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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 23 มถิุนายน 2564 
 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "ก้าวไกล" ซัด พปชร. เร่งรีบแก้ รธน. ปูทาง "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯต่อ 7 
2 มติชนออนไลน์ “จิรายุ” เผยแผนถกแก้ รธน. ชี้ให้เห็นความส าคัญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ยันยึดความต้องการ ปชช. 
9 

3 มติชนออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ไม่ติด แก้ รธน. 23-24 มิ.ย.นี้ ‘ถ้าแก้ด้วยเหตุ - ผล’ 10 
4 มติชนออนไลน์ ค านูณ ดักคอ หากแก้ รธน. ส าเร็จ ระบบไพรมารีโหวต - หลักเท่าเทียม

คัดผู้สมัครจะหายไป 
11 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ "ไพบูลย์" พร้อมแก้ ม.144 ม.185 คืนหลักการตรวจสอบแบบเดิม 12 
6 แนวหน้าออนไลน์ ปชป. ส่ง 7 ขุนพลอภิปรายฯหนุนแก้ รธน. เน้นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ – 

ปิดสวิตซ์ ส.ว. 
13 

7 FB : We Watch ความเลวร้ายในการเลือกตั้งไทย…? 14 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘สมชัย’ ซัดข้อเสนอแก้ รธน. มาตรา 185 หวังให้นักการเมืองกร่าง 16 
9 บ้านเมอืงออนไลน์ "หมอพรทิพย์" ประกาศชัด! หนุนตัดอ านาจ ส.ว. เลือกนายกฯ 17 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ปชป.’ ยังติดใจประเด็นแก้รัฐธรรมนูญฉบับ พปชร. 19 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘วิษณุ’ ถึงข้ันโมทนาสาธุหาก ‘ไพบูลย์’ ปรับเนื้อหา ม.144,185 20 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" รับแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กระทบพรรคเล็ก   21 
13 มติชนออนไลน์ ‘สิงห์ศึก’ ขอบคุณ ‘ไพบูลย์’ ยอมถอย แก้ ม.144 - 185 ชี้ปม 

ปิดสวิตช์ ส.ว. ต้องถาม ปชช. ก่อน 
22 

14 แนวหน้าออนไลน์ เพ่ือไทยร้อยเกิน ปลุกจับตา 24 มิ.ย. ชี้ชะตาประเทศ ร่วมรื้อ รธน. 
เผด็จการ 

23 

15 สยามรัฐออนไลน์ “ไพบูลย์” แจง 5 ข้อชงแก้ รธน. น าร่องใช้บัตร ลต. 2 ใบ ยอมถอย
แก้ ม.144 - ม.185 ยึดหลักการเดิม 

25 

16 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' ย้ า เหตุผลไม่รับญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ตั้งหมวด 'ส.ส.ร.' 
เหตุค าวินิจฉัยศาล ผูกพันต่อรัฐสภา 

27 

17 เดลินิว์ออนไลน์ จับตา "สี่กุมาร" เมื่อ "สมคิด" ขยับ หลังเก็บตัวเงียบเป็นปี   29 
18 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "บิ๊กตู่" สั่งสอบเข้มปมทุจริตในท้องถิ่น ลั่นประชาชนคาใจต้องเคลียร์

ให้ชัด 
30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "บัตร 2 ใบ" เตรียมผ่านสภาใช้เลือกตั้งครั้งหน้า 31 
2 สยามรัฐออนไลน์ สูตรตั้งรัฐบาล เขย่า "พรรคร่วม" ! 33 
3 ไทยรัฐออนไลน์ ยังเน่าไม่พอ 35 
4 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ต้าน“พปชร.” แก้ รธน. รื้อหัวใจ “ปราบโกง” 37 
5 เดลินิวส์ออนไลน์ เริ่มแก้ไข รธน. สู่นับหนึ่งเลือกตั้ง 40 
6 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX สถานการณ์มุ่งมั่น ปิดสวิตช์ ส.ว. พลังกดดัน แหลมคม 

นอกรัฐสภา 
42 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

ทักษิณ หนุนเพื่อไทยหักก้าวไกล แก้รัฐธรรมนูญ หวังชนะแลนด์สไลด์ 43 

8 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "ด่าน" ประชามติ - รธน. ใหม ่"วินิจฉัยศาล" ขวางฝ่ายค้าน 46 
9 iLaw ออนไลน์ สรุปข้อเสนอ 13 ร่าง ส าหรับติดตาม #แก้รัฐธรรมนูญ ภาคสอง 48 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ "หลักนิติธรรมกับบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 โดยมี นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรมมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ห้อง 4/1 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ "หลักนิติธรรมกับบทบาท

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง" 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมบันทึกเทป
รายการ “คิดดี สังคมดี” ในประเด็น “บทบาทสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง” ด าเนินรายการโดย ดร.สุรชัย 
พรหมพันธุ์ ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 784) ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 
 
 

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  
บันทึกเทปรายการ “คิดดี สังคมดี” 
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ข่าวอ้างอิง 
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อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.01 น. 
"ก้าวไกล" ซัด พปชร. เร่งรีบแก้ รธน. ปูทาง "บิ๊กตู่" นั่งนายกฯต่อ 
“ก้าวไกล” ซัด พปชร.เร่งรีบแก้ รธน. ปูทาง “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯ ต่อ ย้ าเดินหน้าปิดสวิตช์ ส.ว. ตัดอ านาจเลือก
นายกฯ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงจุดยืนต่อ
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 13 ฉบับ ที่จะมีการพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 23-24 มิ.ย.
นี้ ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เชื่อว่าจะผ่านการพิจารณาวาระ 1 เพราะการพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นเร่งรัดเพ่ือให้แน่ใจว่า จะปูทางอ านาจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรี หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจนน าไปสู่การยุบสภา พร้อมมองว่าการประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ และร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ก่อนที่จะมีการพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการเรียงล าดับ
ความส าคัญแปลกๆ เพราะหากมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดไม่แล้วเสร็จ จะท าให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรค พป
ชร.ถูกพิจารณาก่อน ท าให้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ถูกดองไว้อีก และต้องรอการประชุมในครั้งถัดไป 
 นายพิจารณ์ กล่าวว่า ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย (พท.) เพ่ือแก้ไขมาตรา  256 เพ่ือ
เปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กลับไม่ได้ถูกบรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้ 
เนื่องจากผิดข้อกฎหมายและค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้หมายความว่าตีตกไปเพียงแต่รอให้มีการท า
ประชามติเสียก่อน ตนมองว่าหากรอให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการท าประชามติก่อน เหตุใดไม่รอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับอื่นเข้ามาพิจารณาพร้อมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาและได้ถกเถียงและหารือกันในรัฐสภา
หรือไม่ ขณะเดียวกัน มีการยื่นรายชื่อของผู้เชิญชวนภาคประชาชนเพ่ือเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งเป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่เราควรรอก่อนหรือไม่ จะเร่งรีบไปท าไม ในเมื่อภาคประชาชน รวบรวมรายชื่อก าลังเข้าหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมาย 5 หมื่นรายชื่อ หากน าทุกร่างโดยเฉพาะของประชาชนเข้าพิจารณาพร้อมกันจะเป็นการสง่างามของรัฐสภา
แห่งนี้ 
 “นี่คือความพยายามของพรรค พปชร. เชื่อว่าอาจจะมีการกดดันไปยังประธานรัฐสภา เพ่ือบรรจุระเบียบ
วาระโดยเร่งรีบแบบนี้ เพ่ือแก้ไขกฎกติกา เป็นการปูทางสร้างนั่งร้าน เพ่ือให้มั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ กลับสู่อ านาจ มี
อุบัติเหตุทางการเมืองจนไปสู่การยุบสภาเกิดข้ึน” นายพิจารณ์ กล่าว 
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 นายพิจารณ์ กล่าวด้วยว่า ตนเรียกร้องไปยัง ส.ส. จากพรรคการเมืองต่างๆ ว่า นอกเหนือจากพรรค พป
ชร.ที่ยื่นร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญเ พ่ิมเติมเข้ ามา ไม่ว่ าจะแก้ไขมาตราใด หากเราไม่สามารถปิดสวิตช์  ส .ว .  
เอาอ านาจเลือกนายกฯ ออกไปได้ ถือว่าไร้ประโยชน์ โดยเฉพาะระบบเลือกตั้ง ต่อให้ระบบเลือกตั้งสะท้อนเสียง
ประชาชน และเจตนารมณ์ที่ออกมาเลือกตั้งได้ดีแค่ไหน หรือแก้ไขเสียงตกน้ าได้แค่ไหนก็ตาม แต่สุดท้ายเสียงเรีย กร้อง
และความต้องการของประชาชนจะถูกบิดเบี้ยวไปด้วย ส.ว. 250 คน ที่นั่งรออยู่ในสภาฯ เพื่อยกมือให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ 
เป็นนายกฯ ดังนั้นพรรคก้าวไกล ยืนยันว่ามาตรา 272 ต้องได้รับการยกเลิก นี่จึงเป็นเหตุผลที่พรรคก้าวไกลไม่ได้ยื่น
เสนอร่างรัฐธรรมนูญ หรือเซ็นร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใดๆ เพราะเราไม่อยากสร้างความสับสนให้กับสังคม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/851553  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/851553


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

9 

 

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 15:08 น. 
“จิรายุ” เผยแผนถกแก้ รธน. ชี้ให้เห็นความส าคัญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยันยึดความต้องการ ปชช. 
 

 
 
“จิรายุ” เผยแผนถกแก้รธน. ชี้ให้เห็นความส าคัญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยันยดึความต้องการปชช. 
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ว่า พรรคฝ่ายค้านมีมติเห็นตรงกันว่าจะต้องผ่าน
ร่ า งพ . ร . บ . ป ร ะช ามติ  เ พ่ื อน า ไ ปสู่ ก า ร พิ จ า รณ า ใน ว า ร ะที่  3 และประก าศ ใ ช้ เ ป็ น ก ฎหมา ยต่ อ ไ ป  
ส่วนการพิจาณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม พรรคเพ่ือไทยได้วางตัวบุคคลในการอภิปรายไว้ โดยใช้เวลาค่อนข้างมาก
เพ่ืออภิปรายเนื้อหาสาระส าคัญ ตนได้รับมอบหมายในการอภิปรายเพ่ือชี้ให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายมาตรา 
เช่น การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะต้องเป็นบัตร 2 ใบ โดยเปลี่ยนจาก 350 เขต เป็นแบบแบ่งเขต 400 กับบัญชีรายชื่อ 
100 มีเหตุจ าเป็นอย่างไร โดยยึดหลักความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
อ้างอง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2789474  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.jpg
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https://www.matichon.co.th/politics/news_2789474
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วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 16:49 น. 
“บิ๊กตู่” ไม่ติด แก้ รธน. 23-24 มิ.ย.นี้ ‘ถ้าแก้ด้วยเหตุ - ผล’ 
 

 
 
 “บิ๊กตู”่ ไม่ติด แก้รธน. 23-24 มิ.ย.นี้ ‘ถ้าแก้ด้วยเหตุ-ผล’ 
 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน รายงานข่าวจากท าเนียบรัฐบาลรายงานว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่าน
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พูดถึงการ
แก้ไขรัฐธรรนูญที่จะมีการพิจารณาร่างแก้ไขฯ จ านวน 13 ร่าง ในการประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายนนี้ ว่า 
ไม่มีปัญหาอะไร หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยเหตุและผล จึงขอความร่วมมือพรรคร่วมรัฐบาลในการพิจารณา 
ขณะที่รัฐมนตรีคนอ่ืนๆไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใด 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2789755 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2789755
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วันที่ 22 มิถุนายน 2564 - 16:58 น. 
ค านูณ ดักคอ หากแก้ รธน. ส าเร็จ ระบบไพรมารีโหวต - หลักเท่าเทียมคัดผู้สมัครจะหายไป 
 
 

 
 
ค านูณ ดักคอ หากแก้รธน.ส าเร็จ ระบบไพรมารีโหวต-หลักเท่าเทียมชายหญิงจะหายไป 
 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แสดงความเห็นเรื่อง ‘ภาระ’ แก่พรรค
การเมือง ? กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร โดย ระบุว่า 
 หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ จะไม่ใช่แค่เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง
เท่านั้น แต่หลักการส าคัญที่เกิดขึ้นเพ่ือการปฏิรูประบบพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยให้ประชาชนในฐานะ
สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาผู้สมัครส.ส.จะหายไปใน 2 ลักษณะ 
ในส่วนของส.ส.เขต – ระบบไพรมารี่โหวตจะหายไป (จากการแก้ไขมาตรา 45) 
ในส่วนของส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ – การให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมโดยต้องค านึงถึงผู้สมัครจากภูมิภาคต่าง ๆ และความ
เท่าเทียมระหว่างชายและหญิงก็จะหายไป (จากการแก้ไขมาตรา 90) 
 เมื่อรวมกับระบบบัตร 2 ใบ 400 : 100 คู่ขนาน แถมด้วยกฎคะแนนขั้นต่ า 1 % และกฎต้องส่งส.ส.เขต
อย่างน้อย 100 เขตจึงจะส่งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อได้ ที่ผมสรุปไปในโพสต์ก่อนว่าเป็นระบบ ‘สมนาคุณพรรคใหญ่’ แล้ว
นั้น ใช่หรือไม่ว่าการเมืองก็จะยิ่งเป็นเรื่องของเงิน ? ใช่หรือไม่ว่ากลุ่มทุนของพรรคก็จะยิ่งไร้อุปสรรคในการก าหนด
ทิศทางของพรรค ? และใช่หรือไม่ว่าประชาชนในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองก็จะไร้บทบาทจับต้องได้เหมือนเดิม ? 
 ร่างฯของพรรคการใหญ่ 2 พรรคต่างขั้วอ านาจคิดเหมือนกันในหลักการที่ว่ามานี้ เพียงแต่มีรูปแบบการ
เขียนแก้ไขต่างกันเท่านั้น เฉพาะร่างของพรรคการเมืองใหญ่ขั้วหนึ่งนั้น เขียนก ากับไว้เลยในการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนว่าในการให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น…“…จะต้องไม่มีบทบัญญัติ
ใดที่ท าให้เกิดภาระแก่พรรคการเมืองเกินความจ าเป็น” ขอย้ าค าว่า ‘ภาระ’ ในบทก ากับนี้ครับ ! ถ้าผ่านวาระ 1 ก็ต้อง
ไปพิจารณาปรับแก้กันในวาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการวิสามัญต่อไปว่าจะเอากันอย่างนี้จริง ๆ หรือ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2789766  
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อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 17.07 น. 
"ไพบูลย์" พร้อมแก้ ม.144 ม.185 คืนหลักการตรวจสอบแบบเดิม 
“ไพบูลย์” พร้อมแก้ ม.144 ม.185 คืนหลักการตรวจสอบแบบเดิม แต่ขอผ่อนคลาย ให้ เสนอความเห็น-ช่วยเหลือ 
ปชช. ได้ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน
ฐานะผู้น ายื่นญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับของพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ตนได้เคลียร์ใจกับกลุ่ม ส.ว. ที่
คัดค้านและไม่เห็นด้วยต่อการแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ว่าด้วยการให้สิทธิ ส.ส. ส.ว. และกรรรมาธิการ แปรญัตติ
งบประมาณ และมาตรา 185 ว่าด้วยให้สิทธิ ส.ส. แทรกแซงข้าราชการ แล้ว เพราะมองว่าขัดต่อหลักการตรวจสอบ โดย
เนื้อหาทั้ง 2 มาตราดังกล่าวตนจะเสนอให้กรรมาธิการ (กมธ.) แก้ไขกลับไปใช้หลักการเดิม ของรัฐธรรมนูญ 2560 แต่
จะปรับแก้เพียงแค่ถ้อยค า และรายละเอียดเพียงเล็กน้อย คือ มาตรา 144 จะคงหลักการห้าม ส.ส. ส.ว. และ
กรรมาธิการ แปรญัตติงบประมาณเพ่ือประโยชน์ตนเอง แต่จะก าหนดให้สิทธิเพียงแค่การเสนอแนะความเห็นเท่านั้น 
ขณะที่มาตรา 185 คงไว้ตามเนื้อหาเดิม แต่จะเพ่ิมบทยกเว้นว่า เป็นไปเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
 “การเสนอแก้ไขมาตรา 144 และ มาตรา 185 นั้น ผมได้น าเนื้อหามาจากรายงานของ กมธ.วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ชุดที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 
เป็นประธาน กมธ. โดยเป็นความเห็นของ ส.ส.ที่ต้องการให้แก้ไข ซึ่งผมเข้าใจว่า ส.ว.ไม่ได้ร่วมพิจารณาในชั้น
กรรมาธิการดังกล่าว และความเห็นที่ไม่เห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม ส่วนผมยึดมั่นในหลักการตรวจสอบ ถ่วงดุล จึง
พร้อมจะแก้ไขเนื้อหาในชั้นกรรมาธิการ และจะชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา ในวันที่ 23 มิ.ย.นี้ ด้วย” นายไพบูลย์ กล่าว 
 นายไพบูลย์ กล่าวด้วยว่า การเตรียมแก้ไขเรื่องดังกล่าวเชื่อว่าจะท าให้ ส.ว. ร่วมลงมติเห็นด้วยกับร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐในวาระแรก และในชั้นกรรมาธิการ เชื่อว่า ส.ส.จะปรับแก้ไข แต่หากไม่ปรับแก้ ส.ว.
ยังมีสิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วยในวาระสามได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/851655  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/851655
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วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.44 น. 
ปชป. ส่ง 7 ขุนพลอภิปรายฯหนุนแก้ รธน. เน้นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ – ปิดสวิตซ ์ส.ว. 
 

