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รู้
วั
น
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     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 26 มิถุนายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ "บิ๊กป้อม"ยันความสัมพันธ์กับสว.ยังเหนียวแน่น หลังร่างพปชร.ถูกตีตก 4 
2 โพสต์ทูเดยอ์อนไลน์ พท.แถลงผิดหวังส.ว.คว  าร่างแก้รธน.ชี้ชัดฉบับปี'60ออกแบบมาไม่ใหแ้ก ้ 5 
3 คมชัดลึกออนไลน์ "เพื อไทย"ผิดหวัง"ส.ว."ขวาง "แก้รัฐธรรมนูญ" 7 
4 ข่าวสดออนไลน์ เช็กรายชื อ พรรคร่วม-ส.ว. โหวตร่างแก้รธน. 12 ฉบับ ที ไม่ผ่าน เหตุ

เสียง ส.ว.ไม่ถึง 1 ใน 3 
9 

5 ไทยรัฐออนไลน์ เปิดเนื้อหา และ 45 รายชื อกรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาธิปัตย์ 

12 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ "ทวี"ซัดรัฐบาลไม่จริงใจแกร้ธน. หวั นเกิดปัญหาหลังหลายมาตราขัดกัน 16 
7 ข่าวสดออนไลน์ 'ทว'ี ฉะรัฐบาลไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ หวั นระบบเลือกตั้งเกิดปัญหา 

หลายมาตรายังขัดกัน 
17 

8 ไทยโพสต์ออนไลน์ ‘ปชป.' จ่อเสนอ ‘บัญญัติ’นั งประธานกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนญู 18 
9 มติชนออนไลน์ ‘นิกร’ เผยเสียดาย ส.ว.ตีตกร่างแก้ รธน. 12 ฉบับ เชื อการลงมติ ส.ว.

ไม่เป็นปัญหาแก้ระบบเลือกตั้ง 
19 

10 แนวหน้าออนไลน์ 'กรณ'์ลั น'พรรคกล้า'พรอ้มสู้ เหน็บ'พท.-ปชป.'ปิดสวิตซ์สว.แค่ยื นเป็นพิธ ี 20 
11 ผู้จัดการออนไลน์ "กรณ์" ชี้ ยื นแก้ รธน. ลดอ านาจ ส.ว. แค่ยื นพอเป็นพิธี เป้าจริงแก้

ระบบเลือกตั้ง ชวนคนร่วมพรรคกล้า สู้การเมืองเก่า 
21 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'กรณ์' ชี้แก้กตกิาเลือกต้ังเพื อความได้เปรียบทางการเมือง ไม่ได้ช่วย
ปากท้องชาวบ้าน 

22 

13 ไทยรัฐออนไลน์ หย่าศึก ส.ว.หักดิบ ไม่รับร่างพลังประชารัฐ 23 
14 แนวหน้าออนไลน์ มติรัฐสภาผ่านร่างแก้รธน.ปชป. ‘จุรินทร์’ชี้สัญญาณดี ประเทศนับ

หนึ งสู่ประชาธิปไตย 
27 

15 มติชนออนไลน์ ‘เทพไท’ แนะปชป.แสดงท่าที ปิดสวิตช์ส.ว.ไม่ส าเร็จ เงื อนไขเข้าร่วม
รบ.ถูกคว  า 

32 
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รวมข่าววันเสาร์
       

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ จับทาง “บิ๊กป้อม” จับตา “ดีล” “พลังประชารัฐ-เพื อไทย” หลัง 

“ธรรมนัส” ยดึเลขาฯพปชร. มอง อดีต “พี ใหญ”่ กับ จันทร์ส่องหล้า 
34 

2 ข่าวสดออนไลน์ รัฐธรรมนญูที ต้องแก้ไข 37 
3 ข่าวสดออนไลน์ พท.กก.คู่ขนาน 38 
4 ข่าวสดออนไลน์ เป้าหมาย การเมือง ไทยไม่ทน ประชาชนคนไทย ขับไล ่“ประยุทธ์” 40 
5 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX รอยร้าว จากมติ 24 มิถุนายน พลังประชารัฐ กับ 250 ส.ว. 41 
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วันที  25 มิ.ย. 2564 เวลา 14:02 น. 

"บิ๊กป้อม"ยันความสัมพันธ์กับสว.ยังเหนียวแน่น หลังร่างพปชร.ถูกตีตก 
 

 
 

"ประวิตร" ยนัความสัมพันธ์กับ ส.ว.ยังเหนียวแน่น เผยไม่รู้สึกเสียหน้า หลังรา่งรัฐธรรมนูญ พปชร.ถูกตีตก  
วันที  25 มิ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

กล่าวถึงกรณีรัฐสภาโหวตคว  าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค พปชร. จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่หรือไมว่่า 
ถูกตีตกไปแล้ว และ เป็นเรื องของส.ส.ที จะว่ากันไป พูดคุยกันไป เมื อถามย้ าว่าพรรคพปชร. รู้สึกเสียหน้า หรือไม่ในเมื อ
เป็นแกนน ารัฐบาล แต่ร่างตัวเองถูกตีตก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่เห็นต้องเสียหน้า เพราะเราบอกแล้วว่าไม่เอามาตรา 
144 และมาตรา 185 และเราได้บัตรเลือกตั้งสองใบเราก็โอเคแล้ว ส่วนความสัมพันธ์กับส.ว.ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไร 

ผู้สื อข่าวว่านายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. รายงานต่อหัวหน้าพปชร.อย่างไรหรือไม่กรณีไปรับ
หนังสือจากกลุ่มราษฎรที บริเวณหน้ารัฐสภาและเกิดเหตุชุลมุนจนต้องวิ งหนีกลับเข้ารัฐสภา พล.อ.ประวิตร กล่าวเพียง
สั้นๆ ว่า ก็ไม่เห็นไปเป็นไร แล้วเขาจะมารายงานตนเพื ออะไร 
 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/656443  
  

https://www.posttoday.com/politic/news/656443


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

5 

 

 
 

วันที  25 มิ.ย. 2564 เวลา 16:32 น. 

พท.แถลงผิดหวังส.ว.คว่ าร่างแก้รธน.ชี้ชัดฉบับปี'60ออกแบบมาไม่ให้แก้ 
 

 
 

เพื่อไทย ผิดหวัง “วุฒิสภา” ขวางแก้รัฐธรรมนูญชี้ร่างแก้ระบบเลือกตั้งฉบับพรรค ปชป. ที่ ส.ว.เทคะแนนให้ไม่
สมบูรณ์ ส่อสร้างปัญหาใหญ่ แก้ได้แต่บังคับใช้ไม่ได้  

เมื อวันที  25 มิ.ย.2564 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม  รองหัวหน้าพรรคเพื อไทยและประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน แถลงสรุปผลการลงมติ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ มเติมของที ประชุมรัฐสภา ว่า ประเด็นแรก คือ การลงมตินั้นผ่านเพียงร่างเดียวร่างของ
พรรคประชาธิปัตย ์(ปชป.) ที ระบบเลือกต้ังบัตรเป็นแบบบัตรเลือกตั้งสองใบ 

นอกจากนั้นอีก 12 ร่างไม่ผ่าน ซึ งพรรคผิดหวังว่าร่างที ตกไปนั้น เป็นร่างที เคยถกเถียงกันว่าท าเพื อประชาชน 
เช่น ร่างเกี ยวกับสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม ร่างสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้น ร่างดีๆ ที จะ
เกิดประโยชน์กับประชาชนถูกปัดตกหมด 

ประเด็นที สอง คือ เรื องระบบบัตรเลือกตั้งสองใบ มีเสนอคล้ายคลึงกันถึง 3 ร่าง ซึ งมีร่างของพรรคเพื อไทย 
และ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แต่กลับไม่ผ่าน ทั้งที ร่างของพรรคเพื อไทยนั้น แยกหลักการและวิธีการอย่างชัดเจน
ในร่างของพรรคเพื อไทย แต่ ส.ว.กลับไปเลือกร่างของพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ที มีแค่สองมาตรา โดยไม่มีรายละเอียด 
ซึ งแตกต่างจากร่างของพรรคเพื อไทยที ได้แก้ไขทั้งระบบ จึงเกิดค าถามว่า จะไปแก้กันอย่างไรเพราะร่างของพรรค ปชป. 
ไม่ไดเ้สนอแก้มาตราอื นที เกี ยวข้อง ซึ งเป็นร่างที ไม่สมบูรณ์ 

ประเด็นสาม คือพรรค มีร่างต่อต้านการกระท ารัฐประหาร เขียนไว้ละเอียด ห้ามรับรองการยึดอ านาจและห้าม
รับรองผลิตผลของคณะรัฐประหาร สองสามเดือนก่อนเห็นบอกว่าต้องล้มล้างผลพวงรัฐประหาร แต่วันนี้กลับเงียบ จึง
เป็นการลงมติที ผิดหวังและต้องหาค าตอบ 

ด้าน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า นอกจาก 13 ร่างที ผ่านแค่ร่างเดียวกับ อีกร่างที  14 คือร่างแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 256 ของพรรคเพื อไทย ซึ งจะน าไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับ ซึ งประธานรัฐสภา ไม่บรรจุไว้ในวาระประชุม แม้จะผ่าน
แค่ร่างเดียวในชั้นวาระรับหลักการ จะเห็นว่า หลายร่างแม้จะผ่านคะแนนเสียงกึ งหนึ งของรัฐสภา เสียงจากสภาผู้แทนก็
เกินกึ งหนึ ง แต่ติดขัดตรง ส.ว. ดังนั้นจึงเห็นชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญฉบับบนี้ ออกแบบมาเพื อไม่ให้แก้ 
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ทั้งนี้ร่างของพรรค ปชป.ที รัฐสภาลงมติรับหลักการจะท าให้เกิดปัญหามาก หากมีการแก้ไขแล้วรัฐธรรมนูญ
มาตราอื นที เกี ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ งไม่ได้แก้ไขไปด้วยจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร  จึงคิดว่าเป็นการรับร่างเพื อรักษา
หน้าไปก่อน เพราะแม้ไม่รับร่างของพรรค พปชร. ก็รักษาหน้าด้วยการไปรับร่างของพรรค ปชป. ขายผ้าเอาหน้ารอด ส่วน
จะไปแก้กันได้จริงไหม จะบังคับใช้ได้หรือไม่ หรือและจะขัดแย้งกันเองจนน าไปสู่ในการคว  าในวาระที  3 หรือท้ายสุดอาจไป
จบกันที การยื นเรื องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็เป็นไปได้หมด 

"พรรคเพื อไทยปรารถนาสูงสุด ที จะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที ไม่เป็นประชาธิปไตยดังกล่าว แม้จะถูกห้ามแก้
ทั้งฉบับ แต่เราจึงยังประกาศสู ้จะแก้ไขรายมาตราต่อไปในโอกาสต่อๆไป"นพ.ชลน่าน กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/656461  
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25 มิถุนายน 2564 - 16:33 น. 

"เพื่อไทย"ผิดหวัง"ส.ว."ขวาง "แก้รัฐธรรมนูญ" 
 

 
 
"เพื่อไทย"ผิดหวัง"ส.ว."ขวาง "แก้รัฐธรรมนูญ" ชี้ร่างฯฉบับพรรค ปชป.ที่ ส.ว.เทคะแนนให้ไม่สมบูรณ์ ส่อสร้าง
ปัญหาใหญ่แก้ได้แต่บังคับใช้ไม่ได้  

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน)และ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน แถลงสรุปผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ มเติม
ของที ประชุมรัฐสภา ว่าประเด็นแรกคือการลงมตินั้นผ่านเพียงร่างเดียวร่างของพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)ที ระบบ
เลือกตั้งบัตรเป็นแบบบัตรเลือกตั้งสองใบนอกจากนั้นอีก 12 ร่างไม่ผ่านซึ งเราผิดหวังว่าร่างที ตกไปนั้น เป็นร่างที เราเคย
ถกเถียงกันว่าท าเพื อประชาชน เช่น ร่างเกี ยวกับสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม ร่างสาธารณสุข หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าดังนั้นร่างดีๆที จะเกิดประโยชน์กับประชาชนถูกปัดตกหมด  

ประเด็นที สอง คือเรื องระบบบัตรเลือกตั้งสองใบมีเสนอคล้ายคลึงกันถึง 3 ร่างซึ งมีร่างของพรรคเพื่อไทยและ
พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)แต่กลับไม่ผ่านทั้งที ร่างของพรรคเพื อไทยนั้นแยกหลักการและวิธีการอย่างชัดเจนในร่างของ
พรรคเพื อไทยแต่ ส.ว.กลับไปเลือกร่างของพรรค ปชป.ที มีแค่สองมาตราโดยไม่มีรายละเอียดซึ งแตกต่างจากร่างของ
พรรคเพื อไทยที ได้แก้ไขทั้งระบบจึงเกิดค าถามว่าจะไปแก้กันอย่างไรเพราะร่างของพรรค ปชป.ไม่ได้เสนอแก้มาตราอื นที 
เกี ยวข้องซึ งเป็นร่างที ไม่สมบูรณ์ 
ประเด็นสามคือเรามีร่างต่อต้านการกระท ารัฐประหารเขียนไว้ละเอียด ห้ามรับรองการยึดอ านาจและห้ามรับรองผลิตผล
ของคณะรัฐประหารสองสามเดือนก่อนเห็นบอกว่าต้องล้มล้างผลพวงรัฐประหาร แต่วันนี้กลับเงียบ จึงเป็นการลงมติที 
ผิดหวังและต้องหาค าตอบ 

ด้านนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวต่อว่า นอกจาก 13 ร่างที ผ่านแค่ร่างเดียวกับ อีกร่างที  
14 คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของพรรคเพื อไทย ซึ งจะน าไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับซึ งประธานรัฐสภาไม่
บรรจุไว้ในวาระประชุมแม้จะผ่านแค่ร่างเดียวในชั้นวาระรับหลักการ จะเห็นว่าหลายร่างแม้จะผ่านคะแนนเสียงกึ งหนึ ง
ของรัฐสภาเสียงจากสภาผู้แทนก็เกินกึ งหนึ ง แต่ติดขัดตรง ส.ว.ดังนั้นจึงเห็นชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื อ
ไม่ให้แก้ แก้ไม่ได้  

https://www.komchadluek.net/
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ร่างของพรรคปชป.ที รัฐสภาลงมติรับหลักการจะท าให้เกิดปัญหามากหากมีการแก้ไขแล้วรัฐธรรมนูญมาตราอื น
ที เกี ยวข้องกับการเลือกตั้งซึ งไม่ได้แก้ไขไปด้วยจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไรจึงคิดว่าเป็นการรับร่างเพื อรักษาหน้าไปก่อน
เพราะแม้ไม่รับร่างของพรรค พปชร.ก็รักษาหน้าด้วยการไปรับร่างของพรรค ปชป. ขายผ้าเอาหน้ารอด ส่วนจะไปแก้กัน
ได้จริงไหมจะบังคับใช้ได้หรือไม่หรือและจะขัดแย้งกันเองจนน าไปสู่ในการคว  าในวาระที  3 หรือท้ายสุดอาจไปจบกันที 
การยื นเรื องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็เป็นไปได้หมด  

ประการที สาม  ร่างญัตติที มีสาระดีๆโดยเฉพาะร่างเกี ยวกับสิทธิเสรีภาพและการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจฝ่าย
นิติบัญญัติ เช่นในคณะกรรมาธิการซึ งในรัฐธรรมนูญปี 60 ลดทอนอ านาจมิให้การเรียกบุคคลหรือเอกสารมาให้ข้อมลูซึ ง
จ ากัดอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติเพราะอ้างว่าขัดต่อ รธน. 60 จึงเห็นว่าไม่เคยมีฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการมาให้
ถ้อยค าความเห็นกับกรรมาธิการเลย  พรรคเพื อไทยปรารถนาสูงสุด ที จะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที ไม่เป็น
ประชาธิปไตยดังกล่าว แม้จะถูกห้ามแก้ทั้งฉบับ แต่เราจึงยังประกาศสู้ จะแก้ไขรายมาตราต่อไปในโอกาสต่อๆไป 
 

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/471792   

https://www.komchadluek.net/news/politic/471792
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25 มิ.ย. 2564 - 17:19 น.  

