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ข่าวประจ าวันที่ 24 สงิหาคม 2564 
 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. ที่ เรื่อง 

1 69/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 สยามรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศผลเลือก "นายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล" 8 

2 INN ออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 9 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ยื่น กกต. บี้พรรคสีส้ม แจกบัตรตรวจโควิดชื่อพรรค ร่วมกับหมอชนบท 10 

2 มติชนออนไลน์ ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. สอบ ‘ก้าวไกล’ แสวงหาประโยชน์-แทรกแซง
เจ้าหน้าที่รัฐ 

12 

3 ส านกัข่าวไทยออนไลน์ ร้อง กกต. สอบก้าวไกลแจกบัตรตรวจโควิด 13 
4 MGR ออนไลน์ “พ่ีศรี” ร้อง กกต.สอบ “ก้าวไกล” แจกบัตรตรวจโควิด-19 ร่วมกับ 

“หมอชนบท” ชี้เข้าข่ายขัด รธน. 
14 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ “ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบปม “ก้าวไกล” แจกบัตรตรวจโควิด-19 
ร่วมกับหมอชนบท 

15 

6 คมชัดลึกออนไลน์ ศรีสุวรรณจี้ กกต. เอาผิดพรรคสีส้มสมคบ "หมอชนบท" แจกบตัรคิวตรวจ
โควิด-19 

16 

7 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

เรืองไกร ร้อง กกต. “ยุบพรรคก้าวไกล” อภิปรายงบส่วนราชการในพระองค์ 18 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

8 INN ออนไลน์ “เรืองไกร” ยื่น กกต. ส่งศาล รธน. ยุบก้าวไกล 20 

9 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “เรืองไกร” ร้อง กกต. ยุบก้าวไกล 22 
10 MGR ออนไลน์ “เรืองไกร” ยื่นยุบก้าวไกล อภิปราย-เผยแพร่งบราชการในพระองค์ 

เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง 
23 

11 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เรืองไกร' ร้อง กกต. ยุบพรรคก้าวไกล 24 

12 แนวหน้าออนไลน์ ‘เรืองไกร’ ยื่น ‘กกต.’ ยุบพรรคก้าวไกล ส่อเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง 
ในระบอบ ปชต. 

25 

13 สยามรัฐออนไลน์ "เรืองไกร" จ่อร้อง กกต. ให้ยื่นยุบ "พรรคก้าวไกล" อภิปราย  
"งบฯส่วนพระองค์" ส่อขัด รธน. 

26 

14 เนชั่นออนไลน์ ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. สอบ เต้ พระราม 7 ท้านายกฯต่อย  
ชี้ขัดจริยธรรมร้ายแรง 

27 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ “วิรัช” มั่นใจแก้ รธน. เสร็จทันใช้เลือกตั้งครั้งหน้า 29 

16 เดลินิวส์ออนไลน์ “วันชัย” ผวาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ “พท.” กลับมาเกิด 30 

17 เดลินิวส์ออนไลน์ “ส.ว. สมชาย” ฟันธงหลังโหวต รธน.วาระ3 มีผู้ยื่นศาลตีความแน่ 
100 เปอร์เซ็นต์ 

32 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ จับตา “ภท.” ประกาศจุดยืนแก้ รธน. 24 ส.ค.นี้ ขู่ใครลงมติอาจเจอ 
“ถอดถอน-ด าเนินคดี” 

33 

19 เดลินิวส์ออนไลน์ “ดิเรกฤทธิ์” ปัดข่าว “สภาสูง”ฟังสัญญาณ “บิ๊กตู่” โหวตแก้ รธน. 34 
20 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เช็คท่าที 'ส.ว.' ยังเสียงแตก แก้ รธน. ระบบเลือกตั้ง เกินหลักการ 35 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ แถลงการณ์'ไทยสร้างไทย 'ชี้' แก้ รธน.' บัตร2ใบ สืบทอดอ านาจ 
'ประยุทธ์' 

37 

22 ไทยโพสต์ออนไลน์ อดีตเด็ก ปพชร. เตือน 'ลุงตู่' ปล่อยแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ระวัง 
'ทักษิณ' จะกลับมา 

39 

23 ไทยโพสต์ออนไลน์ จับตาเกมแก้ รธน. 'ไพบูลย์' เผยถกด่วนเช้านี้! ไม่เก่ียวภูมิใจไทยขู่คว่ า 40 

24 มติชนออนไลน์ ‘ชวน’ เผยยังไม่มีการเสนอตัด 2 ประเด็นในร่างแก้ไข รธน.  41 

25 สยามรัฐออนไลน์ มติ กมธ. แก้ รธน. เสนอถอน 4 มาตรา คงม.83-86- 91 เกี่ยวข้อง
บัตร 2 ใบ ชี้ลดปัญหา-ข้อถกเถียง 

42 
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 

26 สยามรัฐออนไลน์ “ก้าวไกล” ปัดขวางแก้ รธน. ยันหนุนใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
แต่ค้านแบบจัดสรรปันส่วนผสมกลายพันธุ์ 

43 

27 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พรเพชร' เผยยังไม่ฟันธง ส.ว. โหตวาระ 3 44 

28 เดลินิวส์ออนไลน์ “เรืองไกร” เผยไขก๊อกงานสภาฯ ยันยังเป็นสมาชิก พปชร. คาด ต.ค. 
เปิดจ๊อบใหม่ 

45 

29 มติชนออนไลน์ ‘วิโรจน’์ โต้ ก้าวไกลไม่รู้เรื่อง แจกบัตรโควิดคิวสีส้ม เตือน  
‘ศรีสุวรรณ’ หยุดอคติป้ายสี 

46 

30 มติชนออนไลน์ ‘ชัยธวัช’ มอง ‘เรืองไกร’ ชง กกต. ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค แค่เกม
การเมือง ‘กลุ่มอ านาจเก่า’ 

48 

31 มติชนออนไลน์ ‘สุภา’ เผย ตอนนี้ก าลังตรวจสอบเพ่ิมอีก ปมเสียบบัตรแทนกัน 49 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ แก้ รธน. “พรรคก้าวไกล” เสี่ยงสูง พรรคใหญ่ยึดบัตร 2 ใบ 50 

2 ข่าวสดออนไลน์ ยุทธศาสตร์ ใหญ่ โทนี่ วู้ดซั่มดัน "เพื่อไทย" เป็น "ความหวัง" 53 
3 ข่าวสดออนไลน์ 'ทวี' วิเคราะห์ตรงๆ แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 2 ยันจะไม่ท าให้ประชาชน

ผิดหวัง 
54 

4 สยามรัฐออนไลน์ "ก้าวไกล" ดิ้น สู้ ฟัด ! 58 
5 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ส่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง ส.ส. บัตร 2 ใบ 60 

6 เดลินิวส์ออนไลน์ เกมแก้ รธน. บนรอยร้าวฝ่ายค้าน 63 
7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เดิมพันเก้าอ้ี ‘เฮ้ง สุชาติ’ โควตาองครักษ์ ‘ประยุทธ์’ 65 

8 มติชนออนไลน์ ลุ้นร่างแก้ไข รธน. ฉบับ กมธ. ดันบัตรเลือกตั้ง 2 ใบฉลุย ? 67 
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23 สิงหาคม 2564 20:20 น.   
กกต. ประกาศผลเลือก "นายกเทศมนตรี-สมาชิกสภาเทศบาล" 
 

 
 

วันที่ 23 ส.ค.4 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274082  
  

https://siamrath.co.th/n/274082
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210823/5345249ea2c2b15272c099d8f55e42a9220db6a8e572d949b3ca01646d3cbea4.jpg?itok=BxvEPVjb
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210823/b3e61b2e1aa1bb94af7ded6b9d1e50a7ad5dd24b95024488dbc1b86fc03938e0.jpg?itok=uGxgf_qP
https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210823/248ec652e64a8673f0d5a48e870a3f9e4e79f641248c419c19e10f65666ddefe.jpg?itok=nIcyLVZA
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23 สิงหาคม 2021 - 21:06 
กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

 
 

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง 2 จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง จัดให้เลือกตั้งใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
กรณี นายวิทยา ศุภศิริโภคา นายกเทศมนตรีต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ้น

