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ข่าวประจ าวันที่ 25 มถิุนายน 2564 

ข่าว กกต./ ส านักงาน กกต.  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "ศรีสุวรรณ" บุก " กกต." ทวงถามผลวินิจฉัยผู้สมัคร  

"นายก ทต.นาหนองไผ่" คุณสมบัติผ่านหรือไม่ 

6 

2 แนวหน้าออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ รุดเยี่ยม ‘ กกต.’ ทวงถามผลการวินิจฉัยคุณสมบัติ

ผู้สมัคร ‘นายก ทต.’ นาหนองไผ่ 

8 

3 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ทวงถาม กกต. ผลการวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัคร
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาหนอ 

10 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ ไล่ลุง กลับบ้านเถอะ จู่ๆก็ค้านแก้ม.144 กับ 185 ถาม  

พปชร. เสนอ ไม่รู้เลยหรือ? 

12 

2 แนวหน้าออนไลน์ 'จิรายุ' ชี้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ช่วยคืนสิทธิ์ ปชช. เลือกคน - พรรคที่ชอบ 13 

3 ข่าวสดออนไลน์ 'สมชาย' ชี้ไม่ต้องแก้ ม.272 ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส. รวมให้ได้ 300 เสียง 

ส.ว. ไม่มีปัญญาค้าน 

14 

4 ไทยรัฐออนไลน์ ส.ว. หักพลังประชารัฐ คว่ าร่างรัฐธรรมนูญ แก้ ม.144-185 เปิดช่องโกง 15 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'รัฐสภา' มีมติผ่านร่าง 13 ของ ปชป. แค่ร่างเดียวที่เหลือตก ! 21 

6 มติชนออนไลน์ สภาตั้ง กมธ. 45 คน พิจารณาร่างแก้ไข รธน. เริ่มประชุมนัดแรก  

29 มิ.ย.นี้ 

23 

7 แนวหน้าออนไลน์ 'ดร.เสรี' สมน้ าหน้า พปชร. เหิมเกริมแก้ รธน. ปราบโกง ลั่นถ้าไม่มี 

'บิ๊กตู'่ ก็ไม่ได้มีมนตราอะไรเลย 

25 

8 สยามรัฐออนไลน์ ปชป. ขอบคุณ ส.ว. ลงมติแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เชื่อไม่ถูกตราหน้าเป็น 

ส.ส. ปัดเศษ 

26 

9 สยามรัฐออนไลน์ "วิรัช" รับร่าง พปชร. ถูกตีตกไม่เสียหน้า ชี้เป็นพรรคร่วมเหมือนกัน จ่อดัน 

"ไพบูลย์" นั่ง ปธ. กมธ. 

27 
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10 INN ออนไลน์ ภท. ยันเดินหน้าผลักดันต่อปิดสวิตช์ ส.ว. 28 

11 INN ออนไลน์ สาระส าคัญร่างแก้ รธน. ประชาธิปัตย์ที่ผ่านสภา 29 

12 สยามรัฐออนไลน์ "จุรินทร์" ขอบคุณคะแนนโหวตรับร่างแก้รัฐธรรมนูญ ปชป. ชี้นับหนึ่ง 

พาประเทศสู่ประชาธิปไตย 

30 

13 มติชนออนไลน์ ‘โกวิทย์’ ฉุน! การกระจายอ านาจถูกตีตก ลั่นแก้รธน.เพ่ือใคร  

‘เด็กภูมิใจไทย’ ซัดเป็นแค่ละครปาหี่ 

31 

14 ข่าวสดออนไลน์ รื้อระบอบประยุทธ์ ทะลุ 7 หมื่นชื่อ ปิยบุตร - พริษฐ์ ยื่นแก้ รธน. 

ฉบับประชาชน 

33 

15 มติชนออนไลน์ กมธ. พัฒนาการเมือง เตรียมเชิญ มท.1 แจงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. - ส.ก. หลัง คสช. ตั้งครบวาระ 4 ปี 

35 

บทความ 
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ไทยรัฐออนไลน์ ถอยดีกว่าถูกคว่ าทั้งฉบับ 36 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตา "รธน." ดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา ? 37 

3 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เล่นแร่แปรอ านาจ 39 

4 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : เชื่อหรือไม่ 41 

5 มติชนออนไลน์ เริ่มต้นจาก 2475 47 

6 มติชนสุดสัปดาห์ 
ออนไลน์ 

“สมชัย” ซัด ส.ว. สภาผู้เฒ่า ตัวถ่วงเปลี่ยนแปลงสังคม 

หลังโหวตสวนไม่เอาร่างแก้ไขทุกฉบับ 

48 
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อวิชา 
การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ : การแก้ปัญหาการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่12 โดยมี พ.ต.อ.วัชรพล 
ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ  
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย  
และผศ.ดร.สมปฤณ นิยมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
เป็นวิทยากรผู้ด าเนินการอภิปราย ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 
 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นวิทยากรอภปิรายในห้วข้อวิชา การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ : 

การแก้ปัญหาการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
และ คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ประชุมคณะกรรมการก ากับ
ดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 11 (พตส. 11)  ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  
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ข่าวอ้างอิง 
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25 มิถุนายน 2564 - 09:42 น. 
"ศรีสุวรรณ" บุก " กกต." ทวงถามผลวินิจฉัยผู้สมัคร "นายก ทต.นาหนองไผ่" คุณสมบัติผ่านหรือไม่ 
 

 
 
"ศรีสุวรรณ จรรยา "บุก"กกต." ทวงถามผลการวินิจฉัยคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ จ.สุรินทร์ ผิดกฎหมายต้องห้ามหรือไม่ เหตุเคยผิดวินัย จนมีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งมาแล้ว 
 25 มิ . ย .  2564  เ วลา  9.00 น .ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง ( กกต . )  ศูนย์ ร าชการฯ   
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องทวงถาม ผลการสืบสวน
หรือไต่สวนและวินิจฉัย กรณีได้ร้องเรียนว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ อ าเภอชุม
พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50(8) แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 และเหตุใดบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่
กฎหมายต้องห้ามนั้น 
 ทั้งนี้เนื่องจากความปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ทต.นาหนองไผ่รายหนึ่งที่เป็น  อดีต
ก านัน และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้กระท าความผิดวินัย และจังหวัดสุรินทร์ ได้มีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งมานาน
แล้ว อันเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ในสมัยนั้น 
ได้พิจารณาและมีมติว่า บุคคลดังกล่าวได้กระท าความผิดโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่ โดย ป.ป.ป. ได้ลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา  เพ่ือด าเนินการทางวินัย ตาม ม.19 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ 2518 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 ในสมัยนั้น 
 ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ  
ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50(8) แห่ง 
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า “บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือ
ว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ”  
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 ระยะเวลาล่วงผ่านจะครบ 2 เดือนแล้ว จึงเดินทางมาติดตามทวงถามผลการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยใน
กรณีตามค าร้องดังกล่าวว่ามีผลเป็นเช่นใดหรืออย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่สมควรที่จะผ่านการเข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นนั้น จ าเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด และ
ต้องไม่มีประวัติที่ด่างพร้อยจนถึงขั้นถูกให้พ้นจากต าแหน่ง คือ ทั้งกรรมการ อบต. ทั้งก านัน และทั้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง
ปรากฎหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แล้ว นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/471731  
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/471731
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วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.02 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ รุดเยี่ยม ‘ กกต.’ ทวงถามผลการวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัคร ‘นายกทต.’ นาหนองไผ่ 
 

 
 
 เ มื่ อ วั นที่  25 มิ ถุ น ายน  2564 เ ว ล า  9.00 น .  ที่ ส า นั ก ง านคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง  ( กกต . )  
ศูนย์ราชการฯ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องทวงถาม 
ผลการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย กรณีได้ร้องเรียนว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนา
หนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50 (8) แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 และเหตุใดบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายต้องห้ามนั้น 
 ทั้งนี้ เนื่องจากความ ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ทต.นาหนองไผ่รายหนึ่งที่เป็น อดีต
ก านัน และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้กระท าความผิดวินัย และจังหวัดสุรินทร์ ได้มีค าสั่งให้ออกจากต าแหน่งมานานแล้ว 
อันเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ในสมัยนั้น  ได้
พิจารณาและมีมติว่า บุคคลดังกล่าวได้กระท าความผิดโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่ 
 โดย ป .ป .ป .  ได้ ลงมติ ใน เรื่ องดั งกล่ าว ให้ผู้ ว่ า ราชการจั งหวัดสุ ริ นทร์  ในฐานะผู้ บั งคับบัญชา    
เพ่ือด าเนินการทางวินัย ตาม ม.19 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2518 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 ในสมัยนั้น ดังนั้นเมื่อบุคคลดังกล่าว เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ 
หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่า กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงถือได้ว่า เป็น
บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50(8) แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติ
ไว้ความว่า 
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“บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ” 
 นายศรีสุวรรณ ระบุว่า บัดนี้ระยะเวลาล่วงผ่านจะครบ 2 เดือนแล้ว สมาคมฯเดินทางมาติดตามทวงถามผลการ
สืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีตามค าร้องดังกล่าวว่า มีผลเป็นเช่นใดหรืออย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่สมควรที่จะ
ผ่านการเข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนั้น จ าเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด และต้องไม่มีประวัติที่ด่างพร้อยจนถึงขั้นถูกให้พ้นจากต าแหน่ง คือ ทั้งกรรมการ อบต. 
ทั้งก านัน และท้ังผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แล้ว   
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/582855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/582855
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25/06/2564 10:36 
“ศรีสุวรรณ” ทวงถาม กกต. ผลการวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาหนอ 
 

 
 

กกต. 25 มิ.ย.- “ศรีสุวรรณ” ทวงถาม กกต.ผลการวินิจฉัยคุณสมบัติผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาหนอง
ไผ่ หลังผ่านมาจะครบ 2 เดือนไม่คืบ 
 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นค าร้องทวงถามผลการ
สืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยกรณีได้ร้องเรียนว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาหนองไผ่ 
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 50 (8) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 และเหตุใดบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายต้องห้ามนั้น เนื่องจากความปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาหนองไผ่
รายหนึ่ง ที่เป็นอดีตก านันและอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้กระท าความผิดวินัย และจังหวัดสุรินทร์ ได้มีค าสั่งให้ออกจาก
ต าแหน่งมานานแล้ว อันเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือ 
ป.ป.ป.ในสมัยนั้น ได้พิจารณาและมีมติว่า บุคคลดังกล่าว ได้กระท าความผิดโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองไผ่ 
 โดย ป.ป.ป. ได้ลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะผู้บังคับบัญชา เพ่ือด าเนินการทาง
วินัย ตามมาตรา 19 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 2518 และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 ในสมัยนั้น เมื่อบุคคลดังกล่าวเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ เพราะทุจริต
ต่อหน้าที่หรือ ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ จึงถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้ องห้ามตาม
มาตรา 50 (8) พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ที่บัญญัติไว้ความว่า บุคคลผู้มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คือ เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ
หน้าที่หรือ ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวให้ กกต.ตรวจสอบ และจะครบ 2 เดือนแล้ว จึงมาติดตามทวงถามผลการ
สืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีตามค าร้องดังกล่าว ว่ามีผลอย่างไร เนื่องจากผู้ที่สมควรที่จะผ่านการเข้ารับการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นนั้น จ าเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนด และต้องไม่มีประวัติที่ด่างพร้อย จนถึงขั้นถูกให้พ้นจากต าแหน่ง คือ ทั้งกรรมการ อบต. ทั้งก านัน และ
ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งปรากฎหลักฐานเป็นที่ประจักษ์.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-724745  
  

https://tna.mcot.net/politics-724745
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วันที่ 24 มิถุนายน 2564 - 12:58 น. 
‘สมชัย’ ไล่ลุง กลับบ้านเถอะ จู่ๆก็ค้านแก้ม.144 กับ 185 ถาม พปชร. เสนอ ไม่รู้เลยหรือ? 
 

 
 
‘สมชัย’ ไล่ลุงตู่ กลับบ้านเถอะ จู่ๆมาค้านแก้ม.144 และ 185 ถามพปชร.เสนอ ไม่รู้ก่อนเลยหรือ? 
 วันนี้  (24 มิ .ย . )  นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร  ศูนย์วิจั ยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรั งสิต  
อดี ตกรรมการการ เลื อกตั้ ง  (กกต . )  ได้ โพสต์ ข้ อ เขี ยน เรื่ อ ง  เ ชื่ อ ได้ หรื อ  รั บหลั กการก่ อนแล้ วค่ อยไป 
แปรญัตติ เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กถึงการพิจารณาลลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า 
 “ญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ของ พปชร. เสนอมาเป็นมัดรวม มี 5 ประเด็น 13 มาตรา ในนั้นมีซุกซ่อนสิ่ง
เลวร้าย ที่แม้นายกประยุทธ์ ยังเอ่ยปากว่ารับไม่ได้ คือ การแก้มาตรา 144 และ 185 ที่เปิดทางไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน 
 การเอ่ยปากขอร้องว่า ให้สภา โดยเฉพาะ ส.ว.รับๆ ไปก่อน แล้วค่อยไปแปรญัตติแก้เป็นเหมือนเดิมในวาระที่
สอง จึงเป็นเรื่องหลอกเด็ก เพราะหากรับหลักการเป็น 1 การแปรญัตติเป็น 0 เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะหากคุณจะตัด
เป็น 0 คือต้องไม่รับหลักการ 
 เมื่อคุณมัดรวมมา เอาเฮโรอีนซ่อนมาในแป้ง ก็ต้องไม่รับแป้งทั้งห่อ จะให้รับไปก่อนแล้วมาร่อนภายหลังให้
เหลือแป้ง คงไม่เหมาะสม 
 อีกทั้งญัตตินี้ ก็เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ มาตั้งแต่ 7 เมษายน 2564 มีเวลาผ่านมาตั้งหลายเดือน ทั้งฝ่าย
กฎหมาย ทั้งรองนายกวิษณุ ไม่ระแคะระคายหรือว่า ท าลายหลักการส าคัญของรัฐธรรมนูญ ต้องรอให้คนโวยวายถึงมา
บอกว่า ไม่เห็นด้วย 
เรื่องส าคัญของบ้านเมืองแต่ท างานกันแบบนี้ กลับบ้านไปได้แล้ว ลุงประยุทธ์” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2792996  
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https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/cats-100.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

13 

 

 
 
 
 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.04 น. 
'จิรายุ' ชี้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ช่วยคืนสิทธิ์ ปชช. เลือกคน - พรรคที่ชอบ 
 

 
 
 เมื่อเวลา 12.50 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพ่ือไทย อภิปราย
ว่า ปัญหาของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน คือ การก าหนดให้การเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียว ซึ่งเป็นการปิดก้ันเสรีภาพประชาชน 
ที่ผ่านมาจากระบบบัตรใบเดียว เราจะเจอบัตรเขย่ง และ ส.ส.ปัดเศษ ดังนั้น การแก้ไขให้เป็นแบบบัตรสองใบ จึงเป็น
การเปิดทางเลือกให้ประชาชน เราควรมองปัจจัยส าคัญในการให้สิทธิ์การเลือกตั้งกับประชาชน ซึ่งการที่พรรคเพ่ือไทย
เสนอแก้ไข ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีอะไรซ่อนเงื่อน แต่ต้องการน าสิทธิ์ประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนให้ได้มีโอกาสในการเลือก 
ทั้งเลือกพรรคที่ชอบและคนที่ชอบ ถ้ามีบัตรสองใบประชาชนจะได้ประโยชน์สถานเดียว อีกทั้งการแยกบัตรไม่มีการ
สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ เพราะการเลือกตั้งยังไม่ถึง เรายังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร พรรคการเมืองบางพรรค
อาจจะท านโยบายดีกว่าอีกพรรคแล้วเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนก็ได้ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/582624  
  

https://www.naewna.com/politic/582624
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24 มิ.ย. 2564-16:22 น. 
'สมชาย' ชี้ไม่ต้องแก้ ม.272 ลั่นเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ส. รวมให้ได้ 300 เสียง ส.ว. ไม่มีปัญญาค้าน 
 