เช็กรายชื่อ พรรคร่วม-ส.ว. โหวตร่างแก้รธน. 12 ฉบบั ที่ไม่ผ่าน เหตุเสียง ส.ว.ไม่ถึง 1 ใน 3  
 

 
 

เช็กรายชื่อ พรรคร่วม-ส.ว. โหวตร่างแก้รัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ ที่ไม่ผ่าน เหตุเสียง ส.ว.ไม่ถึง 1 ใน 3 
เมื อวันที  25 มิ.ย. 2564 ผู้สื อข่าวรายงานถึงผลการลงมติรับหรือไม่รับหลักการของสมาชิกรัฐสภา ต่อร่างแก้ไข

รัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ โดย 12 ฉบับที ไม่ถูกรับหลักการ ตามเงื อนไขที รัฐธรรมนูญ มาตรา 256(3) ก าหนดให้ใช้เสียง
เห็นชอบในชั้นรับหลักการ ด้วยเสียงไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของสมาชิกเท่าที มีอยู่ของทั้งสองสภา คือ 367 เสียง จากสมาชิก
รัฐสภาที มี 733 เสียง และก าหนดให้เสียงเห็นชอบดังกล่าวนั้น ต้องมีส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมดที มีอยู่ของวุฒิสภา หรือ 84 เสียง มีรายละเอียดที น่าสนใจ คือ 

1.ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ผลการออกเสียงคือ รับหลักการ รวม 334 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 
334 เสียง ขณะที  ส.ว.ไม่มีผู้ใดรบัหลักการ 

ส่วนที ไม่รับหลักการ รวม 199 เสียง พบว่าเป็นของส.ส. 71 เสียง ได้แก่ พรรคก้าวไกล 48 เสียง, พรรคประชาชาติ 6 
เสียง, พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง, พรรคเสรีรวมไทย 10 เสียง, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื อ 
พรรคไทยศรีวิไลย์, นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคพลังธรรมใหม่ และส.ว. 128 เสียง ส่วนคะแนนงดออกเสียง 
รวม 173 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 75 เสียง ส่วนใหญ่เป็นของส.ส.พรรคภูมิใจไทย ทั้งนี้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรค
ประชาธิปัตย์ งดออกเสียงด้วย และส.ว. 98 เสียง 

2.ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทย รวมกับเสรีรวมไทย แก้กลุ่มมาตราว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพประชาชน 
ตัดการรมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคก าหนดผู้แทนลงเลือกตั้ง  และเพิ่มสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และการต่อต้าน
รัฐประหารด้วยสันติวิธี ผลการออกเสียงคือ รับหลักการ 399 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 393 เสียง ส.ว. 6 เสียง ได้แก่ นาย
เฉลิมชัย เฟื่องคอน นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายมณเฑียร บุญตัน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และ
นายเนาวรัตน ์พงษ์ไพบูลย ์

ไม่รับหลักการ รวม 136 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 128 เสียง โดยส.ส.ที ไม่รับหลักการ ได้แก่ นายเขตรัฐ 
เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื อ, น.ส.จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์, น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื อ, นายสุพล 
จุลใส ส.ส.ชุมพร, น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชี
รายชื อ พรรคพลังไทยรักไทย, นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคประชาธรรมไทย และนพ.ระวี มาศฉมาดล 
ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคพลังธรรมใหม่ 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/สว.jpg
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3.ร่างแก้รัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทย แก้ระบบเลือกตั้ง มีส.ส. 500 คนจากเขต 400 คนเขต 100 คน 
ผลการออกเสียงคือ รับหลักการ รวม 376 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 340 เสียง ส.ว. 36 เสียง 

ไม่รับหลักการ 89 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 18 เสียง ส.ว. 128 เสียง โดยเสียงส.ส.ที ไม่รับหลักการ ได้แก่ 10ส.ส.
ของพรรคเสรีรวมไทย และ 8 เสียงจากพรรคเล็กร่วมรัฐบาลได้แก่ นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื อ, น.ส.
จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์, น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื อ , นายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร, น.ส.อนุสรี ทับ
สุวรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคพลังไทยรักไทย, นาย
พิเชษฐ์ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคประชาธรรมไทย และนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคพลังธรรม
ใหม่ ส.ว. 71 เสียง ส่วนงดออกเสียง รวม 241 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.122 เสียง ส.ว. 119 เสียง 

4.ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล แก้ที่มานายกฯ และตัดอ านาจ ส.ว.ร่วมเลือก
นายกฯ ผลการออกเสียง ผลการออกเสียงคือ รับหลักการรวม 454 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.440 เสียง ส.ว. 15 เสียง ได้แก่ 
นายอ าพล จินดาวัฒนะ, นาอนุศาสน์ สุวรรณมงคล, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย, นายวันชัย สอนศิริ, นายวัภลภ ตังคณา
นุรักษ์, นายมณเฑียร บุญตัน, นายพิศาล มาณวพัฒน์, แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายประมนต์ สุธีวงศ์, 
นางประภาศรี สุฉันทบุตร, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน, นาย
ค านูณ สิทธิสมาน และ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร ์

ไม่รับหลักการ รวม 100 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 92 เสียง โดย 8 ส.ส.ที ไม่รับหลักการยังเป็นรายชื อ
เดิม และ งดออกเสียง. รวม 150 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 32 เสียง และ ส.ว. 118 เสียง 

5.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคเพื่อไทย  ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  และยกเลิกมาตรา 279 การรับรองความชอบของ บรรดาค าสั่ ง  ประกาศของคสช. 
ผลการออกเสียง รับหลักการ รวม 327 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 326 เสียง ส.ว. 1 เสียง คือนายพิศาล มาณวพัฒน์, ไม่รับ
หลักการ 150 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง และ ส.ว. 142 เสียง โดย ส.ส.8 เสียง ยังเป็นคนกลุ่มเดิม และ งดออกเสียง 
รวม 229 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 146 เสียง และ ส.ว. 83 เสียง 

6.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล แก้ไขมาตรา 65 ว่าด้วยการท ายุทธศาสตร์ชาติ ที่
วางเป้าหมายพัฒนาประเทศ ผลการออกเสียง รับหลักการรวม 454 เสียง แบ่งเป็น ส.สง 419 เสียง ส.ว. 35 เสียง, ไม่
รับหลักการ รวม 86 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 78 เสียง โดยส.ส. 8 เสียงยังเป็นกลุ่มเดิม และ งดออกเสียง รวม 
166 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 53 เสียง ของพรรคก้าวไกลทั้งหมด และ ส.ว. 113 เสียง 

7.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล เพิ่มมาตราใหม่ ให้รัฐวางหลักประกันรายได้พื้นฐานถ้วน
หน้า ผลการออกเสียง รับหลักการ รวม 475 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 421 เสียง ส.ว. 54 เสียง, ไม่รับหลักการ รวม 78 เสียง 
แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง และ ส.ว. 70 เสียง โดยส.ส. 8 เสียง ยังเป็นกลุ่มเดิม และ งดออกเสียง รวม 152 เสียง แบ่งเป็น 
ส.ส. 51 เสียง โดยส่วนใหญ่เป็นของพรรคก้าวไกล และ ส.ว. 101 เสียง 

8.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล แก้มาตราว่าด้วยสิทธิเสรีภาพประชาชนด้านกระบวนการ
ยุติธรรม, สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม, คุ้มครองผู้บริโภค ผลการออกเสียง รับหลักการรรวม 467 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 419 
เสียง ส.ว. 48 เสียง, ไม่รับหลักการ รวม 75 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 67 เสียง โดยส.ส.8 เสียง ยังเป็นกลุ่มเดิม 
และงดออกเสียง รวม 162 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 51 เสียงโดยส่วนใหญ่เป็นส.ส.พรรคก้าวไกล และ ส.ว. 111 เสียง 
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9.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล แก้มาตรา 256 ปลดล็อกเสียงส.ว. ออกจากการลงคะแนน
แก้รัฐธรรมนูญ ผลการออกเสียง รับหลักการ รวม 415 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 400 เสียง ส.ว. 15 เสียง ได้แก่ นายค านูณ 
สิทธิสมาน, นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน, นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายบรรชา พงส์อายุกูล, 
คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายพิศาล มาณวพัฒน์, นายมณเฑียร บุญตัน, นายวันชัย สอนศิริ, นายวัลลภ 
ตังคณานุรักษ์ , นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ, นายสถิตย์ ลิ มพงศ์พันธ์ุ, นายสมชาย เสียงหลาย, นายสมชาย หาญหิรัญและนาย
อนุศาสน์ สุวรรณมงคล 

ไม่รับหลักการ รวม 102 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 94 เสียง โดยส.ส.8 เสียง ยังเป็นกลุ่มเดิม และงด
ออกเสียง รวม 189 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 72 เสียง และ ส.ว. 117 เสียง 

10.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล แก้กระบวนการตรวจสอบ กรรมการ ป.ป.ช. ให้ใช้
ช่องทางศาลฎีกา แทนช่องทางของประธานรัฐสภา ผลการออกเสียง รับหลักการ รวม430 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 397 
เสียง ส.ว. 33 เสียง ไม่รับหลักการ รวม 97 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง และส.ว. 89 เสียง โดยส.ส.8 เสียงเป็นกลุ่มเดิม 
และงดออกเสียง รวม 178 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 74 เสียง และ ส.ว. 104 เสียง 

11.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคภูมิใจไทย แก้ที่มานายกรัฐมนตรี และตัด
อ านาจ ส.ว.ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ผลการออกเสียง รับหลักการ รวม 461 เสียง แบ่งเป็น ส.ส.440 เสียง ส.ว. 21 
เสียง ได้แก่ นายอ าพล จินดาวัฒนะ, นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล, นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ, นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
, นายสมชาย เสียงหลาย, นายสม จาตุศรีพิทักษ์, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์, นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายวันชัย สอนศิ
ริ, นายมณเฑียร บุญตัน,นายพิศาล มาณวพัฒน์, คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นายประมนต์ สุธีวงศ์, นาง
ประภาสรี สุฉันทบุตร, นายบรรชา พงศ์อารยุกูล, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์,นายเฉลิมชัย 
เฟื่องคอน ,นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ , นายค านูณ สิทธิสมาน และนายไกรสิทธิ์ จันติศิรินทร ์

ไม่รับหลักการ รวม 96 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 88 เสียง โดยส.ส.8 เสียง นั้น ยังเป็นกลุ่มเดิม และงด
ออกเสียง รวม 149 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 32 เสียง โดยส่วนใหญ่เป็นของพรรคพลังประชารัฐ , พรรคชาติไทยพัฒนา และ
ส.ว.งดออกเสียง 117 เสียง 

12.ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มหลักการ กระจายอ านาจปกครองท้องถิ่น  ให้
นักการเมืองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ผลการออกเสียง รับหลักการ รวม 457 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 
407 เสียง ส.ว. 50 เสียง, ไม่รับหลักการ รวม 80 เสียง แบ่งเป็นน ส.ส. 8 เสียง ส.ว. 72 เสียง โดยส.ส.8 เสียง ยังเป็น
กลุ่มเดิม และงดออกเสียง รวม 167 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 65 เสียง และ ส.ว. 102 เสียง 

 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6474008   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6474008
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25 มิ.ย. 2564 19:44 น. 

เปิดเนื้อหา และ 45 รายชื่อกรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปัตย์ 
 

 
 

เสร็จสิ้นไปแล้วส าหรับการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ..) พุทธศักราช .... 
จ านวน 13 ฉบับ แบบหามรุ่งหามค  า 2 วันเต็ม ไปจนถึงเช้าตรู่ของวันที  25 มิ.ย. 2564 

ยาวและนาน เพราะใช้เวลาลงคะแนนถึงเกือบ 9 ชั วโมง ที ประชุมร่วมรัฐสภาจึงเผยผลมติ ว่า 2 สภารับหลักการร่าง
ที  13 ของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคร่วมรัฐบาลอีก 2 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา ที เสนอ
ให้แก้ไขมาตรา 83 และ 91 เพียงแค่ร่างเดียวจากทั้งหมด 13 ฉบับ 

ท่วมท้นเกินความคาดหมายตั้งแต่กลางทาง ด้วยคะแนนเสียง 552 เสียง โดยมี สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ลงคะแนน
ให้ถึง 210 เสียง ผ่านเส้นชัยไปอย่างขาดลอย ทิ้งให้อีก 12 ร่างตอ้งถูกปัดตกไปอย่างน่าเสียดาย  

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ ถึงรายละเอียด ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าวว่า เป็นการแก้ไขเรื องระบบเลือกตั้ง และวิธีค านวณระบบบัญชีรายชื อ เพื อให้กลับไปใช้วิธีการใน
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญ ปี 2550 

โดยเนื้อหาของร่างดังกล่าว คือ การปรับแก้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จ านวน 500 คน จาก
ปัจจุบันใช้ ส.ส.แบบเขต 350 คน และส.ส.แบบบัญชีรายชื อ 150 คน ในรัฐธรรมนูญปี 60 ให้กลับไปเป็น มีจ านวน ส.ส.
เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื อ 100 คน รวมถึงจากเดิมใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เปลี ยนเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที 
สามารถเลือก ส.ส.เขตได้ 1 ใบ และเลือกพรรคได้ 1 ใบ และแก้วิธีค านวณระบบบัญชีรายชื อแบบใหม่ เนื องจากแบบเดิม
มีความยุ่งยากและซับซ้อน 

ซึ งในส่วนนี้จะมีการเปิดกว้างให้ถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการ เพราะได้ก าหนดไว้ว่าให้ไปยกร่างกฎหมายลูก คือ ให้
ไปแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. อีกครั้ง 
ร่างอื่นๆ จะมาเนียนสอดแทรกไม่ได้ ถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยว 

นายราเมศ ยืนยันว่าหลักการและเหตุผลในชั้นกรรมาธิการจะยังยึดตาม ร่างของพรรคที รับหลักการในวาระที  1 
ส่วนเรื องอื นๆ คงน ามาแทรกในชั้นนี้ได้ยาก แต่หากมีเนื้อหาที สอดคล้องอาจจะมีความเป็นไปได้ เช่น เรื องปรับจ านวน
ตัวเลข แต่ไม่ถึงขั้นมีเรื องอ านาจ ส.ว. เพราะได้ถูกปัดตกไปแล้ว 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AA.%E0%B8%AA.%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
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ในส่วนร่างการแก้ไขระบบเลือกตั้งที ตกไปของพรรคเพื อไทย และพรรคพลังประชารัฐ หากจะน ามาใช้พิจารณา
ในวาระ 2 ถือเป็นเรื องยากเช่นเดียวกัน แต่สามารถท าได้ในชั้นกรรมาธิการ ส่วนการประชุมนัดแรกจะมีขึ้นในวันที  29 
มิ.ย. นี้ ในเวลา 10.00 น. โดยเบื้องต้นมีก าหนดการแปรญัตติ 35 วัน นับถัดจากวันที รัฐสภารับหลักการ 
ใครเป็นใครในชั้นกรรมาธิการ? 