จากต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ กรณี นายใกล้รุ่ง มากกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง เขตเลือกตั้ง
ที่ ๒ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 
1.นายกเทศมนตรีต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายปรีชา บุญมีก  า  
2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลิง เขตเลือกตั้งที่  2 อ าเภอเมืองก าแพงเพชรจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่  
นายกฤษณะ จันทร์แดง 
 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/politics/news_174151/   

https://www.innnews.co.th/news/politics/news_174151/
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23 ส.ค. 2564 เวลา 11:30 น. 
ยื่น กกต. บี้พรรคสีส้ม แจกบัตรตรวจโควิดชื่อพรรค ร่วมกับหมอชนบท 
 

 
 

ศรีสุวรรณยื่น กกต.บี้พรรคก้าวไกล แจกบัตรตรวจโควิดชื่อพรรค อ้างท างานร่วมกับหมอชนบท อาจเข้าข่าย
ความผิดตามรธน.60 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องให้ไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกล กรณีไปร่วมกิจกรรมกับ
ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ที่ได้ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก
ต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพ้ืนที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร แต่กลับปรากฏว่ามีการจัดท าบัตรคิวสี
ส้มที่ปรากฏชื่อพรรค ถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของพรรคและแซกแทรงการท างานของข้าราชการหรือไม่ 

โครงการดังกล่าว เป็นการตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนต่างๆ โดยใช้ชุดตรวจแบบเร่งด่วน 
หรือ Antigen Test Kits ที่สามารถรู้ผลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบเชื้อก็จะแยกกักและรักษาตัวที่บ้าน ด้วยการท า  Home 
Isolation แต่หากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยไม่เอ้ือให้กักตัวได้ ก็ให้ท าการกักกันในชุมชน หรือ Community Isolation ซึ่งที่
ผ่านมาผลการด าเนินการเป็นไปด้วยดี จนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อตกค้างตามบ้านและในชุมชนลดลง เป็นที่ชื่นชมของ
สาธารณชนทั่วไป 

แต่ทว่ากลับมีภาพปรากฎในลักษณะที่ประชาชนสงสัยและถูกน ามาแชร์กันมากในโลกออนไลน์ คือ ปรากฎว่ามี
บางพรรคการเมืองเข้าไปใช้ชื่อของพรรคว่าท างานร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท หรือเป็นผู้ที่น าแพทย์มาตรวจหาผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ให้กับชาวบ้านเอง อาทิ การลงพ้ืนที่ตรวจโควิดใน "ชุมชนพหลโยธิน 24" ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 
ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีภาพบัตรคิวสีส้มที่แจกให้กับชาวบ้านที่มาเข้าคิวรอตรวจ ได้เขียนข้อความด้านบนว่า "หมอชนบท
ร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24" แนบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิว
นั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย  
  กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบท เพ่ือ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพ้ืนที่ท างานของชมรมแพทย์ชนบท
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ร่วมกับ สปสช. นั้นเป็นข้าราชการ และอาจถือได้ว่าแพทย์ต่างๆเหล่านั้นใช้เวลาราชการไปท าภารกิจช่วยเหลือพรรค
การเมือง ใช่หรือไม ่ 

การกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใน ม.
184 และ ม.185 หรือไม่ ซึ่งบัญญัติห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแซกแซงการปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ประจ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ พรป.พรรคการเมือง 2560 ม.28 ก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมือง
ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของ
พรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษถึงข้ันยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม ม.92(3) 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้น าความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ 
กกต.ในวันนี้ให้ด าเนินการไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกลและหมอชนบท ว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/492907  
  

https://www.thansettakij.com/politics/492907
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 12:07 น. 
‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต. สอบ ‘ก้าวไกล’ แสวงหาประโยชน์-แทรกแซงเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นค าร้องต่อ กกต.เพ่ือขอให้ด าเนินการไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกล 
กรณี ไปร่ ว มกิ จกร รมกับชมรมแพทย์ ชนบทร่ ว มกั บส านั ก งานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งช าติ  สปสช . )  
ที่ได้ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 พ้ืนที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร 
แต่กลับปรากฏว่ามีการจัดท าบัตรคิวสีส้มที่ปรากฏชื่อพรรค ถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของพรรคและแทรกแซง
การท างานของข้าราชการหรือไม่ เนื่องจากมีภาพปรากฏลักษณะที่ประชาชนสงสัยและถูกน ามาแชร์กันมากในโลก
ออนไลน์ ว่ามีบางพรรคการเมืองเข้าไปใช้ชื่อของพรรคว่าท างานร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท หรือเป็นผู้ที่น าแพทย์มา
ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวบ้านเอง อาทิ การลงพ้ืนที่ตรวจโควิดใน “ชุมชนพหลโยธิน 24” ใจกลางกรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีภาพบัตรคิวสีส้มที่แจกให้กับชาวบ้านที่มาเข้าคิวรอตรวจ ได้เขียนข้อความ
ด้านบนว่า “หมอชนบทร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24” แนบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหา
เชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย 

“กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบท เพ่ือ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพ้ืนที่ท างานของชมรมแพทย์ชนบท
ร่วมกับ สปสช.นั้นเป็นข้าราชการ และอาจถือได้ว่าแพทย์ต่างๆ เหล่านั้นใช้เวลาราชการไปท าภารกิจช่วยเหลือพรรค
การเมืองหรือไม”่ 

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การกระท าดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ใน มาตรา 184 และมาตรา 185 หรือไม่ ซึ่งบัญญัติห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่าย หรือ
แทรกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 
มาตรา 28 ก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอม หรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็น
การควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษ
ถึงข้ันยุบพรรคการเมืองนั้น ตามมาตรา 92 (3) 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2900356  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/QQ0009.jpg
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23/08/2564 12:08 
ร้อง กกต. สอบก้าวไกลแจกบัตรตรวจโควิด 
 

 
 
ส านักงานกกต. 23 ส.ค.-“ศรีสุวรรณ” ร้องกกต.สอบพรรคก้าวไกล แจกบัตรตรวจโควิด-19 ร่วมกับหมอชนบท 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นหนังสือขอให้ กกต.
ตรวจสอบหลังปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ระดม
ทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด -19 ในพ้ืนที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่มีการแชร์ข้อมูลกันในโลกออนไลน์ว่ามีพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซงและแอบอ้าง
การท างานของชมรมแพทย์ชนบท ว่าเป็นความร่วมมือกับพรรค อย่างเช่นการลงพ้ืนที่ตรวจโควิดในชุมชนพหลโยธิน 24 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมมีภาพบัตรคิวสีส้ม เขียนข้อความด้านบนว่า หมอชนบทร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแล
ชุมชนพหลโยธิน 24 แนบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของ
ชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการท างานของ
ชมรมแพทย์ชนบท เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพ้ืนที่ท างานของชมรม
แพทย์ชนบทร่วมกับสปสช. นั้นเป็นข้าราชการ จะถือเป็นการใช้เวลาราชการไปท าภารกิจช่วยเหลือพรรคการเมืองด้วย
หรือไม่ การกระท าดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ในมาตรา 
184 และมาตรา 185 หรือไม่ ที่ห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่
ประจ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 ก าหนดห้ามพรรคการเมือง
ยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรม
ของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม ม.
92(3).-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-763997   

https://tna.mcot.net/politics-763997
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23 ส.ค. 2564 13:33    
“พี่ศรี” ร้อง กกต.สอบ “ก้าวไกล” แจกบัตรตรวจโควิด-19 ร่วมกับ “หมอชนบท” ชี้เข้าข่ายขัด รธน. 
 

