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ข่าวประจ าวันที่ 24 มถิุนายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ กั๊กอนำคต พปชร. จะร่วมงำนเพ่ือไทยหรือไม่ 6 

2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ไม่จบ ! เพื่อไทยย  ำปลุกผีฉบับแก้ไขมำตรำ 256 7 

3 มติชนออนไลน์ “ค ำนูน” ชี  แก้ระบบ ลต. ท ำข้อควำมที่ให้สิทธิของ ปชช. ในฐำนะ
สมำชิกพรรคกำรเมืองหำยไป 

8 

4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ส.ว. เฉลิมชัย' จ่อ ส่งศำลรัฐธรรมนูญ หำก 'ปิดสวิตซ์ ส.ว.' โดยไม่ถำม

ประชำชน 

9 

5 ข่ำวสดออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญ : รัฐสภำถกซ  ำปม “ปิดสวิตช์ ส.ว.” รื อระบบเลือกตั ง ส.ส. 11 

6 แนวหน้ำออนไลน์ 'ดร. มำนะ' ทวงค ำพูดนำยกฯ ถ้ำปรำบโกงจริง ต้องล้มแก้ ม.144 และ 

185 ฉบับ พปชร. 

14 

7 แนวหน้ำออนไลน์ พท. รับไม่ได้ถ้ำ 'พปชร.' จะแก้ ม.144,185 ดันบัตรเลือกตั ง 2 ใบใครชนะ 

ได้เป็น รบ. 

15 

8 มติชนออนไลน์ บิ๊กตู่ โชว์หล่อ ค้ำนปรับแก้ ม.144 และ 185 ชี  เป็นหัวใจส ำคัญ

ป้องกันทุจริต 

16 

9 มติชนสุดสัปดำห์
ออนไลน์ 

“ภูมิธรรม” ชี  แก้ไข รธน. ทำงออกพำประเทศสู่แสงสว่ำงท่ำมกลำง

ควำมมืด 

17 

10 ไทยรัฐออนไลน์ "อัครเดช" ชี  บัตรเลือกตั งใบเดียวจ ำกัดสิทธิเสรีภำพประชำชน 19 

11 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ รปช. หนุนแก้ รธน. ระบบกำรเมืองต้องดีขึ น 20 

12 มติชนออนไลน์ ‘ปดิพัทธ์’ ซัด พปชร. ชงแก้ไข รธน. หวังกินรวบเบ็ดเสร็จ  21 

13 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สุทิน' บอก 'พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนปล่อย' ฟรีโหวต ไม่บังคับลงมติ 23 

14 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ถวิล ' ลั่น 'ส.ว . ' พร้อมปิดสวิตซ์ตัว เอง -  ไม่ร่วมเลือกนำยกฯ  

หำกบ้ำนเมืองเป็นประชำธิปไตยจริง 

24 

15 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ “พล.อ.ประวิตร” ชี ไม่ใช่เวลำกดดันให้นำยกฯลำออก 25 

16 มติชนออนไลน์ กมธ. ป.ป.ช. จี ปลัด กต. ประสำน ขอเอกสำรค ำพิพำกษำ ‘ธรรมนัส’ 26 
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บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ เสำไฟ "รำชำเทวะ" 'บ้ำนใหญ่' โมเดล 28 

2 ประชำชำติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เปิดเบื องหลัง ป.ป.ช. ฟัน 4 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน 30 

3 สยำมรัฐออนไลน์ ประตูกำรเมือง ไม่ปิดตำย!? 33 

4 MGR ออนไลน์ แก้ รธน. บัตรเลือกตั งสองใบ ก้ำวไกล - พรรคเล็ก สูญพันธุ์ !? 35 

5 ไทยรัฐออนไลน์ แก้รัฐธรรมนูญให้โกงง่ำยขึ น ? 37 

6 ไทยรัฐออนไลน์ ก ำหนดได้เพียงกติกำ 39 

7 เดลินิวส์ออนไลน์ แก้ รธน. ฉบับฝ่ำยค้ำนหืดขึ นคอ!! 41 

8 ประชำชำติธุรกิจออนไลน์ พลั งประชำรั ฐ  ปรั บทั พผนึ กหั วหน้ ำมุ้ ง  เ จ ำะฐ ำนมวลชน  

เตรียมเลือกตั ง 

43 

9 เดลินิวส์ออนไลน์ ปิดสวิตช์ - ไม่พอ! 45 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เมื่อ รธน. ‘(ไม่) ปรำบโกง’ ช่องโหว่ ‘เสือหิว’ ล่ำงบ ? 47 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รธน. วำระแรก 3 ขั ว “เสียงแตก” ด่ำน ส.ว. ขวำงรื อ “กลไก คสช.” 50 
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วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  หัวหน้ำ 
กองบรรณำธิกำร เป็นประธำนกำรประชุมกองบรรณำธิกำรจัดท ำวำรสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง  
ครั งที่ 3/2564 เพ่ือพิจำรณำคัดเลือกบทควำมที่จะตีพิมพ์ในวำรสำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง ฉบับที่ 2 
ประจ ำปี 2563 และกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดส่งบทควำมเพ่ือตีพิมพ์ในวำรสำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง  
ฉบับที่ 1 ประจ ำปี 2564 โดยมีคณะกองบรรณำธิกำรจัดท ำวำรสำรวิชำกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 
เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 501 ชั น 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั ง 

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง 
เป็นประธำนกำรประชุมกองบรรณำธิกำรจัดท ำวำรสำร  
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23/06/2564 13:22 
ก๊ักอนาคต พปชร. จะร่วมงานเพื่อไทยหรือไม่ 
 

 

 

ท าเนียบ 23 มิ.ย.-“พล.อ.ประวิตร” ย้ าพปชร.ไม่แก้รธน.มาตรา 144 และ 185 ไม่ทราบเลือกตั้งครั้งหน้าจะร่วมงาน
เพื่อไทยหรือไม่  ชี้เป็นเรื่องของอนาคต 
 พลเอกประวิตร วงษ์สุ วรรณ รองนำยกรัฐมนตรี  กล่ ำวถึ งกำรแก้ ไขรั ฐธรรมนูญ โดย ยืนยันว่ ำ  
พรรคพลังประชำรัฐจะไม่มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 144 เกี่ยวกับกำรตรวจสอบงบประมำณ และมำตรำ 185 กำร
แทรกแซ งก้ ำ ว ก่ ำ ย ก ำ รปฎิ บั ติ ร ำ ช ก ำ รซึ่ ง น ำ ย ไพบู ล ย์  นิ ติ ต ะ วั น  ร อ งหั ว หน้ ำพ ร รคพลั ง ป ร ะช ำรั ฐ  
ได้ชี แจงแล้ว โดยจำกนี จะไปปรับแก้ไขร่ำงที่เสนอยื่นไปแล้ว ทั งนี ในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ว่ำแต่ละพรรคก็จะยื่นเสนอ
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของตนเอง แต่แกนน ำพรรคร่วมรัฐบำลจะหำรือเรื่องนี ร่วมกันด้วย ส่วนกำรใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบนั น 
ทำงพรรคพลังประชำรัฐเห็นด้วยกับเรื่องนี   
 ส่วนกำรเลือกตั งครั งหน้ำพรรคพลังประชำรัฐและพรรคเพ่ือไทยจะมีโอกำสได้ร่วมกันจัดตั งรัฐบำลหรือไม่ พล
เอกประวิตร กล่ำวว่ำ เป็นเรื่องของอนำคต ยังไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ และยังไม่ได้คิดในเรื่องนี  และในอนำคตพรรค
พลังประชำรัฐจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งหรือไม่ยังไม่ทรำบเช่นกัน แต่พรรคพลังประชำรัฐ ไม่ใช่พรรคเฉพำะกิจอย่ำง
แน่นอน และในฐำนะหัวหน้ำพรรค มุ่งหวังให้พรรคมีควำมเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว ไม่แตกแยก ท ำให้ประชำชนอยู่ดีกินดี 
ประเทศมีควำมก้ำวหน้ำ.- ส ำนักข่ำวไทย      
  
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-723307  
 
 
  

https://tna.mcot.net/politics-723307
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23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 14:05 น.   
ไม่จบ! เพื่อไทยย้ าปลุกผีฉบับแก้ไขมาตรา 256 
   

 
 

 23 มิ.ย.64 – นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวถึงกรณีที่พรรคเพ่ือไทยท ำหนังสือถึงประธำน
รัฐสภำขอให้ทบทวนกำรบรรจุร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 ว่ำด้วยกำรจัดรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ หลังได้รับชี แจงจำกฝ่ำยกฎหมำยของสภำว่ำ ร่ำงที่พรรคเพ่ือไทยเสนอนั นไม่ใช่ร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมจึงไม่สำมำรถ
บรรจุในวำระได้ ว่ำพรรคเห็นว่ำร่ำงที่ยื่นเป็นร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติม แม้จะเพ่ิมหมวด15/1 แต่ก็เป็นเพียงวิธีกำรจัดท ำ
รัฐธรรมนูญใหม่เท่ำนั น ไม่ได้ต้องกำรยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี 2560 และกำรยื่นร่ำงแก้ไขนี มองว่ำกระบวนกำรจัดท ำ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะท ำได้ก็ต่อเมื่อมีอ ำนำจในรัฐธรรมนูญให้ท ำได้ ซึ่งขณะนี  รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่มีกำรบญัตติใน
เรื่องนี  ดังนั น ยืนยันว่ำ ร่ำงนี เป็นร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งหำกได้วิธีกำรแล้วก็ไปด ำเนินกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 
 นอกจำกนี  ยังอยำกให้ประธำนรัฐสภำทบทวนบรรจุร่ำงดังกล่ำวเข้ำสู่วำระ เพรำะอยำกให้สมำชิกพิจำรณำ
ร่วมกันว่ำจะด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร เพ่ือให้เป็นมติร่วมกัน และเพ่ือให้เป็นสำรตั งต้นในกำรท ำประชำมติ แม้ที่ประชุม
จะผ่ำน พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติแล้วก็ตำม แต่กำรจะขอเสนอท ำประชำมตินั นไม่สำมำรถเป็นมติเดียวกัน
จำกทั งสองสภำ ท ำได้แค่แยกกำรประชุม หำก ส.ส. เห็นด้วย แต่ ส.ว. ไม่เห็นด้วยกับกำรเสนอท ำประชำมติจะท ำให้
ญัตตินั นตกไปทันที จึงเห็นว่ำถ้ำเสนอร่ำงเสนอแก้ไขตำมมำตรำ 256 สู่ที่ประชุมร่วมก็จะเป็นทำงให้ที่ประชุมเห็นพ้อง
ต้องกัน 
 นพ.ชลน่ำนกล่ำวว่ำ  กำรท ำประชำมติต้องท ำอย่ำงน้อย 3 ครั ง ครั งที่ 1 จะเป็นกำรถำมประชำชนว่ำเห็นด้วย
กับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ครั งที่ 2 จะเป็นกำรออกเสียงประชำมติหลังจำกรัฐสภำเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 2560 และครั งที่ 3 จะท ำประชำมติถำมควำมเห็นชอบหลังจำกที่ ส.ส.ร. จัดท ำรัฐธรรมนูญเสร็จ ซึ่งเห็นว่ำ
กำรท ำเช่นนี จะท ำให้เสียงบประมำณโดยใช่เหตุ ดังนั น ควรรวบขั นตอนกำรท ำประชำมติครั งที่ 1 กับครั งที่ 2 ไปพร้อม
กัน เพ่ือช่วยประหยัดงบประมำณได้ถึง 3,000 ล้ำนบำท ขณะเดียวกันกำรที่ยื่นร่ำงแก้ไข มำตรำ 256 นี  เพรำะไม่อยำก
ให้เป็นทำงตันในกำรแก้ไขมำตรำดังกล่ำวในอนำคต ส่วนผลกำรพิจำรณำขึ นอยู่กับที่ประชุมร่วมรัฐสภำ 
 ด้ำนนำยสมคิด เชื อคง ส.ส.อุบลรำชธำนี พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำ  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมำย
หลักของประเทศ แม้กำรด ำเนินกำรจะมีอุปสรรค แต่ยืนยันว่ำ พรรคเพ่ือไทยจะไม่ย่อท้อ และจะเดินหน้ำแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นประชำธิปไตย เพรำะเห็นว่ำรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นจุดอ่อนของกำรบริหำรประเทศ แม้ขั นตอนกำร
ด ำเนินกำรจะล ำบำก ไม่เหมือนกับกำรยึดอ ำนำจที่เข้ำมำและสำมำรถเขียนรัฐธรรมนูญได้เลย แต่ก็เพ่ือไม่ให้ประเทศอยู่
ในวังวน 
 อ้ำงอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107370  
  

https://www.thaipost.net/main/detail/107370


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 

วันที่ 23 มิถุนำยน 2564 - 17:56 น. 
“ค านูน” ชี้ แก้ระบบ ลต. ท าข้อความท่ีให้สิทธิของ ปชช. ในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองหายไป 
 

 
 
“ค านูน” ชี้ แก้ระบบลต. ท าข้อความที่ให้สิทธิของปชช.ในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองหายไป ตัดสินใจแล้วรับร่าง 
4-8-9-10-11-12 นอกนั้น ขอฟังการอภิปรายก่อนตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่ 
 เมื่อเวลำ 17.20 น. วันที่  23 มิถุนำยน ที่รัฐสภำ นำยค ำนูณ สิทธิสมำน ส.ว. อภิปรำยตอนหนึ่งว่ำ  
ในบทบัญญัติที่ว่ำด้วยกำรเพ่ิมเสรีภำพให้ประชำชน แต่ในมำตรำ 45 และ 90 ที่ท ำให้สิทธิ และเสรีภำพของประชำชน
หำยไปด้ วย เช่ นกัน  โดยมำตรำ  45 ท ำ ให้ สิ ทธิ ของประชำชนในฐำนะสมำชิ กพรรคกำร เมื อ งหำย ไป  
จะไม่มีไพรมำรีโหวตอีกต่อไปหำกรัฐธรรมนูญถูกเขียนใหม่ตำมมำตรำ 45 ที่เสนอมำ และมำตรำ 90 เหมือนจะเป็นกำร
แก้ไขเรื่องระบบกำรเลือกตั งเท่ำนั น แต่ข้อควำมที่หำยไปซึ่งเป็นสำระส ำคัญคือ “กำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อต้องให้สมำชิก
ของพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำด้วย โดยต้องค ำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั งจำกภูมิภำคต่ำงๆ และควำมเท่ำ
เทียมกันระหว่ำงชำย และหญิง ข้อควำมนี หำยไป” เพียง 2 มำตรำนี  สิทธิ และเสรีภำพของประชำชนหำยไป 3 ประกำร
ด้วยกัน ตนจึงไม่สบำยใจ และขอตัดสินใจอีกครั งหนึ่งก่อนลงมติในวันพรุ่งนี  (24 มิถุนำยน) แต่ ณ นำทีนี  เพ่ือให้กำร
อภิปรำยจบลงอย่ำงชัดเจนมีร่ำงที่ตนตัดสินใจจะรับแล้วคือร่ำงที่  4 ร่ำงที่ 8 ร่ำงที่ 9 ร่ำงที่ 10 ร่ำงที่ 11 และร่ำงที่ 12 
ส่วนร่ำงอื่นๆ ตนขอตัดสินใจหลังจำกฟังเจ้ำของร่ำง และสมำชิกทุกฝ่ำยได้อภิปรำยต่อไป 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2791930  
  

https://delivery.adnuntius.com/c/ro1Iu_K_3xoFGV93ZSajoREgjrHvpXR-WXivBRjArJwAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLD4OqqPnHWEeBbu6OK4_090oGOFOoXpjckvu_HHxLy1C5fm1kygO1g0eMxa6n5Lyb2QxPYQa_vLYhEJNFqBxq1_zhHoeU-OEwPNtuR2wlWZNFUdsfoBVgsO2QBrvDurLLRGg5Xl_YbxSXUU4nwqbPoEpSWreKusBEE_JsfZKfGHh-8z7NYb-xz4453qAlYFtO_NhQ5bkvTIV9HW3v8e7V9w-Npfa55H9WNYRiU-o6Y4LpvKKLE7W2iSuA53zDvfjeWdKyheXMUAP0Lf-3E7mreDDoRiyeKL1ksp8o4oNd_I-VdO_Rxq-gPHRS1xdlz0rkTubQ5xUFOdE?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FEKHBOPqty
https://delivery.adnuntius.com/c/ro1Iu_K_3xoFGV93ZSajoREgjrHvpXR-WXivBRjArJwAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLD4OqqPnHWEeBbu6OK4_090oGOFOoXpjckvu_HHxLy1C5fm1kygO1g0eMxa6n5Lyb2QxPYQa_vLYhEJNFqBxq1_zhHoeU-OEwPNtuR2wlWZNFUdsfoBVgsO2QBrvDurLLRGg5Xl_YbxSXUU4nwqbPoEpSWreKusBEE_JsfZKfGHh-8z7NYb-xz4453qAlYFtO_NhQ5bkvTIV9HW3v8e7V9w-Npfa55H9WNYRiU-o6Y4LpvKKLE7W2iSuA53zDvfjeWdKyheXMUAP0Lf-3E7mreDDoRiyeKL1ksp8o4oNd_I-VdO_Rxq-gPHRS1xdlz0rkTubQ5xUFOdE?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FEKHBOPqty
https://www.matichon.co.th/politics/news_2791930
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23 มิถุนำยน 2564 
'ส.ว. เฉลิมชัย' จ่อ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ หาก 'ปิดสวิตซ์ ส.ว.' โดยไม่ถามประชาชน 
 

 
 

ส.ว.ยังค้าน แก้มาตรา 144 และมาตรา 185 พร้อมเตรียมแปรญัตติแก้ไข ด้าน "ส.ว.เฉลิมชัย" บอกจะปิดสวิตซ์ 
ส.ว. ต้องท าประชามติถามประชาชน หากไม่ท าจะมีปัญหาส่งศาลรัฐธรรมนูญ 
        ผู้สื่อข่ำวรำยงำนถึงกำรอภิปรำยในที่ประชุมรัฐสภำ วำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 13 ฉบับ โดยใน
ส่วนกำรอภิปรำยของส.ว. นั น ยังแสดงท่ำที ต่อกำรไม่รับหลักกำรของร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีผลกระทบต่อกำร
ตรวจสอบ ปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 
        โดย นำยค ำนูน สิทธิสมำน ส.ว. อภิปรำยว่ำ  ว่ำ ตนจะรับหลักกำร ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ แต่ที่เหลือจะรอ
ฟังกำรชี แจง อย่ำงไรก็ดีตนและส.ว.จ ำนวนหนึ่งเป็นห่วงคือประเด็นมำตรำ 144 กับมำตรำ 185 ที่มีวิวัฒนำกำรป้องกัน
กำรทุจริตงบประมำณแผ่นดินมำตั งแต่รัฐธรรมนูญปี 2521 จนถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่ก ำลังถูกเสนอให้มีกำรแก้ไข
บทลงโทษถูกตัดออกไป โดยอ้ำงว่ำเพ่ือปกป้องเจ้ำหน้ำที่นั น แต่กำรมีบทบัญญัตินี อยู่ก็อำจจะช่วยปกป้องเจ้ำหน้ำที่
ซื่อสัตย์สุจริตได้ และปีนี นำยกฯประกำศให้กำรปรำบปรำมกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ ดังนั นกำรแก้ไขโดยตัดทอน
บทลงโทษออกไปไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เรื่องนี ต้องศึกษำลึกซึ งมำกกว่ำกำรเสนอแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งตนเป็นห่วง
ค่อนข้ำงมำก แม้ว่ำนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะผู้เสนอญัตติ จะขอแก้ไขชั น
กรรมำธิกำร แต่ร่ำงนี มีผู้ร่วมลงชื่อเกิน 100 คน นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ รับปำกจะ
แก้ไข และตนเชื่อในเกียรติ แต่ว่ำเพ่ือนสมำชิกที่ร่วมลงชื่อด้วยเห็นอย่ำงไร จะมำตัดสินวำระที่2 อย่ำงไร ซึ่งร่ำงนี ตนยังไม่ตก
ผลึกที่จะตัดสินรับหลักกำร 
 ขณะที่ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองำม ส.ว. อภิปรำยว่ำ หำกต้องกำรปิดสวิตซ์ ส.ว. ต้องถำมประชำชน เพรำะส.ว.
ท ำหน้ำที่ดังกล่ำว ด้วยกำรท ำประชำมติ หำกยกเลิกบทบำทของส.ว. ร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี เพรำะหำกยกเลิกเองอำจ
เป็นประเด็นที่น ำไปสู่ศำลรัฐธรรมนูญได้ ดังนั นหำกจะท ำประชำมติ ต้องเตรียมค ำถำมไว้ 2 ค ำถำม ทั งกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และกำรยกเลิกอ ำนำจของส.ว.ร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี 
        “กำรแก้ไขมำตรำ 144 ว่ำด้วยกลไก ไม่ให้ส.ส.ส.ว. มีส่วนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้งบประมำณ ผมไม่เห็นด้วย
รวมถึงมำตรำ 185 ดังนั นขอให้ช่วยแปรญัตติ แก้ไขอย่ำให้ประชำชนผิดหวัง และคิดว่ำส.ว.จะไม่ถูกหักหลัง ทั งนี กำร
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แก้ไขมำตรำ 144 และ 185 อย่ำอ้ำงว่ำหลักกำรเขียนไว้และแก้ไขไม่ได้ ต้องช่วยกันหำทำงแก้ไขให้ได้ในอนำคต” พล.อ.
ต.เฉลิมชัย อภิปรำย 
        ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำก่อนหน้ำนั นมีกำรอภิปรำยของ นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.รำชบุรี พรรคประชำธิปัตย์ 
อภิปรำยสนับสนุนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ และพรรคร่วมรัฐบำล นอกจำกนั นยังสนับสนุนกำรแก้ไข 
มำตรำ 144 ที่ห้ำม ส.ส. และ ส.ว. เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมำณ  และส.ส. มีสิทธิแค่ปรับลดงบประมำณ แต่ผลจำกกำร
ท ำงำนพบว่ำ ไม่สำมำรถท ำให้งบประมำณช่วยเหลือประชำชนได้ อย่ำงไรก็ดีตนสนับสนุนให้มีกำรตรวจสอบและปรำบ
ทุจริต แต่งบประมำณนั นควรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นประโยชน์กับประชำชนได้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945076
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23 มิ.ย. 2564-22:12 น. 
แก้รัฐธรรมนูญ: รัฐสภาถกซ้ าปม “ปิดสวิตช์ ส.ว.” รื้อระบบเลือกตั้ง ส.ส. 
 