ส าหรับรายชื อของกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ...) 
พุทธศักราช... (แก้ไขเพิ มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) มีจ านวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย 
สมาชิกวุฒสิภา 15 คน 
1.ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน ์
2.นายกิตติ วะสีนนท ์
3.นายค านูณ สิทธิสมาน 
4.นายจเด็จ อินสว่าง 
5.นายเจตน์ ศิรธรานนท์ 
6.นายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม 
7.นายถวิล เปลี ยนศร ี
8.พลเอก นาวิน ด าริกาญจน ์
9.พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ 
10.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 
11.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 
12.นายสมชาย แสวงการ 
13.นางสุวรรณ ีสิริเวชชะพันธ์ 
14.พลเอก วีรณั ฉันทศาสตรโ์กศล 
15.นายประสทิธิ์ ปทุมารักษ ์
พรรคเพื่อไทย 8 คน 
1.นายสุทิน คลังแสง 
2.นายชลน่าน ศรีแก้ว 
3.นายองอาจ วงษ์ประยูร 
4.นายสมบัติ ศรีสุรินทร ์
5.นายนิรมิต สุจารี 
6.นายจตุพร เจริญเชื้อ 
7.นายสมคิด เช้ือคง 
8.นายสงวน พงษ์มณ ี
พรรคพลังประชารัฐ 8 คน  
1.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
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2.รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ 
3.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 
4.นายสมศักดิ์ คุณเงิน 
5.นางพรรสิริ กุลนาถศิร ิ
6.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ 
7.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 
8.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 
พรรคภูมิใจไทย 4 คน 
1.นายศุภชัย ใจสมุทร 
2.นายฐิตินันห์ แสงนาค 
3.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ 
4.นายคารม พลพรกลาง 
พรรคก้าวไกล 3 คน 
1.นายรังสิมันต์ โรม 
2.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา 
3.นายธีรัจชัย พันธุมาศ 
พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน 
1.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 
2.นายชินวรณ์ บุณยเกียรต ิ
3.นายชัยชนะ เดชเดโช 
พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน 
นายนิกร จ านง 
พรรคประชาชาติ 1 คน 
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ 
พรรคเศรษฐกจิใหม่ 1 คน  
นายสุภดิช อากาศฤกษ ์
ได้รายชื่อแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไรกันต่อ 

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ ว่า การประชุมนัดแรก
จะเป็นการเลือกต าแหน่ง ประธาน รองประธาน และเลขากรรมาธิการ เพื อก าหนดการประชุม และก าหนดการ
ด าเนินงาน ควบคู่กับการให้ ส.ส. และ ส.ว. ใช้เวลาแปรญัตติ 15 วัน ส่วนเนื้อหาในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของพรรค
ประชาธิปัตย์จ านวน 2 มาตรา ถือว่ายังไม่เพียงพอ จึงต้องแก้ไขมาตราที เกี ยวข้อง อีก 8 มาตรา มีรายละเอียดดังนี ้
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รา่งที  13.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ มเติมมาตรา 
83 และมาตรา 91) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

ร่างที  1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ..) พุทธศักราช …. เฉพาะประเด็นระบบ
เลือกตั้ง (แก้ไขเพิ มเติมมาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 94 ) นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

ร่างที  3.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ มเติมมาตรา 
83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 และยกเลิกมาตรา 93 และมาตรา 94) (นายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

ซึ งเป็นไปตามข้อบังคับรัฐสภา พ.ศ.2563 ในข้อที  124 เรื องการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ มเติมขั้น
คณะกรรมาธิการ โดยคาดว่าจะมีการพิจารณา 2 สัปดาห์ จากนั้นจะเชิญผู้แปรญัตติมาพบกรรมาธิการ คาดว่าใช้เวลาไม่
เกิน 1 เดือน 
ไม่ต้องท าประชามติเพราะเนื้อหาของร่าง 

เมื อเสร็จสิ้นคณะกรรมาธิการจะอยู่ในขั้นตอนเตรียมรายงานต่อรัฐสภาไม่เกิน  1 สัปดาห์ ก่อนจะบรรจุเข้าสู่ที 
ประชุมร่วมรัฐสภาเพื อพิจารณาวาระ 2 โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงต้นเดือน ส.ค. และใช้เวลาพิจารณา 15 วัน จึงจะมีการ
ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ ม.256 จากนั้นทิ้งเงื อนเวลาไว้อีก 15 วัน เพื อนัดประชุมพิจารณาในวาระ 3 โดยคาดว่าใช้เวลา
พิจารณาเพียง 1 วัน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดได้ในปลายเดือน ส.ค. เพื อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ทันที ภายในระยะเวลา 20 วัน 
เพราะไม่ต้องท าประชามติ เนื องจากไม่มีเนื้อหาที เกี ยวข้อง และจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน จึงจะประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา 

โดยระหว่างที ด าเนินการเสร็จสิ้นวาระ 3 จะต้องด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. เพื อให้สอดรับกับร่างแก้ไข เพราะต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม ม.77 ที สามารถ
ด าเนินการควบคู่กับการน าขึ้นทูลเกล้าฯได้ ซึ งคาดว่าใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน และน่าจะเสร็จสิ้นปลายเดือน มี.ค. 
หรือต้นเดือน เม.ย. 2565 
 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2124920?utm_source=PANORAMA_TOPIC  

  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.thairath.co.th/news/politic/2124920?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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ศุกร์ที  25 มิถุนายน 2564 เวลา 18.05 น. 

"ทวี"ซัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้รธน. หวั่นเกิดปัญหาหลังหลายมาตราขัดกัน 
 

 
 

“ทว”ี ไม่ผิดหวังร่างรธน.ผ่านแค่ร่างเดียว ซัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้รธน. หวั่นเกิดปัญหาหลังพบหลายมาตราขัดกัน  
เมื อวันที  25 มิ.ย. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวถึงผลการ

ลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของที ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลวานนี้ (24 มิ.ย.) ว่า ผลที ออกมาแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจ
ในการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาล โดยเฉพาะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งนี้ 
ส่วนตัวมีความเป็นห่วงว่าการรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคร่วมรัฐบาลอีก 2 
พรรค ที เสนอแก้ไขเพิ มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 เรื องระบบเลือกตั้ง จะเกิดปัญหา เนื องจากมีอีกหลายมาตรา
ผูกพันกันอยู่  

“มาตรา 83 เสนอแก้ไขให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื อ 100 คน แต่ปรากฏว่ามาตรา 86 
ที ไม่ได้มีการเสนอแก้ไข ยังมีข้อความที ระบุจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คนแบบบัญชีรายชื อ 150 คน พอไม่ได้แก้ไข
มาตรา 86 ด้วยก็จะท าให้เกิดปัญหาได้ เพราะหลักการเสนอแก้เพียงมาตรา 83 กับมาตรา 91 จึงยังมองภาพรวมใน
มาตราอื นที พ่วงอยู่ไม่ออกว่าจะพิจารณาอย่างไร การที ยังมีมาตราอื นเข้ามาเกี ยวพันอาจส่งผลท าให้หลายมาตราขัดกัน 
ซึ งผมมองว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาทั้งหมด แต่พอการแก้ไขเป็นแบบปะผุจึงเกิดปัญหา” พ.ต.อ.ทวี กล่าว  

เมื อถามว่า รู้สึกผิดหวังหรือไม่ที ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบเพียงฉบับเดียว พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า 
ไม่ได้รู้สึกผิดหวัง แม้ว่าเดิมเราเชื อมั นว่าวันหนึ งเขาจะเห็นประโยชน์ของประเทศ และประชาชน มากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว อย่างน้อยเราก็ดีใจที ได้ท าให้ประชาชนเห็น ซึ งเราจะอดทน และเชื อมั นว่าประชาชนจะไม่ยอมรับการท า
รัฐประหาร และเผด็จการ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/852410   

https://www.dailynews.co.th/politics/852410
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25 มิ.ย. 2564 - 19:03 น.  

'ทวี' ฉะรัฐบาลไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ หวั่นระบบเลือกตั้งเกิดปัญหา หลายมาตรายังขัดกัน  

 
 

 ‘ทวี’ ฉะรัฐบาลไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ หวั่นระบบเลือกตั้งเกิดปัญหา หลายมาตรายังขัดกัน ชี้รัฐธรรมนูญปี 60 มี
ปัญหาทั้งหมด แก้แบบปะผุจะเกิดปัญหาซ้ า 

เมื อเวลา 17.00 น. วันที  25 มิ.ย. 2564 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค
ประชาชาติ กล่าวถึงผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของที ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลวานนี้ (24 มิ.ย.) ว่า ผลที ออกมา
แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญของรัฐบาล โดยเฉพาะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) 

“ส่วนตัวมีความเป็นห่วงว่า การรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคร่วมรัฐบาลอีก 2 
พรรค ที เสนอแก้ไขเพิ มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 เรื องระบบเลือกตั้งจะเกิดปัญหา เนื องจากมีอีกหลายมาตรา
ผูกพันกันอยู่” 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า มาตรา 83 เสนอแก้ไขให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื อ 100 คน 
แต่ปรากฏว่ามาตรา 86 ที ไม่ได้มีการเสนอแก้ไข ยังมีข้อความที ระบุจ านวน ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน แบบบัญชีรายชื อ 
150 คน พอไม่ได้แก้ไขมาตรา 86 ด้วยก็จะท าให้เกิดปัญหาได ้เพราะหลักการเสนอแก้เพียงมาตรา 83 กับมาตรา 91 จึง
ยังมองภาพรวมในมาตราอื นที พ่วงอยู่ไม่ออกว่าจะพิจารณาอย่างไร การที ยังมีมาตราอื นเข้ามาเกี ยวพันอาจส่งผลท าให้
หลายมาตราขัดกัน ซึ งผมมองว่ารัฐธรรมนูญ 60 มีปัญหาทั้งหมด แต่พอการแก้ไขเป็นแบบปะผุจึงเกิดปัญหา 

เมื อถามว่า รู้สึกผิดหวังหรือไม่ที ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบเพียงฉบับเดียว พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า 
ไม่ได้รู้สึกผิดหวัง แม้ว่าเดิมเราเชื อมั นว่าวันหนึ งเขาจะเห็นประโยชน์ของประเทศและประชาชนมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว อย่างน้อยเราก็ดีใจที ได้ท าให้ประชาชนเห็น ซึ งเราจะอดทน  และเชื อมั นว่าประชาชนจะไม่ยอมรับการท า
รัฐประหาร และเผด็จการ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6474389  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6474389
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/ทวี-สอดส่อง-3.jpg
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25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:13 น. 

‘ปชป.' จ่อเสนอ ‘บัญญัติ’นั่งประธานกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 

 
 

25 มิ.ย. 2564 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์ ในฐานะเจ้าของร่างแก้ไข
รัฐธรรมนญูที ได้รับความเห็นชอบ เพียงฉบับเดียว จาก13ฉบับ ว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเกียรติในชั้นกรรมาธิการ
ได้ให้เป็นประธานกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญฯ ก็จะเสนอนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน เพราะเหมาะสมที จะท า
หน้าที นี้ แต่ต้องหารือกันอีกทั้งกับ วุฒิสภา และพรรคฝ่ายค้าน ในการประชุมวันที  29 มิ.ย. ก่อน 

นายชินวรณ์ กล่าวยืนยัน ว่า ร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรค เรื องระบบเลือกตั้งที แก้ มาตรา 83 และ
มาตรา 91 เพยีง 2 มาตรา แต่ในรัฐธรรมนูญป ี2560 มีมาตราที เกี ยวกับระบบเลือกต้ังอีกที ต้องแก้ จะไม่เป็นปัญหาต่อ
การพิจารณาร่าง แก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้  เพราะรัฐสภารับหลักการแล้วคือ ให้มสี.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชี
รายชื อ 100 คน ส่วนมาตราอื นๆที เกี ยวข้องนั้น เป็นเรื องที  กมธ.สามารถพิจารณาแก้ไขเพิ มเติมได้ รายละเอียดหารือใน
ชั้นกรรมาธิการและสอบถามฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาและกฤษฎีกา ว่ามีประเด็นที เกี ยวข้องจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ไม่ใช่
ว่าจะด าเนินการไม่ได ้ เบื้องต้นได้อ้างอิงตามหลักการจัดท ากฎหมายที ผ่านมาว่าสามารถด าเนินการได้ ส่วนกรณีที 
เกี ยวข้องกับมาตราอื น หรือจะเพิ มเตมิแต่ยังอยู่ในหลักการเดียวกันนั้น คาดว่าจะพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ราว 60 วัน 
ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา วาระที  2 และ 3  จากนั้นก็จะแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูที เกี ยวข้องต่อไป 

ถามถึงการลงมติของพรรคภูมิใจไทย ที เป็นผู้เข้าชื อเสนอร่างแต่กลับโหวตงดออกเสียง นายชินวรณ์ กล่าวว่า 
เป็นสิทธิในการโหวตของสมาชิกและแสดงจุดยืนแต่ละพรรค ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในชั้นกรรมาธิการต้องแสวงหา
ความเห็นพ้องต้องกัน เพื อเปลี ยนแปลงระบบเลือกต้ัง หากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้เตรียมพร้อมไว้ ย้ าจะท าระบบ
เลือกตั้งที มีความยุติธรรม 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107622   

https://www.thaipost.net/main/detail/107622
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วันที  25 มิถุนายน 2564 - 20:12 น.  

‘นิกร’ เผยเสียดาย ส.ว.ตีตกร่างแก้ รธน. 12 ฉบับ เชื่อการลงมติ ส.ว.ไม่เป็นปัญหาแก้ระบบ
เลือกตั้ง 

 
 
‘นิกร’ เผยเสียดาย ส.ว.ตีตกร่างแก้ รธน. 12 ฉบับ เชื่อการลงมติ ส.ว. ไม่เป็นปัญหา แก้ระบบเลือกตั้ง 

เมื อวันที  25 มิถุนายน นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ในฐานะอดีต
เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 สภา ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ มเติม ที พรรคการเมืองเสนอ จ านวน 12 ฉบับ ไม่ผ่านชั้นรับ
หลักการ เนื องจาก ส.ว.ลงคะแนนเสียงไม่ถึง 1 ใน 3 ว่า รู้สึกเสียดายที หลายเรื องซึ งเป็นประโยชน์ของประชาชน ตาม
ญัตติที พรรคการเมืองเสนอทั้งเรื องการกระจายอ านาจ, การให้หลักประกันรายได้ ต้องตกไป และเหลือเพียงฉบับเดียว 
คือ การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ที ผ่านชั้นรับหลักการ ทั้งนี้สิ งที เกิดขึ้นอาจท าให้สังคมมองได้ว่า รัฐสภารับเฉพาะสิ งที เป็น
ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น 

เมื อถามถึงกรณีที  ส.ว.ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพราะแก้ไขมาตรา 
144 และมาตรา 185 หรือไม่ นายนิกรกล่าวว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื อ และ
รองหัวหน้าพรรค พปชร. ในฐานะผู้เสนอญัตติด้วย เพราะการเสนอแก้ไขทั้ง 2 มาตราในญัตตินั้นเป็นผลจากการศึกษา
ของ กมธ.ศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญ ที พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงต่อการช่วยเหลือ
ประชาชนในแต่ละพื้นที  ทั้งการแก้ไขนั้น กลับไปใช้บทบัญญัติ เหมือนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที ไม่เคยมีใครบอกว่าไม่ดี 
ต้องยกเลิก แต่ที ต้องยกเลิก เพราะถูกฉีก 

“ผมเข้าใจว่าขาดการอธิบายเนื้อหาของมาตรา 144 และมาตรา 185 ที อ้างอิงผลการศึกษาของกรรมาธิการฯ 
เพราะมีเวลาน้อย จึงท าให้ 2 มาตราดังกล่าว กลายเป็นเหตุให้ ส.ว.ไม่รับร่างแก้รัฐธรมนูญของพรรค พปชร.ทั้งฉบับ 
ส่วนการลงมติของ ส.ว.นั้น เชื อว่าจะไม่เป็นปัญหาให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้ง” นายนิกรกล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2796141  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/ดด0021.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/ดด0021.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2796141
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/ดด0021.jpg
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วันศุกร์ ที  25 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.15 น. 

