมือกับไทย ไทยควรร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนผลั กดันให้
อาเซียนท าอะไรสักอย่าง จะอยู่แบบท่ีเป็นอยู่ไม่ได้ การเริ่มตอนน้ีก็ถือว่าช้าแต่ยังไม่สายเกินไป 

เรื่องผู้ลี้ภัยและการแสวงหาที่ลี้ภัยเป็นเรื่องส าคัญ สหประชาชาติก็ลุกข้ึนมาเรียกร้องให้ประเทศไทยให้ความ
ช่วยเหลือ จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจ ที่ผ่านมาก็รู้ว่าต้องช่วยอยู่ดี ฉะนั้นควรท าให้เป็นระบบ และต้องยอมรับว่าจะไป
ก าหนดกรอบเวลาส่งกลับเป็นเรื่องยาก เพราะที่พักพิงช่ัวคราว 9 แห่งตามจังหวัดต่างๆ เวลานี้ผ่านมา 37 ปียังพาคน
เหล่าน้ีไปไหนไม่ได้ 

ปัญหาอย่างหนึ่งคือ เราไม่เคยเรียกว่าค่ายผู้ลี้ภัยแต่เรียกศูนย์พักพิงช่ัวคราว ไม่เคยเรียกว่าผู้ลี้ภัย แต่เรียกว่าผู้
หนีภัยการสู้รบ เราไม่เคยยอมรับว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัย เมื่อไม่ยอมรับจะส่งไปประเทศที่ 3 ก็ไม่ได้ทั้งที่เป็นไปตามหลักทั่วไป 

ดังน้ัน ประเทศไทย ควรน าระบบคัดกรองมาใช้ในเวลาน้ีได้แล้ว ก าหนดว่าใครคือผู้ท่ีต้องการการคุ้มครอง
ระหว่างประเทศ ใครเป็นผู้ลี้ภัย ลองใช้กลไกน้ีเพราะท่ีผ่านมาเราไม่ได้ท า ไม่ได้ใช้กลไกน้ีมาแก้ปัญหา 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6263479  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6263479
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วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

สัมมนาร่างกม.ประชามติ อดีตกกต.ย าแหลก ประชุม7เม.ย.วุ่นแน่ 

 
สัมมนาร่างกม.ประชามติ 
อดีตกกต.ย าแหลก 
ประชุม7เม.ย.วุ่นแน่ 
เชื่อกลุ่มสว.ขวางซ้ า 

กมธ.กิจการสภาฯ จัดเสวนาบทบาท สส. และกมธ. ขณะที่อดีต กกต. ช้ีประเด็นวุ่นแก้ พ.ร.บ.ประชามติ 7 
เมษายนนี้ ท า สว.อ านาจเพิ่ม มอง พปชร.ชงแก้ รธน.รายมาตรา หวังตัวเองได้เปรียบก่อนชิงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรและ
กรรมาธิการกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. โดยมีนายสมชัย ศรี
สุทธิยากร อดีตกรรมการการเลอืกตั้ง (กกต.), นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ่มพิทักษ์สทิธิเสรีภาพของประชาชน และ
เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน , นายบุญส่ง ชเลธร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี น.ส.ณัฏฐา 
มหัทธนา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นผู้ด าเนินรายการ 

น.ส.นภาพร กล่าวว่า นอกจาก ส.ส.ในเขตต่างๆ แล้ว กรรมาธิการเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องประชาชนได้ โดยที่ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาได้ในแต่ละกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเป็น
เรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใส่ร้ายใคร 

ด้านนายวีระ กล่าวว่า บางเรื่องที่เจอตอหรือเจออิทธิพล ก็ต้องอาศัยกรรมาธิการสภาฯ ให้ช่วยด าเนินการ 
เพราะมีอ านาจที่จะติดตามเรื่องต่างๆ ได้ โดยเฉพาะกรรมาธิการ ป.ป.ช. เป็นกรรมาธิการที่ตนเองยื่นเรื่องไปมากที่สุด 
หลายเรื่องก็มีความคืบหน้าจนประสบความส าเร็จ เช่น การครอบครองที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี 
พรรคพลังประชารัฐ ที่กรรมาธิการช่วยติดตามเรือ่งดังกลา่วด้วยการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช้ีแจงและสอบถาม จนท าให้
คดีมีความคืบหน้า 

ขณะที่นายบุญส่ง ขอประชาชนอย่ากลัวการเมือง อย่าเกลียดการเมือง เพราะประชาธิปไตยจะท าให้ก าหนด
อนาคตของตัวเราเองได้ และเลือกรัฐบาลของเราเองได้ 