 
 
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบ “พรรคก้าวไกล” แจกบัตร
ตรวจโควิด-19 ร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท ชี้เข้าข่ายขัด รธน.- กม.พรรคการเมือง 

วันนี้ (23 ส.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ กกต.
ขอให้ตรวจสอบ หลัง ชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระดมทีมบุคลากร
ทางการแพทย์จ ากต่ า งจั งหวั ด  มาช่ วยตรวจ เชิ ง รุ กหา เชื้ อ โควิ ด -19 ใน พ้ืนที่ ชุ มชนกรุ ง เทพมหานคร  
เมื่อเดือน ก.ค. 64 ที่ผ่านมา แล้ว มีพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซง และแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบท ว่า 
เป็นความร่วมมือกับพรรค อย่างเช่น การลงพ้ืนที่ตรวจโควิดในชุมชนพหลโยธิน 24 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.มีภาพ
บัตรคิวสีส้ม เขียนข้อความด้านบนว่า หมอชนบท ร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24 แนบอยู่กับเอกสาร
ประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย 

กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก ว่า เป็นการแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบท เพ่ือ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพ้ืนที่ท า งานของชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับ 
สปสช. นั้น เป็นข้าราชการ จะถือเป็นการใช้เวลาราชการไปท าภารกิจช่วยเหลือพรรคการเมืองด้วยหรือไม่ การกระท า
ดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในมาตรา 184 และ มาตรา 185 ที่
ห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจ าของหน่วยงานภาครัฐ 
ประกอบกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 ที่ก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใด
อันท าให้บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษถึงข้ันยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม ม.92(3) 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000082981  
 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9640000082981
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23 สิงหาคม 2564 15:13 น. 
“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต. สอบปม “ก้าวไกล” แจกบัตรตรวจโควิด-19 ร่วมกับหมอชนบท 
“ศรีสุวรรณ” ร้อง กกต.สอบปม "ก้าวไกล" แจกบัตรตรวจโควิด-19 ร่วมกับหมอชนบท ชี้เข้าข่ายขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์-ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  เดินทางมายื่นหนังสือของให้ กกต.ตรวจสอบหลังปรากฏเป็นการทั่วไปว่า ชมรมแพทย์
ชนบทร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มา
ช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในพ้ืนที่ชุมชนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่มีการแชร์
ข้อมูลกันในโลกออนไลน์ ว่ามีพรรคการเมืองเข้าไปแทรกแซง และแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบท  ว่าเป็น
ความร่วมมือกับพรรค อย่างเช่นการลงพ้ืนที่ตรวจโควิดในชุมชนพหลโยธิน 24 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมมีภาพ
บัตรคิวสีส้ม เขียนข้อความด้านบนว่า หมอชนบทร่วมมือกับพรรคก้าวไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24 แนบอยู่กับเอกสาร
ประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโลโก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย 

กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบท เพ่ือ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพ้ืนที่ท างานของชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับ 
สปสช. นั้นเป็นข้าราชการ  จะถือเป็นการใช้เวลาราชการไปท าภารกิจช่วยเหลือพรรคการเมืองด้วยหรือไม่ การกระท า
ดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใน มาตรา 184 และ 
มาตรา 185 หรือไม ่ที่ห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ประจ าของ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 28 ก าหนด
ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็นการควบคุม 
ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมีโทษถึงขั้นยุบ
พรรคการเมืองนั้น ตาม มาตรา 92(3). 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/191366/   

https://www.dailynews.co.th/news/191366/
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23 ส.ค. 2564 
ศรีสุวรรณจี้ กกต. เอาผิดพรรคสีส้มสมคบ "หมอชนบท" แจกบัตรคิวตรวจโควิด-19 
 

 
 

สาวไส้ เละ ศรีสุวรรณ ยื่นหนังสือร้อง  กกต.สอบพรรคก้ าวไกลใช้อ านาจทางการเ มือง แทรกแซง  
"แพทย์ชนบท" โหนกระแสแจกบัตรตรวจโควิด-19 

การเคลื่อนไหวของ"กลุ่มแพทย์ชนบท" ที่ออกมาคัดค้านองค์การเภสัชกรรม หรืออภ. ในการจัดซื้อ เครื่องตรวจ
โควิดหรือ ATK  8.5 ล้านชุด โดยมีการออกแถลงการณ์คัดค้านการจัดซื้อ ATK จากจีนว่าไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับท า
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนมติครม. ให้จัดซื้อ ATK ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก 
WHO  เท่านั้น  
  ความพยายามของกลุ่มแพทย์ชนบท ก าลังสร้างข้อเคลือบแคลงสงสัยหลายประการ เนื่องจากก่อนหน้านี้ กลุ่ม
แพทย์ชนบท  ภายใต้การน าของ  สุภัทร ฮาสุ วรรณกิจ  ประธานชมรมแพทย์ชนบท  ก็ถูก  พญ.อรพรรณ์   
เมธาดิลกกุล นายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สพอท.) ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความ
ผิดปกติ ของทีมแพทย์ชนบทและ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การออกมาคัดค้านครั้งนี้ มีประโยชน์
แอบแฝงอะไรหรือไม่ 

เนื่องจากก่อนหน้านี้ มีการตรวจสอบพบเทปเสียง การสนทนาของตัวแทนแพทย์ชนบทกับ ผอ.องค์การเภสัช
กรรม ให้จัดซื้อ ATK ตามที่แพทย์ชนบทต้องการเท่านั้น  ท าให้นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.โรงพยาบาลสิชล ในฐานะที่
ปรึกษา ชมรมแพทย์ชนบทแจ้งความด าเนินคดี ผอ.องค์การเภสัชกรรม ที่น าเทปเสียงมาเผยแพร่  

ขณะเดียวกัน  ในการเคลื่อนไหวของแพทย์ชนบทที่มาตรวจคัดกรองผู้ป่วยในกทม. พบว่ามีการสอดใส้บัตรคิว
ด้วยการอ้างชื่อพรรคก้าวไกลให้การสนับสนุน   

https://www.komchadluek.net/news/475668
https://www.gpo.or.th/
https://www.komchadluek.net/news/scoop/478668
https://www.komchadluek.net/news/scoop/478668
https://www.facebook.com/supathasuwannakit/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.cannhealth.org/content/2455/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://www.cannhealth.org/content/2455/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.nhso.go.th/
https://www.nhso.go.th/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www2.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=91
https://www2.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=91
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
http://sichon-hospital.com/index.php/welcome/activity?actid=64
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www2.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=91
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

17 

 

ล่าสุด  นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า  ได้เดินทางมายื่นค า
ร้องให้ไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกลกรณีไปร่วมกิจกรรมกับชมรมแพทย์ชนบทร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หรือสปสช. ที่ได้ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัด มาช่วยตรวจเชิงรุกหาเชื้อ โควิด-19 ในพ้ืนที่
ชุมชนกรุงเทพมหานคร แต่กลับปรากฏว่ามีการจัดท าบัตรคิวสีส้มที่ปรากฏชื่อพรรค ถือว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์
ของพรรคและแซกแทรงการท างานของข้าราชการหรือไม่ 

โครงการดังกล่าว เป็นการตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนต่างๆ โดยใช้ชุดตรวจแบบเร่งด่วน หรือ 
Antigen Test Kits ที่สามารถรู้ผลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบเชื้อก็จะแยกกักและรักษาตัวที่บ้าน ด้วยการท า Home 
Isolation แต่หากสภาพบ้านที่อยู่อาศัยไม่เอ้ือให้กักตัวได้ ก็ให้ท าการกักกันในชุมชน หรือ Community Isolation ซึ่งที่
ผ่านมาผลการด าเนินการเป็นไปด้วยดี จนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อตกค้างตามบ้านและในชุมชนลดลง เป็นที่ชื่นชมของ
สาธารณชนทั่วไป 

แต่ทว่ากลับมีภาพปรากฎในลักษณะที่ประชาชนสงสัยและถูกน ามาแชร์กันมากในโลกออนไลน์ คือ ปรากฎว่ามี
บางพรรคการเมืองเข้าไปใช้ชื่อของพรรคว่าท างานร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท หรือเป็นผู้ที่น าแพทย์มาตรวจหาผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ให้กับชาวบ้านเอง 
  อาทิ การลงพ้ืนที่ตรวจโควิดใน "ชุมชนพหลโยธิน 24" ใจกลางกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่า
มีภาพบัตรคิวสีส้มที่แจกให้กับชาวบ้านที่มาเข้าคิวรอตรวจ ได้เขียนข้อความด้านบนว่า "หมอชนบทร่วมมือกับพรรคก้าว
ไกล ดูแลชุมชนพหลโยธิน 24" แนบอยู่กับเอกสารประกอบการตรวจหาเชื้อ ซึ่งแม็กติดกับบัตรคิวนั้น เป็นเอกสารที่มีโล
โก้ของชมรมแพทย์ชนบทอยู่ด้านบนด้วย  

กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่า เป็นการแอบอ้างการท างานของชมรมแพทย์ชนบทเพ่ือ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองดังกล่าวหรือไม่ เพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพ้ืนที่ท างานของชมรมแพทย์ชนบท
ร่วมกับ สปสช. นั้นเป็นข้าราชการ และอาจถือได้ว่าแพทย์ต่างๆเหล่านั้นใช้เวลาราชการไปท าภารกิจช่วยเหลือพรรค
การเมือง ใช่หรือไม่ 

การกระท าดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใน ม.
184 และ ม.185 หรือไม่ ซึ่งบัญญัติห้ามนักการเมืองหรือพรรคการเมืองก้าวก่ายหรือแซกแซงการปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ประจ าของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ พรป.พรรคการเมือง 2560 

ม.28 ก าหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระท าการใดอันท าให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอัน
เป็นการควบคุม ครอบง า หรือชี้น ากิจกรรมของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ซึ่งหากเป็นความผิดมี
โทษถึงข้ันยุบพรรคการเมืองนั้น ตาม ม.92(3) 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้น าความพร้อมพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อ 
กกต.ในวันนี้ให้ด าเนินการไต่สวนสอบสวนพรรคก้าวไกลและแพทย์ชนบท ว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว
หรือไม่ อย่างไร นายศรีสุวรรณ  กล่าวในที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/480096   

https://www.facebook.com/people/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2/100044326334588/
https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.nhso.go.th/
https://www.nhso.go.th/
https://www.komchadluek.net/category/covid-19
https://www.komchadluek.net/category/covid-19
https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/
https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97-142436575783508/
https://www.facebook.com/people/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2/100044326334588/
https://www.komchadluek.net/news/480096
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 12:49 น. 
เรืองไกร ร้อง กกต. “ยุบพรรคก้าวไกล” อภิปรายงบส่วนราชการในพระองค์ 
 

 
 

เรืองไกรร้อง กกต.ยุบพรรคก้าวไกล เหตุ อภิปรายงบฯส่วนราชการในพระองค์ เข้าข่ายปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ด าเนินการวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกล โดยใช้สิทธิรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 (1) และเป็นกรรมาธิการ
วิ ส า มั ญ พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2565 
โดยขอให้ กกต.ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ด้วยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีค าสั่งยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ 

ทั้งนี้ ได้พบเห็นการกระท าตามค าร้อง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
หลายคนได้ร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันท า ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ รายละเอียดปรากฏตามรายงาย
การประชุมแบบค าต่อค า (ชวเลข) และเทปวิดีโอบันทึกภาพและเสียง ซึ่งอยู่ที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ต่อมา พรรคก้าวไกลได้น าข้อมูลการอภิปรายมาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ ไป
เผยแพร่ ทั้งข้อความ ภาพ และวิดีโอ ในเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกล เพ่ือเผยแพร่สู้สาธารณชน ซ้ าอีก เป็นช่วง เป็นตอน 
เช่น จากการอภิปรายของ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในวาระพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ
ปี’65 มาตรา 36 งบฯส่วนราชการในพระองค์ 

การกระท าของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล เช่น ข้อความที่ว่า “ความจงรักภักดี
ไม่ได้วัดกันที่จ านวนหน่วยถวายรักษาความปลอดภัย จ านวนข้าราชบริพาร จ านวนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หรือการใช้ 112 
แจกจ่ายประชาชน” หรือ “ท าให้งบOสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้…และไม่ถูกต้องตามหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตย ที่องค์พระมหากษัตริย์ อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง…” 
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จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคก้าวไกลได้กระท าการอัน “อาจเป็นปฏิปักษ์” ตามความใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ที่ควรขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกล ตามมาตรา 92 วรรคสอง ต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 92 (2) ระบุว่า เมื่อคณะกรรมการ (กกต.) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมือง
ใด กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-744543  
 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-744543
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23 สิงหาคม 2021 - 15:22 
“เรืองไกร” ยื่น กกต. ส่งศาล รธน. ยุบก้าวไกล 
 

 
 
“เรืองไกร”ยื่น กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคก้าวไกล เข้าข่ายอันอาจเป็นปฏิปักษ์ 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้ายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพ่ือ
ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้ท าการพิจารณาว่าจะมีค าสั่งยุบพรรคก้าวไกล ตาม พรป. พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรค
หนึ่ง (2) หรือไม่ เหตุเนื่องจากพรรคก้าวไกล มีการกระท าที่เข้าข่ายอันอาจเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางของค า
วินิจฉัยที่ 3/2562 

เนื่องจากการประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ผ่านมา ซึ่งตนในฐานะ
กรรมาธิการฯที่สงวนความเห็นมากที่สุด ก็ได้ติดตามการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนโดยละเอียด แต่
ทว่าพอมาถึงการพิจารณาในมาตรา 36 ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ ปรากฏกลับพบความไม่เหมาะสมใน
การอภิปรายของสมาชิกจากพรรคก้าวไกล ตนมองว่าบางเรื่องที่คาบเกี่ยวกับการกระท าที่ผิดกฎหมาย ก็ไม่ควรน าเอามา
ขยายความแล้วอ้างถึงสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งในการลงมติ เสียงข้างมากว่าอย่างไร ก็ควรจะต้องยอมรับ และหลังจากการ
อภิปรายในห้องประชุมสภาฯ ก็ได้น าข้อความที่อภิปรายมาลงโพสต์ในเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกล แบบนี้ถือเป็นการ
กระท าของพรรคการเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยยุบพรรคพรรคไทยรักษาชาติ 

ตนจึงได้ท าการรวมรวบหลักฐานทั้งหมด มามอบให้ กกต. เพ่ือขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้ท าการพิจารณาว่า
จะมีค าสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามข้อก าหนดได้หรือไม่ เพราะหลายฝ่ายคงต้องการบรรทัดฐานที่ชัดเจนว่า ขอบเขตของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถท าได้แค่ไหน หากท้ายที่สุดมีความผิดต้องรับโทษทางการเมือง กรรมการบริหารพรรค
รวมทั้งตัวพรรคการเมืองจะได้รับบทลงโทษ ส่วนสมาชิกของพรรค จะเข้าข่ายเป็นความผิดใดหรือไม่ ก็คงต้องรอดูค า
วินิจฉัยในภายหลัง 

“เรืองไกร” ยัน ยังสังกัดพลังประชารัฐ แจงลาออกจากต าแหน่งงานในสภาเท่านั้น ไม่น้อยใจยังไม่ได้เอกสาร
ยืนยันความเป็นสมาชิกพรรค 
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นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 สัดส่วนพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงสาเหตุของการยื่นลาออก โดยยืนยันว่าเป็นการยื่นลาออกจากต าแหน่งงานในสภาเพียงเท่านั้น หลัง จากหน้าที่
กรรมาธิการเสร็จสิ้น และต้องขอบคุณท่ีทางพรรคพลังประชารัฐที่ได้มอบหมายงานมาให้ตน และหลังจากนี้อาจต้องสละ
บางต าแหน่งออกไป เนื่องจากได้วางแผนชีวิตส่วนตัวไว้ด้วย 

ในส่วนความเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันยังคงเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และไม่รู้สึกน้อยใจ
หลังยังไม่ได้เอกสารยืนยันความเป็นสมาชิกพรรค พร้อมปฏิเสธการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคเป็นการส่วนตัว โดยอ้างว่า
ล าพังข่าวสารในพรรค รวมถึงการประชุมต่างๆ ตนยังไม่เคยได้ไปเลย ไปพรรคครั้งเดียวคือตอนไปสมัครสมาชิก ส่วนการ
ท างานหลังจากนี้หากผู้ใหญ่ในพรรคมอบหมายงานให้ คงต้องดูว่าเป็นงานที่ตนท าได้หรือไม่ ต้องรู้ว่าตัวเองมี
ความสามารถตรงไหน และท าในส่วนไหนได้บ้าง ไม่ใช่รับท าทุกอย่าง 
  