'กรณ์'ลั่น'พรรคกล้า'พร้อมสู้ เหน็บ'พท.-ปชป.'ปิดสวิตซ์สว.แค่ยื่นเป็นพิธี 
 

 
 

เมื อวันที  25 มิถุนายน 2564 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอดีต รมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว "กรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij" ระบุว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญ สุดท้ายเป็นไปตามคาด 

ข้อเสนอเรื องการลดอ านาจ สว. 'เพื อไทย' และ 'ประชาธิปัตย์' ยื นไปพอเป็นพิธี ส่วนข้อเสนออื นๆ ก็แค่เป้า
หลอก สรุปแก้เรื องเดียวคือ "กติกาการเลือกต้ัง" 

ผมเป็นผู้สมัครมา 4 ครั้ง กติกาเลือกตั้งเปลี ยนทุกครั้ง และการเมืองก็แย่ลงทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เหมือนครั้งอื นๆ ท า
ไปเพื อความได้เปรียบทางการเมือง ไม่ใช่เพราะคิดว่าท าแล้วประเทศชาติจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะโตขึ้น หรือปากท้องของ
ชาวบ้านจะกินดีอยู่ดีมากขึ้น 

พรรคกล้าเราพร้อมสู้ครับ และเราจะสู้กับการเมืองเก่าแบบนี้ด้วยความสร้างสรรค์ ความรู้ ความซื อสัตย์ และ
ความมุ่งมั น 

ใครสนใจอยากมาร่วมกับเรา มาได้เลยครับ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583074  
  

https://www.naewna.com/politic/583074
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เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2564 10:44   ปรับปรุง: 26 มิ.ย. 2564 10:44   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

"กรณ์" ชี้ ยื่นแก้ รธน. ลดอ านาจ ส.ว. แค่ยื่นพอเป็นพิธี เป้าจริงแก้ระบบเลือกตั้ง ชวนคน
ร่วมพรรคกล้า สู้การเมืองเก่า 
 

 
 
"กรณ์" ชี้ ยื่นแก้ รธน. ลดอ านาจ ส.ว. แค่ยื่นพอเป็นพิธี เป้าจริงแก้ระบบเลือกตั้ง ย้ าเลือกตั้งทุกครั้ง เปลี่ยนกติกา
ทุ ก ค รั้ ง  เ พื่ อ ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ท า ง ก า ร เ มื อ ง  ช ว น ค น ร่ ว ม พ ร ร ค ก ล้ า  สู้ ก า ร เ มื อ ง เ ก่ า  
วันนี้ (26 มิ.ย.) นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสข้อความลงเฟสบุ๊กหลังจากรัฐสภารับหลักการร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพียง 1 ร่างเรื องระบบเลือกตั้ง จากทั้งหมด 13 ร่าง ว่า นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญ สุดท้ายเป็นไปตามคาด  

ข้อเสนอเรื องการลดอ านาจ สว. 'เพื อไทย' และ 'ประชาธิปัตย์' ยื นไปพอเป็นพิธี ส่วนข้อเสนออื นๆ ก็แค่เป้า
หลอก สรุปแก้เรื องเดียวคือ "กติกาการเลือกตั้ง"  

ผมเป็นผู้สมัครมา 4 ครั้ง กติกาเลือกตั้งเปลี ยนทุกครั้ง และการเมืองก็แย่ลงทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เหมือนครั้งอื นๆ ท า
ไปเพื อความได้เปรียบทางการเมือง ไม่ใช่เพราะคิดว่าท าแล้วประเทศชาติจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะโตขึ้น หรือปากท้องของ
ชาวบ้านจะกินดีอยู่ดีมากขึ้น  

พรรคกล้าเราพร้อมสู้ครับ และเราจะสู้กับการเมืองเก่าแบบนี้ด้วยความสร้างสรรค์ ความรู้ ความซื อสัตย์ และ
ความมุ่งมั น ใครสนใจอยากมาร่วมกับเรา มาได้เลยครับ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000061798   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000061798
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26 มิถุนายน 2564  

'กรณ์' ชี้แก้กติกาเลือกตั้งเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง ไม่ได้ช่วยปากท้องชาวบ้าน 
 

 
 

"กรณ์" ชี้แก้กติกาเลือกตั้งเพื่อความได้เปรียบทางการเมือง ไม่ได้ช่วยปากท้องชาวบ้าน 

วันที  26 มิ.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า  โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า
นักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญ สุดท้ายเป็นไปตามคาด ข้อเสนอเรื องการลดอ านาจ สว. 'เพื อไทย' และ 'ประชาธิปัตย'์ ยื นไป
พอเป็นพิธี ส่วนข้อเสนออื นๆ ก็แค่เป้าหลอก สรุปแก้เรื องเดียวคือ "กติกาการเลือกตั้ง"  

ผมเป็นผู้สมัครมา 4 ครั้ง กติกาเลือกตั้งเปลี ยนทุกครั้ง และการเมืองก็แย่ลงทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เหมือนครั้งอื นๆ ท า
ไปเพื อความได้เปรียบทางการเมือง ไม่ใช่เพราะคิดว่าท าแล้วประเทศชาติจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะโตขึ้น หรือปากท้องของ
ชาวบ้านจะกินดีอยู่ดีมากขึ้น  
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945554   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945554
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26 มิ.ย. 2564 05:25 น. 

หย่าศึก ส.ว.หักดิบ ไม่รับร่างพลังประชารัฐ 
 

 
 

“บิ๊กตู่” โดดหย่าศึกคนกันเอง ปม ส.ว.หักหน้าคว่ าทุกร่างฯของ พปชร. บอก “นายกฯคนเดียวกัน” “บิ๊ก
ป้อม” พอใจ ได้รื้อระบบบัตรเลือกตั้ง “วิรัช” ยันไม่เสียหน้า น้อมรับทุกค าติติง จ่อดัน “ไพบูลย์” นั งประธานฯคุม
เกม “จุรินทร์” ปลื้มเห็นแสงที ปลายอุโมงค์ ปชป.ชง “บัญญัติ” ชี้คุณสมบัติได้ กก.ซัด ส.ว.ลุอ านาจตัวอุปสรรคใหญ่ พท.
ผิดหวังเลือกรับแต่ร่าง ปชป. จับไต๋ขั้วอ านาจสั งคว  าวาระสาม เผย 6 บิ๊กเหล่าทัพพร้อมใจกันโดดร่ม มี 21 ส.ว.โหวตชัต
ดาวน์ตัวเอง พรรคเล็กก่อหวอดยื นตีความบัตร 2 ใบ บช.น.สั งรวบรวมหลักฐานเอาผิด-ถอนประกันแกนน าม็อบ ฟัน 
“กระเดื อง” ละเมิดอ านาจศาล 

จากมติที ประชุมรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนอีก 12 ร่าง
ฯ ถูกตีตกไป โดยเฉพาะร่างฯ ของพรรคพลังประชารัฐ ถูก ส.ว.หักหน้าคว  าหมดทุกร่างจนถูกจับตาถึงความสัมพันธ์
ภายในขั้วอ านาจที ส่อมีปัญหา 
“บิ๊กตู”่ หย่าศึก พปชร.–ส.ว.แก้ รธน. 

เมื อเวลา 10.20 น. วันที  25 มิ.ย. ที บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวกับผู้สื อข่าวก่อนจะให้สัมภาษณ์กรณี ส.ว.พากันโหวตคว  าร่างแก้ไขเพิ มเติม
รัฐธรรมนูญรวม 12 ฉบับ โดยโหวตผ่านเพียงฉบับเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ว่า “สื อเขียนข่าวเกี ยวกับผมมาหลายวัน โดย
ที ไม่ได้พบกัน ไม่เป็นไรไม่ถือสา แต่ขอให้ช่วยกันท าให้สถาน-การณ์สงบเรียบร้อยก็แล้วกัน” ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจบ
แล้ว เป็นเรื องของรัฐสภา เมื อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ส.ว. กับพรรคพลังประชารัฐ หลัง ส.ว.คว  าร่างของพรรคพลัง
ประชารัฐ ขณะที พลังประชารัฐก็โหวตปิดสวิตช์ ส.ว. พล.อ.ประยุทธ์ตอบสั้นๆ ว่า “ไม่เป็นไร นายกฯ คนเดียวกัน” 
 “บิ๊กป้อม” พอใจรื้อระบบบัตร 2 ใบ 

ที ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า 
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พปชร.ถูกตีตกไปแล้ว ส่วนจะมีการเสนอร่างใหม่หรือไม่เป็นเรื องของ ส.ส.ว่ากันไป เมื อถามว่า 
พปชร.รู้สึกเสียหน้าหรือไม่ในเมื อเป็นแกนน ารัฐบาล แต่ร่างตัวเองถูกตีตก พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่เห็นต้องเสียหน้า 
บอกแล้วว่าไม่เอามาตรา 144 และ 185 และเราได้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเราก็โอเคแล้ว ส่วนความสัมพันธ์กับ ส.ว.ยัง
เหมือนเดิมไม่มีอะไร ผู้สื อข่าวถามว่านายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรค พปชร. มารายงานหรือไม่กรณีไปรับหนังสือ
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จากกลุ่มราษฎรที บริเวณหน้ารัฐสภา จนเกิดเหตุชุลมุนต้องวิ งหนีกลับเข้าสภา พล.อ.ประวิตรตอบสั้นๆ ว่า ไม่เห็นเป็นไร 
แล้วเขาจะมารายงานเพื ออะไร 
ไม่เสียหน้าโดน ส.ว.หักกลางล า 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า น้อมรับทุกค าติติงที  ส.ว.ให้ข้อสังเกตไว้ ทั้งนี้ร่างแก้ไขเพิ มเติม
รัฐธรรมนูญร่างที  13 ของพรรคประชาธิปัตย์ มีเนื้อหาเรื องระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ มี ส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชี
รายชื อ 100 คน ที โหวตผ่านคล้ายกับที พรรคเราเสนอ เตรียมเรียกหารือวิปพรรคร่วมรัฐบาลวันที  29 มิ.ย.นี้ และจะเป็น
การประชุมคณะกรรมาธิการนัดแรก เชื อว่าจะเดินหน้าไปได้ ส่วนตัวไม่มองว่าเป็นการเสียหน้าที ร่างของพรรคไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ส.ว.แม้แต่คนเดียว แต่ดูในภาพรวมการโหวตมีหลายร่างที ได้กว่า 400 คะแนน แม้ร่างของพรรคจะ
ไม่ผ่านตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อ 
ดัน “ไพบูลย์” นั่งประธานฯ คุมเกม 

นายวิรัชกล่าวต่อว่า ยอมรับว่าการเสนอแก้ไขมาตรา 144 และ 185 เป็นส่วนหนึ งที ท าให้ ส.ว.ไม่ให้ความ
เห็นชอบ อาจเป็นปฏิกิริยาโต้กลับอย่างหนึ ง เมื อถามว่า 12 ร่างที ถูกตีตกไป จะส่งผลต่อร่างของภาคประชาชนหรือไม่ 
นายวิรัชตอบว่า ขึ้นอยู่กับประธาน รัฐสภาจะพิจารณาบรรจุเข้าวาระ ในฐานะสมาชิกรัฐสภาพร้อมพิจารณา และยืนยัน
จะไม่รับต าแหน่งประธานกรรมาธิการฯ เพราะมีหลายภารกิจแต่จะเข้าไปให้ค าแนะน าในฐานะกรรมาธิการชุดนี้ พรรค 
พปชร. จะเสนอนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค เป็นประธานกรรมาธิการฯ ชุดนี้ เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสม
รอบคอบ เชื อว่าจะพิจารณาในชั้นกรรมาธิการไม่เกินหนึ งเดือน 
“จุรินทร์” ปลื้มแสงปลายอุโมงค์ 

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณ
ทุกฝ่ายที ช่วยสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งพรรคร่วมรัฐบาล พรรคเพื อไทย พรรคการเมือง
อื น หรือ ส.ว. ระบุว่าแม้จะเป็นเพียงร่างเดียวที ผ่านความเห็นชอบ แต่อย่างน้อยถือเป็นการนับหนึ งของการแก้ไข
รัฐธรรมนูญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงแล้ว ถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที อาจน าไปสู่การแก้ไขในประเด็นส าคัญอื นได้มาก
ขึ้น เพื อน าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ งขึ้นได้ในอนาคต พรรคเชื อว่ามีแต่วิถีทางประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น ที เป็นรูปแบบการปกครองที เหมาะสม และจะพาประเทศไปสู่คว ามเรียบร้อย 
รุ่งเรือง อย่างยั งยืนได้ 
ปชป.ชี้ “บัญญัติ” คุณสมบัติได ้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับ
เกียรตินั งประธาน กมธ.วิสามัญฯ จะเสนอนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื อ เป็นประธาน เพราะเหมาะสม แต่
ต้องหารือกับวุฒิสภา และพรรคฝ่ายค้านก่อน ยืนยันว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรค เรื องระบบเลือกตั้งที แก้มาตรา 83 
และมาตรา 91 เพียง 2 มาตรา แต่ในรัฐธรรมนูญ 60 มีมาตราที เกี ยวกับระบบเลือกตั้งอีกที ต้องแก้ ต้องไปพิจารณาใน
ชั้นกรรมาธิการและสอบถามฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาและกฤษฎีกาอีกที 
ขอบคุณ ส.ว.หนุนแก้ระบบ ลต. 