ด้านนายสมชัย ระบุว่า จะผ่านไปกี่ปี ประเทศก็ยังเดินเป็นวงกลม ไม่พ้นวังวนแบบเดิม พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึง
เหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่สะพานวันชาติ และมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับผลกระทบ ซึ่งเรือ่งนี้ได้น าเข้าสู่กรรมาธิการ และ
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กรรมาธิการได้เรียกเจ้าหน้าที่ต ารวจมาช้ีแจงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกรรมาธิการจะเป็นกลไกที่ช่วยประชาชนในการ
สอบถามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ กรรมาธิการสามารถเรยีกข้าราชการมาช้ีแจงได้ แต่ไม่สามารถเรียกศาลหรือองค์กร
อิสระได้ ส่วนกรณีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคก้าวไกล และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม 
และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่สามารถเรียกประธานศาลฎีกาได้ แต่ให้ใช้ค าว่า เชิญประธานศาลฎีกาได้ 

นายสมชัย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ยัง
กล่าวถึงการพิจารณาปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระ 2 ประเด็นให้ประชาชนและ
รัฐสภาเข้าช่ือเสนอคณะรัฐมนตรีขอออกเสยีงประชามติได้ว่า การพิจารณาของรัฐสภา ในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ มีประเด็น
ปัญหาที่รัฐสภาจะต้องอภิปรายกัน โดยเฉพาะการให้อ านาจรัฐสภาเสนอให้มีการออกเสียงประชามติได้ ประกาศ
รัฐธรรมนูญ ก าหนดเงื่อนไขการประชุมร่วมรัฐสภาไว้ ให้ประชุมได้เพียง 16 กรณีเท่าน้ัน ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดให้
รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาขอจัดท าประชามติ ท าให้กรรมาธิการแก้เงื่อนไขตรงนี้ โดย ส.ส. และ ส.ว. แยกสภา
กันพิจารณาแทน เพื่อให้แต่ละสภามีมติเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอจัดท าประชามติ ซึ่งจะเป็นปัญหาว่า 
หากสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบ ก็จะไม่สามารถเสนอจัดท าประชามติได้ ส่วนตัวมองว่า ประเด็นนี้ท าให้ ส.ว. มีความเป็น
ใหญ่ หาก ส.ส. อยากท าประชามติในบางเรื่อง แต่ ส.ว.ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่สามารถท าได้ 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการก าหนดเงื่อนไขเสนอช่ือของประชาชนเพื่อขอท าประชามติ ที่ก าหนดไว้เทียบเท่ากับ
การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 50,000 รายช่ือข้ึนไป ทางกรรมาธิการบางคนเสนอว่า ควรก าหนดเพียง 10,000 รายช่ือเท่านั้น 

ส่วนที่ก่อนหน้านี้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ ส.ว.บางคน มองว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติครั้งนี้ ขัดรัฐธรรมนูญนั้น คงข้ึนอยู่กับรัฐสภาว่าจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรอืไม่ ซึ่งตาม
เงื่อนไขสามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ หลังผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 3 แล้ว แต่หากมีการ
คว่ าในวาระ 3 เกิดข้ึน ก็ไม่จ าเป็นจะต้องยื่นศาล แต่ตอนน้ีไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีสัญญาณโหวตหรือไม่ เพราะตัว
ร่างกฎหมายที่ออกมาไม่ถือว่าดีที่สุด เพราะท้ายที่สุดอ านาจในการจัดท าประชามติ ก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี 

นายสมชัย ยังกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลก าลังเสนอว่า 
อาจมีบางอย่างแอบแฝง และเช่ือว่าเป็นการแก้ไขให้ตัวเองได้เปรียบก่อนการยุบสภา โดยเฉพาะการแก้ไขระบบเลือกตั้ง
ที่จะกลับไปใช้ระบบบัตร 2 ใบ แบบปี 2540 ที่ท าให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบ เพราะตอนน้ีพรรคพลังประชารัฐ ถือ
เป็นพรรคใหญ่แล้ว และประเด็นพรรคใหญ่ฝ่ายค้านก็ไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบ และส่งผลให้สภาฯ ในอนาคตจะเหลือเพียง
พรรคใหญ่ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/563795   

https://www.naewna.com/politic/563795
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อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. 