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/news/news_173861/   

https://www.innnews.co.th/news/news_173861/
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23/08/2564 15:28 
“เรืองไกร” ร้อง กกต. ยุบก้าวไกล 

 
 

ส านักงานกกต. 23 ส.ค.-“เรืองไกร” ยื่นกกต.ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล หลังอภิปราย-เผยแพร่ข้อมูล
งบราชการในพระองค์เข้าข่ายเป็นปฎิปักษ์ 

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้วินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากในการ
อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคน
ร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันท าอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ในส่วนมาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วน
ราชการในพระองค ์

นายเรืองไกร กล่าว่า พรรคก้าวไกลยังได้น าทั้งข้อความ ภาพ วีดีโอการอภิปรายดังกล่าวไปเผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านทางเฟซบุ๊กของพรรค ซึ่งพบว่ามีหลายข้อความเข้าข่ายเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกล
กระท าการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 
วรรคหนึ่ง ( 2) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ประกอบกับเมื่อพิจารณาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 
กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติที่วางหลักไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะ
ละเมิดมิได้ ทรงความเป็นกลางทางการเมืองด้วยการด ารงฐานะอยู่เหนือการเมือง จึงเห็นว่าการกระท าของพรรคก้าว
ไกล และส.ส.พรรคก้าวไกลเข้าข่ายให้กกต.พิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค 

“การกระท าของพรรค และส.ส.ก้าวไกลดังกล่าวเป็นการน างบประมาณรายจ่ายของราชการในพระองค์ของ
พระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งการจะอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามที่
รัฐธรรมนูญรับรอง พรรคและส.ส.ก้าวไกลย่อมต้องตระหนักรู้ด้วยว่าการกระท าที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับจาก
รัฐธรรมนูญต้องไม่มีผลกระทบย้อนกลับมาท าลายหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ และสั่นคลอนคติรากฐานของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยที่ด ารงอยู่ในเสื่ อมโทรมไป” นายเรืองไกร 
กล่าว.-ส านักข่าวไทย 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-764279   

https://tna.mcot.net/politics-764279
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23 ส.ค. 2564 15:54    
“เรืองไกร” ยื่นยุบก้าวไกล อภิปราย-เผยแพร่งบราชการในพระองค์ เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์การปกครอง 

 
 
“เรืองไกร” สบช่องยื่น กกต.ยุบพรรคก้าวไกล ชี้ อภิปราย-เผยแพร่ข้อมูลงบราชการในพระองค์ เข้าข่ายเป็น
ปฏิปักษ์การปกครอง ยกกรณียุบ ทษช.เทียบ ชี้อ้างใช้สิทธิต้องไม่มีผลกระทบต่อคติรากฐานการปกครอง 

วันนี้ (23 ส.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 ยื่นค าร้องต่อ กกต.ขอให้วินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากในการอภิปรายร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา ส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคน ได้ร่วมกันในลักษณะ
แบ่งหน้าที่กันท า อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ในส่วนมาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ 
และต่อมายังได้น าทั้งข้อความ ภาพ วิดีโอการอภิปรายดังกล่าวไปเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเฟซบุ๊กของพรรคก้าว
ไกล ซึ่งพบว่า มีหลายข้อความเข้าข่ายเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคก้าวไกล ได้กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ( 2) พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง 2560 ประกอบกับเมื่อพิจารณาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติที่
วางหลักไว้ว่า องค์พระมหากษัตริย์ ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ทรงความเป็นกลาง
ทางการเมืองด้วยการด ารงฐานะอยู่เหนือการเมือง จึงเห็นว่าการกระท าของพรรคก้าวไกล และ ส.ส.พรรคก้าวไกล เข้าข่าย
ให้ กกต.พิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค 

“การกระท าของพรรค และ ส.ส.ก้าวไกล ดังกล่าว จึงเป็นการน างบประมาณรายจ่ายของราชการในพระองค์
ของพระมหากษัตริย์ มาเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งการจะอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองนั้น พรรคและส.ส.ก้าวไกล ย่อมต้องตระหนักรู้ด้วยว่า การกระท าที่เป็นก ารใช้สิทธิและเสรีภาพที่
ได้รับจากรัฐธรรมนูญ ต้องไม่มีผลกระทบย้อนกลับมาท าลายหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ และสั่นคลอนคติรากฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยที่ด ารงอยู่ให้เสื่อมโทรมไป” 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000083069   

https://mgronline.com/politics/detail/9640000083069
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23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:30 น.       
'เรืองไกร' ร้อง กกต. ยุบพรรคก้าวไกล 
 

 
 

23 ส.ค.64 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง(กกต.) โดยขอให้ กกต. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง เพ่ือยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีค าสั่งยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ เนื่องจากพบเห็นการกระท า
ตามค าร้อง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ส.ส. พรรคก้าวไกล หลายคนได้ร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันท า ในการอภิปรายร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายมาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ เช่น ข้อความที่ว่า “ความ
จงรักภักดี ไม่ได้วัดกันที่จ านวนหน่วยถวายรักษาความปลอดภัย จ านวนข้าราชบริพาร จ านวนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หรือ
การใช้ 112 แจกจ่ายประชาชน” หรือ “ท าให้งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้” จึงเป็นหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่า พรรคก้าวไกล ได้กระท าการอัน “อาจเป็นปฏิปักษ์” ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ที่ควรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกล ตาม
มาตรา 92 วรรคสอง ต่อไป. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/114272   

https://www.thaipost.net/main/detail/114272
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วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 18.35 น. 
‘เรืองไกร’ ยื่น ‘กกต.’ ยุบพรรคก้าวไกล ส่อเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบ ปชต. 
 

 
 

 “เรืองไกร” ยื่น “กกต.”ยุบพรรคก้าวไกล อภิปรายเผยแพร่ข้อมูลงบราชการในพระองค์ เข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  ยื่นค าร้องต่อกกต.ขอให้วินิจฉัยและส่งเรื่องให้
ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกล  เนื่องจากในการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 
22 ส.ค. ที่ผ่านมา ส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนได้ร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันท า อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ 
ในส่วนมาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ และต่อมายังได้น าทั้งข้อความ ภาพ วีดีโอการ
อภิปรายดังกล่าวไปเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกล 

“ มีหลายข้อความ เข้าข่ายเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคก้าวไกล ได้กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ( 2) พ.ร.ป.ว่าด้วย
พรรคการเมือง 2560 ประกอบกับเมื่อพิจารณาค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติที่
วางหลักไว้ว่า องค์พระมหากษัตริย์ ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้  ทรงความเป็นกลาง
ทางการเมืองด้วยการด ารงฐานะอยู่เหนือการเมือง จึงเห็นว่า การกระท าของพรรคก้าวไกล และส.ส.พรรคก้าวไกลเข้า
ข่ายให้ กกต.พิจารณาเสนอศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค เพราะการกระท าของพรรคและส.ส.ก้าวไกล ดังกล่าว จึงเป็น
การ งบประมาณรายจ่ายของราชการในพระองค์ของพระมหากษัตริย์ มาเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งการจะอ้ างว่า 
เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญรับรองนั้น  พรรคและส.ส.ก้าวไกล ย่อมต้องตระหนักรู้ด้วยว่า 
การกระท าท่ีเป็นการใช้สิทธิและเสรี ภาพที่ได้รับจากรัฐธรรมนูญ ต้องไม่มีผลกระทบย้อนกลับมาท าลายหลักการพ้ืนฐาน
ของร ฐธรรมนูญ และสั่นคลอน คติรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข
ของไทยที่ด ารงอยู่ในเสื่อมโทรมไป” นายเรืองไกร กล่าว  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/597050   

https://www.naewna.com/politic/597050
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23 สิงหาคม 2564 20:03 น.   
"เรืองไกร" จ่อร้อง กกต. ให้ยื่นยุบ "พรรคก้าวไกล" อภิปราย "งบฯส่วนพระองค์" ส่อขัด รธน. 
 