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณสมาชิกรัฐสภา
ทุกคน โดยเฉพาะ ส.ว.ที ค านึงถึงความเป็นจริงว่าสัดส่วน ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื อ ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่
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สมดุล การให้มี ส.ส.บัญชีรายชื อ 150 คน ท าให้ ส.ส.บางส่วนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที หรือมีจิตส านึกความเป็น ส.ส.เท่าที ควร 
อีกทั้งยังถูกตราหน้าว่าเป็น ส.ส.ปัดเศษ เพราะไม่มีมาตรฐานการคิดค านวณที ชัดเจน การแก้ไขเพื อให้กลับไปใช้ระบบ
เลือกตั้งบัตร 2 ใบ เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 ถือว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ความเห็นในทางวิชาการของหลาย
สถาบัน ได้ช้ีถึงปัญหาระบบการเลือกตั้งปัจจุบันในรัฐธรรมนูญ 60 ที เห็นควรแก้ไข 
กก.ซัด ส.ว.ลุอ านาจอุปสรรคใหญ่ 

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า น่าผิดหวังที ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอให้ปิดสวิตช์ ส.ว. 
ทั้ง 2 ฉบับถูกปัดตกทั้งหมด ทั้งที ได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ส.มากที สุด และเกินกึ งหนึ งของเสียงในรัฐสภา แต่กลับต้องตก
ไปเพราะเสียง ส.ว. ตอนนี้อุปสรรคส าคัญที สุดในการแก้ไขวิกฤติรัฐธรรมนูญ คือ ส.ว. ส่วนใหญ่ยังลุแก่อ านาจที ตนเอง
ได้มา โดยคณะรัฐประหาร พรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะเดินหน้าปิดสวิตช์ ส.ว.ต่อไปในสมัยประชุมถัดไปเดือน พ.ย. ทั้งนี้ 
เรื องส าคัญที สุดคือการผลักดันให้เกิดการลงประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 60 เพื อเปิดทางให้มี ส.ส.รที มาจาก
ประชาชนเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับให้ได้ ขณะนี้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ผ่าน
รัฐสภาไปแล้วอยู่ระหว่างรอให้นายกฯน าขึ้นทูลเกล้าฯถวาย ภายใน 90 วัน ดังนั้น ช้าสุดกฎหมายประชามติจะมีผล
บังคับใช้ภายในเดือน ก.ย.น้ี พรรคจะเสนอญัตติให้รัฐสภาพิจารณาให้มีการจัดท าประชามติทันที 
ภท.แซะมีบางพรรคไม่จริงใจ 

นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า แม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื องหลักประกันรายได้ขั้น
ต  า (UBI) ของพรรคภูมิใจไทยจะตกไป แต่มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 ถือว่าไม้ขีดไฟก้านแรกจุดติดแล้ว พรรคจะระดม
ความเห็นผ่านการเสวนา“ก้าวต่อไป ทิศทางหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า UBI ในรัฐธรรมนูญฉบับกินได้” วันที  13 ก.ค. 
มีภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ ร่วมระดมความคิดเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ ก่อนยื นเสนอ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งในอนาคต น่าเสียดายที มีพรรคการเมืองเดียวไม่โหวตสนับสนุน ทั้งที พรรคนี้ชอบอวดอ้างว่า
มีนโยบายความเท่าเทียม ความเสมอภาค ถามว่าแบบนี้จริงใจหรือไม่ 
พท.ผิดหวังเลือกรับร่าง ปชป. 

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับการลงมติ คิดว่าไม่น่าจะผ่านแค่ร่างเดียว ร่าง
ดีๆเรื องสิทธิเสรีภาพประชาชนทุกพรรคยังตกหมดด้วยมือของ ส.ว. ส่วนร่างที ผ่านคือบัตรเลือกตั้ง 2ใบ ที เสนอ
สอดคล้องกัน 3 ร่าง แต่ ส.ว.เห็นชอบกับร่างพรรคประชาธิปัตย์ที มีแค่ 2 มาตรา ไม่มีรายละเอียดใดๆ แตกต่างจากร่าง
ของพรรคเพื อไทยที เขียนหลักการและวิธีการไว้ชัดเจน ท าให้เกิดค าถามว่าจะไปแก้ไขร่างฯของพรรคประชาธิปัตย์ในชั้น
กรรมาธิการอย่างไร โดยที ไม่ต้องไปแก้ไขมาตราอื นๆที เกี ยวข้องอีก 6-7 มาตรา เหตุใดร่างที สมบูรณ์ไม่เลือกรับ ไปเลือก
รับร่างที ไม่สมบูรณ์ มีเจตนาให้การแก้รัฐธรรมนูญตกไปอีกหรือไม่ โดยเฉพาะที สงสัยมากคือหลายร่างที ฝ่าย
ประชาธิปไตยเรียกร้อง กลับไม่ได้รับการสนับสนุน แม้แต่จากฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกัน 
จับไต๋ขั้วอ านาจสั่งคว่ าวาระสาม 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื อไทย กล่าวว่า ผลการลงมติบ่งบอกชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบ
มาไม่ให้แก้ เพื อใช้สืบทอดอ านาจ ส่วนการไปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์จะเกิดปัญหาเยอะมาก ดูแล้ว
เป็นการรับเพื อแก้หน้าไปก่อน หลังการพิจารณาวาระ 2 ในชั้นกรรมาธิการฯและน าเข้าสู่รัฐสภา จะเกิดปัญหามีการ
ถกเถียงว่าใช้บังคับไม่ได้ เพราะมีความขัดแย้งกันในตัวรัฐธรรมนูญ เป็นข้ออ้างให้คว  าในวาระ 3 ได้ง่ายที สุด หรืออาจไป
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จบที การยื นเรื องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ดูแล้วคงแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ แต่พรรคเพื อไทยจะพยายามผลักดันการแก้
รัฐธรรมนูญเข้าสู่การท าประชามติให้ได้ ถ้ามีโอกาสจะยื นแก้ไขรายมาตราต่อไป สู้ให้ถึงที สุด 
พรรคเล็กโวยลั่นแก้ รธน.เพื่อใคร 

ขณะที นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคพลังท้องถิ นไทย พร้อมนายสฤษฏ์พงษ์ เกี ยวข้อง ส.ส.กระบี  
พรรคภูมิใจไทย ในฐานะกรรมาธิการการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ 
สภาฯ ร่วมกันแถลงข่าว นายโกวิทย์กล่าวว่า ผิดหวังและเสียดายที ร่างแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญในประเด็นการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น (อปท.) ไม่ผ่านวาระที  1รวมทั้งประเด็นที เกี ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
จึงมีข้อกังขาว่าท าไมเรื องที ดีเป็นประโยชน์รัฐสภาไม่รับหลักการ แต่เรื องของนักการเมืองกลับได้ ถามว่ารัฐธรรมนูญนี้จะ
แก้ไขเพื อใคร ด้านนายสฤษฏ์พงษ์กล่าวว่า ตลอด 3 วันของการอภิปราย ท าให้เห็นว่าเป็นปาหี การเมืองหรือไม่ ได้เห็น
เบื้องหลังของการโหวต ท าให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญที ใช้อยู่ใครเป็นคนเขียน เขียนเพื อเอื้อประโยชน์กับใคร กลุ่มไหน 
ก่อหวอดจ่อยื่นตีความบัตร 2 ใบ 

นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย กล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ที 
เสนอเรื องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยังไม่จบง่ายๆ เพราะเกี ยวข้องกับอีก 12 มาตรา ต้องไปหารือในชั้นกรรมาธิการอีกครั้ง แต่
ประเด็นการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ในส่วนพรรคเล็กที เสียเปรียบนั้น ถ้ากติกาออกแล้วจะให้ท าอย่างไร หากถามว่าจะท า
อย่างไรต่อ ในฐานะพรรคเล็กที เสียเปรียบจะรวบรวมเสียงให้ได้ 1 ใน 10 ของสภา ยื นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าบัตร
เลือกตั้ง 2 ใบขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าขัดก็กลับมาใช้บัตรใบเดียวเหมือนเดิม สิ งที เห็นรอบนี้ อย่างน้อยก็เห็นว่า
ระบบรัฐสภามีประโยชน์ ได้เห็นธาตุแท้คนบางคนว่าอะไรคืออะไร จะไปหมกเม็ด หรือสอดแทรกอะไรก็ไม่ง่าย อะไรไม่
ถูกต้องไม่ได้ผ่านง่ายๆแล้ว ขอให้ท าอะไรเพื อประโยชน์ประชาชนหรือประเทศ 
เปิดผลโหวตรื้อระบบบัตร 2 ใบ 

ผู้สื อข่าวรายงานจากรัฐสภา หลังจากที ประชุมรัฐสภาใช้เวลากว่า 6 ชั วโมง ในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
รวม 13 ร่าง และใช้เวลานับคะแนนอีกกว่า 2 ชั วโมงจึงเสร็จสิ้นในเวลา 01.55 น. วันที  25 มิ.ย. ปรากฏว่ามีเพียงร่าง
แก้ไขฯที  13 ของพรรคประชาธิปัตย์ เรื องเปลี ยนระบบเลือกตั้งจากระบบบัตรใบเดียว เป็นบัตร 2 ใบ เพียงร่างเดียวที 
ผ่านความเห็นชอบ ด้วยคะแนน 552 คะแนน มาจาก ส.ส. 342 คะแนน จาก ส.ว. 210 คะแนน ไม่รับหลักการ 24 งด
ออกเสียง 130 ถือว่าได้คะแนนเกินกึ งหนึ ง และได้เสียง ส.ว.เกิน 1 ใน 3 จากนั้นที ประชุม มีมติตั้งคณะ กมธ.พิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน 45 คน ประชุมนัดแรกวันที  29 มิ.ย. 
6 บิ๊กเหล่าทัพพร้อมใจโดดร่ม 

ผู้สื อข่าวรายงานว่า ภาพรวมการลงมติที น่าสนใจพบว่า ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทหารสูงสุด ผบ.เหล่าทัพ 
และ ผบ.ตร. ที เป็น ส.ว.โดยต าแหน่ง รวม 6 คน ขาดการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมี ส.ว. 21 คนยกมือ
โหวตรับหลักการร่างที  4 ของเพื อไทย และร่างที  11 ของ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ที เสนอประเด็นคล้ายคลึงกันคือแก้มาตรา 
272 ปิดสวิตช์ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ อาทิ นายค านูณ สิทธิสมาน นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โร
จนสุนันท์ นายวันชัย สอนศิริ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นพ.อ าพล จินดาวัฒนะ พล.อ.ต.
เฉลิมชัย เครืองาม นายสม จาตุศรีพิทักษ์ และนายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ เป็นต้น 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2125016?utm_source=PANORAMA_TOPIC  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2124920
https://www.thairath.co.th/news/politic/2124920
https://www.thairath.co.th/news/politic/2125016?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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วันเสาร์ ที  26 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

มติรัฐสภาผ่านร่างแก้รธน.ปชป. ‘จุรินทร์’ชี้สัญญาณดี ประเทศนับหนึ่งสู่ประชาธิปไตย 
 

 
 

มติรัฐสภาผา่นร่างแก้รธน.ปชป. 
‘จุรินทร’์ชี้สัญญาณด ี

ประเทศนับหนึ่งสูป่ระชาธิปไตย 
‘บิ๊กป้อม’ยนัพปชร.ไม่เสียหน้า 

45กมธ.แก้รธน.ถกนัดแรก29มิ.ย. 
พท.ผิดหวังสว./แก้ชั้นแปรญัตต ิ

มติรัฐสภา ตีตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ12 ฉบับ ผ่านฉบับเดียวของ “ประชาธิปัตย์” รื้อระบบเลือกตั้ง-ใช้บัตร 2 
ใบ เลือกสส.เขต-บัญชีรายชื อตั้ง 45 กมธ.วิสามัญฯ ประชุมนัดแรก29 มิถุนายน ด้าน “บิ๊กตู่” ไม่ห่วงสัมพันธ์“สว.-พป
ชร.” ขณะ “บิ๊กป้อม” ยันไม่เสียหน้า แม้ร่างถูกคว  า “จุรินทร์” ชี้บันไดก้าวแรกก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยมาก
ยิ งขึ้น “ชินวรณ์” เผยปชป. เสนอ “บัญญัติ” นั งประธานกมธ. “เพื อไทย”รับผิดหวังมาก สว.รับร่างปชป.ฉบับเดียว
เตรียมแก้มือเสนอแปรญัตติเต็มที  

เมื อวันที  25มิถุนายน ผู้สื อข่าวรายงานว่า เมื อวันที  24มิถุนายนที ผ่านมา4 ที รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาเพื อพิจารณารับหลักการวาระแรกร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ มเติมรายมาตรา 13 ฉบับ ได้ลงมติแบบขานชื อเรียง
ตามล าดับตัวอักษร ตั้งแต่เวลา17.00น.จนถึงเวลา 23.30น.ใช้เวลาประมาณ 6ชั วโมง 30นาที จนครบทุกคนและครบทั้ง 
13ฉบับ จากนั้นใช้เวลานับคะแนนอีก 1ชั วโมง 30นาที ในที สุดที ประชุมมีมติรับหลักการวาระหนึ งเพียง 1ฉบับ คือร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประเด็นระบบเลือกตั้งบัตร 2ใบ ด้วยมติ เห็นชอบ552เสียง แบ่งเป็น สส.
342เสียง สว.210เสียง ไม่เห็นชอบ 24เสียง งดออกเสียง 130เสียง ผ่านรับหลักการ 
ตีตกร่าง12ฉบับ-ปชป.ผ่านฉบับเดียว 

ส่วนฉบับอื นๆเนื องจากเสียง สว.ไม่ถึง 84เสียง ตามเงื อนไขที รัฐธรรมนูญก าหนดท าให้ต้องตกไป โดยเฉพาะ
ฉบับปิดสวิตช์ สว.และร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที มีปัญหาเสนอแก้กลไกปราบโกงของ
รัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนแต่ละฉบับดังนี้ 1.ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพรรคพลังประชารัฐ แก้ไข 5ประเด็น ที 
ประชุมมีมติเห็นชอบ 334เสียง เป็นสส.334เสียง สว.0เสียง ไม่เห็นชอบ 199เสียง งดออกเสียง 173เสียง ไม่ผ่านการรับ
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หลักการ 2.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับฝ่ายค้าน น าโดยพรรคเพื อไทย (พท.)ประเด็นสิทธิและเสรีภาพ ที ประชุมมีมติรับ
หลักการ 399เสียง สส.393เสียง สว.6เสียง ไม่เห็นชอบ 136เสียง งดออกเสียง 171เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 

3.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับฝ่ายค้านน าโดยพรรค พท.ประเด็นระบบเลือกตั้งบัตร 2ใบ ที ประชุมมีมติ เห็นชอบ 376 
เสียง สส.340 สว.16 เสียง ไม่เห็นชอบ 89เสียง งดออกเสียง 241เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ4.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับฝ่าย
ค้านน าโดยพรรค พท.ประเด็นปิดสวิตช์ สว.ที ประชุมมีมติ เห็นชอบ455เสียง สส.440 สว.15เสียง ไม่เห็นชอบ 111เสียง 
งดออกเสียง 150เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 5.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับฝ่ายค้าน น าโดยพรรค พท.ประเด็นยกเลิกยุทธศาสตร์
ชาติที ประชุมมีมติเห็นชอบ 327เสียง สส.326 สว.1ไม่เห็นชอบ 150 เสียง งดออกเสียง 229เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 6.
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประเด็นประแก้ยุทธศาสตร์ชาติ  ที ประชุมมีมติ เห็นชอบ454เสียง สส.419 
สว.35 ไม่เห็นชอบ 86เสียง งดออกเสียง 166 เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 7.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรค ภท.ประเด็นหน้าที 
ของรัฐแก้ปัญหาความยากจนที ประชุมมีมติ เห็นชอบ 476เสียง สส.421 สว.55 ไม่เห็นชอบ 78เสียง งดออกเสียง152
เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 8.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคปชป.ประเด็นสิทธิเสรีภาพ ที ประชุมมีมติ เห็นชอบ 469 เสียง ส.ส.
421 สว.48 ไม่เห็นชอบ 75เสียง งดออกเสียง 162เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 

9.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคปชป.ประเด็นสัดส่วนการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ  ที ประชุมมีมติ เห็นชอบ 415เสียง 
สส.400 สว.15เสียง ไม่เห็นชอบ 102เสียง งดออกเสียง 189เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ10.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคปชป.
ประเด็นการตรวจสอบ ปปช.ที ประชุมมีมติเห็นชอบ 431เสียง สส.398 สว. 33 ไม่เห็นชอบ 97เสียง งดออกเสียง 178
เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 11.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคปชป. ประเด็นที มานายกรัฐมนตรีและปิดสวิตช์ สว.ที ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ 461เสียง สส.440 สว.21 ไม่เห็นชอบ 96 เสียง งดออกเสียง 149เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 12.ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับพรรคปชป.ประเด็นกระจายอ านาจท้องถิ นที ประชุมมีมติเห็นชอบ 457เสียง สส.407 สว.50เสียง ไม่เห็นชอบ 82
เสียง งดออกเสียง 167 เสียง ไม่ผ่านรับหลักการ 13.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคปชป.ประเด็นระบบเลือกตั้งบัตร 2ใบ ที 
ประชุมมีมติ เห็นชอบ552เสียง สส.342เสียง สว.210เสียง ไม่เห็นชอบ 24เสียง งดออกเสียง 130เสียง ผ่านรับหลักการ 