 
 
 
 

 
กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ เพ่ือพิจำรณำญัตติร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม รวม 13 ฉบับ 
วำระ 1 ขั นรับหลักกำร จะเกิดขึ นระหว่ำงวันที่ 23-24 มิ.ย. นี  โดยแนวร่วม “รำษฎร” เตรียมเดินทำงมำรัฐสภำเพ่ือยื่น
หนังสือแสดงเจตนำรมณ์ว่ำอ ำนำจสูงสุดเป็นของรำษฎร จึงต้องกำรให้จัดท ำร่ำงรัฐธรรมนูญเพื่อรำษฎร 
 นักกิจกรรมกำรเมืองอย่ำงน้อย 5 กลุ่มนัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันปฏิวัติสยำม 24 มิ.ย. ในจ ำนวนนี  แนวร่วมรำ
ษรได้นัดเดินขบวนจำกอนุสำวรีย์ประชำธิปไตยไปยังรัฐสภำ ย่ำนเกียกกำย ระยะทำง 9 กม. 
แนวร่วมรำษฎรได้ประกำศจุดยืนต่อรัฐธรรมนูญไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 และ 2 ต้องแก้ได้ 2) 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมำจำกประชำชน และ 3) รัฐธรรมนูญใหม่ต้องไม่มีกลไกท่ีน ำไปสู่กำรสืบทอดอ ำนำจ 
 นำยสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขำนุกำรประธำนสภำผู้แทนรำษฎร เปิดเผยว่ำ ได้รับทรำบข้อมูลว่ำ  
นำยจตุภัทร์ บุญภัทรรักษำ หรือ ไผ่ ดำวดิน แนวร่วมรำษฎร ได้ประสำนมำยังรัฐสภำล่วงหน้ำ เพ่ือเรียกร้องกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นฉบับภำคประชำชนอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะหำรือเป็นกำรภำยในระหว่ำงตัวแทนผู้เรียกร้อง ตัวแทนวิปฝ่ำย
ค้ำน และตัวแทนวิปรัฐบำล ซึ่งผู้ชุมนุมรับปำกว่ำจะไม่กดดันกำรลงมติญัตติร่ำงแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ จะชุมนุมอย่ำง
สงบสันติ และหลังจำกแสดงเจตจ ำนงต่อรัฐสภำแล้ว ก็จะเคลื่อนขบวนกิจกรรมไปยังสกำยวอล์ก แยกปทุมวัน ต่อไป 
 ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญล็อตนี เสนอโดยพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) 1 ฉบับ พรรคเพ่ือไทย (พท. )  
4 ฉบับ และพรรคร่วมรัฐบำล 3 พรรค 8 ฉบับ โดยมีประเด็นแตกต่ำงหลำกหลำย ทว่ำประเด็นหลักที่นักกำรเมืองให้
ควำมส ำคัญในช่วงครึ่งเทอมหลังของสภำผู้แทนรำษฎรชุดที่ 25 หนีไม่พ้นเรื่องท่ีมำ ส.ส. และที่มำของนำยกรัฐมนตรี 
 พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.), พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และ พท. เห็นตรงกันว่ำให้ใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบเพ่ือเลือก 
ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 คน ซึ่งเคยใช้มำแล้วกับรัฐธรรมนูญ 2540 
 นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พปชร. : ประชำชนมีควำมคุ้นเคย พอใจในกำรใช้สิทธิเลือกตั งบัตร 2 ใบ
มำกกว่ำ ดังนั นเพ่ือค ำนึงถึงประโยชน์ของประชำชน จึงเสนอแก้ไขระบบเลือกตั งตำมรัฐธรรมนูญ 2540 
 นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ปชป. : เหตุผลมิใช่เพ่ือประโยชน์ของพรรคกำรเมืองใด  
แต่เพ่ือให้ประชำชนได้มีเสรีภำพในกำรเลือก ส.ส. มำก 
 นพ. ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พท. : กำรกลับไปใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบ เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 มีจุดประสงค์
ให้พรรคกำรเมืองเข้มแข็ง พรรคใดชนะควรได้เป็นรัฐบำล 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/119056687_1.jpg
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 ขณะที่ พปชร. และ ก.ก. ให้ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมแบบรัฐธรรมนูญ 2560 แต่เปลี่ยนมำใช้บัตรเลือกตั ง 2 
ใบ โดยน ำคะแนนเลือกพรรคมำค ำนวณจ ำนวน ส.ส. แบบบัญชีรำยชื่อ และให้เพ่ิม ส.ส.แบบแบ่งเขตจำก 350 คน เป็น 
400 คน ลด ส.ส.บัญชีรำยชื่อจำก 150 คน เหลือ 100 คน 
มี ส.ว. ไว้ท ำไม 
 ส่วนที่มำของนำยกรัฐมนตรี พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนเสนอให้ตัดอ ำนำจ ส.ว. ในกำรร่วมเลือกนำยกฯ หรือที่ถูกเรียก
ขำนว่ำ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” โดยมี ปชป. และ ภท. ร่วมสนับสนุน ต่ำงจำก พปชร. ที่ยืนกรำนให้อ ำนำจสมำชิกสภำสูง
ดังเดิม 
 นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ก.ก. อภิปรำยตอนหนึ่งว่ำ ประเด็นส ำคัญต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดคือมำตรำ 
272 ยกเลิกอ ำนำจ ส.ว. ในกำรเลือกนำยกฯ เพรำะต้องยอมรับควำมจริงว่ำ ส.ว. ชุดนี  คือกลไกกำรสืบทอดอ ำนำจ 
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ อดีตหัวหน้ำคณะรัฐประหำร ผู้ที่มีควำมชอบธรรมในกำรเลือกนำยกฯ ต้องได้รับมอบอ ำนำจ
จำกประชำชน ซึ่ง ส.ว. ทั งหมดไม่มีควำมชอบธรรมนั น 
 ขณะที่ปฏิกิริยำจำก ส.ว. ที่ถูกรุม “ปิดสวิตช์” นำยวันชัย สอนศิริ บอกว่ำ “สนับสนุน” ส่วนนำยสุรชัย เลี ยง
บุญเลิศชัย ใช้ค ำว่ำ “ไม่ขัดข้อง” ทว่ำพวกเขำได้อภิปรำยกระทบชิ่งไปยังสมำชิกสภำล่ำง 
 นำยวันชัยเห็นว่ำ พรรคกำรเมืองที่เสนอมำ กินอยู่กับปำก อยำกอยู่กับท้อง ท ำทีเรียกร้องประชำธิปไตย เอำดี
ใส่ตัว เอำชั่วใส่ ส.ว. เช่นเดียวกับประเด็นกำรเพ่ิมสิทธิเสรีภำพให้ประชำชนและยุทธศำสตร์ชำติ ถือเป็นเครื่องเคียงของ
กำรเสนอกฎหมำยในครั งนี  ถ้ำจะพูดตำมค ำกลอนของสุนทรภู่ก็ตรงกับบทที่ว่ำ “อันพริกไทยใบชีเหมือนสีกำ ต้องโรย
หน้ำเสียหน่อยให้อร่อยใจ” 
 เขำยังท ำนำยด้วยว่ำ กำรกลับไปใช้ระบบเลือกตั งแบบปี 2540 จะท ำให้พรรคเล็กพรรคน้อยหำยไป พรรคใหญ่
ทุนหนำผงำด ลดบทบำทประชำชน นำยทุนพรรคจะครอบง ำพรรค และธุรกิจกำรเมืองก ำลังจะกลับมำ 
 ส่วนนำยสุรชัยระบุว่ำ ส.ว. เป็นแค่อ ำนำจปลำยทำงในกำรเห็นชอบนำยกฯ แต่ต้นทำงอยู่ที่ ส.ส. เป็นผู้เสนอชื่อ 
ประเด็นทั งหมดที่เสนอเข้ำมำเรื่องสิทธิเสรีภำพประชำชน เชื่อว่ำ ส.ว. เห็นด้วย แต่อย่ำเอำเรื่องสิทธิเสรีภำพเป็นตัว
ประกันไปผูกรวมเรื่องอ่ืน ส.ว. หนักใจในกำรให้ควำมเห็นชอบที่มัดมือชก เอำสิทธิเสรีภำพบังหน้ำ เอำประโยชน์ ส.ส. มำ
ผูกรวมกัน นี่คือควำมจ ำเป็นต้องมี 2 สภำคอยกลั่นกรอง และเป็นค ำตอบว่ำมี ส.ว. ไว้ท ำไม 
ชวนแจงเหตุไม่บรรจุญัตติ ม. 256 
 กำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นรำยมำตรำ เกิดขึ นหลังจำกรัฐสภำลงมติคว่ ำร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไข
เพ่ิมเติมมำตรำ 256 และเพ่ิมหมวด 15/1 ในวำระ 3 เมื่อ 17 มี.ค. ที่ผ่ำนมำ เพ่ือยุติปัญหำกำรตีควำมค ำวินิจฉัยของ
ศำลรัฐธรรมนูญไม่ตรงกัน หลังศำลรัฐธรรมนูญมีมติว่ำรัฐสภำมีอ ำนำจและหน้ำที่จัดท ำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ แต่ต้อง
จัดท ำประชำมติก่อน 
 มำครั งนี  พท. เสนอร่ำงรัฐธรรมนูญ แก้ไขมำตรำ 256 อีกครั ง เพ่ือเปิดทำงตั งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ไป
ยกร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 โดยมี ส.ส. ฝ่ำยค้ำนบำงส่วนลงชื่อสนับสนุน แต่นำยชวน หลีกภัย 
ประธำนสภำ ไม่บรรจุระเบียบวำระให้ โดยอ้ำงถึงมติเอกฉันท์ของฝ่ำยกฎหมำยของรัฐสภำว่ำ มีสำระส ำคัญเหมือนร่ำง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไปแล้วว่ำให้ไปท ำประชำมติก่อน “ถ้ำไปท้ำทำยค ำวินิจฉัยด้วยกำรบรรจุ
ญัตติ ก็เท่ำกับผมท ำผิดรัฐธรรมนูญ” 
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 ในกำรผ่ำนวำระที่ 1 ขั นรับหลักกำร ต้องได้คะแนนเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกทั งหมดเท่ำที่มีอยู่
ของทั งสองสภำ หรือ 367 จำก 733 เสียง (ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้ำที่ได้มี 483 คน ส.ว. มี 250 คน) ในจ ำนวนนี ต้องมี ส.ว. 
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนสมำชิกทั งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภำ หรือ 84 คน 
ประธำนรัฐสภำจะขำนชื่อสมำชิก และให้ลงมติเป็นรำยฉบับ ซึ่งคำดว่ำจะใช้เวลำรำว 6 ชม. ในช่วงลงมติ 
1) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 3 มำตรำ 29, 41, 45, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 144, 
185 และ 270 เสนอโดยนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กับคณะ 
2) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 25, 29, 29/1, 34, 45, 47, 49/1 และ 129 เสนอโดย
นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย (พท.) กับคณะ 
3) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83, 85, 86, 90, 91, 92 และยกเลิกมำตรำ 93 และ 94 
เสนอโดยนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. กับคณะ 
4) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 159 และยกเลิกมำตรำ 272 เสนอโดยนำยสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. กับคณะ 
5) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 6 ยกเลิกมำตรำ 65, แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 142, 162 และ
ยกเลิกมำตรำ 270, 271, 275 และ 279 เสนอโดยนำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พท. กับคณะ 
6) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 65 เสนอโดยนำยอนุทิน ชำญวีรกูล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กับคณะ 
7) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 และมำตรำ 55/1 เสนอโดยนำยอนุทิน ชำญวีรกูล ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ ภท. กับคณะ 
8) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 29, 43, 46 และ 72 เสนอโดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กับคณะ 
9) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 256 เสนอโดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ ปชป. กับคณะ 
10) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 236, 237 เสนอโดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.
บัญชีรำยชื่อ ปชป. กับคณะ 
11) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ ไขเ พ่ิมเติมมำตรำ 159 และยกเลิกมำตรำ 272 เสนอโดย 
นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ปชป. กับคณะ 
12) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 76/1, 76/2, 249, 250, 251, 252, 253, 254 และ
เพ่ิมมำตรำ 250/1 เสนอโดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ปชป. กับคณะ 
13) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83, 91 เสนอโดยนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ ปชป. กับคณะ 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6470382  
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วันพุธ ที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564, 16.46 น. 
 'ดร.มานะ' ทวงค าพูดนายกฯถ้าปราบโกงจริง ต้องล้มแก้ม.144 และ185 ฉบับ พปชร. 
 

 
 
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผย ไม่ไว้ใจพปชร.ยอมแก้ไขมาตรา 144 และ  185 ในชั้นกรรมาธิการขอ
นายกฯออกมาสนับสนุนการคัดค้าน ระบุต้องถอนร่าง หรือตัดถ้อยค าออกทั้งหมด พร้อมจี้ส.ส. และ ส.ว. โหวตไม่
รับให้ข้อเสนอตกไป หว่ันเป็นตราบาปให้กับรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2564  ดร.มำนะ นิมิตรมงคล เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ 
ACT  กล่ำวถึงกรณีที่พรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) โดย นำยไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ  และรองหัวหน้ำพรรค
พลังประชำรัฐ ในฐำนะผู้เสนอร่ำงรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ระบุว่ำ พร้อมจะแก้ไขปรับปรุง
ถ้อยค ำในมำตรำ 144 และมำตรำ 185 เล็กน้อยในชั นกรรมำธิกำร หำกรับหลักกำรในวำระที่ 1 แล้วว่ำ  เป็นเรื่องที่ไว้ใจ
ไม่ได้  เนื่องจำกในชั นกรรมำธิกำรแปรญัตติ อำจมีกำรอ้ำงได้ว่ำไม่สำมำรถแก้ไขให้ผิดไปจำกหลักกำรที่ได้รับรองในวำระ
ที่ 1 แล้ว ดังนั นทำงที่ดี ต้องไม่รับหลักกำรข้อเสนอของพรรคพลังประชำรัฐตั งแต่วำระแรก หรือถ้ำไม่ยอมถอนร่ำง
ข้อเสนอออกไป ก็ขอให้ตัดถ้อยค ำในหลักกำรและเนื อหำทั งหมดที่เกี่ยวกับมำตรำ 144 และ 185 ออกไป มิเช่นนั นก็
ขอให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) และสมำชิกวุฒิสภำ (ส.ว.)โหวตให้ข้อเสนอของพรรคพลังประชำรัฐตกไป เพรำะ
หำกร่ำงรัฐธรรมนูญนี ผ่ำนไปได้ จะกลำยเป็นเรื่องจ ำยอมเลยตำมเลยที่เป็นตรำบำปให้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี ตลอดไป 
 “เพ่ือควำมชัดเจนตำมที่ท่ำนนำยกรัฐมนตรีได้ยืนยันเรื่องกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันเป็นวำระแห่งชำติ ขอให้ท่ำน
นำยกรัฐมนตรีได้ออกมำสนับสนุนกำรเรียกร้องคัดค้ำนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ท ำให้ระบบต่อต้ำนคอร์รัปชันของชำติ
ล้มเหลว ขอฝำกถึงส.ส. ส.ว.ทุกท่ำนที่เป็นข้ำรำชกำร และอดีตข้ำรำชกำรได้ใช้วิจำรณญำณให้มำก เนื่องจำกเคยมี
ประสบกำรณ์เถูกแทรกแซงกดดันจำกนักกำรเมืองมำแล้ว ฉะนั นควรคิดถึงข้ำรำชกำรที่เป็นรุ่นน้อง คิดถึงศักดิ์ศรีใน
วิชำชีพข้ำรำชกำรด้วย ” เลขำธิกำรองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชันฯย  ำปิดท้ำย 
 
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/582427  
  

https://www.naewna.com/politic/582427
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วันพุธ ที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564, 17.32 น. 
พท. รับไม่ได้ถ้า 'พปชร.' จะแก้ ม.144,185 ดันบัตรเลือกตั้ง 2 ใบใครชนะได้เป็นรบ. 
 

 
 
‘เพื่อไทย’ รับไม่ได้ถ้า ‘พปชร.’ ยังจะแก้ม.144,185 วอนเพื่อสมาชิกเปิดใจหนุน 4 ร่างแก้รธน.ฉบับ พท. 
 23 มิ.ย.2564 เมื่อเวลำ 16.00 น.ที่รัฐสภำ ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ เพ่ือพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมที่พรรคกำรเมืองต่ำงๆ เสนอ จ ำนวน 13 ฉบับ นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย อภิปรำยว่ำ ร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั ง 4 ร่ำง ที่พรรคเพ่ือไทยเสนอนั น ร่ำงแรกเพ่ิมสิทธิเสรีภำพประชำชนที่ขำดอยู่ในรัฐธรรมนูญ เช่น 
เพ่ิมสิทธิกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม กำรประกันตัว กำรเพ่ิมสิทธิทำงกำรเมือง โดยเฉพำะสิทธิป้องกันรัฐธรรมนูญ 
ต่อต้ำนรัฐประหำรโดยสันติ 
 นพ.ชลน่ำน กล่ำวต่อว่ำ ร่ำงที่ 2 คือ กำรยกเลิกมำตรำ 65 ว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ขณะนี เขียนมำ 5 
ปี  ไม่ได้อะไร เป็นยุทธศำสตร์กำรเมืองที่ต้องกำรก ำจัดอีกฝ่ำย ร่ำงที่ 3 คือ ที่มำของนำยก รัฐมนตรีและกำรเลือกนำยก
ฯ โดยกำรแก้ให้นำยกฯมำจำกสภำฯ อยู่ในบัญชีพรรคกำรเมือง หรือเป็นส.ส. ไม่ควรเอำคนนอกมำ ที่ส ำคัญไม่ให้ส.ว.เข้ำ
มำเลือกนำยกฯ ให้เลือกตำมบทเฉพำะกำลเพียงครั งเดียวพอแล้ว ไม่ต้องมำเลือกอีกครั งที่สอง ตอนปี 2560 ให้เป็นกำร
เปลี่ยนผ่ำนที่เลวร้ำยลงไปกว่ำเดิม  
 นพ.ชลน่ำน  กล่ำวว่ำ ร่ำงสุดท้ำยคือ โหมดเลือกตั ง ให้กลับไปใช้เหมือนบัตรเลือกตั ง 2 ใบ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 
2540 ที่มีจุดประสงค์ให้พรรคกำรเมืองเข้มแข็ง พรรคใดชนะควรได้เป็นรัฐบำล อยำกให้สมำชิกรัฐสภำเปิดใจให้ร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 4 ร่ำงของพรรคเพื่อไทย  
 "ส่วนเรื่องกำรแก้ไขมำตรำ 144 และ 185 ที่ให้เอำงบประมำณไปใช้ในพื นที่ตัวเอง รวมถึงกำรตัดบทลงโทษ 
ส . ส .  ส . ว .  ที่ ก ร ะท ำ ผิ ด เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม ำ ณ นั น  พ ร ร ค เ พ่ื อ ไ ท ย มี ม ติ ชั ด เ จ น ว่ ำ  ถ้ ำ มี เ รื่ อ ง เ ช่ น นี อ ยู่   
ก็รับไม่ได้" นพ.ชลน่ำน กล่ำว 
  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/582447  
 
  

https://www.naewna.com/politic/582447
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วันที่ 23 มิถุนำยน 2564 - 18:48 น. 
บิ๊กตู่ โชว์หล่อ ค้านปรับแก้ ม.144 และ 185 ชี้ เป็นหัวใจส าคัญป้องกันทุจริต 
 

 
 
“บิ๊กตู่” ค้านปรับแก้ไข รธน.มาตรา 144 และ 185 “ชี้” ถือเป็นหัวใจส าคัญในการป้องกันการทุจริตและปิด
ช่องว่างไม่ให้มีการแทรกแซงการจัดท างบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เมื่อเวลำ 18.05 น. ที่ท ำ เนียบรัฐบำล นำยอนุชำ บูรพชัยศรี  โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
เผย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ยืนยันไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 มำตรำ 144 และ 185 เนื่องจำกบทบัญญัติดังกล่ำวได้วำงหลักกำรส ำคัญ ห้ำมมิให้ ส.ส.
และ ส.ว. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรำยกำรหรือจ ำนวนในรำยกำรของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แต่สำมำรถลด
หรือตัดทอนรำยจ่ำยได้เท่ำนั น ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐธรรมนูญ 2560 
นำยกรัฐมนตรียังเห็นว่ำ กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรในแต่ละจังหวัด ประชำชนในพื นท่ีมีส่วนร่วมเสนอควำมคิดเห็นผ่ำน
กระบวนในส่วนต่ำงๆ ได้ ในส่วนของมำตรำ 185 ที่ระบุว่ำ ส.ส.หรือ ส.ว.ต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกระท ำกำรใดๆ 
อันมีลักษณะที่เป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคกำรเมือง ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมนั น นำยกรัฐมนตรีเห็นว่ำเป็นหลักกำรที่ถูกต้องแล้ว 
 “นำยกรัฐมนตรีได้ติดตำมกำรอภิปรำยแก้ไขรัฐธรรมนูญวำระ 1 ในวันเดียวกันนี  และทรำบว่ำจะมีกำรเสนอขอ
แก้ไข ม.144 และ 185 ดังนั น ในฐำนะนำยกรัฐมนตรีและประชำชนคนหนึ่ง จึงไม่เห็นชอบกับกำรเสนอให้แก้ไขในครั งนี  
เนื่องจำกรัฐธรรมนูญให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ต้องมีควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยทั งทำงตรงทำงอ้อม” นำยอนุชำกล่ำว 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2792115  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/26%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/26%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2792115
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/26%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%88.jpg
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วันพุธที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ.2564 
“ภูมิธรรม” ชี้ แก้ไข รธน. ทางออกพาประเทศสู่แสงสว่างท่ามกลางความมืด 
 