 
 

วันที่  23 ส.ค.64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ยื่นหนังสือต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยขอให้ กกต. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เพ่ือยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะต้องมีค าสั่งยุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ เนื่องจาก
พบเห็นการกระท าตามค าร้อง เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา ส.ส. พรรคก้าวไกล หลายคนได้ร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่
กันท า ในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายมาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ เช่น 
ข้อความที่ว่า “ความจงรักภักดี ไม่ได้วัดกันที่จ านวนหน่วยถวายรักษาความปลอดภัย จ านวนข้าราชบริพาร จ านวนซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ หรือการใช้ 112 แจกจ่ายประชาชน” หรือ “ท าให้งบสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่โปร่งใส ตรวจสอบ
ไม่ได้” 

จึงเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคก้าวไกล ได้กระท าการอัน “อาจเป็นปฏิปักษ์” ตามความใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (2) ที่ควรขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ยุบพรรคก้าวไกล ตามมาตรา 92 วรรคสอง ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274079  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/274079
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210823/4e35adf7200de8575b2ff781a162c3dcf79c78f8a2cfdeb71590f19d2ac06a83.jpg?itok=nYZhuTpX
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23 ส.ค. 2564 
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช. สอบ เต้ พระราม 7 ท้านายกฯต่อย ชี้ขัดจริยธรรมร้ายแรง 
 

 
 
ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. เดินหน้าสอบ เต้ พระราม 7 ท้าต่อยกับนายกรัฐมนตรี ชี้ผิดวิสัยของ ส.ส. ที่มีหน้าที่ทางฝ่าย
นิติบัญญัติ ขัดจริยธรรมร้ายแรง 

23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ ส านักงานป.ป.ช.นนทบุรี นายศรีสุวรรณ  จรรยา เลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นค าร้องให้  ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยว่าการที่ นายมงคลกิตติ์  
สุขสินธารานนท์ หรือ เต้ พระราม 7 ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กเพ่ือขอท้าชก
กับนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองในสภาฯคนอ่ืนๆด้วยนั้นส่อผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
  นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า พฤติการณ์และการแสดงออกดังกล่าวมิใช่ "วิสัยของ ส.ส." ที่มีหน้าที่ทางฝ่าย  
"นิติบัญญัติ" ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ หากแต่เป็นการพาลหาเรื่องเกะกะระรานประหนึ่งนักเลงโต อันเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมของการท าหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน   
กระทั่งถูกสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การแสดงออกดังกล่าวอย่างมากมาย สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับสถาบันนิติ
บัญญัติของชาติโดยชัดแจ้ง ซ้ าร้ายยังโพสต์ท้าทายนักการเมืองในสภาฯคนอ่ืนๆอีกว่าสามารถชกได้โดยต่อให้ 2 รุม 1 อีก
ด้วย 

ทั้งนี้ หน้าที่หลักของฝ่ายนิติบัญญัติคือการผดุงไว้ซึ่งกฎหมายที่ดี ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือบกพร่อง และ
ตรากฎหมายใหม่ๆ เพ่ือคุ้มครองประชาชน ส่งเสริมความยุติธรรม โอกาสทางการแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียม 
ปกป้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง สร้างโอกาสที่ดีในชีวิต และรวมถึงตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 

แต่การมาท้าชกผู้น าประเทศผ่านสื่อสาธารณะเยี่ยงนี้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนผิดไปหรือไม่ ขนาดเป็น ส.ส.
ยังมีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ ถ้ามีต าแหน่งใหญ่โตกว่านี้ มิยิ่งซ้ าร้ายกว่านี้หรืออย่างไร 

การกระท าและการแสดงออกดังกล่าว น่าจะขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง อันถือได้ว่าเป็นการไม่
ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์
ของการด ารงต าแหน่ง ส.ส. ที่สามารถชี้ให้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ในข้อ 6 
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ข้อ 12 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.219 ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมไว้ เพ่ือใช้ก ากับ ดูแล และลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี มิให้ผู้ใดกระท าการหรือแสดงออกจนชาวบ้านต าหนิติเตียนได้ 

"ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงน าความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพ่ือขอให้ไต่สวน
และมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว เพ่ือชี้มูลความผิด แล้วส่งเรื่องให้อัยการฟ้องต่อศาล เพ่ือพิพากษาลงโทษให้หลาบจ า
และมิให้บุคคลที่มีพฤติการณ์เหล่านี้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักการเมืองได้อีกในอนาคต ตามครรลองของกฎหมายที่
บัญญัติไว้ต่อไป" นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด 
  
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/news/378835193  
 

  

https://www.nationtv.tv/news/378835193


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

29 

 

 

23 สิงหาคม 2564 15:24 น. 
“วิรัช” ม่ันใจแก้ รธน. เสร็จทันใช้เลือกตั้งครั้งหน้า 
“วิรัช” ประธานวิปรัฐบาล คาดแก้ไข รธน. เสร็จทันใช้ส าหรับเลือกตั้งครั้งหน้า ไม่ขัดหากจะมีส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ 
เมื่อผ่าน วาระ 3 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. เวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกที่ร่วมประชุม
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอด 4 วันที่ผ่านมา ท าให้การพิจารณาผ่าน
ไปได้ด้วยดี ส าหรับการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์นี้ คือวันที่ 24-25 ส.ค.นี้ จะเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม  เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ เ ลื อ ก ตั้ ง  ส . ส .  400 เ ข ต  ส . ส .  บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ  100 ค น  แ ล ะบั ต ร เ ลื อ ก ตั้ ง  
2 ใบ โดยมีรายละเอียดอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย ซึ่งช่วงเช้าวันที่ 24 ส.ค.จะเป็นการพิจารณากฎหมายยาเสพติด ก่อนจะ
พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ และหากไม่แล้วเสร็จวันที่ 24 ส.ค.ก็จะพิจารณาต่อวันที่ 25 ส.ค. หากไม่แล้วเสร็จอีกก็
จะพิจารณาต่อในวันที่ 26 ส.ค.และก าหนดลงมติวาระ 3 ไว้วันที่ 10 ก.ย.นี้ 

เมื่อถามว่า ส่วนหลายคนกังวลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกินจากมาตราที่รับหลักการไว้ อาจมีการส่งศาล
รัฐธรรมนูญนั้น นายวิรัช กล่าวว่า หากจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็สามารถท าได้เมื่อโหวตวาระ 3 แล้ว เราไม่ได้ขัดข้อง
อะไร เพราะเป็นเรื่องต่างคนต่างท าหน้าที่ 

เมื่อถามถึง กรณีที่ ส.ว. บางคนที่ไม่ค่อยพอใจ และอาจไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนท าให้ได้เสียงไม่พอ นาย
วิรัช กล่าวว่า มี ส.ว. บางคนเท่านั้น และได้มีโอกาสพูดคุยภาพรวมกับ ส.ว.แล้ว หลายคนก็ร่วมพิจารณาในกรรมาธิการฯ 
ซึ่งอาจจะเลยไปนิดหน่อย แต่การพิจารณายังอยู่ในกฎระเบียบและข้อบังคับ ซึ่งกรรมาธิการฯ ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
อะไร คิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้น่าจะทันใช้ส าหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/191443/  
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/191443/
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23 สิงหาคม 2564 17:06 น. 
“วันชัย” ผวาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ “พท.” กลับมาเกิด 
ฉลุย!!! “วันชัย” คอนเฟิร์มโหวตแก้ รธน.วาระสองผ่านแน่นอน ผวาใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ “พท.” กลับมาเกิด 
“เผด็จการรัฐสภา” ซ้ า ชี้ “ก้าวไกล-ภูมิใจไทย” ได้รับผลกระทบ 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 24-25 ส.ค. วาระ 2 เพ่ือ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ว่า ส.ว.ได้พูดคุยกัน ซึ่งบางกลุ่ม เห็นว่าสามารถท าได้ แต่บางกลุ่มเห็นว่าท าได้ 
แต่ที่ท ามาเกินกว่าหลักการไปมาก เพราะในข้อเท็จจริง ร่างรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขเพียง 2 มาตรา 
แต่เมื่อกรรมาธิการฯ แก้ไขจริง มีการแก้ไขในมาตราอ่ืนๆ ด้วย บางฝ่ายจึงมองว่าเป็นการแก้ไขเกินกว่าหลักการข้อเสนอ
เกินไป เท่าที่ดูบรรยากาศ ส.ว.ส่วนใหญ่ขณะนี้ เป็นอิสระ ยังไม่มีลักษณะการชี้น าการลงมติ ประกอบกับยังอยู่ในการ
พิจารณาวาระที่ 2 ที่ใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาในการลงมติ ซึ่งแม้ว่า ส.ว.จะออกเสียงอย่างไรก็แล้วแต่ ก็เชื่อว่า พรรค
พลังประชารัฐ พรรคเพ่ือไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอ่ืน ๆ จะสามารถชนะโหวตได้ แต่ตัวชี้ขาดจริง ๆ คือ การ
พิจารณาวาระที่ 3 ที่ใช้เสียง ส.ว.อย่างน้อย 84 เสียง เมื่อถึงตอนนั้น ส.ว.อาจจะมาก าหนด หรืออาจมาสรุปหลังการ
อภิปรายในวาระท่ี 2 อีกครั้งว่า ส.ว.จะมีแนวทางอย่างไร 

