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รวมข่าววันอาทิตย์
      

รู้
วั
น
นี้ 

     ข่าววันนี้ 
          รู้วันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 27 มิถุนายน 2564 

ข่าวอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-

รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง 
5 

2 มติชนออนไลน์ ‘อนุสรณ’์ เย้ย ส.ว.กลัวตกงาน ตีตกร่างแก้ ม.272 กอดอ านาจโหวต
นายกฯแน่น 

6 

3 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'จุรินทร์' ออนทัวร์ กทม. เปิดตัว 5 ผู้สมัคร สก. 7 
4 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ โยนถามผู้เสนอ กม. ชงแก้ 2 มาตรา ทั้งๆ ที่ระบบเลือกต้ังมีถึง 

8 มาตรา 
9 

5 มติชนออนไลน์ ‘ชินวรณ์’ มั่นใจ แก้ระบบเลือกตั้งไม่สะดุด ถ้าไม่ขัดหลักการ มาตรา
อื่นก็แก้ไขได้ 

10 

6 โพสตท์ูเดยอ์อนไลน์ ทนายนกเขาลั่นไม่ร่วมกับม็อบไหนไล่นายกฯจ่อยื่นยุบพลังประชารัฐ 11 
7 ข่าวสดออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ชี้ร่างแก้ระบบเลือกตั้งของปชป.ไม่ขัดรัฐธรรมนญู วอน 

ส.ส.-ส.ว.ร่วมมือเข็นครกขึ้นเขา 
12 

8 แนวหน้าออนไลน์ ‘จุรินทร์’รับแก้รธน.60ชงบัตรเลือกตั้ง2ใบหมือนเข็นครกขึ้นเขาเช่ือ 
ไร้ปัญหา 

14 

9 แนวหน้าออนไลน์ ปชป.ออกตัวแกร้ัฐธรรมนญู บัตร2ใบไม่ได้เอื้อพรรคใหญ่ ‘จุรินทร’์ขอ
เดินหน้าท าใหจ้บ 

16 

10 มติชนออนไลน์ นักวิชาการชี้ผลโหวตร่างแก้รธน. มองไม่เห็นประโยชน์ในวาระ2-3 19 
11 มติชนออนไลน์ ‘โจ’้ ไม่กังวลส.ว.เตรียมยื่นล้มแก้ รธน. เชื่อ แก้ รธน.ให้ ลต.โดยใช้

บัตร 2 ใบ สามารถท าได ้
21 

12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “เพื่อไทย”ชงงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญม.86-ผ่าทางตันแก้บัตรสองใบ 22 
13 แนวหน้าออนไลน์ ‘องอาจ’เชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปชป.สมบูรณ์พอ เริ่มต้นนับหนึ่ง

ประชาธิปไตย 
23 

14 ไทยโพสตอ์อนไลน์ 'องอาจ'ลั่นร่าง รธน.ฉบับปชป.สมบูรณ์เพียงพอ เดินหน้า
ประชาธิปไตยได้ 

25 

15 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คคะแนนเลือกตั้งย้อนหลัง20ปี บัตรสองใบ“พรรคทักษิณ”แลนด์สไลด ์ 27 
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บทความ  
ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote:คณุูปการ จตุพร ไทยไม่ทน กระชาก ลากตัว "มือที่สาม" 29 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ปิดตาย รื้อรัฐธรรมนูญ ม.144 ม.185 ทุบชอ่ง ส.ส. กลืนงบประมาณ 30 

3 คมชดัลึกออนไลน์ "ส.ว." หัก "พปชร." เงา "3 ป." ยืนทะมึน 32 
4 คมชดัลึกออนไลน์ "ตู่" ย่ ารอยเดิม "เต้น" เกาะสามนิ้ว 34 
5 ข่าวสดออนไลน์ ผ่าทางตันแก้ม.256-ยกร่างรธน.ใหม ่ 36 
6 เดลินิวสอ์อนไลน์ ดราม่าการเมืองวังวนอ านาจ เกมลุยไฟโรดแม็พเปิดประเทศ 40 
7 มติชนออนไลน์ หน้า 3 วิเคราะห์ : ไฮไลต์ แก้ รธน. วุฒิสภา ล้ม 12 ร่าง ตีตกฉบับ พปชร. 43 
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 09:56 น.  

วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

วันสุดท้าย! ผู้สมัครนายกเทศมนตรี-ส.ท. ต้องยื่นแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย หาเสียงเลือกตั้ง ชี้หากไม่ท า-แจ้งเท็จ 
เจอโทษทั้งจ า-ปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่  27 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) และ
นายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ทางส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อม
หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ภายใน 90 วันนับจาก
วันเลือกตั้ง ซึ่งครบก าหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดท าการ จึงให้นับเป็นวันจันทร์ที่ 28 
มิถุนายนนี ้

ทั้งนี้ หากผู้สมัครใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรือยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องรับโทษ ทั้งนี้ กรณีไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่ก าหนดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่
เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี ส่วนผู้สมัครผู้ใดจงใจยืน่
เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด 5 ปี ส่วนกรณีผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนด 10 ปี 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2797794   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/กกต.-ต้องแจ้งรายรับรายจ่าย.jpg
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วันที่ 26 มิถุนายน 2564 - 13:16 น.  

‘อนุสรณ์’ เย้ย ส.ว.กลัวตกงาน ตีตกร่างแก้ ม.272 กอดอ านาจโหวตนายกฯแน่น 
 

 
 
‘อนุสรณ์’ ชี้ ส.ว.กลัวตกงาน กอดอ านาจโหวตนายกฯ ตีตกแก้ ม.272 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึง
กรณี ผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ร่าง โดยผ่านเพียงร่างเดียวว่า ถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังกับการลงมติร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านเพียงร่างเดียว คือการแก้ไขระบบเลือกตั้งไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบของพรรคประชาธิปัตย์ 
นอกนั้นอีก 12 ร่างตกหมด แม้แต่เรื่องที่ท าเพื่อประโยชน์ประชาชน ส.ว.ก็ตีตกหมด เช่น เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน 
ระบบประกันสุขภาพ ร่างที่เสนอให้ปิดสวิตช์ ส.ว. ทั้ง 2 ฉบับถูกปัดตกทั้งหมด ทั้งๆ ที่ได้เสียงสนับสนุนจาก ส.ส. มาก
ที่สุดและเกินกึ่งหนึ่งของเสียงในรัฐสภา แต่กลับต้องตกไปเพราะเสียงของ ส.ว.ไม่ถึงเกณฑ์ 1 ใน 3 ตามที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับ คสช.ก าหนด ก่อนหน้านี้มี ส.ว.บางส่วนออกมาโยนหินถามทางพร้อมตัดอ านาจโหวตนายกฯ แต่ผลการโหวตที่
ออกมาก็สะท้อนชัดว่า ส.ว.ชุดนี้ถูกตั้งมาเพื่อการใด โหวตตามพิมพ์เขียวของกลุ่มคนที่ตั้งมาหรือไม่ ส.ว.ส่วนใหญ่ยังคงลุ
แก่อ านาจที่ตนเองได้มาโดยคณะรัฐประหาร ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 

“ส.ว.พลาดโอกาสที่จะคืนอ านาจในการโหวตนายกฯให้กับผู้แทนของประชาชน เบียดบังเอาอ านาจประชาชน
มาเป็นของ ส.ว. เหมือนกลัวตกงาน เลยต้องกอดอ านาจโหวตนายกฯไว้ให้นานที่สุด” นายอนุสรณ์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2796744  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/10014.jpg
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26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13:41 น. 

'จุรินทร์' ออนทัวร์ กทม. เปิดตัว 5 ผู้สมัคร สก.  
 

 
 

26 มิ.ย. 64 - ที่บริเวณหน้าโรงแรมปริ้นเซส หลานหลวง  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ลงพื้นที่ท า
กิจกรรม “จุรินทร์ ออนทัวร์” ผ่านการประสานงานจาก นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ อดีต ส.ส. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อ
มอบถุงยังชีพให้กับประธานชุมชน และกรรมการชุมชน แล้วส่งต่อแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19  ทั้งนี้ 
นายจุรินทร์ ยังได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ก. ที่เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นเลือดใหม่ของพรรค 5 เขต ประกอบด้วย นายธีรกร ไหว
ดี เขตพระนคร นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล เขตสายไหม น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่าที่.ร.ต.ธนิต
ศักดิ์ ดารามั่น เขตลาดพร้าว และ น.ส.มารีญา ฤกษ์ดี เขตลาดกระบังด้วย 

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังให้สัมภาษณ์ภายหลังเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญว่า ส าหรับข้อสงสัยที่ว่าแม้ร่างที่
เสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบผ่านการพิจารณาของสภาในนวาระรับหลักการ แต่ในรัฐธรรมนูญปี 60 ยังมี
มาตราที่เกี่ยวกับเลือกตั้งมากกว่า 2 มาตรา จะเป็นอุปสรรคในการแปรญัตติหรือจะต้องยื่นร่างเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตนไม่
คิดว่าจะเป็นอุปสรรค ประกอบสอบถามฝ่ายกฎหมายเบื้องต้นแล้ว เมื่อเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 ในส่วนของการแก้ไข 
หากจะต้องไปกระทบกับมาตราใดบ้างก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่รับมา เพราะฉะนั้นจะ
ระบุกี่มาตรา ก็ไม่เป็นไร มาตราที่เหลือก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกับมาตราที่รับหลักการไป 

 “เพราะฉะนั้นคิดว่าเบื้องต้น เท่าที่คุยกับฝ่ายกฎหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็ไม่อยากให้ตีตนไปก่อนไข้ด้วย 
เพราะว่าเราก็ต้องจับมือกันกับทุกฝ่ายที่จะช่วยเข็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่ามันจะเป็นการเข็นครกก็
ตาม แต่ว่าถ้าช่วยกันหลายๆ แรง ทั้งในส่วนของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา ผมก็คิดว่า ครกมัน
ก็ข้ึนไปถึงภูเขาได้ ข้ึนไปบนภูเขาได้ เพราะฉะน้ันส าคัญก็คอืขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว  

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า การเปลี่ยนระบบจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบนั้น เท่ากับเป็นการขยายสิทธิเสรีภาพ
ในการเลือกตัวแทนของประชาชนเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในอนาคต ถ้าเราได้รัฐบาลที่ดี รัฐบาลที่เข้าใจปัญหา
ประชาชน รัฐบาลที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ 
ประชาชนก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง 

เมื่อถามถึงพรรคจะเสนอชื่อเป็นประธานกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายจุรินทร์ กล่าวว่า ใน
ส่วนของพรรค นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน  หรือนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ ก็มีศักยภาพ สามารถที่จะเป็นประธาน กมธ. 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

8 

 

ได้ โดยเฉพาะนายบัญญัติ ศักยภาพล้นเหลือ เพียงแต่ทั้งหมดก็คงจะต้องไปหารือกันในที่ประชุม กมธ. ว่าจะมีความเห็น
หรือมติว่าอย่างไร ตนคิดว่าการหารือนั้นก็คงจะต้องแสวงหาจุดร่วม จุดที่เห็นพ้อง เพราะการท าหน้าที่ในวาระที่ 2 ก็
ส าคัญ ถ้าหากว่าเห็นพ้องต้องกัน ขับเคลื่อนทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างดี โอกาสที่จะผ่านวาระ 3 มันก็มี ไม่ใช่ไม่
มี อย่าเพ่ิงตีตนไปก่อนไข้ ส าหรับประชาธิปัตย์ก็จะมุ่งมั่นต้ังใจเดินหน้าสนับสนุนจนวาระสุดท้าย  
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107705   

https://www.thaipost.net/main/detail/107705
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วันที่ 26 มิถุนายน 2564 - 13:56 น.  

‘ชวน’ โยนถามผู้เสนอ กม. ชงแก้ 2 มาตรา ทั้งๆ ที่ระบบเลือกตั้งมีถึง 8 มาตรา 
 

 
 

เมื่อเวลา 11.35 น.วันที่ 26 มิถุนายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้
สัมภาษณ์ถึงปัญหาในการแปรญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ในส่วนของระบบเลือกตั้ง ที่ผ่านมา
เห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา หลังมีข้อสังเกตว่ามีการแก้ไขแค่ 2 มาตรา จากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใน
รัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีถึง 8 มาตรา ว่า “ต้องถามเรื่องนี้จากผู้เสนอกฎหมาย สภามีหน้าที่ประชุมและลงมติเท่านั้น” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2796802  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__25493543-2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__25493543-2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2796802
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__25493543-2.jpg
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วันที่ 26 มิถุนายน 2564 - 14:50 น.  

‘ชินวรณ์’ มั่นใจ แก้ระบบเลือกตั้งไม่สะดุด ถ้าไม่ขัดหลักการ มาตราอื่นก็แก้ไขได้ 
 

 
 
“ชินวรณ์” ยัน แก้ได้ไม่มีปัญหา ปม ชี้ ควรตั้งค าถามว่าแก้รธน.ให้สมบูรณ์อย่างไรดีกว่าถามท าไมแก้ไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะ
กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และ 91 ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในการแปรญัตติ
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 3 พรรคร่วมรัฐบาล ในส่วนของระบบเลือกตั้ง ที่ผ่านมาเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา หลังมี
ข้อสังเกตว่ามีการแก้ไขแค่ 2 มาตรา จากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีถึง 8 มาตรา ว่า 
สภาฯรับหลักการมาแล้ว ส่วนเรื่องที่จะต้องด าเนินการต่อไปเป็นเรื่องของคณะกมธ.จะด าเนินการพิจารณาว่า จะ
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ แต่เบื้องต้นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายทราบมาว่า สามารถด าเนินการได้ เพราะแก้ในส่วนของ
หลักการแล้วหากกระทบต่อมาตราอื่นก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ถ้าไม่ขัดกับหลักการ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการหาทางออกไว้หรือไม่หากเรื่องดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ จนไม่สามารถแก้ไขได้  นาย
ชินวรณ์ กล่าวว่า แทนที่จะตั้งค าถามว่าท าไมแก้ไม่ได้ แต่ควรตั้งค าถามว่าเราจะแก้ไขให้มันสมบูรณ์ได้อย่างไรดีกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2796895   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/ประชุมร่วม-236_๒๑๐๖๒๔_90.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/ประชุมร่วม-236_๒๑๐๖๒๔_90.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2796895
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/ประชุมร่วม-236_๒๑๐๖๒๔_90.jpg
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วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เวลา 18:01 น. 