 
 

 วันที่ 23 มิถุนำยน 2564 นำยภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษำหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย และเลขำฯ ผู้น ำฝ่ำยค้ำนใน
สภำผู้แทนรำษฎร ได้ออกมำแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก ำลังพิจำรณำในที่ประชุมรัฐสภำว่ำ 
เดินหน้ำท ำทุกทำงแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 เพ่ือลดทอนอ ำนำจ“ระบบเผด็จกำร” เพ่ิมเติมควำมเป็น “ประชำธิปไตย  
มำถึงวันนี คงไม่ต้องพูดแล้วว่ำ รัฐธรรมนูญ ปี 60 นั นก่อให้เกิดปัญหำมำกมำยอย่ำงไรกับประเทศ เพรำะผลงำนเชิง
ประจักษ์ของรัฐธรรมนูญ คือ ท ำให้ประเทศต้องอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของผู้น ำรัฐบำล และ คณะรัฐมนตรี   
ที่ “ไร้ศักยภำพ” ควำมล้มเหลวในกำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควิด และ เศรษฐกิจ ในวันนี  ที่ท ำให้ผู้คนทั งประเทศ
เห็นแต่ควำมมืดมน ล้วนมำจำก “ควำมไร้ศักยภำพ” ของรัฐบำล หำก “วัคซีน” คือทำงออก ในกำรหยุดกำรระบำดของ
โควิด-19 
 “กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ก็คือทำงออกของประเทศที่จะน ำพำแสงสว่ำงเข้ำมำท่ำมกลำงควำมมืดมน  ในเมื่อ
รัฐธรรมนูญฉบับนี เป็นเครื่องมือของผู้มีอ ำนำจที่ต้องกำรสืบทอดระบบเผด็จกำรได้สร้ำงกลไกปกป้องตนเองไม่ให้สำมำรถ
แก้ไขได้ง่ำย ท ำให้กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ท ำได้ยำกมำก ยกเว้นกำรใช้ก ำลังอ ำนำจ มำล้มล้ำง ซึ่งเป็นกำร
กระท ำ ที่ “ฝ่ำยทหำร” ใช้เป็นวิถีในกำรยึดอ ำนำจไปจำกประชำชนเสมอมำ ดังนั น เรำจึงต้องท ำทุกช่องทำงในกำร
ลดทอนอ ำนำจของ “ระบบเผด็จกำร” และเพ่ิมเติมควำมเป็น “ประชำธิปไตย”เข้ำไปในรัฐธรรมนูญ 
1.กำรแก้รธน.โดยผ่ำนกำรแก้ มำตรำ 256 ที่พรรคเพ่ือไทยน ำเสนอคือกระบวนกำร เปิดทำง ให้มี “กำรแก ้
รธน.ทั งฉบับ “โดยจัดตั ง สสร.ที่มำจำกประชำชน เพ่ือท ำหน้ำที่ จัดท ำ รธน.ใหม่ ถือเป็นกำร ยืนยัน อ ำนำจสถำปนำ
รัฐธรรมนูญ ของประชำชน … 
2.กำรแก้รัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำ ควบคู่ไปกับกำรแก้ไขทั งฉบับ เป็นควำมจ ำเป็นที่ต้องกระท ำควบคู่กันไป 
เพรำะเรำไม่อำจแน่ใจได้เลยว่ำ…”กำรแก้ไขทั งฉบับจะเกิดขึ นได้หรือไม่ หรือเกิดขึ นได้เร็วหรือช้ำ แค่ไหน 
หำกกำรแก้ไขกระท ำได้ไม่ลุล่วง หรือไม่สำมำรถกระท ำได้ 
ไม่ว่ำอุบัติเหตุกำรเมืองใดๆเกิดขี น ตำมกติกำท่ีพวกเขำก ำหนดไว้ 
“เรำ ต้องกลับไปใช้ กติกำที่ฝ่ำยมีอ ำนำจเขียนไว้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อ…ควำมเป็นประชำธิปไตย 

https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/06/394825.jpg
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กำรปลดล็อครัฐธรรมนูญทั งฉบับ และกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรำยมำตรำ 
จึงเป็นเรื่องที่ต้องท ำคู่ขนำนกนัไป 
3.”พลังของประชำชน” ที่ตื่นตัวและส่งเสียงอย่ำงมีพลัง คือปัจจัยหลักของควำมส ำเร็จ ในกำรแก้ไขรธน.ซึ่งต้องเข้ำมำมี
ส่วนร่วมและเกี่ยวข้องด้วย ให้ได้มีส่วนร่วมรับรู้ตั งแต่เริ่มต้น เพรำะ 
“เสียงที่ทรงพลังของประชำชนทั งแผ่นดิน” เป็นหลักประกันเดียวที่จะผลักดันกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้ำวไปสู่
ควำมส ำเร็จ 
สุดท้ำย ขอยืนยันว่ำ 
…รัฐธรรมนูญ ปี 60 คือต้นตอของควำมล้มเหลวทั งปวง 
…รัฐธรรมนูญทั งฉบับต้องเขียนใหม่ 
…รัฐธรรมนูญรำยมำตรำ ก็ต้องแก้ไข 
ประชำชนต้องส่งเสียงที่ทรงพลังแสดงเจตจ ำนงมิให้ผู้มีอ ำนำจ ขัดขวำงกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญ ที่ดี 
…….ต้องเป็นรัฐธรรมนูญ ที่เคำรพสิทธิประชำชน 
และส่งเสริมบทบำทของประชำชนอย่ำงเต็มที่ 
……มิใช่รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมำ..ควบคุมและลดทอนของอ ำนำจประชำชน 
“ท ำทุกช่องทำง เพ่ือลดทอนอ ำนำจเผด็จกำร และคืนควำมเป็นประชำธิปไตยให้เพิ่มมำกขึ น” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_437463  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_437463
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24 มิ.ย. 2564 08:13 น. 
"อัครเดช" ชี้ บัตรเลือกตั้งใบเดียวจ ากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน 
 

 
 

"อัครเดช" ชี้ บัตรเลือกตั้งใบเดียวจ ากัดสิทธิเสรีภาพประชาชน หนุนห้าม ส.ส.-ส.ว.ยุ่งเกี่ยวงบประมาณ แต่ควรแก้ 
ม.144 ให้ ครม.น างบฯที่ปรับลดมาท าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 นำยอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.รำชบุรี พรรคประชำธิปัตย์ อภิปรำยสนับสนุนกำรแก้ไข
รั ฐธรรมนูญเ พ่ิม เติม  มำตรำ 83 ก ำหนดระบบกำร เลือกตั งที่ เปลี่ ยนจำกกำรใช้บัตร ใบเดี ยว  เป็นบัตร  
2 ใบ เพรำะกำรใช้บัตรใบเดียวนั นเป็นกำรจ ำกัดเสรีภำพของประชำชนในกำรเลือกพรรคกำรเมืองที่ชอบ และเลือก ส.ส.
แบบแบ่งเขตที่รัก ดังนั นกำรที่มีกำรแก้ไขให้ใช้บัตร 2 ใบ เพื่อเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และเลือกพรรคกำรเมืองที่ต้องกำร
ให้มำบริหำรประเทศชำตินั นจึงเป็นเรื่องที่ตรงกับเจตนำรมณ์ของประชำชนและสิทธิเสรีภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ใน
กำรที่จะให้มี ส.ส. 2 ระบบ คือ แบบแบ่งเขต และบัญชีรำยชื่อ 
 นำยอัครเดช ยังอภิปรำยกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 144 ที่ห้ำม ส.ส. และ ส.ว. เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมำณ 
เพรำะท่ีผ่ำนมำในรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้มีกำรบัญญัติให้สมำชิกรัฐสภำยุ่งเกี่ยวกับงบประมำณ ซึ่งตนเห็นด้วยที่จะไม่ให้
สมำชิกรัฐสภำยุ่งเกี่ยวกับงบประมำณ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันและเข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบประมำณ ซึ่ง
ปัจจุบันสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถท ำได้เพียงแค่ปรับลดงบประมำณในชั นกรรมำธิกำร แต่ก็มีข้อจ ำกัดที่เกิดขึ นคือ
งบประมำณที่กรรมำธิกำรได้มีกำรปรับลดนั นไม่สำมำรถน ำกลับไปช่วยเหลือประชำชนได้ ซึ่งที่ผ่ำนมำเมื่อกรรมำธิกำร
ปรับลดงบประมำณก็จะปรับลดจำกโครงกำรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติ งบประมำณที่มีกำรปรับ
ลดก็จะน ำไปรวมไว้เป็นก้อนเดียวกัน จึงอยำกเสนอแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีสำมำรถน ำงบประมำณดังกล่ำวมำท ำโครงกำร
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนได้ 
 "ก่อนมีรัฐธรรมนูญปี 2560 ก็สำมำรถแปรญัตติน ำงบประมำณดังกล่ำวมำใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อพ่ีน้องประชำชน แต่พอปี 2560 มีกำรบัญญัติไม่ให้สมำชิกรัฐสภำยุ่งเกี่ยวกับงบประมำณ ผมก็เห็นด้วยที่จะไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับงบประมำณเพ่ือป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน แต่ผมอยำกจะให้มีกำรแก้ ไข โดยให้คณะรัฐมนตรีนั นสำมำรถน ำ
งบประมำณส่วนนี มำท ำโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชำชนได้" นำยอัครเดช กล่ำว. 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2123315?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2123082
https://www.thairath.co.th/news/politic/2123315?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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24/06/2564 09:50 
รปช. หนุนแก้ รธน. ระบบการเมืองต้องดีขึ้น 
 

 
 
กทม.24 มิ.ย.- รปช. ยืนยันจุดยืนพรรค 5 ข้อ หนุนแก้รธน.ระบบการเมืองต้องดีขึ้น ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน ไม่ใช่นักการเมือง 
 นำยเขตรัฐ เหล่ำธรรมทัศน์ โฆษกพรรครวมพลังประชำชำติไทย กล่ำวถึงจุดยืนของพรรครวมพลังประชำชำติ
ไทย (รปช.) ในประเด็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ พรรคมีจุดยืน 5 ข้อ คือ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นประเพณีกำรปกครองประเทศอันนับเนื่องตั งแต่รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรสยำม พ.ศ. 2475 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน จึงให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษเก่ียวกับเนื อหำสำระแห่งบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญที่จะต้องด ำรงเจตนำรมย์ดังกล่ำวนี อย่ำงแท้จริง 
 นำยเขตรัฐ กล่ำวว่ำข้อพิจำรณำของพรรคในประเด็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ นี ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่ อ
ประเทศชำติและประชำชนส่วนใหญ่อย่ำงไร มิใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญตำมควำมต้องกำรของนักกำรเมืองและพรรคกำรเมือง 
อีกทั ง จะต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ระบบกำรเมืองดีขึ น และยกระดับคุณภำพของนักกำรเมืองให้ดีขึ น ไม่ใช่กำรแก้ไขเพ่ิมเติม
เพ่ือให้พรรคกำรเมืองและนักกำรเมืองสำมำรถกลับไปประพฤติปฏิบัติแบบเก่ำๆ เดิมๆ จนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤติทำง
กำรเมืองอย่ำงที่เคยเกิดขึ นในอดีต 
 นำยเขตรัฐ กล่ำวว่ำ รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เปิดโอกำสให้เกิดกำรบิดเบือนกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติ
บัญญัติ และฝ่ำยตุลำกำร คือต้องมีดุลยภำพแห่ง 3 อ ำนำจอธิปไตยของปวงชน และต้องธ ำรงหลักประกันแห่งควำม
ยุติธรรม จริยธรรม หลักธรรมำภิบำล และกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐโดยองค์กรอิสระอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำง
แท้จริง 
 “ผมมีเจตนำรมณ์ที่อยำกจะเชิญชวนให้สมำชิกรัฐสภำทุกท่ำนเเละประชำชนคนไทยทุกคนร่วมกันพิจำรณำ
ญัตติด่วน 13 ร่ำงของกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพร้อมกันด้วยควำมเคำรพทุกควำมคิดเห็นที่อำจจะเหมือนและแตกต่ำงกัน
ออกไป” นำยเขตรัฐ กล่ำว.-ส ำนักข่ำวไทย 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-723910  
  

https://tna.mcot.net/politics-723910
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วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 - 12:07 น. 
 ‘ปดิพัทธ์’ ซัด พปชร. ชงแก้ไข รธน. หวังกินรวบเบ็ดเสร็จ ปลุกสภาให้คว่ าวาระหนึ่ง 
 

 
 
‘ปดิพัทธ์’ ซัด พปชร. ชงแก้ไขรธน.หวังกินรวบเบ็ดเสร็จ ปลุกสภาให้คว่ าวาระหนึ่ง 
 เมื่อเวลำ 10.38 น. นำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) อภิปรำยว่ำ ในกำรอภิปรำย
เมื่อวำนของร่ำงพรรคพลังประชำรัฐเสนอแก้ไขนั นไม่ได้เป็นกำรแก้ไขเงื่อนไขที่บิดเบี ยวเลย เอำข้อดีบำงประกำรมำ
ปกปิดมำตรำที่ส ำคัญ และกลับยิ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของรัฐบำลระบอบของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำไม่ใช่ประชำชน 
โดยเฉพำะในกำรเสนอมำตรำ 144 และมำตรำ 185 และมำบวกกับกำรเสนอแก้ไขกำรเลือกตั งโดยไม่ปิดสวิตซ์ส.ว. จึงดู
ออกไม่ยำกว่ำงำนนี จะกินทั งงบประมำณ กินอ ำนำจในกำรเลือกนำยกฯ เรียกว่ำงำนนี กินรวบเบ็ดเสร็จ 
 สภ ำขอ ง เ ร ำ ลื ม สิ่ ง ที่ ส ำ คั ญ ว่ ำ  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ เ ลื อ กตั ง ด้ ว ย ร ะบบ ใดก็ แ ล้ ว แต่  ส . ว .  250 คน  กกต .  
ศำลรัฐธรรมนูญยังอยู่ ฉะนั นกำรแก้ไขระบบเลือกตั งโดยไม่แก้ไของคำพยพของคสช.ที่ก ำกับและมีผลต่อกำรเลือกตั งนี่
ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นควำมจริงเลย มองว่ำระบบเลือกตั งเรำไม่ควรมำเริ่มต้นคุยกันที่เทคนิค แต่ให้ พูดในหลักกำรใหญ่ๆ 3 
ประกำร คือ 1.ระบบกำรเลือกตั งที่ดีจะต้องสะท้อนเสียงของประชำชนให้มำกที่สุด 2.ต้องสนับสนุนให้มีควำมเป็นธรรม
ของพรรคกำรเมืองทุกพรรค 3.สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เป็นสถำนบันกำรเมืองในระยะยำว เพรำะเช่นนี กำรกลับไปใช้กำร
เลือกตั งแบบรัฐธรรมนูญปี40 แต่ไปสอดไส้รัฐธรรมนูญปี 60 จึงเข้ำใจได้ว่ำ นอกจำกจะต้องกำรกินรวบสภำแห่งนี  เป็น
ภำคต่อกำรกินอ ำนำจผ่ำนละครปำหี่เรียกว่ำแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ นำยปดิพัทธ์ กล่ำว 
 นำยปดิพัทธ์ กล่ำวว่ำ เสนอว่ำเรำสำมำรถท ำกำรเลือกตั งให้ดีกว่ำเดิมได้โดยกำรแก้ไขจุดอ่อน เรียนรู้กำร
เลือกตั งที่ผ่ำนมำว่ำ 20 ปี รัฐธรรมนูญ 40 ออกแบบจำกควำมล้มเหลวของกำรเมืองหลำยด้ำน เรำจึงมีกำรปฏิรูป
กำรเมืองและยังท ำได้ดี หนึ่งในนั นคือกำรเลือกตั งแบบ MMP กำรเลือกตั งแบบคู่ขนำน ใบหนึ่งเลือกส.ส. อีกใบเลือก
พรรค ระบบนี ดีมำกจนเกิดกำรแข่งขันในนโยบำย และเกิดรัฐบำลที่มีเสถียรภำพ ดังนั นแล้วเวลำเรำคิดถึงระบบกำร
เลือกตั งก็ควรจะเป็นระบบที่พำเรำเดินไปข้ำงหน้ำโดยเอำระบบกำรเลือกตั งปี40 มรดกที่ดีเก็บเอำไว้ ฉะนั นโจทย์ที่หนึ่ง
ในกำรออกแบบระบบเลือกตั งเรำต้องหำระบบที่ปิดจุดอ่อนของกำรเลือกตั งของปี40 ให้ได้ สร้ำงระบบเลือกตั งด้วยบัตร
สองใบ หนึ่งเลือกคนที่รัก อีกใบเลือกพรรคที่ชอบให้เป็นส.ส. ส่วนโจทย์ที่สองเรำไม่ได้คิดระบบกำรเลือกตั งแบบ
คณิตศำสตร์อย่ำงเดียว แต่ต้องออกแบบโดยเอำโจทย์ปัญหำของสังคมมำเป็นตัวตั ง โจทย์ของกำรเมืองไทยในวันนี ไม่
เหมือนปี 40 ประเด็นรัฐบำลไม่มีเสถียรภำพและกำรตรวจสอบถ่วงดุลยังส ำคัญอยู่ แต่โจทย์ในปัจจุบันและอนำคตมัน
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ชัดเจนคือกำรต่อสู้กับอ ำนำจเก่ำ อ ำนำจใหญ่ ควำมคิดเก่ำควำมคิดใหม่ ท่ำมกลำงควำมสับสนในกำรเปลี่ยนผ่ำนรัฐสมัย 
ดังนั นระบบกำรเลือกตั งจึงจ ำเป็นต้องตอบโจทย์เอำอ ำนำจเก่ำและอ ำนำจใหม่มำปะทะกันในสภำ 
 ดั งนั น  พรรคก้ำว ไกลจึ งขอเสนอระบบกำรเลื อกตั งแบบ MMP เลือกคนที่ รั ก เลื อกพรรคที่ ชอบ  
เป็นบัตรแบบ 2 ใบ และไม่สำมำรถโกงค ำนวณได้ ทั งนี  ขอเสนอให้สภำปฏิเสธร่ำงของพรรคพลังประชำรัฐที่ส่อเจตนำ
ร้ำยแรงในกำรกินรวบสภำแห่งนี และคว่ ำในวำระที่  1 และควรผลักดันคืนอ ำนำจให้ประชำชน ให้ส.ส.ร. 
ออกแบบกำรเลือกตั งให้พวกเรำมำแข่งกัน และเชื่อม่ันว่ำเมื่อ ส.ส.ร.ท ำหน้ำที่ได้ดี ปรำศจำกกำรแทรกแซงเชื่อว่ำเรำจะมี
กำรเลือกตั งที่ดีกว่ำปี 40 แน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2792880  
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24 มิถุนำยน 2564 
'สุทิน' บอก 'พรรคร่วมฝ่ายค้านปล่อย' ฟรีโหวต ไม่บังคับลงมติแนวเดียวกัน 
 

 
 
"สุทิน" พอใจภาพรวมถกแก้รัฐธรรมนูญ เตรียมคุยพรรคฝ่ายค้าน ทิศทางลงมติ เบื้องต้นไม่บังคับ และจะเคารพ
การตัดสินใจ แย้ม เช็คเสียง ส.ว. ยังมีหวัง ผ่านแก้ระบบเลือกตั้ง 
       นำยสุทิน คลังแสง ส.ส.มหำสำรคำม พรรคเพ่ือไทย ฐำนะประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำนพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน 
(วิปฝ่ำยค้ำน) กล่ำวว่ำตนพอใจภำพรวมกำรอภิปรำยร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน เพรำะกำรประชุม
ด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย ขณะที่กำรประชุมต่อวันที่ 24 มิถุนำยน เวลำของพรรคฝ่ำยค้ำนเหลืออีก 2 ชั่วโมง 
 นำยสุทิน กล่ำวถึงทิศทำงกำรลงมติ ว่ำ   เวลำ 10.00 น. จะมีกำรประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนก่อนลง
มติ โดยมีข้อตกลงเบื องต้นว่ำจะเคำรพซึ่งกันและกัน ไม่บังคับ แต่เชื่อว่ำำ แนวทำงกำรลงมติจะเป็นไปตำมที่ส.ส.พรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนได้ลงชื่อไว้ในญัตติ 
 เมื่อถำมถึงควำมคำดหวังต่อกำรลงมติแก้ไขมำตรำ 272  นำยสุทิน กล่ำวว่ำ มี ส.ว.หลำยคนแสดงออก ว่ำจะ
ยอมเสียสละ และเห็นด้วยที่จะตัดอ ำนำจของตนเอง ดังนั นต้องติดตำมว่ำมีส.ว. ที่คิดลักษณะดังกล่ำวอย่ำงไร อย่ำงไรก็ดี
เป็นเรื่องที่น่ำลุ้น และมีควำมหวัง  
  เมื่อถำมว่ำ หำกเรื่องระบบเลือกตั ง ผ่ำนเพียงฉบับเดียวพอใจหรือไม่ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ไม่พอใจ เพรำะเรำก็
อยำกให้ผ่ำนทุกฉบับ เนื่องจำกได้กลั่นกรองแล้วว่ำมีควำมจ ำเป็นที่ต้องแก้ไข แต่กรณีดังกล่ำวขึ นอยู่กับส.ว. ที่จะชี ขำด
ด้วย โดยขณะนี มีสัญญำณที่เป็นควำมหวังพอสมควร หำกส.ว.มีอิสระในกำรลงมติ 
 เมื่อถำมว่ำ กังวลหรือไม่ที่ผู้ชุมนุมจะมำชุมนุมที่บริเวณหน้ำรัฐสภำ นำยสุทิน กล่ำวว่ำ ไม่กังวล และมองว่ำเป็น
ควำมงดงำมของประชำธิปไตย เพรำะกำรพิจำรณำวำระแบบนี ถ้ำไม่มีผู้ชุมนุมมำถือว่ำผิดปกติ เรำก็รับฟังสิ่งที่ผู้ชุมนุม
พูด ซึ่งเชื่อว่ำจะไม่มีกำรประทะกันเกิดขึ น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945150  
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24 มิถุนำยน 2564 
'ถวิล' ลั่น 'ส.ว.' พร้อมปิดสวิตซ์ตัวเอง - ไม่ร่วมเลือกนายกฯ หากบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยจริง 
 