นายวันชัย กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นความต้องการพรรคการเมือง และเป็นเรื่องของนักการ
การเมือง ไม่ใช่ประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน ส.ว.จึงไม่มีท่าทีต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าวมากเท่าใด และส่วน
ใหญ่ขอให้ ส.ว.ตัดสินใจลงมติครั้งนี้โดยอิสระ ผิดจาก 2-3 ครั้งที่ผ่านมา ที่มีแนวทางชัดเจนว่า ส.ว.จะรับหรือไม่รับการ
แก้ไข  นอกจากนี้ยังมี ส.ว.ส่วนหนึ่งกังวลว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้ จะท าให้พรรคใหญ่ชนะ
การเลือกตั้งแบบกินเรียบ และมีแนวโน้มการเกิดเผด็จการรัฐสภาเหมือนในอดีต  และยังมีแนวโน้มส าคัญว่า พรรค
การเมืองบางพรรค มีสิทธิกลับมาด้วยระบบการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ท าให้บทเรียนในอดีต และความเชื่อมโยงกับผู้มี
อ านาจในอดีต ที่อยู่ต่างประเทศ เป็นข้อวิตกกังวลของ ส.ว.ต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในระบบการเลือกตั้งได้ 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

นายวันชัย กล่าวต่อว่า ซึ่งมีบทเรียนจากอดีตที่บางกลุ่มการเมือง จากการเลือกตั้งปี 2562 ที่ผ่านมา คะแนนก็
ยังเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และคราวนี้ก็เชื่อว่า เสียงของพรรคการเมืองพรรคนั้นจะยังน าอยู่ แต่ที่จะได้รับผลกระทบอย่างแรง 
คือ พรรคก้าวไกล และพรรคภูมิใจไทย ดังนั้นอาจท าให้ระบบการถ่วงดุลในสภาเสียไป ท าให้เกิดด าเนินการแบบ
เบ็ดเสร็จทั้งด้านนิติบัญญัติและบริหาร เพราะการมีเสียงข้างมากเกินไป ยังเป็นสิ่งที่น่ากลัว และบ้านเมืองอาจจะไม่สงบ
ได้ จากการตามเช็กบิล ตรวจสอบติดตามกันภายหลัง เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้น ก็พอทราบว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น รวมถึงสัญญาณจากต่างประเทศก็ยังแรงขนาดนี้ ส.ว. จึงยังกังวล 

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า การตัดสินใจของ ส.ว.ขณะนี้ ยังอยู่ในภาวะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือขวา 
เพราะยังรอดูสถานการณ์ และบรรยากาศก่อน เพราะขณะนี้เอง ความเห็นของ ส.ส.ในสภา ก็ยังแตกหลายฝ่าย เพราะ
เท่าที่สังเกต พรรคภูมิใจไทยก็ไม่เอาด้วยกับการแก้ไขครั้งนี้ หรือแม้แต่ ส.ว.บางกลุ่ม ก็ไม่เอาด้วย เพราะเป็นการแก้ไข
กฎหมายที่เกินเลยเกินไป และอาจเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขกฎหมายส าคัญอ่ืน ๆ ที่อาจเลื้อยเกินหลักการไปได้ แต่
มั่นใจว่า การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะสามารถผ่านไปด้วย แม้ ส.ว. จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็
ตาม เพราะใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา ซึ่งอาจมี ส.ว.ส่วนหนึ่งงดออกเสียง ทั้งวาระที่ 2 และวาระที่ 3. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/192134/  
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23 สิงหาคม 2564 17:11 น. 
“ส.ว. สมชาย” ฟันธงหลังโหวต รธน.วาระ3 มีผู้ย่ืนศาลตีความแน่100เปอร์เซ็นต์ 
“ส.ว.สมชาย” ฟันธงหลังโหวตวาระสาม มีผู้ย่ืนศาลตีความแน่ 100 เปอร์เซ็นต์ ยันแก้ “รธน.” ถูกต้องตาม ก.ม. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มี ส.ส. และ ส.ว.ส่วน
หนึ่ง กังวลการแก้ไขของรัฐสภาเกินกว่าหลักการที่รับไว้ว่า ในส่วนของส.ว. และวิปวุฒิสภา มีการพูดคุยและท าความ
เข้าใจกันแล้ว เพ่ือป้องกันการท าผิดกฎหมาย โดยยอมรับว่าญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ไม่สมบูรณ์ เพราะเสนอแก้ไข
เพียง 2 มาตรา ดังนั้น ส.ว. ในฐานะผู้กลั่นกรองกฎหมาย จึงจะต้องท าให้กฎหมายสมบูรณ์ ซึ่งในข้อบังคับการประชุมข้อ 
124 บัญญัติชัดเจนว่าถ้ามีเรื่องใดที่เกินหลักการ และเกี่ยวเนื่องสามารถท าได้ โดยต้องขออนุญาตต่อสภา จึงยืนยันว่าใน
กลุ่มมาตราที่เกี่ยวเนื่องสามารถแก้ไขได้ ซึ่งข้อกฎหมายระบุไว้ชัดเจน ซึ่งจะต้องรอการพิจารณาของรั ฐสภาในวาระที่ 2 
ว่า รัฐสภาจะเห็นชอบตามที่กรรมาธิการปรับแก้หรือไม่ จากนั้นเว้นระยะเวลา 15 วันก่อนลงมติในวาระที่ 3 เพ่ือให้มี
เวลาตัดสินใจ โดยจะต้องมีเสียง ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ด้วย จึงย้ าว่า ในทางกฎหมายสามารถท าได้ และ
ไม่น่ากังวลใด ๆ เพราะเป็นการปรับแก้ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน 

นายสมชาย กล่าวต่อว่า ภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติวาระ 3 จะต้องมีผู้ที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง เป็นผลประโยชน์พรรคการเมือง และมีผู้เสียประโยชน์ของ
แต่ละพรรค เพ่ือให้ศาลวินิจฉัย แต่มั่นใจว่าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นที่สุด พร้อมยืนยันว่าอ านาจการแก้ไข
สามารถแก้ไขได้ รวมถึงการแก้ไขในมาตราที่เกี่ยวเนื่อง และไม่ผิดกฎหมาย เพราะการแก้ไขของกรรมาธิการฯ ไม่ได้ล้ม
ล้างการปกครอง หรือล้มล้างรัฐธรรมนูญ หรือเป็นประเด็นที่ต้องท าประชามติ และม่ันใจจะไม่เป็นปัญหา 

เมื่อถามว่า ส่วนจะได้ใช้ได้ใช้ระบบการเลือกตั้งนี้ในการเลือกตั้งคราวต่อไปหรือไม่นั้น นายสมชาย กล่าวว่า ตาม
ข้อเท็จจริง รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ก็สมบูรณ์ดี แต่เมื่อเสียงของประชาชนหรือพรรคการเมือง ไม่คุ้นชิน ก็เป็นอ านาจของ
รัฐสภาในการแก้ไข และรับผิดชอบ ซึ่งผลการเลือกตั้งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนปี 2554 ที่พรรครัฐบาลอาจ
กลายเป็นฝ่ายค้าน และประชาชนก็ไม่ได้อะไรนอกจากบัตร 2 ใบ. 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/192189/  
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23 สิงหาคม 2564 17:08 น. 
จับตา “ภท.” ประกาศจุดยืนแก้ รธน. 24 ส.ค.นี้ ขู่ใครลงมติอาจเจอ “ถอดถอน-ด าเนินคดี” 
จับตา!!"ภท."ประกาศจุดยืนแก้รธน. 24 ส.ค.นี้ ขู่ "ส.ส.-ส.ว." แก้ รธน. ท าผิดข้อบังคับ เจอ "ด าเนินคดี-ถอดถอน" 
แน่นอน 