 
 
ปชป.ส่ง 7 ขุนพลอภิปรายฯหนุนร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติม 6 ฉบับของพรรค ย้ าลงมติเห็นชอบทุกฉบับ 
 22 มิ.ย.64 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึง
การอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า พรรคมีมติส่งผู้อภิปรายจ านวน 7 คน คือ 
1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 2.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง 
3.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 5.นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์
โรจน์ ส.ส.ราชบุรี 6.นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และ  7.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
เพ่ืออภิปรายสนับสนุนและแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความจ าเป็นในการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมทั้ง 6 ร่างที่
พรรคประชาธิปัตย์ 
 ทั้งนี้ ประเด็นที่จะอภิปรายจะเน้นประเด็นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จ านวนของ ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 
คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน การค านวณคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ก าหนดให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนน้อยกว่า 
1% ของจ านวนเสียงรวมทั้งประเทศจะไม่ได้รับการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพ่ือการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองปัด
เศษเหมือนในอดีต สิทธิเสรีภาพของประชาชน และมาตรา 272 ที่ให้ตัดอ านาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี การ
เพ่ิมสิทธิประชาชนในการประกันตัวผู้ต้องหา มาตรา 256 ที่ก าหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยใช้เสียง 3 ใน 5 ของสมาชิก
รัฐสภาเท่าท่ีมีอยู่ รวมถึงการก าหนดให้ประธานรัฐสภามีหน้าที่ต้องส่งเรื่องที่มีข้อสงสัยไปให้ศาลฎีกา แทนการใช้ดุลพินิจ
ของประธานรัฐสภา 
 "ส าหรับแนวทางการลงมติของพรรคประชาธิปัตย์ ยังคงเป็นไปตามที่โฆษกพรรคได้เคยแถลงไป  
คือ จะให้ความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมทุกร่าง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อสรุปจากการฟังการอภิปรายและ
การชี้แจงแนวทางของประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง"นายอัครเดช กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/582240  
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/582240
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ANFREL CALL และ We Watch เชิญทุกท่านร่วมรับฟังรายการ เห็นประเด็น - ตอน ความเลวร้ายในการเลือกตั้ง
ไทย…? เวลา 18:30 - 20:30 น. ผ่านทาง Facebook Live บนเพจ We Watch  
 ร่วมเสวนาโดย  สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ในหัวข้อ ‘ระบบเลือกตั้งแบบไหน ใครได้ ใครเสีย’ / สมชัย ศรี
สุทธิยากร ในหัวข้อ ‘ท าได้ไหม จัดการเลือกตั้งให้ประชาชนไว้ใจ’ / พงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน ในหัวข้อ ‘การใช้เทคโนโลยีใน
การเลือกตั้ง หายนะหรือทางออก?’ /  ณัฐกร วิทิตานนท์ (แทน เอกรินทร์ ต่วนศิริ)  ในหัวหัวข้อ ‘การเลือกตั้งที่ไม่ใช่
กรุงเทพฯ’ / และ ชัยพงษ์ ส าเนียง ในหัวข้อ ‘การเลือกตั้ง คนรุ่นใหม่ ปราสาททรายที่พังทลาย’ 
ในรายการจะมีประเด็นย่อยที่ผู้เสวนาทุกท่านจะร่วมถกเถียงมากมาย อาทิ ข้อดี ข้อเสียของระบบเลือกตั้ง / เป้าหมาย
ของการออกแบบระบบเลือกตั้งส าหรับ พรรคการเมืองและประชาชน / ปัญหาสมาชิกวุฒิสภา / เสียงของคนรุ่นใหม่ใน
การเลือกตั้ง / บทเรียนการเลือกตั้งจากต่างประเทศ / ความพร้อมของประเทศไทยในการใช้เทค โนโลยีในการจัดการ
การเลือกตั้ง ฯลฯ  
 
ANFREL, CALL, and We Watch invite you all to the first round of our online talk program “Hen Pra-
Den” (Points Viewing) on the topic of "The Viciousness of Thai Elections?" which will be broadcasted 
live via Facebook fanpage “We Watch” (here) on the 23rd June 2021  
Get ready to meet; 
Siripan Nogsuan Sawasdee on the topic of’ electoral systems and stakeholders’, Somchai 
Srisutthiyakorn on the topic of ‘how to make elections that people trust’, Pongsak Chanon on the 
topic of ‘technology in elections’, Nuttakorn Vititanon on the topic of ‘Non-Bangkok Thai elections’ 
and Chaiyapong Sumneng on the topic of ‘elections and people of the new generation’   
Sub-topic might include the pros and cons of electoral systems, the objective of electoral designing 
for political parties and people, the Senate problematic, people of the new generation and elections, 
lessons from foreign countries, Thailand’s preparation to utilize technology in elections, and etc.  
#ความเลวร้ายของการเลือกตั้งไทย  
#ANFREL #CALL #WeWatch 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.facebook.com/weareonwatch/posts/2923862694502689 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/weareonwatch/posts/2923862694502689
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:39 น.      
‘สมชัย’ ซัดข้อเสนอแก้ รธน. มาตรา 185 หวังให้นักการเมืองกร่าง 
   

 
 
 23 มิ.ย.2564 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก 
ในหัวข้อ “มาตรา 185 แก้ใหม่ ให้ ส.ส. ไปกร่าง กับข้าราชการประจ าได้” ระบุว่า ในร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของ
พลังประชารัฐ ที่มี 5 ประเด็น 13 มาตรา  เรื่องที่คนไม่ค่อยได้พูดและไม่ค่อยเข้าใจว่าแก้ท าไม ส าคัญอย่างไร คือ มาตรา 
185 ที่อยู่ในหมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest  ที่ต้องการให้ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ทาง
การเมือง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหากมีการกระท าดังกล่าว จะ
มีผลท าให้ความเป็น ส.ส. หรือ ส.ว. สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตามมาตรา 101 (7)  เนื่องจากไปกระท าการอันเป็นการต้องห้าม 
 ร่างแก้ไขของ พปชร. ในมาตรานี้ จึงตัดข้อความทิ้งเกลี้ยง ทั้งในประเด็น ทางตรงและทางอ้อม  
ในเรื่อง การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ า ของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
ทุกประเทศ  และ ให้โอกาสเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการจัดท างบประมาณหรือการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายราชการ
ประจ าได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 หากแก้ไขประเด็นดังกล่าวได้  เราคงเห็นภาพ ส.ส. ใส่เครื่องแบบ ไปกร่าง ยืนตวาด ข้าราชการประจ า ใน
เขตเลือกตั้งของตัว ว่าท าไมไม่ท าเรื่องโน้นเรื่องนี้  สั่งให้ท างบประมาณสารพัด เพ่ือคะแนนเสียงของตัวเอง เห็นได้ชัดว่า 
แก้แล้ว ถอยหลัง  ไม่ควรรับหลักการข้อนี้เด็ดขาดครับ #อยากผูกมาเป็นมัดต้องตีตกไปทั้งพวง 
 
 อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107322   
  

https://www.thaipost.net/main/detail/107322
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วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 09.16 น. 
"หมอพรทิพย์"ประกาศชัด! หนุนตัดอ านาจ ส.ว. เลือกนายกฯ 
 

 
 
 วันที่ 23 มิ.ย.2564  แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊ก เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองนับแต่ท าหน้าที่ เคยได้รับความรู้
เรื่องหลักการรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเม่ือได้เรียนหลักสูตร ปปร. 17 
           ครั้งนี้มีการเสนอญัตติเข้ามา 13 ญัตติแบบเร่งรีบ 12 ฉบับลงวันที่เสอน 16 มิ.ย.นี้เอง ได้เอกสารเมื่อมีการ
บรรจุเป็นวาระประชุมร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมา มีเนื้อหาค่อนข้างมากที่ต้องท าความเข้าใจในเจตนาของการแก้  นั่งแกะ
เนื้อหาก็สรุปได้ว่าพรรครัฐบาลเสนอแก้มากที่สุด และเป็นพรรคเดียวที่ขอแก้เรื่องการปรับให้อ านาจ ส.ส.พิจารณาแปร
ญั ต ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้ แ ล ะ ข อ แ ก้ เ รื่ อ ง โ ท ษ ข อ ง ก า ร เ ข้ า ไ ป ก้ า ว ก่ า ย ก า ร ท า ง า น ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร  
           น่าสนใจว่ารัฐบาลมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เน้นการปราบโกงนักการเมือง ท าไมจึงเสนอแก้เองพรรค
เดียว มีการเสนอแก้ระบบเลือกตั้งคงเพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาในการได้มาของส.ส. และมีอีกหลายเนื้อหาที่ดูดี
คือเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม แต่จริงๆแล้วเป็นการคัดลอกรัฐธรรมนูญเก่ามาใส่ไว้เนื่องจากแอบแฝงการ
ด าเนินคดีทางการเมือง 
 เวลาที่มีน้อย เนื้อหาที่ซับซ้อนมีเงื่อนซ่อนต้องใช้สมาธิท าความเข้าใจ อย่างน้อยหมอก็เป็นผู้สนับสนุนให้
ตัดอ านาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ มาตลอดก็คงจะมีค าตอบอยู่บ้าง เล่าสู่กันฟัง ภารกิจในทางธรรมที่ท่านเจ้าคุณสอนไว้ 
“เดินในเส้นทางคนอื่นเพ่ืออุดมการณ์ของเรา”  
รัฐสภาพิจารณาลงมติร่างแก้ไขรธน.13ฉบับ 
 ส่วนการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่วันนี้ หลายฝ่ายจับตามองประเด็นร้อนในการเสนอ
ญัตติด่วนทั้ง 13 ญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทางพรรครัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านต่าง
เสนอเข้ามา โดยญัตติที่ทั้ง 3 ฝ่ายเสนอเข้ามานั้น มีทั้งเนื้อหาที่ เห็นแตกต่างกัน และเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน ส าหรับ
เนื้อหาที่เห็นควรไปในทิศทางเดียวกัน คือ การปรับจ านวน ส.ส. จากเดิมระบบเขตจ านวน 350คน สัดส่วน 150 คน 
เป็นระบบเขตจ านวน 400 คน และสัดส่วน 100 คน พร้อมกันนี้ ยังต้องการกลับไปใช้การเลือกตั้งแบบ 2 ใบ คือเลือก
คนที่รัก พรรคที่ใช่ 
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 ส าหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 ทั้งจาก
ฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน ถือเป็นภาคต่อของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่น่าจับตาหลังจากท่ีรัฐสภาลง
มติคว่ าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 วาระที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 17 
มี.ค.ที่ผ่านมา 
 ทั้งนี้ การอภิปราย ระหว่างฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และวุฒิสภา ได้มีการแบ่งเวลาฝ่ายละ 6 ชั่วโมง รวม 18 
ชั่วโมง และประธานในที่ประชุมอีก 3 ชั่วโมง คาดว่าการอภิปรายในวาระแรกของรัฐสภา จะแล้วเสร็จในวันที่ 24 
มิถุนายน เวลาประมาณ 16.00 น. หลังจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการลงมติแบบเปิดเผยขานชื่อเป็นรายบุคคล ซึ่งคาดว่าจะ
ใช้เวลาลงมติประมาณ 6 ชั่วโมง จึงจะแล้วเสร็จ แต่ถ้าหากการอภิปรายไม่เสร็จสิ้น นายสุทิน คลังแสง ประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 
อ้างอิง : https://www.banmuang.co.th/news/politic/239207  
 
 
  

https://www.banmuang.co.th/news/politic/239207
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:53 น.   
‘ปชป.’ ยังติดใจประเด็นแก้รัฐธรรมนูญฉบับ พปชร. 
 

 
 
 23 มิ.ย.2564 - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรอง
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า 
ก า ร เ สนอร่ า ง แก้ แ ล้ ว ธ ร รมนูญ ใน วั นนี้ จ ะ เ รี ย ง ล า ดั บ เ ริ่ ม ที่ ร่ า ง ขอ งพร รคพลั ง ป ร ะช า รั ฐ  ( พปช ร . )  
1 ร่าง พรรคเพ่ือไทย (พท.) 4 ร่าง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) 2 ร่าง  และ พรรค ปชป. 6 ร่าง เมื่อเสนอร่างครบเสร็จแล้วจะ
อภิปรายร่วมกัน โดยเชื่อว่าแต่ละฝ่ายจะท าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นไปตามข้อตกลงจะลงมติในเวลา 
16.00 น. ของวันที่ 24 มิ.ย.ที่จะต้องด าเนินการตามข้อบังคับ ซ่ึงขณะนี้ส านักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งเบื้องต้น
ว่า จะต้องลงมติด้วยการขานชื่อทีละคน แต่สามารถท าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชันให้ผู้ที่ขานชื่อลงมติ
สามารถตรวจสอบการลงมติของตัวเองได้ และให้เจ้าหน้าที่ประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที ก็จะท าให้ก าร
ลงคะแนนและความคิดสัดส่วนคะแนน 1 ใน 3 ของ ส.ว. เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถเสนอชื่อกรรมาธิการ 45 
คน ได้ก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 24 มิ.ย. 
 นายชินวรณ์ กล่าวว่า ในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในคราวนี้พรรค ปชป. ถือว่าเราได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของประชาชนต่อไป เบื้องต้น
มติของพรรค ปชป. จะโหวตรับหลักการทั้ง 13 ร่าง แต่ก็มีบางประเด็นที่พรรค ปชป. ยังติดใจอยู่ โดยเฉพาะร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรค พปชร. ในมาตรา 144 เกี่ยวกับเรื่องการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ห้ามไม่ให้สมาชิก
รัฐสภาแปรญัตติได้ และมาตรา 185 ห้ามสมาชิกรัฐสภาการเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายข้าราชการ  ซึ่งเราจะต้องหารือกัน
ในสภาอีกครั้ง เพราะก่อนหน้านี้ ส.ส. สามารถแปรญัตติน างบลงพ้ืนที่ได้ เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
การร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราทุกฝ่ายจะต้องมีจิตส านึกร่วมกัน ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ การถอดสลักทาง
การเมืองและจะน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107333  
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23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10:10 น.   
‘วิษณุ’ ถึงข้ันโมทนาสาธุหาก ‘ไพบูลย์’ ปรับเนื้อหา ม.144,185 
   

 
 
 23 มิ.ย.2564 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่พรรคเล็กเตรียมยื่นศาล
รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ อาจท าให้ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ว่าไม่ทราบ ต้องถาม
พรรคเล็ก ว่าท าไมเขาถึงเข้าใจว่าเป็นการก าจัดพรรคเล็ก คงเป็นอย่างที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุ
ว่าระบบการเลือกตั้งในโลกมีหลายแบบ ไม่มีระบบใดที่จะออกแบบมาเพ่ือที่จะตั้งใจกลั่นแกล้งใครทั้งนั้น เพราะเป็นการ
ดีไซน์วิธีออกมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า รัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบมาเพ่ือไม่ให้พรรคการเมืองใดใหญ่เกินไป และต้องการให้มี
พรรคการเมืองจ านวนมากใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็พูดกันอย่างนั้น นินทากันอย่างนั้น แต่เจตนารมณ์เขาอาจจะ
ไม่ต้องการอย่างนั้นก็ได้ 
 เมื่อถามว่า ทางพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต้องการให้แก้ไขเพ่ือให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมทั้งพรรคที่
จัดส่งบัญชีรายชื่อได้นั้นต้องส่ง ส.ส.เขตให้ได้ 100 เขต เหมือนเป็นการปิดกั้นพรรคการเมืองขนาดเล็กใช่หรือไม่ นาย
วิษณุ พยักหน้า และกล่าวว่า อาจมีส่วนก็ได้ แต่คงไม่ใช่เจตนาใหญ่ไปทั้งหมด เป็นเรื่องของความเคยชินที่เราชินแบบ
ไหนมากกว่า สรุปว่าทุกอย่างมีเหตุผลในตัวของมันทั้งหมด อย่าง รธน.ปี 2560 ใช้ระบบเลือกตั้งที่ไม่ต้องการให้คะแนน
ทุกคะแนนเสียงตกน้ า เขาเคารพรูปแบบนั้น เมื่อคิดอย่างนั้นจึงออกมาเป็นเช่นนี้ และเมื่อออกมาเป็นเช่นนี้จึงเกิดปัญหา
ขึ้นมาอีก และในขณะเดียวกันหากพรรคเล็กมากเกินไปก็เป็นผลเสียอีกแบบหนึ่ง สรุปจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกัน
ทั้งนั้น แต่หากพรรคเล็กติดใจในประเด็นดังกล่าวก็สามารถยื่น ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ก็ยอมรับว่ามีผลกระทบต่อพรรค
เล็ก 
 เมื่อถามว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้า และฝ่ายกฎหมายของพรรคปลังประชารัฐ ในฐานะเป็นผู้
เสนอร่างแก้ไข รธน. ยอมรับว่าอาจต้องปรับเนื้อหาการแก้ไขมาตรา 144, ม.185 เนื่องจากถูกวิจารณ์ว่าท าให้กลไกการ
ปราบปรามทุจริตของ รธน.อ่อนแอลง  นายวิษณุ กล่าวว่า "ผมโมทนาสาธุด้วย  ยืนยันว่าของเดิมออกแบบมาในหลักการ
ที่ดี ถ้าคิดว่าแก้ไขแล้ว ชัดเจน รัดกุมมากข้ึนก็โอเค แต่ถ้าแก้แล้วมันแย่กว่าเดิมก็กรุณาอย่าแก้" 
 