 
 
ส.ว.ถวิล เปลี่ยนสี ค้านแก้รัฐธรรมนูญ ให้นักการเมืองแทรกแซงข้าราชการ บอกเคยเจอแล้วเจ็บปวด -โดดเดี่ยว 
ลั่นกลางสภาฯ ส.ว. พร้อมปิดสวิตซ์ตัวเอง พร้อมย้ าหากเป็นประชาธิปไตยจริง ส.ว. ไม่ควรร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี 
       นำยถวิล เปลี่ยนสี ส.ว. อภิปรำยในที่ประชุมร่วมรัฐสภำ วำระพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรมนูญ 13 ฉบับต่อเนื่องเป็น
วันที่สอง ว่ำ ตนรับไม่ได้ ที่จะแก้ไข มำตรำ 144 และ มำตรำ185 เพรำะนักกำรเมืองไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับข้ำรำชกำร เพรำะ
ข้ำรำชกำรไม่ใช่พนักงำนบริษัท ดังนั นควรข้ำรำชกำรท ำงำน และเป็นไปด้วยระบบคุณธรรม ไม่มีกำรแทรกแซง ที่ผ่ำนมำ
แม้มีบทลงโทษนักกำรเมืองที่แทรกแซง แต่ส ำหรับตนคือควำมเจ็บปวด และโดดเดี่ ยว ส่วนกรณีที่เสนอให้ปิดสวิตซ์ส.ว. 
นั น ขอให้พูดคุยด้วยเหตุผล อย่ำพูดเอำมันส์ และตนขอกระซิบเบำๆ ว่ำ ส.ว. ปิดสวิตซ์ตัวเองได้  
  “ตอนเลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็น นำยกรัฐมนตรี นั น เป็นไปด้วยเสียงส.ส. ไม่ใช่เสียง ของส.ว. แบบ
นี เนื อไม่ได้กิน หลังไม่ได้รองนั่งกลับโดนด่ำฟรี ผมยอมรับว่ำ ส.ว.ไม่ได้มำจำกประชำชน กำรเห็นชอบนำยกรัฐมนตรี นั น
ไม่เป็นประชำธิปไตย หำกเป็นสถำนกำรณ์ที่ปกติไม่ควรมี ดังนั นขอให้ตั งสติ พิจำรณำให้เป็นธรรม ใจกว้ำง ว่ำ ควำมจริง
เป็นประชำธิปไตยจริงหรือไม่ ตำมหลักกำรท่ีสวยหรูหรือไม่ ที่ผ่ำนมำบ้ำนเมืองมืดมน ไม่ใช่ฝีมือพวกผม แต่มีกลุ่มที่อำศัย
ประชำธิปไตยบังหน้ำ โกงกิน คอร์รัปชั่น ท ำบ้ำนเมืองเสียหำย และเสนอกฎหมำยนิรโทษกรรมเพ่ือท ำลำยระบบนิติรัฐ 
นิติธรรม จนมีผู้ประท้วงจ ำนวนมำก ผมยอมรับว่ำมีนักกำรเมืองที่ดี แต่มีไม่พอต้ำนทำนคนไม่ดี ดังนั นบทเฉพำะกำล จึง
เขียนให้มีส.ว. เพื่อเลือกนำยกรัฐมนตรี”  นำยถวิล อภิปรำย. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945173  
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23/06/2564 13:12 
“พล.อ.ประวิตร” ชี้ไม่ใช่เวลากดดันให้นายกฯลาออก 
 

 
 
ท าเนียบ 23 มิ.ย.-“พล.อ.ประวิตร” ห่วงชุมนุม 24 มิ.ย.นี้ ขออย่าเข้าร่วมหว่ันเสี่ยงแพร่โควิด-19 ชี้ไม่ใช่เวลามา
กดดันให้นายกฯลาออก 
 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวถึงกำรชุมนุมวันที่ 24 มิ.ย.นี ของหลำยกลุ่มกำรเมือง ว่ำ 
มีควำมเป็นห่วง และขอร้องไม่อยำกให้มีกำรเข้ำร่วมชุมนุม เพรำะจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด -19 ขณะนี ที่มี
ตัวเลขผู้ติดเชื อจ ำนวนมำก หำกมีกำรชุมนุมอำจเสี่ยงคิดเชื อได้ โดยฝำกให้สื่อมวลชนช่วยกันท ำควำมเข้ำใจกับผู้ชุมนุม
ด้วย ส่วนมำตรกำรดูแลควำมเรียบร้อยจะมีกำรสกัดกั นเส้นทำงกำรชุมนุมหรือไม่นั น เป็นเรื่องของเจ้ำหน้ำที่ที่จะดูแล 
แต่เห็นว่ำไม่สมควรที่จะปักหลักชุมนุมค้ำงคืน เพรำะโควิด-19 ยังระบำดหนัก 
 ขณะเดียวกันเห็นว่ำสถำนกำรณ์ขณะนี ไม่ใช่ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรมำชุมนุมกดดันให้นำยกรัฐมนตรีลำออก
จำกต ำแหน่ง เพรำะบ้ำนเมืองยังสงบดี และนำยกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินหน้ำท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่วนแกนน ำผู้ชุมนุมที่ยัง
มีคดีติดตัว จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนค ำสั่งของศำลหรือไม่นั น พลเอกประวิตร กล่ำวว่ำ จะมีควำมผิดหรือไม่ให้ว่ำไปตำม
กฏหมำย.- ส ำนักข่ำวไทย    
    
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-723295  
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วันที่ 23 มิถุนำยน 2564 - 13:29 น. 
กมธ.ป.ป.ช. จี้ปลัด กต. ประสานสถานทูตออสเตรเลีย ขอเอกสารค าพิพากษา ‘ธรรมนัส’ 
 

 
 
กมธ.ป.ป.ช. จี้ปลัดกระทรวงต่างประเทศด าเนินการส่งเรื่องประสานสถานทูตออสเตรเลีย ขอเอกสาร  
ค าพิพากษา “ธรรมนัส” ย้ าจะตรวจสอบเพื่อวางบรรทัดฐานกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นมาตรฐานสากล 
 เมื่อเวลำ 12.00 น. วันที่ 23 มิถุนำยน ที่รัฐสภำ นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) 
ในฐำนะโฆษกคณะกรรมำธิกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบ (กมธ .ป.ป.ช . )  
สภำผู้แทนรำษฎร แถลงผลควำมคืบหน้ำกรณีกำรสอบจริยธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ว่ำ เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อและหัวหน้ำพรรค
เสรีรวมไทย (สร.) ได้ไปยื่นด ำเนินคดีที่กองบัญชำกำรปรำบปรำมยำเสพติด เพ่ือขอให้มีกำรด ำเนินคดีต่อเนื่องจำกอำยุ
ควำมยังไม่ถึง 30 ปี โดยใช้ข้อมูลจำกที่อนุฯ กมธ.ได้ตรวจสอบ อีกทั งในเรื่องนี ได้มีกำรพิจำรณำค ำพิพำกษำของศำล
รัฐธรรมนูญที่ได้ขอให้ปลัดกระทรวงต่ำงประเทศด ำเนินงำนในช่องทำงทำงกำรทูตขอส ำเนำศำลแขวงและศำลอุทธรณ์รัฐ
นิวเซำท์เวลล์ แต่ปลัดกระทรวงต่ำงประเทศตอบว่ำไม่มีรำยละเอียดไว้ในครอบครอง เมื่อตอบเช่นนั นศำลรัฐธรรมนูญก็
ได้ตัดพยำนในส่วนนี ทิ งแล้ววินิจฉัยทั งที่เป็นเรื่องส ำคัญ 
 “ปลัดกระทรวงต่ำงประเทศได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบหรือไม่ ตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีของศำลรัฐธรรมนูญ 
เป็นเรื่องของระบบไต่สวนที่เป็นระบบที่ศำลมีหน้ำที่แสวงหำข้อเท็จจริงเอง ไม่เหมือนกระบวนกำรกล่ำวหำในศำล
ยุติธรรมที่มีโจทก์และจ ำเลย คดีปลัดกระทรวงต่ำงประเทศไม่ยอมส่งจึงมีข้อสงสัยว่ำปลัดกระทรวงต่ำงประเทศได้ปฏิบัติ
หน้ำที่หรือไม่ เรื่องนี ไม่มีในส ำนวนพิพำกษำ โดยในวันนี กมธ.ได้มีมติเชิญปลัดกระทรวงต่ำงประเทศทั ง 2 คนมำชี แจง 
ตั งแต่ปลัดกระทรวงต่ำงประเทศในปี 2540 ที่ได้เดินทำงกลับมำจำกประเทศออสเตรเลียว่ำได้ส่งหนังสืออะไรบ้ำงไปยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) และปลัดกระทรวงต่ำงประเทศคนปัจจุบันเข้ำมำให้
ข้อมูล” นำยธีรัจชัย กล่ำว 
 นำยธีรัจชัย กล่ำวต่อว่ำ กมธ.ป.ป.ช.ยังได้ท ำเรื่องไปยังเอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจ ำประเทศไทย เพ่ือ
ขอให้ทำงออสเตรเลียช่วยประสำนขอส ำเนำค ำพิพำกษำและเอกสำรต่ำงๆ แล้ว โดยสถำนรำชทูตออสเตรเลียได้ยินดีจะ
ช่ ว ย ป ร ะ ส ำ น ข อ ข้ อ มู ล ทุ ก อ ย่ ำ ง ใ ห้  แ ต่ เ พ่ื อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท ำ ง อ อ ส เ ต ร เ ลี ย  
จึงขอให้ทำงกมธ.ท ำเรื่องผ่ำนกระทรวงต่ำงประเทศไปยังสถำนทูตไทยประจ ำกรุงเทมเปอรำเท่ำนั น 
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 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำทำงออสเตรเลียไม่มีปัญหำในกำรให้ข้อมูลอย่ำงไรเลย แต่เหตุใดกระทรวงต่ำงประเทศจึงไม่
ด ำเนินกำร จึงขอให้กระทรวงต่ำงประเทศด ำเนินกำรเรื่องนี ด้วย และทำงกมธ.จะเรียกปลัดกระทรวงต่ำงประเทศมำถำม 
เพ่ือให้เรื่องนี คืบหน้ำจริงๆ โดยในวันนี กมธ.ได้เชิญเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) มำให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมำตรฐำนจริยธรรมของร.อ.ธรรมนัส ซึ่งได้ส่งรองเลขำธิกำรฯ มำแทน 
 ทั งนี  หำกปลัดกระทรวงต่ำงประเทศท ำผิดสำมำรถร้องเรียนป.ป.ช.ได้ และมำตรฐำนจริยธรรมของนักกำรเมือง
ในขณะที่ด ำรงต ำแหน่งแล้ว ถ้ำมีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบสำมำรถด ำเนินคดีร้องเรียนกับป.ป.ช.ได้ หำกศำล
รัฐธรรมนูญละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ เข้ำองค์ประกอบกฎหมำยโดยไม่ใช่เรื่องดุลพินิจของศำลก็สำมำรถร้องเรียนต่อ 
ป.ป.ช.ได้ ดังนั นในทั ง 3 เรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่องที่กมธ.ป.ป.ช.พยำยำมจะสอบโดยที่ไม่มีธง หำกมีอะไรที่เข้ำข่ำยก็จะ
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป กมธ.จะตรวจสอบเพ่ือวำงบรรทัดฐำนของกระบวนกำรยุติธรรม กระบวนกำรตรวจสอบ
ประพฤติมิชอบให้เป็นมำตรฐำนสำกล ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติว่ำใครเป็นใคร ไม่มีกำรช่วยเหลือใครทั งสิ น 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2791027  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2791027


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 

23 มิถุนำยน 2564 - 11:32 น. 
เสาไฟ "ราชาเทวะ" 'บ้านใหญ'่ โมเดล 
 

 
 
เสาไฟกินรี "อบต.ราชาเทวะ" ยังเดินหน้าต่อ เพราะเป็นเรื่องวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นอุปถัมภ์  
 ส ำนักข่ำวหลำยแห่ง เกำะติดประเด็น “เสำไฟฟ้ำ” รูปประติมำกรรมต่ำงๆ กับควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี อยู่ที่  อบต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี จ.
สมุทรปรำกำร 
  เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2564 สภำ อบต.รำชำเทวะ อนุมัติจ่ำยงบสะสม 68.4 ล้ำนบำท เพ่ือจัดซื อเสำไฟกินรีเพ่ิมอีก 
720 ต้น โดยมีผู้เห็นชอบ 15 คน ไม่เห็นชอบ 5 คน และงดออกเสียง 4 คน  
 ข่ำวท้องถิ่นชิ นนี  มีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์มำกมำย คล้ำยกับว่ำ สภำ อบต.รำชำเทวะ ไม่ฟังกระแสสังคม ไม่อนำทร
ร้อนใจใดๆเลย 
 ทรงชัย นกขมิ น นำยก อบต.รำชำเทวะ ชี แจงว่ำ กำรติดตั งเสำไฟกินรี 720 ต้น จะไม่ซ  ำจุดเดิม บำงจุดไม่มีเสำ
เลยสักต้น เลยมำขอให้บรรจุเสำไฟกินรีในแผน เพ่ือขอสภำใช้เงิน 
 “ควำมต้องกำรของประชำชน กับเสียงคัดค้ำนที่เยอะอยู่แล้ว ควำมต้องกำรของประชำชนในต ำบลนี มัน
มำกกว่ำเสียงคัดค้ำนที่ อ่ืน คนที่คัดค้ำนไม่ได้อยู่ในต ำบลนี  ถ้ำคนต ำบลนี คัดค้ำนไม่มีทำงที่โครงกำรนี จะเกิดขึ นได้ 
โครงกำรมำจำกควำมต้องกำรของคนในพื นที่ ที่เขำต้องกำรจะมีเสำไฟกินรี” 
 นำยก อบต.รำชำเทวะ กล่ำวเสริมว่ำ ต.รำชำเทวะ มี 15 หมู่บ้ำน โดยเสำไฟกินรี 720 ต้น จะกระจำยไป 11 
หมู่บ้ำน และมี 4 หมู่บ้ำนที่ไม่เอำ 
 ภำพสะท้อนจำก อบต.รำชำเทวะ ก็เหมือนเป็นตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ยังเป็นวัฒนธรรม
กำรเมืองท้องถิ่นอุปถัมภ์ หรือเรียกกันง่ำยๆว่ำ “กำรเมืองบ้ำนใหญ่”  
 กำรเมืองบ้ำนใหญ่ จะเน้นกำรเอำใจใส่ทุกข์สุขชำวบ้ำนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เรียกว่ำดูแลตั งแต่เกิด
ไปจนถึงเสียชีวิต ดังนั น นักกำรเมืองท้องถิ่นจึงไม่ใส่ใจเสียงสะท้อนจำกนอกพื นที่  
 ต านานเสาไฟกินรี 
 เมื่อไม่นำนมำนี  ทรงชัย นกขมิ น นำยก อบต.รำชำเทวะ ตั งโต๊ะแถลงข่ำวว่ำ รำยได้ของ อบต.รำชำเทวะ มีรำยได้
มำกกว่ำ 400 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่ง 200 ล้ำน ถูกแบ่งส ำหรับพัฒนำพื นที่  
 ในแต่ละปีจะมีคณะกรรมกำรจัดท ำแผน ไปลงพื นที่ท ำประชำมติของชำวบ้ำน ว่ำมีควำมต้องกำรพัฒนำด้ำนใด 
โดยชำวบ้ำนเสนอมำ 2 เรื่องคือ ถนนคอนกรีต กับเสำไฟฟ้ำ แต่ด้วยงบประมำณท่ีมีจ ำกัด จึงท ำเสำไฟฟ้ำก่อน 
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 3 เดือนที่ผ่ำนมำ ปปช.จังหวัดและภำค เคยเรียกนำยกฯทรงชัย ไปสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับเสำไฟกินรี  ซึ่งตนก็
ชี แจงทุกอย่ำง มีควำมโปร่งใส มีที่ไปที่มำอย่ำงชัดเจน  
 จำกควำมต้องกำรของชำวบ้ำน ก็น ำเรื่องเข้ำสู่คณะกรรมกำรแผนของโครงกำร มีกำรออกแบบเสำไฟฟ้ำ และ
เสนอมำที่ นำยก อบต. ซึ่งรำคำกลำงของเสำไฟกินรี อยู่ที่ต้นละ 95,000 บำท ส่วนบริษัทที่ได้จัดท ำก็มำจำกกำร e-
bidding อบต.ไม่เคยปิดกั นบริษัทไหน ก็เปิดให้มำแข่งขันกัน แต่ถำมว่ำ ท ำไมบริษัทนี ได้อยู่รำยเดียว ตนไม่ทรำบ เพรำะ
เขำไปแข่งขันกันเอง 
 ท ำไมต้องเป็นเสำไฟกินรี นำยกฯทรงชัย ตอบว่ำ อยำกปรับภูมิทัศน์ ต.รำชำเทวะ ให้สอดคล้องกับสนำมบิน
สุวรรณภูมิ แขกบ้ำนแขกเมืองมำ เขำจะชื่นชมประเทศไทย 
 อย่ ำงที่ รู้ กัน  อบต .รำชำ เทวะ จัด เป็น  อบต .มีลั กษณะพิ เศษ เพรำะพื นที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ   
เกือบครึ่งหนึ่งอยู่เขตกำรปกครองของ อบต.รำชำเทวะ 
 