โจทย์ร้อนเกมอ านาจระอุ! วิบากเศรษฐกิจ-วิกฤติการเมือง 
 

 
 

งานน้ีแม้กระแส “ประยุทธ์นิยม”จะไปได้ดี แต่หากมองในอนาคตระยะยาว ก็เป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วง เพราะปัจจัย
ส าคัญของสภาวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเมืองด้วย  

ถือเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ที่ช่ืนฉ่ า ท่ามกลางความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ความร้อนแรง
ทางการเมือง ที่ร้อนระอุแข่งกับอุณหภูมิเดือน เม.ย.เลยก็ว่าได้ 

เริ่มกันด้วย วันมหาสงกรานต์ ซึ่งตามปฏิทินหลวง นางสงกรานต์ในปีนี้ ทรงนามว่า "รากษสเทวี" ทรงพาหุรัดทดั
ดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหาร โลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตร
มาเหนือหลังวราหะเป็นพาหนะ โดยมีเกณฑ์ว่าปีนี้น้ ามาก ข้าวน้อย มหาชนร้อนใจ 

แม้ขณะนี้ยังไม่ถึงฤกษ์วันมหาสงกรานต์ แต่ก็เริ่มมีสัญญาณให้ประชาชนร้อนใจให้เห็นกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะ 
“วิกฤติเศรษฐกิจ” ที่ส่งสัญญาณร้อนระอุตั้งแต่ต้นปี เมื่อกระทรวงการคลังจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิใน 5 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63 – ก.พ.64) จัดเก็บได้ 842,187 ล้านบาท ต่ ากว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 
105,521 ล้านบาท 

แม้งานนี้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะออกมาบอกว่า “เพราะ
ในช่วงนี้เงินรายได้มีจ ากัด แต่สถานการณ์การเงินเรายังดีอยู่ การใช้เงิน เรื่องของต่างประเทศอะไรต่างๆ เรายังมีสถานะ
การเงินที่ยังแข็งแกร่งพอ” 

แต่จากตัวเลขยอดการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ลดลง ประกอบกับข่าวการพูดถึงเรื่องการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในที่ประชุม ครม. ท าให้คนส่วนใหญ่เริ่มปักใจเช่ือว่า รัฐบาลก าลัง “ถังแตก” ด้วยสภาวะรายได้ที่ลดลง และรายจ่ายที่
อาจจะมีเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง 

ด้วยสภาวการณ์ของสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ ซึ่งถือได้ว่าหนักหนาสาหัสอยู่แล้ว แถมยังอาจจะต้องเจอ “ศึก
หนัก” ทางเศรษฐกิจจาก “วิกฤติภัยแล้ง” ซ้ าเติมอีก อาจจะเพิ่มความรุนแรงให้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้องรุนแรงมาก
ยิ่งข้ึน โดยจากการประมาณการณ์ของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (สสน.)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งมีข้อมูลว่าในปีนี้ประเทศไทยสุม่เสีย่งทีจ่ะต้องเจอกับภัยแล้วอย่างหนักหน่วง เพราะในช่วงปี 2562-
63 ปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าปกติทั้ง 2 ปี ท าให้ที่ผ่านมามีการใช้น้ าต้นทุนที่มีในอ่างเก็บน้ าเกือบหมด โดย ดร.รอยล 
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จิตรดอน ประธาน สสน. ให้ข้อมูลว่าตอนน้ีเหลือน้ าต้นทุนแค่สองหมื่นล้าน ลบ.ม. แต่ความต้องการใช้มากกว่าแสนห้า
หมื่นล้านลบ.ม. 

เมื่อ “วิกฤติภัยแล้ง” เริ่มปรากฏ คนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือเกษตรกร โดยเฉพาะเรื่องผลผลิตทาง
การเกษตรที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรืออาจจะรุนแรงมากถึงข้ันไม่ได้ผลผลิตเลย ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาต่อระบบ
เศรษฐกิจฐานรากในวงกว้าง เพราะล าพังผลกระทบจากวิกฤติโควิด เกษตรกรยังพอมีรายได้จากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรมาจุลเจือได้บ้าง แต่หากเจอวิกฤติภัยแล้งจนไม่เหลือผลผลิตทางการเกษตร สุดท้ายเกษตรการก็คงจะต้องมา
ต่อคิวรอรับเงินจาก “รัฐบาลบิ๊กตู่” ที่โปรยลงมาเป็นระยะๆ 

ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นอีกโจทย์ร้อนหนึ่ง ที่รัฐบาลจะต้องเตรียมแผนรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ  และต้องพร้อมเข้าไปดูแล
เมื่อเกิดวิกฤติภัยแล้งข้ึน เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะที่เรียกได้ว่า “เดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหง” 

แม้ขณะนี้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าคะแนนนิยมของ “บิ๊กตู่” ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง จากการหว่านเม็ดเงิน ท าโครงการ
ช่วยเหลือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไล่มาตั้งแต่โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” “เราชนะ” “เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” “ม.33 
เรารักกัน” และล่าสุดเตรียมจะคลอดโครงการ “เราผูกพัน” ออกมาช่วยเยียวยาข้าราชการ ต ารวจ ทหาร 
ลูกจ้างประจ า-ช่ัวคราว ช้ันผู้น้อย 