 
 

 เมื่อเวลา 14.37 น. วันที่ 24 มิ.ย. 2564 นายสมชาย แสวงการ ส.ว. อภิปรายว่า การจะล้มรัฐธรรมนูญที่ผ่าน
ประชามติ 16 ล้านเสียง ต้องท าประขามติถามประชาชนเสียก่อน แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานั้น ตนเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ดังนั้น วันนี้สภาเสนอรัฐธรรมนูญเข้ามา 14 ร่างไม่ผ่าน ดีที่ไม่ผ่านมา 1 ร่าง เพราะตนจะได้ไม่ต้องไปร้องศาล
รัฐธรรมนูญอีก เพราะร่างนั้นเป็นการตั้งส.ส.ร. ให้มีการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องเกิดเมื่อท าประชามติเสียก่อน 
 นายสมชาย กล่าวต่อว่า ตนเสียดาย 2 เรื่อง คือ 1.ร่างที่ประธานรัฐสภาบรรจุนั้นเร็วเกินไป ท าให้เรามีเวลา
พิจารณาน้อยมาก มีเวลาเพียง 8 วันเท่านั้น กฎหมายทั่วไปเรายังมีเวลาศึกษาเป็นเดือน แต่นี่กฎหมายสูงสุดมีเวลาเพียง
เท่านี้ในการศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนจึงดูเหมือนเราลุกลี้ ลุกลน บางเรื่องไปลอก
มาจากรัฐธรรมนูญปี 40 บางเรื่องไปลอกมาจากรัฐธรรมนูญปี 50 ซึ่งความจริงรัฐธรรมนูญปี 60 ได้ปรับไว้แล้ว แม้ตนจะ
เห็นด้วยในเรื่องสิทธิ กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ แต่บางเรื่องมีการเติมความจนเยิ่นเย้อ ท าให้เกิดการจ ากัดสิทธิของ
ประชาชนขึ้น ตนจึงเห็นชอบไม่ได้ 
 และ 2.บางเรื่องสงสัยว่าน าเข้ามาท าไม เช่น การแก้ไขมาตรา 256 ต้องไปท าประชามติก่อน ท่านอยากตัดสิทธิ 
ส.ว. 1 ใน 3 ในการเห็นชอบ ท่านอยากตัดเรื่องเสียงฝ่ายค้าน 20% ในการเห็นชอบ ตนก็ไม่ว่าอะไร ตนไม่ได้ห่วงว่า ส.ว.
จะอยู่หรือไม่ แต่ตราบใดที่ท าหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมาย ซึ่งชัดเจนมาก ส.ว.มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย 
 นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส าหรับมาตรา 272 การโหวตนายกฯ ผิดถูกอย่างไร ประชาชนให้อ านาจ ส.ว.16 ล้าน
เสียง ในการท าประชามติให้ 5 ปีแรก ส.ว.ท าหน้าที่ ส.ว.ไม่มีสิทธิเลือก หรือเสนอนายกฯ การเลือกนายกฯ เป็นบัญชี
พรรคการเมืองเสนอมา ตนเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมาปิดสวิตซ์หรือแก้มาตรานี้เลย 
“เลือกตั้งครั้งหน้าท่านไปรวมมาเลย 270-300 เสียง ส.ว.ก็ไม่มีปัญญาอะไรไปโหวตค้านคนที่สภาฯ เห็นว่าควรเป็นนายก
ฯ และไม่จ าเป็นต้องแก้มาตรา 144 เพราะ ส.ว. ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณอยู่แล้ว ขณะที่มาตรา 185 การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการ ส.ว.ไม่เดือดร้อนเลย จึงเห็นว่าร่างของพลังประชารัฐไปต่อล าบากจริงๆ” 
 นายสมชาย กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องระบบเลือกตั้ง ไม่ว่าเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งหรือกติกาอย่างไร มีคนได้ คนเสีย
เสมอ ท้ายสุดจะน าไปสู่วงจรอุบาทว์หรือไม่ ให้ค าตอบกับตนได้หรือไม่ว่าบัตรเลือกตั้งที่ท่านจะแก้ไขกลับไปเป็นบัตร 2 
ใบ จะท าให้สภาแห่งนี้ได้ ส.ส.ที่สง่างาม ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และไม่กลับไปสู่วงจรอุบาทว์อีก 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6472060  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6472060
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1.jpg
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25 มิ.ย. 2564 05:21 น. 
ส.ว. หักพลังประชารัฐ คว่ าร่างรัฐธรรมนูญ แก้ ม.144-185 เปิดช่องโกง 
 

 
 

ส.ว.หัก พปชร.คว่ าร่าง รธน.แก้ ม.144-185 แห่โหวตสวนกับงดออกเสียงร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับของ
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เสนอแก้ไขมาตรา 144 และ 185 มีเนื้อหาสาระท าให้ ส.ส. ส.ว.แทรกแซงแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ ถูกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รุม
คัดค้านอย่างหนัก มองว่าเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต 
“ชวน” เข้มให้อภิปรายจนจบ 
 เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 24 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภากล่าวถึงการประชุมพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ต่อเป็นวันที่สองว่า การลงมติคงจะใช้เวลามากกว่าเดิม เพราะมีกฎหมายต้องลงมติ 13 
ฉบับ จะให้สมาชิกประหยัดเวลาด้วยการไม่ขานชื่อตัวเอง แต่จะมีเจ้าหน้าที่สภาขานชื่อให้ เมื่อตอนลงมติจะไม่ให้ใช้ค า
ว่าฉบับ แต่ให้บอกเป็นล าดับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแทน จะพยายามประหยัดเวลาให้มากที่สุด กรณีได้อ่านชื่อสมาชิก
รัฐสภาเลยไปแล้วหรือคนนั้นไม่อยู่ จะไม่ย้อนกลับมาจนกว่าการลงมติจะเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยให้สมาชิกเสนอขอลงมติ
ตอนท้ายสุด ก าหนดลงมติเดิมคือเวลา 16.00 น. ขอให้แต่ละฝ่ายได้พูดให้ครบจะก่ีทุ่มก็ต้องจบ 
 “สุทิน” ยันฝ่ายค้านเคารพกันไม่บังคับ 
 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ภาพรวมการประชุม
วันแรกน่าพอใจ เดิมคาดว่าจะมีการประท้วงกันหนักหน่วง แต่เรียบร้อยมีประท้วงอยู่บ้างแต่เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ส่วนการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุมกันก่อนลงมติ เรามีข้อตกลงถึงการลงมติว่าต้องเคารพซึ่งกันและกัน ไม่บังคับ
กัน ถ้าผ่านเพียงฉบับเดียวเรื่องระบบเลือกตั้ง คงไม่พอใจ เพราะเราอยากให้ผ่านทุกฉบับ ได้กลั่นกรองแล้วว่าจ าเป็นต้อง
แก้ไข ขึ้นอยู่กับ ส.ว.เป็นตัวชี้ขาด สัญญาณมีความหวังพอสมควร ส่วนผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภาไม่กังวลเป็นความงดงามของ
ประชาธิปไตย เรารับฟังสิ่งที่ผู้ชุมนุมพูด เชื่อว่าจะไม่มีการปะทะกันเกิดขึ้น 
ส.ส.ท้วงติง “พรเพชร” ไม่เด็ดขาด 
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 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ รั ฐสภา มีการประชุมรัฐสภา เ พ่ือพิจารณาร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา  
13 ฉบับต่อเนื่องเป็นวันที่สอง มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้า
สู่วาระนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะประธานวิปรัฐบาลหารือว่าอยากให้ประธานควบคุมการอภิปราย
ใ ห้ อ ยู่ ใ น ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ มื่ อ วั น ที่  23 มิ . ย .  เ กิ ด ก า ร ป ะ ท ะ กั น  บ า ง ช่ ว ง พู ด เ สี ย ด สี   
บอก ส.ส.เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ ส.ว. แต่ประธานไม่พูดตัดบท อาจท าให้สมาชิกเกิดอารมณ์ค้าง อยากให้คุยกันด้วยเหตุผล 
ใช้เวลาอย่างมีค่า ขณะที่นายพรเพชรชี้แจงว่าไม่ค่อยห้ามการโต้เถียง ปล่อยให้พูดเสียดสีนั้น หากตนขัดจังหวะสมาชิกจะ
ไม่ฟัง อาจยิ่งเสียเวลา ลุกขึ้นมาอีกหลายครั้ง อะไรที่ไม่เกินเลยมากจะปล่อย 
ภท.ซัด กรธ.ฝากบาดแผล รธน.ปี 60 
 จากนั้นนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อภิปรายเป็นคนแรกว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 
อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ท าคลอดรัฐธรรมนูญปี 60 มีลูก 2 คนชอบตีกันเละ ลูกคนโตคือ ส.ว.250 
คนมาจากการแต่งตั้ง มีอ านาจโหวตนายกฯ ลูกคนเล็ก ส.ส. 500 คน พ่อแม่รักไม่เท่ากันจึงเกิดปัญหา นี่คือสิ่งที่ กรธ.
ฝากบาดแผลไว้ วิธีแก้ปัญหาคือแก้รัฐธรรมนูญปี 60 วันนี้ ส.ส.เสนอแก้ไขแล้ว 13 ฉบับ ต้องดูว่าประชาชนได้อะไรพรรค 
ภท.ขอแก้ไขมาตรา 55/1 ให้รัฐต้องจัดให้ประชาชนได้รับรายได้พ้ืนฐานอันจ าเป็นต่อการด ารงชีพทั่วถึง เรียกว่าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับกินได้ แก้เพ่ือคนจนหาเช้ากินค่ า เป็นรัฐธรรมนูญยาใจคนจน ขอให้เพ่ือนสมาชิกรัฐสภาสนับสนุนเพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจให้คนจน 
“ถวิล” รับไม่ได้แก้มัดตราสังปล่อยโกง 
 ต่อมาเวลา 12.20 น. นายถวิล เปลี่ยนศรี ส.ว. อภิปรายว่า การเสนอแก้ไขมาตรา 144 ตัดบทลงโทษรุนแรงทั้ง
พ้นต าแหน่ง สิ้นสุดสมาชิกภาพ ตัดสิทธิการเมือง เผลอๆถึงขั้นติดคุกกับนักการเมืองหรือ ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี  เจ้าหน้าที่
รัฐที่เข้าไปเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติมรายการงบฯของรัฐ ท าลายหลักการรัฐธรรมนูญที่มุ่งการปราบโกง ปล่อยประเด็น
นี้ก็เหมือนแก้มัดตราสัง ป่าช้าแตกแน่นอน ปล่อยให้มีการคอร์รัปชันหลอกหลอนประชาชน รับไม่ได้ ส่วนมาตรา 185 ที่
แก้ไขยอมให้ ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรีใช้สถานะต าแหน่งหน้าที่เข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง โอนย้ายเลื่อนต าแหน่ง ให้พ้น
ต าแหน่งข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แสลงใจมาก เคยเจอจริงเจ็บจริงมาคงยอมให้ผ่านไปไม่ได้ 
เหลือ 2 ปีปิดสวิตช์ตัวเองไม่ต้องมาไล่ 
 นายถวิลอภิปรายต่อว่ายืนยันมาตรา 272 จะพูดเอามันค าหนึ่งก็ปิดสวิตช์ ส.ว. สองค าก็ปิดสวิตช์ ส.ว.ไม่ได้ 
กระซิบเบาๆว่าเราปิดสวิตช์เราเองได้ เสียง ส.ว.ไม่ใช่เสียงชี้ขาดเลือกนายกฯ ส.ว.เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง มีคนเอา
กระดูกมาแขวนคอให้โดนด่าฟรีมาตลอด การให้ ส.ว.ออกเสียงเลือกนายกฯเป็นผลของการท าประชามติ ไปหักดิบ
ยกเลิกดื้อๆไม่ได้ ถ้าจะท าต้องไปย้อนต้นทางท าประชามติให้ถูกต้อง ก าหนดอยู่ในบทเฉพาะกาลจะสิ้นสุดอีกปีสองปี ถึง
เวลาสวิตช์พวกเราปิดเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาไล่ปิด 
“อันวาร์” ชงตั้งลูกขุนสภาตีกันปฏิวัติ 
 ต่อมาเวลา 12.45 น. นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ขึ้ นอภิปรายว่า ขอเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาเสียงข้างมาก ให้มีคณะลูกขุนสภาหรือตุลาการสภา เป็นคณะบุคคลมาจากตัวแทนองค์กรที่ไม่ใช่พรรค
การเมืองมาท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนตัดสินชี้ขาดการอภิปรายวาระส าคัญในสภา ยึดหลักการท าสิ่งถูกให้เป็น
ถูก สิ่งผิดให้เป็นผิด หลีกเลี่ยงไม่ให้ไปสู่ความขัดแย้ง เช่น กรณีจ าน าข้าวและ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ตอนนั้นถ้ามีคณะ
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ลูกขุนสภาจะไม่ท าให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจนน าไปสู่การปฏิวัติ เชื่อว่าคณะลูกขุนสภา จะเป็นทางออกของประเทศไทย 
เพราะคณะลูกขุนสภาไม่ได้มาจากนักการเมือง จะไม่เข้าข้างใคร จึงไม่มีสาเหตุใดท าให้ประชาชนขุ่นเคืองออกมาชุมนุม
ประท้วง ไม่มีเหตุผลให้ทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหาร หากยังปล่อยให้เสียงข้างมากลากไป แล้วฝืนความรู้สึกพ่ีน้อง
ประชาชนจะออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเป็นม็อบต่างๆไม่สิ้นสุดเป็นวังวนเดิมๆ 
ส.ว.เฉ่งแก้ ม.144-185 เปิดช่องทุจริต 
 นพ.อ าพล จินดาวัฒนะ ส.ว. อภิปรายว่า ยินดีรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นคุณกับประชาชนและ
สังคม เช่น ฉบับที่ 2, 6, 7, 8 และ 12 และจะสนับสนุนรับหลักการฉบับที่ 4 และ 11 ที่ยกเลิกอ านาจ ส.ว.โหวตเลือก
นายกฯ ประเด็นอยู่ที่ฉบับที่ 1 ของพรรค พปชร.ที่รับหลักการไม่ได้เรื่องดีก็มีแต่มีปัญหาที่แก้ไขมาตรา 144-185 ให้ 
ส.ส. ส.ว.แปรญัตติงบฯน าไปลงพ้ืนที่ตัวเองได้ และให้ไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงข้าราชการ แก้แบบถอยหลังเข้าคลอง เจาะ
ช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต ในอดีตมีสมาชิกนิติบัญญัติบางส่วนได้แปรญัตติดึงงบประมาณลง พ้ืนที่ตัวเอง และเขียนป้ายว่า
ตัวเองดึงงบมาท าอะไรบ้าง ทั้งท่ีไม่ใช่เงินตัวเอง เกิดมือใครยาวสาวได้สาวเอา 
ไม่ไว้ใจถอยจริงจี้ถอนก่อนโหวต 
 นพ.อ าพลกล่าวอีกว่า การที่เสนอแก้มาตรา 144 และมาตรา 185 จะท าให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ผู้
เสนอญัตติให้รับหลักการไปก่อน และมาแก้ไขในวาระที่ 2 แต่จะสามารถท าได้หรือ เพราะท่านรับหลักการไปแล้ว ส่วนที่
บอกว่าถ้าไม่แก้ค่อยคว่ าในวาระ 3 การท าแบบนี้เป็นการถอยแน่หรือ หรือเป็นการถอยหนึ่งก้าวและไปสู้เอาดาบหน้า 
ถือเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ไม่มีหลักประกัน ได้ข่าวว่ามีการยืนยันว่าจะไม่แก้กลับไปเหมือนเดิม ขอวิงวอนผู้เสนอ
ให้ถอนญัตติออกไปก่อนลงมติวันนี้ เพ่ือให้เกิดการท างานการเมืองที่สร้างสรรค์ ถ้ายังดึงดันต่อไปไม่สามารถรับหลักการ
ญัตตินี้ได ้
กก.ปลุกร่วมปิดสวิตช์หยุด “ประยุทธ์” 
 จากนั้นเวลา 13.45 น. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ปัญหาการแก้
รั ฐธรรมนูญคืออ านาจสู งสุ ดของประเทศ เป็ นของใคร  ไม่ ใช่ เ รื่ อ งงบฯ ส .ส .  หรื อ  ส .ว .  สิทธิ เสรีภ าพ  
แค่ตัวหนังสือ ระบบเลือกตั้งที่หวังจะมีรัฐบาลมีเสถียรภาพมาก ต่อให้ใครชนะเลือกตั้งท่วมท้นเพียงใด พวกเราเป็นได้แค่
เพียงเด็กขี่ม้า ซึ่งม้าอาจพยศเมื่อไรก็ได้ตามค าสั่งเจ้าของม้า ตราบใดยังแก้ปมใจกลางนี้ไม่ได้จะไม่หลุดจากหลุมด า
การเมืองได้ พรรคก้าวไกลจึงเสนอให้รัฐสภาเร่งเดินหน้าจัดท าประชามติ คืนอ านาจ ให้ประชาชน จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ทั้งฉบับ ให้ประชาชนแสวงหาฉันทมติร่วมกันว่าระบบการเมืองแบบใดที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความคิด 
อุดมการณ์ไปคนละแบบ ขอให้สมาชิกรัฐสภาช่วยกันโหวตหยุดแผนแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือต่ออายุระบอบประยุทธ์ ร่วมใจ
กันโหวตปิดสวิตช์ ส.ว. เปิดประตูบานแรกในการจัดตั้งรัฐบาลจากเสียงประชาชนจริงๆ หากไม่สามารถปิดสวิตช์ ส.ว.ได้ 
การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้จะไม่มีความหมาย เป็นเพียงละครตบตาประชาชนฉากใหญ่ 
ท้าผู้มีอ านาจรอดูความล่มสลาย 
 “ท้ายที่สุดนี้ ขออวยพรผ่านไปยังผู้มีอ านาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะเหนี่ยวรั้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ ขออวยพรให้
ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดี เห็นความต้องการของท่านถูกบดขยี้ด้วยกงล้อ
ของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ได้มีโอกาสรับรู้กับตาตัวเองว่า ผู้คนและยุคสมัยจะตราหน้าพวกท่านว่าอย่างไรใน
ประวัติศาสตร์ของชาติเรา” นายพิธากล่าว 
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ส.ว.รับไม่ได้แก้ ม.144 ขู่คว่ าร่าง พปชร. 
 จากนั้นช่วงบ่ายเป็นคิวการอภิปรายของ ส.ว.ล้วนๆ เนื่องจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านใช้เวลาโควตาฝ่าย
ละ 6 ชั่วโมงไปครบแล้ว โดย ส.ว.ส่วนใหญ่อภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ 
185 ของพรรค พปชร.ที่ไปแก้ไขกลไกขจัดและป้องกันการทุจริตของนักการเมืองเรื่องการใช้งบประมาณ และเรียกร้อง
ให้ถอนเนื้อหาออกจากวาระพิจารณา โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. อภิปรายว่า ส.ว.ชุดปัจจุบันเป็นตัวของตัวเองสูง 
จะยืนหยัดเพ่ือประชาชน ส.ว.ไม่ถนัดใช้คารม แต่ถนัดใช้การกระท า ยืนยันรับไม่ได้ที่จะแก้ไขมาตรา 144 และมาตรา 
185 ดังนั้น ขอให้ถอนร่างแก้ไข หากไม่ถอนจะเกิดปรากฏการณ์พิเศษว่าไม่ผ่านการพิจารณา เพราะไม่เชื่อว่าจะไปแก้
ภายหลัง 
ขวางสุดฤทธิ์ริบดาบเลือกนายกฯ 
 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. อภิปรายว่า ส.ว.มีโอกาสเข้ามาเพราะ คสช.จริง แต่เรื่องเหล่านี้ควรจบแล้ว 
หลังจากที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 24 มี.ค.62 การที่ ส.ว.เลือกบุคคลเป็นนายกฯ แต่ถูกครหาเสมอว่า รัฐธรรมนูญฉบับ
นี้สืบทอดอ านาจ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ขอให้คิดดูว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ หรือเป็นเพียงวาทกรรม ส.ว.
จะเลือกใครเป็นนายกฯ เป็นเรื่องที่ ส.ส.ไปตกลงกันเองว่าจะให้ใครเป็นนายกฯ ส.ว.จึงโหวตตามนั้น การเสนอตัดอ านาจ 
ส.ว.มาตรา 272 จึงไม่มีเหตุผลเพราะ ส.ว.เข้ามาท าหน้าที่คลี่คลายภาวะวิกฤติ ไม่ได้หวงอ านาจหรือสืบทอดอ านาจ แต่
ทุกคนมาท าหน้าที่ 5 ปี เพราะมาตรา 272 เขียนให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบมาแก้วิกฤติประเทศ จึงต้องอยู่ด้วยความ
รับผิดชอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
“ชินวรณ์” ค้าน “บิ๊กตู”่ ยุบสภา-ลาออก 
 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายสรุปว่า เท่าที่ดูหลักการร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ดีกว่ารัฐธรรมนูญ 60 ที่มีปัญหา ช่องว่างเชิงโครงสร้างหลายประเด็นที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง 
พรรคจึงต้องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน นายกฯถูกเรียกร้องให้ลาออกและยุบสภา แต่ท่านมีหน้าที่ต้อง
แก้ปัญหาบ้านเมือง ประคับประคองไปให้ได้ จึงไม่ควรลาออกหรือยุบสภา ไม่ใช่ตนมีหน้าที่ประคับประคองนายกฯ แต่
ต้องการถอดสลักแก้รัฐธรรมนูญให้ระบบการเลือกตั้งและเลือกนายกฯเปลี่ยนแปลง ถ้ายังกลับวังวนเดิม ปัญหาความ
ขัดแย้งจะมากยิ่งข้ึน รัฐธรรมนูญจะช่วยถอดสลักทางการเมือง ได้การเมืองสุจริต รัฐบาลดี 
“ชวน” แจงยิบวิธีโหวตลงมติวาระ 1 
 กระทั่งเวลา 16.45 น. หลังจากสมาชิกรัฐสภาอภิปรายจนครบถ้วนทุกคน และตัวแทนผู้เสนอญัตติทั้ง 13 ร่าง
กล่าวอภิปรายสรุปเรียบร้อย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ท าหน้าที่ประธานการประชุม ได้ชี้แจงขั้นตอนการลง
มติรับหลักการวาระท่ี 1 โดยใช้การขานสมาชิกชื่อทีละคนตามล าดับตัวอักษร พร้อมให้กล่าวแสดงการลงมติในแต่ละร่าง
ว่าจะรับหลักการ ไม่รับหลักการ หรืองดออกเสียง เรียงตามล าดับต่อเนื่องกันไปจนครบทั้ง 13 ฉบับ ในครั้งเดียว จากนั้น
ที่ประชุมได้แต่งตั้งสมาชิกเป็นตัวแทนนับคะแนน 
ส.ว.หัก พปชร.ให้ผ่านร่างพรรคร่วม รบ. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการลงมติตัวแทนวิป 3 ฝ่าย ได้หารือภายในวิปของตัวเอง เพ่ือวางแนวทางการลงมติ
ในวาระแรก โดยวิปวุฒิสภาได้หารือกันแล้ว เสียงส่วนใหญ่มีความเห็นลงมติเห็นชอบเฉพาะร่างที่ 13 คือร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอให้แก้ไขมาตรา 83 และ 91 เรื่องวิธีการเลือกตั้ง ให้กลับมาใช้เป็นบัตร