ต านานบ่อขยะ 
 เกือบ 20 ปีที่แล้ว ต.รำชำเทวะ ตกเป็นข่ำวใหญ่โด่งดังไปทั งประเทศ กรณีควำมขัดแย้งระหว่ำงชำวบ้ำนกับผู้มี
อิทธิพลในพื นท่ี เรื่องบ่อฝังกลบขยะ 200 ไร่ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวลรบกวนชำวบ้ำนหมู่ 14 ถ.กิ่งแก้ว ต.รำชำเทวะ อ.
บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร  
 สืบเนื่องจำกกรุงเทพมหำนคร ได้ว่ำจ้ำงภำคเอกชนให้ขนย้ำยและก ำจัดท ำลำยขยะมูลฝอยจำกโรงก ำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช ตั งแต่ ก.ค.2543-ก.ค.2547 วงเงิน 780 ล้ำนบำท ภำยใต้เงื่อนไขว่ำ ต้องฝังกลบขยะวันต่อวันไม่ให้มีขยะเหลือ
ตกค้ำง และต้องใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่นเพ่ือขจัดกลิ่น 
  แต่ข้อเท็จจริงกลับมีกลิ่นและฝูงแมลงวันคุกคำมผู้อำศัยกว่ำ 2,000 คนที่อยู่ใกล้เคียง จนต้องออกมำเคลื่อนไหว
คัดค้ำน และพบควำมไม่ชอบมำพำกลของโครงกำรดังกล่ำวหลำยประเด็น 
  ควำมขัดแย้งในพื นที่รุนแรงขึ น เมื่อเกิดเหตุลอบยิงแกนน ำชำวบ้ำนเสียชีวิตในร้ำนขำยของช ำ เมื่อ 26 มิ.ย.2544 
เวลำต่อมำ ต ำรวจได้จับกุมนักกำรเมืองท้องถิ่น ในข้อหำจ้ำงวำนฆ่ำ และมีกำรด ำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้ 
 ปัจจุบัน ภำคเอกชนได้แก้ปัญหำเรื่องกลิ่นขยะ และด ำเนินกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกก๊ำซในหลุมฝังกลบขยะมูล
ฝอยรำชำเทวะ จ.สมุทรปรำกำร พื นที่ฝังกลบ 50 ไร่ ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 1 เมกกะวัตต์ ส่งจ ำหน่ำยเข้ำสู่ระบบของกำร
ไฟฟ้ำนครหลวง ตั งแต่ปี 2549 
 ปีนั น ทรงชัย นกขมิ น ด ำรงต ำแหน่งประธำนสภำ อบต.รำชำเทวะ และในปีนี  ทรงชัย เป็นนำยก อบต.รำชำเท
วะ ก็โด่งดังจำกข่ำวเสำไฟกินรี 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/471484  
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เปิดเบื้องหลัง ป.ป.ช. ฟัน 4 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน  
 กรณี “4 ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน” ในกำรลงมติร่ำงพ.ร.บ. งบประมำณ 2563 และร่ำงพ.ร.บ. เหรียญรำชรุจิ 
รัชกำลที่ 10 และ ถูกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) มีมติชี มูลเมื่อวันที่  8 มิ.ย.2564 
ที่ผ่ำนมำ 
 ขณะนี เรื่องอยู่ระหว่ำงป.ป.ช.ด ำเนินกำรจัดส่งส ำนวนให้อัยกำรพิจำรณำสั่งฟ้อง และกรณีผิดจริยธรรมร้ำยแรง 
ป.ป.ช.จะฟ้องศำลฎีกำนักกำรเมืองโดยตรงเอง  4 ส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล ที่ถูกป.ป.ช.ชี มูล แต่ละคนมีพฤติกำรณ์อย่ำงไรบ้ำง
นั น ไปดูกันเลย 
เริ่มจำก ฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 
 นำยฉลอง ชี แจงแก้ข้อกล่ำวหำว่ำ วันที่ 10 ม.ค.63 เวลำ 19.30 น. ออกจำกรัฐสภำไปสนำมบิน 
ดอนเมือง รอบเวลำบิน 20.50 น. เ พ่ือไป อ.หำดใหญ่  จ.สงขลำ วันที่  11 ม.ค.ไปร่วมงำนศพญำติ  และ  
เป็นประธำนจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ตำมก ำหนดนัดล่วงหน้ำ เข้ำใจโดยสุจริตว่ำกำรประชุมอย่ำงช้ำจะเสร็จสิ นใน วันที่ 
10 ม.ค. และ หลงลืมบัตรลงคะแนนไว้ที่รัฐสภำและกลับกทม.ในช่วงบ่ำยวันที่ 13 ม.ค. 
 ป.ป.ช.พิเครำะห์พยำนหลักฐำนแล้วเห็นว่ำ นำยฉลอง ชี แจงรับว่ำ วันที่ 10 ม.ค.63 ไม่อยู่ในที่ประชุมสภำฯ โดย
เวลำ 19.30 น. ออกจำกรัฐสภำเดินทำงไปสนำมบินดอนเมือง และเวลำที่แน่ชัดตำม พยำนหลักฐำนคือ เวลำรอบบิน
เที่ยว 20.50-22.15 น. จึงฟังว่ำ นำยฉลอง ไม่อยู่ในที่ประชุมสภำฯ ตั งแต่วันที่ 10 ม.ค. เวลำ 20.50น. ถึงวันที่ 11 ม.ค.
3 เ ว ล ำ  17.41 น .  อั น เ ป็ น เ ว ล ำ เ ลิ ก ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ ก ลั บ ก ท ม . ช่ ว ง บ่ ำ ย วั น ที่  13 ม . ค .   
 โดยเวลำที่ไม่อยู่ในห้องประชุม นำยฉลอง อยู่ที่สนำมบินดอนเมือง สนำมบินหำดใหญ่ และ จ.พัทลุง รับฟังไม่ได้ว่ำ ลืม
บัตรลงคะแนนไว้ในช่องเสียบบัตรเพรำะรีบมำงำนศพญำติ และร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติในพื นที่ 
รำยที่ 2 นำงนำที รัชกิจประกำร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
 นำงนำที ชี แจงแก้ข้อกล่ำวหำว่ำ มีกำรนัดประชุมวันที่ 8-9 ม.ค.63 เพ่ือพิจำรณำร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณ แต่
ก่ อ น มี ห นั ง สื อ นั ด ป ร ะ ชุ ม  มี นั ด ห ม ำ ย ล่ ว ง ห น้ ำ เ ดิ น ท ำ ง ไ ป ป ร ะ เ ท ศ จี น  ช่ ว ง วั น ที่  11-15 ม . ค . 63  
ได้ลงชื่อเข้ำประชุมตั งแต่ 8 ม.ค.63 และทรำบว่ำจะขยำยเวลำประชุมไปถึงวันที่ 10 ม.ค. 63 ในช่วงก่อนเที่ยงน่ำจะเสร็จ 
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เข้ำใจโดยสุจริตว่ำจะเสร็จกำรประชุมไม่เกินวันที่ 10 ม.ค.63 จึงไม่ยกเลิกก ำหนดกำรไปต่ำงประเทศ แต่ต่อมำ 11 ม.ค.
63 ในช่วงกำรประชุมสภำฯ ได้แสดงตนในตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติจนถึงมำตรำ 42 ในเวลำ 13.42 น. 
 และเร่งรีบเดินทำงจำกรัฐสภำไปสนำมบินสุวรรณภูมิ เดินทำงไปประเทศจีน แต่อำรมณ์เร่งรีบ เร่งร้อนจึงไม่ได้
น ำบัตรลงคะแนนไปด้วย หลงลืมไว้ที่ลงคะแนน ไม่ได้ฝำกบัตรลงคะแนนไว้ให้ส.ส.คนอ่ืนลงมติแทน และไม่ทรำบได้ว่ำมี
ส.ส.คนใดลงมติแทน 
 ป.ป.ช.พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ ค ำชี แจงสอดรับกับข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรไต่สวนว่ำ นำงนำที ไม่อยู่ในที่ประชุม
ตั ง แ ต่  วั นที่  11 ม . ค . 63 ส่ ว น เ ว ล ำที่ น ำ งน ำที  อ้ ำ ง ว่ ำ ออกจ ำกรั ฐ สภ ำหลั ง มติ ม ำ ต ร ำ  42 ไ ปแล้ วนั น  
วันและเวลำที่นำงนำที ไม่อยู่ในที่ประชุม แต่พบว่ำแสดงตนลงมติในร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณ วำระ 2 และ 3 ข้อเท็จจริงรับ
ฟังได้ว่ำ นำงนำที ไม่อยู่ในห้องประชุม แต่กลับมีกำรลงมติในบำงมำตรำนั น เป็นกำรกระท ำโดยมิชอบ 
ส่วนรำยที่ 3 นำยภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย 
 นำยภูมิศิษฏ์ ชี แจงแก้ข้อหำว่ำ  ทรำบล่วงหน้ำ 7 วันว่ำจะมีประชุมสภำฯ วันที่ 8-9 ม.ค.63 จึงวำงก ำหนดกำร
ในพื นที่ล่วงหน้ำ เพรำะเข้ำใจโดยสุจริตว่ำกำรประชุมจะเสร็จสิ นอย่ำงช้ำในวันที่ 10 ม.ค.63 และจองตั๋วล่วงหน้ำไว้แล้ว 
แ ล ะ ช่ ว ง ที่ ม ำ ป ร ะ ชุ ม ท ร ำ บ ว่ ำ อ ำ จ ข ย ำ ย เ ว ล ำ ไ ป ถึ ง  10 ม . ค . ก่ อ น เ ว ล ำ 12.00น .  
กำรประชุมน่ำจะเสร็จสิ น 10 ม.ค. ไปสนำมบินดอนเมือง รอบเวลำบิน 20.50น. เพ่ือไป อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ โดยจอง
เที่ยวบินสุดท้ำย 
 แต่กังวลใจว่ำจะกลับพื นที่ไปงำนวันเด็กแห่งชำติหรือไม่ เพรำะยังมีกำรประชุมสภำฯ ต่อเนื่อง และรับข่ ำวว่ำ 
ประธำนสภำฯ จะเลื่อนประชุมเพ่ือให้ส.ส.ลงพื นที่ไปร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติ ตนจึงเดินทำงออกจำกรัฐสภำในช่วงค่ ำ
วันที่ 10 ม.ค. และเมื่อเข้ำถึงที่พัก ทรำบข่ำวว่ำ ประธำนสภำฯ ไม่เลื่อนกำรประชุม ท ำให้ไม่สบำยใจ จึงตัดสินใจไม่ไป
ร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติ 
 เวลำ 05.00 น.วันที่ 11 ม.ค. ออกจำกที่พักไปขึ นเครื่องบินเที่ยวเช้ำสุดที่สนำมบินหำดใหญ่ เตรียมกลับกทม. 
แต่ได้เที่ยวบิน 09.25 น. เมื่อถึงสนำมบินดอนเมือง รีบเดินทำงไปร่วมประชุมที่รัฐสภำ 
 วันที่ 10 ม.ค. หลงลืมบัตรลงคะแนนไว้ในช่องเสียบบัตรลงคะแนนใดไม่แน่ชัด และกำรประชุมใช้ เวลำยำวนำน 
ท ำให้พักผ่อนน้อยประกอบกับอำกำรป่วยซึ่งไม่รู้มำก่อนและไม่ได้ตรวจ แต่รู้สึกร่ำงกำยไม่แข็งแรงตั งแต่ช่วงต้นปี 63 
และมีอำกำรมำตลอด จึงไปรักษำตัวที่รพ.พัทลุง ในช่วงวันที่ 2-10 พ.ค.63 พบว่ำ เป็นโรคเบำหวำน น  ำตำลในเลือดสูง 
ท ำให้เกิดอำกำรทำงระบบประสำท หอบหืด และรักษำตัวต่อเนื่องที่รพ.กรุงเทพ โดยกำรวินิจฉัยโรควันที่ 4 มิ.ย.63 ระบุ
ว่ำ เป็นเบำหวำน ไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดสมองตีบ (อำกำรทำงสมอง อำจเกิดอำกำรหลงลืมได้) หอบหืด 
 ป.ป.ช.พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ นำยภูมิศิษฏ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภำฯ ตั งแต่ วันที่ 10 ม.ค. เวลำ 20.50 น. จนถึง
เวลำ 12.00น. วันที่ 11 ม.ค. เวลำ ไปอยู่ท่ีสนำมบินหำดใหญ่ จ.สงขลำ และ จ.พัทลุง รับฟังไม่ได้ว่ำลืมบัตรลงคะแนนไว้
ในช่องเสียบบัตร ส่วนอำกำรป่วยนั นเกิดขึ นหลังเกิดเหตุ 5 เดือนจึงไม่อำจกล่ำวอ้ำงได้ 
คนสุดท้ำย น.ส.ธนิกำนต์ พรพงษำโรจน์ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชำรัฐ 
 ป.ป.ช.ชี มูลควำมผิดกรณี ร่ำงพ.ร.บ.เหรียญรำชรุจิ รัชกำลที่ 10 โดยน.ส.ธนิกำนต์ ปฏิเสธข้อกล่ำวหำ อ้ำงว่ำ
ป.ป.ช.ไม่มีหลักฐำนว่ำฝำกบัตรไว้กับส.ส.คนอ่ืน ไม่เคยยินยอมให้มีกำรลงคะแนนแทนกัน เหตุที่เกิดขึ นอำจเกิดจำก
ปั จ จั ย อ่ื น ที่ เ ห นื อ ก ำ ร ค ว บ คุ ม ข อ ง ต น  เ ช่ น  ต อ น นั น ร ะ บ บ ล ง ค ะ แ น น ข อ ง ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม จั น ท ร ำ  
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(ห้องประชุมของส.ว.) มีปัญหำและช่องลงคะแนนมีไม่พอจนส.ส.หลำยคนแจ้งประธำนในที่ประชุมว่ำคะแนนที่ออกมำ
ไม่ใช่คะแนนที่ส.ส.คนนั นลงมติ และ ร่ำงก.ม.ฉบับนี  มีควำมส ำคัญเพรำะสมควรที่จะให้มีเหรียญรำชรุจิ รัชกำลที่ 10 เห็น
ได้จำกคะแนนที่ลงมติร่ำงก.ม.ฉบับนี เป็นเอกฉันท์ จึงไม่มีมูลเหตุใดๆ ในกำรทุจริตออกเสียงแทนกัน 
 ป.ป.ช.พิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ วันที่ 8 ส.ค.62 มีกำรประชุมสภำฯ โดยส.ส.พลังประชำรัฐคนนี ลงชื่อร่วมประชุม 
แม้ ส.ส.บำงคนบอกว่ำคะแนนของตนไม่ตรงตำมที่ลงมติ แต่มีกำรยืนยันให้บันทึกกำรลงมติด้วยวำจำให้แก้มติ เหตุนี เป็น
ข้อขัดข้องทำงเทคนิคของคนใช้บัตรลงคะแนน ไม่เก่ียวกับคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุม 
 แต่ส.ส.คนนี มีชื่อลงมติสอดรับค ำให้กำรเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำ ยันยืนระบบลงคะแนนไม่มีปัญหำในช่วงกำรประชุม 
ข้อกล่ำวอ้ำงของผู้ถูกกล่ำวหำจึงเลื่อนลอย เลือกต่อสู้เฉพำะช่วงที่ตนไม่อยู่ในห้องประชุม เพรำะก่อนและหลังกำรลงมติ
ร่ำงก.ม.ฉบับนี  มีลงมติร่ำงก.ม.เหรียญรัตนำภรณ์ รัชกำลที่ 10 และร่ำงข้อบังคับกำรประชุมสภำฯ ผู้ถูกกล่ำวหำมีชื่ออยู่
ในกำรลงมติและไม่ยกมำ กล่ำวอ้ำงว่ำเป็นข้อผิดพลำดของอุปกรณ์ ... จึงเชื่อว่ำผู้ถูกกล่ำวหำฝำกบัตรให้เพ่ือนสมำชิก
ลงคะแนนแทนกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/485017  
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24 มิถุนำยน 2564 00:10 น.   
ประตูการเมือง ไม่ปิดตาย!? 
 

 
 

ยิ่งไม่มีความชัดเจน ไม่มีค าตอบมากเท่าใด ยิ่งเป็นเหมือนอาวุธ ที่จะท าให้ฝ่ายตรงข้าม ทั้งที่ปรากฎตัวอยู่ซึ่งหน้าไป
จนถึงท่ียังหลบเร้น ไม่แสดงตนออกมา อาจตกอยู่ในความหว่ันไหว ไม่น้อย ครั้นจะก้าวไปข้างหน้า ยังต้องชะงักเท้า 
แต่คิดจะถอยหลัง ยังต้องมองให้ถ้วนถี่ ! 
 "เป็นเหตุกำรณ์ข้ำงหน้ำ อย่ำไปประมำณกำรณ์ เพรำะเรำไม่รู้อะไรเป็นอะไร" " ไม่รู้ ยังไม่รู้ เป็นเรื่องอนำคต 
ตอบได้ว่ำไม่รู้จริงๆ ยังไม่คิดอะไรทั งนั น" 
 นี่คือค ำตอบจำก "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกรัฐมนตรี , หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ และ
ในฐำนะ "ผู้ จั ดกำรรั ฐบำล "  ตอบค ำถำมสื่ อมวลชนที่ ท ำ เนี ยบรั ฐบำล  เมื่ อ วั นที่  23 มิ . ย .64 ที่ ผ่ ำนมำ  
เมื่อถูกซักถำมถึง "ข่ำวลือ" ว่ำ พรรคพลังประชำรัฐ คิดอ่ำนที่จะไปจับมือกับ "พรรคเพ่ือไทย" เพ่ือร่วมกันตั งรัฐบำล หลัง
กำรเลือกตั ง ครั งหน้ำ 
 จะเห็นได้ว่ำ รูปแบบกำรตอบค ำถำมของพล.อ.ประวิตร ครั งนี ก็แทบจะไม่มีควำมแตกต่ำงไปจำกครั งใดๆที่ผ่ำน
มำ เมื่อถูกถำมเรื่องของกำรเมือง จึงดูเหมือนว่ำ สื่อแทบไม่ได้ "ค ำตอบ" ที่ชี ชัดได้ว่ำ แท้จริงแล้ว เรื่องกำรจับมือกัน
ระหว่ำงพรรคพลังประชำรัฐกับพรรคเพื่อไทย ทั งท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงเป็นพรรคที่ ยืนประจันหน้ำกันคนละขั ว 
 เมื่อพรรคพลังประชำรัฐ คือพรรคแกนน ำรัฐบำล ชู "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
 ส่วนพรรคเพ่ือไทย คือพรรคแกนน ำฝ่ำยค้ำน ประกำศจุดยืนชัดเจนมำโดยตลอดว่ำไม่เอำผู้น ำที่มำจำกกำร
รัฐประหำร และอย่ำลืมว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ คือหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ยึดอ ำนำจจำก รัฐบำล "ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร" อดีตนำยกฯ และน้องสำวของ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนำยกฯ ที่ถูกคณะทหำรยึดอ ำนำจในปี 2549 
มำแล้วเช่นกัน 
 แต่ทั งนี ทั งนั น อย่ำลืมว่ำ กำรเมืองย่อมมีธรรมชำติและลักษณะเฉพำะที่ยำกต่อกำรคำดเดำ หรือแม้แต่คิดที่จะ
ตั งหน้ ำตั งตำ เป็น  "ศัตรู "  กัน ไปตลอด ชนิดที่ เ รี ยกว่ ำ  "ผี ไม่ เผำ  เ งำ ไม่ เหยี ยบ"  แต่อย่ ำ ง ใด  ก็อย่ ำ งที่ 
พล.อ.ประวิตร บอกกับสื่อว่ำ " เป็นเรื่องของอนำคต ใครจะไปรู้" แต่ในอีกมุมหนึ่งอย่ำลืมว่ำ พรรคพลังประชำรัฐเอง ก็ 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210623/41a33bcb080440f0fc09acff3d0e2ecf1ac62bc09fdb6cd875153e7286a77b9a.jpg?itok=TrbfJMsb
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"วำงเกมยำว" ไปถึงหลังกำรเลือกตั งกันเรียบร้อยแล้ว และจำกนี ไปจะต้องเดินหน้ำคู่ขนำนกันไปทั งสองขำ  นั่นคือ บิ๊ก
ป้ อ ม  เ ดิ น ห น้ ำ ใ น เ ก ม ก ำ ร เ มื อ ง  ส่ ว น  บิ๊ ก ตู่  จ ะ ต้ อ ง ท ำ ใ ห้ รั ฐ บ ำ ล ข้ ำ ม ผ่ ำ น ทุ ก วิ ก ฤ ต ไ ป ใ ห้ ไ ด้   
ทั งโควิด -19 และเศรษฐกิจ 
 กำรพลิกเกม ขึ นมำกุมอ ำนำจอย่ำงเบ็ดเสร็จของ พล.อ.ปร ะวิตร ในพรรคพลังประชำรัฐ โดยมี   
"ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ" รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะเลขำธิกำรพรรคคนใหม่ จะท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรทั งเรื่องใน
พรรค ไปจนถึงกำรสร้ำงคอนเนคชั่น "ข้ำมพรรค" และย่อมหมำยรวมไปถึงพรรคเพื่อไทย อย่ำลืมว่ำ สูตรตั งรัฐบำล นั นใช่
ว่ำจะไม่เคยมีข่ำวว่ำ พล.อ.ประวิตร ต้องกำร "ขจัด" ปัญหำแรงกดกดัน กำรต่อรองอ ำนำจจำก "พรรคร่วมรัฐบำล" ด้วย
กำร ส่งเทียบเชิญพรรคเพ่ือไทยมำแล้ว จำกนั นข่ำวลือก็หำยไปกับสำยลม 
 อย่ำงไรก็ดี เมื่อภำยในพรรคพลังประชำรัฐ เริ่มขยับ มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงพรรคเพ่ือเตรียมรับศึกเลือกตั ง
รอบหน้ำ แม้พล.อ.ประวิตร จะบอกกับสื่อว่ำยังมีเวลำอีก 2ปีกว่ำรัฐบำลจะครบเทอมก็ตำม แต่อย่ำลืมว่ำภำยในพรรค
พลังประชำรัฐเองใช่จะไม่มีแรงกระเพ่ือมใด ๆเมื่อ "กลุ่มสำมมิตร" ของ "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม ถูกตัดแขน ตัด
ขำ โดนริบอ ำนำจ เปลี่ยนไปอยู่ในมือ กลุ่มของร.อ.ธรรมนัส แทน 
 ดังนั นโอกำสที่กลุ่มสำมมิตร จะไม่ตอบโต้ หรือขยับ ไปแตะขั วกับกำรเมืองฝั่งตรงข้ำมจะไม่เกิดขึ น เพรำะอย่ำ
ลืมว่ำ แท้จริงแล้ว "ประตูกำรเมือง" ย่อมไม่เคย "ปิดตำย" อย่ำงจริงจัง กำรเปลี่ยนขั ว สลับข้ำง เกิดขึ นให้เห็นมำแล้ว ! 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/255421  
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24 มิ.ย. 2564 02:11    
แก้ รธน. บัตรเลือกตั้งสองใบ ก้าวไกล - พรรคเล็ก สูญพันธุ์ !? 
 