อ้างอิง   : https://www.thaipost.net/main/detail/107335  
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พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.16 น. 
"วิษณุ" รับแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ กระทบพรรคเล็ก   
“วิษณุ”รับแก้รธน.บัตรเลือกตั้ง2ใบ กระทบพรรคเล็ก ชี้ถ้าพรรคเล็กข้องใจ ยื่นศาลรธน.ตีความได้  
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรค
เล็กเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตร  2 ใบ อาจท าให้ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
ว่า ตนไม่ทราบ ต้องถามพรรคเล็ก ว่าท าไมเขาถึงเข้าใจว่าเป็นการก าจัดพรรคเล็ก คงเป็นอย่างที่นายอภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่าระบบการเลือกตั้งในโลกมีหลายแบบ ไม่มีระบบใดที่จะออกแบบมา เพ่ือที่จะตั้งใจกลั่น
แกล้งใครทั้งนั้น เพราะเป็นการดีไซน์วิธีออกมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง 
 เมื่อถามว่า รัฐธรรมนูญ 60 ออกแบบมาเพ่ือไม่ให้พรรคการเมืองใดใหญ่เกินไป และต้องการให้มีพรรค
การเมืองจ านวนมากใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็พูดกันอย่างนั้น นินทากันอย่างนั้น แต่เจตนารมย์เขาอาจจะไม่
ต้องการอย่างนั้นก็ได้ 
 เมื่อถามต่อว่า ทางพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ต้องการให้แก้ไข เพ่ือให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมทั้งพรรคที่
จัดส่ งบัญชีรายชื่ อได้นั้ นต้องส่ งส .ส . เข ตให้ ได้  100 เขต  เหมือนเป็นการปิดกั้นพรรคการเมืองขนาดเล็ก 
ใช่หรือไม่ นายวิษณุ พยักหน้า และกล่าวว่า อาจจะมีส่วนก็ได้ แต่คงไม่ใช่เจตนาใหญ่ไปทั้งหมด เป็นเรื่องของความเคย
ชินที่เราชินแบบไหนมากกว่า สรุปว่าทุกอย่างมีเหตุผลในตัวของมันทั้งหมด อย่างรัฐธรรมนูญปี 60 ใช้ระบบเลือกตั้งที่ไม่
ต้องการให้คะแนนทุกคะแนนเสียงตกน้ า เขาเคารพรูปแบบนั้น เมื่อคิดอย่างนั้นจึงออกมาเป็นเช่นนี้ และเมื่อออกมาเป็น
เช่นนี้จึงเกิดปัญหาขึ้นมาอีก และในขณะเดียวกันหากพรรคเล็กมากเกินไปก็เป็นผลเสียอีกแบบหนึ่ง สรุปจึงมีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น แต่หากพรรคเล็กติดใจในประเด็นดังกล่าวก็สามารถยื่น  ศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ก็ยอมรับว่ามี
ผลกระทบต่อพรรคเล็ก. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/851733  
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วันที่ 23 มิถุนายน 2564 - 10:44 น. 
‘สิงห์ศึก’ ขอบคุณ ‘ไพบูลย์’ ยอมถอย แก้ ม.144 - 185 ชี้ปมปิดสวิตช์ ส.ว. ต้องถาม ปชช. ก่อน 
 

 
 
‘สิงห์ศึก’ ขอบคุณ ‘ไพบูลย์’ ยอมถอย แก้ ม.144-185 พูดชัดหากไม่เป็นตามขอให้ ส.ว.คว่ าวาระ 3 ได้ ท า ส.ว.
คลายกังวลไม่ต้องเป็นแพะ ชี้ปิดสวิตช์ ส.ว. ต้องถาม ปชช.ก่อน 
 เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 23 มิถุนายน ที่รัฐสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 
กล่าวถึงจุดยืนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ซึ่งที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาในวันนี้เป็นวันแรก ว่า ส.ว.ได้
ศึกษาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาก่อน ซึ่งการแสดงความเห็นของ ส.ว.ก่อนหน้านี้ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละ
ท่าน ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนวานนี้ (22 มิถุนายน) ภายหลังจากท่ีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะผู้เสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พูดคุยกับ ส.ว.  ได้ยอมถอยในส่วนของมาตรา 144 และ
มาตรา 185 โดยการพิจารณาวาระ 2 ในชั้นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จะเสนอให้ กมธ.แก้ไขกลับไปใช้ตามหลักการเดิม
ของรัฐธรรมนูญ 60 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและขอขอบคุณนายไพบูลย์ 
 “ต้องขอขอบคุณท่าน ที่เมื่อพูดคุยกับ ส.ว.แล้ว ท่านได้พูดว่าให้ ส.ว.ช่วยรับไปแก้ไขในวาระ 2 เพ่ือให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 หากไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกัน จะยอมให้ ส.ว.ล้มในวาระ 3 ท าให้ในขณะนี้ ส.ว.คลาย
ความกังวล เพราะมีความชัดเจนว่า ส.ว.จะได้ไม่เป็นแพะรับบาป” พล.อ.สิงห์ศึกกล่าว 
 เมื่อถามถึงแนวทางการลงมติในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดอ านาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี 
พล.อ.สิงห์ศึกกล่าวว่า มาตรา 272 มาตามประชามติของประชาชน ดังนั้น การจะแก้ไขต้องถามประชาชนก่อนและต้อง
ดูว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ส.ว.ไม่มีความหนักใจ เพราะได้พิจารณากลั่นกรองร่างรัฐธรรมนูญทุกร่าง
แล้ว เราเป็นตัวแทนประชาชนมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจ อะไรที่ถูกที่ดีมีประโยชน์ก็รับได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ 
ส.ว.แต่ละท่าน 
 เมื่อถามว่า ส.ว.จะรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พล.อ.สิงห์ศึกกล่าวว่า  
ตนคงไม่สามารถตัดสินใจแทนคนอ่ืนได้ แต่เมื่อแก้ไขรายมาตราได้อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อันนั้นเราเห็นด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2790622  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2790622
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg
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วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.32 น. 
เพื่อไทยร้อยเกิน ปลุกจับตา 24 มิ.ย. ชี้ชะตาประเทศ ร่วมรื้อ รธน. เผด็จการ 
 

 
 
ถ้าจริงใจต้องร่วมปิดสวิตซ์ สว.! “จิราพร” ชวนจับตา 24 มิ.ย. ชี้ชะตาประเทศ ย้ าหากรัฐบาลจริงใจ CPTPP ต้อง
โปร่งใส แก้รัฐธรรมนูญต้องเพื่อประชาชน 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ในฐานะรองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า 
ในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย. 64) มี 2 วาระใหญ่ของประเทศที่ประชาชนต้องจับตาดูความจริงใจของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด คือ 
การแก้รัฐธรรมนูญยกที่ 2 ซึ่งปรากฏว่า ประธานรัฐสภาไม่บรรจุร่างที่พรรคเพ่ือไทยเสนอให้แก้ไข ม.256 ตั้ง สสร. เพ่ือ
รื้อกติกาเผด็จการและสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จึงขอให้ประธานรัฐสภาได้ชี้แจงต่อสมาชิกรัฐสภาและประชาชน
ถึงเหตุผลการไม่บรรจุร่างด้วย เนื่องจากการยื่นญัตตินี้พรรคเพ่ือไทยได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุม
รัฐสภาทุกประการ ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความจริงใจและเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติจะต้องร่วมปิดสวิตช์ ส.ว. ที่ ท าให้
เจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดเบือน ตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพ่ือไทยได้เสนอในรายมาตรา นอกจากนี้ 
อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่ถูกข่าวการแก้รัฐธรรมนูญกลบไปคือ กรณีที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาผลการศึกษาความตกลง 
CPTPP ของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และจะมีมติว่าไทยควรเจรจาเข้าร่วมความตกลง
ดังกล่าวหรือไม ่
 น.ส.จิราพร กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยได้เคยเสนอแนะต่อรัฐบาลว่า ก่อนที่จะน าผลการศึกษา CPTPP เข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพ่ือเคาะเป็นนโยบาย ขอให้รัฐบาลได้ก ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเปิดเผยผล
การศึกษาของภาครัฐที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย รวมถึงข้อมูลจากภาคประชาสังคมจากหลากหลาย
แหล่ง ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาคทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญมาก เพราะประชาชนคือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่อความตกลงระหว่างประเทศฉบับนี้ แต่ปรากฎว่าที่ผ่านมา ทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบกลับเน้นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความเห็นกับสื่อมวลชน ซึ่งมีเพียงหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทน
นักวิชาการเป็นผู้ให้ข้อมูล 
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 “การด าเนินการที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และความ
ตกลง CPTPP มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความไม่จริงใจของรัฐบาลในการด าเนินการ ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญถูกเตะถ่วงและ
เบี่ยงเบนประเด็นทั้งๆ ที่เป็นวาระเร่งด่วนของประเทศ ในขณะที่การด าเนินการเกี่ยวกับ CPTPP มีปัญหาเรื่องความ
โปร่งใส ท าให้ประชาชนแคลงใจในข้อมูลของรัฐบาลมาโดยตลอด หากรัฐบาลมีความจริงใจต่อประชาชนและมั่นใจว่า
ความตกลง CPTPP มีผลดีมากกว่าผลเสียจริง ก็ขอให้ด าเนินการเปิดเผยผลการศึกษาของ กนศ. ร่วมกับข้อมูลจากภาค
ประชาสังคมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าควรจะเข้าร่วมการเจรจาความตกลง
นี้หรือไม่ ซึ่งจะท าให้ไทยก้าวอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด” น.ส.จิราพร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/582305  
  

https://www.naewna.com/politic/582305
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23 มิถุนายน 2564 12:10 น.   
 “ไพบูลย์” แจง 5 ข้อชงแก้ รธน. น าร่องใช้บัตร ลต. 2 ใบ ยอมถอยแก้ ม.144-ม.185 ยึดหลักการเดิม 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 23 มาิ.ย.มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา จากนั้นเวลา 10.55 น.ที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..)พ.ศ. .. รวม 13 ฉบับ โดยเริ่มจากพรรคพลังประชารัฐ 1 
ฉบับ โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐ ธรรมนูญของพรรค
พลังประชารัฐ กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผล ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคพลังประชารัฐว่า พรรคพลังประชารัฐตั้งใจแก้
รัฐธรรมนูญให้ส าเร็จ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐและส.ว.ขัดขวางแก้รัฐธรรมนูญไม่จริง หากประเด็นใด
แก้ไขเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่สร้างความขัดแย้ง หรือเป็นภาระงบประมาณแผ่นดินท าประชามติ ก็จะช่วย
สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญให้ลุล่วงได้ เป็นการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคพลังประชารัฐ
เสนอมี 5ประเด็น 13มาตรา ได้แก่1.การแก้ไขมาตรา 29 มาตรา41 และมาตรา45 เพ่ือเพ่ิมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่
ประชาชน อาทิ สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การประกันตัว การให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากรัฐในการฟ้องหน่วยงานรัฐ 2.การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2ใบเหมือนรัฐธรรมนูญปี2540 
ได้แก่ส.ส.เขต 400คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100คน พรรคใดที่ส่งส.ส.เขตไม่น้อยกว่า 100คน ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครส.ส.บัญชี
รายชื่อได้ พรรคใดจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องได้คะแนนบัญชีรายชื่อไม่ต่ ากว่า 1% ป้องกันปัญหาการเป็นส.ส.ปัดเศษ 
 นายไพบูลย์กล่าวว่า 3.การแก้ไขมาตรา144 ให้ตัดบทลงโทษส.ส -ส.ว.และกมธ.ที่แทรกแซงการแปรญัตติ
งบประ มาณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม แต่เมื่อมีส.ว.ทักท้วงว่า การแก้ไขดังกล่าวท าให้หลักการตรวจสอบ
งบประมาณที่รัฐธรรมนูญปี60 เขียนไว้อย่างเข้มข้นสูญเสียไป ตนก็เห็นด้วยและรับปากว่า หากรับหลักการแก้ไขวาระ1
แล้ว การพิจารณาในชั้นกมธ. ตนและพรรคพลังประชารัฐจะเสนอแก้ไขมาตรา144 ให้คงหลักการเข้มข้นรัฐธรรมนูญปี
60ไว้ตามเดิม ให้สบายใจได้ แต่ขอหารือว่า ควรพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณที่ได้รับผลกระทบจากมาตรานี้ 
จะหาวิธีผ่อนคลายอย่างไร เพราะเจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณไม่กล้ามาเป็นกมธ.งบ เพราะกลัวเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง
ตามาตรา144 4.การแก้ไขมาตรา185 เรื่องการยกเลิกการห้ามส.ส.-ส.ว.เข้าไปแทรกแซง ก้าวก่ายการท างานของ
ข้าราชการ ที่ส.ว.เป็นห่วงเช่นกันว่า จะท าลายหลักการการก้าวก่ายแทรกแซงการท างานของข้าราชการนั้น ก็รับปากว่า 
หากรับหลักการวาระ1 จะไปผลักดันชั้นกมธ. ให้คงหลักการป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงการท างานข้าราชการไว้  
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210623/70b657764a4c9cb556095c5b5840acf4280241b649506fb239b95db3c4b16b83.jpg?itok=1HQD_fuV
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ตามเดิม แต่ขอเพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนขึ้น โดยยกเว้นกรณีส.ส.-ส.ว.ไปติดต่อหน่วยงานรัฐ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อน ไม่ให้ถือเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการท างานหน่วยราชการ 5.ให้ยกเลิกมาตรา270 ขอเปลี่ยนแปลงอ านาจ
วุฒิสภาในการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ มาเป็นให้อ านาจส.ส.และส.ว.ร่วมกันติดตาม เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
เรื่องนี้ส.ว.เป็นผู้เสนอเอง อยากให้ส.ส.มาร่วมติดตามการปฏิรูปประเทศ 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/255259  
  

https://siamrath.co.th/n/255259
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23 มิถุนายน 2564 
'ชวน' ย้ า เหตุผลไม่รับญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ตั้งหมวด 'ส.ส.ร.' เหตุค าวินิจฉัยศาล ผูกพันต่อรัฐสภา 
 

 
 