ทนายนกเขาลั่นไม่ร่วมกับม็อบไหนไล่นายกฯจ่อยื่นยุบพลังประชารัฐ 
 

 
 

"ทนายนกเขา"ยันมาตรวจสอบรัฐบาลไม่รวมกลุ่มกับใครแม้มีเป้าหมายเดียวกันคือไล่ประยุทธ์เผยเตรียมยื่นยุบ
พรรคพปชร.  

เมื่อวันที่ 26มิ.ย.64 ที่สะพานชมัยมรุเชฐ นายนิติธร ล้ าเหลือ หรือทนายนกเขา กลุ่มประชาชนคนไทย จัด
กิจกรรมชุมนุมขับไล่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ขอเตือนรัฐบาล 
นักการเมือง และข้าราชการว่า ควรจะหยุดทุจริตได้แล้ว กิจกรรมหลังจากนี้จะเป็นการปราศรัยเกี่ยวกับปัญหาของการ
ด ารงอยู่ของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ว่าปัจจุบันสถานะรัฐวิสาหกิจ ถ้าเทียบกับเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง เพราะที่ผ่าน
มารัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐบาลที่มีการดึงงบประมาณของรัฐวิสาหกิจมาใช้มากที่สุด ซึ่งไม่เห็นประโยชน์จาก
การใช้ ในขณะที่รัฐวิสาหกิจทั้งหมดถูกหยุดการพัฒนา และน าส่วนที่เป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นไปเปิดเสรีให้เอกชน ซึ่งมี
เงื่อนง า และเรียผลประโยชน์ 

ถ้าในวันนี้กลุ่มของนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เข้า
มาพร้อมที่จะถอยออกไปเพื่อให้เขามาท าหน้าที่ ทั้งนี้การชุมนุมของตนไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร เพราะมีมวลชนอย่างมาก
แค่ 30 คนไม่ได้จัดตั้งมวลชน แต่จะใช้วิธีการเสนอแนวคิด และมุ่งจะสื่อสารไปที่รัฐบาล และก็จะไปยื่นตรวจสอบทุก
อย่าง โดยในสัปดาห์หน้าเตรียมเข้ายื่นหนังสือยุบพรรคพลังประชารัฐ รวมถึงตรวจสอบว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็น
โมฆะหรือไม่ โดยเฉพาะคะแนนปัดเศษ ซึ่งดูแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 

อย่างไรก็ตาม นายนิติธร กล่าวว่า กรณีที่ตอนนี้หลายกลุ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันคือขับไล่นายกฯ มี
ความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจับมือกับกลุ่มราษฎร เมื่อวัตถุประสงค์ตรงกันมันก็เอื้อกันอยู่แล้วคิดว่าไม่ต้องรวมกัน เพราะ
จะท าให้การบริหารการชุมนุมเป็นไปได้ง่ายที่สุดแล้วเมื่อประชาชนเห็นควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้ก็ต้อง
ช่วยกัน ส่วนกรณีอื่นๆตนคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได ้
 

อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/656529  

 

https://www.posttoday.com/politic/news/656529
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26 มิ.ย. 2564 - 19:59 น.  

‘จุรินทร์’ ชี้ร่างแก้ระบบเลือกตั้งของปชป.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ วอน ส.ส.-ส.ว.ร่วมมือเข็นครก
ขึ้นเขา  

 
 

เมื่อวันที่  26 ม.ย.2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐสภามีมติรับหลักการวาระหนึ่ง ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ 
ที่เสนอแก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 เปลี่ยนระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว เป็นบัตร 2 ใบ ประกอบด้วย ส.ส.เขต 
400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน ขณะที่บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ 2560 มีถึง 8 มาตราว่า 
ไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรค และได้สอบถามฝ่ายกฎหมายเบื้องต้นแล้วคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร 

เมื่อรัฐสภามีมติรับหลักการแล้วว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราใดบ้างที่เป็นหลักส าคัญ เมื่อเข้าสู่การพิจารณาวาระ 
2 ในส่วนของการแก้ไข หากจะต้องไปกระทบกับมาตราใดบ้างก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่
รับมา ฉะนั้นจะระบุกี่มาตรา ก็ไม่เป็นไร มาตราที่เหลือจะต้องปรับให้สอดคล้องกับมาตราที่รับหลักการไป 

 “เบื้องต้น เท่าที่คุยกับฝ่ายกฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไร และไม่อยากให้ตีตนไปก่อนไข้ด้วย เพราะเราต้องจับมือ
กับทุกฝ่ายที่จะช่วยเข็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่าจะเป็นการเข็นครกก็ตาม แต่ถ้าช่วยกันหลายๆ แรง 
ทั้งในส่วนของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน ส.ว. ผมคิดว่า ครกก็ขึ้นไปถึงภูเขาได้ ฉะนั้นที่ส าคัญคือขอให้ร่วมมือ
ร่วมใจกัน” นายจุรินทร์ กล่าว 

สิ่งส าคัญของแก้รัฐธรรมนูญเรื่องระบบการเลือกตั้ง ซึ่งมีสาระส าคัญที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและ
ประชาชน รวมทั้งระบบการเมืองในภาพรวม 

ส่วนที่มีค าถามว่าประชาชนจะได้อะไรนั้น ความจริงตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะการเปลี่ยนระบบจากบัตรใบ
เดียวเป็นบัตร 2 ใบ เท่ากับเป็นการขยายสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทนของประชาชนเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลต่อไปใน
อนาคต ถ้าได้รัฐบาลที่ดี เข้าใจปัญหาประชาชน มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้กับประชาชนได้ 
รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง 

ระบบนี้เปลี่ยนจากระบบใบเดียว ซึ่งสิทธิเสรีภาพประชาชนถูกจ ากัด เพราะเอาการเลือกคนกับเลือกพรรคมา
มัดรวมกัน ระบบเลือกตั้งบังคับไว้แค่บัตรใบเดียว 1 คะแนน เป็นข้าวต้มมัด แต่พอเป็นระบบบัตร 2 ใบ เท่ากับท าให้
ประชาชนมีเสรีภาพในการที่จะแยกเลือกคนกับพรรคออกจากกัน คน 1 คะแนน พรรค 1 คะแนน จะเลือกพรรค

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/จุรินทร์22222.jpg
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เดียวกับคนก็ได้ เลือกแยกกันก็ได้ ตามที่ประชาชนปรารถนา เป็นการขยายสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทน ถ้านับหนึ่ง
จากการเลือกที่บิดเบี้ยว ปลายทางอาจจะเป็นปัญหาได้ 

“วาระที่ 3 เราจะพยายามผลักดันให้การแก้รัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จ แม้ว่าจะเหลือแค่ร่างเดียว คือร่าง
ประชาธิปัตย์ แต่ถือว่านี่คือการนับหนึ่งในการที่จะก้าวต่อไปที่จะท าให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในประเด็นอื่นได้ 
แม้ว่าจะเสียดายกับร่างอีก 5 ร่างของประชาธิปัตย์ที่ตกไป เพราะแต่ละร่างเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชน
เหมือนกัน แต่เป็นเรื่องที่ผ่านไประดับหนึ่ง อย่างน้อยร่างที่เหลือ 1 ร่าง เราจะพยายามท าหน้าที่เต็มที่ ไม่วอกแวก ไม่
เปลี่ยนใจ”นายจุรินทร์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6475785  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6475785
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วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.00 น. 
‘จุรินทร์’รับแก้รธน.60ชงบัตรเลือกตั้ง2ใบหมือนเข็นครกขึ้นเขาเชื่อไร้ปัญหา 

 

 
 

อย่าตีตนไปก่อนไข้! ‘จุรินทร์’ ไม่หวั่นอุปสรรคปมบัตร2ใบติดเงื่อนรธน.60 เชื่อไร้ปัญหา เปรียบแก้กติกาปท.เหมือน
เข็นครกขึ้นภูเขา ต้องช่วยกัน 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้รัฐธรรมนูญที่แม้ร่างที่เสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบจะผ่านการพิจารณา
ของสภา แต่ในรัฐธรรมนูญปี 60 ยังมีมาตราที่เกี่ยวกับเลือกตั้งมากกว่า 2 มาตรา จะเป็นอุปสรรคในการแปรญัตติหรือ
จะต้องยื่นร่างเพิ่มเติมหรือไม่ว่า ไม่คิดว่า จะเป็นอุปสรรค และได้สอบถามฝ่ายกฎหมายเบื้องต้นแล้วก็คิดว่า ไม่ได้มี
ปัญหาอุปสรรคอะไร เพราะการที่รัฐสภามีมติรับหลักการไปแล้ว ซึ่งเมื่อรับหลักการแล้วว่า จะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา
ใดบ้างที่เป็นหลักส าคัญ เมื่อเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 ในส่วนของการแก้ไข หากจะต้องไปกระทบกับมาตราใดบ้างก็
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่รับมา เพราะฉะนั้นจะระบุกี่มาตรา ก็ไม่เป็นไร มาตราที่เหลือก็
จะต้องปรับให้สอดคล้องกับมาตราที่รับหลักการไป 

“เบื้องต้น เท่าที่คุยกับฝ่ายกฎหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็ไม่อยากให้ตีตนไปก่อนไข้ด้วย เพราะว่า เราก็
ต้องจับมือกันกับทุกฝ่ายที่จะช่วยเข็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่ามันจะเป็นการเข็นครกก็ตาม แต่ว่าถ้า
ช่วยกันหลายๆ แรง ทั้งในส่วนของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา ผมก็คิดว่า ครกมันก็ขึ้นไปถึง
ภูเขาได้ เพราะฉะนั้นส าคัญก็คือขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องระบบการเลือกตั้ง ซึ่งมีสาระส าคัญที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและพี่น้อง
ประชาชน รวมทั้งระบบการเมืองในภาพรวม จากที่มีค าถามที่ว่าชาวบ้านและประชาชนจะได้อะไรนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ 
เพราะการเปลี่ยนระบบจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบนั้น เท่ากับเป็นการขยายสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทนของ
ประชาชนเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในอนาคต ถ้าเราได้รัฐบาลที่ดี รัฐบาลที่เข้าใจปัญหาประชาชน รัฐบาลที่มีศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ประชาชนก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรง 

“ระบบนี้ก็เปลี่ยนจากระบบใบเดียว ซึ่งสิทธิเสรีภาพประชาชนถูกจ ากัด เพราะเอาการเลือกคน กับเลือกพรรค
มามัดรวมกัน ประชาชนจะเลือกคนพรรคหนึ่ง เลือกพรรคอีกพรรคหนึ่ง ไม่สามารถท าได้ เพราะระบบเลือกตั้งมันบังคับ
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ไว้แค่บัตรใบเดียว1คะแนน เป็นข้าวต้มมัด แต่พอเป็นระบบบัตร 2 ใบ มันเท่ากับท าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการที่จะ
แยกเลือกคนกับพรรคออกจากกัน คน 1 คะแนน พรรค 1 คะแนน จะเลือกพรรคเดียวกันกับคนก็ได้ เลือกแยกกันก็ได้ 
ตามที่ประชาชนปรารถนา เพราะนั้นอันนี้มันเป็นการขยายสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทน และประชาชน เลือก ส.ส. 
ไปก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไป นายกรัฐมนตรีก็จะไปต้ังคณะรัฐมนตรี ท้ังคณะรัฐบาล เพราะฉะน้ันรัฐบาลก็มีหน้าที่มา
แก้ปัญหาให้ประชาชน ถ้านับหน่ึงจากการเลือกที่มันบิดเบี้ยว ปลายทางมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ เพราะฉะนั้นการเลือก
แก้รัฐธรรมนูญจากบัตรใบเดียว เป็นบัตรสองใบก็คือ เลือกคนมาท าหน้าที่แก้ปัญหาให้ประชาชนโดยตรง แล้วประชาชน
จะเป็นผู้ตัดสิน และเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อไปในอนาคต” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ส าหรับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ…. ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายบัญญัติ 
บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือนายชินวรณ์  บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ก็มีศักยภาพ สามารถที่จะเป็น
ประธาน กมธ. ได้ โดยเฉพาะนายบัญญัติ ศักยภาพล้นเหลือ เพียงแต่ทั้งหมดก็คงจะต้องไปหารือกันในที่ประชุม กมธ. ว่า
จะมีความเห็น มีมติว่าอย่างไร ตนคิดว่าการหารือนั้นก็คงจะต้องแสวงหาจุดร่วม จุดที่เห็นพ้อง เพราะการท าหน้าที่ใน
วาระที่ 2 ก็ส าคัญ ถ้าหากว่าเห็นพ้องต้องกัน ขับเคลื่อนทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างดี โอกาสที่จะผ่านวาระ 3 มัน
ก็มี ไม่ใช่ไม่มี อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมุ่งมั่นต้ังใจเดินหน้าสนับสนุนจนวาระสุดท้าย 

“วาระที่ 3 นี้เราก็จะพยายามผลักดันให้การแก้รัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จ แม้ว่ามันจะเหลือแค่ร่างเดียว 
คือร่างประชาธิปัตย์ แต่ก็ถือว่านี่คือการนับหนึ่งในการที่จะก้าวต่อไปที่จะท าให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นใน
ประเด็นอื่นได้ แม้ว่าจะเสียดายกับร่างอีก 5 ร่างของประชาธิปัตย์ที่ตกไป เพราะแต่ละร่างก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับ
ประชาชนเหมือนกัน เช่นในเรื่องการเพิ่มสิทธิเสรีภาพ ในเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในเรื่องการประกันตัว ถ้า
ประชาชนไม่มีเงิน หรือมีปัญหา เราก็ก าหนดไว้ในร่างแก้รัฐธรรมนูญของประชาธิปัตย์ รวมทั้งการขยายสิทธิของ
เกษตรกรพี่น้องประชาชนให้มีโอกาสได้รับการกระจายที่ดินในการถือครอง รวมทั้งได้รับการจัดสรรปันน้ าเพื่อท า
การเกษตร แต่ร่างเหล่านี้มันตกไป รวมทั้งการกระจายอ านาจ และร่างอื่นๆ ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ผ่าน
ไประดับหนึ่ง อย่างน้อยร่างที่เหลือ 1 ร่าง เราก็จะพยายามท าหน้าที่เต็มที่ ไม่วอกแวก ไม่เปลี่ยนใจ” นายจุรินทร์ กล่าว 
  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583145   

https://www.naewna.com/politic/583145
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วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น. 