 
 
 ละครแก้รัฐธรรมนูญรอบใหม่เริ่มขึ นอีกครั ง โดยเป็นกำรประชุมรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
บรรดำพรรคกำรเมืองเสนอเข้ำมำจ ำนวนถึง 13 ฉบับ (และถูกแขวนไว้อีกหนึ่งร่ำง) มีกำรก ำหนดเวลำในกำรพิจำรณำ
วำระแรก สองวันคือ วันที่ 23-24 มิถุนำยน แน่นอนว่ำในจ ำนวนร่ำงแก้ไขดังกล่ำวที่เสนอเข้ำมำกันเป็นพรวน ก็มี
หลำกหลำยประเภท มีทั งเสนอแบบมีเป้ำหมำยเพ่ือ “เอำเท่”เอำหล่อ ไม่ได้หวังผลจริงจังนัก เสนอแบบ“ไม่ต้องกำรให้
ผ่ำน”โดยหวังจะใช้แบบเดิมแต่กลัว“เสียมวลชน”ก็มี รวมไปถึงบำงพรรคที่เสนอเข้ำมำแบบ“บอกผ่ำน”หวังให้ต่อรอง 
แต่คงเป้ำหมำยที่แท้จริงเอำไว้ 
 เพ่ือให้เห็นภำพที่ว่ำนั นจะเห็นว่ำ พรรคเพ่ือไทย และพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนได้เสนอแก้ไข มำตรำ 256 และพ่วง 
มำตรำ 15/1 ในเรื่องกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งจำกกำรระบุของ นำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำไม่บรรจุเข้ำ
ระเบียบวำระ และย  ำว่ำได้วินิจฉัยโดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำ 
เป็นหลักกำรและเหตุผลของญัตติดังกล่ำวมีสำระส ำคัญเหมือนร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ศำลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไปแล้ว
ว่ำมีผลเป็นกำรยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 60 และต้องไปท ำประชำมติก่อนว่ำประชำชนประสงค์จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หรือไม ่
 นอกจำกนี  ก็มีประเด็นเสนอแก้ไขให้ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” ในควำมหมำยให้ตัดอ ำนำจของส.ว.ไม่ให้ร่วมโหวตเลือก
นำยกรัฐมนตรี ซึ่งในประเด็นนี กำรที่ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่ำนวำระแรกไปได้ ก็ต้องใช้เสียงสนับสนุนของส.ว.ไม่น้อย
กว่ำ 1ใน 3 หรือ 84 เสียง ก็ลองหลับตำนึกภำพเอำก็แล้วกัน ว่ำเมื่อไปตัดมือตัดเท้ำ ตัดอ ำนำจเขำแบบนี มันจะมี ส.ว.
โหวตได้ครบหรือไม่ แม้ว่ำที่ผ่ำนมำจะมี ส.ว.บำงคนประกำศโหวตให้ด้วยเหตุผลหลำกหลำย เช่น ไม่จ ำเป็นต้องมีอ ำนำจ
นี อยู่แล้ว เพรำะคนที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเป็นนำยกฯ ต้องมีเสียงสนับสนุนจำกส.ส.เป็นเสียงข้ำงมำกอยู่แล้ว ไม่
จ ำเป็นต้องพ่ึงพำเสียงของ ส.ว.ก็ได้ 
 นอกเหนือจำกนี  กำรโหวตในวำระแรกยังต้องใช้เสียงสนับสนุนจำกฝ่ำยค้ำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 อีกด้วย แต่
ถึงอย่ำงไร ก็ไม่ยำกเท่ำกับต้องใช้เสียงส.ว.หนึ่งในสำม หรือ 84 คน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

36 

 

 อย่ำงไรก็ดีในบรรดำ 13 ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำดังกล่ำว ส่วนใหญ่ก็จะมี “ประเด็นร่วม” 
อยู่ในร่ำงแก้ไขที่เสนอโดยแต่ละพรรคกำรเมืองอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นของพรรคเพ่ือไทย พรรคพลังประชำรัฐ  
3 พรรคร่วมรัฐบำล คือ พรรคภูมิใจไทย ประชำธิปัตย์ และพรรคชำติไทยพัฒนำ ซึ่งก็มีแต่ละพรรคที่เสนอแยกย่อย
ออกไปไม่ตรงกันบำงพรรคก็มี 
 แต่เอำเป็นว่ำเวลำนี ประเด็นที่แก้ไขและมีโอกำสผ่ำนวำระแรกมำกที่สุดก็คือ เรื่องแก้ไขให้กลับไปใช้ “บัตร
เลือกตั งสองใบ”และแก้ไขให้มีส.ส.ระบบเขต 400 คน และแบบบัญชีรำยชื่ออีก 100 คน ตำมที่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 
และ ปี 50 เคยก ำหนดเอำไว้ ซึ่งประเด็นเหล่ำนี  นอกจำกพรรคพลังประชำรัฐที่เป็นผู้เสนอแล้ว ก็มีพรรคเพ่ือไทย ที่
ปรำรถนำมำตลอด รวมไปถึงพรรคประชำธิปัตย์ ก็เอำด้วย ส่วน ส.ว.นั น เมื่อไม่ได้แตะต้องอ ำนำจของพวกเขำก็ย่อมยก
มือผ่ำนอยู่แล้ว 
 อย่ำงไรก็ดี ก็มีเสียงโวยวำยเข้ำมำพร้อมๆกัน ในร่ำงแก้ไขที่ “เสนอมัดรวมเข้ำมำ”ของพรรคพลังประชำรัฐ ใน 
มำตรำ 144 ที่ให้ตัดบทลงโทษ ส.ส.และ ส.ว.และคณะกรรมำธิกำรที่แทรกแซงกำรแปรญัตติงบประมำณไม่ว่ำจะเป็น
ทำงตรงหรือทำงอ้อม และกำรแก้ไข มำตรำ 185 เรื่องกำรยกเลิกกำรห้ำม ส.ส.และ ส.ว.เข้ำไปแทรกแซงก้ำวก่ำยกำร
ท ำงำนของข้ำรำชกำร ซึ่งหลำยฝ่ำยออกมำโวยวำยคัดค้ำนว่ำเป็นกำรท ำลำยกำร“ปรำบโกง”ที่เข้มงวดของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน 
 ล่ำสุด นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐำนะผู้เสนอร่ำงแก้ไขของพรรคพลังประชำรัฐก็ยอมถอย โดยยืนยันว่ำจะไป
แก้ ไข ในชั นกรรมำธิ กำร ให้ กลั บมำยึ ดหลั กกำร เดิ ม  ซึ่ งทำง  “บิ๊ กป้ อม”พล .อ .ประวิ ตร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รองนำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ ก็ไฟเขียวยอมถอยอย่ำงชัดเจนแล้ว 
 หำกพิจำรณำแบบนี  ร่ำงแก้ไขของพรรคพลังประชำรัฐในประเด็น “บัตรเลือกตั งสองใบ”ก็มี โอกำส 
ผ่ำนวำระแรกสูงมำก เพรำะนอกจำกเป็น“ควำมต้องกำรร่วม”ของพรรคใหญ่อย่ำงพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชำธิปัตย์ 
และเมื่อส.ว.ไม่ขวำง มันก็น่ำจะ “ฉลุย”ขณะเดียวกันก็สำมำรถมองได้ว่ำเสนอแบบนี ของพรรคพลังประชำรัฐ ก็
เหมือนกับกำร “บอกผ่ำน”แล้วให้ “ต่อรองรำคำ”เมื่อเห็นว่ำดันแบบนี ไม่ไหว ก็ยอมถอย แต่ถือว่ำ “หลักกำรส ำคัญ”
ยังคงอยู่ครบ 
 อีกทั งกลำยเป็นว่ำ ต่อไปจะกลับคืนสู่รูปแบบที่กำรเลือกตั งเอื อประโยชน์ให้กับพรรคกำรเมืองใหญ่ และ“พรรค
เก่ำแก่”ที่มีสมำชิกพรรคจ ำนวนมำก ขณะที่บรรดำพรรคขนำดกลำง ขนำดเล็ก พรรคใหม่หลำยพรรค ที่เกลื่อนกลำดใน
เวลำนี ส่อแววจะสูญพันธุ์ รวมไปถึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำเป็นกำร “เตรียมพร้อม”เพ่ือรับมือสถำนกำรณ์กำรเลือกตั งกัน
แล้ว 
 ดังนั น หำกพิจำรณำตำมรูปกำรแล้วกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในครำวนี เป็นกำร “สมประโยชน์”พรรคใหญ่ 
โ ด ย เ ฉพำะพร รค เ พ่ื อ ไ ทย  และพลั ง ป ร ะช ำ รั ฐ  ร ว ม ไปถึ ง ป ร ะช ำ ธิ ปั ต ย์  แ ต่ ป ร ะช ำ ธิ ปั ต ย์  อ ำ จ จ ะ  
“ท ำตัวหล่อ”อีกตำมเคย เพรำะจะได้ทั งแบบบัตรเลือกตั งสองใบที่ตัวเองชอบ แต่อีกด้ำนหนึ่งก็เล่นภำพนักประชำธิปไตย
ปิดสวิตช์ ส.ว. ทั งที่ไม่เป็นจริง ขณะที่พรรคก้ำวไกล อยำกได้ “มรดกเผด็จกำร”เลือกตั งแบบปัจจุบัน แต่ไม่กล้ำพูด จึง
ต้อง“เสี่ยงสูญพันธุ์”ในที่สุด !! 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000060931  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000060931
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แก้รัฐธรรมนูญให้โกงง่ายข้ึน? 
 

 
 
 กำรประชุมรัฐสภำสองวันนี  มีกำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญหลำยฉบับ ฉบับที่ถูกคัดค้ำนมำกที่สุด คือ ร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชำรัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ เป็นหัวหน้ำพรรค ซึ่ง ขอแก้ไข
มำตรำ 144 ที่ ห้ำม ส.ส. ส.ว. แปรญัตติงบประมำณให้มีส่วนโดยทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้งบประมำณ ถ้ำฝ่ำฝืนถูก
ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ต้องหลุดจำก ส.ส. ส.ว.ทันที และ มำตรำ 185 ที่ ห้ำม ส.ส. ส.ว.ใช้ต ำแหน่งก้ำวก่ำยหรือ
แทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคกำรเมือง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรแต่งตั ง
โยกย้ำย ซึ่งเป็น “ส่วนดีที่สุด” ของ รัฐธรรมนูญ 2560 จนถูกน ำมำอ้ำงว่ำเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปรำบโกง” 
 แต่วันนี  พรรคพลังประชำรัฐ แกนน ำรัฐบำลกลับเสนอแก้ไขสองมำตรำนี เสียเององค์กรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน 
(ประเทศไทย) ได้ออกแถลงกำรณ์คัดค้ำนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 มำตรำนี ว่ำ กำรแก้ไขดังกล่ำว จะท ำให้กำรต่อต้ำน
คอร์รัปชันของประเทศไทยล้มเหลว เพรำะ กำรตัดบทลงโทษ ส.ส. ส.ว. เปิดโอกำสให้ฝ่ำยนิติบัญญัติ สำมำรถสอดแทรก
ก้ำวก่ำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่เป็นฝ่ำยบริหำรได้ง่ำย ที่ผ่ำนมำ งบประมำณแผ่นดินได้ถูกจัดสรรอย่ำงไม่เป็น
ธรรม มีกำรคดโกงเกิดขึ นอย่ำงมำกมำย จำกกำรสอดแทรกใช้อ ำนำจหน้ำที่อย่ำงไม่ถูกต้อง 
 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญตำมที่พรรคพลังประชำรัฐได้ยื่นขอ นอกจำกจะเปิดทำงให้เกิดกำรคดโกงแล้ว  
ยังขัดต่อหลักธรรมำภิบำล และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ค.ศ.2003 ที่ไทยเป็นสมำชิกอยู่ 
 องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ระบุว่ำ กำรลดทอนให้เหลือเพียงหลักกำรลอยๆปรำศจำกกำรลงโทษ แสดงให้เห็นถึง 
ควำมไม่จริงใจในกำรปรำบปรำมคอร์รัปชัน ท ำให้คนโกงย่ำมใจ คนไทยทั งชำติอยู่ในสภำวะ ของกำร  “จ ำยอมกับกำร
โกงของผู้มีอ ำนำจ” อีกครั งหนึ่ง ข้อเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ทั งสองประกำร จึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ 
 มำตรำ 144, 185 ถือเป็น มำตรำปรำบคอร์รัปชัน ใน รัฐธรรมนูญ 2560 จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องแก้ไข นอกจำก 
ลงโทษ ส.ส. ส.ว.ที่ไม่สุจริตแล้ว ยังปกป้องเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ดีอีกด้วย โดยบัญญัติว่ำ  “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดจัดท ำโครงกำร
หรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมำณ โดยรู้ว่ำมีกำรด ำเนินกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ถ้ำได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้ ป.ป.ช.ทรำบ ให้พ้นจำกควำมรับผิด” 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/news/politic/2122681
https://www.thairath.co.th/news/politic/2121587
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 กลำงเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีของ พรรคพลังประชำรัฐ เพ่ิง
ประกำศออกทีวีว่ำ “รัฐบำลได้ประกำศให้กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตเป็นวำระแห่งชำติ” เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง
เป็นรูปธรรม หลังจำกท่ี อันดับคอร์รัปชันประเทศไทยปี 2563 หล่นไปอยู่อันดับ 104 จำกกำรจัดอันดับของ องค์กรเพ่ือ
ควำมโปร่งใสนำนำชำติ ได้เพียง 36 คะแนนจำก 100 คะแนน สอบตกต่อเนื่องทุกปี 
 นำยกฯกล่ำวว่ำ รัฐบำลมีควำมมุ่งมั่นในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงร่วมกับ ป.ป.ช. 
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่ง ยึดหลักภำครัฐของประชำชน เพ่ือประชำชน 
และประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือสร้ำงภำครัฐที่โปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรร
มำภิบำล มุ่งสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทั ง ละอำยต่อกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ ตลอดจน
จิตส ำนึกและค่ำนิยมในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตอย่ำงสิ นเชิง 
ก็ไม่รู้ นำยกฯ พล.อ.ประยุทธ์ มีควำมจริงใจแค่ไหนในกำรปรำบคอร์รัปชัน ถ้ำท่ำนมีควำมมุ่งมั่นตั งใจจริง ก็ต้อง ขวำง
กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ 144, 185 ของ พรรคพลังประชำรัฐ ที่ท่ำนเป็นนำยกฯ เพ่ือรักษำ “รัฐธรรมนูญปรำบโกง” 
เ อ ำ ไ ว้  อ ย่ ำ ย อ ม ใ ห้ ใ ค ร  “ แ ก้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห้ โ ก ง ง่ ำ ย ขึ น ”  นี่ คื อ  ว ำ ร ะ แ ห่ ง ช ำ ติ  ที่   
พล.อ.ประยุทธ์ ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้ว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2122545?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2119490
https://www.thairath.co.th/news/politic/2122681
https://www.thairath.co.th/news/politic/2122545?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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ก าหนดได้เพียงกติกา 
 

 
 
โควิดยังวิกฤติหนัก “เดลตา” สายพันธุ์ดุจากอินเดีย ลามเข้าประเทศไทยเกิดคลัสเตอร์ใหม่เพียบ คนติดเชื้อกัน
กระจุยกระจาย ต้องปรับแผนฉีดวัคซีนใหม่ให้เข้มข้น เร่งเข็ม 2 เร็วขึ้น 2 เข็มไม่พอ ต้องเพิ่มเป็น 3 แล้ว รัฐบาล
ต้องท างานแข่งกับเวลา ต่อสู้ยับย้ังเชื้อโรคร้ายท่ีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
 ถือเป็นเดิมพันสำหัสต่อเงื่อนไขกำรเปิดประเทศภำยใน 120 วัน ตำมที่  “บิ๊กตู่ ” พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ รมว.กลำโหม ประกำศไว้ นับเวลำปักหมุดก็จะไปสิ นสุดที่ปลำยเดือนตุลำคม 
หำกสถำนกำรณ์โควิดยังรุนแรง อำกำรรัฐบำลก็น่ำเป็นห่วง สุ่มเสี่ยงเปิดประเทศไม่ได้ หรือแม้จะทู่ซี เปิดไปเศรษฐกิจก็คง
ไม่คึกคัก ครึกครื น อย่ำงใจหวัง ขืนดึงดันเดินหน้ำแล้วเครำะห์หำมยำมร้ำยคุมเชื อโรคไม่อยู่ ประเทศพัง รัฐบำลก็เจ๊ง 
ครั นจะไม่เปิดประเทศตำมสัญญำ ก็เสียสัจจะ หมดรำคำผู้น ำ ไม่ทันไรฝ่ำยค้ำนก็ออกมำดักคอ ถ้ำท ำไม่ได้อย่ำงที่พูดให้
ลำออกไป คิดแล้วก็เหนื่อยแทน “บิ๊กตู”่ ทำงออกเดียวไม่มีตัวเลือกอ่ืน คือบริหำรจัดกำรโรคระบำด ควบคุมสถำนกำรณ์
ให้ได้เร็วที่สุด 
 เป็นภำระหน้ำที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่ำ “อยู่” หรือ “ไป” เครดิตก็จะติดตัว “บิ๊กตู่” ไปตลอด จะอยู่ยำว หรือ
อยู่ต่อ เหนืออ่ืนใดภำรกิจโควิดต้องไม่ “ล้มเหลว” จะปรุงแต่งปรับจูนกติกำกำรเมือง แก้รัฐธรรมนูญให้เข้ำที่เข้ำทำง
ตัวเองอย่ำงไร “ต้นทุนหน้ำตัก” ก็ยังต้องม ี
 กำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่ที่ออกตัว เร็วกว่ำใครของพรรคพลั งประชำรัฐ ถูกครหำปำหี่   
ย้อนแย้ง “มือรับออเดอร์กฎหมำย” นำยไพบูลย์  นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ชงร่ำงเดียว แก้ 13 มำตรำ  
5 ประเด็น จุดมุ่งหมำยส ำคัญ คือแก้ไขระบบกำรเลือกตั ง ยกเลิกท ำไพรมำรีโหวต และกลับไปใช้บัตรเลือกตั ง  
2 ใบ เหมือนฉบับปี  2540 ทั งๆที่ ก่ อนหน้ ำนี เ คยปัดตกร่ ำ งของฝ่ ำยค้ ำนในเรื่ อง เดียวกัน  มำวันนี พรรค 
พลังประชำรัฐประเมินแล้วว่ำกติกำที่ เคยเอื อฝ่ำยตัวเอง กลำยเป็นอุปสรรคปัญหำ ข้อเสียเปรียบมำกกว่ำ  
กำรกลับไปใช้บัตร 2 ใบคือค ำตอบสุดท้ำย 
 นอกจำกนั นยังพยำยำมปลดล็อกมำตรำ 144 และ 185 ให้ ส.ส.สำมำรถเข้ำไปจัดท ำ ใช้จ่ำยงบประมำณได้ แต่
ถูก ส.ว.เบรกจนต้องถอยกลับไปทบทวน แต่ไม่รู้ว่ำจะถอยสุดซอย หรือแค่ครึ่งซอย  สะท้อนเจตนำผันงบสู้ศึกเลือกตั ง
ชัดเจน พลังประชำรัฐเตรียมพร้อมลงสนำมเต็มที่ กำรแก้รัฐธรรมนูญรอบนี มีแนวโน้มส ำเร็จเฉพำะร่ำงของพรรคพลัง

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94
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ประชำรัฐเท่ำนั น จำกสัญญำณควำมถี่ที่ออกมำจำกสภำสูง พูดกันแบบไม่มีปิดบัง จะรับเฉพำะร่ำงพลังประชำรัฐ  ส่วน
ไ ห น ไ ม่ ดี ก็ อ อ ก ป ำ ก เ ตื อ น  แ น ะ น ำ แ ก้ ไ ข  อ ะ ลุ่ ม อ ล่ ว ย กั น แ ต่ เ นิ่ น ๆ  
ส่วนอีก 8 ร่ำงของพรรคร่วมรัฐบำล และ 4 ร่ำงของพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน ไม่ถูกตีตก ก็คงหยิบยกบำงส่วนมำเป็นน  ำจิ มปรุง
แต่งแค่นั น 
 มำตรำ 272 ยกเลิกอ ำนำจ ส.ว.โหวตเลือกนำยกฯ “ตัดมือ-รื อบันไดผู้มีอ ำนำจ” รับประกันไม่ผ่ำน 100% ส่อง
ประเด็นเงื่อนไขรำยมำตรำของพลังประชำรัฐ ส่งสัญญำณพร้อมเลือกตั ง มั่นใจจะก้ำวขึ นมำเป็นพรรคใหญ่อันดับ 1 
ตำมที่เลขำธิกำรพรรคป้ำยแดง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ คุยโวเอำไว้ ตรงกับควำมต้องกำรของพรรคใหญ่
ฝ่ำยค้ำน อย่ำงพรรคเพ่ือไทย ที่อยำกได้บัตรเลือกตั ง 2 ใบ หลังเคยสร้ำงปรำกฏกำรณ์ “แลนด์สไลด์” เอำไว้ มั่นใจถ้ำ
กลับมำใช้กติกำนี ก็ไม่เป็นสองรองใคร 
 ดังนั น ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชำรัฐ จะผ่ำนตำมเงื่อนไขเสีย งข้ำงมำกของรัฐสภำ  
มีเสียง ส.ว.1 ใน 3 และมีเสียงฝ่ำยค้ำนร้อยละ 20 ท่ำมกลำงเสียงค้ำนของ “พรรคเอสเอ็มอี” ที่ได้อำนิสงส์จำกระบบ
เลือกตั งจัดสรรปันส่ วนผสมที่ก ำลั ง ใช้อยู่ มำกกว่ำ  เข้ ำต ำรำเกลียดตัวกินไข่  เกลียดปลำไหลกินน  ำแกง   
แต่น  ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ไม่อำจต้ำนทำนเสียงข้ำงมำก “ผู้มีอ ำนำจคือผู้ก ำหนดเกม” ทุกอย่ำงเป็นไปตำมแผนหวนคืนสู่
อ ำนำจ ที่ดีไซน์ไว้แล้ว เพียงแต่บำงอย่ำงก็ก ำหนดไม่ได้ ถึงวันนั นจะเปลี่ยนไปหรือไม่ โดยเฉพำะกระแสนิยมในตัวผู้น ำ  
เปิดประตูทำงออกฉุกเฉินเผื่อเอำไว้หรือยัง. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2123187?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน 2564 เวลำ 07.00 น. 
แก้ รธน. ฉบับฝ่ายค้านหืดขึ้นคอ!! 
อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับ "ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา"เขียน ผูกเงื่อนไขซับซ้อนเป็นค่ายกลหลายชั้น ท าให้การแก้
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับยากมาก ถึงยากมากที่สุด!! 
 