ส าหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที ได้รับความเห็นชอบเป็น1ใน 6ฉบับที พรรคปชป.เสนอ โดยเป็นร่างแก้ไขมาตรา
83และ91 เกี ยวกับจ านวน สส.และระบบเลือกตั้ง สส.มีสาระส าคัญ คือ มาตรา83 ให้ สส.มี 500 คน มาจากเลือกตั้ง
แบ่งเขต 400คนและมาจากเลือกต้ังบัญชีรายชื อ 100คน จากที รัฐธรรมนูญปี2560 ก าหนด ให้ สส.เขต 350คนและ สส.
บัญชีรายชื อ 150คน โดยเป็นการเพิ มจ านวนเขตเลือกตั้งและเป็นเลือกตั้งแยกระหว่างเลือกคนกับการเลือกพรรค แบบ
รัฐธรรมนูญปี2540หรือ2550 ซึ งส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งแบบบัตร 2ใบ จากเดิมที รัฐธรรมนูญ2560 ใช้ระบบบัตรใบ
เดียวเลือกตั้งเฉพาะสส.เขตเท่านั้น 
เลือกสส.กาบัตร2ใบเหมือนเดิม 

มาตรา91 ยกเลิกวิธีค านวณ สส.บัญชีรายชื อของรัฐธรรมนูญ2560 กลับไปใช้วิธีค านวณที สอดคล้องกับรูปแบบ
บัตร 2ใบ ก าหนดให้น าคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื อที แต่ละพรรคได้รับทั วประเทศ มาค านวณเพื อจัดสรรที นั ง 
สส.บัญชีรายชื อของแต่ละพรรคมาค านวณเพื อจัดสรรที นั ง สส.บัญชีรายชื อของแต่ละพรรค อย่างไรก็ตามระบบเลือกตั้ง
น้ี ถูกอภิปรายไม่เห็นด้วย ทั้งจาก สว.และสส.พรรคก้าวไกล ที มองว่าจะเป็นการเพิ มเขตเลือกตั้ง ท าให้สัดส่วนพื้นที ถูก
ซอยให้มีขนาดเล็กลง เอื้อต่อระบบพรรคการเมืองใหญ่ที มีอิทธิพล และอาจกระทบต่อพรรคการเมืองเล็กที ไม่ได้เป็น
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เจ้าของพื้นที  เช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทย ที ประกาศมาตลอดว่า ร่วมเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กับพรรคประชาธิปัตย์ 
แต่ด้วยระบบที อาจส่งผลต่อจ านวน ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ท าให้การลงมติวันนี้ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยส่วนใหญ่งดออกเสียง 

จากนั้น ที ประชุมได้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) จ านวน 45คน ประกอบด้วย พรรคร่วมรัฐบาล 17 คน แบ่งเป็น 
พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน และเศรษฐกิจ
ใหม่ 1 คน ส่วน พรรคร่วมฝ่ายค้าน 13คน แบ่งเป็น พรรคเพื อไทย 8 คน พรรคก้าวไกล 3 คน พรรคเสรีรวมไท 1 คน 
และพรรคประชาชาติ 1คน ก าหนดแปรญัตติ 15 วัน โดยจะประชุมนัดแรกในวันที  29 มิ.ย.นี้ จากนั้นนายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา ได้สั งปิดการประชุมในเวลา01.55 น. 
เปิดชื่อ45 กมธ.วิสามัญแก้รธน. 

ส าหรับรายชื อ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ มเติม) ฉบับที  … พ.ศ.…
จ านวน 45คน มีดังนี้ สัดส่วน สว.15คน 1.กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 2.กิตติ วะสีนนท์ 3.ค านูณ สิทธิสมาน 4.จเด็ด อิน
สว่าง 5.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 6.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 7.ถวิล เปลี ยนศรี 8.พล.อ.นาวิน ด าริกาญจน์ 9.พล.ร.อ.
พัลลภ ตมิศานนท์ 10.มหรรณพ เดชวิทักษ์ 11.ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 12.สมชาย แสวงการ 13.สุวรรณี สิริเวชชะ
พันธ์14.พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล 15.ประสิทธิ์ ปทุมารัตน์ 

สัดส่วน สส.พรรคเพื อไทย 8คน 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 สส.ล าพูน ขณะที สส.พรรคพลังประชารัฐ 8 คน1.ไพบูลย์ นิติตะวัน 
ส.ส.บัญชีรายชื อ 2.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 3.สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชือ 4.สมศักดิ์ คุณเงิน 
ส.ส.ขอนแก่น 5.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย 6.พรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื อ 7.จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.
กทม.8.วิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื อ 

ในส่วนส.ส.พรรคภูมิใจไทย 4 คน 1.ศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื อ 2.ฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น 3.
ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา 4.คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคก้าวไกล นอกจากนี้ยังมี ส.ส.พรรคก้าวไกล 
3 คน 1.รังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื อ 2.ปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 3.ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื อ 
ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ 3คน 1.บัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื อ 2.ชินวรณ์ บุณยเกียรต ิส.ส.นครศรีธรรมราช 3.
ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน นิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคเสรีรวมไทย 1 
คน นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื อ พรรคประชาชาติ 1 คน กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคเศรษฐกิจ
ใหม่ 1 คน ศุภดิศ อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื อ ที ประชุมก าหนดเวลาแปรญัตติ 15วัน โดยนัดประชุม กมธ.พิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญนัดแรก วันที  29มิถุนายน เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมสภาฯ ช้ัน6 อาคารรัฐสภา 
‘บิ๊กตู’่ไม่ห่วงสัมพันธ์’สว.-พปชร.’ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่วมรัฐสภา พิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 13ร่าง แต่ผ่านเพียง 1ร่างของพรรคปชป.ว่า จบแล้ว เป็นเรื องในสภา ผู้สื อข่าวถามถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง สว.กับพรรคพลังประชารัฐ หลัง สว.คว  าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พปชร.ขณะที  พปชร.โหวตปิดสวิตช์ สว.โดย 
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเพียงว่า ไม่เป็นไร นายกฯคนเดียวกัน 
‘บิ๊กป้อม’ยันไม่เสียหน้าถูกคว่ าร่าง 
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ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถงึกรณี
รัฐสภาโหวตคว  าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ พปชร.จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ว่า ถูกตีตกไปแล้วและ
เป็นเรื องของสส.ที จะว่ากันไป พูดคุยกันไป เมื อถามย้ าว่า พปชร.รู้สึกเสียหน้า หรือไม่ เมื อเป็นแกนน ารัฐบาล แต่ร่าง
ตัวเองถูกตีตก พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่เห็นต้องเสียหน้า เพราะเราบอกแล้วว่า ไม่เอามาตรา144และ185และเราได้
บัตรเลือกตั้ง2ใบ เราก็โอเคแล้ว ส่วนความสัมพันธ์กับสว.ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไร 
‘วิรัช’รับสภาพร่างพปชร.ถูกสว.คว่ า 

นายวิรัช รัตนเศรษฐ สส.บัญชีรายชื อ พรรคพปชร.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม
รัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงผลโหวตให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญปี2560 ฉบับแก้ไขเพิ มเติมที ร่างของพรรค 
พปชร.ถูกตีตก ว่า น้อมรับทุกค าติติงที  สว.ให้ข้อสังเกตไว้ แม้ร่างพรรค พปชร.ไม่ผ่านก็ต้องเดินหน้าต่อ ยอมรับการแก้
มาตรา144และ185 เป็นส่วนหนึ งที ท าให้สว.ไม่ให้ความเห็นชอบ ซึ งการโหวตของสส.พรรคที ให้ความเห็นชอบในร่างตัด
อ านาจ สว.ร่วมเลือกนายกฯอาจเป็นปฏิกริยาโตกลับอย่างหนึ ง แต่จะไปบีบบังคับ สส.ไม่ได้ ก็ไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บ 
หากพูดเยอะอาจเกิดความบาดหมางกัน แต่ต้องเดินหน้าสมานท์ฉันท์ ดูแลไม่ให้เกิดรอยร้าวทั้ง2สภา ส่วนร่างที ถูกตีตก
ไปนั้นจะส่งผลต่อร่างภาคประชาชนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาพิจารณาบรรจุและในฐานะสมาชิกรัฐสภาพร้อม
พิจารณา 
‘จุรินทร์’ชี้ก้าวแรกน าสู่ปชต.ยิ่งขึ้น 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคปชป.โพสต์ข้อความในเฟ
ซบุ๊กถึงกรณีเสียงส่วนใหญ่มีมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคปชป.  ว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที ช่วยสนับสนุนร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ จนสามารถผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาได้และหวังว่าจะน าไปสู่ความเห็นชอบ
ต่อไปในวาระที  3 ถือเป็นการนับหนึ งการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริงแล้ว ถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที 
อาจน าไปสู่การแก้ไขในประเด็นส าคัญอื นๆได้มากขึ้นเพื อน าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ งขึ้นได้ในอนาคต  
เพราะพรรคปชป.เชื อว่า มีแต่วิถีทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้น  ที เป็นรูปแบบการ
ปกครองที เหมาะสมและจะพาประเทศไปสู่ความเรียบร้อยและรุ่งเรืองอย่างยั งยืนได้ 
‘ปชป.’เสนอ”บัญญัติ”นั่งปธ.กมธ. 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย ์ในฐานะเจ้าของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที ผ่าน
วาระรับหลักการจากรัฐสภาเพียงฉบับเดียว จากทั้งหมด 13 ฉบับนั้น กล่าวว่า หากในชั้นกรรมาธิการได้รับเกียรติให้
พรรคประชาธิปัตย์นั งประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ก็จะเสนอ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน เพราะ
เหมาะสมที จะท าหน้าที นี้ แต่ต้องหารือกันอีกทั้งกับวุฒิสภา และพรรคฝ่ายค้าน ในการประชุมวันที  29 มิ.ย.นี ้

พร้อมยืนยันว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเรื องระบบเลือกตั้งที แก้ มาตรา 83 และมาตรา 91 เพียง 2 มาตรา 
แต่ในรัฐธรรมนูญปี 2560 มีมาตราที เกี ยวกับระบบเลือกตั้งอีกที ต้องแก้  จะไม่เป็นปัญหาต่อการพิจารณาร่างแก้
รัฐธรรมนูญครั้งนี้ เพราะรัฐสภารับหลักการแล้ว ส่วนกรณีที เกี ยวข้องกับมาตราอื น หรือจะเพิ มเติมแต่ยังอยู่ในหลักการ
เดียวกันนั้น คาดว่าจะพิจารณาชั้นกรรมาธิการ ราว 60 วัน ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา วาระที  2 และ 3 
จากนั้นก็จะแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที เกี ยวข้องต่อไป 
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‘เพื่อไทย’ผิดหวังมากสว.ไม่รับร่าง 
ที พรรคเพื อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื อไทย (พท.)ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)กล่าวถึงผลการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที  13 ที พรรคประชาธิปัตย์เพียงร่าง
เดียว า ภาพรวมเราผิดหวังมากพอสมควร ก าลังมึนงงกับการลงคะแนน เพราะหลายประเด็นดีๆที เกี ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง ไม่ได้รับความเห็นชอบ จากการอภิปรายหลายวัน มีค าถามมากโดยเฉพาะจากทาง ส.ว.ว่า ประชาชน
ได้อะไรจากการแก้รัฐธรรมนูญ แต่พอลงมติประเด็นที เป็นประโยชน์ต่อประชนชนโดยตรงเขาไม่รับเลยสักร่างทั้งเรื อง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักประกันด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ฯลฯ 
เตรียมแก้มือดันแปรญัตติเต็มที่ 

“เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ส.ว. เขาใช้หลักคิดอะไร พิจารณาผ่านร่างที  13 ของพรรคปชป.ที ผ่านกับร่าง
พรรคพท. เรื องบัตร 2ใบ หลักการเดียวกันเลย เพียงแต่ต่างกันที รายละเอียด ซึ งสามารถไปคุยกันในชั้น กมธ.ได้ ในชั้น
รับหลักการนี้หากรับของปชป.ก็ไม่มีเหตุผลใดเลยที จะไม่รับของพท.”นายสุทิน กล่าว และยืนยันว่า เราคงพยายามแปร
ญัตติให้ใกล้เคียงกับร่างของเรามากที สุด เพราะเรายืนยันว่าหลักที เรายื นไปนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ที สุด 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583065  
  

https://www.naewna.com/politic/583065
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วันที  26 มิถุนายน 2564 - 10:04 น.  

‘เทพไท’ แนะปชป.แสดงท่าที ปิดสวิตช์ส.ว.ไม่ส าเร็จ เงื่อนไขเข้าร่วมรบ.ถูกคว่ า 
 

 
 
‘เทพไท’ แนะปชป.แสดงท่าที หลังเงื่อนไขเข้าร่วมรบ.ถูกคว่ า แก้รธน.ปิดสวิตช์ส.ว.ไม่ได้   

วันนี้ (26 มิ.ย.) นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อเขียนแสดง
ความคิดเห็นถึงกรณีที รัฐสภามีมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของระบบเลือกตั้ง เพียง 1 ร่าง จากทั้งหมด 
13 ร่าง โดยระบุว่า “ขอแสดงความเห็นจากปรากฏการณ์ที เกิดขึ้น ในการประชุมรัฐสภา  เพื อพิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จ านวน 13 ฉบับ ดังน้ี คือ 

(1) การที  นายไพบูลย์ นิติตะวัน เปลี ยนใจกลับมาอภิปรายสรุปญัตติของตัวเอง เป็นการอภิปรายที ส่งสัญญาณ
ให้ สว.ลงมติคว  าร่างของพปชร. อย่างชัดเจน จะตีความเป็นอย่างอื นไม่ได้ ถ้าเป็นการแสดงละคร บอกตรงๆว่าแสดงได้
ไม่เนียนพอ ซึ งเป็นเจตนาเดิมของพปชร. ที ไม่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆทั้งสิ้น การสรุปญัตติแบบท้าทายสมาชิก
วุฒิสภา ก็เพื อสร้างความไม่สบายใจให้กับสมาชิกวุฒิสภา และโหวตคว  าร่างของพรรคพลังประชารัฐ ซึ งผลปรากฎว่า 
เป็นไปตามความต้องการจริงๆ ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาแม้แต่คนเดียว ที ลงมติรับหลักการ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค
พลังประชารัฐ 

(2) ผลการลงมติของสมาชิกรัฐสภานั้น ได้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ เกี ยวกับระบบเลือกตั้ง 
ที มีการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบและมีก าหนดให้ มี ส.ส.ระบบเขต จ านวน 400 คน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื อ 100 คนเท่านั้น 
ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื นๆ ไม่ผ่านขั้นรับหลักการในวาระที หนึ งเลย ซึ งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภายอมให้มี 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เฉพาะระบบการเลือกตั้งเท่านั้น ซึ งเป็นการแก้ไขเพื อประโยชน์ของนักการเมือง และพรรค
การเมืองเท่านั้น ส่วนประชาชนก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เลย 

(3) มีสมาชิกวุฒิสภาจ านวน 20 คน ได้ลงมติรับหลักการ ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ที ต้องการปิด
สวิตช์ ส.ว. ไม่ให้ใช้สิทธิ์โหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ซึ งต้องขอขอบคุณ 20 สว.ด้วยความจริงใจ ขอคารวะในความกล้า
หาญ ที ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี ยว ในการลงมติปิดสวิตช์ตัวเอง โดยไม่สนใจหรือเกรงกลัวผู้มีอ านาจ แต่ได้ท าตามกระแส
ของสังคม และคนส่วนใหญ่ในประเทศต้องการ 

(4) ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย ์ที เป็นหัวใจส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชาธิปไตย
มากยิ งขึ้น คือ มาตรา 256 และมาตรา 272 ซึ งถูกโหวตคว  าจากสมาชิกวุฒิสภา พรรคประชาธิปัตย์ อาจจะต้องหา

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9855.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9855.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9855.jpg
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ค าตอบชี้แจงกับประชาชนว่า เมื อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคถูกโหวตคว  าในครั้งนี้ จะมีผลทางการเมือง  หรือ
เกี ยวข้องกับเงื อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคหรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2796384  
  

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2796384
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สยามรัฐออนไลน์ 25 มิถุนายน 2564 23:00 น.   