ปชป.ออกตัวแก้รัฐธรรมนูญ บัตร2ใบไม่ได้เอื้อพรรคใหญ่ ‘จุรินทร์’ขอเดินหน้าท าให้จบ 

 
ปชป.ออกตัวแก้รัฐธรรมนูญ 
บัตร2ใบไม่ได้เอื้อพรรคใหญ ่
‘จุรินทร’์ขอเดินหนา้ท าใหจ้บ 
รับเหมือนเข็นครกขึ้นภเูขา 

‘ชวน’นัดประชุมสัปดาห์หนา้ 
โฆษก ปชป.แถลงออกตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ผ่านวาระหนึ่งไปแล้ว ไม่ได้เอื้อต่อพรรค

ใหญ่ ในขณะที่ “จุรินทร์” ยอมรับเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาแต่ก็ต้องท าให้จบ ฝ่าย ปธ.ชวน-ปธ.พรเพชร คุมเข้มให้มีการ
ประชุมต่อเน่ืองในสัปดาห์หน้า 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน
รัฐสภา ให้สัมภาษณ์กรณีที่ พล.อ.เลิศฤทธิ์เวชสวรรค์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ติดโควิด -19 เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขอส่งก าลังใจไปให้ พล.อ.เลิศฤทธิ์และได้ก าชับทางรัฐสภา พร้อมย้ า
มาตรการความเข้มงวดเคร่งครัดให้มากขึ้น 

ประธานสภาผู้แทนฯกล่าวอีกว่าส่วนการประชุมของสภาในสัปดาห์หน้านั้น ยังคงมีปกติ โดยเท่าที่ทราบมา 
พล.อ.เลิศฤทธิ์ติดจากภรรยาไม่ได้ติดมาจากสภา ส่วนในการมาเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวนั้น พล.อ.เลิศฤทธิ์ เข้ามา
เซ็นชื่อแล้วทราบว่าตัวเองมีอาการไม่สบายจึงขอตัวกลับ ไม่ได้นั่งในห้องประชุมจนจบการประชุม แต่จะสัมผัสใครบ้าง
นั้น ทางสภาจะรายงานมาให้ตนทราบอีกที ทั้งนี้ ถ้าใครทราบว่าได้ไปสัมผัสกับพล.อ.เลิศฤทธิ์ ขอให้ไปตรวจเพื่อความ
แน่ใจแต่เท่าที่ดูจากไทม์ไลน์แล้วเป็นการมาเซ็นชื่อเข้าประชุม และพบปะพูดคุยกับเพื่ อน ส.ว. 2-3 คน ทั้งนี้ทราบว่า
พล.อ.เลิศฤทธิ์ ได้รับการฉีดวัคซีนครบจ านวน 2 เข็มแล้ว อาการน่าจะไม่รุนแรง 

สภา‘บิ๊กคลีนนิ่ง’ห้องประชุมฯ 
นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าได้ให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โรคโควิด-19 ) อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยมีการติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกัน ทางส านักงานฯโดยส านักรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนินการ Big Cleaning 
ในพื้นที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร บริเวณด้านหน้าห้องประชุมสภาฯห้องอาหารสมาชิกฯ และลิฟต์โดยสาร เพื่อ
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ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและ
ขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หลัง พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ติดเชื้อโควิด 

“พรเพชร”ไม่สั่งงดประชุมวุฒิสภา 
ด้านนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถึงกรณี พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ติดเชื้อโควิด-19 

ว่า พล.อ.เลิศฤทธิ์ ได้แจ้งมายังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเองว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่
โรงพยาบาล โดยติดมาจากภรรยา ยืนยันว่า พล.อ.เลิศฤทธิ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมใหญ่ แค่มาเซ็นชื่อแล้ว
กลับ คนที่สัมผัสใกล้ชิดช่วงนั้นมีแค่ 4 คนคือเจ้าหน้าที่ที่พาไปเซ็นชื่อ 2 คนและเพื่อน ส.ว.2คน ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ได้แจ้งให้ทั้ง 4 คนทราบแล้ว เพื่อไปตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ยังไม่ถึง
ขั้นต้องให้ส.ว.ทุกคนมาตรวจหาเชื้อโควิด 

ส าหรับเรื่องการประชุมวุฒิสภานั้น ปกติมีทุกวันจันทร์และวันอังคาร ซึ่งการประชุมยังมีอยู่ตามวาระปกติ โดย
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภายังไม่ได้มีค าสั่งงดการประชุมใดๆ 

จุรินทร์ไม่หวันอุปสรรคปมบัตร2ใบ 
วันเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงการแก้รัฐธรรมนูญที่แม้ร่างที่เสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งโดยใช้บัตร  2ใบจะผ่านการพิจารณาของสภา แต่ใน
รัฐธรรมนูญ 60 ยังมีมาตราที่เกี่ยวกับเลือกตั้งมากกว่า2มาตรา จะเป็นอุปสรรคในการแปรญัตติหรือจะต้องยื่นร่าง
เพิ่มเติมหรือไม่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคและได้สอบถามฝ่ายกฎหมายเบื้องต้นแล้วคิดว่า ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไร
เพราะการที่รัฐสภามีมติรับหลักการไปแล้ว เมื่อรับหลักการแล้วว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง ที่เป็นหลักส าคัญ เมื่อ
เข้าสู่การพิจารณาวาระ2ในส่วนของการแก้ไข หากจะต้องไปกระทบกับมาตราใดบ้าง ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการที่รับมา เพราะฉะนั้นจะระบุกี่มาตรา ก็ไม่เป็นไร มาตราที่เหลือก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกับ
มาตราที่รับหลักการไป 

ชี้เหมือนเข็นครกขึ้นเขา/เชื่อไร้ปัญหา 
“เบื้องต้นเท่าที่คุยกับฝ่ายกฎหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็ไม่อยากให้ตีตนไปก่อนไข้ด้วยเพราะเราก็ต้องจับ

มือกันกับทุกฝ่ายที่จะช่วยเข็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความส าเร็จ แม้ว่ามันจะเป็นการเข็นครก ก็ตามแต่ว่าถ้าช่วยกัน
หลายๆ แรง ทั้งในส่วนของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา ผมก็คิดว่า ครกมันก็ขึ้นไปถึงภูเขาได้ 
เพราะฉะนั้นส าคัญก็คือขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว 

นายจุรินทร์กล่าวอีกว่าเรื่องระบบการเลือกตั้ง มีสาระส าคัญที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและพี่น้องประชาชน 
รวมทั้งระบบการเมืองในภาพรวม จากที่มีค าถามที่ว่าชาวบ้านและประชาชนจะได้อะไรนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะการ
เปลี่ยนระบบจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร 2 ใบนั้น เท่ากับเป็นการขยายสิทธิเสรีภาพในการเลือกตัวแทนของประชาชนเพื่อ
ไปจัดตั้งรัฐบาลต่อไปในอนาคต ถ้าเราได้รัฐบาลที่ดี รัฐบาลที่เข้าใจปัญหาประชาชน รัฐบาลที่มีศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้ รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ประชาชนก็จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง 

หนุน‘บัญญัติ-ชินวรณ’์เหมาะน่ังปธ. 
นายจุรินทร์ กล่าวถึงการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่… พ.ศ….ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.
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บัญชีรายชื่อ หรือ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชก็มีศักยภาพ สามารถที่ จะเป็นประธาน กมธ.ได้ 
โดยเฉพาะ นายบัญญัติ ศักยภาพล้นเหลือ เพียงแต่ทั้งหมด ก็คงจะต้องไปหารือกันในที่ประชุม กมธ.ว่าจะมีความเห็น มี
มติว่าอย่างไร คิดว่าการหารือ คงจะต้องแสวงหาจุดร่วม จุดที่เห็นพ้อง เพราะการท าหน้าที่ในวาระที่2ก็ส าคัญ ถ้าหากว่า
เห็นพ้องต้องกัน ขับเคลื่อนทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างดี โอกาสที่จะผ่านวาระ 3 มันก็มี ไม่ใช่ไม่มี อย่าเพิ่งตีตน
ไปก่อนไข้ ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมุ่งมั่นต้ังใจเดินหน้าสนับสนุนจนวาระสุดท้าย 

ลั่นวาระสามผลักดันแก้ให้ส าเร็จ 
นายจุรินทร์ ยังยืนยันว่า“ในวาระที่3นี้เราก็จะพยายามผลักดันให้การแก้รัฐธรรมนูญประสบความส าเร็จ แม้จะ

เหลือแค่ร่างเดียวคือร่างประชาธิปัตย์ แต่ถือว่านี่คือการนับหนึ่งในการที่จะก้าวต่อไปที่จะท าให้ประเทศเป็น
ประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในประเด็นอื่นได้ แม้จะเสียดายกับอีก 5 ร่างอีกของประชาธิปัตย์ที่ตกไป อย่างน้อยร่างที่เหลือ 1 
ร่าง เราก็จะพยายามท าหน้าที่เต็มที่ไม่วอกแวก ไม่เปลี่ยนใจ” 

ปชป.ยันปมบัตร2ใบไม่เอื้อพรรคใหญ่ 
ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค

ประชาธิปัตย์ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวาระแรกว่า ขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ที่ร่วมกันผ่านร่างของ
พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีส.ส.ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา ร่วมลงชื่อเสนอจึงถือเป็นความส าเร็จร่วมกันทุกคน 

พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า จะร่วมกันผลักดันในชั้นกรรมาธิการและในวาระที่3โดยมีความจ าเป็นที่จะต้อง
แสวงหาแนวร่วมและความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกรัฐสภา ย้ าว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่กังวลใจ เพราะผ่านวาระแรก
แล้วก็จะร่วมกันผ่านวาระที่ 2-3 เชื่อสมาชิกรัฐสภาจะเห็นพ้องต้องกันในวาระที่ 2-3 และยืนยันว่า ร่างฉบับนี้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ การแก้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น สามารถปรับข้อความให้สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลได้ 
พร้อม ขออย่าไปคิดว่าการแก้ไขจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองใด เชื่อว่า ไม่ได้แก้ไขเพื่อประโยชน์ของ

พรรคการเมือง แต่ต้องเกิดประโยชน์กับระบอบประชาธิปไตยและประชาชน 
ม็อบตามเขย่าประยุทธ์รายวัน 
ด้านกลุ่มไทยไม่ทน ได้นัดชุมนุมในเย็นวันเดียวกันที่ข้างท าเนียบรัฐบาล โดยมีต ารวจทหารวางลวดหนามขวาง

ไว้ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใกล้ในจุดส าคัญ 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583238   

https://www.naewna.com/politic/583238
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วันที่ 26 มิถุนายน 2564 - 22:49 น.  
นักวิชาการชี้ผลโหวตร่างแก้รธน. มองไม่เห็นประโยชน์ในวาระ2-3 
 

 
 
นักวิชาการชี้ผลโหวตร่างแก้รธน. มองไม่เห็นประโยชน์ในวาระ2-3 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ดร.ปิยณัฐ สร้อยค า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวกรณีผลการประชุม
รัฐสภาเพื่ออภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มีเพียงร่างแก้ไขของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้โหวตรับหลักการ
เพียงร่างเดียวว่า รัฐสภาถูกท าให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยสมบูรณ์ เป็นรัฐสภาที่ไม่ยึด
โยงกับหลักการสากลที่ให้เสียงของประชาชนเป็นใหญ่ เหตุที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อพิจารณาร่างทั้ง 13 ฉบับ มีเพียง
ฉบับที่เสนอโดยปชป.ที่ผ่านเงื่อนไข ให้อ านาจกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปิดสวิตซ์ ยุติร่าง หรือกล่าวง่ายๆ ดับฝัน
กระบวนการสร้างและรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง 

“ผมเชื่อว่าการพูดคุยของรัฐสภาและการอภิปรายร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา แม้จะเห็นชอบใน
หลักการของที่มาของ ส.ส. ผ่านระบบการเลือกตั้ง 2 ใบทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อนั้น จะไม่น ามาสู่ความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการเมือง และมองไม่เห็นประโยชน์ของการประชุมในวาระที่ 2 และ 3 ในอนาคต เพราะ
หลักใหญ่ใจความที่เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นั้นไม่ถูกหยิบยกมาแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งในประเด็นที่มาและ
อ านาจของ ส.ว. ประเด็นสิทธิเสรีภาพ รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากภาคประชาชนหลายฉบับก็ไม่ถู กน ามาพิจารณา
หรือบรรจุด้วย การปิดประตูแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและเปิดโอกาสให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อร่าง
กฏหมายใหม่สูงสุดของประเทศไม่เกิดขึ้น จึงท าให้อนาคตการเมืองไทยเป็นอนาคตที่ไม่เห็นอนาคต เป็นประชาธิปไตยที่
ไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นรัฐธรรมนญูที่ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 

“ผมเชื่อว่าแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนคือการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นวาระที่ส าคัญของชาติผ่าน 
ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง สัดส่วนหลักต้องมาจากการเลือกตั้ง ส.ส.ร.ในระดับจังหวัด แต่ละจังหวัดอาจมีสมาชิกตาม
สัดส่วนประชากร ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละจังหวัดจะรวบรวมข้อคิดเห็นภายในพื้นที่ของตนเพื่อเป็นผู้แทน ส.ส.ร. ใน
ระดับชาติ ทั้งนี้อาจพิจารณาให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถให้ข้อมูลในเชิงความต้องการของพื้นที่ ความถูกต้องตามหลัก
วิชา สามารถสะท้อนบริบทของแต่ละกลุ่มทางสังคม แต่ทั้งนี้ต้องมีสัดส่วนน้อยกว่าสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งอย่างมี
นัยยะส าคัญ แม้การร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ส.ส.ร.อาจมีความซับซ้อน ใช้เวลายาวนาน ประเด็นมีความหลากหลาย แต่
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กระบวนการร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศที่เป็นธรรมจะช่วยป้องกันไม่ให้รัฐธรรมนูญกลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม” ดร.ปิยณัฐ กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2797600  
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 11:21 น.  