ฝ่ายค้านติดใจ ปมไม่บรรจุญัตติแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 -เพิ่มหมวดใหม่ ชี้ เป็นกระบวนการเปิดช่องเพื่อเตรียม
แก้ไข ด้าน "ชวน" ยืนยันท าหน้าที่ไม่มีใบสั่ง ยกกฎหมายค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันต่อรัฐสภา หากรับบรรจุ
เท่ากับไม่เคารพศาล 
        ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
รวม 13 ฉบับ ซึ่งเสนอโดย 4 กลุ่มการเมือง ได้แก่ กลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้าน น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ 
และหัวหน้าพรรคเพ่ือไทย พร้อมคณะ จ านวน 4 ฉบับ, กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล น าโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.
บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ จ านวน 6 ฉบับ , พรรคพลังประชารัฐ เสนอโดยนายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ จ านวน 1 ฉบับ, พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จ านวน 2 ฉบับ 
        ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ มีส.ส.หารือและชี้แจง โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ขอหารือกับนายชวน 
หลีกภัย ประธานรัฐสภา ฐานะประธานที่ประชุม เพ่ือขอให้ทบทวนการไม่บรรจุญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคฝ่าย
ค้าน ว่าด้วยการแก้ไขมาตรา 256 และเพ่ิมหมวดใหม่ ว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไว้ในระเบียบวาระประชุม
รัฐสภา  
  โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย  ระบุว่า การเสนอญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็น
เพียงกระบวนการหนึ่ง ที่เปิดช่องให้รัฐธรรมนูญ มีหมวดว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือรองรับการจัดท า
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  เพราะหากออกเสียงประชามติแล้วประชาชนเห็นชอบให้ท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่กระบวนการ
ต่อไปต้องเปิดช่องที่รัฐธรรมนูญให้มีบทรองรับให้รัฐสภาท าได้  หากไม่บรรจุญัตติดังกล่าว เท่ากับห้ามจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่โดยสิ้นเชิง อีกทั้งการเสนอดังกล่าวหากมีผลจะเป็นเพียงการแก้ไขเพ่ิมเติมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และไม่มี
ผลให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ต้องถูกยกเลิก และไม่เป็นไปตามค าวินิจฉัยของฝ่ายกฎหมายสภาฯ ที่ตีความไปเกินกว่าค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
   “การเสนอญัตติเพ่ือเปิดช่องให้รัฐธรรมนูญ มีหมวดว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพ่ือรองรับ
การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ส่วนสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถือว่าต้องท าประชามติ ถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรก ไม่
ทราบว่ามีกระบวนการ หรือใครเป็นผู้จัดท า และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร หรือเวลาเท่าไร ครั้งที่สอง คือ ประชามติ
เพ่ือท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และ ครั้งที่สาม หลังจากที่ท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ  ต้องใช้งบประมาณครั้งละ 
3,000 ล้านบาท  ขอให้ทบทวนเพราะหลักการของพรรคเพ่ือไทยไม่ขัดหรือแย้งต่อค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และควร
ให้รัฐสภาวินิจฉัยไม่ใช่ประธานรัฐสภาวินิจฉัยเอง ที่ท าให้สมาชิกรัฐสภาท าหน้าที่ไม่ได้” นพ.ชลน่าน หารือ 
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        ขณะที่นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หารือให้รัฐสภา ถึงวิธีการพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มประชาชน ที่อยู่ระหว่างการเข้าชื่อให้ได้ 5 หมื่นรายชื่อ ซึ่งขณะนี้จ านวนคนเข้าชื่อดังกล่าวใกล้
จะครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้การจะยกเว้นข้อบังคับคงท าไม่ได้ เพราะฝั่งของรัฐบาลมีความเร่งรีบอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้
แล้วเสร็จภายในสมัยประชุม และรีบยุบสภา ดังนั้นหากระหว่างที่กรรมาธิการพิจารณา แต่ยังไม่ลงมติวาระสาม จะมี
ช่องทางให้ร่างรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนร่วมพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือให้ประหยัดต่องบประมาณ 
 ทางด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมการ
ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล  ปฏิเสธการเร่งรัดแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือเตรียมยุบสภา โดยเนื้อหาของพรรคพลังประชารัฐ 
มาจากผลการศึกษา กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ แนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
ชุดที่มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานกมธ. 
 ทั้งนี้นายชวน ชี้แจงยืนยันต่อการไม่บรรจุญัตติแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านว่า ยึดตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ โดยเฉพาะค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อรัฐสภา ทั้งนี้ตนได้ตรวจสอบเนื้อหาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอใหม่ กับฉบับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย มีเนื้อหาเหมือนกัน ต่างกันแค่วันและเวลา  ดังนั้นหากรับ
บรรจุจะเท่ากับไม่ยอมรับค าวินิจฉัย เหมือนของเดิมที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้ว ผมยืนยันว่ าไม่มีใครสั่ง และท า
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และระมัดระวัง เพราะไม่ต้องการถูกป.ป.ช. ตรวจสอบ ว่าท าผิดมาตรฐานจริยธรรม 
          "ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นหนึ่งในอ านาจอธิปไตย มีหน้าที่ออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศ ต้องเป็นแบบอย่าง 
เพราะระบบประชาธิปไตยยอยู่ได้ หากกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ แต่ระบบประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้ หากกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ 
ไม่มีผลปฏิบัติ บังคับไม่ได้ ประชาธิปไตยจะอ่อนแอ อย่างที่เห็นบางจุด บางประเด็น ทั้งนี้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และถูกกฎหมาย” นายชวน ชี้แจง 
            นายชวน กล่าวด้วยว่า ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน เมื่อส่งมายังสภาฯ และตรวจสอบความ
ถูกต้อง จะบรรจุให้ทันที ไม่มีปัญหา. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944942  
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อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 21.16 น. 
จับตา "สี่กุมาร" เมื่อ "สมคิด" ขยับ หลังเก็บตัวเงียบเป็นปี   
จับตา!! "สี่กุมาร"เม่ือ"สมคิด"ขยับหลังจากเก็บตัวเงียบเป็นปี ร่วมบรรยายทิศทางการเดินหน้า ศก. ช่วงระบาดโค
วิด-19 ในงานสหกรุ๊ปแฟร์  
 

 
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับอนาคตทางการเมืองของกลุ่มสี่กุมาร นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รมว.การอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี เป็นแกนน าถูกจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด หลังจากทั้งหมดลาออกจากรัฐมนตรีในรัฐบาลของ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และนายอุตตม นายสนธิรัตน์ นายสุวิทย์ และนายกอบ
ศักดิ์ ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดยทั้งหมดเก็บตัวเงียบมาเกือบปี 
 ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายสมคิด แกนน ากลุ่มสี่กุมาร ได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกบรรยายมุมมองทิศ
ทางการเดินหน้าเศรษฐกิจ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ หลังรับต าแหน่งประธานกรรมการ 
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ท าให้ เป็นที่จับตาจากสื่อมวลชน ถือว่าเป็นการขยับส่งสัญญาณ
ทางการเมืองของกลุ่มสี่กุมารหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/851683  
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วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 17:34 น. 
"บิ๊กตู่" ส่ังสอบเข้มปมทุจริตในท้องถิ่น ลั่นประชาชนคาใจต้องเคลียร์ให้ชัด 
 

 
 
นายกฯ สั่งสอบเข้มปมทุจริตเสาไฟราคาเกินจริง ลั่นอะไรที่เป็นข้อกังขาต้องเคลียร์ให้ชัด 
 วันที่  22 มิ .ย .  นายอนุชา  บู รพชัยศรี  โฆษกประจ าส านั กนายกรัฐมนตรี  ตอบค าถามแทน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพบ
ข้อมูล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ใน จ.สมุทรสาครแห่งหนึ่ง จัดซื้อกล้อง ซีซีทีวี  ในโรงพยาบาลแพงเกินจริง ว่า 
เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ก าชับทุกหน่วยงานดูแลปัญหาการทุจริต หากพบการร้องทุกข์กล่ าวโทษให้น าเข้ากระบวนการ
สอบสวนอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับปัญหาการจัดซื้อเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่แพงเกินจริง ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส โครงการใดที่ยังเป็นข้อกังขา
ประชาชนยังไม่สบายใจเจ้าหน้าที่จะด าเนินการอย่างชัดเจนเด็ดขาด 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/656191  
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22 มิถุนายน 2564 - 17:53 น. 
"บัตร 2 ใบ" เตรียมผ่านสภาใช้เลือกตั้งครั้งหน้า 
 

 
 
"บัตร เลือกตั้ ง  2 ใบ"เตรี ยมผ่ านสภาใช้ ในการ เลือกตั้ งครั้ งหน้ าแน่  " ใครได้ ใคร เสีย"ทางการเ มือง  
และประชาชนคนลงคะแนนได้อะไร 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 รายมาตราก าลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้จาก 13 ร่าง ที่บรรจุเข้าสู่
วาระการประชุมรัฐสภาซึ่งมีทั้งร่างของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ  ร่างพรรคร่วมรัฐบาล และร่างของ ส.ส.  
ฝ่ายค้าน และหนึ่งในประเด็นที่ได้รับการสนใจอย่างมากก็คือการชงแก้ไขระบบเลือกตั้งซึ่งกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
แ ล ะ ก า ห น ด ใ ห้ มี ส . ส . เ ข ต  400 ค น  ส . ส . บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ  100 ค น  ซึ่ ง พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ใ ห ญ่ อ ย่ า ง 
“เพ่ือไทย-พลังประชารัฐ”แม้อยู่คนละขั้วการเมือง แต่ทั้งสองพรรคใหญ่ก็สนับสนุนการกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
 พรรคเพ่ือไทยอาจคิดยิ้มในใจว่าถ้าใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ นอกจากได้ ส.ส.เขตแล้วก็จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
เพ่ิมด้วย ไม่ใช่แบบเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ใช้ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมแบบบัตรใบเดียว ท าให้ได้ ส.ส.เขตอย่างเดียว 
แต่อดได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 ส่วนพลังประชารัฐก็เช่นกัน มีคนอยู่ในมือเพราะไปดูดมาเยอะต่อให้กระแสพรรคอาจไม่ดีแต่พรรคก็มีวิธี
อ่ืนไปกระตุ้นให้ผู้สมัครชนะในเขตได้และสามารถขายพ่วงกับบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพราะไปดูดคนมาเยอะแล้ว 
 ส่วน3 พรรคร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทย(ภท.) พรรคประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนา(ชทพ .)เอาเข้าจริง  
ไม่ต้องการใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะว่าบัตรเลือกตั้งใบเดียวก็ส่งผลดีกับพรรคการเมืองขนาดกลางเหล่านี้อยู่แล้ว
เนื่องจากมีผู้สมัคร ส.ส.เขตแข็งๆแม้ไม่เยอะแต่มีโอกาสได้ชัวร์ หรือต่อให้ไม่ได้เป็น ส.ส.ก็ได้คะแนนเยอะ แล้วค่อยน า
คะแนนตกน้ ามารวมเป็นบัญชีรายชื่อทีหลัง จริง ๆ  
 แต่ถ้าไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ลุ้นได้แค่  
ส.ส.เขต มีในมือเท่าไหร่ก็ได้ในมือเท่านั้นส่วน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์หวังยาก เพราะเวลาแยกบัตรเลื อกตั้ง 2 ใบ  
คนจะมุ่งไปเลือกว่าให้ใครมาเป็นนายกฯซึ่งพรรคการเมืองใหญ่จะโดดเด่นกว่าในการชูคนเป็นนายกฯ 
 แต่ส าหรับ"พรรคก้าวไกล" ที่แปลงร่างมาจาก"พรรคอนาคตใหม่" ไม่นิยมชมชอบ"ระบบเลือกตั้ง 2ใบ" 
เพราะพรรคอนาคตใหม่ เคยประสบผลส าเร็จในการเลือกตั้งคราวที่แล้วจากระบบ"บัตรเลือกตั้งใบเดียว"  
พรรคก้าวไกล จึงชงอีกสูตรหนึ่งคือ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบแบบเยอรมันในสูตร MMPโดยวิธีค านวณของระบบ MMPเวลาคิด
คะแนนจะเหมือนกับระบบ MMA ที่เคยใช้เลือกตั้งบัตรใบเดียวในรัฐธรรมนูญ 2560 วิธีค านวณเหมือนกัน ต่างกันที่บัตร 
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เลือกตั้งสองใบหรือบัตรใบเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเอาปาร์ตี้ลิสต์ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง การคิดจ านวน ส.ส.ก็จะคล้ายกับ
รัฐธรรมนูญ 2560 นับคะแนนไม่ให้ตกน้ าซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รธน.ที่ก าหนดไว้ผ่านด่าน
เสียงในรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องมีเสียงของฝ่ายค้าน 20% และส.ว.สนับสนุนอย่างน้อย 84 เสียง โดยเฉพาะในวาระ
หนึ่งและวาระสาม 
 แล้วประชาชนอย่างเราๆได้อะไรจากการให้มี ส.ส.เขต 400 คนและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ เหมือนกับในรัฐธรรมนูญ 2540 
 ตอบว่า ประชาชนมีความคุ้นเคยในการเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะ
สะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนในการลงคะแนนเลือกคนเข้าไปเป็นท าหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎร (ส.ส. )
และนายกฯได้มากกว่า  ท าให้รัฐบาลมีความเข้มแข็ง 
 "การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวอย่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ประชาชนจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกคนหรือเลือก
พรรคและอาจท า ให้ไม่มั่นใจว่าคนที่ตัวเองเลือกจะได้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เพราะพรรคที่ได้ ส.ส. เขต จ านวนมากอาจได้
ที่นั่งรวมในสภาผู้แทนราษฎรน้อยเพราะต้องแบ่งที่นั่งให้กับคะแนนเสียงตกน้ า อีกทั้งประชาชนมีความล าบากใจในการ
เลือกตั้งครั้งที่แล้วจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวแต่มีเพียงไม่ กี่หน่วยงานที่ได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นการประหยัด
งบประมาณ แต่กลับสร้างปัญหาในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ถือเป็นการบิดเบือนพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย ที่จ าเป็นจะต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/471421  
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23 มิถุนายน 2564 00:10 น.   
สูตรตั้งรัฐบาล เขย่า "พรรคร่วม" ! 
 

 
 
 การสยายอ านาจของ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในฐานะ "เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ" คนใหม่ป้ายแดง ดูจะยิ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นว่า วันนี้พรรคพลังประชารัฐ 
มองการณ์ไกลชนิดที่เรียกว่า "ข้ามช็อตการเมือง" ไปแล้วหลายขุม ! 
 เพราะอย่าลืมว่าเมื่อ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง
ประชารัฐ ในฐานะ "ผู้จัดการรัฐบาล" ส่งสัญญาณแรงชัดว่าเลือกแล้วที่จะให้ "มือขวา" อย่างร.อ.ธรรมนัส ลงมาลุยงาน
ทางการเมืองในสนามเลือกตั้ง อย่างเต็มตัวด้วยมีเดิมพันอยู่ที่ "ชัยชนะ" ในการเลือกตั้งส.ส.ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้อง
กวาดส.ส.เข้าสภาผู้แทนราษฎร มาให้ได้ 200 คน 
 รวมถึงภารกิจของร.อ.ธรรมนัส ยังรวมไปถึงการใช้คอนเนคชั่น "ประสานสิบทิศ" กับทุกพรรคการเมืองที่
ประสงค์จะร่วม ขบวนรถไฟ "สายประยุทธ์ 3" ไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่อยู่ร่วมกันในวันนี้ ทั้งพรรค
ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา ตลอดจน พรรคขนาดเล็ก หรือแม้แต่ "คู่แข่ง" อย่าง "พรรคเพ่ือไทย" พรรคแกน
น าฝ่ายค้านในเวลานี้ก็ตาม 
 นั่นหมายความว่า สูตรคณิตศาสตร์ทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐ ในมือ "3ป." มีโอกาสที่จะ
แปรเปลี่ยนกลยุทธ์ ไปตามสถานการณ์เพ่ือเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่การได้กลับมาเป็น "พรรคแกนน ารัฐบาล" หลังการ
เลือกตั้ง รอบหน้า คือค าตอบเดียว ! 
 อาการไม่พอใจจากพรรคก้าวไกล ที่จงใจ "กระแทก" พรรคเพ่ือไทย กระทบไปถึง "ทักษิณ ชินวัตร" อดีต
นายกฯ ในฐานะตัวจริงเสียงของของพรรคเพ่ือไทย ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแรงปะทุมาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่พรรคเพ่ือไทย "ไม่เล่นตามเกม" ของพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะไม่แก้ในหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยัง
กลายเป็นว่า ทักษิณ ยังส่งสัญญาณสนับสนุนให้มีการแก้ไขรูปแบบการเลือกตั้งด้วยการใช้แบบบัตรสองใบ ที่เคยท าให้
พรรคไทยรักไทย กวาดส.ส.เข้าสภาฯ จนกลายเป็นรัฐบาลพรรคเดียวมาแล้ว 
 ความสัมพันธ์ที่ขบเกลียวกันมาตลอดระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพ่ือไทย จนมาถึงวันที่ปรากฎชัดเมื่อ
ถึงวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อีกด้านหนึ่งเป็นเพราะมีการส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพรรคก้าวไกล จะถูกท าให้
กลายเป็นพรรคไซต์เล็ก เหลือส.ส.เข้าสภาฯได้เพียงหยิบมือ ดูจะเข้าใกล้ความเป็นจริงมากนั้น 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210622/bd584c94c6ca5b7d0f63abb74ecfab0330bbeae19018d4678aa3e1c366ad74b5.jpg?itok=UwckSNuz
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 เมื่อทั้งการเสนอรูปแบบการเลือกตั้งส.ส.โดยใช้แบบบัตรสองใบ นั้น "เข้าทาง" พรรคเพ่ือไทยและพรรค
พลังประชารัฐ มากกว่าแล้ว อีกทางหนึ่งยังต้องไม่ลืมว่า ก่อนหน้านี้เคยมีสูตรตั้งรัฐบาลที่ถูกจุดพลุขึ้นมาเพ่ือ "เขย่า" ทั้ง
พรรคร่วมรัฐบาล ไปจนถึง พรรคก้าวไกลมาแล้ว 
 นั่นคือการจับมือกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย เพ่ือตั้งรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการ  
"ลดอ านาจต่อรอง" จาก 2พรรคร่วมรัฐบาล คือพรรคประชาธิปัตย์กับ ภูมิใจไทยลงไปโดยปริยาย ! 
 ยิ่งเมื่อท่าทีอ่อนโอนต่อเกมการเก้ไขรัฐบาล ของพรรคเพ่ือไทย ที่ไปตามธงของพรรคพลังประชารัฐส่ง
สัญญาณมากเท่าใด ดูจะยิ่งเป็นความจงใจจากพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการ "เขย่าขวัญ" ทุกฝ่ายที่ประกาศตัวหรือมี
ท่าที ยืนอยู่ฝั่งตรงข้าม ให้ทบทวนถึง "อนาคตการเมือง"ในวันข้างหน้ามากขึ้นเท่านั้น ! 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/255077  
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23 มิ.ย. 2564 05:06 น. 
ยังเน่าไม่พอ 
 