งานนี้แม้กระแส “ประยุทธ์นิยม”จะไปได้ดี แต่หากมองในอนาคตระยะยาว ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะ
ปัจจัยส าคัญของสภาวทางเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับเสถียรภาพทางการเมืองด้วย 

ซึ่งแน่นอนว่าขณะนี้ถือได้ว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพพอบสมควร จากบริบทการรวมกลุม่กอดคอพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งยัง
เป็นไปอย่างเหนียวแน่น เพราะในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากกลายสภาพไปเป็นฝา่ยค้าน แต่งานนี้ก็ยังก็ต้องเจอกับพายุ
การเมืองในสภาที่จะเป็นบททดสอบเสถียรภาพทางการเมืองเป็นระยะๆ โดยเฉพาะโจทย์ร้อนจาก “เกมอยากอยู่ยาว” ซึ่ง
กลายเป็นตัวแปรที่คอยปลุกกระแสการเมืองนอกสภาในหลายๆครั้งที่ผ่านมา 

โดย “เกมอยากอยู่ยาว” ในที่นี้สะท้อนให้เห็นได้จากกติกา ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ ก็หนีไม่พ้น “3 ป.”  ที่
มี ส.ว.คอยเป็นไม้ค้ าบัลลังก์-นั่งร้านอ านาจ แต่ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล แม้จะได้ประโยชน์จากการอยู่ยาวของ “3 ป.”  
แต่ในทางกลับกันก็ถูก “บอนไซ” โดยกติกาที่ออกแบบมาคุมเกมการเมืองโดยเฉพาะ จนกลายเป็นว่า หากการเลือกตั้ง
ยังอยู่ภายใต้กติกาเดิม ไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเข้าเส้นชัยอย่างไร แต่สุดท้ายก็แพ้ “3 ป.” อยู่วันยังค่ า 

แม้ขณะนี้จะมีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกระรอก แต่ภาพที่เห็นคือแต่ละพรรคพยายามเสนอการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญในแนวทางของตนเอง อย่างล่าสุด พรรคพลังประชารัฐ ที่เปิดเกมด้วยการเริ่มโยนโจทย์แก้ไข
รัฐธรรมนูญแบบรายมาตราออกมาแล้ว 5 ประเด็น โดยที่ส าคัญคือแก้เรื่องระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว จะแก้ไขเป็น
บัตร 2 ใบ แต่ที่น่าสังเกตุคือไม่มีประเด็นเรื่องการตัดอ านาจ ส.ว. ด้วยข้ออ้างที่ ว่าเพื่อให้ ส.ว.ร่วมโหวตผ่านการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ เพราะหากไปยุ่งเกีย่วกับเรือ่งนี้ ก็ท าให้เกิดความขัดแย้ง และไม่สามารถแก้ไขได้ส าเร็จ และยังมีการช้ีช่องว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราตามแนวทางของพรรคจะใช้เวลาสั้น และไม่ต้องเสียงบประมาณท าประชามติ 

แต่หากกางโจทย์ปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 ดูแล้ว เกมของพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้ตอบโจทย์ ดูแล้ว
กลายเป็นแค่ “ลิเกการเมือง” เท่านั้น 
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ขณะที่ท่าทีพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ก็ยังคงเสนอให้แก้ไขมาตรา 256 ตาม
แนวทางเดิม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดข้ึนก็เป็นเพียงการโยนโจทย์ออกมา แต่ก็ไม่ได้ลดทอนความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูฯ
ของพลังนอกสภาแต่อย่างใด 

อย่างล่าสุด จตุพร พรหมพันธ์ุ ประธาน นปช. ที่ส่งสัญญาณออกมาเคลื่อนไหว ในวันที่ 4 เม.ย. นี้ แม้หลายฝ่าย
ต่างประเมินเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่สามารถเรียกแนวร่วมได้มากมายหวือหวา แต่สิ่งที่จะเกิดข้ึนตามมาคือจะเป็นการ 
“จุดพลุ” ให้คนในสังคมหันมาดูว่าการจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถึงฝั่งฝันได้ จะต้องอยู่ในกรอบและจ ากัดเพ
ดาล ไม่ใช่การเดินเกมแบบ “ทะลุฟ้า” เหมือนที่ผ่านมา 