‘โจ้’ ไม่กังวลส.ว.เตรียมยื่นล้มแก้ รธน. เชื่อ แก้ รธน.ให้ ลต.โดยใช้บัตร 2 ใบ สามารถท าได้ 
 

 
 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มิถุนายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และ
รองหัวหน้าพรรคพท. แถลงถึงผลการลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  เพียงร่างเดียว ว่า 
เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ร่างของพรรคพท. มีการแก้ 8 มาตราที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีความสมบูรณ์ ทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้ง 
และเขตเลือกตั้ง ขณะที่ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการเสนอแก้เพียง 2 มาตรา คือมาตรา 83 และ 91 โดยให้
มีส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งปัญหาคือ มีส.ว.กลุ่มหนึ่งเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญล้ม
ไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยกมาตรา 86(4) ก าหนดว่ามี ส.ส. จ านวน 350 คน ตนจึงขอเรียนว่า เรื่องนี้เราต้อง
ช่วยกัน เพราะรัฐสภาได้มีเจตนารมย์ร่วมกันที่มีการรับร่างให้มีการแก้ไขตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปชป.เสนอ หากส.ว.
ใจกว้างรับร่างที่ 3 ของพรรคพท. ก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งร่างของพท. และปชป.มีหลักการเดียวกันเลย แต่ตนยังเชื่อว่า เรื่อง
น้ียังสามารถแก้ไขได้ในชั้น กมธ. เช่น ว่าให้ยกเว้นข้อความในมาตรา 86(4) เราต้องท าเรื่องนี้ให้ผ่านให้ได้ 
 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2797894  
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27 มิถุนายน 2564  

“เพื่อไทย”ชงงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญม.86-ผ่าทางตันแก้บัตรสองใบ 
 

 
 

 “เพื่อไทย”ชงงดเว้นใช้รัฐธรรมนูญม.86-ผ่าทางตันแก้บัตรสองใบ ไม่กังวล ส.ว. ยื่นล้มศาลรัฐธรรมนูญตีความ 

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคพท. แถลงถึงผลการลง
มติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพียงร่างเดียว ว่า เรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น ร่างของ
พรรคพท. มีการแก้ 8 มาตราที่เกี่ยวข้อง ท าให้มีความสมบูรณ์ ทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้ง ขณะที่ร่างของ
พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการเสนอแก้เพียง 2 มาตรา คือมาตรา 83 และ 91 โดยให้มีส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน 
และส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน 

ซึ่งปัญหาคือ มีส.ว.กลุ่มหนึ่งเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญล้มไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  โดยยกมาตรา 86(4) 
ก าหนดว่ามี ส.ส. จ านวน 350 คน ตนจึงขอเรียนว่า เรื่องนี้เราต้องช่วยกัน เพราะรัฐสภาได้มีเจตนารมย์ร่วมกันที่มีการ
รับร่างให้มีการแก้ไขตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ปชป.เสนอ 

“หากส.ว.ใจกว้างรับร่างที่ 3 ของพรรคพท. ก็จะไม่มีปัญหา ซึ่งร่างของพท. และปชป.มีหลักการเดียวกันเลย 
แต่ตนยังเชื่อว่า เรื่องนี้ยังสามารถแก้ไขได้ในชั้น กมธ. เช่น ว่าให้ยกเว้นข้อความในมาตรา 86(4) เราต้องท าเรื่องนี้ให้ผ่าน
ให้ได้” 
 

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945667  
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วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.37 น. 

‘องอาจ’เชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปชป.สมบูรณ์พอ เริ่มต้นนับหนึ่งประชาธิปไตย 
 

 
 

 ‘องอาจ’เชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปชป.สมบูรณ์พอ เริ่มต้นนับหนึ่งประชาธิปไตย 
27 มิถุนายน 2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง

ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนญูระบบบัตร 2 ใบ ซึ่งมีการวิจารณ์ว่าอาจยังไม่สมบูรณ์ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ 
เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนญูของพรรคมีความสมบูรณ์เพียงพอ และมีหลักการเหตุผลที่เสนอต่อรัฐสภาอย่างชัดเจน ส่วน
ที่บางฝ่ายกังวลว่าบางมาตราในรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแย้งกบัมาตรา 83 และมาตรา 91 ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ ก็
สามารถด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากพิจารณาผ่านรับหลักการ
จากที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาจนถงึขั้นด าเนินการแก้ไขรฐัธรรมนูญต่อไปไม่ได้ เชื่อว่า
คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากทุกฝ่ายจะสามารถแก้ไขใหส้อดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนญูที่ประชาธิปัตย์
เสนอได้ 

“พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 รา่งของพรรค เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนญูที่ใช้ระบบบัตร 2 ใบที่ผ่านขั้นรบัหลักการของรัฐสภามาแล้ว ประชาธิปัตย์ก็เสนอ
แก้ไขเพื่อประโยชน์ของประชาชนบนหลักการส าคัญ 3 ประการคือ 1.เพื่อสนับสนุนการใช้อ านาจอธิปไตยผ่านการ
เลือกตั้งเป็นอ านาจของประชาชนอย่างแท้จริง 2.ประชาชนสามารถแสดงออกถึงเจตจ านงของตนในการคัดกรองผู้แทน
เข้าสู่อ านาจ ไม่ต้องถูกมัดมือชกว่าต้องเลือก ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคจากบัตรใบเดียว แต่สามารถเลือก 
ส.ส.เขตและพรรคที่แยกกันจากบัตร 2 ใบ ท าให้ประชาชนมีทางเลือกตามเจตจ านงของตนได้มากขึ้นกว่าระบบบัตรใบ
เดียว 3.ท าใหป้ระชาชนสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพ ผ่านการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนญูบัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิ 
เสรีภาพ” นายองอาจ กล่าว 

นายองอาจ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ดี พรรคประชาธิปัตย์เสียดายอีก 5 รา่งไม่ผ่านการเห็นชอบรับหลักการของ
รัฐสภา เพราะอีก 5 ร่างก็ล้วนแล้วอยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประชาชน และท าให้
รัฐธรรมนญูไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สทิธิประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิการ
ถือครองที่ดินที่ดีกว่าเดิม และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
รวมถึงการสร้างกลไกให้การเลือกนายกรัฐมนตรียึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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“การที่สมาชิกรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงหนึ่งร่างของพรรคประชาธิปัตย ์ก็ถือเป็นการเริ่มต้นนับ
หนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนบนพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป” นายองอาจ 
กล่าว 
 

อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/583290  

  

https://www.naewna.com/politic/583290
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27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11:47 น. 

'องอาจ'ลั่นร่าง รธน.ฉบับปชป.สมบูรณ์เพียงพอ เดินหน้าประชาธิปไตยได้ 
 

 
 

27 มิ.ย.2564 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส.  พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญระบบบัตร 2 ใบ ซึ่งมีการวิจารณ์ว่าอาจยังไม่สมบูรณ์ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์  
เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคมีความสมบูรณ์เพียงพอ และมีหลักการเหตุผลที่เสนอต่อรัฐสภาอย่างชัดเจน 

ส่วนที่บางฝ่ายกังวลว่าบางมาตราในรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแย้งกับมาตรา 83 และมาตรา 91 ที่พรรคประชาธิปัตย์
เสนอ ก็สามารถด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากพิจารณาผ่านรับ
หลักการจากที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาจนถึงขั้นด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปไม่ได้ เชื่อว่า
คณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากทุกฝ่ายจะสามารถแก้ไขให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาธิปัตย์
เสนอได้ 

พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ร่างของพรรค เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ระบบบัตร 2 ใบที่ผ่านขั้นรับหลักการของรัฐสภามาแล้ว ประชาธิปัตย์ก็เสนอ
แก้ไขเพื่อประโยชน์ของประชาชนบนหลักการส าคัญ 3 ประการคือ 

1. เพื่อสนับสนุนการใช้อ านาจอธิปไตยผ่านการเลือกต้ังเป็นอ านาจของประชาชนอย่างแท้จริง 
2. ประชาชนสามารถแสดงออกถึงเจตจ านงของตนในการคัดกรองผู้แทนเข้าสู่อ านาจ ไม่ต้องถูกมัดมือชกว่าต้อง

เลือก ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคจากบัตรใบเดียว แต่สามารถเลือก ส.ส.เขตและพรรคที่แยกกันจากบัตร 
2 ใบ ท าให้ประชาชนมีทางเลือกตามเจตจ านงของตนได้มากขึ้นกว่าระบบบัตรใบเดียว 

3. ท าให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพ ผ่านการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิ 
เสรีภาพ 

อย่างไรก็ดี พรรคประชาธิปัตย์เสียดายอีก 5 ร่างไม่ผ่านการเห็นชอบรับหลักการของรัฐสภา เพราะอีก 5 ร่างก็
ล้วนแล้วอยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประชาชน  และท าให้รัฐธรรมนูญไทยเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น เช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิการถือครองที่ดินที่ดี
กว่าเดิม และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงการสร้าง
กลไกให้การเลือกนายกรัฐมนตรียึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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แต่การที่สมาชิกรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงหนึ่งร่างของพรรคประชาธิปัตย์  ก็ถือเป็นการเริ่มต้นนับ
หนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนบนพ้ืนฐานของการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/107766  
 
  

https://www.thaipost.net/main/detail/107766


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

27 

 

 
27 มิถุนายน 2564  

เช็คคะแนนเลือกตั้งย้อนหลัง20ปี บัตรสองใบ“พรรคทักษิณ”แลนด์สไลด์  
 

 
 

3 บก. เช็คคะแนนเลือกตั้งย้อนหลัง20ปี บัตรสองใบ“พรรคทักษิณ”แลนด์สไลด์ ชี้ “เพื่อไทย” เชี่ยวชาญเลือกตั้ง
บัตรสองใบมากที่สุด “พลังประชารัฐ” ได้เปรียบนโยบายรัฐ-กลไกรัฐ เชื่อคนเลิกเชียร์ลุงตู่ กลับมาเลือก 
“ประชาธิปัตย์”  

รายการ “เนชั่นสุดสัปดาห์กับ 3 บก.” ด าเนินรายการโดย นายสมชาย มีเสน นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร และ
นายบากบั่น บุญเลิศ ออกอากาศทางเนชั่นทีวีช่อง 22 ในเวลา 19.00 น. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ภายหลังรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้ง  ให้ใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ ยื่นร่างแก้ไขโดย
พรรคประชาธิปัตย์ ว่า หากใช้ระบบการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ 
จะได้ประโยชน์จากการใช้บัตรเลือกตั้งสองใบ แต่พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย และพรรคการเมือง
เล็ก จะเสียประโยชน์อย่างแน่นอน 

โดยพรรคการเมืองใหญ่มีโอกาสจะได้ ส.ส.เขต เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะก าหนดให้มี ส.ส.เขต 400 คน จากเดิม
ที่จะมี ส.ส.เขต 350 คน ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองใหญ่ก็มีโอกาสได้เพิ่มเช่นกัน เนื่องจากมีความนิยมของ
พรรคอยู่มาก ส่วนพรรคเล็กตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือพรรคก้าวไกล โดยการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 แม้จะได้ ส.ส.เขต 
น้อย แต่ได้ส.ส.บัญชีรายช่ือเยอะ เพราะทุกคะแนนน ามาค านวณ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

“หากกลับไปใช้บัตรสองใบ พรรคเพื่อไทยจะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาเขาประสบความส าเร็จกับ
การเลือกตั้งระบบบัตรสองใบมากที่สุด โดยนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยพูดผ่านคลับเฮ้าส์ว่า พรรคเพื่อ
ไทยเชี่ยวชาญที่สุดในการเลือกตั้งระบบบัตรสองใบ หากใช้บัตรสองใบเขามั่นใจว่าจะแลนด์สไลด์ แถมมีกลยุทธ์การหา
เสียงดีกว่าพรรคอื่น และความนิยมของพรรค ความนิยมเจ้าของพรรค ยังมีอยู่สูง ที่ส าคัญการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ 
ท าให้พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพ่ือไทย ได้รับคะแนนสูงมาตลอด” 

ขณะเดียวกันพรรคพลังประชารัฐ ภายหลังชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต มาตลอด มีความเช่ือมั่นว่าการท างาน
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคคนใหม่ ที่สามารถท าให้พรรคพลังประชารัฐคว้า
ชัยชนะมาทุกครั้ง นอกจากนี้นโยบายของโครงการรัฐจะเป็นตัวช่วยเสริมที่มีประสิทธิภาพ และมีความได้เปรียบในการ
ควบคุมกลไกรัฐ 
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ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ หากใช้บัตรสองใบ อาจจะพ้นจุดต่ า เพราะจะเป็นพรรคเดียวในพรรคการเมืองหลัก
ที่ยังเป็นสถาบันทางการเมือง หากเกิดแรงเหวี่ยงหรือเกิดการสั่งสอน คะแนนก็จะไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ ถ้าคนเลิก
เชียร์ลุงตู่ก็จะไม่ไปพรรคเพื่อไทย ไม่ไปพรรคก้าวไกล ไม่ไปพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอน จึงจะกลับมาเลือกพรรค
ประชาธิปัตย ์
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945665   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/945665
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26 มิ.ย. 2564 - 14:03 น.  
FootNote:คุณูปการ จตุพร ไทยไม่ทน กระชาก ลากตัว "มือที่สาม"  