https://www.thairath.co.th/news/politic/2123451
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เลือกตั้ง 2 ใบคือ ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 1 ของพรรคพลัง
ประชารัฐ วุฒิสภาเห็นตรงกันจะไม่ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากมีเนื้อหาไปแก้ไขมาตรา 144 และ 185 เรื่องการตัด
บทลงโทษ ส.ส. และ ส.ว. ที่เข้าไปแทรกแซงการแปรญัตติงบฯ และรวมถึงการให้ ส.ส. และ ส.ว.เข้ าไปก้าวก่ายการ
ท างานของหน่วยราชการได้ ซึ่ง ส.ว.มองว่าท าลายหลักการส าคัญการป้องกันการปราบโกงในรัฐธรรมนูญปี 2560 
วิป รบ.ไฟเขียวปล่อยผีแค่ 6 ร่าง 
 ขณะที่วิปรัฐบาลมีมติเห็นชอบร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ ร่างที่ 3 ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เสนอแก้ไข
เรื่องวิธีการเลือกตั้ง ให้กลับมาใช้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ร่างที่ 6 ของพรรคภูมิใจไทย เรื่องการเสนอให้แก้ไขยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ร่างที่ 7 ของพรรคภูมิใจไทย เรื่องการแก้ไขหมวด 5 และมาตรา 55/1 การก าหนดให้รัฐบาลมีหลักประกัน
เรื่องรายได้ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน ร่างที่ 8 ของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้เพ่ิมสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
การเข้าถึงกระบวน-การยุติธรรมได้อย่างง่าย รวดเร็ว ทั่วถึง และร่างที่ 13 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคร่วม
รัฐบาลที่เสนอให้แก้ไขมาตรา 83 และ 91 เรื่องวิธีการเลือกตั้ง ให้กลับมาใช้เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนวิปฝ่ายค้านมีมติ
ให้รับหลักการในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ 
 
 
ส.ว.ชักแถวโหวตคว่ าร่าง พปชร. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทั่งเวลา 17.00 น.เมื่อเริ่มขานชื่อสมาชิกรัฐสภาเรียงตามล าดับตัวอักษรเพ่ือลงมติใน
ญัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ ปรากฏว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านและ ส.ว. ลงมติไปในแนวทางเดียวกับมติวิ
ปของฝ่ายตัวเอง โดย ส.ว.ทุกคนลงมติไม่รับหลักการหรืองดออกเสียงในร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ ไปในทาง
เดียวกันทั้งหมด ส่วนร่างอ่ืนๆเสียง ส.ว.ลงมติไม่รับหลักการและงดออกเสียงเป็นส่วนใหญ่ มีออกเสียงรับหลักการแทรก
เพียงบางส่วนเท่านั้น ขณะที่ร่างที่ 13 เป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 บัตร ส.ว.ลงมติรับ
หลักการโดยพร้อมเพรียงกันเกือบทุกคน มีเพียง ส.ว.ส่วนน้อยที่ลงมติงดออกเสียง อาทิ นายค านูณ สิทธิสมาน นาย
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นางดวงพร รอดพยาธิ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจน์สุนันท์ และ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร ที่ลงมติไม่
เห็นด้วย นอกจากนี้ยังมี ส.ว.ที่ลงมติปิดสวิตช์ ส.ว. อาทิตย์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายพิศาล มาณพัฒน์ นาย
ค า นู ณ  สิ ท ธิ ส ม า น  คุ ณ ห ญิ ง พ ร ทิ พ ย์   
โรจน์สุนันท์ เป็นต้น 
ภท.งดออกเสียงไม่เอาบัตร ลต.2 ใบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนการลงคะแนนของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสียงไม่ค่อยไปทางเดียวกัน โดย ส.ส.  
พลังประชารัฐ ส่วนใหญ่ลงมติรับหลักการในทุกร่าง แต่มี ส.ส.บางส่วนงดออกเสียงในร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคฝ่าย
ค้านและพรรคร่วมรัฐบาล โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ลงมติเห็นชอบทุกร่าง รวมถึงร่างที่ให้ปิดสวิตซ์ 
ส.ว. การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและการยกเลิกค าสั่งของ คสช. ขณะที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ลงมติรับ
หลักการเกือบทุกร่าง ยกเว้นร่างฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปิดสวิตซ์ ส.ว. ด้านพรรคประชาธิปัตย์รับหลักการในทุกร่าง มีเสียง 
ส.ส.ของพรรคหายไปบ้างเล็กน้อยในบางร่าง ขณะที่พรรคภูมิใจไทยลงมติรับหลักการเกือบทุกร่าง ยกเว้นร่างที่ 1 ของ
พรรคพลังประชารัฐ ร่างที่ 3 ของพรรคฝ่ายค้าน เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ร่างที่ 5 ของพรรคฝ่ายค้านเรื่อง การยกเลิก

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
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ยุทธศาสตร์ชาติและการยกเลิกค าสั่ง คสช. และร่างที่ 13 ของพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส าหรับพรรคเพ่ือ
ไทยลงมติรับหลักการทุกร่างไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐ พรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมรัฐบาล 
บัตรเลือกตั้ง 2 ใบพรรคร่วมฯ ฉลุย 
 จนกระทั่งการขานคะแนนของสมาชิกรัฐสภามาถึงในเวลา 21.30 น. ผลการนับคะแนนเสียงในร่างที่ 13 ของ
พรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ 367 คนไปเรียบร้อยแล้ว จาก
จ านวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 733 คน และยังมีเสียง ส.ว.ลงคะแนนรับหลักการเกิน 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงเช่นกัน ท าให้
ร่างที่ 13 ผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่ร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ เรื่องบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบ และการแก้ไขมาตรา 144 และ 185 เรื่องการยกเลิกบทลงโทษ ส.ส.และ ส.ว.ที่ก้าวก่ายการแปรญัตติงบฯ 
และการให้ ส.ส.-ส.ว.เข้าไปแทรกแซงการท างานข้าราชการได้มีคะแนนไม่รับหลักการและงดออกเสียงของ ส.ว.เกิน 166 
เสียงจาก ส.ว.250 คน เท่ากับว่ามีเสียง ส.ว.ที่จะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าวไม่ถึง 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงแน่นอน จึงไม่
ผ่านความเห็นชอบในวาระท่ี 1 เช่นกัน 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2124267?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
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ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 05.45 น. 
'รัฐสภา' มีมติผ่านร่าง 13 ของ ปชป. แค่ร่างเดียวที่เหลือตก! 
“รัฐสภา”ไฟเขียวร่ างแก้ ไขรธน.วาระแรกเพียง  1 ฉบับ  ของ  ปชป.รื้ อระบบเลือกตั้ ง เป็น  2 ใบ  ด้วย
คะแนน 552 ต่อ 24  งดออกเสียง 130   พร้อมตั้ง45 อรหันต์ช าแหระต่อ  ด้าน“ผบ.เหล่าทัพ”พร้อมใจไม่ร่วม
ประชุม หว่ันถูกวิจารณ์ 
 

 
 
 
 