 
 
 ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ วันนี้ (23 มิ.ย.) มีการประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ที่เสนอโดย
พรรครัฐบาล  และพรรคฝ่ายค้านรวมเบ็ดเสร็จ 13 ร่าง 9 ประเด็น โดยเอาร่างแก้ไขทั้ งหมดไปขย ารวมกัน  
แล้วโขยกกันในสภาฯให้จบภายในเวลา 2 วัน ก่อนจะลงมติเห็นชอบให้แก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นใด? หรือลงมติไม่
เห็นชอบให้แก้ไขประเด็นใด?? แต่ตราบใดยังมี ส.ว.ลากตั้ง เป็นก้างขวางคอประชาธิปไตย ถ้า ส.ว.ลากตั้ง ไม่โอเค การ 
แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ติดซอยตัน “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า นี่เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 เดือน ที่รัฐสภาจะพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับ สืบทอดอ านาจเผด็จการ 
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรก กลางเดือนมีนาคม ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง!! เพราะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
ร่วมมือกับ ส.ว.ลากตั้งโหวตคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตายท้องกลมกลางสภาฯ ครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐเป็นตัวตั้งตัวตี 
ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็น  
 ประเด็นส าคัญคือ แก้ไขกติกาเลือกตั้ง ส.ส.กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะเชื่อว่าระบบบัตร 2 
ใบนี้จะท าให้พรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส.เพ่ิมข้ึนเป็นกอบเป็นก า 
 อีกประเด็นที่พรรคพลังประชารัฐจัดหนักจัดเต็ม คือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ยกเลิกกฎเหล็กที่ห้าม 
ส.ส.และ ส.ว. เข้าไปจุ้นจ้านขอแปรญัตติงบประมาณไปเข้าพ้ืนที่ตัวเอง 
 “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนาไม่เอาด้วยกับ 
หมากกลแก้รัฐธรรมนูญของพรรคแกนน ารัฐบาล 
3 พรรคร่วมรัฐบาลจึงแยกวง เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของตัวเอง มีประเด็นแหลมๆ เพ่ิมมาอีก 3 ประเด็น 
1,แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดสิทธิ ส.ว.ลากตั้งไม่ให้แหยมไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
2,โละแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ตีกรอบบังคับให้ทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติ ตาม 
3,นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. หรือบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ฯลฯ 
ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ไม่ยอมพลาดโอกาสทอง ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญประกบกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล 
1,แก้ไขมาตรา 256 ปลดกุญแจล็อกให้ประชาชนเลือกตั้ง ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับ 3 
ลุง 
2,ปิดสวิตช์ ส.ว.ลากตั้ง ไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
3,แก้ไขระบบเลือกตั้งกลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบตามเดิม 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/news/politic/2122347
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 “แม่ลูกจันทร์” ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 ที่ห้าม ส.ส. และ 
ส.ว.เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการแปร ญัตติงบประมาณแผ่นดิน เพราะเท่ากับเปิดช่องให้ ส.ส.รัฐบาลรุมทึ้งงบประมาณ
กันสะดือบวม เปิดประตูให้ฝูงแร้งรุมแทะงบหลวงกันบริดวกโยธินขอกระชุ่น ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค และ ส.ส.
พรรคร่วมฝ่ายค้าน 6 พรรค ช่วยกันโหวตค้านประเด็นนี้ให้สุดลิ่มทิ่มประตู แค่นี้ก็เน่ามากแล้ว อย่าให้เน่าเฟะยิ่งกว่านี้
เลยโยม. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2121437?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
 
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/news/politic/2121437?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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23 Jun 2021 06:20 น. 
ต้าน“พปชร.” แก้ รธน. รื้อหัวใจ “ปราบโกง”  
 

 
 
ต้าน“พปชร.”แก้รธน. รื้อหัวใจ“ปราบโกง”   
 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 นี้ ที่ประชุมร่วมรัฐสภา จะพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 
รายมาตรา จ านวน 13 ฉบับ ที่เสนอโดย พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พรรคร่วมรัฐบาล และ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ญัตติที่
เป็นปัญหาที่จะถูกต่อต้านอย่างหนักจาก สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)  นอกจากการแก้ไขเนื้อหาของบทเฉพาะกาล มาตรา 272 
เพ่ือตัดอ านาจส.ว. ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ออกแล้ว การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 และ มาตรา 185 
ซึ่งเกี่ยวกับการเปิดทางให้ “นักการเมือง” เข้าไปล้วงลูกเกี่ยวกับการ “จัดสรรงบประมาณ” ได้ โดยไม่มีความผิด ก็เป็น
อีกประเด็นที่ “บรรดาส.ว.” หลายคนไม่เห็นด้วย  
 
ส.ว.ขวางแก้ ม.144, 185 
 คณะกรรมาธิการ(กมธ.) การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า วุฒิสภา น าโดย นายสังศิต พิริยะ
สังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกมธ. ระบุว่า คณะกมธ.ฯ มีการประชุมหารือเกี่ ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 และ มาตรา 185  
 เนื่องจากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกล่าว ห้ามไม่ให้ ส.ส. และ ส.ว. เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซง การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ การให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการใดๆ ของหน่วยงานรัฐ    
ทั้ง รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 มีการก าหนดบทบัญญัติไว้ และแม้ว่าการเสนอแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้ท าลายหลักการ แต่มี
การตัดทอนบทลงโทษ ส.ส. ส.ว. คณะรัฐมนตรี (ครม.) และข้าราชการประจ า รวมถึงตัดข้อห้าม ส.ส. และส.ว. เข้ามามี
ส่วนในการใช้จ่าย หรือ อนุมัติงบประมาณ และการเข้ามาแทรกแซงการท างานของข้าราชการประจ า ถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ  
 เนื่องจากบทบัญญัติส่วนที่ถูกเสนอตัดออกไป 2 มาตรา ในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็นหัวใจ
ส าคัญของการป้องกันการุจริตคอร์รัปชันของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ได้รับสมญานามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง”  
 นอกจากนี้ บทบัญญัติในมาตรา 185 ยังสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้าน 
คอร์รัปชันอีกด้วย คณะกมธ.ฯ มองว่า ปัญหาใหญ่ที่ส าคัญที่สุดของไทยมี 3 เรื่อง คือ การศึกษา ความยากจน และความ
เหลื่อมล้ า และ การทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขไม่ได้ หากปล่อยให้มีการโกงการทุจริตเกิดข้ึน 
 “การลงมติการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ คณะกมธ.ฯ จะมีมาตรการแซงก์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา อาจจะ
เป็นเรื่องของการงดออกเสียง การลงมติไม่เห็นด้วย หรือ การอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่กดปุ่มลงคะแนนใดๆ” นายสังศิต 
ระบ ุ
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สกัด ส.ว.-ส.ว.ล้วงงบ 
 ในเรื่องดังกล่าว พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. ก็ออกมาระบุว่า  วุฒิสภาได้จัดเวทีเสวนาเพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 13 ญัตติที่พรรคการเมืองต่างๆ เสนอให้รัฐสภาพิจารณา โดยมี ส.ว.เข้าร่วมกว่า 100 
คน  
 โดยการแก้ไขมาตรา 144 และ มาตรา 185 ว่าด้วยข้อห้าม ส.ส. ส.ว . แปรญัตติงบประมาณ  
ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม และแทรกแซงข้าราชการ หากใครฝ่าฝืนให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคพลังประชารัฐ ขอให้แก้ไขโทษว่าด้วยการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้กระท าผิด ท าให้มีส.ว.จะลงมติไม่เห็นชอบ แต่สุดท้ายแล้วน่าจะมีเสียงส.ว.สนับสนุนเพียงพอให้ผ่านไป
ได้  เพราญัตติของพรรคพลังประชารัฐ มีเพียงฉบับเดียว  
 “เสียง ส.ว. ส่วนใหญ่จะอนุโลมให้ผ่านไปก่อน แล้วไปแก้ไขในชั้นการแปรญัตติ ให้สามารถควบคุม ส.ส. -
ส.ว.ไม่ให้เข้าไปแทรกแซงการใช้งบประมาณได้” พล.อ.เลิศรัตน์ ระบุ 
 
 ค้าน“ถอดปลั๊กปราบโกง” 
 ก่อนหน้านี้ นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว. แสดงความเห็นถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  13 ฉบับ  โดยชี้ว่า เป็น
การ “สมนาคุณพรรคใหญ่ ถอดปลั๊กรัฐธรรมนูญปราบโกง ปิดสวิตซ์ส.ว.”   
 “สมนาคุณพรรคใหญ่” ประเด็น 1 ถอดปลั๊กรัฐธรรมนูญปราบโกง ประเด็น 2 “ปิดสวิตซ์ส.ว.”  ประเด็น 
3  เชื่อว่าเป้าหมายหวังผลเต็ม 100 คือ ประเด็น 1 และ ประเด็น 2  
 “นอกจากนี้ ผมยังไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข มาตรา 144 และ 185 ที่เป็นการถอดปลั๊กรัฐธรรมนูญปราบ
โกง  แต่ไม่สามารถแยกลงมติเฉพาะประเด็นนี้ได้ เพราะเป็นประเด็นที่ถูกมัดรวมอยู่ในร่างของพรรคพลังประชารัฐ ” 
นายค านูณ ระบุ 
  
ACT ต้านคดโกงงบ 
 ด้านความเคลื่อนไหวของ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โดย นายมานะ  
นิมิตรมงคล เลขาธิการฯ ได้เปิดเผยว่า องค์กรได้สร้างแคมเปญรณรงค์ผ่าน Change.org หัวข้อ คัดค้านการแก้ไข
รัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้เกิดการคดโกงงบประมาณของประเทศ  เชิญชวนให้คนร่วมลงชื่อ และจะเดินหน้ารณรงค์ทุก
วิถีทางให้ประชาชนต่อต้านการกระท าของพรรคพลังประชารัฐ ในการเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ที่ท าให้การ
ต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศล้มเหลว และขอเรียกร้องให้ ส.ส. และ ส.ว.ทุกคนได้แสดงจุดยืนในเรื่องนี้ให้ชัดเจน  
 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ยังได้ออกแถลงการณ์กรณีพรรคพลังประชารัฐ ได้เสนอให้ตัดบทลงโทษ ส.ส. 
ส.ว. และกรรมาธิการที่แทรกแซงการจัดท างบประมาณประจ าปี ตามมาตรา 144 และ ตัดข้อห้ามมิให้ ส.ส. และ ส.ว. 
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ตามมาตรา 185 ซึ่งจะท าให้การต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศล้มเหลว และ
นอกจากจะเปิดทางให้เกิดการคดโกงแล้ว ยังขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ที่ไทยเป็นสมาชิกอยู่ การต่อสู้เอาชนะคอร์รัปชันต้องชัดเจน
ทั้งหลักการและวิธีการ การมีมาตรการที่ครอบคลุม ปฏิบัติได้จริงจังจึงจะพิสูจน์ความเป็น  “รัฐธรรมนูญปราบโกง” และ
วาระแห่งชาติในการต่อต้านคอร์รัปชันได้  
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 การลดทอนให้เหลือเพียงหลักการลอยๆ ไม่มีแนวปฏิบัติปราศจากบทลงโทษ แสดงให้เห็นถึงความไม่
จริงใจเด็ดขาดในการปราบปรามคอร์รัปชัน ท าให้คนโกงย่ามใจ คนไทยทั้งชาติอยู่ในสภาวะของการ “ยอมกับการโกง
ของผู้มีอ านาจ” อีกครั้งหนึ่ง  
ข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งสองประการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/484978  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/484978
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พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 
เริ่มแก้ไข รธน. สู่นับหนึ่งเลือกตั้ง 
ในที่สุด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกบรรจุระเบียบวาระลงในการประชุมรัฐสภา  ซึ่งไปๆ มาๆ มันก็มีถึง 13 ร่าง
ด้วยกัน ที่เป็นหัวใจหลักคือการแก้ไข ม.256 เปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งก็ยังลูกผี
ลูกคนว่าจะได้เข้าสู่การพิจารณาหรือไม่ อย่างไร และแก้ไข ม.272 ตัดอ านาจ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกฯ 
 

 
 
 อีกเรื่องส าคัญคือ การเปลี่ยนระบบบัตรเลือกตั้งให้มีสองใบ คือเลือกบัญชีรายชื่อ 100 คน และเลือก ส.ส.
เขต 400 คน และมันก็มีส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีสีสัน อย่างที่พรรคภูมิใจไทยจะก าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐ ในการ
สร้างหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าให้กับประชาชน โดยค านวณว่า ประชาชนต้องมีรายได้ข้ันต่ า 36,000 บาทต่อหัวต่อปี 
 หลายคนเขาก็ไม่ค่อยอยากรู้ขั้นตอนยิบย่อยมากนัก อยากให้สรุปออกมาเลยว่า  “ตกลงจะแก้อะไรได้
บ้าง” ก็ให้ดูร่างของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีโอกาสผ่านง่ายที่สุด คือเรื่องการแก้ระบบบัตรเลือกตั้งจัดสรรปัน
ส่วนผสม เป็นแบบรัฐธรรมนูญปี 40 นั่นแหละ เพราะเลือกตั้งที่ผ่านมา พปชร. ได้คะแนนป๊อปปูลาร์โหวตเยอะที่สุด 
 ดังนั้นเขาก็คิดว่า ตรงนี้น่าจะเป็นความได้เปรียบหากมีการเลือกตั้งใหม่ และส่วนของพรรคเล็กพรรคน้อยก็
คงเห็นด้วยเพราะไม่จ าเป็นต้องส่งผู้สมัครให้มากเขตที่สุดเพ่ือให้ได้คะแนนยิบย่อยมาค านวณปาร์ตี้ลิสต์  แต่เพ่ือไทยก็
พร้อมสู้ถ้าจะแก้ประเด็นนี้  คราวนี้จะส่งครบทุกเขตไม่แบ่งคะแนนกับพรรคอ่ืนป้องกัน “อุบัติเหตุทางการเมือง” อีก 
 ย้อนกลับไปในส่วนของแก้ ม.256 ให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ที่เรื่องบรรจุระเบียบวาระยังลูกผีลูกคนก็เพราะกลัว
จะขัดค าตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ดังนั้น ก็ต้องให้มีการประชุมรัฐสภาเพ่ือผ่านร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ พ.ศ....ก่อน  คาดว่า หลัง
กฎหมายผ่านสภา 90 วันจะบังคับใช้ จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ท าประชามติ 
 วิธีตั้งค าถามประชามติก็ไม่ต้องยาก เอาแค่ “เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 
พ.ศ. 2560 แล้วตั้ง ส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของประชาชนเข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่” แค่นี้เอง ประชามติผ่าน ก็
ด าเนินการแก้ไขมาตรา 256 ก าหนดรูปแบบการเลือก ส.ส.ร.โดย กกต.เป็นเจ้ าภาพ ก าหนดหน้าที่ของ ส.ส.ร. 
กระบวนการท างาน 
 ตานี้ ก็มีปัญหาในพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยเรื่อง ส.ส.ร.นั้นยังมีความเห็นต่างระหว่างพรรคเพ่ือไทยกับพรรค
ก้าวไกล พรรคก้าวไกลนั้นสนับสนุนว่า เพ่ือไม่ให้มีการตีกรอบการท างานของ ส.ส.ร. ต้องให้แก้ไขได้ทุกหมวด แต่พรรค
เพ่ือไทยไม่เห็นด้วยที่จะให้ ส.ส.ร.แตะหมวดหนึ่งและหมวดสอง ซึ่งคาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลคงเห็นพ้องกับเพื่อไทย 
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 อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องให้มีการท าประชามติก่อนแก้ ม.256  จริง เท่ากับกระบวนการจะค่อนข้างยืดเยื้อ
ยาวนาน ถ้าประเมินกันจริงๆ ที่น่าจะส าเร็จได้คือการแก้รายมาตราบางมาตรา ซึ่งที่ค่อนข้างเห็นพ้องกันคือเรื่องบัตร
เลือกตั้งสองใบ ส่วนเรื่องตัดอ านาจ ส.ว.โหวตนายกฯ นั้น พปชร.และ ส.ว.ไม่เห็นด้วย  ถ้ารวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภา
ไม่ให้ผ่านก็แก้ไม่ได้ 
 เมื่อแก้ให้เลือกตั้งบัตรสองใบได้ ก็มีโอกาสที่ พปชร. จะช่วงชิงโอกาสในการกลับมาเป็นรัฐบาลอีก
รอบ เพราะใช้เสียง ส.ว.ที่ คสช.เลือกโหวตเลือกนายกฯ ได้ ซึ่งในภาวะที่หลายปัญหารุมเร้ารัฐบาลอยู่ตอนนี้ โดยเฉพาะ
เรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่กระทบจากโควิด ก็มีโอกาสให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เพ่ือสยบเสียงต้านว่า “เราได้ประชามติให้
กลับมาอีกครั้ง” 
 สัญญาณการจัดทัพใหม่ของ พปชร. ที่เร็วกว่าพรรคอ่ืน โดยเอา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นเป็นเลขาธิการ
พรรค และประกาศจะได้จ านวน ส.ส.เพ่ิมข้ึนในวันรับต าแหน่ง พร้อมประชุมเตรียมการเลือกตั้ง มันชวนให้คิดว่า พปชร. 
เห็นว่า การกลับมาภายใต้รัฐธรรมนูญเก่าที่แก้เฉพาะระบบเลือกตั้งปลอดภัยกว่า 
การเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเรื่องใต้น้ าที่เรายังไม่รู้เสมอ ก็ต้องจับตาให้ดีแม้แต่ประเด็นยิบย่อย.   
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/851589  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/851589