 
แม้ว่าความจริงที่ทั้ง “ไทยไม่ทน” และ “ประชาชนคนไทย” ประสบในห้วงแห่งการเคลื่อนขบวนจากสะพานผ่านฟ้า
ลีลาศ จากตลาดนาง เลิ้งมิได้เป็นของใหม่ 
กระนั้น ท่วงท านองในการน า “ความจริง” ออกมาแผ่แบต่อสังคมก็ให้ “บทเรียน” อันมีค่าอย่างมหาศาล 
โดยเฉพาะเมื่อน าไปวางเรียงอยู่เคียงข้างกับบทเรียนของ “เยาวชนปลดแอก” ของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการ
ชุมนุม” ตลอด จนการออกโรงของ “รีเด็ม” ในห้วงหลัง 
นั่นก็คือ การช าแรกแทรกซึมเข้ามาของมวลชน “หัวร้อน” บางคน บางฝ่าย พยายามจะแสดงบทบาทเป็น “กองหน้า” 
และหัวหมู่ทะลวงฟัน เพื่อจุดประเด็นความแหลมคมต่อสถานการณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏที่ท้องสนามหลวง ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏที่หน้ากรมทหารราบที่ 1 แท้จริงแล้วเป็นบทบาท 
“จ าแลง” และเป็นการ “แฝงตัว” เข้ามา เพียงแต่ในยุคของ “เยาวชน” มิได้มีการป่าวร้อง เปิดโปง 
พอมาถึงยุคของ “ไทยไม่ทน” ประสานเข้ากับ “ประชาชนคนไทย” โฉมหน้าของ “มือที่ 3” เหล่านี้ก็ถูกประจานถ้วนหน้า 
ความน่าสนใจอย่างที่สุดตรงที่การแฝงตัวของ “มือที่ 3” มิได้เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติของพวกหัวรุนแรง หากแต่ผ่าน
กระบวนการจัด ตั้งมาอย่างเป็นระบบโดยกลไกอ านาจรัฐ 
หากมิได้มาจาก “ส านักงานต ารวจแห่งชาต”ิ ก็มาจากคนของหน่วยความมั่นคง “สีเขียว” 
ปรากฏการณ์ที่สอดรับกัน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเมื่ออยู่กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือเมื่อไปอยู่กับ “ไทยไม่ทน 
สามัคคีประชาชน เพ่ือประเทศไทย” ก็คือ มักส าแดงบทบาทเป็น “กองหน้า” 
เสนอแนะอะไรที่จะน าไปสู่ความรุนแรงและสร้างชนวนความ ขัดแย้งระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ให้มีความร้อนแรง
อย่างผิดปกติ จากนั้นก็แฝงตัวอย่างรวดเร็วไปอยู่แนวหลังของ “คฝ.” 
“ไทยไม่ทน” ท าให้ภาพแห่งความรุนแรงเด่นชัดว่ามาจากที่ใด 
จะแตกต่างก็เพียงแต่ “เยาวชน” คนรุ่นใหม่มิได้มีการเปิดโปงอย่างชนิดเปิดหน้าชน ตรงกันข้าม ไม่ว่า “ไทยไม่ทน” ไม่
ว่า “ประชาชนคนไทย” ฟาดไม่ยั้ง การเคลื่อนของ “ไทยไม่ทน” และ “ประชาชนคนไทย” จึงมีคุณ 
ความจัดเจนในทางการเคลื่อนไหวท าให้สามารถรู้เท่าทันกลเกมจากอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และไม่มีรอที่จะเปิดโปง โจมต ี
ทุกปลายหอกล้วนพุ่งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6475406  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6475406
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/FootNote-23.jpg
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วันที่ 26 มิถุนายน 2564 - 15:19 น.  
ปิดตาย รื้อรัฐธรรมนูญ ม.144 ม.185 ทุบช่อง ส.ส. กลืนงบประมาณ 
 

 
 

ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ประกาศถอยกลางที่ประชุมรัฐสภา ยอม “กลับล า” 
ภายหลังร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ 2 มาตรา คือ มาตรา 144 และมาตรา 185 

“หัวใจ” ของรัฐธรรมนูญปราบโกง 
ถูกโจมตีผู้คนการเมือง-นอกการเมืองตั้งแต่ในสภา จนถึงนอกสภาว่า ก าลัง “ลักหลับ” ไม่ต่างจาก “นิรโทษ

กรรมสุดซอย” สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ท าให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยังออกอาการล้อไปกับกระแสทักท้วง ดับ

ไฟตั้งแต่ต้นลม ไม่ปล่อยให้เป็นไวรัสการเมืองระบาด กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ส่งม้าเร็ว “อนุชา บูรพชัยศรี” โฆษก
รัฐบาลออกมาแจ้งข่าว กระตุกไปยัง “ไพบูลย”์ พรรคพลังประชารัฐและ ส.ว. 

“นายกฯทราบว่าจะมีการเสนอขอแก้ไข ม.144 และ ม.185 ดังนั้น ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประชาชนคน
หนึ่ง จึงไม่เห็นชอบกับการเสนอให้แก้ไขในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางตรงทางอ้อม” 

ที่สุดแล้ว “ไพบูลย์” ยอมถอย ยอมปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา 144 และมาตรา 185 ที่ผ่านวาระ 1 ไปก็ต้องเข้าสู่กรรมาธิการ ขึ้นกับกรรมาธิการจะเห็นอย่างไรกับร่าง
ที่ผ่านสภา ส่วนใหญ่ก็ต้องแก้ไขอยู่แล้ว 

ในมาตรา 144 มีเรื่องเกี่ยวข้องกับข้าราชการส านักงบประมาณ ที่โดนไปด้วย ส.ว.น่าจะเข้าใจ ส่วนมาตรา 185 
ส.ส.และ ส.ว.ก็คงเข้าใจว่าถ้าไปติดต่อราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนก็น่าจะท าได้  แต่ในรัฐธรรมนูญไม่เขียน พอไป
ติดต่อกระทรวงก็ถูกหาว่าก้าวก่ายข้าราชการ ดังนั้น ต้องเขียนให้ชัดเจน โดยเขียนต่อท้ายว่า “เว้นแต่เป็นการติดต่อที่จะ
ช่วยเหลือประชาชน” 

พลิกไส้ในเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา 144 ไม่ให้ ส.ส.- ส.ว.ซื้อขายงบประมาณ ระบุเพิ่มไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรว่า 
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“ป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอ แปรญัตติ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันมีผลให้ผู้นั้นมีส่วน ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะมิใช่หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” 

“…พฤติกรรมแห่งการกระท าส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นการด าเนินการอย่างครบวงจร โดยร่วมกันทั้งฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ประจ า” 

โทษของมาตรานี้คือ การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ ส.ส.และ ส.ว. และต้องชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย ที่
ได้น าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ คืน 

ส่วนถ้าเป็นคณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย เพราะมาตรา 185 ใน
รัฐธรรมนูญ 2560 ถูกเขียนขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้นักการเมือง ส.ส.และ ส.ว.แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

รวมไปถึงการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง-เงินเดือน หรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชกา 
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ต้องพ้นจากต าแหน่ง ส.ส.และ ส.ว. 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-698643   

https://www.prachachat.net/politics/news-698643
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26 มิถุนายน 2564 - 16:13 น. 

"ส.ว." หัก "พปชร." เงา "3 ป." ยืนทะมึน 
 

 
 

เบื้องลึก "ส.ว." หัก ส.ส.พลังประชารัฐ สัญญาณรอยร้าวภายในเครือข่าย 3 ป." คอลัมน์ .. ท่องยุทธภพ โดย .. 
ขุนน้ าหมึก  

ศึกแก้ไขรัฐธรรมนูญจบไปอีกยกหนึ่ง ทิ้งไว้ซึ่งรอยบาดหมางระหว่างพรรคพลังประชารัฐ กับสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) 

ไม่ต้องพูดปฏิกิริยาจากพรรคก้าวไกล และภาคประชาชนฝ่ายก้าวหน้า ที่เสนอยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อ
ปลายปีที่แล้ว ยกแรกถูก ส.ว.ตีตกมาแล้ว ยกที่สองก็เจอ ส.ว. คว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ส.ส.จ านวน 12 ฉบับ จาก
ทั้งหมด 13 ฉบับ ยิ่งเพ่ิมเชื้อไฟแห่งการต่อต้านระบอบประยทุธ ์

ดังนั้น กลุ่ม Re-Solution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ จึงเปิดแคมเปญ “ล้ม ส.ว. เดินหน้าสภาเดี่ยว” ปลุกผู้คนให้
มาลงช่ือรื้อระบอบประยุทธ์ เพิ่มเติมจาก 70,000 รายช่ือ 

 “ตราบใดที่ ส.ว. ลากตั้งทั้ง 250 คน ยังอยู่ในอ านาจอย่างสุขสบาย ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการ
เดินหน้าประชาธิปไตยของประเทศแบบน้ีไปเรื่อยๆ”  

ภาคประชาชน เดินหน้ารื้อ ส.ว. เดินหน้าสภาเด่ียว 
หันมาดูความขัดแย้งภายในฝ่ายเดียวกัน มีหลายมุมมอง บ้างว่าเป็นรอยร้าวในขั้วอ านาจ “3 ป.” บ้างว่าเป็น

ปฏิบัติการสั่งสอนนักเลือกตั้ง โดยฝีมือกลุ่มอดีตนายทหาร และข้าราชการ ที่อยู่บนสภาสูง 
‘ไพบูลย’์ เปลี่ยนไป 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 

29 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 144 
มาตรา 185 และมาตรา 270) เสนอโดย ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เบื้องต้นเหมือนจะ
นอนมา แต่ใครเล่าจะคิดว่า ไพบูลย์จะกลายเป็นกิ้งกือตกท่อ เพราะฝีมือ ส.ว. ที่เป็นเพ่ือนเก่า 
จุดแตกหักอยู่ที่การเสนอแก้ไขมาตรา 144,185 โดยตัดบทลงโทษรุนแรงต่อนักการเมืองและข้าราชการประจ าที่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน เรียกว่า เป็นการถอดปลั๊กรัฐธรรมนูญปราบโกง 

https://www.komchadluek.net/
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เล่ากันว่า ส.ว.ที่มาจากข้าราชการประจ า สมัยที่พวกเขาเป็นสมาชิก สนช. ต่างเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่
มีการบรรจุมาตรา 144 ให้ลงโทษ ส.ส., ส.ว. และกรรมาธิการที่แทรกแซงการแปรญัตติงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อม และมาตรา 185 ห้าม ส.ส., ส.ว. เข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายการท างานของข้าราชการ ส.ว.ส่วนใหญ่ ไม่ชอบ
พฤติกรรม “นักเลือกตั้ง” เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปล้วงลูกงบประมาณ ท าให้ข้าราชการประจ าอึด
อัดใจ อดีตนายทหารใหญ่ เพื่อนร่วมรุ่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงรวมหัวกันต่อต้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
แก้ไข ม.144 และ ม.185 พร้อมกับส่งสัญญาณไปถึงนายกรัฐมนตรี 

เย็นวันที่ 23 มิ.ย.2564 อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ออกมาให้ข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์” 
ยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะแก้ ม.144 และ ม.185 ที่เป็นหัวใจของการปราบทุจริตคอร์รัปชันในรัฐธรรมนูญ คืนวันเดียวกัน มี
การตรวจเช็คสัญญาณจากท าเนียบรัฐบาลอีกครั้ง เมื่อได้เสียงยืนยันว่า ไม่เห็นด้วย ส.ว.สายทหารเก่า ก็เดินหน้าหักพลัง
ประชารัฐ และผลก็ออกมาตามเสียงโหวตว่า ส.ว.คว่ า 12 ฉบับ เหลือไว้แค่ฉบับเดียว 

เพื่อไทยสาขา 2  
ก่อนถึงวันลงมติ ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ออกมาร้องขอให้ ส.ว.รับหลักการแก้ไข

วาระ 1 ไปก่อน และในชั้นกรรมาธิการ จะเสนอแก้ไข ม.144 และ ม.185 ให้คงหลักการเข้มข้นรัฐธรรมนูญปี 2560 ไว้
ตามเดิม ให้สบายใจได ้

ไพบูลย์ นิติตะวัน  
“ไพบูลย”์ เคยเป็น ส.ว.มาก่อน และเพ่ือน ส.ว.หลายสิบคนในสภาสูงวันนี้ ก็เคยอยู่ในกลุ่ม 40 ส.ว. แต่หลังจาก

ไพบูลย์ได้ย้ายเข้าไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ คงได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับ ส.ส.หรือนักเลือกตั้งรุ่นเก่า เกี่ยวกับ ม.144 
และ ม.185 ที่เข้มข้น จน ส.ส.ไปแตะงบฯ ของหน่วยงานราชการล าบาก ยกตัวอย่างกรณี ส.ส.ไปติดต่อหน่วยงานรัฐ 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนก็สุ่มเสี่ยงว่าเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงการท างานหน่วยราชการ ตาม ม.185 พูดกันตามจริง 
ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กว่าร้อยละ 60 ล้วนแต่เป็นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะระดับแกนน าพรรค ก็เคย
ท างานในรัฐบาลทักษิณมาแล้วทั้งน้ัน 

อย่างไรก็ดี ส.ส.พลังประชารัฐ กับ ส.ว. ต่างก็อยู่ใต้ร่มเงา “3 ป.” ซึ่งที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.ประวิตร 
ก็แบ่งบทกันเล่น คอยประคองทั้ง 2 ขั้ว ให้เดินไปแนวทางเดียวกัน   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/471902  
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26 มิถุนายน 2564 - 20:02 น. 