จับทาง “บิ๊กป้อม” จับตา “ดีล” “พลังประชารัฐ-เพื่อไทย” หลัง “ธรรมนัส” ยึด
เลขาฯพปชร. มอง อดีต “พี่ใหญ่” กับ จันทร์ส่องหล้า 
 

 
 

เป็นเรื่องปกติที่ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) มักจะตอบค าถามนักข่าวว่า ไม่รู้ๆ จนได้รับฉายา ประชดประชันว่า เป็น “บิดาแห่งการไม่รู้” บ้าง 
“ป้อมไม่รู้” บ้าง แม้จะถูกมองว่า ไม่รู้จริงๆ และเป็นเทคนิคส่วนตัว ที่จะเลี่ยงตอบค าถามนักข่าวเท่านั้น แต่บาง
ค าถาม การตอบว่า ไม่รู้ๆ กลับสะท้อนนัย 

โดยเฉพาะการถูกตั้งข้อสังเกตจากการที  พรรค พปชร.กับ พรรคเพื อไทย (พท.)  จับมือกัน ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที จะท าให้พรรคใหญ่ 2 พรรคนี้ได้เปรียบ ส่วนพรรคเล็ก พรรคขนาดกลาง จะได้ 
ส.ส.ลดลง จนท าให้กระแสข่าว “ดีล” ของ พรรค พปชร.กับ พรรคเพื อไทย กลับมาถูกโฟกัส อีกครั้ง และไม่ใช่ครั้งแรกที 
มีข่าวว่า 2 พรรคใหญ่นี้ อาจจะร่วมงานทางการเมืองกันในอนาคต ถึงขั้นว่าจะร่วมรัฐบาลกันเลยทีเดียว 

แต่ที ผ่านมา ลูกพรรคเพื อไทย ที ต่อต้านทหาร ต่อต้านระบอบประยุทธ์ ก็เคยออกมาปฏิเสธว่า ไม่ร่วมรัฐบาลกบั 
พรรคพปชร. แน่ ทว่า กระแส ดีลลับ พรรค พปชร.กับ พรรคเพื อไทย กลับมาอีกครั้ง ในช่วงเวลาที  การยุบสภา เลือกตั้ง
ใหม่ รออยู่เบื้องหน้า ในอีก 1 ปีข้างหน้า 

โดยเฉพาะเมื อ พล.อ.ประวิตร กล่าวถึงการที  พรรค พปชร.กับ พรรคเพื อไทย จะจับมือกัน ตั้งรัฐบาล หลังการ
เลือกตั้งครั้งหน้าว่า เป็นเหตุการณ์ข้างหน้า อย่าไปประมาณการ เพราะเรายังไม่รู้ว่า อะไรเป็นอะไร  

เมื อนักข่าวถามย้ าว่า แสดงว่าพรรค พปชร.จะไม่ปิดประตู ที จะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื อไทย ใช่หรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า ไม่รู้ ยังไม่รู้ เป็นเรื องอนาคต ตอบได้ว่าไม่รู้จริงๆ ยังไม่คิดอะไรทั้งนั้น 

เมื อถามย้ าว่าในอนาคตพรรคพปชร.จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร อุทานว่า โอ้ย!! ก่อนจะ
บอกว่า จะไปรู้ได้อย่างไร การณ์ข้างหน้าจะไปรู้ได้ยังไง ยังไม่ได้เลือกตั้งเลย ยังเหลืออีกตั้ง 2 ปี และตอนนี้รัฐบาลยังอยู่
ได้แน่นอน  

https://siamrath.co.th/n/255635
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210625/ba3fc709cfb124a0556aa5b988d7c1448ba02fe7c605833630e572c69e0eb3bb.jpg?itok=V7fOeHYV
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ท่าทีของ พล.อ.ประวิตร เช่นนี้ ท าให้ถูกตีความว่า เป็นการเปิดประตู ทิ้งเอาไว้ ส าหรับ การร่วมรัฐบาลกันของ 
2 พรรคใหญ่ ที ใครคิดว่า ไม่มีทางที จะร่วมงานกันได้ เพราะ พรรคเพื อไทย เป็นพรรคที  อดีตนายกฯ  ทักษิณ ชินวัตร 
ยังคงมีอิทธิพล บทบาท หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นเจ้าของพรรคตัวจริง 

แล้ว ระหว่าง พี น้อง 3 ป. “ป้อม-ป๊อก-ประยุทธ์” นั้น ก็ถูกมองว่า เป็นศัตรูกันไปแล้ว ตั้งแต่ “บิ๊กตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ารัฐประหาร ยึดอ านาจ ยิ งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว เมื อปี 2557 จนต้องหนีไปใช้ชีวิตต่างแดน 
กับทักษิณ พี ชาย ที ก็ถูก พล.อ.อนุพงษ ์แกนน ารัฐประหาร ปี 2549 จนต้องใช้ชีวิตต่างแดนมาจนทุกวันนี้ 

แต่ท่าที ที ตอบว่า ไม่รู้ ของ พล.อ.ประวิตร แทนที จะตอบปฏิเสธว่า ไม่มีทาง หรือเป็นไปไม่ได้ จึงท าให้ถูกมอง
ว่า อาจมีนัย ที สะท้อน โอกาสที  2 พรรคใหญ่ จะร่วมรัฐบาล กันแต่ ก็มองกันว่า ต้องการ ขู่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรค
ภูมิใจไทย พรรคเล็กพรรคน้อย อย่าทรนงตนไปว่า พรรคพลังประชารัฐ จะง้อ เท่านั้นก็เป็นได ้

ยิ งเมื อ พล.อ.ประวิตร ดัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ขึ้นมาเป็น เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ที มีเป้าหมาย จะ
ดูด ส.ส.จากพรรคเพื อไทย มาเข้าพรรคพปชร. ให้ได้มากที สุด เพื อที จะเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาล และดัน พล.อ.
ประยุทธ์ เป็นนายกฯ อีกสมัย 

ด้วยเหตุที  ร.อ.ธรรมนัส ก็เคยอยู่พรรคเพื อไทย มาก่อน และยังมีสายสัมพันธ์กับ แกนน า และ ส.ส. พรรคเพื อ
ไทย จ านวนไม่น้อย จนท าให้เกิดกระแสข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส จะดูด ส.ส. ฝ่ายค้าน มาให้ได้มากกว่า  ครึ งพรรค เลย
ทีเดียว 

ที อาจจะดูเป็นเหมือนการคุยโว แต่ไปสอดคล้องกับการที  100 ร.อ.ธรรมนัสประกาศหลังได้เป็นเลขาธิการพรรค
พลังประชารัฐว่า จะท าให้พรรค เป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาลสมัยหน้า และอาจเป็นการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว 

นั น เป็นการสะท้อนความมั นใจของ ร.อ.ธรรมนัส ว่าจะสามารถดูด ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรค
เพื อไทยเข้ามาได้อีกจ านวนมาก ประกอบกับ ส.ส. และผู้สมัคร ที มีอยู่ และกลยุทธ์ในการเลือกตั้ง ที พปชร.พร้อมไปด้วย
กระสุนดินด าเต็มอัตราศึก และ สวนกล้วย ขนาดใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐ ที มี ร.อ.ธรรมนัส เป็นคนดูแลสวน และ
พร้อมแจกกล้วย เมื อถึงเวลา 

พร้อมๆกับ กระแส ที  ร้อยเอกธรรมนัส จะไปเทคโอเว่อร์ พรรคเพื อไทย  ด้วยพลังทุน และคอนเนคชั นที มีอยู่ 
เพราะห้วงเวลาที ผ่านมา ส.ส.พรรคเพื อไทยอยู่กันแบบยากล าบาก หลังจากที อดีตนายกฯทักษิณไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที  
และระบบท่อน้ าเลี้ยงมีปัญหา จนต้องดูแลตัวเองต้องควักเนื้อและอยู่กันแบบยากล าบาก 

ขณะที  ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ และพรรคร่วมรัฐบาล มีชีวิตดี๊ดี เพราะพรรคมีทุนในการดูแล โดยเฉพาะพรรค
พลังประชารัฐที เป็นอีกพรรคใหญ่พรรคหนึ ง ที มีการให้เงินเดือนส.ส.เช่นที พรรคเพื อไทย เคยท า 

แต่ทว่า ก็มี ส.ส.เพื อไทย จ านวนไม่น้อย ที มีอุดมการณ์แน่วแน่ ในการต่อต้านระบอบประยุทธ์ ไม่เอาทหาร ไม่
เอาเผด็จการและจะไม่ย้ายพรรค และจะไม่ยอมให้ยึดพรรค หรือหากถ้ามีการเทคโอเวอร์พรรคจริงๆ ส.ส. เหล่านี้ก็คง
ต้องย้ายไปอยู่พรรคอื น  

ขณะที ท่าทีของ ทักษิณ ก็ยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร อยู่เนืองๆ จึงยังไม่
สามารถจับสัญญาณได้ว่ามีการเจรจาต่อรองหรือดีล อะไรกัน หรือไม่ 

เพราะหากย้อนในอดีต พล.อ.ประวิตรกับ ทักษิณ เมื อครั้งเป็นนายกรัฐมนตร ีก็มีความใกล้ชิดสนิทสนม ถึงขั้นที 
ยอมเด้ง “บิ๊กตุ้ย” พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ญาติผู้พี  จากเก้าอี้ผบ.ทบ.ไปเป็นผบ.ทหารสูงสุด  เพื อเปิดทางให้พลเอก
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ประวิตร ขึ้นเป็นผบ.ทบ.ในปีสุดท้ายก่อนเกษียณ อันเป็นการสะท้อนสายสัมพันธ์ที เข้มข้น ทั้งระหว่าง พล.อ.ประวิตร 
และ ทักษิณในเวลานั้น และกับแกนน าพรรคไทยรักไทย หลายคนที เป็นกองเชียร์ให้ทักษิณ เลือก พล.อ.ประวิตร เป็น 
ผบ.ทบ. 

ทั้ง เสนาะ เทียนทอง เจ้าพ่อวังน้ าเย็น ที  พล.อ.ประวิตร เติบโต จาก พล.ร.2 รอ.หน่วยทหารในพื้นที  และ 
วัฒนา เมืองสุข รวมทั้ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที รู้จักกันมายาวนาน ผ่าน “บิ๊กกี ” พล.อ.นพดล อินทปัญญา 
เพื อนรัก เตรียมทหาร 6  

โดยเฉพาะ “คุณหญิงอ้อ” พจมาน ดามาพงษ์ แห่งบ้านจันทร์ส่องหล้า ที ถือเป็น กองหนุนส าคัญของ พล.อ.
ประวิตร ในเวลานั้น และเป็นที น่าสังเกตว่า หลังการรัฐประหาร คุณหญิงพจมาน ไม่ได้โดนด าเนินคดีใดๆ รวมทั้งลูกๆ 
และโดยเฉพาะ “โอ๊ค” พานทองแท้ ก็รอด 

ที ท าให้ถูกมองว่า พล.อ.ประวิตร กับ บ้านจันทร์ส่องหล้า ยังมีเยื อใยกันอยู่ แล้ว ระยะหลัง คุณหญิงพจมาน ก็
เข้ามาดูแลพรรคเพื อไทย เองมากขึ้น เหล่านี้ อาจเป็นที มา ของกระแสข่าว ดีล ต่างๆ และ รวมถึงการที  พล.อ.ประวิตร 
ยังไม่ปิดประต ูกับ พรรคเพื อไทย 

อีกทั้ง ในพรรคพลังประชารัฐ ทุกวันนี้ ก็มี ส.ส. หลายคนที่เคยอยู่กับ ทักษิณ มาทั้งนั้น เพราะการเมือง ไม่
มี มิตรแท ้หรือศัตรูถาวร และอะไรก็เกิดขึ้นได้ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/255635  
  

https://siamrath.co.th/n/255635
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26 มิ.ย. 2564 - 00:01 น.  

รัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไข  

 
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 

รัฐสภาประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที จะเข้าสู่การพิจารณาทั้งหมด 13 ฉบับ เสนอโดยพรรคพลัง
ประชารัฐ 1 ฉบับ พรรคเพื อไทย 4 ฉบับ พรรคประชาธิปัตย์ 6 ฉบับ และพรรคภูมิใจไทย 2 ฉบับ 

มีการอภิปรายอย่างหลากหลายทั้งจากฝ่ายค้าน รัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะวุฒิสภาส่วนใหญ่ไม่
อยากมีการแก้ไข โดยเฉพาะมาตราที เกี ยวข้องกับการโยกย้ายงบประมาณ  รวมถึงการตัดอ านาจในการเลือก
นายกรัฐมนตร ี

แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เห็นแย้งว่าการให้อ านาจวุฒิสภาในเรื องดังกล่าว คือการสืบทอดอ านาจให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติให้คงอยู่ ต่อไป และน ามาซึ งความขัดแย้งในหลายๆ ประการ 

ที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งก็ข้ออ้างว่าวุฒิสภามาจากการลงประชามติของประชาชน  16 ล้านเสียง ทั้งที่มีการ
จับกุมคุมขังไม่ให้ฝ่ายต่อต้านได้รณรงค์แสดงข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ในช่วงท าประชามติ 

ในส่วนความเคลื อนไหวของภาคประชาชนนั้น มีกลุ่มที สนับสนุนให้แก้ไขอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในหมู่
เยาวชนคนรุ่นใหม่ นักวิชาการ ตลอดจนภาคประชาสังคม 

ทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ตั้งแต่ประกาศใช้มา น ามาซึ งปัญหาหลายๆ 
อย่าง ที ไม่เอื้อต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ระบบการเมือง เมื อเทียบกับฉบับพุทธศักราช 2540 

ที ส าคัญคือการให้อ านาจวุฒิสภาที มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซึ งส่วนใหญ่เป็นอดีต
ข้าราชการทหาร หรือไม่ก็กลุ่มเครือข่ายที เป็นพรรคพวกเดียวกับผู้มีอ านาจ 

เป็นปัจจัยส าคัญมากที่จะท าให้แก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เพราะจะต้องมี ผู้เห็นชอบไม่น้อยกว่า 84 คน จาก 250 คน 
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ซึ งเป็นการแก้ไขรายมาตรา อันเป็นผลสืบเนื องมาจากค าวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ เสนอโดยพรรคการเมืองใหญ่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 
แต่ละร่างที เสนอแก้ไขนั้น ล้วนแต่เป็นปัญหา ที ฝ่ายการเมืองประสบ และได้รับผลกระทบ อีกทั้ง มีบางร่างที 

แขวนไว้ ยังไม่บรรจุในวาระประชุม ครั้งนี้ 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญที ดีจะได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ นั้นคือประชาชนต้องมีส่วนร่วมการ

สถาปนา ซึ งแนวคิดการเปิดช่องให้มีการ เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นทางออกที สวยงาม 
แม้ครั้งนี้เป็นการแก้ไขในส่วนย่อย  ๆแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่อาจจะน าไปสู่การรื้อใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6473608   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6473608
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/KSB0226-07.jpg
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26 มิ.ย. 2564 - 03:23 น.  