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

42 

 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 - 07:28 น. 
09.00 INDEX สถานการณ์มุ่งม่ัน ปิดสวิตช์ ส.ว. พลังกดดัน แหลมคม นอกรัฐสภา 
 

 
 
สถานการณ์มุ่งม่ัน ปิดสวิตช์ ส.ว. พลังกดดัน แหลมคม นอกรัฐสภา 
 เหตุปัจจัยอะไรท าให้ ‘ภาพ’ แห่งการเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน มีความส าคัญ และท าท่า
ว่าอาจจะร้อนแรงและแหลมคมเป็นอย่างสูงในทางการเมือง ทั้งๆ ที่แกนน าคนส าคัญ ไผ่ จตุภัทร ประเมินว่าจ านวนคน
เข้าร่วมอยู่ในหลัก ‘เรือนพัน’ แต่เมื่อดูจาก ‘ท่าที’ ของรัฐบาล ไม่ว่าเสียงที่ดังออกมาจากภายในท าเนียบรัฐบาล ไม่ว่า
แถลงเป็นล าดับของส านักงานต ารวจแห่งชาติ สะท้อนความหงุดหงิด ยืนยันถึงความกังวล 
ค าตอบต่อค าถามข้างต้นแรกสุด น่าจะมาจากเนื่องจากตรงกับ วาระ 89 ปีแห่งเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 
 ค าตอบต่อมาก็คือ ค าประกาศจากหลายหลากมากกลุ่มจากที่ เรียกตัวเองว่า ‘ไทยไม่ทน’ และ ‘ราษฎร’ 
ล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ พุ่งเป้าไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหลัก ด าเนินไปในลักษณะ ‘แม่น้ าร้อย
สาย’ ไหลไปรวมทั้งที่รัฐสภา และบริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาล ความอ่อนไหวเป็นอย่างมากก็คือ ขณะที่การเคลื่อนไหว
บนท้องถนนรวมศูนย์ไปยังรัฐบาล พุ่งเป้าเข้าใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การเคลื่อนไหวในรัฐสภา คือ 
การเสนอญัตติจากทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม ‘รัฐธรรมนูญ’ 
 ทั้งเนื้อหาที่มีเพ่ือกระชับอ านาจแสดงอิทธิพลของปีกทางด้าน ของรัฐบาลผ่านระบบการเลือกตั้ง และทั้ง
เนื้อหาที่ต้องการจะตัดอ า นาจที่มีอยู่ของ 250 ส.ว.เพ่ือตัดโอกาสของปีกทางด้านของรัฐบาล ที่แหลมคมอย่างที่สุดก็คือ
มีพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกับเรื่องการปิดสวิตช์อ านาจของ 250 ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี 
นั่นก็คือ ความต้องการของพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
 แม้ว่าโดยระบบโดยกระบวนการ ในที่ประชุมรัฐสภา 500 ส.ส. 250 ส.ว.มีเอกสิทธิ์และด ารงเอกสิทธิ์ของ
ตนในการที่จะตัดสินใจ ไม่มีอ า นาจใดจะเข้าไปก้าวก่ายและแทรกแซง กระนั้น ปฏิกิริยาอันปรากฏผ่านการเคลื่อนไหว 
‘นอกรัฐสภา’ ก็ส าคัญ หากสามารถก่อเป็นกระแสในทางสังคมอันอึกทึกครึกโครม นั่นหมายถึงพลังกดดันอย่างแหลมคม
ไปยังภายใน ‘รัฐสภา’  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2790423  
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วันที่ 23 มิถุนายน 2564 - 11:13 น. 
ทักษิณ หนุนเพื่อไทยหักก้าวไกล แก้รัฐธรรมนูญ หวังชนะแลนด์สไลด์ 
 

 
 
เ ก ม รั ฐ ธ ร ร มนูญ เ ดื อ ด ตั้ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่ เ ริ่ ม ม วยคู่ เ อ ก วั น นี้  ไ ม่ ใ ช่ อ ยู่ ที่ คู่ ฝ่ า ย ค้ า น กั บ รั ฐ บ า ล  แ ต่ เ ป็ น 
“ฝ่ายค้าน” กับ “ฝ่ายค้าน” คือ พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล 
 เปิดศึกเรื่องระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 ตามสูตรเพ่ือไทย แต่ขัดใจก้าวไกล ที่
เสนอระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบบเยอรมันโมเดล ก้าวไกล ตีตราประทับ “เพ่ือไทย” ที่เสนอรูปแบบบัตรเลือกตั้ง แบบ
เ ดี ย ว กั บ พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ  ล ม ใ ต้ ปี ก  พ ล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า  ที่ เ ส น อ โ ด ย  “ ไ พ บู ล ย์   
นิติตะวัน” รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า “อย่าปล่อยให้ร่างของพรรคการเมืองใหญ่ลอยนวล รวบหัวรวบหางสืบ
ทอดอ านาจภาค 2” 
พท.มึนข่าวปล่อย จับมือ พปชร. 
 ข่าวลือ ข่าวปล่อย I.O การเมืองปลิวว่อนกระดานการเมือง 3 วันก่อนพิจารณาร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญว่า เพ่ือไทยเตรียมโหวตหนุนร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ท าให้วอร์รูมเพ่ือไทยต้อง
กุมขมับ ต้องแก้เกมสู้กับพรรคการเมืองที่คนในเพ่ือไทยมองว่าเป็น “พรรคเด็ก” แต่ท าเอาเจ็บแสบ ทว่าตามฟอร์ม
ก า ร เ มื อ ง  ทุ ก ฝ่ า ย รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า  เ พ่ื อ ไ ท ย ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก เ ลื อ ก ตั้ ง บั ต ร  2 ใ บ  แ บ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  
40 และ 50 มากกว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ที่ใช้สูตรบัตรใบเดียว นับคะแนนตกน้ า 
 ตามอารมณ์ “พ่ีโทนี่” ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐนตรี เพ่ือไทยตัวพ่อ คลับเฮาส์มาจากมหานครดูไบ 
สนับสนุนระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 ตัวโก่ง เพราะเคยได้เสียงแบบแลนด์สไลด์ ในยุคไทยรักไทย-เพ่ือ
ไทย เป็นรัฐบาล แต่อีกด้าน “ก้าวไกล” ก็เสียเปรียบในสูตรเลือกตั้งบัตร 2 ใบดังกล่าว แต่อาจได้เปรียบทันทีเมื่อบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบแบบจัดสรรปันส่วนผสม “เยอรมันโมเดล” ที่ใช้กระแสพรรคเก็บแต้มตกน้ า มาคิดตัวเลขที่นั่งในสภา 
ใกล้เคียงกับสูตรเลือกตั้งบัตรใบเดียวตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เสกให้ “พรรคอนาคตใหม่” เงาอดีตของ “ก้าวไกล” ได้ 
ส.ส.เข้าสภาถึง 80 เสียง แต่ “สมคิด เชื้อคง” ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ที่คลุกวงในเกมแก้รัฐธรรมนูญของพรรค
เพ่ือไทย มองต่างว่า พรรคก้าวไกลไม่เข้าใจ เกมเขี้ยวลากดินของพลังประชารัฐ 
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 “ผมในฐานะ ส.ส.เขต เข้าใจดี แม้ก้าวไกลอาจคิดว่าตนเองได้เปรียบจากสูตรเยอรมันโมเดล แบบบัตรสอง
ใบ แต่ลืมมองไปว่าอาจเข้าทางพรรคพลังประชารัฐ หากพ้ืนที่ไหน พลังประชารัฐเสียเปรียบ เขาจะทิ้งผู้สมัคร ส.ส.พ้ืนที่ 
แล้วหันมาทุ่มทุกอย่าง เพ่ือให้คนมากาบัตรพรรคแทน ส.ส.เขต หากเป็นเช่นนี้ พรรคพลังประชารัฐอาจได้ ส.ส.มากกว่า
เก่าอีก” 
เปิดจุดแตกหัก ก้าวไกล-เพื่อไทย 
 อย่างไรก็ตาม เกมนี้ “ก้าวไกล” ไม่ได้มาเดี่ยว แต่พกกลุ่มการเมืองคู่ขนาน Re-solution ถึงเวลา
รัฐธรรมนูญใหม่ มีคณะก้าวหน้า-ไอลอว์ และพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนน ารัฐธรรมนูญก้าวหน้า (Conlab) ผนึกก าลังขาย
ความคิดทางการเมือง มี “ก้าวไกล” เป็นขาในสภา ดังนั้น “ชัยธวัช ตุลาธน” เลขาธิการพรรคก้าวไกล บอกไทม์ไลน์
รัฐธรรมนูญในใจของก้าวไกลว่า 
 ไทม์ไลน์ง่าย ๆ ถ้าเสนอแก้ไขมาตรา 256 เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ก็จะบอกว่ายังพิจารณาไม่ได้ ต้องท า
ประชามติก่อน โดยอ้างค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และจะวนมาทางก้าวไกล ที่เสนอให้ท าประชามติก่อนแล้วค่อยเสนอ
แก้ไขมาตรา 256 
 “ที่ก้าวไกลเสนอ ก็ไม่ต้องเสนอแก้ไขมาตรา 256 แล้ว เมื่อร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีผล
บังคับใช้ เราก็เสนอญัตติให้รัฐสภาลงมติว่า เห็นชอบหรือไม่ที่จะให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และจัดท ารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ถ้ารัฐสภาส่วนใหญ่เห็นชอบ ก็ส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา” 
 “ซึ่ง ครม.จะท าหรือไม่ท า กฎหมายไม่บังคับ จึงขึ้นอยู่กับการกดดันทางการเมือง ในที่ประชุมพรรคร่วม
ฝ่ายค้าน พรรคก้าวไกลพูดหลายครั้งว่า ใช้วิธีนี้ได้หรือไม่ เพราะในเมื่อเห็นต่างเรื่อง ส.ส.ร. ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องขัดแย้ง 
เพราะเราคงไม่เซ็นถ้าเสนอแบบเดิม แต่เพ่ือไทยยังยืนยัน” 
 “แต่ไม่ว่าใช้กระบวนการไหนก็ต้องกลับมากระบวนการนี้อยู่ ดี ผมเชื่อว่ามันยาก แต่ทางการเมืองก็ยาก
เหมือนกันที่รัฐสภาจะไม่โหวตให้ ในเมื่อทั้งฝ่ายรัฐบาล ส.ว. บอกว่าคว่ ารัฐธรรมนูญ เพราะต้องไปถามประชาชนก่อน แต่
ในเมื่อวันนี้มี พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ให้ไปถามประชาชน แล้วจะบอกว่าไม่ท า ในทางการเมืองก็ไม่ควร โดยโรดแมป
ก็ต้องกลับมาทางนี้อยู่ดี” 
“ถ้ารัฐสภาโหวตผ่านเรื่องประชามติแล้วไปค้างที่คณะรัฐมนตรี ก็ต้องช่วยกันกดดันต่อว่า อย่าเอาไปดองไว้ ไม่แน่ว่าหาก
มีการยุบสภาเร็ว ก็อาจจะท าประชามติ พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปก็ได้ ไม่ต้องเปลืองงบประมาณ” 
ก้าวไกล=Re-solution 
 ชัยธวัชฉายภาพ เกมคู่ขนาน “ก้าวไกล-Re-solution” ในเส้นทางแก้รัฐธรรมนูญว่า ก้าวไกลก็ร่วมกันใน
การล่ารายชื่อประชาชน โดย ส.ส.และสมาชิกก็ช่วยด้วย แต่โดยในด้านหลัก Re-solution เป็นการเสนอสุดทาง เป็นการ
ท างานทางความคิด ก่อนที่จะมี ส.ส.ร.จริง ๆ มากกว่าคิดว่าจะผ่านการพิจารณาอยู่แล้ว 
 “272 ปิดสวิตช์ ส.ว.เลือกนายกฯ ยังจะไม่ผ่านเลย จะไปผ่านเรื่องสภาเดี่ยวได้อย่างไร” ชัยธวัชกล่าว 
Re-solution เป็นการทดลองทางความคิด ท ารูปธรรมให้เห็นเป็นอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่า เราควรจะรื้อองค์กรอิสระ
อย่างนี้ไหม ปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญอย่างนี้ไหม ไม่แน่ว่าสิ้น เดือนมิถุนายน อาจจะรวบรวมรายชื่อครบในส่วนของ 
Resolution เพราะใช้เพียงแค่ 5 หมื่นชื่อ 
 “ชัยธวัช” คิดไปไกลว่า ถ้าประชามติผ่าน ประชาชนให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ เราก็เสนอมาตรา 256 ใหม่ เรา
จะมีหลังพิงคือผลประชามติ แต่ถ้าเสนอตอนนี้ก็ถูก “ตีกลับ” มาอยู่ดี 
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 “เพียงแต่ทางผมไม่เซ็นร่วมกับเพ่ือไทย หลัก ๆ ในเชิงเนื้อหา ไม่ควรจะไปจ ากัดห้ามแก้หมวด 1 หมวด 2 
เพราะไม่เคยมีการจ ากัดแบบนั้นในประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมา ถ้าสมมติท าประชามติผ่าน ก็เท่ากับว่าเรื่องที่ห้ามแก้
หมวด 1 หมวด 2 ก็เดินต่อ เราก็ไม่เห็นด้วย ถ้าประชามติผ่านก็เสนอแก้ไขมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร.ตามปกติ ไม่ต้องไป
จ ากัดอะไรเลย โดยมีประชามติเป็น back” 
 “สุดท้ายการแก้ไขมาตรา 256 โดยไม่ท าประชามติก่อน ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ สุดท้ายอาจจะไม่ได้แก้เลยก็
ได้ สู้ไปท าประชามติถามประชาชนเลยดีกว่า” ชัยธวัชเล่าจุดแตกหัก 
พท.ยื้อชีวิต ร่างแก้ไข ม.256 
 ขณะเดียวกัน มวยอีกคู่ ระหว่าง พรรคเพ่ือไทย กับ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา+ทีมกฎหมายประธาน
รัฐสภา เพราะไม่บรรจุญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) โดยอ้างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ถ้าจะแก้ทั้งฉบับต้องถามประชาชนก่อน 
“ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และเป็นการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมรายมาตรา ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้” 
 เมื่อเพ่ือไทยเจอปัญหา 2 ด้าน ต้องเรียกประชุมด่วน ส.ส.เป็นการใหญ่ เพ่ือก าหนดท่าทีในการเดินเกม
รัฐธรรมนูญวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 
 “ประเสริฐ จันทรรวงทอง” ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรค กล่าวว่า เราไม่เห็นด้วยกับทีมที่ปรึกษา
กฎหมายของประธานรัฐสภา ดังนั้น การประชุมรัฐสภา 23 มิถุนายน เราจะหารือถึงเหตุผลว่าเพราะอะไร เพราะเรา
มั่นใจว่าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เป็นเรื่องกระท าได้ 
 สั่งดาวสภายุคปัจจุบัน 3 คน ลุกขึ้นถาม “ชวน” กลางสภา 1.สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ประธานวิป
ฝ่ายค้าน 2.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 3.สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 
 “ญัตติยังไม่ตกไป แต่ยังไม่บรรจุ เพราะดูจากค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ชี้ชัดว่าจะต้องท าประชามติ
ถามประชาชนก่อนหรือหลังแก้ไขมาตรา 256 แตย่ังไม่ถึงขั้นส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกรอบ” 
เรื่องชุลมุนในเกมแก้รัฐธรรมนูญ เพ่ือไทยเจอศึกหลายด้าน 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-695431  
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23 มิถุนายน 2564  
"ด่าน" ประชามติ - รธน. ใหม่ "วินิจฉัยศาล" ขวางฝ่ายค้าน 
 