"ตู่" ย่ ารอยเดิม "เต้น" เกาะสามนิ้ว 

 
ม็อบไล่ประยุทธ์ วันที่ "ตู่" จุดไม่ติด "เต้น" รอแตะมือ "ธนาธร" คอลัมน์ .. ท่องยุทธภพ โดย .. ขุนน้ าหมึก  
ในที่สุด กลุ่มไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ตัดสินใจเกมยืดเยื้อ ขอใช้เวลา 3 เดือน ขับไล่

ประยุทธ์ ไม่เล่น “เกมกดดัน” แบบเดิมๆ เลี่ยงแตกหัก 
เย็นวันที่ 26 มิ.ย.2564 จตุพร พรหมพันธ์ ได้เดินเท้าเคลื่อนขบวนกลุ่มไทยไม่ทน จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถ.

ราชด าเนิน ไปท าเนียบรัฐบาล เพื่อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามนัดหมาย มีข้อน่าสังเกตว่า มวลชนที่เข้าร่วม
ครั้งที่ 2 ยังเป็นคนหน้าเดิมๆ กลุ่มนักศึกษารามค าเเหงเพื่อประชาธิปไตย แต่คนเสื้อแดงหายไปเยอะ โชคดีที่ “ไบรท์” 
ชินวัตร จันทร์กระจ่าง น ากลุ่มคนเสื้อแดงก้าวหน้า63 (เครือข่ายเสื้อแดง 4 ภาค) น าสมาชิกเข้ามาร่วมชุมนุมด้วย จึง
สร้างสีสันได้ระดับหน่ึง 

ด้านกลุ่มประชาชนคนไทย ของ “ทนายนกเขา” นิติธร ล้ าเหลือ เคลื่อนมาด้วยรถบรรทุกเครื่องเสียงคันเดียว 
และประกาศจะถอยออกจากแยกนางเลิ้ง ก่อนม็อบจตุพรจะมาถึง ส าหรับแผนการจัดม็อบของกลุ่มไทยไม่ทน “จตุพร” 
บอกว่า ภารกิจชุมนุมใหญ่ ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะชุมนุมอย่างต่อเนื่อง ภายใน 3 เดือนนี้   
จุดไม่ติด 

ว่ากันตามเกม จตุพร พรหมพันธุ์ จับมือ อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 
โหมโรง “ไล่ประยุทธ์” ตั้งแต่เดือน มี.ค.2564 โดยมีกลุ่มญาติวีรชนพฤษภาทมิฬ และ 30 องค์กรประชาธิปไตย ร่วมจัด
เสวนา "สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย"  

วันที่ 4 เม.ย.2564 “ตู่ จตุพร” นัดชุมนุม “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย” ที่ อนุสรณ์พฤษภา
ประชาธรรรม ถ.ราชด าเนิน ภายใต้  รหัส 4 4 4 ประยุทธ์ออกไป แต่ก็มีคนเสื้อแดงมาร่วมจ านวนหนึ่ง บังเอิญว่า มีโค
วิดระบาดรอบใหม่ จตุพรจึงยุติการชุมนุม และย้ายไปจัดเวทีปราศรัยออนไลน์ ภายในสตูดิโอพีซทีวี  ตอนที่จัดปราศรัย
ออนไลน์ ก็มีวิทยากรมาร่วมมากหน้าหลายตา ทั้งนักการเมืองระดับชาติ และนักเคลื่ อนไหวมวลชนทุกสี สร้างความ
คึกคักให้กับแกนน าไทยไม่ทนพอควร 

พลันที่ลงสู่ท้องถนน วันที่ 24 มิ.ย.2564 จตุพรก็เจอสถานการณ์ “ม็อบจุดไม่ติด” อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ 
รวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด ความจริงที่เจ็บปวดของจตุพรคือ การพาดหัวข่าวว่า “ม็อบจุดไม่ติด” ต่างจากยคุสมัยที่
เขาเป็นแกนน า นปช.ยุคแดงทั้งแผ่นดิน  เหนืออื่นใด วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน 

https://www.komchadluek.net/
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และไทกร พลสุวรรณ เลขาธิการแนวร่วมอีสานกู้ชาติ ก็ไม่ใช่แกนน าที่มีมวลชนเป็นของตัวเอง แม้กระทั่งคณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) และองค์กรประชาธิปไตยทั้งหลาย ก็มีลักษณะมีแต่ “หัว” กับ “ชื่อ” ไม่มีมวลชน
เช่นกัน 

จตุพร รุกก้าวถอยก้าว รอเป็นพระเอก 
ช่วงสองสามวันมานี้ “เต้น” ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จะถูกเชิญไปร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “ม็อบ 24 มิถุนา” ประหนึ่ง

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการชุมนุม ขณะที่สหายร่วมรบอย่าง “ตู่ จตุพร” ยังหน้าด าคร่ าเครียดอยู่กับการลงท้องถนน ดังที่
รู้กัน “เต้น” พร้อมกับธิดา ถาวรเศรษฐ์ และเหวง โตจิราการ ยังเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับม็อบราษฎร และม็อบ
สามนิ้ว 

“อรุณรุ่งของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว เยาวชนคนรุ่นใหม่ ท าให้เพดานแห่งความกลัวแตก จนท้องฟ้า
สว่างไสว”  

ล่าสุด เต้นโพสต์เฟซบุ๊ควิเคราะห์สถานการณ์การเมือง หลังศึกแก้รัฐธรรมนูญ  “ผลการลงมติแก้รัฐธรรมนูญ
วาระแรกที่เพิ่งผ่านไป สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายเรื่อง เช่น การจับมือข้ามขั้วฝ่ายค้านกับรัฐบาล ความไม่
เป็นเอกภาพของฝ่ายค้าน และการเหยียบตาปลากันของพลังประชารัฐกับ ส.ว.ลากตั้ง” 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/471925  
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27 มิ.ย. 2564 - 00:01 น.  
ผ่าทางตันแก้ม.256-ยกร่างรธน.ใหม่  

 
รัฐสภาโหวตคว่ า 12 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ทั้งที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ , 3 พรรคร่วมรัฐบาล 

และฝ่ายค้าน มีเพียงร่างเดียวที่เกี่ยวข้องกับระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบของพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ผ่าน 
หากแต่เป้าหมายของฝ่ายค้านคือยกร่างฉบับใหม่จึงต้องโฟกัสไปที่ร่างแก้ไขมาตรา 256 การตั้งส.ส.รของพรรค

เพื่อไทยที่ถูกแขวนไว ้
แต่ร่างดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ หรือมีหนทางอื่นใดในการผลักดันเพื่อยกร่างฉบับใหม่  
มีความเห็นจากนักวิชาการและกลุ่มการเมืองที่เกาะติดและขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว 

ยุทธพรอิสรชัย 

รัฐศาสตร์ มสธ.  
การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ง่าย มีปัจจัยเกี่ยวข้อง 4-5 ประการ 1.การด ารงคงอยู่ของ ส.ว. เป็นสภา

ถ่วงดุลกับ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการแก้มาตรา 256 ส.ว.ชี้ได้เลย เห็นชัดจากการลงมติร่าง 13 ฉบับ
ที่เพิ่งผ่านไป ถ้าส.ว.เห็นชอบกับร่างใดร่างนั้นก็มีโอกาสผ่าน 

2. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตีกรอบว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับต้องท าประชามติก่อน ก่อให้เกิดความ
ซับซ้อนและมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร และประธานสภาก็ไม่บรรจุวาระแก้ไขมาตรา  256 เพราะอ้างขัดค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น แม้จะมีกฎหมายประชามติแต่สุดท้ายถ้าศาลธรรมนูญยังไม่ชัดเจนว่าต้องท าประชามติ
ตอนไหนก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง 

3.พลังทางสังคมยังไม่มากเพียงพอ เมื่อสังคมแบ่งขั้วทางการเมืองพลังผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญหรือร่าง
ใหม่ทั้งฉบับอาจเป็นเรื่องยาก อย่างการโหวตปิดสวิตช์ส.ว.มาตรา 272 ปลายปีที่แล้วส.ว.ลงมติปิดสวิตช์ตัวเองกว่า 50 
คน แต่ครั้งนี้มีเพียง 15 คน 

4.อ านาจรัฐแทรกแซงกระบวนการในการสร้างประชาธิปไตยของไทยอยู่ตลอด 
และ 5.แม้พ.ร.บ.ประชามติจะผ่านสภา แต่มาตรา 9 ระบุช่องทางขอท าประชามติยังต้องขอครม. เป็นเงื่อนไข

อ านวยให้ฝ่ายบริหารยังได้เปรียบ จึงเป็นปัญหามาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยส่วนหนึง่ 
เมื่อพ.ร.บ.ประชามติจะขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไม่ได้ ดังนั้นพ.ร.บ.ที่ผ่านสภาต้องก ากับไว้ว่าหากเสนอร่างโดย

ประชาชนหรือใคร ต้องผ่านความเห็นชอบจากครม. เท่ากับ ครม.จะก ากับการท าประชามติได้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย 
ยังมีเรื่องเทคนิค อาทิ บทบาทส.ว. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หรือกลไกตามรัฐธรรมนูญ 2560 ล้วนแต่สร้าง

สภาวะประชาธิปไตยที่ถูกควบคุม ถูกก ากับ เป็นอุปสรรคต่อการแก้มาตรา 256  

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/06/AAA-14.jpg
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อย่างไรก็ตาม หนทางจะเสนอร่างโดยภาคประชาชนก็ยังพอมีอยู่ ไม่ถึงขั้นไม่มีช่องทางเลย ให้ประชาชน
เข้าชื่อ 5 หมื่นรายชื่อเสนอแก้ทั้งฉบับเข้าไปพร้อมกับผลักดันให้มีการท าประชามติทางนี้จะมีพลังและมีน้ าหนักและ
สะท้อนถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 

ถ้าฝากความหวังเฉพาะคนที่อยู่ในสภาอาจไม่เพียงพอดูตัวอย่าง 13 ร่าง สุดท้ายร่างที่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องของ
พรรคการเมืองและนักการเมืองเป็นหลัก คือบัตรเลือกตั้ง 2 ใบไม่ได้สง่ผลอะไรต่อสังคมและประชาชนหรือการแก้ปัญหา
การเมือง 

และกลายเป็นว่าร่างที่ผ่านเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแทบจะไม่มีรายละเอียดอะไรถ้ามีรายละเอียดเยอะ
อย่างร่างเพ่ือไทยหรือพลังประชารัฐก็จะถูกคัดค้านเพราะไม่สามารถแสวงหาจุดร่วมของคนในสภาได้ 

ช่องทางเสนอ 5 หมื่นชื่อ จึงสะท้อนถึงเจตจ านงประชาชนและเป็นพลังขับเคลื่อนได้ดีกว่า ส่วนร่างของ
ฝ่ายค้านที่ถูกแขวนไว้ก็ปล่อยไว้ เพราะยังไม่รู้ว่าประธานสภาจะวินิจฉัยอย่างไร 

การแขวนร่างนี้ด้วยเหตุผลเพราะขัดรัฐธรรมนูญนั้นไม่ค่อยมีน้ าหนัก อ านาจนิติบัญญัติแยกกับอ านาจตุลาการ 
บริหาร เป็นอ านาจส าคัญที่สุดใน 3 อ านาจเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงเจตจ านงประชาชนได้ดี
ที่สุด 

และยิ่งภายใต้ค าวินิจฉัยที่ไม่ชัดเจนของศาลรัฐธรรมนูญฝ่ายนิติบัญญัติต้องเป็นผู้วางหลักไม่ใช่ให้ศาลเป็นผู้วาง
หลักถ้าให้ศาลวางจะกลายเป็นตุลาการภิวัฒน์ดังนั้นฝ่ายนิติบัญญัติต้องแสดงบทบาทอ านาจน าตรงนี้ในฐานะตัวแทน
ประชาชน 

ข้อสังเกตการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่เกิดในรัฐบาลนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะจะครบวาระปี  2566 และมี
โอกาสที่สูงที่จะไม่ครบวาระ ขณะที่กลไกรัฐธรรมนูญ2560 เทคนิควิธีทางการเมืองและกระบวนการ ต้องใช้เวลาอย่าง
เร็วที่สุดคอื 8 เดือน ถึง 1 ปี 

และส.ว.คือตัวแปรส าคัญที่จะท าให้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้หรือไม่ 
พริษฐ์วัชรสินธุ 

แกนน ากลุ่ม Re-Solution 

เหตุผลที่ถูกหยิบยกมาใช้สกัดก้ันไม่ให้เสนอแก้ไขมาตรา 256 เพื่อน าไปสู่การตั้งส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ เกิดขึ้นมาเมื่อเดือนมี.ค.64 ที่น าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นข้ออ้างว่าต้องจัดท าประชามติก่อนเสนอ
ร่างแก้ไข 

เรื่องนี้เราก็มองต่างว่า ถ้าไปอ่านค าวินิจฉัยดีๆ แล้วจะทราบว่าสามารถท าได้ เพียงแต่ต้องมีการจัดท าประชามติ
ก่อนการเลือกตั้งส.ส.ร. ซึ่งตามกระบวนการพอเสนอผ่านวาระ 3 ไปแล้วก็ต้องท าประชามติอยู่ด ี

หากยึดการตีความของรัฐสภาที่ไม่บรรจุญัตติแก้ไขมาตรา 256 แนวทางคือ เมื่อกฎหมายประชามติผ่านแล้ว
เมื่อ 22 มิ.ย. ต่อไปก็ต้องเรียกร้องให้จัดท าประชามติให้เร็วที่สุด ซึ่งอ านาจการจัดท ามีหลายทาง ที่ชัดเจนที่สุดคืออ านาจ
ของครม.ที่จะจัดท าประชามติได ้

สิ่งส าคัญคือเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยประกาศแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วน ที่ต้อง
ท าประชามติอย่างเร่งด่วนว่าประชาชนต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ 
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เมื่อได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนผ่านประชามติจะได้จัดตั้งส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อมาร่าง
ฉบับใหม่ จุดยืนของกลุ่มเราคือ ส.ส.ร.ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรมาจากการเลือกตั้งทุกคน และต้องมี
อ านาจแก้ไขทุกหมวดทุกมาตรา 