พท.กก.คู่ขนาน  

 
คอลัมน์ ใบตองแห้ง 

พรรคเพื อไทยพรรคก้าวไกลซัดกันหนัก ลามถึง “ติ ง” ทั้งสองพรรค เรื องระบบเลือกตั้ง ซึ งแม้ ส.ว.เฉไฉไปรับ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่รับร่างเพื อไทย-พลังประชารัฐ แต่ก็กลับไปใช้บัตร 2 ใบ แบบรัฐธรรมนูญ 
2540 อยู่ดี 

มองทีแรก เหมือนเป็นปัญหาท่าที เรื องแค่นี้น่าจะคุยกันได้ เพื อไทยก็บอกก้าวไกลสิว่า ตัวเลือกมีแค่  ก. กับ ข. 
ไม่ได้มี 3 ข้อให้เลือก คือมีแค่แบบ 60 กับ 40 แบบเยอรมันในฝันพรรครัฐบาลพรรค ส.ว.ไม่ยอมหรอก “ก าขี้ดีกว่าก า
ตด” เอาแบบ 40 ไว้ก่อน เรื องคิดต่างไว้ถกกันทีหลัง 

แต่นี ดูเหมือนจะไม่คุยกัน แล้วต่างคนก็ต่างยืนยันระบบตัวเองดีกว่า FC ก็บานด่าหวงเก้าอี้ กอดที นั ง ส.ส. ทั้งที 
ก้าวไกลมีความชอบธรรมที จะปกป้องสิทธิของประชาชนที เลือกตน ว่าถ้าเลือกพรรคนี้ 10% เขาก็ควรมีผู้แทน 10% 
ของสภา 
ซึ งไม่ใช่ปกป้องตนเองเพราะถ้าวันหน้าคนไม่เลือกพรรคก้าวไกล หันไปเลือกพรรคก้าวล่วงของครูใหญ่ ก็ควรได้ ส.ส.ตาม
สัดส่วนเช่นกัน 

เพื อไทยก็มีสิทธิที จะบอกว่า ระบบ 40 ท าให้คะแนนเสียงฝ่ายประชาธิปไตยเป็นปึกแผ่น สถานการณ์อย่างนี้
ต้องการพรรคเข้มแข็ง ถ้าชนะก็เป็นรัฐบาลเข้มแข็ง จึงสามารถบริหารประเทศได้ เหมือนนักวิชาการบางคนก็ว่าระบบ
เยอรมันท าให้เกิดรัฐบาลผสม ไม่เหมาะกับสังคมไทย 

แต่ก็โดนย้อนเจ็บ พรรคเข้มแข็งแล้วไง นิรโทษสุดซอย 
เพื อไทยอนาคตใหม่เป็นคู่แข่งกันตั้งแต่เริ มต้น แม้ดูเหมือนแบ่งคนละตลาด เพื อไทยจับตลาดใหญ่ทั้งเสื้อแดงใน

ชนบทและคนวงกว้างที เชื อฝีมือบริหารเศรษฐกิจ อนาคตใหม่จับคนรุ่นใหม่ต่อต้านอ านาจอนุรักษนิยม ไปจนคนช้ันกลาง
ในเมืองที ไม่เอาประยุทธ์แต่ยังไม่ชอบทักษิณ 

แต่ลึกกว่านั้นก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื อใจตั้งแต่ต้น เพราะอนาคตใหม่ทั้งผู้ก่อตั้งทั้งผู้สนับสนุน มาจากฝ่าย
ประชาธิปไตยด้วยกันที  “ผิดหวังเพื อไทย” อึดอัดคับข้องตั้งแต่ปี 54-56 ว่าเพื อไทยเป็นรัฐบาลก็ “สู้ไปประนีประนอม
ไป” ท าอะไรไม่ส าเร็จ จนนิรโทษสุดซอยพาพัง 

พอเข้าสู่เลือกตั้ง พรรคไทยรักษาชาติยังเสนอ “แคนดิเดตนายกฯ” ที ตกตะลึงทั้งประเทศ ธนาธร ปิยบุตร 
ประกาศทันที “ไม่เห็นด้วย” ฝ่ายประชาธิปไตยที ไม่ชอบวิธีอย่างนี้ ก็ทิ้งเพื อไทยไปเทคะแนนให้ล้นหลาม 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/Baitong-8.jpg
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คะแนนอนาคตใหม่ปี 62 ไม่ใช่แค่เขต ทษช.ถูกยบุ แต่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันที ผิดหวัง เครดิตเพื อไทย
ลดต  า บวกกับคนรุ่นใหม่ หรือคนชั้นกลางที ไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาทักษิณเบื อแมลงสาบ อนาคตใหม่จึงชนะเพื อไทยใน
บางเขต 

อันที จริง การที ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยจะแยกเป็นหลายพรรค ขบวนประชาธิปไตยมีหลายเฉด หรือพรรค
อนุรักษนิยมมีหลายเฉด ไม่ใช่เรื องแปลกเลย แต่การต่อสู้ 15 ปีท าให้คนคิดแต่ว่าจะต้องมีเอกภาพจะต้องแพ็กกัน ไม่มอง
ว่า 15 ปีนั นแหละท าให้เกิดความแตกต่าง ทุก Movement ของสังคมต้องมี “แถวหน้า” คู่ไปกับขบวนใหญ่ที เข้าถึงคน
วงกว้าง 

มองในมุมของพรรคเพื อไทย พวกเขาวางตัวเป็นพรรคมหาชน ชูประชาธิปไตยกินได้ ท าให้ประชาชนตระหนัก
ในอ านาจ เพื อไทยหาเสียงกับคนวงกว้าง สร้างความเชื อมั นว่าจะท าให้ปากท้องดีขึ้นได้ด้วยรัฐบาลจากเลือกตั้ง ด้วย
วิถีทางเช่นนี้ พรรคเพื อไทยจึงไม่ใช่พรรคที ชนะเข้ามาแล้วท้ารบท้าชน แต่ต้องผลักดันไปทีละอย่าง แบบ compromise 
“ไม่แก้แค้นแต่แก้ไข” เพื อดึงสังคมไปด้วยกัน 

อย่าแปลกใจถ้าการเลือกตั้งครั้งใหม่ เพื อไทยจะเสนอนโยบายประกันรายได้ ท าเศรษฐกิจให้รุ่งเรือง ทาง
การเมืองแม้ไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ก็จะหาทางประนีประนอมกับคนรุ่นใหม่ หาทางลดความขัดแย้งลง ไม่งั้นประเทศ
ไปต่อไม่ได ้

ซึ งก็จริง ไม่งั้นประเทศไปต่อไม่ได้ เพื อไทยต้องท า deal อย่างนี ้
แต่ทุกครั้งที เป็นรัฐบาล ความเป็นพรรคใหญ่นักการเมืองหลากหลาย เพื อไทยก็มีปัญหาเสมอในการด าเนิน

ยุทธศาสตร์ การรักษาเป้าหมายเข็มมุ่ง รักษาสมดุลระหว่างการต่อสู้กับประนีประนอม จึงโดนด่าว่าท าอะไรไม่ส าเร็จ พัง
ก่อน 

มองในมุมก้าวไกล ก็เป็นพรรคแถวหน้า ตัวแทนคนรุ่นใหม่คนที ต้องการปฏิรูปถึงโครงสร้าง ซึ งเป็นพลังอนาคต
แต่ยังไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ ยังอ่อนประสบการณ์ ในการประสานเข้ากับการเมืองที เป็นจริง การจ ากัดตัวเองเป็นพรรคอุดม
คติ ก็ไม่สามารถต่อสู้ในระบบ ส.ส.เขตที ต้องมี tactic มากมาย 

แต่การเกิดอนาคตใหม่ก้าวไกล ก็กระตุ้นเพื อไทยให้ปรับตัว เช่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจปี 64 คุณภาพผิดหูผิด
ตาจากปี 63 เช่นเดียวกับการเกิดม็อบคนรุ่นใหม่ ก็กระชากเพื อไทยให้ต้องไปข้างหน้า 

ถึงแม้ระบบเลือกตั้งเปลี ยนกลับ ก้าวไกลลงไปเป็นพรรคต  ายี สิบ แต่ขบวนประชาธิปไตยก็เปลี ยนไปแล้ว เพื อ
ไทยไม่สามารถเป็น “ประชาธิปไตยพรรคเดียว” อีกต่อไป ฝ่ายประชาธิปไตยที พร้อมจะเทคะแนน ส.ส.เขตให้เพื อไทย 
ไม่ยอมมอบอ านาจให้ตัดสินใจเพียงผู้เดียวแล้ว 

นั นเป็นความก้าวหน้าของขบวนประชาธิปไตย 
 

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6474488   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6474488
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26 มิ.ย. 2564 - 03:24 น.  

เป้าหมาย การเมือง ไทยไม่ทน ประชาชนคนไทย ขับไล่ “ประยุทธ์”  

 
คอลัมน์ วเิคราะห์การเมือง  
ระหว่าง “ไทยไมท่น” กับ “ประชาชนคนไทย” มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นด ารงอยู่ 
แม้ว่ารากฐานของ “ประชาชนคนไทย” จะเริ มจาก 1 พันธมิตรประชาชนเพื อประชาธิปไตย และ 1 มวลมหาประชาชน
แห่ง “กปปส.” อย่างจ าหลักหนักแน่น 
ขณะที  “ไทยไม่ทน” มาจาก “นปช.” คนเสือ้แดง 
กระนั้น จุดร่วมอย่างส าคัญก็คือ ไม่ว่า นายนิติธร ล้ าเหลือ ไม่ว่า นายจตุพร พรหมพันธุ์ ล้วนเคยร่วมและได้รับผล
สะเทือนมาจากเดือนพฤษภาคม 2535 
ณ วันนี้ เป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่ “ท าเนียบรัฐบาล” 
สถานการณ์ในวันที  24 มิถุนายน สะท้อนการร่วมมือกันเคลื อนไหว ใกลช้ิด 
แรกที  “ประชาชนคนไทย” ตั้งหลักที นางเลิ้งอาจมองไม่เห็น แต่พลันที  “ไทยไม่ทน” เริ มรวมก าลังโดยถือเอาสะพาน
ผ่านฟ้าลีลาศเป็นจุดเริ มต้น เด่นชัดว่า “หัวขบวน” มีการติดต่อกัน 
นายจตุพร พรหมพันธุ์ ยอมรบัระหว่างปราศรัยว่ามีการติดต่อกันทางโทรศัพท์กับ นายนิติธร ล้ าเหลือ และถือการ
เคลื อนขบวนของ “ประชาชนคนไทย” เปน็ส่วนบุกเบิก 
เท่ากับให้ “ประชาชนคนไทย” ทดสอบ หยั่งก าลัง 
อย่าได้แปลกใจที ทั้ง “ประชาชนคนไทย”และ “ไทยไม่ทน” ก าหนดนัดหมายตรงกัน 
นั นก็คือ จะหวนมาเคลื อนไหวอีกครั้งในวันเสาร์ที  26 มิถุนายน โดย “ประชาชนคนไทย” จะปักหลักอยู่ที นางเลิ้ง ขณะที  
“ไทยไม่ทน” จะปักหลักอยู่ที สะพานผ่านฟ้าลีลาศ นี ยอ่มเป็นสัญญา “ใจ” ระหว่างแม่น้ า 2 สาย 
มีความเชื อมั นค่อนข้างสูงว่า ไม่เพียงแต่ “ประชาชนคนไทย” จะมีมวลชนเข้าร่วมมากขึ้น หากมีความเป็นไปได้ที  “ไทย
ไม่ทน” จะยิ งขยายวงกลายเป็นกองก าลัง 
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน จึงเป็นอีกวันแห่งการทดสอบ หยั่งเชิง 
นี คือแม่น้ า 2 สายที มีเป้าหมายการไหลไปที  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นการประสานความจัดเจนจาก “พฤษภาคม 2535” มายัง “พันธมิตรประชาชนเพื อประชาธิปไตย” และมายังการ
เคลื อนไหวเดือนพฤษภาคม 2553 
ปลายหอกพุ่งใส่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6474656  

https://www.khaosod.co.th/politics/analysis-today-politics/news_6474656
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วันที  26 มิถุนายน 2564 - 09:41 น.  

09.00 INDEX รอยร้าว จากมติ 24 มิถุนายน พลังประชารัฐ กับ 250 ส.ว. 
 

 
 
ไม่ว่าอดีตกกต.ระดับ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ไม่ว่าอดีตที ปรึกษานายกรัฐมนตรีระดับ นายสุขุม นวลสกุล มองไปยัง
การลงมติต่อร่าง แก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญจ านวน 13 ฉบับแล้ว 
ก็แสดงอาการ ”ถอนหายใจ” และมองเห็นเค้าลางแห่งความยุ่งเหยิงที จะตามมา 
โดยเฉพาะจากท่าทีในการลงมติของ “ส.ว.” 
ที เคยมองกันว่า มีการจับมือระหว่าง 250 ส.ว.กับส.ส.พรรคพลังประชารัฐมีความเด่นชัดเป็นอย่างยิ งว่า สภาพมิได้
ด าเนินไปตามความคาดหมาย เนื องจากร่างแก้ไขเพิ มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที เสนอโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน และคณะ
อันถือว่า เป็นของพรรคพลังประชารัฐ ได้ถูกส.ว.ลงมติปฏิเสธไม่ยอมรับ 
เป็นท่าทีเดียวกันกับที  ส.ว.ส่วนใหญ่แสดงออกต่อร่างของพรรคภูมิใจไทย ร่างของพรรคชาติไทยพัฒนา ร่างของพรรคร่วมฝา่ยค้าน 
ตรงกันข้ามมีเพียงร่างของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที เห็นชอบ 
สะท้อนออกอย่างเด่นชัดว่า ส.ว.ส่วนใหญ่มีท่าทีปฏิเสธและแสดงปฏิกิริยาต่อพรรคพลังประชารัฐโดยตรง 
จากการลงมติในที ประชุมรัฐสภาเมื อวันที  24 มิถุนายน จึงน าไปสู่บทสรุปว่า สายสัมพันธ์ระหว่าง 250 ส.ว.กับพรรคพลัง
ประชารัฐน่าจะมีรอยร้าวในทางความคิดเกิดขึ้น 
และไม่น่าจะมาจากบางมาตราที ขยายขอบเขตอ านาจของ ส.ส.ไปยังร่างพ.ร.บ.งบประมาณอย่างที เข้าใจกัน 
ทั้งๆที ในความเป็นจริง ระหว่างส.ว.กับพรรคพลังประชารัฐถือได้ว่า เป็นการแบ่งบทบาทระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างเด่นชัด 
การลงมติในที ประชุมรัฐสภาครั้งนี้กลับปรากฏบทบาทอันโดด เด่นของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมา 
ทั้งเป็นบทบาทที โน้มเอียงไปทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
คล้อยหลังความกังขาไม่นานนักก็มีแถลงจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสานกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่า
มิได้ติดใจในการลงมติเมื อวันที  24 มิถุนายน นั นก็คือ ยืนยันว่า 2 ป.ยังเป็นน้ าหนึ งใจเดียวกันเหมือนเดิม 
กระนั้นความกังขาก็ยังด ารงอยู่ทั้งภายในพรรคพลังประชารัฐ และในแวดวงทางการเมืองโดยรวม 
เป็นความกังขาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เล่นบทอะไร 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2796400  
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