 
 เมื่ อ วั นที่  24 มิ . ย .  ที่ รั ฐ สภา  ผู้ สื่ อข่ า ว รายงานว่ า  ส าหรั บการประชุ มร่ วมรั ฐสภา เ พ่ือ พิจารณา 
รับหลักการวาระแรกร่างรัฐธรรมนูญ  แก้ไขเพ่ิมเติมรายมาตรา 13 ฉบับ ได้ลงมติแบบขานชื่อเรียงตามล าดับ
ตัวอักษร ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึงเวลา 23.30 น. โดยใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที จนครบทุกคนและครบ
ทั้ง 13 ฉบับ จากนั้นได้ใช้เวลานับคะแนนอีกประมาณ  2 ชั่วโมง ในที่สุดที่ประชุมมีผลมติรับหลักการวาระหนึ่ง
เพียง 1 ฉบับ คือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอประเด็นระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ด้วยมติ
เห็นชอบ 552 เสียง แบ่งเป็นส.ส. 342 เสียง และ ส.ว. 210 เสียง ส่วนไม่เห็นชอบ 24 เสียง และงดออกเสียง 130เสียง 
 ส่วนฉบับอืน่ๆ เนื่องจากเสียง ส.ว. ไม่ถึง 84 เสียง ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนดท าให้ต้องตกไป โดยเฉพาะ
ฉบับปิดสวิตช์ ส.ว. ในมาตราที่ 272 และร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคพลังประชารัฐ ที่มีปัญหาเสนอแก้กลไกปราบโกง
ของรัฐธรรมนูญ   
โดยมีรายละเอียดผลคะแนนแต่ละฉบับ ดังนี้  
1. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคพลังประชารัฐ แก้ไข 5 ประเด็น   
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 334 เสียง (ส.ส.334,ไม่มีเสียง ส.ว.) ไม่เห็นชอบ 199 เสียงงดออกเสียง  173 เสียง 
2. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพ่ือไทย ประเด็นสิทธิและเสรีภาพ  
-  ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 399 เสียง (ส.ส. 393 เสียง ส.ว. 6เสียง) ไม่เห็นชอบ 136 เสียง งดออกเสียง 171 เสียง 
3. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพ่ือไทย ประเด็นระบบเลือกตั้งบัตร2ใบ 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 376 เสียง (ส.ส. 340 เสียง ส.ว.36 เสียง) ไม่เห็นชอบ 89 เสียง งดออกเสียง 241 เสียง 
4. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพ่ือไทย ประเด็น ปิดสวิตช์ ส.ว. 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 455 เสียง (ส.ส. 440 เสียง ส.ว. 15 เสียง) ไม่เห็นชอบ100เสียง งดออกเสียง  150 เสียง 
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5. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพ่ือไทย ประเด็นยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 327 เสียง (ส.ส.326 เสียง ส.ว. 1 เสียง) ไม่เห็นชอบ เสียงงดออกเสียง 129 เสียง 
6. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคภูมิใจไทย ประเด็นประแก้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 454 เสียง (ส.ส.419 เสียง ส.ว.35 เสียง) ไม่เห็นชอบ 86 เสียง งดออกเสียง 166 เสียง 
7. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคภูมิใจไทย ประเด็นหน้าที่ของรัฐแก้ปัญหาความยากจน 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 476 เสียง (ส.ส.421 เสียงส.ว.55 เสียง) ไม่เห็นชอบ 78 เสียง งดออกเสียง 152 เสียง 
8. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นสิทธิเสรีภาพ 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 469 เสียง (ส.ส.421 เสียงส.ว.48 เสียง) ไม่เห็นชอบ 75 เสียง งดออกเสียง 162 เสียง 
9. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นสัดส่วนการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 415 เสียง(ส.ส.400 เสียง ส.ว. 15 เสียง) ไม่เห็นชอบ102เสียง งดออกเสียง 189  เสียง 
10. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นการตรวจสอบ ป.ป.ช. 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 431 เสียง (ส.ส. 398 เสียง ส.ว. 33 เสียง) ไม่เห็นชอบ 97 เสียง งดออกเสียง 178 เสียง 
11. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นที่มานายกรัฐมนตรีและปิดสวิตช์ส.ว. 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ461 เสียง (ส.ส. 440 เสียง ส.ว.21 เสียง) ไม่เห็นชอบ96เสียง งดออกเสียง 149 เสียง 
12.ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นกระจายอ านาจท้องถิ่น 
- ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ 457 เสียง (ส.ส.407 เสียง ส.ว.50 เสียง) ไม่เห็นชอบ82เสียง งดออกเสียง 167 เสียง 
 ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า ในส่วนของ ส.ว. ที่มาจากต าแหน่ง ได้แก่ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวง
กลาโหม พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พล.ร.อ.
ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.
สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาตินั้นพร้อมใจกันไม่มาลงมติครั้งนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
โดย 6 ส.ว.เหล่าทัพชุดนี้ยังเคยประกาศก่อนรับต าแหน่งว่าไม่รับเงินเดือนส.ว. แต่ต้องเป็น ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
 ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบครั้งนี้ เป็น 1 ใน 6 ฉบับที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ โดยเป็น
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือแก้ไข  มาตรา 83 และมาตรา 91 เกี่ยวกับจ านวน ส.ส. และระบบเลือกตั้ง  ส.ส. มี
สาระส าคัญ ดังนี้ มาตรา 83 ให้ ส.ส.มีจ านวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และมาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน  
 จากนั้ นที่ ป ระชุ ม ได้ ตั้ ง กรรมาธิ ก าร  (กมธ . )  วิ ส ามัญ  จ านวน  45 คน  ประกอบด้ วย  พรรคร่ ว ม
รัฐบาล 17 คน แบ่งเป็น พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทย
พัฒนา 1 คน และเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้าน 13 คน แบ่งเป็น พรรคเพ่ือไทย 8 คน พรรคก้าว
ไกล 3 คน พรรคเสรีรวมไท 1 คน และพรรคประชาชาติ 1 คน มีก าหนดแปรญัตติ 15 วัน โดยประชุมนัดแรกในวันที่ 
29 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมรัฐสภาชั้น 6  
 จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุมได้สั่งปิดการประชุมในเวลา  01.55 
น. วันที่ 25 มิ.ย.64. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/852213   

https://www.dailynews.co.th/politics/852213
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 06:59 น. 
สภาตั้ง กมธ. 45 คน พิจารณาร่างแก้ไข รธน. เริ่มประชุมนัดแรก 29 มิ.ย.นี้ 
 

 
 
สภาตั้ง กมธ. 45 คน พิจารณาร่างแก้ไข รธน. เริ่มประชุมนัดแรก 29 มิ.ย.นี้ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมรัฐสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ … พ.ศ. … จ านวน 45 คน ดังนี้ 
ส.ว. 15 คน ประกอบด้วย 1.กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 2.กิตติ วะสีนนท์ 3.ค านูณ สิทธิสมาน 4.จเด็ด อินสว่าง  
5.นพ. เจตน์  ศิ รธรานนท์  6.ดิ เ รกฤทธิ์  เ จนครองธรรม 7.ถวิล  เปลี่ ยนศรี  8.พล.อ .นาวิน  ด าริ กาญจน์   
9.พล.ร .อ . พัลลภ ตมิศานนท์  10.มหรรณพ เดชวิทักษ์  11.ศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล 12.สมชาย แสวงการ  
13.สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ 14.พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 15.ประสิทธิ์ ปทุมารัตน์ 
 พรรคเพ่ือไทย 8 คน ประกอบด้วย 1.สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม 2.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน  
3.องอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี 4.สมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ 5.นิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด 6.จตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.
ขอนแก่น 7.สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 8.สงวน พงษ์มณี ส.ส.ล าพูน 
 พรรคพลังประชารัฐ 8 คน ประกอบด้วย 1.ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.
นครศรีธรรมราช 3.สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชือ 4.สมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 5.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.
สุ โ ข ทั ย  6.พ ร ชั ย  ต ร ะ กู ล ว ร า น น ท์  ส . ส . บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ  7.จั ก ร พั น ธ์  พ ร นิ มิ ต ร  ส . ส . ก ท ม .  8.วิ รั ช  
รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
 พรรคภูมิใจไทย 4 คน ประกอบด้วย 1.ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.ฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น 3.
ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 4.คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
 พรรคก้าวไกล 3 คน ประกอบด้วย 1.รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 3.
ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
  
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98.45-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98.45-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D.jpg
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  พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน 1.บัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช 
3.ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช 
พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน นิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคเสรีรวมไทย 1 คน นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคประชาชาติ 1 คน กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ศุภดิศ อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
ทั้งที่ประชุมรัฐสภา ก าหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยนัดประชุม กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2794545  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2794545
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วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 09.11 น. 
'ดร.เสรี' สมน้ าหน้า พปชร. เหิมเกริมแก้ รธน. ปราบโกง ล่ันถ้าไม่มี 'บิ๊กตู'่ ก็ไม่ได้มีมนตราอะไรเลย 
 

 
 
 วันที่  25 มิถุนายน 2564 ดร. เสรี  วงษ์มณฑา ผู้ ร่ วมก่อตั้ งสถาบันทิศทางไทย โพสต์ข้อความผ่าน 
เฟซบุ๊กระบุว่า สมน้ าหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เหิมเกริมเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราที่ปราบโกงไม่ให้ สส.  
ยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการไม่ให้รัฐมนตรี สส. ยุ่งเรื่องการโอนย้ายราชการ 
 นึกว่ามีอ านาจแล้วจะท าอะไรตามอ าเภอใจได้กระนั้นหรือ แค่นี้ก็คงได้บทเรียนแล้วสินะ พรรคพลังประชารัฐ 
ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯ ก็ไม่ได้มีมนตราอะไรมากมายเลย 
 เลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นชื่อ candidate นายกฯ จะไม่ได้คะแนนบัญชีรายชื่อมากมาย
อะไร ส่วน สส. เขต พวกสีเทาอย่าหวังว่าจะได้รับเลือกตั้ง 
 พรรคเล็กเกิดยาก สส. ปัดเศษคงจะไม่มี พรรคที่คะแนน สส. เขต จะไม่มีส้มหล่นจาก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคที่
เสียงแน่นอย่างเพ่ือไทย ได้ประโยชน์ทั้ง สส. เขต และบัญชีรายชื่อ 
 พรรคเพ่ือไทยจะได้กลับมาจัดตั้งรัฐบาล ส่วนพรรคเก่าแก่ที่เป็นผู้เสนอเรื่องบัตรสองใบนั้นจะฟ้ืนหรือไม่ก็ต้องดู 
รักษาระดับเดิมให้ได้ก็แล้วกัน อย่าตกต่ ากว่านี้นะ. 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/582849  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/582849
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25 มิถุนายน 2564 09:17 น.   
ปชป. ขอบคุณ ส.ว. ลงมติแก้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เชื่อไม่ถูกตราหน้าเป็น ส.ส. ปัดเศษ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการ
ลงมติของสมาชิกรัฐสภาลงมติเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช..
ร่างที่ 13 ที่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้แก้ไขมาตรา 83 และ91 ด้วยคะแนนเสียง 552 เสียง โดยมี 
ส ว  ล ง ค ะ แ น น ใ ห้ ถึ ง  210 เ สี ย ง  ซึ่ ง เ นื้ อ ห า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร เ ส น อ แ ก้ ไ ข 
คือให้มี ส.ส. เขต 400 คน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและวิธีค านวณระบบบัญชีรายชื่อ 
ว่า  
 ต้องขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา ที่ค านึงถึงความเป็นจริงว่า สัดส่วน ส.ส.เขต 
และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญฯ ที่ใช้อยู่ ไม่มีความสมดุลกัน เพราะการให้มี ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ านวน 150 คน 
ท าให้ ส.ส. บางส่วนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีจิตส านึกความเป็น ส.ส. เท่าท่ีควร อีกท้ัง ยังถูกตราหน้าว่าเป็น ส.ส.ปัดเศษ 
เพราะไม่มีมาตรฐานในการคิดค านวณอย่างชัดเจน ดังนั้น การแก้ไขเพ่ือให้กลับไปเป็นเหมือนในรัฐธรรมนูญ 2540 นั้น 
ถือว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะการที่มีจ านวน ส.ส.เขตเป็นจ านวนมากนั้น จะท าให้ได้บุคคลที่มีความรัก
และความเข้าใจในปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ มาเป็น ส.ส.เป็นจ านวนมาก ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ ก็จะได้รับเกียรติ
จากประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ในวงงานวิชาการหลากหลายส านัก ได้ชี้ถึงปัญหาของการเลือกตั้งในระบบ
ปัจจุบันของรัฐธรรมนูญปี 2560 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/255888  
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25 มิถุนายน 2564 11:08 น.   
"วิรัช" รับร่าง พปชร. ถูกตีตกไม่เสียหน้า ชี้เป็นพรรคร่วมเหมือนกัน จ่อดัน "ไพบูลย์" นั่ง ปธ. กมธ. 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงลงมติ
ของรัฐสภาในร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมของพรรคพลังประชารัฐถูกตีตกไปว่า น้อมรับทุกค าติติงที่
สมาชิกวุฒิสภาให้ข้อสังเกตไว้  ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยจะมีร่างใดรางหนึ่งผ่านความเห็นชอบในวาระรับหลักการ และเป็น
ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่าน และมีเนื้อหาเรื่องระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ส.ส.เขต 400 และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
100  คล้ายกับที่พรรคพลังประชารัฐเสนอไว้ด้วยในร่างแรก ยอมรับเห็นใจนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ เจ้าของร่างฯ และในฐานะประธานวิปรัฐบาล ได้หารือกับวิปเมื่อคืนว่าร่างที่ 13 จะมีการหารือร่วมกันในวันอังคารที่ 
29 มิ.ย.นี้ จะเป็นการประชุมกรรมาธิการนัดแรก คิดว่าจะใช้ระยะเวลาในขั้นแปรญัตติไม่นาน เชื่อว่าจะเดินหน้าไปได ้  
 นายวิรัช กล่าวว่า ไม่ได้มองว่าเป็นการเสียหน้าที่ร่างของพรรคพลังประชารัฐที่ ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิกวุฒิสภาแม้แต่คนเดียว  แต่ดูในภาพรวมการโหวตมีหลายร่างที่ได้คะแนนกว่า 400 คะแนน แม้ร่างของพรรคไม่
ผ่านตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อ   ส่วนแก้มาตรา 144 และ มาตรา 185 เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้วุฒิสภาไม่ให้ความเห็น
ชอบ  และการที่ ส.ส.ของพรรคให้ความเห็นชอบร่างตัดอ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี อาจเป็นปฏิกริยาโต้กลับ
อย่างหนึ่ง ซึ่งบีบบังคับ ส.ส.ไม่ได้  เพราะไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ใหญ่    แต่ไม่อยากฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ เพราะหาก
พูดเยอะอาจท าให้เกิดความบาดหมางกัน  แต่ต้องเดินหน้าสมานท์ฉันท์ดูแลไม่ให้เกิดรอบร้าวทั้ง 2 สภา  
 เมื่อถามว่าร่างที่ถูกตีตกไปนั้นจะส่งผลต่อ ร่างของภาคประชาชนหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับประธาน
รัฐสภาพิจารณาบรรจุ และในฐานะสมาชิกรัฐสภาพร้อมพิจารณา  ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่รับต าแหน่งประธานกรรมาธิการ 
เพราะมีหลายภารกิจ แต่จะเข้าไปให้ค าแนะน าในฐานะกรรมาธิการในชั้นนี้ เรื่องการแก้ไขบัตร 2 ใบ และการเลือกตั้ง 
400 เขต จากประสบการณ์ที่มี  โดยพรรคพลังประชารัฐจะเสนอนายไพบูลย์  เป็นประธานกรรมาธิการด้วยเห็นว่ามี
ความเหมาะสมรอบคอบ และเชื่อว่าจะพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่นานคาดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะกลับเข้าสู่การ
พิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 2 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/255915  
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25 มิถุนายน 2021 - 11:31 
ภท. ยันเดินหน้าผลักดันต่อปิดสวิตช์ ส.ว. 
 