ซึ่งการจุดพลุดังกล่าว อาจจะกลายเป็นโจทย์ที่ท าให้กลุ่มม็อบราษฎร์ ที่เพียบพร้อมด้วยมวลชน-เยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ได้เริ่มเก็บไปคิดว่าควรจะวางกรอบในการต่อสู้อย่างไรให้เหมาะสม และเป็นไปได้ 

นอกจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวนอกสภาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่ม OCTDEM ที่นัดท ากิจกรรม น าทีมโดย
อดีตคนเดอืนตุลา อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์, นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, นพ.พรหมินทร์ 
เลิศสุริย์เดช, นายสมศักดิ์ ปริศนานันนทกุล และ นพ.สุรพงษ์ สืบวงษ์ลี ที่จะร่วมเดินจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไปยัง
ศาลฏีกา เพื่อไปยื่นหนังสือ เรียกร้องให้ประกันตัวผู้ต้องหาทางการเมืองได้ทุกคน โดยยึดมั่นในหลักนิติธรรมนิติรัฐอัน
เป็นสากล 

อย่างไรก็ตามเกมการเมืองตอนนี้ หลายคนมองว่าไม่มีอะไรแน่นอน เห็นได้จากกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม เริ่มใช้ 
“ยุทธศาสตร์แตกแบงค์พัน” ให้เห็นแล้ว ทั้งกลุ่มสร้างไทย ที่น าโดย “หญิงหน่อย” คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ก็มีการ
ตั้ง พรรคไทยสร้างไทย ขณะที่ “อ๋อย”จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ ก็เตรียมแต่งตัว
ตั้ง พรรคเส้นทางใหม่ พร้อมกันนั้นยังมีข่าวลือหนาหูว่า “ปลัดฉ่ิง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียม
เล่นบทเพลย์เมกเกอร ์เป็นตัวแทนของ “3ป.” ในการรวมคนตั้งพรรครอไว้รองรับการเลอืกตั้งทีจ่ะเกิดข้ึน ซึ่งมีการพูดถึง
หลายช่ือแต่หนึ่งในน้ันผ่านการจัดต้ังแล้วคือ พรรครวมไทยสร้างชาติ 

แม้งานนี้ “3ป.” จะออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง แต่ด้วยแรงเคลื่อนที่ส่งออกมาถ่ี ๆ  ในขณะนี้ ก็เป็นเรื่องยากที่จะ
หลบซ่อนจากสายตาประชาชนได้ 

ดังนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤติการเมืองในตอนน้ี ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหา
ทางการเมือง เพื่อให้การเมืองนิ่ง ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง  แต่ถ้าการเมืองยังไม่นิ่ง มีคนชุมนุมราย
สัปดาห์ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็ท าได้ยากมากขึ้น 
 

อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/834947  

  

https://www.dailynews.co.th/politics/834947
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วันที่ 4 เมษายน 2564 - 07:51 น.  

09.00 INDEX บทบาท รัฐบาล ต่อรัฐธรรมนูญ เปลือย ณ เบื้องหน้า ประชาชน 
 

 
 

ไม่ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญจากพรรคประชาธิปัตย์ล้วนน่าสนใจ 
น่าสนใจตรงที่โดยโฉมภายนอกคล้ายกับพรรคพลังประชารัฐก็ท าของตน พรรคประชาธิปัตย์ก็ท าของตน 
เหมือนกับเป็นอิสระ เป็นเอกเทศ แยกห่างออกจากกัน 
กระนั้น ภายในรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมระหว่างพรรค พลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีจุดต่าง และ
คล้ายกับจะด าเนินไปอย่างเป็นรายมาตรา 
เพียงแต่พรรคพลังประชารัฐเน้นไปยังกระบวนการของการเลือกตั้งและไม่แตะบทบาทของ 250 ส.ว.โดยเฉพาะในการ
เลือกนายกรัฐมนตรี เพียงแต่พรรคประชาธิปัตย์เน้นไปยังการถอดสลักที่มาตรา 256 เพื่อน าไปสู่การจัดตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ 
จุดส าคัญอันเหมือนกับเป็นกล่องดวงใจของพรรคพลังประชารัฐและของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหน 
กล่องดวงใจของพรรคพลังประชารัฐไม่จ าเป็นต้องให้พรรคประชาธิ ปัตย์ออกมาขุดคุ้ย เปิดโปงและโจมตี เพราะพรรค
เพื่อไทย พรรคก้าวไกลได้ท าหน้าที่นี้อยู่แล้วโดยสมบูรณ์ 
นั่นก็คือ การไม่แตะไปยังบทบาทของ 250 ส.ว.อันเท่ากับยอมรับว่า 250 ส.ว.คือพันธมิตรของพรรคพลังประชารัฐ 
ขณะเดียวกัน หากมองไปยังพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเห็นความพยายามในการสร้างพันธมิตรพื้นฐาน นั่นก็คือ ประกาศจะ
ร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
หากมองอย่างแยกฝ่ายแบ่งกลุ่มก็จะสัมผัสได้ในการเคลื่อนไหว ทางการเมือง 2 แนว แนวที่ 1 คือแนวแห่งพรรคพลัง
ประชารัฐกับ 250 ส.ว. แนวที่ 2 คือแนวประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา 
2 แนวที่แตกต่างกันภายในรัฐบาลเช่นนี้มีพรรคร่วมฝ่ายค้านยืนมองและรับรู้ว่าจะโน้มเอนไปทางแนวใดมากที่สุด 
ในท่ีสุดแล้ว การเคลื่อนไหวของรัฐบาลต่อรัฐธรรมนูญอันมีพรรคพลังประชารัฐน าฝ่ายหนึ่ง กับที่มีพรรคประชาธิปัตย์น า
อีกฝ่ายหนึ่งคือสะท้อนตัวตนของรัฐบาลออกมาอย่างเด่นชัด 
ตัวตนนั่นก็คือ 1 เด่นชัดว่าคสช.ต้องการสบืทอดอ านาจ 1 ท่าทีของพรรครว่มรฐับาลมองคสช.และการสืบทอดอ านาจอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2656913  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2656913
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/04/index-บทบาทรัฐบาลต่อร่างรธน..jpg
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4 เม.ย. 2564 - 11:19 น.  