 
 
ไม่ว่า จะเสนอเรื่อง ให้ท าประชามติออกเสียง เพื่อ รื้อ รัฐธรรมนูญ 60 ทั้งฉบับ ตามกลไกที่ ร่างพ.ร.บ.ประชามติให้
อ านาจ แก่ รัฐสภา - ประชาชนเข้าชื่อ 5หม่ืน แต่เสียงที่ชี้ขาด จะให้ ผ่าน หรือไม่ ถูกล็อคไว้ที่ เสียง “ข้างมาก” 
และตอนนี้ คนคุม คือ “รัฐบาล" 
      สมาชิกรัฐสภา 618 คนพร้อมใจเห็นชอบให้ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ
...” ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เพ่ือหวังจะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่การยุติปัญหาในหลายเรื่องด้วยเสียงชี้ขาดของประชาชน 
โดยเฉพาะ “การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ” ตามที่กลุ่มพรรคฝ่ายค้านพยายามยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับผ่าน
กลไกของสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. 
      หากพิจารณาเนื้อหาที่ “ฝ่ายค้าน” มองให้เป็นประเด็นที่สอดรับกันในร่าง พ.ร.บ.ประชามติ คือมาตรา 9 ที่ปรับแก้
ไขให้สิทธิ “รัฐสภา” และ“ประชาชน 50,000 คน” เสนอเรื่อง-ประเด็นให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการออกเสียงประชามติ 
      ดังนั้น “พรรคเพ่ือไทย-พรรคก้าวไกล” จึงพยายามใช่ช่องทางนี้ ผลักดันทางที่น าไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
ด าเนินผ่านการออกเสียงประชามติ ถามความเห็นประชาชนว่าจะยินยอมให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้แทนรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2560 หรือไม ่
กลไกในทางปฏิบัติส าคัญ คือการเสนอเป็น “ญัตติ” ให้รัฐสภาพิจารณา 
      สาระของการพิจารณาโดยรัฐสภานั้นก าหนดไว้ว่า ต้องให้ทีละสภาเป็นผู้พิจารณา เพราะด้วยเงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 156 ว่าด้วยการประชุมร่วมของรัฐสภา ไม่ได้ก าหนดขอบข่ายของเรื่องนี้ไว้ 
 ส าหรับเสียงเห็นชอบต้องได้รับเป็นเสียงข้างมากจากทั้ง 2 สภา หากสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากเห็น
ด้วย แต่เสียงของวุฒิสมาชิกข้างมากไม่เห็นด้วย เท่ากับว่าญัตติที่เป็นข้อเสนอนั้นไม่เป็นผลในทางปฏิบัติ หมายถึงจะไม่
ถูกส่งต่อให้ ครม.รับไปด าเนินการ 
 ดังนั้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกับช่องทางท าประชามติของฝ่ายค้าน หากนับหัวถัวคะแนนแบบชัดเจนจะเห็น
ว่าผู้ที่คุมและครองเสียงข้างมากของรัฐสภาคือ “ฝั่งรัฐบาล” 
 จึงเชื่อว่าการใช้ช่องทางนี้ เป็นเรื่องยากของพรรคฝ่ายค้านที่จะท าให้ส าเร็จ เว้นแต่มีเสียงกดดันจากพลัง
ของมวลชน - กลุ่มการเมือง ภาคประชาชนเป็นตัวช่วยส าคัญ 
 ขณะที่ ญัตติของพรรคฝ่ายค้านที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ประเด็นมาตรา 256 และเพ่ิมหมวดใหม่
ว่าด้วยการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วย “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” หรือ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 200 
คน ขึ้นสถานะ “ติดธงแดง” 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

 
 
 
      ที่มีเนื้อหาโดยย่อว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องยึดโยงกับมติมหาชน คือจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ
ก่อนด าเนินการ และเม่ือจัดท าแล้วเสร็จต้องออกเสียงประชามติอีกครั้ง 
      นอกจากนั้น ยังก าหนดสาระส าคัญ คือการแก้รัฐธรรมนูญต้องกระท าผ่านที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพราะเป็น
อ านาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ 
 ดังนั้น ในวันนี้ (23 มิ.ย.) ที่ฝ่ายค้านจะหาช่องทางเพ่ือดันญัตติของตัวเองเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง  
จะมีผู้ยกค าวินิจฉัยนี้ขึ้นมาตอบโต้ และชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านควรท าคือ "ถอนญัตติออกไป” 
      เพ่ือไม่ให้มีปัญหากับฝ่ายค้านเองในภายหลัง เพราะหากดันทุรังให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติชี้ขาด เสียงข้างมากของ
รัฐสภาที่ “รัฐบาล”เป็นผู้คุมย่อมชนะในเกมนี้. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944901  
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944901
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22 มิ.ย. 2564  
สรุปข้อเสนอ 13 ร่าง ส าหรับติดตาม #แก้รัฐธรรมนูญ ภาคสอง 
 

 
  
 23-24 มิถุนายน 2564 รัฐสภา ซึ่งประกอบไปด้วย ส.ส. และ ส.ว. มีนัดหมายพิจารณาเรื่องการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่ง - เป็นครั้งที่สอง หรือเป็น "ภาคสอง" หลังความพยายามภาคแรกจบไปโดยรัฐธรรมนูญ 2560 
ยังไม่ถูกแตะต้อง ภาคสองเริ่มขึ้นด้วยข้อเสนอใหม่จากทุกฝ่าย ที่มีทั้งส่วนที่เสนอมาเหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือ
แตกต่างกันไปคนละทาง  
  พรรคพลังประชารัฐ ใช้เทคนิคการน าเสนอเป็น "แพ็กเกจ" คือ  เสนอแก้ไขทุกเรื่องรวมมาในร่าง
เดียว ขณะที่รอบนี้พรรคร่วมรัฐบาลทั้งประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา ไม่ได้ร่วมเสนอกับพรรคพลังประชารัฐ
ด้วย แยกตัวออกมาเสนอต่างหากตามความสนใจ โดยแยกเป็น 8 ร่าง 8 ประเด็น ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆ หายหน้า
ไปจากสนามแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้แล้ว ด้านพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก็ไม่ ได้ "ร่วมใจ" กันเหมือนที่เป็นมา พรรคเพ่ือไทย
น าเสนอร่าง 5 ฉบับโดยพรรคก้าวไกลร่วมด้วยแค่ฉบับเดียว คือ เรื่องการปิดสวิตช์ ส.ว. ส่วนร่างฉบับที่เสนอให้ตั้ง สสร. 
จากการเลือกตั้ง 100% ถูกฝ่ายกฎหมายของสภาตีตก ไม่ให้บรรจุวาระการประชุม  
  ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่บรรจุเข้าสู่การพิจารณาจึงมีทั้งหมด 13 ฉบับ เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐพรรค
เดียว 1 ฉบับ เสนอโดยพรรคเ พ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่ืนๆ 4 ฉบับ เสนอน าโดยพรรคภูมิ ใจไทย  
2 ฉบับ เสนอน าโดยพรรคประชาธปัตย์ 6 ฉบับ 
 ข้อเสนอทั้งจากพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างมีจุดร่วมส าคัญอยู่สามประเด็น ได้แก่  
 1) การแก้ไขเรื่อง “ระบบเลือกตั้ง” ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเช่นเดียวกับระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 
2540  
2) การเพ่ิมเติมหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเสนอมาคล้ายกันสามฉบับ 
3) การเสนอให้ "ปิดสวิตช์ ส.ว." ซึ่งมีแค่พรรคพลังประชารัฐ ที่ไม่ยอมเสนอประเด็นนี้ด้วย 
  จุดต่างที่ส าคัญ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ยอมเสนอ คือ การ "ปิดสวิตซ์ ส.ว." หรือยกเลิก
ที่มาและอ านาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล หรือ ยกเลิก ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของ คสช. แตกต่ าง เหมือนกัน 
ระบบเลือกตั้งคล้าย '40 ที่เสนอโดยพลังประชารัฐ-เพ่ือไทย-ประชาธิปัตย์ หนึ่งในประเด็นร้อนของศึกการแก้ไข
รัฐธรรมนูญภาคสอง ต้องหนีไม่พ้นการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 ร่าง น าโดยพรรคเพ่ือไทย พลัง
ประชารัฐ และประชาธิปัตย์ ต่างเสนอให้น าระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้อีกครั้งแทนระบบ 
 
 

https://ilaw.or.th/node/5882
https://ilaw.or.th/node/5882
https://thestandard.co/legislative-council-rejected-motion-to-amend-article-256-chapter-15-1/
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จัดสรรปันส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เดิม กล่าวคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 500 คนจะถูกแบ่งเป็น ส.ส. เขต 
400 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 100 คน ผู้มีสิทธิออกเสียงจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บัตรใบแรกจะใช้ส าหรับเลือก
ผู้แทนเขตของตนเอง และใบที่สองจะใช้ส าหรับเลือกพรรคการเมืองเพ่ือคิดเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อต่อไป โดยไม่มีการคิด
จ านวน ส.ส. ที่พึงมีแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
  อย่างไรก็ดี ข้อเสนอของทั้งสามพรรคยังแตกต่างกันในรายละเอียด ทั้งแตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2540 และแตกต่างกันเองอยู่ด้วย ดังนี้ 
  
ร่างของพรรคเพื่อไทย 
 พรรคเพ่ือไทยเสนอให้มีการก าหนดเกณฑ์คะแนนเสียงขั้นต่ าที่พรรคการเมืองจะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อเหลือ
เพียงร้อยละ 1 (มาตรา 91) จากเดิมที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ถึงจะมีสิทธิได้รับที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ นอกจากนี้ ร่างของพรรคเพ่ือไทยยังก าหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง (มาตรา 85) จากท่ีฉบับปี 60 ก าหนดไว้ 
60 วัน 
  อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในร่างของพรรคเพ่ือไทย คือ การลดอ านาจ กกต. จากเดิมที่มีอ านาจใน
เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งชั่วคราว เพิกถอนสิทธิในการรับสมัครหรือเลือกตั้ง รวมไปถึงการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
หรือที่เรียกว่าการแจกใบเหลือง ใบส้ม หรือใบแดงแก่ผู้สมัคร ส.ส. โดยร่างของพรรคเพื่อไทยเสนอให้เป็นอ านาจของศาล
ในการวินิจฉัยแทน (มาตรา 92) 
  
ร่างของพรรคพลังประชารัฐ 
 ร่างของพรรคพลังประชารัฐก าหนดให้ กกต. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันเช่นเดียวกับร่าง
ของพรรคเพื่อไทย 
  ข้อแตกต่างหลักของร่างของพรรคพลังประชารัฐ คือ เกณฑ์ข้ันต่ าในการได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ โดยเสนอให้
ใช้เกณฑ์คะแนนเสียงขั้นต่ าที่พรรคการเมืองจะได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่ร้อยละ 1 เหมือนกับร่างของพรรคเพ่ือไทย แต่ร่าง
ของพรรคพลังประชารัฐยังก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าเพ่ิมอีกว่า พรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อได้ ต้อง
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไม่น้อยกว่า 100 เขต (มาตรา 90) 
  
ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ 
 พรรคประชาธิปัตย์ต่างจากทั้งสองพรรคข้างต้น โดยร่างของพรรคประชาธิปัตย์นั้นเสนอให้แก้ระบบการ
เลือกตั้งเพียง 2 มาตรา (พรรคเพ่ือไทยเสนอแก้ 8 มาตรา ในขณะที่พรรคพลังประชารัฐเสนอแก้ 7 มาตรา) แต่ก็มี
ใจความส าคัญที่จะน าเสนอระบบเลือกตั้งแบบเดียวกัน 
  ร่างของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้มีการแบ่งสัดส่วน ส.ส. เป็น ส.ส. เขต 400 คน และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
100 คน (มาตรา 83) และให้ค านวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 (มาตรา 91) เท่านั้น โดยหลักเกณฑ์
อ่ืนยังให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 อยู่ ซึ่งไม่มีก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าส าหรับพรรคการเมืองที่จะได้ ส.ส. 
ระบบบัญชีรายชื่อ  
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ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอแก้ระบบเลือกตั้ง 
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4 ความฝัน เรื่องสิทธิในรัฐธรรมนูญจาก 4 พรรคการเมือง 
  หมวดสิทธิเสรีภาพถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการร่างรัฐธรรมนูญ หรืออาจกล่าวได้ว่า การแก้ไขหมวด
สิทธิเสรีภาพที่พรรคการเมืองเสนอ เป็นการวาดภาพ "สังคมในฝัน" ว่า รัฐมีพันธะสัญญาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เป็นหลักประกันไม่ให้รัฐหรือใครก็ตามไปละเมิดหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพโดยมิชอบ รวมถึงเป็นการให้สิทธิ
เสรีภาพประชาชนในการเรียกร้องบริการสาธารณะจากภาครัฐได้  
  โดยในศึกแก้รัฐธรรมนูญภาคสอง มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 4 พรรค ที่เสนอแก้ไขหมวดสิทธิเสรีภาพและ
หมวดที่เก่ียวข้องกันไว้ มีประเด็นส าคัญต่างกัน ดังนี้ 
 
 ร่างของเพื่อไทย รับรองกติการะหว่างประเทศ  
  ข้อเสนอของพรรคเพ่ือไทยที่เกี่ยวกับแก้ไขหมวดสิทธิเสรีภาพ เริ่มต้นจากการวางหลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพว่า ต้องครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพที่ได้ รับรองไว้ในพันธะสัญญาและกติการะหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี ไล่ไป
จนถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการรวมกลุ่มตั้งพรรคการเมือง สิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุข และสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ-ต่อต้านการรัฐประหาร  
  ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจในข้อเสนอภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย คือ การเสนอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางการ
เมืองในปัจจุบันที่กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งค าถามและการด าเนินคดีกับผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็
เพ่ิมมากข้ึน 
  โดยพรรคเพ่ือไทยได้เขียนเจาะจงไปที่สิทธิในการขอปล่อยตัวหรือการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาว่า การไม่ให้ประกันตัวให้พิจารณาจากเหตุหลบหนีคดีเป็นหลัก และจะไม่ให้ประกันตัวพร้อมคุมขังผู้ต้องหา
หรือจ าเลยไว้ระหว่างการพิจารณาคดีเกินหนึ่งปีไม่ได้ อีกทั้ง ยังเสนอให้การคุ้มครองการใช้เสรีภาพในการแสดงออก การ
จะออกกฎหมายหรือใช้กฎหมายมาจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมไม่ได้ 
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ร่างของประชาธิปัตย์ เอาสิทธิตามฉบับ 50 กลับมา 
  ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ที่เกี่ยวกับแก้ไขหมวดสิทธิเสรีภาพส่วนใหญ่เป็นการน าบทบัญญัติเรื่องสิทธิ
เสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 กลับมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน 
และสิทธิผู้บริโภค แต่จุดที่น่าสนใจ คือ การระบุแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินและ
การกระจายอ านาจให้การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โดยสาระส าคัญที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ คือ ให้ระบุในแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐไว้สองเรื่อง ได้แก่ 
หนึ่ง รัฐต้องการปฏิรูปที่ดินกระจายการถือครองที่ดินหรือให้สิทธิในที่ดินท ากินกับเกษตรกร รวมทั้งต้องจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม กับสอง รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง ตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม มีหน้าที่
ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจการใดที่ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมท าได้ 
  ทั้งนี้ ในข้อเสนอเรื่องการกระจายอ านาจ พรรคประชาธิปัตย์ยังไปแก้ไขเพ่ิมเติมในหมวดการปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทัองถิ่น ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และห้ามผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นข้าราชการที่มีผลประโยชน์ขัดกัน 
  