 
 
 
 
โฆษก ภท. ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาสนับสนุนร่างแก้ รธน. ของพรรค แม้ไม่ผ่านวาระแรก ยันเดินหน้าผลักดันต่อ ปิด
สวิตช์ ส.ว. โยนสังคมช่วยพิจารณา 
 นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรค
ภูมิ ใจไทย กล่ าวถึ ง  มติ ในที่ประชุมร่ วมกันของรัฐสภาในการพิจารณาแก้ ไขเ พ่ิมเติมรั ฐธรรมนูญที่ผ่ าน  
ว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 เพียงร่างเดียวคือร่างที่ 13 ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ เรื่องการแก้ไขบัตร
เลือกตั้งให้เป็นแบบสองใบ และในส่วนร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติม ร่างที่ 7 แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 
5 โดยเพ่ิม มาตรามาตรา 55 / 1 เรื่องหลักประกันรายได้พ้ืนฐานทั่วหน้า ไม่ผ่านการรับหลักการในที่ประชุมนั้น ก็ต้อง
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกรัฐสภาที่ช่วยลงมติสนับสนุนให้กับร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทย ถึงแม้ว่าการเพ่ิมหลักประกัน
รายได้พ้ืนฐานทั่วหน้า ยังไม่ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ ทางพรรคภูมิใจไทยจะยังเดินหน้าขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวต่อไป 
โดยเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าจะจัด Workshop โดยเชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ และนักวิชาการ และนักการเงิน
การคลังมาร่วม Workshop และเสวนาร่วมกัน 
 นอกจากนี้นายภราดร ยังกล่าวถึง การปิดสวิตช์ ส.ว.ในมาตรา 272 ที่ไม่ผ่านมติในที่ประชุมร่วมรัฐสภาว่า ก่อน
หน้าที่พรรคภูมิใจไทยได้แสดงจุดยืนถึงอ านาจที่ไม่พึงมีนี้ของวุฒิสภาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมว่า
วุฒิสภาไม่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่ไม่เคยมี
บทบัญญัติหลักในการให้อ านาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ ซึ่ง ส.ว. ควรที่จะคืนอ านาจให้กับประชาชน  ได้มีโอกาสเลือก
นายกรัฐมนตรีของตนเองโดยผ่านพรรคการเมือง 
 ทั้งนี้จากการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าทางสภาผู้แทนราษฎรมีความเห็นพ้องต้องกันในการปิด
สวิตช์ ส.ว.แต่ทางวุฒิสภานั้นไม่เห็นด้วยกับการตัดอ านาจของตนเอง จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับสังคมว่าพิจารณาตัดสินใจต่อไป
อย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_132241/  
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25 มิถุนายน 2021 - 11:36 
สาระส าคัญร่างแก้ รธน. ประชาธิปัตย์ที่ผ่านสภา 
 

 
 
 

 
สาระส าคัญร่างแก้ รธน. ของ ปชป.ที่สภาผ่านวาระแรก ปรับ ส.ส.เขตเป็น 400 บัญชีรายชื่อ 100 ยกเลิกวิธีการ
ค านวณ ส.ส. กลับไปใช้วิธีการที่สอดคล้องกับแบบบัตร 2 ใบ 
 การประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ที่ได้รับความเห็นชอบ ในฉบับที่ 13 เมื่อ
วานนี้ ถือเป็น 1 ใน 6 ฉบับที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอโดยเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือแก้ไข มาตรา 83 และมาตรา 91 
เกี่ยวกับจ านวน ส.ส. และ ระบบเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 – มาตรา 83 ให้ ส.ส.มีจ านวน 500คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400คน และมาจากการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ100 คน ( จากที่รัฐธรรมนูญปี2560 ก าหนด ให้ ส.ส.เขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ150 คน โดยเป็น
การเพ่ิมจ านวนเขตเลือกตั้ง และเป็นเลือกตั้งแยกระหว่างเลือกคน กับการเลือกพรรค แบบรัฐธรรมนูญปี 2540หรือ
2550 ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งแบบบัตร2 ใบ จากเดิมที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้ระบบบัตรใบเดียวเลือกตั้งเฉพาะ ส.ส.
เขตเท่านั้น) 
 – มาตรา 91 ยกเลิกวิธีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของรัฐธรรมนูญ 2560 กลับไปใช้วิธีการค านวณที่
สอดคล้องกับรูปแบบบัตร 2ใบ ก าหนดให้ น าคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับทั่วประเทศ มา
ค านวณเพื่อจัดสรรที่นั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค 
 อย่างไรก็ตาม ระบบเลือกตั้งนี้ ถูกอภิปรายไม่เห็นด้วย ทั้งจากสมาชิกวุฒิสภา และ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่มองว่า 
จะเป็นการเพิ่มเขตเลือกตั้ง ท าให้สัดส่วนพื้นที่ถูกซอยให้มีขนาดเล็กลง เอ้ือต่อระบบพรรคการเมืองใหญ่ที่มีอิทธิพล และ
อาจกระทบต่อพรรคการเมืองเล็กที่ไม่ได้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ เช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทย ที่ประกาศมาตลอดว่า ร่วมเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับพรรคประชาธิปัตย์ แต่ด้วยระบบที่อาจส่งผลต่อจ านวน ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ท าให้การลง
มติ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยส่วนใหญ่ งดออกเสียง ขณะที่ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคพลังประชารัฐ ถูก ส.ว.ส่วนใหญ่
โหวตคว่ า เนื่องจากมีการแก้ไข มาตรา 144 และมาตรา 185 ที่กระทบต่อหลักการปราบโกงในรัฐธรรมนูญ ท าให้ ส.ส. 
พรรคพลังประชารัฐบางส่วน ไปร่วมโหวตปิดสวิตช์ ส.ว. กับฝ่ายค้านเพ่ือแสดงนัยไม่พอใจ ส.ว.ด้วย 
  
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_132252/  
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25 มิถุนายน 2564 11:43 น.   
"จุรินทร์" ขอบคุณคะแนนโหวตรับร่างแก้รัฐธรรมนูญ ปชป. ชี้นับหนึ่งพาประเทศสู่ประชาธิปไตย 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชน์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว โดยระบุว่า 
 

 
 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/255929  
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/255929
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210625/1dec31d213e9e83d2c45bd698b0c5101866f1bb54c9e91cad53910ffdf0aaa6d.jpg?itok=izL8LYmK
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 12:02 น. 
 ‘โกวิทย์’ ฉุน! การกระจายอ านาจถูกตีตก ลั่นแก้รธน.เพื่อใคร ‘เด็กภูมิใจไทย’ ซัดเป็นแค่ละครปาหี่ 
 

 
 
 “โกวิทย์” ฉุนหนัก! การกระจายอ านาจถูกตีตก ตอกกลับ แก้รธน.เพื่อใคร ด้าน “เด็กภูมิใจไทย” อัดถกแก้รธน.
เป็นแค่ละครปาหี่ 
 เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 25 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไทย 
(พลท.) พร้อมด้วยนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาราชการรูปแบบพิเศษ แถลงถึงผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เพ่ิมเติม ทั้ง 13 ฉบับวานนี้ (24 มิถุนายน) 
 โดยนายโกวิทย์ กล่าวว่า ตนรู้สึกผิดหวังและเสียดายที่ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อ านาจไม่ผ่านการรับหลักการของรัฐสภา รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย ส าหรับประเด็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ไม่ได้รับหลักการซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 1.การ
เ พ่ิ ม เ ติ ม ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ แ ล ะ เ ส รี ภ า พ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม  
2.การให้ชุมชนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ 3. การกระจายการ
ถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงและการ
จัดหาแหล่งน้ าอย่างเพียงพอ 
 นายโกวิทย์ กล่าวต่อว่า 4.สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาย่อมได้รับความ
คุ้มครองอย่างรวดเร็ว 5.การให้ประชาชนได้รับรายได้ขั้นพ้ืนฐานถ้วนหน้าอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง ซึ่งใน
ประเด็นการกระจายอ านาจได้ขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ดังนี้ 1. จังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน 2. การจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าไม่ได้ก็ให้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การทหาร ความมั่นคง กิจการ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ศ า ล  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น  ก า ร ค ลั ง  เ ป็ น ต้ น  แ ล ะ  
3. การแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 254 ในหลายประการ เช่น การจัดให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น การก าหนดหน้าที่และ

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/00248900923849023.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/00248900923849023.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/00248900923849023.jpg
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อ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นและไม่ซ้ าซ้อนกับรัฐ และการก าหนดสัดส่วนรายได้ระหว่างรัฐกับ
ท้องถิ่น 
 “มีข้อกังขาว่าท าไมเรื่องสิทธิประชาชนทั้งที่มีจุดดี แต่ไม่ได้การรับหลักการ แต่เรื่องที่เป็นเรื่องของนักการเมือง
ได้รับหลักการ จึงเป็นค าถามว่า รัฐธรรมนูญจะแก้ไขเพ่ือใคร” นายโกวิทย์ กล่าว 
 ด้านนายสฤษฏ์พงษ์ กล่าวว่า เมื่อคืนนี้เราจะได้เห็นเบื้องหลังและการแสดงปาหี่ในพิจารณาแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ในฐานะที่พวกตนเป็นผู้แทนก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ าใจว่าประชาชนมอบหมายให้มาท า
หน้าที่ แต่เราไม่สามารถที่จะต่อสู้ไม่ส าเร็จในเรื่องการกระจายอ านาจให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ โดยรัฐธรรมนูญ
ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปกครองประเทศ เราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ ใครเป็นคนเขียน เอ้ือประโยชน์กับใคร 
ซึ่งหากมีการกระจายอ านาจ เช่นกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ถ้ามีการมอบอ านาจให้องค์กรท้องถิ่น สามารถ
จัดการให้ประชาชนฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง ตนเชื่อมั่นว่า สามารถท าหน้าที่ได้ดีกว่าศบค. ด้วยซ้ า และมีความชัดเจนใน
การประหยัดงบประมาณได้ด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2794873  
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2794873


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

33 

 

 

24 มิ.ย. 2564-19:50 น. 
รื้อระบอบประยุทธ์ ทะลุ 7 หม่ืนชื่อ ปิยบุตร - พริษฐ์ ยื่นแก้ รธน.ฉบับประชาชน 
 

 
 

รื้อระบอบประยุทธ์ ทะลุ 7 หม่ืนชื่อ ยื่นรัฐสภาสัปดาห์หน้า ซัดรัฐสภา ไฮแจ็คการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน 
แตะแค่ระบบเลือกตั้ง หวังสืบทอดอ านาจภาค 2 
 เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. 2564 ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ
คณะก้าวหน้า และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ในฐานะแกนน ากลุ่ม Re-Solution ให้
สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าการเข้าชื่อประชาชนเพ่ือเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของกลุ่ม Re-Solution ใน
แคมเปญ “ขอคนละชื่อรื้อระบอบประยุทธ์” 
 นายพริษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายชื่อมากกว่า 70,000 ชื่อ เกินกว่าขั้นต่ า 50,000 รายชื่อที่จ าเป็นต่อการยื่น
ต่อรัฐสภาตามที่กฎหมายก าหนด เราเชื่อว่าตัวเลขจะสูงกว่านี้ เพราะยังมีรายชื่อที่ค้างในระบบออนไลน์อยู่จ านวนมาก 
รวมถึงรายชื่อจากอาสาสมัครในต่างจังหวัด 
 ดังนั้น กลุ่มจะรณรงค์ต่อไป ใครที่เห็นด้วยยังส่งชื่อเข้ามาได้ ทุกเสียงมีความหมาย และเราจะรวบรวมเอกสาร
ทั้งหมดพร้อมยื่นต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้า 
 นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรามุ่งเน้นสกัดกั้นกลไกสืบทอดอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกส.ว. การปรับที่มาของตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระ หรือการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการล้มล้างผลพวงรัฐประหาร 
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรายมาตราของเราเป็นเพียงขั้นตอนแรก เพ่ือไปสู่เป้าหมายต่อไปคือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ 
 ด้านนายปิยบุตรกล่าวว่า กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ท ากันอยู่ในรัฐสภา ตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ สรุป
ได้เป็น 2 ข้อ หนึ่งคือการฉกฉวยแย่งชิงเอาอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนไปปู้ยี่ปู้ย า เพ่ือจะแก้เฉพาะเรื่องที่
พวกเขาได้ประโยชน์ 
 สองคือขบวนไฮแจ็คการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน ที่ฝันใหญ่อยากท ารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดย
ประชาชนเอง แต่สุดท้ายถูกลดทอนเป็นการแก้รายมาตรา และไม่ได้แก้ในเรื่องส าคัญ แก้เฉพาะระบบเลือกตั้ง เราจึง
ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาโดยประชาชน แก้ไขได้ทุกหมวดทุกมาตรา แต่ตอนนี้ประตูนี้มี

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-1.jpg
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อุปสรรคขัดขวาง เลยยังท าไม่ได้ ในขณะที่เขาก าลังแก้ไขรายมาตรา เราจึงมาต่อสู้กับเขาด้วย เพราะเราเล็งเห็นว่าที่เขา
ท าในรัฐสภาตอนนี้ ไม่ได้แก้ที่ต้นตอปัญหา แต่แก้ระบบเลือกตั้งเพ่ือปูทางสู่การสืบทอดอ านาจภาค 2 
 “การรณรงค์ครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีมาก เราเห็นพลังของประชาชนจริงๆ เรามายืนยันว่าประชาชนเป็นผู้มี
อ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริง อย่าปล่อยให้สมาชิกรัฐสภาบางกลุ่มบางพวก กระท าย่ ายีปู้ยี่ปู้ย าเอาอ านาจของ
ประชาชนที่ให้สภาไปนั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง วันนี้เราได้ 70,000 ชื่อ เมื่อรวมกับรายชื่อจากทั่วประเทศที่และ
ยังรอจัดการเอกสารอยู่น่าจะได้มากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม คงเสนอไม่ทันการพิจารณารอบนี้ แต่เมื่อท าตามกระบวนการ
ทุ ก อ ย่ า ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ค า ด ว่ า ร่ า ง จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ ญั ต ติ ใ น ปี นี้ ต่ อ ไ ป ”  
นายปิยบุตรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6472539   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6472539
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วันที่ 24 มิถุนายน 2564 - 12:28 น. 
กมธ. พัฒนาการเมือง เตรียมเชิญ มท.1 แจงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. - ส.ก. หลัง คสช. ตั้งครบวาระ 4 ปี 
 

 
 
กมธ. พัฒนาการเมือง เตรียมเชิญมท.1 แจงวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. หลังคสช.ตั้งครบวาระ 4 ปี 
 เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายพีรพล กนกวลัย และคณะ ในฐานะว่าที่ผู้สมัครสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ยื่นหนังสือถึงนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรค ก.ก. ใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือขอให้ตรวจสอบการกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผิดกฎหมายของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 
 โดยนายณัฐชากล่าวว่า ภายหลังที่ คสช.ได้มีประกาศที่ 86/2557 แต่งตั้ง ส.ก.จ านวน 30 คน ให้ท าหน้าที่
เช่นเดียวกับ ส.ก.ที่มาจากการการเลือกตั้ง รวมทั้งแต่งตั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าฯ แต่ขณะนี้ได้บริหารมา
ครบ 4 ปี ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีท่าทีที่จะให้จัดการเลือกตั้งขึ้น ก่อนหน้านี้ 
กมธ.ได้เชิญตัวแทนจาก กทม.และ กกต.ซึ่งยืนยันว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งรวมทั้งงบประมาณ เหลือเพียงฝ่ายนโยบาย
เท่านั้นที่ยังไม่ก าหนดวันเลือกตั้งออกมา ด้วยเหตุนี้ กมธ.จะน าเรื่องดังกล่าวเข้ามาหารือโดยจะเชิญ พล.อ.อนุพงษ์ 
รวมถึงตัวแทนจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้ามาสอบถามว่าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และส.ก.เมื่อใด ทั้งนี้
เมื่อ กมธ.ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเสร็จก็จะท าหนังสือถึง ครม.ต่อไป 
“ที่ผ่านมา การท าหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม.และส.ก.ที่มาจากการแต่งตั้งท าให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาให้แก่ประชาชนทั้งวิกฤตโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการอนุมัติโครงการต่างๆ ใน กทม. ชาว
กรุงเทพฯ ก็ไม่ทราบเรื่อง จึงท าให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นเพราะไม่มีตัวแทนของประชาชนที่จะเข้ามาท างานตรงนี้” นายณัฐ
ชากล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2792993  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%93%E0%B8%930012.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%93%E0%B8%930012.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2792993
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%93%E0%B8%930012.jpg
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25 มิ.ย. 2564 05:03 น. 
ถอยดีกว่าถูกคว่ าทั้งฉบับ 