FootNote:"จตุพร" เร่ิม "สามัคคีประชาชน" สู่ขอคนละรายช่ือร้ือ "ประยุทธ์"  

 
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เสรจ็จาก “สามัคคีประชาชน” โดยกลุม่พฤษภาประชาธรรม ตามมา
ด้วยการเคลื่อนไหวขององค์การบรหิารจุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย และทีเ่ตรียมลงหลักปกัฐานอย่างมั่นคงคือ กลุม่ Re-
SoluTion พุง่เป้าเข้าใสร่ัฐธรรมนูญภายใต้ค าขวัญแสลงใจ 
ขอคนละรายช่ือ รื้อระบอบประยทุธ์ 
ปฏิทินการเมืองทั้งหมดนี้ต้ังต้นจากวันอาทิตยท์ี่ 4 เมษายน ที่สวนสันติพร เยื้องโรงแรมรัตนโกสินทร์ ต่อด้วยวันจันทรท์ี่ 
5 เมษายน ที่อนุสาวรีย์ 2 กษัตริย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ขณะที่ขอคนละรายช่ือ รื้อระบอบประยุทธ์ เดิมจะจัด ณ หอศิลปวัฒนธรรม แยกปทุมวัน แต่ถูกสกัดขัดขวาง จึงย้าย
มายังคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กลายเป็นว่าไม่ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ล้วนเข้าร่วมส่วนในการรื้อ “ระบอบ
ประยทุธ์” ถ้วนหน้า 
แต่ที่ได้รับการจบัตาอย่างเป็นพเิศษนอกจากกระบวนท่าจาก “สามัคคีประชาชน” แล้วยังเป็นจังหวะก้าวของ “ขอคน
ละรายช่ือ รือ้ระบอบประยุทธ์” 
ถามว่าท าไมต้องจบัตามอง 1 สามัคคีประชาชน ถามว่าท าไมต้องจบัตามอง 1 ขอคนละรายช่ือ รื้อระบอบประยทุธ์ 
เพราะทั้ง 2 กลุ่มล้วนพุ่งเป้าเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ขบวนของ “สามัคคีประชาชน” อาจมีช่ือ นายจตุพร พรหมพันธ์ุ น าโด่ง ทั้งๆที่ในความเป็นจริงมอีงค์กรภาคประชาชน
เข้าร่วมมากกว่า 30 องค์กร 
ส่วนใหญล่้วนเคยมสี่วนในขบวนพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย และส่วนใหญล่้วนเคยมสี่วนเป่านกหวีดกับมวล
มหา ประชาชนกปปส.มาแล้ว 
ขณะที่ขบวน “ขอคนละรายช่ือ รื้อระบอบประยทุธ์” มีโลโกข้อง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ตีคู่มากบั นายพริษฐ์ 
วัชรสินธุ นี่คือบทบาทของคณะก้าวหน้าประสานเข้ากับกลุม่รฐัธรรมนูญก้าวหน้าที่มีรากฐานอันแข็งแกร่งอยูก่ับคนรุ่นใหม่ 
เท่ากับ “สามัคคีประชาชน” เป็นผู้จุดประกายจากวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนแล้ว “ขอคนละรายช่ือ รื้อระบอบประยทุธ์” 
รับไม้ต่อในวันอังคารที่ 6 เมษายน จุดร่วมอย่างหนกัแน่นและจรงิจงัล้วนมี พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา เป็นสถานี
ปลายทาง นี่ย่อมเป็นการเคลือ่นไหวจาก “ภาคประชาสงัคม” นอกรัฐสภา 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6266646   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6266646
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/04/4-FootNote.jpg
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4 เมษายน 2564  