 
 
 หน้ำประวัติศำสตร์กำรเมืองไทยเดินมำถึงช่วงหัวเลี ยวหัวต่อส ำคัญเมื่อที่ประชุมร่วมรัฐสภำเข้ำเกียร์เดินหน้ำ
พิ จ ำ รณำญั ตติ แ ก้ ไ ข รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ร ำ ยม ำต ร ำ  จ ำ น ว น  13 ฉบั บ ว ำ ร ะที่ ห นึ่ ง ชั น รั บหลั กที่  เ ส นอ โ ด ย  
(1)พลังประชำรัฐ  1 ฉบับ (2) พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนภำยใต้กำรน ำของเพ่ือไทย 4 ฉบับและ(3)ในนำม 3พรรค 
ร่วมรัฐบำล ประชำธิปัตย์ , ภูมิใจไทย ชำติไทยพัฒนำ  8 ฉบับ 
 เอำเป็นว่ำมองข้ำมช็อตไปเลยส ำหรับภำพเหตุกำรณ์อนำคต ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพลังประชำรัฐที่เสนอ ให้ 
เปลี่ยนไปใช้ระบบบัตรเลือกตั ง 2 ใบ ท ำให้พรรคใหญ่ได้เปรียบ และท ำให้พรรคเล็กสูญพันธุ์ โดยไม่แตะต้องเรื่องอ ำนำจ
สมำชิกสภำสูงจะได้รับเสียงสนับสนุนจำกฝั่ง ส.ว. อย่ำงล้นหลำม  
 อย่ำลืมว่ำรัฐธรรมนูญฉบับ "ดีไซน์มำเพ่ือพวกเรำ"เขียน ผูกเงื่อนไขซับซ้อนเป็นค่ำยกลหลำยชั น ท ำให้กำรแก้
รัฐธรรมนูญอยู่ในระดับยำกมำก ถึงยำกมำกที่สุด!!  โดยเฉพำะเงื่อนไขกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่หนึ่งขั นรับ
หลักกำร และกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่สำมขั นสุดท้ำย ต้องใช้เสียง  ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนสมำชิกทั งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
 หำกแก้รัฐธรรมนูญหมวด 1 บททั่วไป, หมวด 2 พระมหำกษัตริย์ หรือหมวด 15 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมของผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญต้องผ่ำนด่ำนประชำมติ  
แปลไทยเป็นไทยเอำแค่ด่ำนแรกกำรแก้กติกำสูงสุดของประเทศ หำก ส.ว. ที่ท ำคลอดโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำเมื่อ
ครั งนั่งเก้ำอี หัวหน้ำ คสช.  ยกมือสนับสนุน ไม่ถึง  1 ใน 3 เท่ำกับปิดประตูตำยโอกำสแก้รัฐธรรมนูญ มีค่ำเท่ำกับศูนย์!! 
ตั ว อ ย่ ำ ง มี ใ ห้ เ ห็ น ช่ ว ง เ ดื อ น  มี . ค . 2564 ที่  ส . ว . 99%  ช่ ว ย ท ำ แ ท้ ง  
ร่ำงรัฐธรรมนูญวำระสำม โดยใช้วิธีไม่ลงคะแนนและงดออกสียง ท ำให้ ไม่ครบเกณฑ์ 1 ใน 3  
 ขณะที่กำรท ำประชำมติถือเป็นอีกหนึ่งในด่ำนส ำคัญที่ฝ่ำยค้ำนต้องทะลวงไปให้ได้หำกต้องกำรแก้รัฐธรรมนูญ
เ พ่ื อ น ำ ไ ป สู่ ก ำ ร ตั ง ส ม ำ ชิ ก ส ภ ำ ร่ ำ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  ( ส . ส . ร . ) ที่ ม ำ จ ำ ก ภ ำ ค ป ร ะ ช ำ ช น เ พ่ื อ ย ก 
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ร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ทั งฉบับ จำกกำรตรวจสอบ ร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติที่เพ่ิงผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมร่วมรัฐสภำก ำหนดเงื่อนไขส ำคัญให้ผลกำรออกเสียงประชำมติจะได้ข้อยุติต่อเมื่อมีผู้มำใช้สิทธิออกเสียง
ประชำมติจ ำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและต้องมีจ ำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มำใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่จัดท ำ
ประชำมตินั น 
 ควำมหมำยคือกำรท ำประชำมติจะผ่ำนได้ต้องเข้ำเงื่อนไข2 ข้อ(1)กำรท ำประชำมติต้องมีคนออกมำใช้สิทธิเกิน 
50%ของจ ำนวนคนมีสิทธิทั่วประเทศและ(2) กำรท ำประชำมติ ต้องได้คะแนนเสียงเกินครึ่งของจ ำนวนคนที่ออกมำใช้
สิทธิ จำกกำรตรวจสอบคนไทยอำยุ 18 ปี ขึ นไปที่มีสิทธิออกเสียงประชำมติ มีจ ำนวนประมำณ  51 ล้ำนคน  
 หำกฝ่ำยค้ำน มีควำมสำมำรถฝ่ำด่ำนไปถึง กำรท ำประชำมติ รัฐธรรมนูญโจทย์ส ำคัญที่รออยู่เบื องหน้ำ คือต้อง
รณรงค์ให้ คนออกมำลงคะแนน ประชำมติเกิน 50% และต้องได้คะแนนเสียงเกินครึ่งของจ ำนวนคนที่ออกมำใช้สิทธิ ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องง่ำย 
 นำทีนี บอกได้ค ำเดียวเป้ำหมำยรื อรัฐธรรมนูญทั งฉบับของฝ่ำยค้ำนทั งในปัจจุบันและอนำคตต้องฝ่ำด่ำน ส.ว. ที่
ท ำคลอดโดย พล.อ.ประยุทธ์ และต้องผ่ำนด่ำนประชำมติ งำนนี ฝ่ำยค้ำนเจอโจทย์โหดหินถึงขั นหืดขึ นคอ!! 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/851845  
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วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 - 10:16 น. 
พลังประชารัฐ ปรับทัพผนึกหัวหน้ามุ้ง เจาะฐานมวลชน เตรียมเลือกตั้ง 
 

 
 

การปรับโครงสร้างพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สงบราบคาบ 
 “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้ำพรรค พปชร. ปรับโครงสร้ำง-ปรับกระบวนทัพ ทั่วกระดำน
อ ำนำจ ทั งเลขำธิกำรพรรค-รองหัวหน้ำพรรค-กรรมกำรบริหำรพรรค (กก.บห.) เพ่ือ “กระชับอ ำนำจ” 
200 ที่นั่ ง  ส .ส . ในกำรเลือกตั งครั งหน้ ำ  เป็น “หมุดหมำย” ภำยใต้กำรกุมบั ง เหียนของ “ร .อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่ำ” แม่บ้ำนพรรคป้ำยแดง เป็นควำมมั่นใจบนสมมุติฐำน “ชนะเลือกตั งซ่อม” เพ่ือ “ทิ งห่ำง” พรรคคู่แข่งขัน 
เพ่ือไทย-ก้ำวไกล 
 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ-กติกำกำรเลือกตั ง “บัตรสองใบ” เป็น “จุดชี ขำด” ว่ำ พลังประชำรัฐจะชนะกำรเลือกตั ง
ครั งหน้ำชนิดแลนด์สไลด์-ถล่มทลำยทั งบัตรสองใบหรือไม ่
บัตรใบที่ 1 เลือกผู้สมัคร-เลือก ส.ส.เขตท่ีใช่ 
บัตรใบที่ 2 เลือกพรรคที่ชอบ 
 รักทั งพรรค-ใช่ทั งผู้สมัคร ให้เลือกเหมือนกันทั งบัตรสองใบ ส่วนกำรค ำนวณ “คะแนนพรรค” เป็น “เปอร์เซ็นต์
คะแนนนิยม” ตรงไปตรงมำ-ไม่ซับซ้อน คิดค ำนวณจำกคะแนนทั งหมดทั่วประเทศ 1 เปอร์เซ็นต์ได้ ส.ส.ปำร์ตี ลิสต์ 1 คน 
 ส่วนกำรเลือกตั งครั งหน้ำภำยใต้กติกำล่วงหน้ำ -บัตรสองใบ พลังประชำรัฐจะได้เก้ำอี  ส.ส.มำกขึ น   
“คี ย์ แ มน ”  ใ นพร รคพลั ง ป ร ะช ำ รั ฐ  ยั ง ไ ม่ มี ใ ค ร กล้ ำ ฟั น ธ ง  แต่ ที่ น อนมำ  คื อ  พลั ง ป ร ะช ำ รั ฐ เ สนอ   
“พล.อ.ประยุทธ์” เป็นแคนดิเดตในบัญชีนำยกรัฐมนตรี-พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้ำพรรคแน่นอน ภำยใต้สโลแกน เลือก
คน (เขต) ที่ใช่ เลือกพรรคที่มี “พล.อ.ประยุทธ์” เป็นนำยกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 ปัจจุบันพลังประชำรัฐมี ส.ส.ทั งหมด 
จ ำนวน 122 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น ส.ส.เขต 101 ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 21 ที่นั่ง ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ กระแส “เลือกควำม
สงบจบที่ลุงตู่” ส่งผลให้ ส.ส.เขตได้รับอำนิสงส์-โกย ส.ส.หน้ำใหม่กว่ำ 70 ชีวิต 
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 ประกอบกับรั ฐ ธ รรมนูญฉบั บปี  2560 ที่  “ออกแบบมำ เ พ่ื อพวก เ รำ ”  โดยมี  ส . ว .  250 คน ที่   
“พล.อ.ประยุทธ์” ในฐำนะ “หัวหน้ำ คสช.” เลือกมำเองกับมือ เป็น “แต้มต่อ” ให้พรรคขนำดกลำง-ขนำดเล็ก ปฏิเสธ
ไม่ได้ 
 กำรเลือกตั งครั งหน้ำ โครงสร้ำง กก.บห.พรรคพลังประชำรัฐ ถูก “ยกเครื่อง” ตั งแต่ “รองหัวหน้ำพรรค” จำก 
10 ค น  เ ห ลื อ เ พี ย ง  4 ค น  ไ ด้ แ ก่  1.น ำ ย สั น ติ  พ ร้ อ ม พั ฒ น์  2.น ำ ย วิ รั ช  รั ต น เ ศ ร ษ ฐ  3.น ำ ย ไพบู ล ย์   
นิติตะวัน และ 4.นำยสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น “ส่วนผสม” ลงตัว ตั งแต่นำยไพบูลย์ “มือกฎหมำย” นำยทุน-สันติ มือ
ประสำนบนดิน-ผู้ควบคมุเสียงพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำงนำยวิรัช และ “มือประสำนใต้ดิน” นำยสุริยะ 
เป็นกำรลดจ ำนวนรองหัวหน้ำพรรคจำกเดิม 10 คน เหลือ 4 คน เพ่ือกระชับ “แถวกำรบังคับบัญชำ” สะเทือนไปถึง
ลิสต์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ “สั นลง” รองรับเอฟเฟ็กต์ “บัตรสองใบ” 
 ขณะที่ กก.บห.อีก 22 คน ยังคง “วำงตัว” หัวหน้ำกลุ่ม-ก๊วน ที่มีจ ำนวน ส.ส.ก ำไว้ในมือ เป็น “กระดูกสันหลัง” 
ของพรรคไว้ทะลุ-ทะลวงคู่แข่งขัน-ฐำนเสียงฝ่ำยค้ำน ภำยใต้ “ร่มเงำ” ที่มี “พล.อ.ประวิตร” เป็น “ร่มใหญ”่ 
 กลุ่มสำมมิตร สมศักดิ์ เทพสุทิน-อนุชำ นำคำศัย บ้ำนใหญ่คุณปลื ม-อิทธิพล คุณปลื ม กลุ่มอ ำนำจใหญ่ชลบุรี-สุ
ชำติ ชมกลิ่น และ “สรำวุฒิ เนื่องจ ำนงค์” 
 กลุ่มแดงอุบลฯกลับใจ-สุพล ฟองงำม กลุ่มปำกน  ำโพ-วิโรจน์ สุนทรเลขำ กลุ่มกัลฟ์คอนเน็กชั่น-ชัยวุฒิ ธนำคมำ
นุสรณ์ และ “ลูกบ้ำน” อย่ำง “กำนต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ” ส.ส.กทม. และ “โชติวุฒิ ธนำคมำนุสรณ์” ส.ส.สิงห์บุรี 
 กลุ่มก ำแพงเพชร-ไผ่ ลิกค์ กลุ่มสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้-สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กลุ่มปำกน  ำ-ประภำพร อัศวเหม 
กลุ่มสมุทรปรำกำรใหม-่ยงยุทธ สุวรรณบุตร 
 ส ำหรับ กก.บห.เพ่ิมเติมใหม่-ทดแทนก ำลังส ำคัญอย่ำงอดีตกลุ่ม กปปส.-กลุ่มสำมมิตรที่ถูกลดบทบำทลงไปโดย
ปริยำย ได้แก่ นำยสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยอรรถกร ศิริลัทธยำกร ส.ส.บัญชีรำยชื่อ นำยสุชำติ อุสำหะ 
ส.ส.เพชรบุรี นำยรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมรำช นำยจักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. และนำยสมเกียรติ วอน
เพียร ส.ส.กำญจนบุรี 
 ขณะที่ 11 อรหันต์ คณะกรรมกำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั ง มำจำก “ตัวแทนภำค” ประกอบด้วย กก.บห. 4 
คน ได้แก่ 1.ร.อ.ธรรมนัส-ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 2.นำยยงยุทธ สุวรรณบุตร-ตัวแทนปริมณฑล 3.นำยจักรพันธ์-
ตัวแทน กทม. และ 4.นำยรงค์ บุญสวยขวัญ-ตัวแทนภำคใต ้สมำชิกพรรค 7 คน แบ่งตำมสำย-ตำมภำค ได้แก่ 1.น.ส.ตรี
นุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว 2.นำยอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครรำชสีมำ 3.นำยจีรเดช ศรีวิรำช ส.ส.พะเยำ 4.นำยสิระ 
เจนจำคะ ส.ส.กทม. 5.นำยสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 6.พล.อ.สมชำย วิษณุวงศ์ ส.ส.กำญจนบุรี และ 7.วันชัย 
ปริญญำศิริ ส.ส.สงขลำ 
 เป็นกำรปรับทัพเพ่ือท ำแต้ม-โกยคะแนนในพื นที่ 400 เขต ทั งเหนือ-ใต้-ออก-ตก ภำคกลำง-กรุงเทพมหำนคร 
นอกจำกนั น ยังมี “พรรคบิ๊กฉิง่” เป็น “พรรคอะไหล่” ของกลุ่มอ ำนำจ “3 ป.” ไว้โกยแต้มจำก ส.ส. 100 คน จำกบัญชี
รำยชื่อ หำกกติกำเลือกตั งออกมำเป็น “บัตรสองใบ” สุดท้ำยไม่ว่ำจะเป็น “บัตรสองใบ” หรือ “บัตรใบเดียว” พลัง
ประชำรัฐ-พรรคนอมินี เครือข่ำยอ ำนำจ 3 ป. มีแต่ได้ (เพ่ิม)-ไม่มีเสีย 
อ้ำงอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-695420  
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พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนำยน 2564 เวลำ 11.00 น. 
ปิดสวิตช์ - ไม่พอ! 
ปิดสวิตซ์คงไม่พอ ต้องถอดปลั๊กด้วย อย่าให้ ส.ว. ลากตั้งได้ผุดได้เกิดอีกเลย 
 

 
 
ส.ว. 250 คน มาจาก กก. ที่ตั้งโดย คสช. เลือกตามท่ี คสช.สั่ง อัปยศถึงขนาด กก. เลือกตัวเองเข้าไปเป็น ส.ว. ด้วย 
หน้าตา ส.ว.ลากตั้งจึงมีแต่คนเก่า ๆ หลายคนลากตั้ง อยู่ยาว 13-14 ปี เพราะมีผลงานเข้าตาเผด็จการ ส.ว. เลือก
นายกฯ ได้ 2 สมัยตาม รธน. ลับลวงพราง 
 ค่ำยกล รธน. ปี 60 ท ำให้กำรแก้ไข รธน. ต้องมี ส.ว. ลำกตั ง 84 เสียงหนุน แค่นี ก็รู้แล้วว่ำ หมดหวัง แม้
ประชำชนเป็นแสนร่วมลงชื่อเสนอแก้ไข รธน. แต่ก็ถูก ส.ส. ซีก รบ. กับ ส.ว. ลำกตั ง เขี่ยทิ งไม่ไยดี ทั งท่ีควำมใฝ่ฝันของ
ประชำชนคือ ให้เลือก ส.ส.ร. 200 คนขึ นมำจัดท ำ รธน. ใหม่ให้เป็นประชำธิปไตยแบบอำรยประเทศ ซึ่งไม่ง่ำยเลย 
เพรำะศำล รธน. วินิจฉัยแล้วว่ำ หำกจะแก้ทั งฉบับต้องไปถำมประชำชน และก่อนประกำศใช้ต้องท ำอีกรอบ เท่ำกับท ำ
ประชำมติ 2 รอบ แค่นี ก็จบข่ำว 
 รธน.ฉบับที่แก้โคตรยำก ท ำให้เปิดสภำเที่ยวนี  หลัง ก.ม. ประชำมติผ่ำน ทั งฝ่ำยค้ำนและ รบ. จะเสนอร่ำงแก้ไข 
รธน. รำยมำตรำ รวมทั งหมด 14 ฉบับ ของ พปชร. 1 ฉบับ พรรคร่วม รบ.7 ฉบับ ฝ่ำยค้ำน 6 ฉบับ แต่ละฉบับก็มีทั ง
ส่วนที่เหมือนและต่ำง 
 อย่ำงที่เป็นข่ำว ภำพรวมร่ำงแก้ไข รธน. ฝ่ำยค้ำน โดยสรุปมี 4 ประเด็นใหญ่ คือ 1.แก้ ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว. 
(ปชป.เอำด้วย) 2. แก้ ม.256 ให้มี ส.ส.ร.มำร่ำง รธน. ใหม่ (ก้ำวไกล ให้แก้ทุกหมวด เพ่ือไทยห้ำมแตะหมวด 1 และ
หมวด 2 ก้ำวไกลจึงเสนอร่ำงของตัวเอง) 3.ยกเลิกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและ 4.แก้ระบบเลือกตั งใหม่ โดย เพ่ือไทย กับ 
พปชร.เห็นพ้องให้กลับไปใช้แบบบัตร 2 ใบ ตำม รธน. ปี 2540 เลือก ส.ส. เขต 400 คน และปำร์ตี ลิสต์ 100 คน โดยทั ง 
2 พ ร ร ค นี คิ ด ว่ ำ  ตั ว เ อ ง จ ะ ไ ด้ เ ป รี ย บ จ ำ ก ร ะ บ บ นี  ทั ก ษิ ณ  โ ท นี่  วู้ ด ซั ม  
พูดในคลับเฮำส์ว่ำ เพ่ือไทยเชี่ยวชำญระบบเลือกตั งแบบนี  
 ขณะที่เลือกตั งซ่อมที่ผ่ำนมำ พปชร.ชนะหมด สะท้อนถึงสนำมใหญ่ว่ำ จะได้  ส.ส.เขตมำกขึ นแน่ เพรำะท ำ
โครงกำรประชำนิยมลดแลกแจกเงินหำเสียงล่วงหน้ำผ่ำนสำรพัดโครงกำรมำนำนมำก จนประชำชนเสพติดไปหมดแล้ว 
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 ส ำหรับอนำคตใหม่ (ก้ำวไกล) ต้องยอมรับว่ำได้เกิดเต็ม ๆ จำกระบบเลือกตั งตำม รธน. ปี 60 ได้ ส.ส. เกือบ 90 
คน สร้ำงควำมตื่นตะลึงให้ฝ่ำยกุมอ ำนำจรัฐ จนต้องตื่นมำยุบพรรคนี และทุบให้แหลกจนเหลือ ส.ส. ไม่ถึง 50 คน ก้ำว
ไกลจึงเสนอให้ใช้แบบเยอรมัน มีบัตรเลือกตั ง 2 ใบ แต่เป็นระบบแบ่งสรรปันส่วนแบบปี 60 นัยว่ำ เพ่ือให้ทุกคะแนนไม่
ตกน  ำ ซึ่งก็ไม่น่ำผ่ำนอยู่ดี 
 
เพรำะเอำเข้ำจริง ที่จะแก้ รธน.เที่ยวนี  ก็คงได้แค่แก้กติกำกำรเลือกตั ง โดยใช้บัตร 2 ใบแบบ รธน. ปี40 ตำมท่ี ส.ว.ลำก
ตั ง นำยกิตติศักดิ์ รัตนวรำหะ บอกว่ำ เสียง ส.ว.ตกผลึกที่จะให้ผ่ำนร่ำงแก้ไข รธน. ของ พปชร.ที่ นำยไพบูลย์ นิติตะวัน 
เสนอเท่ำนั น 
 ตำมมำ นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ ส.ว.ลำกตั งหลำยสมัย ที่บอกว่ำ กำรตัดอ ำนำจ ส.ว. ที่จะเลือกนำยกฯ เป็นกำร
ลุแก่อ ำนำจ ขอเตือนสติว่ำ ใครที่ท ำเก่ง ท ำกล้ำ เสนอแก้ รธน. จะไม่ผ่ำน เพรำะไม่ใช่กำรแก้ปัญหำประเทศ แต่เป็นกำร
หำเสียงมุ่งแสดงอ ำนำจบำตรใหญ่ของตัวเอง เห็นยัง ส.ว.ลำกตั งเป็นของใคร ท ำเพ่ือใคร ?!? 
 ทีในสภำขนำด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ถำมโต้ง ๆ ว่ำ มีใครไม่เห็นด้วยกับผมมั ย (พ.ร.ก.กู้ เงิน  
5 แสนล้ำน) ยกมือขึ น ปรำกฏเงียบเป็นเป่ำสำก แม้แต่ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ที่ท ำหน้ำที่ประธำนวุฒิสภำ ส่งกระดำษ
ไปบอกว่ำ ขอให้ชี แจงด้วย ยังไม่วำยโดนสวนกลับว่ำ ไม่ชี แจง ชี แจงมำหลำยรอบแล้ว พอแล้ว เอำสิ 
ใครใหญ่ก็เห็นกันวันนั้น 
 กลับมำที่นำยเสรี เห็นด้วยเลยว่ำ กำรปิดสวิตช์ ส.ว. ไม่ใช่กำรแก้ปัญหำประเทศ เพรำะที่จริงแล้ว ต้องอย่ำให้ 
ส.ว. ลำกตั งได้ผุดได้เกิดอีกเลย ต้องถอดปลั๊กกันอย่ำงเดียวเท่ำนั น จะใช้เงินปีละ 600 ล้ำน 4 ปี 2,400 ล้ำน และหำกอยู่
อีกสมัย 4 ปี ต้องเสียอีก 2,400 ล้ำน รวมเป็น 4,800 ล้ำน เพื่อสนับสนุนคนที่ไม่เคยเห็นประชำชนอยู่ในสำยตำไปท ำไม 
 ส.ว.นพ.เจตน์ ศิรธนำนนท์ ก็ออกมำบอก รบ. ว่ำ ให้ชะลอกำรสั่งซื อวัคซีน เพรำะกลัวจะมีมำกเกิน ไม่แปลกที่
ทัวร์ลงหนักมำก ตัวเองคงฉีดครบ 2 เข็มหมดแล้วสินะ ขณะที่ประชำชนเดินดินเข็มแรกยังถูกเทแล้วเทอีก ถำมหน่อย ใช้
อะไรคิด เห็นใจประชำชนเจ้ำของประเทศบ้ำงมั ย ที่ต้องอยู่กับควำมหวำดกลัวภัยโควิดทุกเม่ือเชื่อวัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/article/851721  
  

https://www.dailynews.co.th/article/851721
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เมื่อ รธน. ‘(ไม่)ปราบโกง’ ช่องโหว่ ‘เสือหิว’ ล่างบ ? 
 