 
 
 
 
 
 พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) แกนน ารัฐบาล ต้องยอมเสียหน้าทางการเมืองครั้งใหญ่ นายไพบูลย์   
นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ประกาศยอมถอยกลางสภา จะไม่ดึงดันแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 และ 185 แต่จะยอม
แ ก้ ไ ข ก ลั บ สู่ ห ลั ก ก า ร เ ดิ ม  ห ลั ง จ า ก ที่ ถู ก รุ ม ต่ อ ต้ า น จ า ก ห ล า ย ฝ่ า ย  ร ว ม ทั้ ง  ส . ว .  แ ล ะ อ ง ค์ ก ร  
ต้านคอร์รัปชั่น 
 แต่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้นายไพบูลย์ ยอมถอย คือเสียงคัดค้านจากคณะกรรมมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล ้า วุฒิสภา ชี้ว่ารัฐธรรมนูญ 2 มาตรา เป็นหัวใจส าคัญของการป้องกันการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่
ได้รับสมญานามว่า “รัฐธรรมนูญปราบโกง” ที่มีบทลงโทษ ส.ส.หรือคณะรัฐมนตรี ให้พ้นต าแหน่งทั้งคณะ 
 แต่บทลงโทษถูกตัดออกไปในขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าการ
แก้ไข จะท าให้การคอร์รัปชั่นล้มเหลว อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางท่าน ออกมาเตือนเรื่องคดีการทุจริต ในการ
สร้างสนามฟุตซอล ที่เป็นข่าวอื้อฉาว ก็มีต้นตอจากการที่ ส.ส.ครอบง าข้าราชการ  
 แต่เหตุผลส าคัญที่ท าให้พรรค พปชร.ยอมถอย เพราะเสียงคัดค้านจาก ส.ว. ถ้าขืนดึงดันกลัวว่าร่างแก้ไขของ
พรรคจะถูกคว ่าทั้ง 5 ประเด็น เพราะถ้า ส.ว.โหวตสวนแค่ 85 คน ร่างแก้ไขจะตกไปทั้งฉบับ นี่คือความพิกลพิการอีก
อย่างของรัฐธรรมนูญ 2560 ผู้คว ่าร่าง รธน.เป็นเสียงข้างน้อย มิใช่เสียงข้างมากในสภา 
 บทบัญญัติที่มีส่วนท าให้รัฐธรรมนูญ 2560 ถูกขนานนามว่า “ฉบับปราบโกง” ไม่ได้มีแค่ ม.144 และ 185 ยังมี
อีกหลายมาตรา เช่นมาตรา 98 ว่าด้วยบุคคลต้องห้ามเป็น ส.ส.หรือรัฐมนตรี เป็นบทบัญญัติที่ดี เพราะคอยสกัด
กั้น “ไม่ให้คนชั่วเหยียบแม้แต่บันไดสภา” ตามค ากล่าวของอดีตกรรมการ กกต.ท่านหนึ่ง แต่ต้องแก้ไขให้ชัดเจน  
 ม.98 ห้ามผู้ที่เคยถูกค าพิพากษาถึงที่สุด ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ฐานร ่ ารวยผิดปกติ หรือเคยถูก
พิพากษาถึงที่สุด ว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือถูกพิพากษากระท าผิด ฐานค้ายาเสพติด ห้ามเป็น 
ส.ส.หรือรัฐมนตรี แต่ต้องเขียนให้ชัดเจน แม้จะเป็นค าพิพากษาศาลไทย หรือศาลต่างชาติก็เป็นผู้ต้องหา 
 แต่ ป ร ะก าศ  “ ว า ร ะแห่ ง ช าติ ”  จ ะ ไม่ ส าม า ร ถปร าบปร า มกา รทุ จ ริ ต ไ ด้  แ ต่ อ า จกล าย เ ป็ น  
“ปาหี่แห่งชาติ” ถ้าองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง ไม่กล้าหาญ ขาดความซื่อสัตย์ ซ ้ายังอยู่ใต้อ านาจการเมือง ต้อง
กลับไปดูถึงต้นตอ รัฐบาลได้อ านาจมาโดยชอบธรรม ตามหลักประชาธิปไตยหรือไม่? 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic  
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2123651
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/news/politic
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ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 
จับตา "รธน." ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา? 
สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็คือ พรรคการเมือง ที่แก้ไขเพื่อชิงความได้เปรียบ ใน
การเลือกตั้ง ที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะ 2 พรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย   
 

 
 
 รัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับ “ปราบโกง” ที่ อ.มีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) ล็อกประตูปิดตายให้มีการแก้ไขได้ยาก ตั้งแต่เริ่มสะเดาะกลอนประตู เพราะในการประชุมร่วมรัฐสภา จะต้องใช้
เสียง ส.ว.เห็นชอบคือ 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงขึ้นไป ตั้งแต่ข้ันรับหลักการ 
 อีกทั้งก็มีการส่งสัญญาณมาตั้งแต่ไก่โห่ของ ส.ว.บางส่วน ที่ประกาศไม่ยอมปิดสวิตช์ตัวเอง ในการแก้มาตรา 
272 และพร้อมยกมือหนุนร่างแก้ไขของพรรคพลังประชารัฐเท่านั้น ขณะที่ ส.ว.ส่วนหนึ่งก็พร้อมปิดสวิตซ์ตัวเอง ไม่ต้อง
ให้ใครมาปิด เพราะ ม.272 จะสิ้นสุดไปตามบทเฉพาะกาลที่เหลืออีก 2-3 ปี 
 โดย นายถวิล เปลี่ยนศรี ส.ว. ระบุชัดในช่วงหนึ่งของการอภิปรายเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา “ในการโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ในหลักการเสียงของส.ว.ไม่ใช่เสียงชี้ขาดเลือกนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนจากส.ส.ที่
เพียงพอก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ เมื่อตอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นเข้ามา เพราะเสียงสนับสนุนของ ส.ส. ไม่มี
เสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้ ท าให้ ส.ว.โดนด่าฟรี เนื้อก็ไม่ได้กิน หนังก็ไม่รองนั่ง มีคนเอากระดูก
มาแขวนคอ” 
 ทั้งนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จ านวน  13 ฉบับ ซึ่ งที่ประชุมร่วมรัฐสภา เมื่อวันที่  23-24 มิ .ย. เ พ่ิงจะ
ประกาศ  “รั บ ”  และ  “ไ ม่ รั บ ”  มาสดๆร้ อนๆ  ซึ่ ง จ ะผ่ า นม ากี่ ฉ บั บ ค ง ไม่ ส า คั ญ  เ ท่ า กั บ  หั ว ใ จหลั ก   
ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ จ านวน 45 คน จะไปพิจารณาศึกษาเวลา 30-45 วัน ก่อนจะเข้ามาสู่การพิจารณา
วาระ 2 เป็นรายมาตรา ในช่วงต้นเดือน ส.ค.นี้ 
 สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็คือ พรรคการเมือง ที่แก้ไขเพ่ือชิงความได้เปรียบ 
ในการเลือกตั้ง ที่จะมาถึงในครั้งหน้า โดยเฉพาะ 2 พรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคเพ่ือ
ไทย (พท.) จากการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ ส.ส.ระบบแบบแข่งเขต 400 คน และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 
คน 
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 ส่วนพรรคที่เสียเปรียบ คือ พรรคก้าวไกล (กก.) ที่ส่อเค้าว่า ส.ส.จะหายไปเกือบครึ่งพรรค จากที่เคยได้เปรียบ
ในระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว 
 
ส่วนที่สูญพันธ์ุแน่ๆ คือ พรรคการเมืองขนาดเล็ก ที่จะไม่มีคะแนน “ปัดเศษ” มาคอยช่วยอีกแล้ว โดยเฉพาะกติกา
เลือกตั้ ง  รอบใหม่  หากจะได้  ส.ส.บัญชีรายชื่อ อย่างน้อยๆ จะต้องมีต้นทุน คะแนนอยู่ ในก ามือ จ านวน  
3 แสนคะแนนขึ้นไป ต่อเก้า อ้ี  ส .ส.  1 คน จึงท าให้พรรคการเมืองเล็กๆ ที่มีฐานคะแนน อยู่ที่หลักหมื่น  
มีแนวโน้มสูญพันธุ์ 
 จึงไม่แปลกใจที่ในการประชุม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา “แม่บ้านพรรคป้าย
แดง” อย่าง “บิ๊กนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประกาศสู้ตายในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เพ่ือให้
พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในการจัดตั้งรัฐบาล ตั้งเป้ากวาด ส.ส. 200 เสียงขึ้นไป พร้อมกับ
ปลุกลูกพรรคสู้ และสั่งให้ลงพื้นที่อย่างเข้มข้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 การปรับทัพสู้ศึกเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ และการส่งสัญญาณจากพรรคแกนน าพรรคพลังประชารัฐ ที่
ประกาศเดินหน้าเต็มตัวแบบนี้ คงต้องตอกย้ าอีกครั้งกับวลีเด็ดที่ว่า “รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพ่ือพวกเรา”. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/852096  
 

  

https://www.dailynews.co.th/article/852096
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วันที่ 25 มิ.ย. 2564 เวลา 09:30 น. 
เล่นแร่แปรอ านาจ 
 

 
 
 อ านาจไม่ใช่ของเล่น เป็นของมีคม ความข้อนี้คนที่ใช้อ านาจและอยู่กับอ านาจมาย่อมรู้ดีอยู่ทุกคน แต่ค าว่าเล่น
ในภาษาไทยบางทีท่านก็ใช้ในทางจริงจัง เช่น เล่นกล้วยไม้ เล่นพระเครื่อง หรือเล่นการเมือง ซึ่งอย่างหลัง ใครที่เล่น ก็
ต้องพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ านาจโดยเฉพาะอ านาจรัฐอย่างเลี่ยงไม่พ้นทั้งนั้น เล่นแล้ว บางทีก็สาละวนเพลิดเพลิน
ตามความหมายในค าว่าเล่น แต่บางทีพอไปเล่นเข้า ก็ถูกอ านาจรัฐเล่นงานเอาก็มี 
การเล่นการเมืองและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ านาจรัฐ ต้องเข้าใจกันก่อนว่าไม่ใช่มีแต่การเมืองเฉพาะที่เห็นในต าแหน่ง
ทางการในท าเนียบ ในสภา ในคูหาเลือกตั้ง หรือการรวมกลุ่มจัดชุมนุมประท้วงในท้องถนน และอ านาจรัฐมิได้จ ากัดอยู่ที่
สถาบันและบุคลากรที่เป็นตัวแทนทางการของรัฐ เช่น กองก าลังทหารต ารวจ การเก็บภาษีอากร การทะเบียนราษฎร์ 
หรืองานของฝ่ายยุติธรรม 
 แต่ยังมีอ านาจรัฐส่วนที่แผ่ซึมซ่านเข้ามาท างานอยู่ในความคิดจิตใจคนทั่วไปในการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึมเข้ามา
อยู่ในระบบบริหารจัดการของบริษัทห้างร้านองค์กรหรือหน่วยงานที่เขาต้องท างานแลกค่าตอบแทน หรือซ่านแทรกอยู่
ในเป้าหมายที่เขาตั้งขึ้นมาส าหรับตัวเอง เช่น ตั้งเป้าหมายลดน้ าหนักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
ท่านผู้รู้ก็ว่าตรงนี้มีเชื้อมูลของอ านาจรัฐเจืออยู่ในเป้าหมายแบบนี้ด้วย เพราะว่าเทคนิคในการปกครอง โดยเฉพาะการ
ปกครองหมู่คนที่เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ก็ต้องหาเทคนิคมาท าให้พวกเขารู้ครองตนเองให้ตรงทาง คือตรงทางกับ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งของรัฐ ถึงจะเป็นนักเรียน อ านาจรัฐแบบแผ่กระจายก็จะหาทางแทรกซึมผ่านหลายช่อง
ทางเข้ามาให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายอนาคตในทางที่เสริมพลังการท างานด้านใดด้านหนึ่งของรัฐตั้งแต่ยั งเป็นเด็กตัว
น้อยๆ 
 โตขึ้นอยากจะเป็นอะไรล่ะคะหนูน้อย คุณครูอาจเคยถาม หรือพอโตขึ้นมาหน่อย อาจารย์แนะแนวอาจเคยให้
ท าแบบสอบถามให้รู้ตัวเองว่าเหมาะจะเรียนทางไหน หรือเห็นนายกฯ กวักมือไหวๆ อยู่ในทีวีตอนงานวันเด็กเชื้อเชิญหนู
น้อยตัวแทนเยาวชนผู้โชคดีให้มานั่งเก้าอ้ีท างานของนายกรัฐมนตรี เคยเห็นนะคะ แล้วหนูอยากเป็นไหมเล่า 
นายกรัฐมนตรี แบบท่านที่ออกทีวีมาให้หนูเห็นอยู่ทุกวันน่ะ ... อ้าว ไม่อยากหรือ หนูไม่อยากครอบครองแหวนวิเศษ
หรือไร 
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 พอโตจากเด็กนักเรียน รู้ว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่แล้ว บางคนก็เลยมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย สอน
นักเรียนนิสิตนักศึกษามีอิสระทางวิชาการดีเชียว แต่ไม่มีอิสระทางทุนท าวิจัย ถึงมีเงินไม่ขาดแคลนแต่มหาวิทยาลัยเขาก็
ออกกฎมาว่า งานที่มาจากการควักเงินจากกระเป๋าตัวเองมาท า แบบนั้นไม่นับเป็นงานวิจัย 
 กฎบอกว่างานวิจัยต้องมีแหล่ งทุน ต้องมีการประเมินโดยผู้ทรงคุ ณวุฒิ  ต้องผ่ านความเห็นของ 
วุฒยาจารย์ คณะกรรมการประเมินวิจัยในมนุษย์ต้องอนุมัติรับรอง และ และ และ อีกหลายและ และถ้าไม่ครบถ้วนตาม
ก าหนดกฎเกณฑ์ จะใช้งานนั้นมาขอขึ้นต าแหน่งทางวิชาการอะไรไม่ได้ แล้วอยากได้ไหมล่ะ ต าแหน่งทางวิชาการน่ะ 
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่มีต าแหน่งทางวิชาการได้ที่ไหน ไม่ได้หรือท าเป็นไม่สนใจแบบองุ่นเปรี้ยว ไม่ก่ีปี เขา
ก็เชิญออกหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ได้เป็นนักวิชาการอิสระสมใจ 
 เมื่อเป็นแบบนี้ ก็ต้องตั้งเป้าหมายท างานวิจัยช่วยมหาวิทยาลัยยกระดับ ก็ต้องขอทุน ขอแล้วก็ต้องตั้ง
วัตถุประสงค์การวิจัยให้เข้ากับความต้องการของเจ้าของทุน แล้วใครล่ะเป็นแหล่งทุนวิจัย ที่ว่ามา ไม่ใช่ว่าท่านไม่แน่ แต่
เจ้าของตัวจริงในวัตถุประสงค์การวิจัยที่ท่านท า หรือแม้แต่เจ้าของผลงานวิจัยตัวจริง ไม่ใช่ท่านแน่ แม้ว่าท่านจะเป็นคน
ท าออกมากับมือจากแรงงานสมองของท่านจริงๆ แต่อย่างน้อยท่านก็มีสิทธิภูมิใจในผลงานที่ท่านท าได้ ลงอวดใครๆ ได้
นะ เขาไม่ห้าม 
 ครั้นตระหนักแบบนี้ขึ้นมา ท่านอาจร้องอุทานเวทนาตัวเองอย่างคับแค้นใจด้วยภาษารสโบราณว่า โธ่ อีสัตว์
เข็ญใจเอ๋ย! ซึ่งก็จะได้รับความเห็นใจจากข้าพเจ้าเป็นอันมาก 
 เขียนทีเล่นทีล้อมาทั้งหมดนี้ก็เพ่ือบอกว่า ถ้าท่านเห็นการแผ่ซึมของอ านาจรัฐแบบกระจายไปทั่วและแทรกอยู่
ทั่วไปอย่างนี้ ก็จะเห็นคนเล่นการเมือง และตามดูคนที่เข้าไปเล่นกับอ านาจรัฐได้กว้างขวางขึ้นจากเดิม คนเล่นกับอ านาจ
แบบนี้ เล่นด้วยแรงจูงใจต่างๆ กัน เล่นแบบอยากเอาชนะก็มี หรือเล่นให้เป็นผู้ชนะก็มาก แต่ไม่ว่าจะด้วยแรงจูงใจแบบ
ไหน โดยพื้นฐานเขาจะเล่นกับการแปรค าเปลี่ยนความหมาย เปลี่ยนคุณค่า และปรับอารมณ์ความรู้สึกของคนต่ออ านาจ
รัฐแบบที่แผ่ซึมนี้เสียใหม่ 
 สิ่งไหนเคยมีความหมายเป็นที่ยอมรับอยู่อย่างไร คุณค่าไหนอันเป็นที่พึงปรารถนา ยิ่งเป็นความหมายเป็นคุณ
ค่าท่ีอ านาจรัฐทางการให้การรับรองส่งเสริมสนับสนุน หรือยกย่องว่าดี ว่าน่าเลื่อมใสด้วยแล้ว คนเล่นการเมืองกับอ านาจ
รัฐแบบแผ่ซึม ที่ต้องการเล่นแร่แปรธาตุสลายอ านาจรัฐแผ่ซึมแบบนี้ เขาก็จะหาทางแทรกความหมายอีกแบบแผ่ซึมเข้า
ม า ล้ อ เ ลี ย น  แ ท ร ก ค ลื่ น ร บ ก ว น ใ ห้ ท่ า น เ กิ ด ข้ อ กั ง ข า ต่ อ บ ท บ า ท ต า ม แ บ บ อ ย่ า ง  
ชักน าท่านให้ตั้งค าถามต่อคุณค่าอันควรแก่การยกย่อง 
 ท าให้ท่านเกิดความรู้สึกนึกเวทนาในสภาวะอดีตปัจจุบันและอนาคตของตนเอง จนต้องอุทานว่า โธ่  
อีสัตว์เข็ญใจเอ๋ย เมื่อได้อุทานออกมาอย่างนั้นแล้ว ความรู้สึกอยากปลดปล่อยตัวเองจากสภาวะอันน่าเวทนาก็ จะผุด
ขึ้นมาเร้าสมรรถนะกระท าการของท่านให้เร่งเปลี่ยนอัตภาวะหยาบละเอียดภายใน รื้อถอนสภาวะหยาบละเอียด
ภายนอก เพ่ือให้พ้นจากอ านาจแผ่ซึม 
พ้นไหม พ้นหรือ พ้นจากไหน? 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/columnist/656383  
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 11:14 น. 
สถานีคิดเลขท่ี 12 : เชื่อหรือไม ่
 