เปิดศึกพรรคร่วม 'แก้ ม.272' คว่ าอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ 
 

 
 

เมื่อข้อตกลงท่ีเคยจับมือไว้กับ "พลังประชารัฐ" บนเง่ือนไขการร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์ ก าลังท้าทายจุดยืน
พรรคการเมืองอายุ 75 ปี  
ถึงแม้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พ.ศ. … จะมีอันเป็นไปจากการโหวตวาระ 3 ไม่
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา เมื่อ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่กลับไม่ท าให้ความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาล
ต้องหยุดลง  
เมื่อท่าทีประชาธิปัตย์ออกมาประกาศเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบ "รายมาตรา" ต่อไป จากนั้นเพียงไม่นาน 
"ชินวรณ์ บุญยเกียรติ" ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรค ได้ร่วมหารือกับ "ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา" 
เพื่อเดินหน้าผนึกเสียงเตรียมยื่นญัตติ "แก้ไขรายมาตรา” 
เป็นสัญญาณการเดินหน้าจาก 3 พรรคร่วม เพื่อเปลี่ยนเส้นทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีประชาธิปัตย์เป็นแกนน า ผล
หารือ 3 พรรคร่วมรัฐบาล เตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรายมาตรา โดยแยกเป็น 6 ฉบับ ประกอบด้วย  
ฉบับที่ 1 มาตรา 256 ให้แก้ไขจาก”ยากให้ง่ายข้ึน”โดยใช้เสียง 3 ใน 5  
ฉบับที่ 2 มาตรา 272 ส.ว.ไม่สิทธ์ิโหวตนายกรัฐมนตรี  
ADVERTISEMENT 
ฉบับที่ 3 หมวดสิทธิเสรีภาพและสิทธิชุมชน  
ฉบับที่ 4 หมวดการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและธรรมาภิบาล  
ฉบับที่ 5 การกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ิน ฉบับที่ 6 ระบบการเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ  
ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราท้ัง 6 ฉบับ ท่ีประชุมพรรคร่วมครั้งน้ีได้มอบหมายให้ประชาธิปัตย์ยกร่างและ
น ากลับมาหารืออีกครั้งในสัปดาห์หน้า ก่อนยื่นต่อประธานรัฐสภาในสมัยประชุมสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันพุธท่ี 7 เม.ย.
เป็นต้นไป เพ่ือก้าวไปยังบันไดขั้นแรกสะเดาะกุญแจแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา 256 
ประเด็นขณะนี้จึงอยู่ที่ท่าที “พลังประชารัฐ” ในฐานะพรรคที่กุมเสียงสูงสุดในรัฐบาล จะจริงใจต่อญัตติแก้รัฐธรรมรอบ
ใหม่แค่ไหนโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ หนึ่งในองคาพยพส าคัญที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้  
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เมื่อเงื่อนไขตามนโยบายเร่งด่วนที่ "ประยุทธ์" เคยประกาศไว้เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค.2562 ข้อ 12 ระบุไว้ว่า "การ
สนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ" เป็นสิ่งที่  "ประชาธิปัตย์" ก าลังเตือนความจ าไปถึง 
“พลังประชารัฐ” 
จึงเป็นที่มาของท่าที "พลังประชารัฐ" ตีกรรเชียงหนีแรงกดดันของพรรคร่วม และพยายามแก้สถานการณ์ โดยเตรียม
เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเช่นกัน ใน 5 ประเด็น 13 มาตรา ทว่าเนื้อหาของ พลังประชารัฐกลับไม่มี
ประเด็น “อ านาจ ส.ว.” ที่ต้องการให้ยกเลิก ส.ว.สรรหา และตัดอ านาจการโหวตเลือกนายกฯ ในมาตรา 272  
ประเด็นนี้เป็นเส้นขนานที่ยัง "สวนทาง" กับ "จุดยืน" ประชาธิปัตย์ เพราะหากไล่เรียงร่างแก้ไขรัฐธรรมรายมาตราจาก
ฝ่ายกฎหมายประชาธิปัตย์ ที่มี "ถวิล ไพรสณฑ์" เป็นประธานคณะท างาน พบว่าประเด็นแก้ไข "มาตรา 272" ว่าด้วย
การตัดอ านาจวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกฯ ประชาธิปัตย์ให้ความส าคัญ ไม่น้อยกว่าการยกร่างในมาตราอื่น  
"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรค เร่งยกร่างแก้ไขราย