ร่างของพลังประชารัฐ เอาแค่เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
  ข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐที่เกี่ยวกับแก้ไขหมวดสิทธิเสรีภาพมีเพียงประเด็นเดียว คือ การแก้ไขเพ่ิม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการน าบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาบัญญัติไว้ อาทิ สิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนกระบวนการยุติธรรมโดยสะดวก การได้รับสิทธิพ้ืนฐานในกระบวนการพิจารณา หรือการคุ้มครอง
สิทธิในระหว่างถูกสอบสวน เป็นต้น 
  โดยข้อเสนอของพรรคพลังประชารัฐเป็นความพยายามกลบ 'จุดอ่อน' ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่เขียนให้
สิทธิของประชาชนกลายเป็นหน้าที่ของรัฐ และมีการบัญญัติสิทธิของประชาชนไว้สั้นกว่าในอดีตท าให้สิทธิที่เคยได้รับ
การรับรองในอดีตหายไป เหลือเพียงหลักการไม่ต้องรับโทษถ้าไม่มีกฎหมายและหลักต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
เป็นผู้บริสุทธิ์เท่านั้น 
  
ร่างของภูมิใจไทย ประกันรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า 
  ข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยที่เกี่ยวกับแก้ไขหมวดสิทธิเสรีภาพมีเพียงประเด็นเดียวอีกเช่นกัน คือ การ
ก าหนดให้รัฐต้องจัดให้ประชาชนได้รับ "รายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า" อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง หรือที่เรียกกว่า 
Universal basic income (UBI) ซึ่งปัจจุบันมีการพูดถึงในหลายแวดวงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในฐานะ
สวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ า 
  ทั้งนี้ แม้ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคแรกที่มีข้อเสนอเกี่ยวกับรายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า แต่ก็เป็นพรรค
การเมืองแรกและพรรคการเมืองเดียวในตอนนี้ที่เสนอให้มีการบัญญัติเรื่องการจัดสวัสดิการแบบให้เงินอย่างถ้วนหน้ากับ
ประชาชน 
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'ปิดสวิตซ์ ส.ว. เลือกนายกฯ' จุดร่วมพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล 
  ญัตติส าคัญที่พรรคการเมืองทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่น าโดยประชาธิปัตย์เสนอมา คือ  
การ "ปิดสวิตซ์ ส.ว." หรือ การยกเลิกอ านาจ ส.ว.ชุดพิเศษที่มาจากการคัดเลือกของคสช. ในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี 
ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 โดยร่างฉบับที่พรรคเพ่ือไทยเสนอเขียนไว้ว่า "ให้ยกเลิก มาตรา 272 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ทั้งนี้มิให้มีผลกระทบกระเทือนต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ" 
  แม้ว่าจะ ยกเลิกอ านาจ ส.ว. ในการร่วมเลือกนายกฯ แต่ก็ไม่มีผลต่อการด ารงต าแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา และไม่มีผลต่อการด ารงอยู่ของ ส.ว. 250 คนนี้ แต่ ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. จะไม่มี
อ านาจในการร่วมเลือกนายกฯ อีกต่อไป ดังนั้น ถ้าหาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพ้นจากต าแหน่ง ไม่ ว่ายุบสภา 
หรือลาออก หรือ ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส.ว. ก็จะไม่มีสิทธิเลือก พล.อ.ประยุทธ์ หรือ "คนของระบอบคสช." ให้กลับมา
ด ารงต าแหน่งนายกฯ ได้ 
  พรรคการเมืองที่ร่วมยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญเรื่องนี้ได้แก่ พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งประกอบไปด้วย พรรคเพ่ือไทย 
พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพ่ือชาติ พรรคประชาชาติ พรรคพลังปวงชนไทย และพรรคร่วมรัฐบาลที่
ประกอบไปด้วย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย รวมถึง พรรคไทยศรีวิไลย์ ในขณะที่พรรคแกนน ารัฐบาลอย่าง 
พรรคพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาลอย่าง พรรคชาติไทยพัฒนา กลับเลือกจะไม่แตะต้องในประเด็นอ านาจหน้าที่
ของ ส.ว.ชุดพิเศษของคสช.  
  ข้อเสนอให้ยกเลิก มาตรา 272 นอกจากจะยกเลิกอ านาจของ ส.ว. ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว  
ยังเป็นการยกเลิกช่องทาง "นายกคนนอก" ด้วย  ทั้งข้อเสนอจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลระบุตรงกันให้นายกรัฐมนตรี
มาจากบัญชีว่าที่นายกฯ  ที่พรรคการเมืองเสนอ หรือมาจาก ส.ส. ที่ได้รับการเลือกตั้ง และปิดช่องทางการมี
นายกรัฐมนตรีที่ไม่ผ่านสนามเลือกตั้งเลย 
  
 

https://www.ilaw.or.th/node/4068
https://ilaw.or.th/node/5131
https://ilaw.or.th/node/5131
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สรุปขอ้เสนอจากร่างท้ัง 13 ฉบับ 
ญัตติที่ 1 
ร่างที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ พรรคเดียว เสนอหลายประเด็นรวมกัน ดังนี้ 
1) เพ่ิมมาตรา 29 เอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับมา ซึ่งเขียนคล้ายกับฉบับปี 2550 สิทธิเหล่านี้เคยเขียนไว้ชัดเจน
ในฉบับปี 2550 แต่ถูกตัดออกไปในฉบับปี 2560 
2) แก้ไขมาตรา 41(3) ในประเด็นสิทธิของชุมชน เพ่ิมเติมให้ชุมชนยังมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง
เหมาะสมจากรัฐในกรณีที่ฟ้องหน่วยงานของรัฐ 
3) แก้ไขมาตรา 45 เลิกบังคับพรรคการเมืองท า Primary Vote 
4) เสนอให้น าระบบเลือกตั้ง "บัตรสองใบ" แบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ แต่มีรายละเอียดต่างไป เช่น 
ก าหนดเกณฑ์ข้ันต่ าของพรรคที่ได้ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ไว้ที่ 1% 
5) แก้ไขมาตรา 144 ลดความเข้มงวดเรื่องทุจริต ยกเลิกการก าหนดโทษ ส.ส. หรือ ส.ว. หรือคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ แปรญญัติให้ตัวเองมีส่วนใช้งบประมาณ 
6) แก้ไขมาตรา 185 ลดความเข้มงวดเรื่องทุจริต ยกเลิกการห้าม ส.ส. หรือ ส.ว. ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการ 
7) แก้ไขมาตรา 270 ให้อ านาจก ากับการปฏิรูปประเทศ และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จากเดิมที่เป็นของ ส.ว. 
ฝ่ายเดียว ให้เป็นอ านาจของ ส.ส. ร่วมด้วย 
  
ญัตติที่ 2 
ร่างที่น าเสนอโดยพรรคเพ่ือไทย ฉบับที่ 1 ประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
1) เพ่ิมเติมมาตรา 25 ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานของสิทธิเสรีภาพ เขียนเพ่ิมวรรคห้า ว่า "สิทธิหรือเสรีภาพตามมาตรานี้ให้
หมายความรวมถึงสิทธิหรือเสรีภาพตามพันธกรณีและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย" 
2) เพ่ิมเติมมาตรา 29 เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเอาสิทธิได้รับการพิจารณาประกันตัว "อย่างรวดเร็ว" 
กลับมา ซึ่งเคยมีอยู่แต่ฉบับ 2560 ตัดออก เพ่ิมหลักการว่า การไม่ให้ประกันตัวต้องเป็นกรณีเชื่อว่าจะหลบหนีเท่านั้น 
และจ าเลยจะถูกคุมขังระหว่างพิจารณานานกว่าหนึ่งปีไม่ได้ 
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3) เพ่ิมมาตรา 29/1 เอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับมา ซึ่งเขียนคล้ายกับฉบับปี 2550 สิทธิเหล่านี้เคยเขียนไว้
ชัดเจนในฉบับปี 2550 แต่ถูกตัดออกไปในฉบับปี 2560 
4) เพ่ิมเติมมาตรา 34 เรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นว่า การออกกฎหมายจ ากัดเสรีภาพจะจ ากัดการติชมด้วยความ
เป็นธรรมไม่ได้ 
5) แก้ไขมาตรา 45 เรื่องสิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง โดยผ่อนปรนเงื่อนไขให้ยืดหยุ่นขึ้น โดยเขียนด้วยว่า การจัดตั้งพรรค
การเมืองจะต้องไม่มีขึ้นตอนและความยุ่งยากเกินควร ส่วนการยุบพรรคการเมืองจะท าได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏ
พยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าพรรคการเมืองนั้นกระท าเพ่ือล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6) แก้ไขมาตรา 47 เรื่องสิทธิทางสาธารณสุข ว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและ
ได้มาตรฐานและได้รับหลักประกันสุขภาพโดยถ้วนหน้า" เพ่ิมค าว่า "สิทธิเสมอกัน" จากที่ฉบับปี 2560 เขียนเพียงว่ามี
สิทธิ และยืนยันเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไว้ในรัฐธรรมนูญ หลังจากที่มีกระแสว่า ระบบหลักประกันสุขภาพอา
ถูกตัดทอนหรือยกเลิกภายใต้รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
7) เพ่ิมมาตรา 49/1 เป็นบทต่อต้านการรัฐประหาร ห้ามศาลและหน่วยงานรัฐยอมรับการรัฐประหาร ให้ความผิดฐานท า
รัฐประหารไม่มีอายุความ ห้ามการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหาร ก าหนดสิทธิของประชาชนที่จะต่อต้านการรัฐประหาร
โดยสันติวิธี  
8) แก้ไขมาตรา 129 วรรคสี่ ให้กรรมาธิการ ส.ส. มีอ านาจเรียกเอกสารและเรียกบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง และให้ค าสั่ง
เรียกมีผลทางกฎหมาย การเสนอแก้ไขมาตรานี้สืบเนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ว่า การก าหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  
  
 ญัตติที่ 3 
ร่างที่น าเสนอโดยพรรคเพ่ือไทย ฉบับที่ 2 ประเด็นระบบเลือกตั้ง 
เสนอให้น าระบบเลือกตั้ง "บัตรสองใบ" แบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ มี ส.ส. ระบบแบ่งเขต 400 คน และ
ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน  
  
ญัตติที่ 4 
ร่างที่น าเสนอโดยพรรคเพ่ือไทย ฉบับที่ 3 ที่มานายกรัฐมนตรี 
1) แก้ไขมาตรา 159 เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี ให้เลือกนายกฯ จากบัญชีว่าที่นายกฯ ก็ได้ หรือเลือกจาก ส.ส. จากพรรค
ที่ได้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 25 คนก็ได้ 
2) ยกเลิกมาตรา 272 เรื่องช่องทางที่มานายกรัฐมนตรีคนนอก และอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ รัฐมนตรี 
  
 ญัตติที่ 5 
ร่างที่น าเสนอโดยพรรคเพ่ือไทย ฉบับที่ 4 รื้ออ านาจ คสช. 
1) ยกเลิกมาตรา 65 275 ที่ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ของ คสช. แก้ไขมาตรา 142 และ 162 ไม่บังคับการเสนอร่าง
งบประมาณและการแถลงนโยบายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คสช. 
2) ยกเลิกมาตรา 270 271 ตัดอ านาจ ส.ว. ในการปฏิรูปประเทศ และก ากับยุทธศาสตร์ของ คสช. 
3) ยกเลิกมาตรา 279 ไม่นิรโทษกรรมให้ คสช. 
  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/089/T_0008.PDF
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ญัตติที่ 6 
ร่างที่น าเสนอโดยพรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เสนอให้ยกเลิกมาตรา 65 ที่ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ของ คสช. มาตราเดียว เพ่ิมค าว่า "ปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติมได้
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์" 
  
 ญัตติที่ 7 
ร่างที่น าเสนอโดยพรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 2 ประเด็นรายได้ถ้วนหน้า 
เพ่ิมเติมมาตรา 55/1 เขียนว่า รัฐต้องจัดให้ประชาชนได้รับรายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า อันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่าง
ทั่วถึง 
  
 ญัตติที่ 8 
ร่างที่น าเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 1 ประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
1) เพ่ิมมาตรา 29 เอาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมกลับมา ซึ่งเขียนคล้ายกับฉบับปี 2550 สิทธิเหล่านี้เคยเขียนไว้ชัดเจน
ในฉบับปี 2550 แต่ถูกตัดออกไปในฉบับปี 2560 
2) เพ่ิมมาตรา 43 เอาหลักการเรื่ององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกลับคืนมา ซึ่งเคยมีในฉบับปี 2550 แต่ถูก
ตัดออกไปในฉบับปี 2560 
3) แก้ไขมาตรา 46 เรื่องสิทธิผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง ได้รับการเยียวยาความเสียหาย สิทธิการ
รวมตัว และก าหนดให้ “ต้องมี” องค์การอิสระเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค รับงบประมาณจากรัฐ ซึ่งต่างจากฉบับปี 2560 
ที่ก าหนดเพียงให้ผู้บริโภคมีสิทธิจัดตั้งองค์กร 
4)เพ่ิมเติมมาตรา 72 แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับที่ดิน น้ า พลังงาน โดยให้เกษตรกรมีสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงโดยการ 
“ปฏิรูปที่ดิน” รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
  
 ญัตติที่ 9 
ร่างที่น าเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ตัดอ านาจ ส.ว. ขวางแก้รัฐธรรมนูญ 
แก้ไขมาตรา 256 ให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ใช้เสียง 2 ใน 3 ของทั้งสองสภา ไม่ต้องใช้เสียงพิเศษของ ส.ว. ชุด
พิเศษ ซึ่งเป็นข้อเสนอคล้ายกับร่างฉบับสุดท้ายที่ไม่ผ่านวาระสามในเดือน 17 มีนาคม 2564 
  
 ญัตติที่ 10 
ร่างที่น าเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. 
1) แก้ไขมาตรา 236 ยกเลิกสิทธิของประชาชนที่จะเข้าชื่อกัน 20,000 คนเพ่ือเสนอเรื่องให้ตรวจสอบและถอดถอน
กรรมการป.ป.ช.  
2) แก้ไขมาตรา 237 กรณี ป.ป.ช. ร่ ารวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ จากเดิม
ที่ต้องส่งให้อัยการสูงสุด ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้เปลี่ยนเป็นเสนอเรื่องต่อ 
“ศาลฎีกา” เพ่ือวินิจฉัย 
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ญัตติที่ 11 
ร่างที่เสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 4 ที่มานายกรัฐมนตรี 
1) แก้ไขมาตรา 159 เรื่องที่มานายกรัฐมนตรี ให้เลือกนายกฯ จากบัญชีว่าที่นายกฯ ก็ได้ หรือเลือกจาก ส.ส. คนใดก็ได้ 
ไม่จ ากัดว่าจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส. จ านวนเท่าใด 
2) ยกเลิกมาตรา 272 เรื่องช่องทางที่มานายกรัฐมนตรีคนนอก และอ านาจของ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ รัฐมนตรี 
  
 ญัตติที่ 12 
ร่างที่น าเสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
1) เพ่ิมมาตรา 76/1 และ 76/2 แนวนโยบายแห่งรัฐ ให้กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้
เอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม มีหน้าที่ส่งเสริมรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กจิการใดที่ไม่ได้บัญญัติห้ามไว้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมท าได้ 
2) เขียนมาตรา 250 ใหม่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจของตนเองโดยเฉพาะ และให้มี
กฎหมายรายได้ท้องถิ่นภายในสามปี 
3) เขียนมาตรา 251 ใหม่ ให้รัฐส่วนกลางก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็น ไม่กระทบถึงหลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดท ามาตรฐานกลางส าหรับการก ากับดูแลขึ้น  
4) เขียนมาตรา 252 ใหม่ จากเดิมที่ก าหนดเพียงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง หรือวิธีอ่ืน 
เป็นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ที่ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และห้าม
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นข้าราชการที่มีผลประโยชน์ขัดกัน 
5) เขียนมาตรา 254 ใหม่ ให้การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามความเหมาะสม
ของท้องถิ่น ให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เขียนรับรองสิทธิของ
ประชาชนที่จะเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น อีกต่อไป 
  
 ญัตติที่ 13 
ร่างที่เสนอโดยประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 ประเด็นระบบเลือกตั้ง 
เสนอให้น าระบบเลือกตั้ง "บัตรสองใบ" แบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้ มี ส.ส. ระบบแบ่งเขต 400 คน และ
ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน  
  

 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 
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 อ้างอิง : https://ilaw.or.th/node/5889?fbclid=IwAR0DB2cB1XXCLzO2uV2ES4t-
iSYJeESrzwmclQYVdl__guqkKaTOUXiRGzU   

https://ilaw.or.th/node/5889?fbclid=IwAR0DB2cB1XXCLzO2uV2ES4t-iSYJeESrzwmclQYVdl__guqkKaTOUXiRGzU
https://ilaw.or.th/node/5889?fbclid=IwAR0DB2cB1XXCLzO2uV2ES4t-iSYJeESrzwmclQYVdl__guqkKaTOUXiRGzU