 
 ในบรรยากาศการอภิปรายในรัฐสภาว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งต่างฝ่ายก็ได้แสดงเหตุผลตามจุดยืน และ
ตามผลประโยชน์ทางการเมือง ทั้งฝ่ายที่ต้องการให้แก้ไข และฝ่ายที่ปกป้องรัฐธรรมนูญเอาไว้อย่างสุดใจ  ในฐานะ
ประชาชนที่นั่งฟัง เกิดค าถามตามมาว่า เชื่อหรือว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ผ่านประชามติรับรองจากคน 16 ล้านเสียง 
อย่างถูกต้องชอบธรรมน ามาอ้างอิงได้ว่าไม่ควรแก้ 
 เพราะก่อนการลงประชามติเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 นั้น คนที่ออกมารณรงค์คัดค้านรัฐธรรมนูญ ถูกจับกุมคุม
ขังด าเนินคดีด้วยอ านาจรัฐบาล คสช.กันระนาว จนไม่สามารถแสดงข้อมูลอีกด้านให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้  ทั้งในวัน
ลงประชามติ การตั้งค าถามในประเด็นอ านาจ 250 ส.ว.ท าไมไม่เขียนชัดๆ ตรงๆ แต่เขียนก ากวมว่า “ท่านเห็นชอบ
หรือไม่ว่า เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า 
ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” 
รวมไปถึงยังมีการโหมสร้างกระแส รับๆ ไปก่อนเพื่อให้มีเลือกตั้ง แล้วค่อยไปแก้ทีหลัง 
 สรุปแล้ว เชื่อหรือไม่ว่า ประชามติดังกล่าว ถูกต้องชอบธรรมเต็มเปี่ยม จนสามารถอ้างอิงได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  
นอกจากนี้ ฟังไปฟังมาแล้วเชื่อหรือว่า การเขียนบทเฉพาะกาลให้ 250 ส.ว.ร่วมโหวตตั้งนายกฯนั้น เขียนเอาไว้แค่เพ่ือ
เป็นทางออกหากเกิดปัญหาเท่านั้น และถ้าหาก ส.ส.สามารถตกลงกันได้ รวมกันได้เกิน 375 เสียง ก็สามารถตั้งรัฐบาล
ไ ด้  โ ด ย  250 ส . ว . ไ ม่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ พ ร า ะ เ มื่ อ เ กิ ด พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ใ ห ม่ ขึ้ น ม า  
เพ่ือสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยใส่ชื่อไว้เป็นแคนดิเ ดตนายกฯ 
บรรดา ส.ส.เก่าๆ โดนดูดมาเข้าพรรคนี้ โดยเชื่อในอุดมการณ์นโยบาย หรือถูกจูงใจว่า มี 250 ส.ว.ตุนเอาไว้ในมือแล้ว 
อีกแค่ 125 เสียงก็ถึง 375 แล้ว ยังไง พล.อ.ประยุทธ์ต้องเป็นนายกฯแน่ๆ มาพรรคนี้ต้องเป็นรัฐบาลแน่ๆ ไปจนถึงกลไก
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรับรู้ หรือมีความเข้าใจตั้งแต่ไก่โห่แล้วว่า ฝ่ายนี้มี 250 ส.ว.ปูทางเป็นนายกฯและเป็นรัฐบาล
แน่ๆ ทั้งในขั้นตอนเจรจาพรรคต่างๆ เพ่ือตั้งรัฐบาล 
 เชื่อหรือว่า พรรคที่ถูกดูดไปร่วมนั้น ไม่มีประเด็นคะแนนเสียง 250 ส.ว.นอนรออยู่แล้ว เข้ามาเกี่ยวข้องเลย
แม้แต่น้อยนิด ในการตัดสินใจจะไปร่วมกับขั้วไหน สรุปคือ เชื่อหรือว่า การเขียนอ านาจ 250 ส.ว.เลือกนายกฯ ไม่ได้มี
ผ ล อ ะ ไ ร ท า ง ก า ร เ มื อ ง เ ล ย  แ ค่ เ ขี ย น เ อ า ไ ว้ เ ผื่ อ มี ปั ญ ห า เ ท่ า นั้ น  แ ล้ ว ที่ โ จ่ ง แ จ้ ง ก ว่ า นั้ น คื อ  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
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การโหวตของ ส.ว.ในวันเลือกนายกฯนั้น จาก 250 ส.ว.โหวตชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ชื่อเดียวเหมือนกันหมดทั้งสิ้น 249 เสียง 
มีเพียงประธานวุฒิฯที่งดออกเสียงตามมารยาทเท่านั้น แล้วที่ ส.ว.พยายามอธิบายว่า บทเฉพาะกาลให้มีวาระอยู่แค่ 5 ปี 
อ านาจโหวตนายกฯมีแค่ 5 ปี แป๊บๆ เดี๋ยวก็ไปแล้ว ฟังแล้วเชื่อหรือไม่ว่า นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาอันซ่อนเร้น หลังรัฐบาลแรกอยู่
ครบเทอม 4 ปี เลือกตั้งครั้งต่อไป อ านาจ ส.ว.ก็โหวตนายกฯได้อีกหน 
สรุปแล้วเชื่อหรือว่า เป็นอ านาจแค่ช่วง 5 ปี ไม่ใช่อ านาจแต่งตั้งนายกฯ เพ่ืออยู่ยาวนานถึง 8 ปี 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_2794308  
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 11:33 น. 
อภิปรายแก้ รธน.13 ฉบับ ส่งท้าย ‘วาระแรก’ ต้านรื้อ ม.144 และ ม.185 
 

 
 
หมายเหตุ – ค าอภิปรายส่วนหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 
13 ฉบับ ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอ 1 ฉบับพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ฉบับ และพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค 
(พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา) อีก 8 ฉบับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ก่อนจะมีการลง
มติในวาระแรก 
 

 
 
ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล (ก.ก.) 
 ร่างพรรคพลังประชารัฐเสนอแก้ไขนั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขเงื่อนไขที่บิดเบี้ยวเลย เอาข้อดีบางประการมาปกปิด
มาตราที่ส าคัญ และกลับยิ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของรัฐบาลระบอบของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเฉพาะในการ

https://www.matichon.co.th/article/news_2794308
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.13%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.13%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99.13%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg
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เสนอมาตรา 144 และมาตรา 185 และมาบวกกับการเสนอแก้ไขการเลือกตั้งโดยไม่ปิดสวิตช์ ส.ว. จึงดูออกไม่ยากว่า
งานนี้จะกินทั้งงบประมาณ กินอ านาจในการเลือกนายกฯ เรียกว่างานนี้กินรวบเบ็ดเสร็จ 
ระบบเลือกตั้งเราไม่ควรมาเริ่มต้นคุยกันที่เทคนิค แต่ให้พูดในหลักการใหญ่ๆ 3 ประการ คือ 1.ระบบการเลือกตั้งที่ดี
จะต้องสะท้อนเสียงของประชาชนให้มากที่สุด 2.ต้องสนับสนุนให้มีความเป็นธรรมของพรรคการเมืองทุกพรรค 3.สร้าง
ความเข้มแข็งให้เป็นสถาบันการเมืองในระยะยาว 
 ผมเสนอว่าเราสามารถท าการเลือกตั้งให้ดีกว่าเดิมได้โดยการแก้ไขจุดอ่อน โดยรัฐธรรมนูญ 2540 ออกแบบจาก
ความล้มเหลวของการเมืองหลายด้าน เราจึงมีการปฏิรูปการเมืองและยังท าได้ดี หนึ่งในนั้นคือการเลือกตั้งแบบ MMP 
การเลือกตั้งแบบคู่ขนาน ใบหนึ่งเลือก ส.ส. อีกใบเลือกพรรค ระบบนี้ดีมากจนเกิดการแข่งขันในนโยบาย และเกิด
รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ดังนั้น ควรเอาระบบการเลือกตั้งปี 2540 มรดกท่ีดีเก็บเอาไว้ 
ฉะนั้นโจทย์ที่หนึ่งในการออกแบบระบบเลือกตั้งเราต้องหาระบบที่ปิดจุดอ่อนของการเลือกตั้งของปี 2540 ให้ได้ สร้าง
ระบบเลือกตั้งด้วยบัตรสองใบ หนึ่งเลือกคนที่รัก อีกใบเลือกพรรคที่ชอบ 
 ส่วนโจทย์ที่สองเราไม่ได้คิดระบบการเลือกตั้งแบบคณิตศาสตร์อย่างเดียว แต่ต้องออกแบบโดยเอาโจทย์ปัญหา
ของสังคมมาเป็นตัวตั้ง โจทย์ของการเมืองไทยในวันนี้ไม่เหมือนปี 2540 ประเด็นรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพและการ
ตรวจสอบถ่วงดุลยังส าคัญอยู่ แต่โจทย์ปัจจุบันและอนาคตมันชัดเจนคือการต่อสู้กับอ านาจเก่า อ านาจใหม่ ความคิดเก่า
ความคิดใหม่ ท่ามกลางความสับสนในการเปลี่ยนผ่าน ดังนั้นระบบการเลือกตั้งจึงจ าเป็นต้องตอบโจทย์เอาอ านาจเก่า
และอ านาจใหม่มาปะทะกันในสภา 
 พรรคก้าวไกลจึงขอเสนอระบบการเลือกตั้งแบบ MMP เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ เป็นบัตรแบบ 2 ใบ 
และไม่สามารถโกงค านวณได้และควรผลักดันคืนอ านาจให้ประชาชน ให้ ส.ส.ร.ออกแบบการเลือกตั้งให้พวกเรามาแข่ง
กัน เชื่อมั่นว่าเมื่อ ส.ส.ร.ท าหน้าที่ได้ดี ปราศจากการแทรกแซงเชื่อว่าเราจะมีการเลือกตั้งที่ดีกว่าปี 2540 แน่นอน 
 

 
 
นพ.อ าพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา 
 ผมยินดีรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นคุณกับประชาชนและสังคม ขณะเดียวนั้น จะสนับสนุนรับ
หลักการร่างที่ยกเลิกอ านาจ ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ 
 ประเด็นอยู่ที่ฉบับที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐ เป็นฉบับที่ผมรับหลักการไม่ได้ เรื่องที่ดีก็มี แต่มีปัญหาที่การ
แก้ไขมาตรา 144 และมาตรา 185 เพ่ือให้ ส.ส. และ ส.ว.แปรญัตติงบประมาณ น าไปลงพ้ืนที่ตัวเองได้ และให้ไปยุ่งเก่ียว
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แทรกแซงข้าราชการ เป็นการแก้ไขแบบถอยหลังเข้าคลอง เจาะช่องโหว่ให้เกิดการทุจริต ทั้งที่รัฐธรรมนูญ 2560 ปิด
ช่องโหว่นี้อย่างดี 
 ดังนั้น การแก้ไขมาตราทั้งสองจึงไม่มีความชอบธรรม ขัดหลักการแบ่งแยกอ านาจ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร หรือ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือรัฐสภา และฝ่ายตุลาการ ในส่ วน ครม. ต้องบริหารราชการแผ่นดิน มี
ข้าราชการปฏิบัติงานให้ ส่วนรัฐสภา ท าหน้าที่ก ากับการบริหาร และไม่มีอ านาจแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงอย่าอ้างเหตุผลช่วยเหลือประชาชน 
 ในอดีตมีสมาชิกสภาบางส่วนแปรญัตติดึงงบประมาณลงพ้ืนที่ตัวเอง และเขียนป้ายว่าตัวเองดึงงบม าท า
อะไรบ้าง ทั้งที่ไม่ใช่เงินตัวเอง จึงเกิดความไม่เป็นธรรม เกิดมือใครยาวสาวได้สาวเอาการที่เสนอแก้ มาตรา 144 และ
มาตรา 185 จะท าให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 ส่วนการที่ผู้เสนอญัตติระบุว่าให้รับหลักการไปก่อน และมาแก้ไขในวาระที่ 2 แต่จะสามารถท าได้หรือ เพราะ
ท่านรับหลักการไปแล้ว ส่วนที่บอกว่า ถ้าไม่แก้ค่อยคว่ าในวาระ 3 การท าแบบนี้เป็นการถอยแน่หรือ หรือเป็นการถอย
หนึ่งก้าว และไปสู้เอาดาบหน้า ถือเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ไม่มีหลักประกันว่าจะแก้กลับไปใช้ตามที่รัฐธรรมนูญ 
2560 บัญญัต ิ
 ผมได้ข่าวว่า มีการยืนยันว่าจะไม่แก้กลับไปเหมือนเดิม ด้วยเหตุผลทั้งหมด ขอวิงวอนผู้เสนอให้ถอนญัตติ
ออกไปก่อนลงมติ เพ่ือให้เกิดการท างานการเมืองที่สร้างสรรค์ 
 

 
 