ส่วนแนวทางของบางพรรคที่พยายามจ ากัดการแก้ไข หมวด 1 หมวด 2 นั้นนอกจากจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยท ากัน
มาก่อนในประเทศไทย ยังจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตทั้งในเชิงกฎหมาย และยังเป็นการปิดกั้นข้อเสนอที่ส าคัญ
บางส่วนของผู้ชุมนุม 

ส าหรับการรอเสนอร่างภาคประชาชนจะเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ไขมาตรานี้หรือไม่นั้น ต้องบอกว่าเป็นการ
ท างานคู่ขนาน ร่างแก้ไขของกลุ่มเราเป็นการแก้ไขรายมาตรา ฉะนั้นจะไม่แตะประเด็นมาตรา 256  

ที่เราเสนอร่างเข้าไปนั้นเพราะมองว่าอาจต้องใช้เวลาในการร่างใหม่ ฉะนั้นในระยะเวลา 1-2 ปี ระหว่างทาง เรา
ต้องเอาระบอบประยุทธ์ที่ใช้ในการสืบทอดอ านาจนั้นออกไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นส.ว. การแก้ที่มาขององค์กรอิสระ หรือ
การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ฉะนั้นแล้วร่างของเราจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เป็นการแก้รายมาตราเพื่อเอา
อุปสรรคระหว่างทางออกไปก่อน แต่การร่างใหม่ต้องคู่ขนาน พ.ร.บ. ประชามติผ่านมาแล้วต้องรีบเรียกร้องให้มีการท า
ประชามติเร็วที่สุดเพื่อให้มาร่างฉบับใหม่ 

การแก้มาตรา 256 ให้เกิดได้จริงนั้น การจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มี 2 ช่องทางคือ ช่องทางที่หนึ่งที่ถูก
ปัดตกไปคือการ ยื่นแก้ไขมาตรา 256 ให้ผ่านวาระ 1-3 พอผ่านวาระ 3 แล้วด้วยกลไกของรัฐสภาก็จะมีการท า
ประชามติโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นแนวที่ตรงไปตรงมา และควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่มี .ค.64 แล้วแต่ฝั่ง
ของรัฐบาลตีความว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เลยให้ปัดตกไป 

อีกช่องทางหนึ่งคือ อาศัยพ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งก็ผ่านมาแล้ว เพื่อให้มีการจัดท าประชามติแล้วถามประชาชนว่า
เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นแล้วก็มี 2 ลู่ทางที่จะท าได ้

เหตุผลที่รัฐสภาไม่บรรจุญัตติร่างแก้ไขมาตรา 256 ได้นั้น มองว่าเป็นการตีความค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกินเลย เพราะการเสนอร่างแก้มาตรา 256 จริงๆ ไม่ใช่เฉพาะรอบนี้ที่พรรคเพื่อไทยเสนอแล้วปัดตก ครั้งที่แล้วที่ค้าง
ในวาระ 3 ก็เช่นกัน ซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่ต้องปัดตกร่างดังกล่าวช่วงมี.ค. เพราะถ้าให้ผ่านมาวาระ3 อย่างไรแล้วก็ต้องมี
การท าประชามติอยู่ดี แต่สิ่งที่จะท าให้รวดเร็วและไม่มีข้อครหาคือการรีบท าประชามติ 

ช่องทางแรกแม้จะท าได้แต่ที่ผ่านมาก็ตัน เพราะผู้มีอ านาจให้บรรจุหรือไม่เขามองต่าง ฉะนั้นถ้าจะไม่วิ่ง
หนทางเดิมก็ต้องมาอาศัยอ านาจในการจัดท าประชามติ 
อนุสรณ์อุณโณ 

คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 

ถ้าจะแก้มาตรา 256 เพื่อจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะติดทั้ง 2 ด่าน คือของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ว่าต้องไปท าประชามติ และด่านของส.ว. ดูแล้วอย่างไรก็ไม่ผ่าน 

ฉะนั้น หากต้องการเขียนรัฐธรรมนญูใหม่ส่วนตัวเห็นว่าควรเลือกช่องทางที่ปรับเข้ากับ 2 เงื่อนไขคือเง่ือนไขทาง
กฎหมายคือค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับเงื่อนไขทางสังคมคือความพร้อมหรือความต้องการของสังคมที่อยากให้
เขียนฉบับใหม่ 
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คิดว่าทางออกคือการท าประชามติ เนื่องจากวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ผ่านแล้ว
ถึงแม้จะมีข้อจ ากัด เช่น รณรงค์โนโหวตไม่ได้ ได้แต่โหวตโน อย่างน้อยที่สุดก็พอที่จะเป็นเครื่องมือในการใช้ออกเสียง
ประชามติ มีความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 

และถ้าหากว่าทั้งในสภาและนอกสภา มีการกดดันให้มีการยื่นญัตติให้ออกเสียงประชามติว่าประชาชนอยาก
ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน แล้วอยากจะให้เขียนฉบับใหม่ โดยที่ ส.ว.มาจากการเลือกตั้งหรือไม่คิดว่าเป็นการเปิด
มิติใหม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ 

เพราะที่เกิดขึ้นในสภาตอนนี้ก็คล้ายกับฉบับเดิม ภายใต้เงื่อนไขเดิม คนเดิมๆ ไม่ไปไหน จาก  13 ร่างมี
เพียงแต่การแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้ง ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเท่านั้นเอง 

ไม่มีนัยยะอะไรหรือประโยชน์อะไรมากนักกับประชาชน ทั้งที่ปีที่ผ่านมา มีความพยายามเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และ 1 ใน 3 ข้อเรียกร้องเรื่องคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ 

หากถามว่าการเสนอร่างของภาคประชาชนเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ไขมาตรา 256 นี้หรือไม่ มาตรานี้จะไป
ชนกับด่านส.ว. แม้การชุมนุมครั้งที่แล้วกระแสประชาชนจะขึ้นสูงอย่างไร ส.ว.ก็ไม่ให้ผ่านเมื่อเทียบกับตอนนี้แรงกดดัน
นอกสภาน้อยกว่าก่อนหน้านั้นมากโอกาสที่จะผ่านก็ยิ่งน้อยมาก 

อย่างการรวบรวมรายชื่อจะเห็นได้ว่าครั้งที่แล้วใช้เวลาค่อนข้างจะเร็ว เนื่องจากอยู่ในช่วงกระแสการชุมนุมสูง 
ไม่นานก็ได้หลักแสน แต่ตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน และตัวเลขยังไม่ถึงที่ต้องการน าไปยื่น โดยไม่นับรวมส่วนที่อยู่ใน
แคมเปญ 10 ล้านรายช่ือ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าทั้งในสภาและภาคประชาชนหันมาให้ความส าคัญ เปิดแนวทางใหม่ในการที่จะได้รัฐธรรมนูญ 
โดยไม่ต้องไปตกลงกันแบบเก่า จะไม่เจอด่านส.ว. 

ถ้าดูความพร้อมแง่ของเครื่องมือทางกฎหมาย รวมไปถึงในกระแสสังคมเพื่อน าไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็
น่าจะเปิดทางให้มีการแก้ไขได้ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ตนเป็นประธานก็เคลื่อนไหว
เรียกร้องสิ่งนี้ตามล าดับ ก่อนหน้าที่มองไม่เห็นโอกาส หรือเง่ือนไขทางกฎหมาย  

กระทั่งล่าสุดที่ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีเงื่อนไขทางกฎหมายที่ให้เป็นไปได้รวมกับสังคมต้องการเขียน
รัฐธรรมนูญใหม่เพราะมีโพลถามความเห็นประชาชนส่วนใหญ่อยากให้เขียนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

เมื่อตอนนี้มีเครื่องมือทางกฎหมาย รวมถึงกระแสสังคมส่วนหนึ่งก็พร้อมที่จะแสดงตัว ถ้าจะช่วยคลี่คลาย
ปัญหาประเทศได้โดยที่ทุกคนมีส่วนตั้งแต่ต้นคือ แสดงความเห็นกันทั้งหมด ถ้าทุกคนเห็นชอบก็เดินหน้าไปเลย 
 
อ้างองิ : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6474598  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6474598


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

40 

 

 
 

อาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 

ดราม่าการเมืองวังวนอ านาจ เกมลุยไฟโรดแม็พเปิดประเทศ 
ทั้งหมดทั้งมวลถือเป็น “มหากาพย์ดราม่าทางการเมือง” ที่ประชาชนจับตาดูอยู่ การเล่นเกมการเมืองที่มุ่งรักษาอ านาจ
เพียงอย่างเดียว แม้จะท าให้อ านาจในสภาของรัฐบาลมั่นคง แต่ในทางกลับกันจะลดความเชื่อถือในการเมืองไทย  

 
 

ผ่านไปแล้วส าหรับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ ของรัฐสภา โดยมีเพียงร่างเดียว ที่ผ่านด่านรับ
หลักการวาระแรกไปได้ ด้วยคะแนน 552 ต่อ 24  งดออกเสียง 130 โดยเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรค
ประชาธิปัตย์ โดยที่มีสาระส าคัญอยู่ที่ การแก้ไขระบบการเลือกตั้ง ให้ใช้บัตร 2 ใบ โดยมี ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 เขต 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ 100 คน พร้อมทั้งแก้ไขเรื่องการค านวณสัดส่วนของผู้สมัครบัญชีรายช่ือ 

จากบริบทเกมการเมืองในสภาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นเพียงฉากหนึ่ง
ของ “ดราม่าทางการเมือง” เท่านั้น เพราะถึงแม้การแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะถูกตั้งโจทย์มาจากพื้นฐานที่ทุกพรรค
การเมือง มีความพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการแก้ไขโครงสร้างอ านาจการเมือง โดยตีโจทย์ปัญหาทางการเมืองออกมา
ตรงกันว่าแรงฉุดรั้งประชาธิปไตยของไทย คือ “หลุมด าของ ส.ว.” แต่สุดท้ายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตั้งโจทย์ปิดสวิตซ์ 
ส.ว.ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน 

มิหน าซ้ ายังกลายเป็นการเปิดช่องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้ง โดยกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบ
รัฐธรรมนูญ 2540 ที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยมีสัดส่วน ส.ส.แบบแข่งเขต 400 คน  และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ก็จะ
ยิ่งเป็นการ “เสริมแกร่งนั่งร้านอ านาจ” ให้กับ “บิ๊กตู่” มากยิ่งขึ้น เพราะการเลือกตั้งภายใต้ระบบดังกล่าว จะมีพรรคที่
ได้ประโยชน์แบบจริงๆจังๆ เพียง 2 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐ และเมื่อมาถึงกระบวนการเลือก
นายกฯที่ 250 ส.ว.ยังมีอ านาจโหวต พรรคพลังประชารัฐ ก็จะได้ประโยชน์จาการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไปเต็มๆ 

ดังนั้นสุดท้ายแล้วอ านาจทางการเมือง ก็ยังคงอยู่ในก ามือของ “3 ป.” และพร้อมที่จะพา “บิ๊กตู่” พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม อยู่ในต าแหน่งนายกฯกันแบบยาวๆ ต่อท่ออ านาจอยู่ต่ออีกสมัย 
ด้วยฐานบัลลังก์ส าคัญคือ 250 ส.ว. ที่พร้อมจะยกมือชูจั๊กแร้ โหวตหนุน “บิ๊กตู”่ นั่งต าแหน่งนายกฯอีกครั้ง 

ซึ่งก็สอดรับกับการเดินเกมของพรรคพลังประชารัฐ โดย “เลขาธิการพรรคป้ายแดง” ธรรมนัส พรหมเผ่า 
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  ที่มั่นอกมั่นใจชูแผนน าพาพรรคพลังประชารัฐสู่เส้นชัยในการเลือกตั้ง แบบไม่แคร์
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาพลักษณ์ที่ถูกสังคมตั้งค าถาม 
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เพราะหากพูดถึงฝีไม้ลายมือ “ธรรมนัส” ถือได้ว่าไม่เป็นสองรองใครในเรื่องการเดินเกมประสานได้ทุกขั้ว เอา
อยู่ทุกกลุ่ม แถมยังสยบ ส.ส. หลายพรรคได้อย่างว่าง่าย และพร้อมที่จะเรียกใช้งานมาเป็น “งูเห่า” ในสภาเมื่อต้องการ
โหวตผ่านวาระส าคัญ อย่างที่เคยเห็นกันมาแล้วหลายครั้ง 

แต่ครั้งนี้ที่น่าจับตามองยิ่งขึ้นคือกระแสข่าวลือ ที่แว่วดังมาว่า “ธรรมนัส” มีการต่อท่อ เปิดดีลทางการเมืองกับ 
“โทนี่ วู๊ดซัม” ทักษิณ ชินวัตร เอาไว้อย่างแนบแน่นเรียบร้อยแล้ว ท่ามกลางข่าวลือว่ามีความเป็นไปได้ที่ในอนาคต
อาจจะเห็นภาพ พรรคพลังประชารัฐ อาจจับมือจูบปากกับ พรรคเพื่อไทย เพื่อให้สามารถครองบัลลังก์อ านาจทาง
การเมืองต่อไปได้อย่างมั่นคง 

ทั้งนี้หากข่าวลือทางการเมืองทั้ง 2 เรื่องเป็นจริง ก็จะเท่ากับว่าเป็นการควบรวม “ระบอบประยุทธ์” เข้ากับ 
“ระบอบทักษิณ” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่เรื่องดังกล่าวคงจะเกิดขึ้นได้ไม่ง่าย! ท่ามกลางบริบททาง
การเมืองในสภาและนอกสภาเวลาน้ี 