มาตรา เน้นไปที่มาตรา 256 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมาตรา 272 การตัดอ านาจวุฒิสภาในการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี ท าให้ขณะนี้ประชาธิปัตย์ก าลังเร่ง "ปรับร่าง" แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราให้สอดคล้องกับแนวทาง 
"ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา" 
ล่าสุด "จุรินทร์" ถึงกับเคยเอ่ยปากว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ี ถ้าไม่สนับสนุนให้เดินหน้าอย่าง
จริงจังตามนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา ก็อาจถูกน ามาใช้เป็นเง่ือนไขในการก่อเหตุทางการเมืองได้ 
ทั้งนี้ หากตรวจสอบไปยัง "ร่าง" ที่ทีมกฎหมายประชาธิปัตย์ ได้เสนอแก้รัฐธรรมนูญ 5 ญัตติ พบว่ามีตั้งแต่มาตรา 256 
กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ ให้ปรับเสียงเห็นชอบในวาระ  1 และวาระ 3 โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และตัดการ
ก าหนดเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 ออกไป  
มาตรา 85 และมาตรา 91 การลงคะแนนเสียงประชาชน หรือระบบเลอืกตั้งให้กลบัไปใช้ “บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ” รวมถึง 
“สูตรค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ” ซึ่งเป็นอีก 1 ร่างที่ฝ่ายกฎหมายประชาธิปัตย์เตรียมไว้  
มาตรา 76 การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาธิปัตย์เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ละเลยเรื่องการปกครองส่วนท้องถ่ินมาก
พอสมควรจึงแยกญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอีกฉบับ เน้นเรื่องการกระจายอ านาจในท้องถ่ิน 
มาตรา 236 และมาตรา 237 แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล อาทิ การถ่วงดุลในองค์กรอิสระ ใน
กระบวนการด าเนินคดีไปถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งกฎหมายปัจจุบันให้อ านาจ
ประธานรัฐสภาเป็นผูวิ้นิจฉัยก่อนว่าเห็นควรจะสง่หรือไม่ แต่หากในอนาคตมีพรรคการเมืองใดที่มีสมาชิกเป็นประธานรัฐสภา 
อาจมีการต่อรองทางการเมืองเรื่องของการพิจารณาด าเนินคดีได้หรือไม่ 
ที่ส าคัญในร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 ว่าด้วยอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ ประชาธิปัตย์จะแยกอีกหนึ่งญัตติเช่นกัน 
หากยังจ ากันได้ ประเด็นมาตรา 272 เคยมีท่าที 12 พรรคการเมืองยื่นญัตติร่างแก้ไขมาตรานี้ โดยมี  16 ส.ส.
ประชาธิปัตย์ลงช่ือสนับสนุน แต่สุดท้ายมีอย่างน้อย 5 ส.ส.ต้องถอนช่ือ จนท าให้ญัตติ "ปิดสวิตช์ ส.ว." ขณะนั้นต้องตกไป 
ภายหลังมีแรงกดดันจากแกนน าพรรค เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบความเป็นเอกภาพของรัฐบาล  
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แต่การกลับมาปัดฝุ่น "ปิดสวิตช์ ส.ว." ก าลังเป็นเกมในสภารอบใหม่ระหว่าง "พรรคร่วม" ด้วยกัน เมื่ออีกด้านหนึ่ง
ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่ม ส.ว.สรรหา หรืออ านาจการเลือกนายกฯ เป็นกระดูกสันหลังของรัฐบาล "ประยุทธ์" ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่พาให้ "พลังประชารัฐ" เติบโตทางการเมืองอย่างรวดเร็วถึงทุกวันน้ี 
สุดท้ายต้องวัดกันที่ก าลังภายใน "พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์" ว่าพรรคใดจะเปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญ "ราย
มาตรา" ได้กว้างกว่ากัน เมื่อการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐต้องใช้เสยีง 1 ใน 5 ของสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด หรืออย่างน้อย 98 
คน  
เมื่อข้อตกลงท่ีเคยจับมือไว้กับ "พลังประชารัฐ" บนเง่ือนไขการร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์ ก าลังท้าทายจุดยืนพรรค
การเมืองอายุ 75 ปี จะท าตามนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรูปธรรมตามท่ีประกาศไว้แค่ไหน. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/930712  
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