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 
 ยังมีปัญหา และมีช่องว่างเชิงโครงสร้างหลายประเด็นที่เชื่อว่าจะน าไปสู่ ความขัดแย้ง พรรคประชาธิปัตย์จึง
ต้องการแก้ไขเพ่ือให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน สิ่งที่ผมต้องการย้ าคือระบบการเลือกตั้ง 
 เราต้องยอมรับความจริงว่า นายกฯถูกเรียกร้องให้ลาออกและยุบสภา แต่ผมคิดว่าท่านมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหา
บ้านเมือง ประคับประคองให้เดินหน้าไปให้ได้ ท่านจึงไม่ควรลาออกหรือยุบสภา ที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า ผมมี
หน้าที่ประคับประคองนายกฯ แต่มีความหวังว่าจะต้องด าเนินการถอดสลักแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ระบบการ
เลือกตั้ง และเลือกนายกฯ เปลี่ยนแปลงไปจากบริบทเดิม ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงกติกา หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ท้ายที่สุดการเมืองก็กลับไปสู่วังวนเดิม และปัญหาความขัดแย้งก็จะมีมากยิ่งข้ึนตามล าดับ 
 พวกผมมาจากการเลือกตั้ง เป็นนักประชาธิปไตย เราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าเราจะเข้าสู่วงการการเมือง เรา
ต้องมาจากการเลือกตั้ง พวกผมจึงเห็นควรว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง และการเลือกนายกฯ 
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 เท่าที่ดูหลักการทั้งหมดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ทุกประเด็นที่น าเสนอดีกว่ารัฐธรรมนูญ 2560 
แน่นอน เชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะช่วยถอดสลักทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้ การเมืองที่มีเสถียรภาพจะท า ให้เราได้ผู้
แทนที่ดี ได้การเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรม 
 รัฐธรรมนูญจะเป็นบันไดก้าวแรกที่จะน าไปสู่การแก้กฎหมายอ่ืนๆ ต่อไป ถ้าเราละวางผลประโยชน์ส่วนตัว และ
มองอนาคตว่าจะต้องช่วยกันให้การเมืองมีเสถียรภาพ 
 ในอนาคตไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล ถ้าไม่มีความขัดแย้งที่ต้องโต้เถียงเรื่องที่มานายกฯ สภาเดี่ยว สภาคู่ ระบบ
การเลือกตั้ง นอกจากจะได้การเมืองที่มีเสถียรภาพแล้ว ยังจะได้การเมืองที่สุจริต ท าให้เราได้รัฐบาลที่ดี สิ่งที่ตามมาคือ
การแก้ปัญหาปากท้องประชาชน และการพัฒนาประเทศจะเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
 

 
 
สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 พรรคฝ่ายค้านเราเห็นว่า รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญที่ประชาชนยอมรับ ท าอย่างไรจะให้ประชาชน
ยอมรับ ก็ต้องให้ประชาชนมาร่างผ่านรูปแบบ ส.ส.ร. 
 เรายื่นแก้รัฐธรรมนูญโดยการตั้ง ส.ส.ร. แต่เราเชื่อว่าจะต้องมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหาทางล้มของเราแน่ ดังนั้น เรา
จึงหาทางส ารองไว้ โดยเสนอแก้เป็นรายมาตราไว้ด้วย และก็เป็นเช่นนั้นจริง อย่างไรก็ตามหากเกิด ส.ส.ร.ขึ้นจริงๆ เราก็
เชื่อว่า ส.ส.ร.จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญนานราว 2 ปี ระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศ เกิดแน่ๆ คือการเลือกตั้ง ถ้า
เลือกตั้งด้วยกฎหมายเดิม ยังมีมาตรา 272 เราก็จะอยู่ในวงจรอุบาทว์แบบเดิม ดังนั้น ระหว่างนี้เราต้องหาหนทางปิด
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น และให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างนี้เกิดการยอมรับ เราจึงคิดว่าต้องแก้ระบบเลือกตั้ง 
เพราะเขียนไว้เพ่ือสืบทอดอ านาจ 
 การแก้วันนี้ได้ประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนที่ท าให้พี่น้องประชาชนโดยตรง เช่น เรื่อง
สิทธิ และเสรีภาพ โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากมีการประท้วง และมีการจับกุมคุมขังจ านวนมาก เรื่อง
สิทธิในการรักษาพยาบาล เนื่องจากประชาชนก าลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด เรื่องรายได้พ้ืนฐานของพ่ีน้องประชาชน 
ส่วนทางอ้อม ถ้าเราท ารัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ต่างชาติยอมรับเครดิตประเทศก็เกิดข้ึน เราก็ท ามาค้าขายได้ 
 ส่วนที่มา ส.ว. รัฐธรรมนูญฉบับนี้วางอ านาจให้ท่านไม่เหมาะ และไม่สมควรแก่ที่มา เพราะไม่ ได้มาจากการ
เลือกตั้ง สังคมเขาก็ติดใจ และท่านถ่วงดุลจริงหรือไม่ หรือท่านถ่วงดุลแต่กับฝ่ายค้าน แต่กับรัฐบาล กับนายกฯท่าน
ถ่วงดุลหรือไม่ 
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 ประเด็นต่อมา อ านาจในการเลือกนายกฯ เราต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเขียนให้อ านาจ บังเอิญที่มาของท่าน
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เมื่ออ านาจในการเลือกนายกฯไปอยู่ในมือท่านมันก็เลยเป็นของร้อน ที่ระแวงกันมากๆ 
นอกจากการเปลี่ยนผ่านจากประยุทธ์ 1 ไปประยุทธ์ 2 แล้ว ยังจะเปลี่ยนผ่านไปยังประยุทธ์ 3 อีก 
 วันนี้ประชาชนเชื่อว่า ใครจะได้เป็นนายกฯอยู่ที่ ส.ว. เพราะฉะนั้นแรงกดดันจึงมาที่ท่าน หากละอ าน าจนี้ไป
ท่านจะเบาลง ไปท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และถ่วงดุล สถานการณ์หลายอย่างก็จะดีขึ้น ที่บอกว่าบทเฉพาะกาลอีก 
2 ปีก็จะหมดไป เหตุใดไม่รอ อยากเรียนว่า 2 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยเดิมพันสูงมาก อาจเกิดการเลือกตั้ง 2 ครั้งก็ได้ 
เลือกนายกฯอีก 2 ครั้งก็ได้ พวกเราจึงต้องขอแก้ประเด็นนี้ 
 การเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เราภูมิใจมาก และเห็นมิติที่ดี เพราะครั้งก่อนที่เราเสนอเรื่องบัตรเลือกตั้ง2 ใบไม่
มีใครเอากับเรา แต่ครั้งนี้มีหลายพรรคเสนอเข้ามาตรงกันกับเรา นี่คือนิมิตหมายที่ดี ไม่ใช่การฮ้ัว หรือสมประโยชน์กัน 
แต่ก็ยังติดใจร่างของพรรคพลังประชารัฐที่ไม่น่าพ่วงอย่างอ่ืนมา ห่วงอย่างเดียวกับ ส.ว.เลย เรื่องมาตรา 144 และมาตรา 
185 เราคุยกันว่าท่านขายเหล้าพ่วงเบียร์ เราอยากได้อย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องรับด้วย เพราะท่านเสนอมาร่างเดียว แต่
แยกเป็น 5 ประเด็น 
 แต่เมื่อนายไพบูลย์ (นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ) ประกาศต่อหน้าประธานรัฐสภา และต่อหน้า
สาธารณชนว่าจะไปแก้ในชั้นกรรมาธิการ (กมธ.) ถ้าไม่เชื่อท่านก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้ว แต่ถ้าท่านเบี้ยว ท่านต้องมาที่นี่อีก
ในวาระท่ี 3อยากรู้เหมือนกันว่าท่านจะขึ้นพูดอย่างไร เราจึงจะรับเพื่อให้ท่านไปแก้ไข แต่เราขอหมายเหตุไว้ว่า เราอยาก
ให้ท่านถอนร่างมาตรา 144 และมาตรา 185 ออก หรือปรับในสิ่งที่เพ่ือนสมาชิกกังวลทั้งหมด ถ้าวาระ 3 ท่านไม่แก้ 
หรือไม่ตัดออก ไม่เปลี่ยนแปลงตามที่รับปากสภา พวกเราฝ่ายค้านจะทบทวนการลงมติในวาระ 3 แน่นอน แต่วันนี้ลงให้
ท่าน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2794295  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2794295
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วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 12:01 น. 
 เริ่มต้นจาก 2475 
 
 
 
 

 
 
 วันที่ 24 มิ.ย. เวียนมาอีกครั้ง ผู้ที่ติดตามข่าวสารอาจสังเกตเห็นว่าในระยะ 10 ปีเศษๆ มานี้ โดยเฉพาะหลังการ
รัฐประหาร 2549 ที่ตอกย้ าด้วยรัฐประหาร 2547 เรื่องราวของ “24 มิ.ย. 2475” และ “คณะราษฎร” ได้กลายเป็นจุด
สนใจของประชาชนหลายกลุ่ม มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิ.ย.2475 อย่าง
ลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้น วงสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น วงถกเถียงเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง การตีความตรวจสอบ 
วาทกรรมบางประการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เกิดขึ้นอย่างคึกคัก และผู้สนใจหลักๆ ของกิจกรรม
เหล่านี้ เป็นคนรุ่นใหม่ 
 คณะราษฎรที่ประกอบด้วย ทหาร พลเรือน ปัญญาชน ได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อย่ ารุ่งของวันที่ 
24 มิ.ย.2475 ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่การปกครองแบบใหม่ ประกาศของคณะราษฎรฉบับที่ 1 ระบุถึงหลัก 6 ประการ 
ซึ่งถือเป็นนโยบายของ “คณะกรรมการราษฎร” หรือคณะรัฐบาลชุดแรก ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศสยาม 
คณะกรรมการราษฎรไม่มีการแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่ถือเอาหลัก 6 ประการเป็นนโยบายของรัฐบาล 
หลัก 6 ประการสรุปใจความหลักว่า “เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ การศึกษา” และถือเป็น
สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงในเวลานั้น 
 แนวทางจากหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในประเทศ ทั้งการมีผู้แทน
ฯในสภา รัฐบาลที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติ การเผยแพร่แนวคิดและหลักปฏิบัติของประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง 
และมีสิทธิเสรีภาพ สามารถตั้งพรรคการเมืองเพ่ือมีส่วนในการปกครองประเทศ การขยายการศึกษาไปสู่คนส่วนใหญ่ 
กฎหมายที่ยกร่างตามแนวคิดสมัยใหม่ การกระจายอ านาจและการปกครองตนเอง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ต่อมาฝ่ ายทหาร
ได้ก่อการรัฐประหารหลายครั้ง ฉีกรัฐธรรมนูญด้วยข้ออ้างต่างๆ แต่สุดท้าย ก็คือกระท าเพ่ือประโยชน์และอ านาจของ
กลุ่ม พวกพ้องของตนเอง 
 การที่คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเหตุการณ์ 2475 สนใจการเมือง และออกมาเคลื่อนไหวจนถูกจับกุมตั้งข้อหา เป็น
สัญญาณเตือนและทวงถามที่ไม่อาจมองข้ามและไม่อาจบิดเบือนได้ ประชาชนทุกยุค ล้วนต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าภายใต้
ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นธรรม และจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องยากมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นไปได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆ 
ที่จะสวนทิศทางของการเมืองที่เสียงของคนส่วนใหญ่มีความหมาย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2475 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2792142  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81-2475.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81-2475.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2792142
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%9B-%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81-2475.jpg
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วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 
“สมชัย” ซัด ส.ว. สภาผู้เฒ่า ตัวถ่วงเปลี่ยนแปลงสังคม 
หลังโหวตสวนไม่เอาร่างแก้ไขทุกฉบับ 
 

 
 
สภาผู้เฒ่า คือ ตัวเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ชัดเจน 
1. แม้ สภาผู้แทนจะลงมติ อย่างเป็นเอกภาพ เทเสียงเกือบทั้งสภา เห็นชอบในทุกฉบับที่มีเสนอแก้ไข แต่หาก ส.ว. ไม่
เอา ทุกฉบับตั้งแต่ 1-12 ก็ตกไป ตามเงื่อนไข มาตรา 256 ที่ต้องมี ส.ว. หนึ่งในสามร่วมเห็นชอบ 
2. การที่ ส.ว. ลงมติรับหลักการเป็น 0 ในฉบับที่ 1 ของ พปชร. เป็นปัญหาที่เกิดจากร่างของ พปชร. ที่วางแผนผิด น า 5 
ประเด็นแก้ไข 15 มาตรา มาผูกรวมในร่างเดียว และเมื่อมีการเปิดประเด็นท าลายหลักการป้องกันการทุจริตของ
บทลงโทษในมาตรา 144 และ 185 แม้จะรับปากว่าจะไปแก้ในขั้นแปรญัตติ แต่ก็ไปต่อได้ยาก ส.ว. จึงเลือกทิ้งร่าง พป
ชร. และ ไปหนุน ฉบับที่ 13 เรื่องแก้บัตรเลือกตั้ง แทน 
3. ร่างฉบับที่ 13 ของ ปชป. แม้เป็นประเด็นแก้บัตรเลือกตั้งเป็นสองใบ และเปลี่ยนวิธีการค านวณ ส.ส.บัญชีร ายชื่อ 
กลับเป็นแบบเดิมตามรัฐธรรมนูญ ปี 40 และ 50 แต่โดยเจตนาต้องการใช้เป็นร่างประกบ มิได้เตรียมการเป็นร่างหลัก 
ดังนั้น เนื้อหาที่เสนอแก้ไขจึงมีเพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 83 และ มาตรา 91 ทั้ง ๆ ที่ หากจะแก้ระบบเลือกตั้ง ควร
ต้องแก้อย่างน้อย 8 มาตรา คือ มาตรา 83 , 85 , 86 , 90 , 91 ,92 ,93, และ 94 
4. การรับหลักการร่างที่ 13 เพียงร่างเดียวของ ส.ว. จึงเป็นการหลับหูหลับตาลงมติตามโพย ที่ก าหนดให้ ทิ้ง 1 รับ 13 
โดยไม่มองรายละเอียดว่า ไปต่อไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ หากจ าเป็นต้องทิ้ง 1 ยังมีร่างฉบับที่ 3 ของเพ่ือไทย ที่เป็นข้อเสนอแก้
ระบบเลือกตั้งในรายละเอียดและเหมือนกับร่าง พปชร. แทบทุกประการ พร้อมมีเนื้อหาครบทั้ง 8 มาตรา แต่ไม่ยอมรับ
หลักการด้วยเนื่องจากเป็นของฝ่ายค้าน 
5. การรับหลักการร่างฉบับ 13 ร่างเดียว จึงไปต่อในขั้นแปรญัตติไม่ได้ เพราะแปรอย่างไรเนื้อหาก็จะขัดกับมาตราอ่ืน ๆ 
ที่มีอยู่เดิมและไม่ได้รับการแก้ไข ยกเว้นต้องเสนอร่างแก้ไข อีก 6 มาตราที่เหลือเข้ามาอีกรอบ ให้วุ่นวายเล่น 
6. กรณีท้ังหมดนี ้
6.1 ไพบูลย์ นิติตะวัน และ ส.ส. พปชร. สมควรรับผิดชอบที่เสนอร่างแก้ไข โดยเอา มาตรา 144 และ 185 มาผูกรวม
เป็นมัดเดียว ในร่างฉบับที่ 1 
6.2 พลเอกประวิทย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค สมควรรับผิดชอบที่ ไม่รู้เรื่องลูกพรรคทั้งพรรคร่วมลงชื่อในร่างฉบับที่ 1 แล้ว
ตัวเองมาสัมภาษณ์ ในวันก่อนลงมติ ว่า ไม่ถูกต้อง ไม่เห็นด้วย 
6.3 พลเอกประยุทธ์ ยังสบายดี เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของสภา และพรรค ตัวเองไม่เก่ียว 
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