โดยเฉพาะการเมืองนอกสภา ที่ถึงแม้โจทย์ร้อนแก้รัฐธรรมนูญในสภาหลายเรื่องจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน แต่อาจจะ
กลายเป็น “สะเก็ดไฟ” ที่กระเด็นออกมานอกสภา และยังคงคุกรุ่นเพื่อรอเวลาปะทุ ส่งผ่านความร้อนแรงออกมานอก
สภา เพิ่มอุณหภูมิทางการเมืองให้ร้อนระอุขึ้นอีกระรอก ซึ่งจะเห็นได้จากในขณะนี้เริ่มมีการ “อุ่นเครื่องเกมนอกสภา” 
ให้ได้เห็นกันบ้างแล้ว จากการปักหมุดหมายชุมนุมในวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ถือฤกษ์วันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 89 ปี ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมลงถนนกันอีกครั้ง 

 แต่เกมการเมืองนอกสภา ในครั้งนี้ อาจจะเกิดปรากฎการณ์ “ลับ ลวง พราง” ขึ้นไม่ต่างจากเกมในสภา เพราะ
กลุ่มก้อนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน “รัฐบาลบิ๊กตู่” ในขณะนี้มีอยู่หลักๆ ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ “กลุ่มเยาวชน” และ 
“กลุ่มการเมือง” 

โดย “กลุ่มเยาวชน” หรือ “กลุ่มราษฎร” ที่เคลื่อนไหวต่อยอดจากการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ ภายใต้แกนน า
ตัวจี๊ดทั้ง "เพนกวิน" พริษฐ์ ชิวารักษ์  “รุ้ง”ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล “ไมค์”ภาณุพงศ์ จาดนอก “ไผ่”จตุภัทร์ บุญภัทร
รักษา โดยทิศทางการเคลื่อนไหวยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับพรรคก้าวไกล และยังคงยึดจุดยืนเป้าหมายทะลุเพดาน
ดังเดิม 

ในขณะที่ “กลุ่มการเมือง” ที่รวมตัวฟอร์มทีมขึ้นมาจากกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีต ทั้ง “กลุ่มไทยไม่
ทน” ที่น าโดย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. หรือ “กลุ่มประชาชนคนไทย” ที่น าขบวนโดย นายนิติธร ล้ าเหลือ 
อดีตแกนน า คปท. และ กปปส. ที่มีการวางกรอบการเคลื่อนไหวคล้ายๆ กัน โดยมีการปักหมุดคนพุ่งเป้าที่ “บิ๊กตู่” และ
รัฐบาล เท่านั้น ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของกลุ่มการเมืองเหล่านี้ ยังถูกมองแบบระแคะระคาย ไม่ค่อยสนิทใจ และยัง
ไม่รู้ว่าจะมี “เกมลับลวงพราง” ซ่อนอยู่หรือไม่ 

เมื่อการเมืองนอกสภาถูกขับเคลื่อนโดยคนหลายกุล่ม ต่างเป้าหมาย แต่เดินบนไทม์ไลน์เวลาห้วงเดียวกัน 
บทสรุปจะออกมาแบบไหนยังเป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูกันต่อไป 

สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวล ถือเป็น “มหากาพย์ดราม่าทางการเมือง” ที่ประชาชนจับตาดูอยู่ การเล่นเกม
การเมืองที่มุ่งรักษาอ านาจเพียงอย่างเดียว แม้จะท าให้อ านาจในสภาของรัฐบาลมั่นคง แต่ในทางกลับกันจะยิ่งลดความ
เชื่อถือในการเมืองไทยในสายตาของประชาชน 
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นอกจากดราม่าทางการเมืองที่ร้อนฉ่าแล้ว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังคงเป็นไปอย่างหนัก
หน่วง ทั้งตัวเลขผู้ติดเช้ือรายวันที่ยังมีจ านวนที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจ านวนผู้เสียชีวิตที่ประชาชนต้องมานั่งลุ้นยอดนิว
ไฮกันแบบรายวัน ขณะที่การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเองก็เกิดดราม่า จากการจัดสรรวัคซีนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง
ที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงถูกเลื่อนฉดีวัคซีน จนกลายเป็นการตอกย้ าความเหลื่อมล้ าในสังคมให้เห็นได้ชัด 

จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาการจัดการวัคซีนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย “โรดแม็พ
เปิดประเทศ” ภายใน 120 วันตามที่ “บิ๊กตู่” ประกาศขายฝันไว้ ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามบอกว่าการเปิดประเทศจะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากคนไทยทุกคนไม่ร่วมมือกัน พาชาติให้พ้นวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ แต่สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือการท างาน
ของรัฐบาลทั้งในภาพรวมการบริหารจัดการปัญหาโควิด และการบริหารจัดการปัญหาทางการเมืองหลังจากนี้ จะท าให้
ประชาชนเกิดความเช่ือถือศรัทธาได้หรือไม่ 

เพราะอย่าลืมว่า “โรดแม็พเปิดประเทศ” ของรัฐบาลในรอบนี้ มีเดิมพันที่สูง เพราะหากดันทุรังเดินหน้าเปิด
ประเทศท่ามกลางความไม่พร้อมในการรับมือสถานการ์โควิด และขาดความเชื่อมั่นจากประชาชน อาจจะกลายเป็นการ
ซ้ าเติมวิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้ย่ าแย่ลงไปอีก และอาจจะท าลายความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 
และเมื่อผสมรวมกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยหั่นจีดีพีของไทยใน
ปีนี้เหลือ 1.8 % ซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมตามแนวโน้มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับลดลง และอุปสงค์ในประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกที่สาม 

หากผลกระทบจากการเปิดประเทศ ผสมรวมกับวิกฤติเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม ถึงจุดนั้นวิกฤติเศรษฐกิจอาจหนัก
หนาสาหัสกว่าที่เป็นอยู่หลายเท่า และคนที่จะต้องก้มหน้ารับกรรมจากเดิมพันราคาแพงในครั้งนี้ ก็คงหนีไม่พ้น
ประชาชน 

สุดท้ายแล้วสิ่งที่ “รัฐบาล” ควรจะต้องให้ความส าคัญมากกว่าการกระชับอ านาจในสภา ก็คือการสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชน และจัดการกับสถานการณ์โควิดอย่างที่ประชาชนคาดหวังเสียที 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/852601  
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วันที่ 27 มิถุนายน 2564 - 10:27 น.  
หน้า 3 วิเคราะห์ : ไฮไลต์ แก้ รธน. วุฒิสภา ล้ม 12 ร่าง ตีตกฉบับ พปชร. 
 

 
 
หน้า 3 วิเคราะห์ : ไฮไลต์ แก้ รธน. วุฒิสภา ล้ม 12 ร่าง ตีตกฉบับ พปชร. 
ผลลงมติรัฐสภาในการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 1 ครั้งล่าสุด 
จากจ านวน 13 ร่างที่มีพรรคพลังประชารัฐ พรรคฝ่ายค้าน และ 3 พรรคร่วมรัฐบาลเสนอ 
มีเพียง 1 ร่างที่ผ่านมาการพิจารณารับหลักการ 
นั่นคือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีเนื้อหาแก้ไขให้กลับมาใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 
ใบหนึ่ง เลือก ส.ส.เขต จ านวน 400 เขต 
ใบหนึ่ง เลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 
ที่ประชุมมีมติรับหลักการ 552 คะแนน แบ่งเป็น ส.ส. 342 คะแนน ส.ว. 210 คะแนน 
ไม่รับหลักการ 24 คะแนน งดออกเสียง 130 คะแนน 
ส่วนร่างอื่นๆ อีก 12 ร่างไม่ผ่านการพิจารณา 
ในจ านวนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านวาระ 1 ของรัฐสภานี้ มีสาเหตุมาจาก ส.ว.ลงคะแนนสนับสนุนไม่ถึง 1 ใน 3 ของ
จ านวน ส.ว.ที่มีอยู ่
นั่นคือ ส.ว.โหวตสนับสนุนน้อยกว่า 84 เสียง 
ทั้งนี้หากมองเฉพาะการโหวตให้ผ่านกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ พบว่าขณะนี้ รัฐสภามีสมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ 733 คน 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือจ านวน 367 เสียง 
พบว่าหลายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
หรือได้เสียงสนับสนุนเกินกว่า 367 เสียง 
ได้แก่ ร่างที่ 2 : พรรคเพื่อไทย แก้ไขให้เพิ่มสิทธิขั้นพื้นฐาน มีมติรับหลักการ 399 คะแนน ร่างที่ 3 : พรรคเพื่อไทย 
เสนอให้เปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ มีมติรับหลักการ 376 คะแนน ร่างที่ 4 : พรรคเพื่อไทย เสนอเปลี่ยนแปลง
ที่มานายกรัฐมนตร ีมีมติรับหลักการ 455 คะแนน 
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ร่างที่ 6 : พรรคภูมิใจไทย เสนอปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมติรับหลักการ 454 คะแนน ร่างที่ 7 : พรรคภูมิใจ
ไทย เสนอเรื่องรายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมติรับหลักการ 476 คะแนน 
ร่างที่ 8 : พรรคประชาธิปัตย์ ให้เพิ่มสิทธิขั้นพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมติรับหลักการ 469 คะแนน 
ร่างที่ 9 : พรรคประชาธิปัตย์-ตัดอ านาจ ส.ว.แก้รัฐธรรมนูญ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมติรับหลักการ 415 
คะแนน 
ร่างที่ 10 : พรรคประชาธิปัตย์ ให้แก้การตรวจสอบ ป.ป.ช. ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมติรับหลักการ 431 
คะแนน ร่างที่ 11 : พรรคประชาธิปัตย์ เสนอปรับที่มานายกรัฐมนตรี ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีมติรับ
หลักการ 461 คะแนน 
และร่างที่ 12 : พรรคประชาธิปัตย์-กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มติรับหลักการ 457 
คะแนน 
ส่วนรางที่ 1 : พรรคพลังประชารัฐ เสนอแก้ไข 5 ประเด็น 13 มาตรา มติรับหลักการ 334 คะแนน และร่างที่ 5 : 
พรรคเพื่อไทย-รื้อมรดกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มติรับหลักการ 327 คะแนน ได้รับเสียงสนับสนุนต่ ากว่ากึ่ง
หนึ่ง 
การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มีข้อน่าสังเกต คือ ปฏิกิริยาของวุฒิสภาต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลัง
ประชารัฐ หรือร่างที ่1 ที่เสนอโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
สาเหตุที่วุฒิสภาไม่รับร่างเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐเสนอแก้ไขให้เลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ และเสนอแก้ไขให้ปลดล็อก
ข้อห้าม ส.ส.มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ และการแต่งตั้งของฝ่ายบริหาร 
คือ แก้ไข มาตรา 144 และ มาตรา 185 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 
วุฒิสภามองว่า การปลดล็อกดังกล่าวขัดต่อหลักการ “รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง” 
ดังนั้น เมื่อร่างที่ 1 ไปผูกโยงการเลือกต้ังด้วยบัตร 2 ใบกับการแก้ไข ม.144 และ ม.185 เข้าด้วยกัน 
ผลที่เกิดขึ้นคือ ส.ว. ไม่โหวตให ้
ปฏิกิริยาของวุฒิสภาต่อร่างที่ 1 ท าให้นายไพบูลย์มีปฏิกิริยาตอบโต้ 
จากเดิมที่จะไม่อภิปรายสรุป เปลี่ยนเป็นขออภิปรายสรุปเพื่อแสดงเจตนารมณ์ 
เนื้อหาการอภิปรายสรุปจับใจความได้ว่า เคือง ส.ว. 
นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเชิงลึกเพื่อตอบโต้ปฏิกิริยาของ ส.ว. ด้วยการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องการตัด
อ านาจ ส.ว.ทิ้ง 
แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติให้การแก้ไขต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. 1 ใน 3 ของจ านวน ส.ว.ที่มีอยู ่
ดังนั้น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ ส.ว.ไม่สนับสนุน ย่อมไม่ผ่านการพิจารณา 
ร่างที่ 1 ของพรรคพลังประชารัฐจึงร่วง 
ควันหลงจากแนวปะทะที่รัฐสภาในวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้คือรอยร้าวระหว่าง ส.ส. กับ ส.ว. 
โดยเฉพาะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่มาจากการเลือกต้ัง กับวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง 
นอกจากนี้ยังมีข้อค าถามถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาโหวตรับหลักการ 
เนื่องจากร่างที่ 13 เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเพียง 2 มาตรา 
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หนึ่ง แก้ไข มาตรา 83 ให้ ส.ส.มีจ านวน 500 คน ระบบเขต 400 คน ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน จากปัจจุบันที่ ส.ส.
เขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ 150 คน 
หนึ่ง มาตรา 91 ยกเลิกวิธีการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของรัฐธรรมนูญ 2560 กลับไปใช้วิธีการค านวณที่สอดคล้องกับ
รูปแบบบัตร 2 ใบ 
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เกี่ยวเนื่องกับจ านวน ส.ส. และการเลือกตั้งมีมาตราอื่นๆ เกี่ยวข้อง
ด้วย 
กลายเป็นข้อสงสัยว่า หากแก้ไข 2 มาตรานี้ แล้วมาตราอื่นๆ จะท าอย่างไร 
จะเดินหน้า หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือร้องถามศาลรัฐธรรมนูญ 
การผ่านร่างที่ 13 ดังกล่าวจึงไม่แน่ว่าจะได้ส าเร็จ 
เมื่อมองสถานการณ์โดยรวมที่ประเทศยังดิ้นไม่หลุดจากบ่วงโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดประมาณการจีดีพีลงไปต่ ากว่า 2 เปอร์เซ็นต ์
ยิ่งมองเห็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มิได้มีเพียงนักเรียนนิสิตนักศึกษา หากแต่กลุ่มพลังมวลชนในอดีตทั้งเหลืองทั้ง
แดงเริ่มมีทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ขับไล่รัฐบาล 
ยิ่งมองเห็นรอยร้าวภายในพรรคพลังประชารัฐ รอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล และล่าสุดคือรอยร้าวระหว่าง ส.ส.กับ 
ส.ว. 
ยิ่งมองเห็นความเปราะบางของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ความเปราะบางที่พร้อมท าให้รัฐบาลพังพาบลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ 
สถานการณ์เช่นนี้ ประมาทไม่ได้ เพราะอะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
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