 
 

การมี “เสือหิว” ล่างบหน้าเดิมๆ เพ่นพ่านอยู่ในกมธ.งบประมาณชุดปัจจุบัน น ามาซึ่งค าถามว่า ที่สุดแล้วการแก้
รัฐธรรมนูญมาตรา144และมาตรา185 ของพรรคพลังประชารัฐ เป็นการแก้ไขเพื่อเอ้ือประโยชน์ใคร? 
 อย่ำงที่รู้กันว่ำ ภำคต่อของ  “กลเกมแก้รัฐธรรมนูญ” เวลำนี กลับไปเริ่มต้นที่กำรแก้ ไขรำยมำตรำ  
ผ่ำนกำรพิจำรณำของรัฐสภำ “13 ญัตติแก้ไข” ที่เสนอโดยพรรครัฐบำล และฝ่ำยค้ำน ในชั นรับหลักกำรวำระแรก ทว่ำ 
เพียงแค่เริ่มต้น ดู เหมือนว่ำพรรคแกนน ำรัฐบำลอย่ำงพลังประชำรัฐก ำลังเผชิญค ำถำมถึงหัวใจส ำคัญของ
รัฐธรรมนูญ "ฉบับปรำบโกง" ที่เวลำนี อำจ “เปิดช่องโกง” จำกประเด็นกำรเสนอแก้ไข 2 มำตรำ  
 ประเด็นแรก  อยู่ที่กำรแก้ ไข  “มำตรำ 144”  โดยเฉพำะในวรรคสำม จำกเดิมที่ ระบุว่ ำ  ในกรณีที่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนสมำชิกทั งหมดเท่ำที่มีอยู่ของแต่
ละสภำ เห็นว่ำมีกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคสอง ให้เสนอควำมเห็นต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจำรณำ และศำล
รัฐธรรมนูญต้องพิจำรณำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นดังกล่ำว  
 ในกรณีที่ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำ มีกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคสอง ให้กำรเสนอกำรแปรญัตติ 
หรือกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นอันสิ นผล ถ้ำผู้กระท ำกำรดังกล่ำวเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ ให้
ผู้กระท ำกำรนั นสิ นสุดสมำชิกภำพนับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั งของผู้นั น 
  แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท ำกำรหรืออนุมัติให้กระท ำกำรหรือรู้ว่ำมีกำรกระท ำดังกล่ำวแล้วแต่มิได้สั่ง
ยับยั ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งทั งคณะ นับแต่วันที่ศำลรัฐธรรมนูญมีค ำวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั งของรัฐมนตรีที่พ้นจำกต ำแหน่งนั น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท ำ
กำรดังกล่ำวต้องรับผิด ชดใช้เงินนั นคืนพร้อมด้วยดอกเบี ย 
 ทว่ำใน “ร่ำงแก้ไขของพลังประชำรัฐ" กลับตัดบทลงโทษของ “ส.ส.-ส.ว.-รัฐมนตรี” ออกเหลือเพียง “หำกศำล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดให้กำรเสนอกำรแปรญัตติ หรือกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นอันสิ นผลไป” เท่ำนั น นั่น
หมำยควำมว่ำ  “ส.ส.-ส.ว.-รัฐมนตรี” ที่ท ำผิด “ไม่ต้องรับโทษ” 
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 ขณะที่ในส่วนของ "เจ้ำหน้ำที่รัฐ"  จำกเดิมที่ระบุไว้ในวรรค 4-6 ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดจัดท ำโครงกำรหรือ
อนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมำณโดยรู้ว่ำมีกำรด ำเนินกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  ถ้ำ
ได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติทรำบ ให้
พ้นจำกควำมรับผิด 
 กำรเรียกเงินคืนตำมวรรคสำมหรือวรรคสี่ ให้กระท ำได้ภำยในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีกำรจัดสรรงบประมำณนั น ใน
ก ร ณี ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร ำ บ ป ร ำ ม ก ำ ร ทุ จ ริ ต แ ห่ ง ช ำ ติ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง ต ำ ม ว ร ร ค สี่   
ให้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด ำเนินกำรสอบสวนเป็นทำงลับโดยพลัน หำกเห็นว่ำกรณีมี
มูลให้เสนอควำมเห็นต่อศำลรัฐธรรมนูญเพ่ือด ำเนินกำรต่อไปตำมวรรคสำม และไม่ว่ำกรณีจะเป็นประกำรใด 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และศำลรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้
แจ้งมิได้ ปรำกฎว่ำ “ร่ำงแก้ไขพลังประชำรัฐ” กลับตัดบทบัญญัติดังกล่ำวออกเกลี ยง!! 
 

https://brobotech.com/index.php?key=qkv5xqj88wbfpcpx270n&b=0.072&id=277270&teaser=2037071
https://brobotech.com/index.php?key=qkv5xqj88wbfpcpx270n&b=0.072&id=277270&teaser=2037071
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 อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือ กำรแก้ไข “มำตรำ 185”   จำกเดิมที่ระบุว่ำ ส.ส. หรือ ส.ว.ต้องไม่ใช้สถำนะ 
หรือต ำแหน่งกำรเป็นสมำชิกกระท ำกำรใดๆ อันมีลักษณะที่เป็นกำรก้ำวก่ำย หรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ของผู้อื่น หรือของพรรคกำรเมือง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 แต่ "ร่ำงแก้ไขพลังประชำรัฐ" กลับตัดเหลือเพียง “ห้ำมไม่ให้ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุแต่งตั ง ย้ำย โอน 
เลื่อนต ำแหน่ง และเลื่อนขั นของข้ำรำชกำร” เท่ำนั น แต่ “ไม่ห้ำม” นักกำรเมืองก้ำวก่ำย หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติ
รำชกำรในหน้ำที่ประจ ำของข้ำรำชกำรอีกต่อไป 
 

 
 

 เมื่อเป็นเช่นนี  เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ 60 ซึ่งรัฐบำล คสช. รวมถึงคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญเคยพ
รี เ ซ็ น ต์ ไ ว้ ว่ ำ เ ป็ น  “รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฉ บั บ ป ร ำ บ โ ก ง  ”  เ ว ล ำ นี ก ลั บ ไ ม่ เ ป็ น เ ช่ น นั น  ก ลั บ กั น จ ะ ยิ่ ง   
“เปิดช่อง” ให้บรรดำ “อำเฮีย-อำเจ๊” ทั งหลำย เล่นแร่แปรธำตุ “ปรับ-เพ่ิม-ลด-โยก-ย้ำย” ได้สะดวกโยธิน โดยไม่มี
ควำมผิด  
 ยิ่งเวลำนี บรรดำ “เสือหิว” ล่ำงบหน้ำเดิมๆ กลุ่มเดิมๆ กลับมำเพ่นพ่ำนอยู่ในคณะกรรมำธิกำรงบประมำณชุด
ปัจจุบันด้วยแล้ว กรณีที่เกิดขึ นจึงน ำมำซึ่งค ำถำมต่ำงๆ นำนำ ว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ือเอื อประโยชน์ใคร? ประเด็นนี  จึงถือ
เป็นบทพิสูจน์ควำมจริงใจของพลังประชำรัฐ พรรคแกนน ำรัฐบำลในกำรปรับแก้ในชั นกรรมำธิกำร  (วำระ 2) 
ตำมท่ี “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ในฐำนะผู้เสนอญัตติได้รับปำกไว้ 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945073  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945073
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24 มิถุนำยน 2564 
รธน. วาระแรก 3 ขั้ว “เสียงแตก” ด่าน ส.ว. ขวางรื้อ “กลไก คสช.” 
 

 
 
 
 

 
24มิถุนา ถือเป็นวันประวัติศาสตร์การเมือง และปีนี้ ก็เช่นกัน ที่บันทึกทางการเมือง ต้องเขียนไว้ ว่า รัฐสภา จะลง
มติ รับหรือไม่รับหลักการ ทั้ง13 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3ขั้วการเมือง อย่างไร? 
       ควำมพยำยำมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบสองของสภำผู้แทนรำษฎร ชุดที่ 25 ที่ 4 กลุ่มกำรเมืองเสนอรวม 13 
ฉบับ ได้แก่ "กลุ่มของพรรคพลังประชำรัฐ” 1 ฉบับ เสนอโดย ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และรองหัวหน้ำพรรค
พ ลั ง ป ร ะ ช ำ รั ฐ พ ร้ อ ม ค ณ ะ  “ก ลุ่ ม พ ร ร ค ร่ ว ม ฝ่ ำ ย ค้ ำ น ”  4 ฉ บั บ  น ำ โ ด ย  ส ม พ ง ษ์  อ ม ร วิ วั ฒ น์   
ส.ส.เชียงใหม่ และหัวหน้ำพรรคเพ่ือไทยพร้อมคณะ 
       “กลุ่มพรรคร่วมรัฐบำล” 6 ฉบับ น ำโดย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์
และคณะ “พรรคภูมิใจไทย” 2 ฉบับ น ำโดย อนุทิน ชำญวีรกูล ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย 
       ในกำรอภิปรำยของสมำชิกรัฐสภำ ทั งบุคคลที่เป็นคีย์แมน และตัวแทนคีย์แมนของพรรคที่มีบทบำทน ำ เมื่อ 23 
มิถุนำยน 2564 พอเห็นทิศทำงของกำรลงมติในวำระแรกแล้วว่ำ 
       จะเกิดปรำกฎกำรณ์ “เสียงแตก” ทั งจำกกลุ่มพรรคฝ่ำยค้ำน - กลุ่มพรรคร่วมรัฐบำล รวมถึงฝ่ำยวุฒิสภำ และมี
บำงญัตติที่ไม่สำมำรถผ่ำนด่ำน “ส.ว.” ไปได ้
       เงื่อนไขของมำตรำ 256 (3) ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ก ำหนดให้กำรออกเสียงวำระที่หนึ่ง ขั นรับหลักกำร ให้ใช้
วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีเสียงเห็นชอบกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกเท่ำที่
มีอยยู่ของทั งสองสภำ ซึ่งในจ ำนวนนี ต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของสมำชิกทั งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภำ 
       ปัจจุบันมีสมำชิกรัฐสภำทั งสิ น 733 คน แบ่งเป็น ส.ส. 483 คน และ ส.ว. 250 คน ดังนั นเสียงที่จะเห็นชอบ ต้อง
ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียงทั งสิ น 367 เสียงขึ นไป และในจ ำนวนดังกล่ำวต้องมีเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่ำ 84 
เสียง 
หำกลองค ำนวณคะแนนคร่ำวๆ ของร่ำงรัฐธรรมนูญทั ง 13 ฉบับ 
       “ฉบับแรก" ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชำรัฐ แก้ระบบเลือกตั งเป็นบัตรเลือกตั ง 2 ใบ ตัดกำรมีส่วนร่วม
ของสมำชิกพรรคต่อกำรก ำหนดผู้แทนลงเลือกตั งก ำหนดนโยบำยพรรค แก้มำตรำ 144 แก้มำตรำ 185 และกลุ่มสิทธิ
เสรีภำพของประชำชน 
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       มีคะแนนตุนไว้ 109 เสียง จำก ส.ส.พลังประชำรัฐที่ร่วมยื่นญัตติ คำดว่ำจะได้เสียงสนับสนุนจำกพรรคเพ่ือไทย
ประมำณ 100 เสียง พรรคประชำธิปัตย์ 50 เสียง กลุ่มพรรคเล็กประมำณ 30 เสียง 
       ส่วน ส.ว.นั น แม้ผู้อภิปรำยจะไม่เห็นด้วยต่อเนื อหำแก้มำตรำ 144 และมำตรำ 185 พร้อมกังวลว่ำหำกออกเสียง
สนับสนุนส่อถูกยื่นสอบจริยธรรมเพรำะเข้ำข่ำยแก้เพ่ือประโยชน์ของตัวเอง 
       แต่จำกกำรเช็คเสียงแล้ว เชื่อว่ำ ส.ว. ส่วนใหญ่จะงดออกเสียง แต่ยั งพอมีคะแนนเกิน 84 เสียงเพียงพอต่อกำร 
“ผ่ำนด่ำน” รับหลักกำร 
       “ฉบับสอง" ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทยรวมกับเสรีรวมไทย แก้กลุ่มมำตรำว่ำด้วยสิทธิเสรีภำพประชำชน 
ตัดกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกพรรคก ำหนดผู้แทนลงเลือกตั ง และเพ่ิมสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และกำรต่อต้ำนรัฐประหำร
ด้วยสันติวิธี 
       มีคะแนนตุนไว้ 140 เสียงจำก ส.ส.เพ่ือไทย และเสรีรวมไทย คำดว่ำจะได้เสียงเพ่ิมเติมจำกพรรคประชำธิปัตย์ 50 
เสียง ส่วน ส.ว.แสดงท่ำทีคัดค้ำน และจะไม่รับหลักกำร เช่นเดียวกับพรรคก้ำวไกล 
       “ฉบับสำม" ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย แก้ระบบเลือกตั ง และ “ฉบับสิบสำม” ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญ ของ 
3 พรรคร่วมรัฐบำล แก้ระบบเลือกตั งมี ส.ส. 500 คนจำกเขต 400 คนเขต 100 คน 
 ทั ง 2 ฉบับนี มีคะแนนตุนไว้รวมกันที่ 287 เสียง คำดว่ำจะได้เสียงสนับสนุนจำกพรรคพลังประชำรัฐ 112 เสียง 
ส่วน ส.ว. แสดงท่ำทีคัดค้ำน และส่วนใหญ่จะไม่รับหลักกำร เช่นเดียวกับพรรคก้ำวไกล 
       “ฉบับสี่" ร่ำงแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย และพรรคก้ำวไกล และ "ฉบับสิบเอ็ด" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ
พรรคประชำธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย ที่มีเนื อหำคล้ำยกัน คือ แก้ที่มำนำยกรัฐมนตรี และตัดอ ำนำจ ส.ว.ร่วมเลือก
นำยกรัฐมนตรี 
       โดยทั ง 2 ฉบับนี มีคะแนนตุนรวมกัน 272 เสียง จำกประชำธิปัตย์ ภูมิใจไทย เพ่ือไทย และพรรคก้ำวไกล คำดว่ำ
จะได้เสียงเติมจำกพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอ่ืนๆ อีกประมำณ 25 เสียง 
       ส่วนเสียง ส.ว. นั น ขณะนี ยังเห็นต่ำงเป็น 2 ทำง และเมื่อน ำผลลงคะแนนเมื่อ 18 พฤศจิกำยน 2563 พบว่ำ ส.ว.
ให้คะแนนเห็นชอบไม่พอตำมเกณฑ์ก ำหนด คือเห็นด้วยแค่ 56 เสียง และที่เหลือนั นงดออกเสียง รอบนั นกำรแก้กลุ่ม
มำตรำนี  ไม่ผ่ำนด่ำน ส.ว. 
       “ฉบับห้ำ" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย  ยกเลิกยุทธศำสตร์ชำติและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ
ยุทธศำสตร์ชำติ และยกเลิกมำตรำ 279 กำรรับรองควำมชอบของบรรดำค ำสั่ง ประกำศของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ หรือ คสช. 
       มีคะแนนตุนไว้ 140 เสียง จำก ส.ส.พรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชำติ และเสรีรวมไทย คำดว่ำจะได้เสียงสนับสนุนจำก
พรรคประชำธิปัตย์ 50 เสียง กลุ่มพรรคเล็กฝ่ำยค้ำน ส่วนพรรคก้ำวไกลนั นแสดงจุดยืนไว้ว่ำจะไม่สนับสนุน แต่อำจงด
ออกเสียง 
       ขณะที่ ส.ว.เชื่อว่ำจะเสียงแตก และเสียงเห็นด้วยไม่ถึงเกณฑ์ก ำหนด หำกกำรตัดสินใจของส.ว.ยังเป็นแนวเดียวกับ
กำรลงมติเมื่อ 18 พฤศจิกำยน 2563 ในชั นรับหลักกำรร่ำงแก้รัฐธรรมนูญ ส ำหรับ “ฉบับหก" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ของ 3 พรรคร่วมรัฐบำล แก้ไขมำตรำ 65 ว่ำด้วยกำรท ำยุทธศำสตร์ชำติที่วำงเป้ำหมำยพัฒนำประเทศ และคลำย
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เงื่อนไขกำรปรับแก้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ “ฉบับเจ็ด" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคร่วมรัฐบำล เพ่ิมมำตรำ
ใหม่ ให้รัฐวำงหลักประกันรำยได้พื นฐำนถ้วนหน้ำ 
       “ฉบับแปด" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคร่วมรัฐบำล แก้มำตรำว่ำด้วยสิทธิเสรีภำพประชำชนด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม สิทธิด้ำนสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค และ  “ฉบับสิบสอง”ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ  
3 พรรคร่วมรัฐบำล เพ่ิมหลักกำรกระจำยอ ำนำจปกครองท้องถิ่น ให้นักกำรเมืองท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั งของ
ประชำชน 
       แต่ละร่ำงมีคะแนนตุนไว้ประมำณ 110 เสียงจำก ส.ส.ที่ร่วมยื่นญัตติ  และคำดว่ำจะได้ เสียงเ พ่ิมจำก  
ส.ส.พรรคพลังประชำรัฐ ประมำณ 100 เสียง เพรำะเนื อหำมีหลักกำรใกล้เคียงกัน และกลุ่ม ส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบำล
ประมำณ 30 เสียง 
       ขณะที่เสียง ส.ว.ส่วนใหญ่สนับสนุน แต่ยังไม่ชัดว่ำจะได้เสียงครบเกณฑ์ที่ก ำหนดหรือไม่ เว้นแต่มำตรำ 65 ที่เห็น
ว่ำจะเพ่ิมบทบำทและควำมแจ่มชัดของ “ยุทธศำสตร์ชำติ” ที่มีฐำนริเริ่มมำจำก “คสช." 
  “ฉบับเก้ำ" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคร่วมรัฐบำล แก้มำตรำ 256 ปลดล็อคเสียง ส.ว.ออกจำกกำร
ลงคะแนนแก้รัฐธรรมนูญ 
       มีเสียงตุนไว้แล้ว 115 เสียง จำกส.ส.ที่ร่วมยื่นญัตติ และเชื่อว่ำจะได้เสียงสนับสนุนจำก ส.ส.พรรคร่วมฝ่ำยค้ำนอีก
ประมำณ 100 เสียง เมื่อเทียบกับกำรลงมติของส.ว. เมื่อ 18 พฤศจิกำยน 2563 ในเรื่องดังกล่ำว พบว่ำเทคะแนนเสียง
รับหลักกำรเกิน 120 เสียง 
       อย่ำงไรก็ดี กำรแก้ไขมำตรำดังกล่ำว หำกรัฐสภำรับหลักกำรและแก้ไขจนผ่ำนวำระสำม ต้องน ำไปท ำประชำมติ 
และอำจท ำให้เสียเวลำและเสียงบประมำณ ดังนั นเมื่อสถำนกำรณ์เปลี่ยนไป ส.ว.จึงเตรียมงดออกเสียง และคำดว่ำเสียง
จะไม่พอตำมเกณฑ์ก ำหนด 
       “ฉบับสิบ" ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญของ 3 พรรคร่วมรัฐบำล แก้กระบวนกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ให้ใช้ช่องทำงศำลฎีกำ แทนช่องทำงของประธำนรัฐสภำ มีเสียงตุนไว้แล้ว 154 
เสียง จำก ส.ส.ที่ร่วมเสนอญัตติ แต่คำดว่ำจะได้เสียงสนับสนุนอีกเล็กน้อยจำก ส.ส.พรรครัฐบำล 
       ส่วนส.ส.ฝ่ำยค้ำนนั น ยังแสดงท่ำทีไม่ชัด และออกอำกำรลังเล เพรำะหำกโยนอ ำนำจให้ศำลจะเท่ำกับสภำฯ ไม่มี
ประเด็นอะไรเพื่อต่อรอง หรือตรวจสอบองค์กรอิสระ ส่วน ส.ว. นั นท่ำทีต่อเรื่องนี ยังไม่ชัดเจน 
 ดังนั นหำกคำดกำรณ์ญัตติ 13 ร่ำงรัฐธรรมนูญในวำระแรก ที่จะผ่ำนและรับหลักกำรแน่นอน คือกำรแก้ไขระบบ
เลือกตั ง และ มำตรำ 65 ของพรรคภูมิใจไทย 
       ส่วนที่ไม่ผ่ำนแน่นอน คือกำรแก้ไขประเด็นที่กระทบต่อยุทธศำสตร์ชำติ และที่เกี่ยวกับ คสช. รวมถึงกำรปิดสวิตซ์ 
ส.ว.ร่วมเลือกนำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกลไกของ คสช.ที่ถูกขนำนนำมว่ำสืบทอดอ ำนำจ 
       ขณะที่ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภำพอ่ืนของพรรคร่วมรัฐบำลนั น ส.ว.ยังมีท่ำทีไม่ชัดเจนว่ำจะสนับสนุนฉบับ
ใดหรือไม่ แต่ที่แน่ชัดเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภำพคือ ไม่เอำญัตติที่ให้สิทธิประชำชนต่อต้ำนรัฐประหำรโดยสันติวิธี 
       ดังนั นจึงต้องลุ้นกันว่ำ ด่ำนแรกของกำรแก้กติกำประชำธิปไตยจะฝ่ำเกมกำรเมืองไปได้กี่ร่ำง. 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945102  
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