 
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า จากกรณีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวาระ 2 ในวันที่ 24-25 ส.ค.นี้ ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย มีความห่วงกังวลว่า การแก้ไข
รัฐธรรมนูญของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ….  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 
และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
เป็นประธาน กมธ.นั้น จะเป็นการกระท าที่ผิดข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภาอย่างมากมาย ซึ่งการกระท านั้นถึงขนาด
ท าผิดกฎหมาย ผิดรัฐธรรมนูญ หรือประมวลจริยธรรมอย่างร้ายแรง ดังนั้นหากจะลงมติเห็นชอบไป สมาชิกเองก็สุ่มเสี่ยง
จะกระท าผิดกฎหมาย ถูกด าเนินคดี ถูกถอดถอนจากต าแหน่งได้ หากมีผู้ยื่นและเท่าที่ทราบว่าเรื่องนี้จะมีการยื่นถอด
ถอนหรือด าเนินคดีอย่างแน่นอน โดยพรรคภูมิใจไทยจะมีการแถลงท่าทีของพรรคต่อเรื่องดังกล่าวในวันที่ 24 ส.ค. เวลา 
10.30 น. ที่รัฐสภา. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/192147/  
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23 สิงหาคม 2564 14:18 น. 
 “ดิเรกฤทธิ์” ปัดข่าว “สภาสูง”ฟังสัญญาณ “บิ๊กตู”่ โหวตแก้ รธน. 
“ดิเรกฤทธิ์” ปัดข่าว ส.ว.ฟังสัญญาณ “บิ๊กตู”่ โหวตแก้ รธน. ยัน สภาสูงยึดผล ปย.ชาติเป็นหลัก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่รัฐสภา นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ. …  ( แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา กล่าวถึงการ
ประชุมร่วมกันในวันที่ 24-25 ส.ค. ในวาระ 2 ว่า การประชุมรัฐสภาพิจารณาแก้ระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ส.ส.เขต 
400 เขต และ ส.ส.บัญขีรายชื่อ 100 คนว่าวาระการพิจารณาต้องพิจารณาญัตติด่วนของพรรคก้าวไกล ตีความ
กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 124 หรือไม่ ซึ่งมีความเห็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่ง
เห็นว่าแก้ไขมาตราอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหลักการได้ แต่อีกฝ่ายเห็นว่าแก้ได้เฉพาะ มาตรา 81 และมาตรา 91 เท่านั้น ท าให้
อาจจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งการรับหลักการของรัฐสภา กระบวนการพิจารณาของกรรมาธิการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และยืนยันไม่มีการสอดไส้น าร่างที่ตกไปแล้วมาพิจารณา ชี้ว่าที่ตกไปของพลังประชารัฐนั้น นอกจาก
มีเรื่องระบบเลือกตั้งแล้ว ยังมีเรื่องการแก้มาตรา 144 ด้วยที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ในส่วนความเห็นของ ส.ว.ต่อการแก้
รัฐธรรมนูญ เชื่อว่าแต่ละคนมีความคิดและเหตุผลที่ต้องการเห็นบ้างเมืองดี  

นายดิเรกฤทธิ์  ยังกล่าวปฏิเสธถึงกระแสวิจารณ์ว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ ส.ว.ต้องรอสัญญาณจาก
นายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการกล่าวหาเป็นเรื่องไม่มีเหตุผล โดยขอให้สอบถาม ส.ว.เป็นรายบุคคลถามเหตุผลการโหวตได้ 
เชื่อว่าวุฒิสภาส่วนใหญ่จะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ซึ่งแต่ละคนเมื่อลงมติก็จะต้องอธิบายได้ว่าจะท าให้
ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นอย่างไร และชี้ว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีคนที่ได้ผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ 
ซึ่งก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเสมอ. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/191051/  
  

https://www.dailynews.co.th/news/191051/
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23 สิงหาคม 2564 
เช็คท่าที 'ส.ว.' ยังเสียงแตก แก้ รธน. ระบบเลือกตั้ง เกินหลักการ 
 

 
 
ส.ว. ยังสงวนท่าที ที่ชัดเจนต่อ การลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง หลังเสียงแตก ปมแก้ไขเนื้อหา
เกินหลักการ - ห่วงสร้างบรรทัดฐานเขียนกฎหมายอ่ืน 
       ผู้สื่อข่าวรายงานถึงท่าทีของส.ว. ต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ( แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง)  วาระสอง ที่คณะกรรมาธิการฯ ซึ่งมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังประชารัฐ  เป็นประธาน ว่า ส.ว. มีการแบ่งความเห็นออกเป็น 2 ประเด็น โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท างานของกมธ.ฯ ที่ปรับแก้ไขเนื้อหา เกินกว่าที่รับหลักการ โดยเฉพาะ การเพ่ิมบทเฉพาะกาล 2 มาตราว่าด้วยเงื่อนไข
เวลาให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และมาตราที่ให้อ านาจ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) มีอ านาจออกระเบียบเพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ หากการตรากฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่
สามารถด าเนินการ แต่มีการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเกิดขึ้นก่อน  
       โดยนายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ ว่า ขณะนี้ ส.ส.มีความเป็นอิสระ  ไม่มีการชี้น าต่อการลงมติ ทั้งนี้การ
พิจารณาวาระสอง ซึ่งใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภา ได้รับเสียงสนับสนุนและผ่านไปได้ แต่การลงมติวาระสาม ที่
ต้องใช้เสียงส.ว. เห็นชอบด้วย 84 เสียงนั้น เชื่อว่าส.ว.จะพิจารณาอีกครั้งและเป็นไปโดยอิสระ ทั้งนี้ตนยอมรับว่ามีส.ว. 
ที่กังวลต่อการแก้ระบบเลือกตั้ง ที่อาจท าให้พรรคการเมืองใหญ่ชนะขาด สร้างผลกะทบต่อการถ่วงดุลในสภาฯ  
       “ส.ว.ยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือขวา เพราะรอดูสถานการณ์ และบรรยากาศก่อน ทั้งนี้ยอมรับว่าเสียงของส.ส. 
ยังแตกกันหลายฝ่าย  เช่น พรรคภูมิใจไทยที่ไม่เอา เช่นเดียวกับ ส.ว.บางกลุ่มที่ไม่เอา เพาะมองว่าแก้ไขกฎหมายเกินเลย 
และอาจกลายเป็นบรรทัดฐานให้แก้กฎหมายส าคัญอ่ืนๆ ที่เกินหลักการได้” นายวันชัย กล่าว 
       ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวยอมรับถึงข้อกังวล ของส.ว. ต่อการแก้ไขเนื้อหาที่เกินหลักการจากร่างแก้
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภารับหลักการ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา ได้หารือ และท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือป้องกัน
การท าผิดกฎหมาย ทั้งนี้ตามบทบัญญัติของบังคับการประชุมข้อ 124  ก าหนดชัดเจนว่า ถ้ามีเรื่องใด ที่เกินหลักการ 
และเก่ียวเนื่อง สามารถท าได้ โดยต้องขออนุญาตต่อสภา   
       “หลังการลงมติวาระสาม ผมเชื่อว่าจะมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 100% เพราะการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง เป็น
ผลประโยชน์พรรคการเมือง และมีผู้เสียประโยชน์ของแต่ละพรรค” นายสมชาย กล่าว 
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       ทางด้าน นายค านูณ สิทธิสมาน ส.ว.ฐานะ กรรมาธิการฯ  กล่าวถึงการแก้ไขในส่วนบทเฉพาะกาลที่กมธ.ฯ เขียน
เพ่ิมเติมว่า ตนมีข้อกังวล  เพราะมองว่าแม้กมธ.ฯ จะใช้อ านาจตามข้อบังคับรัฐสภา ข้อ 124 วรรคสาม เป็นข้อยกเว้น 
แต่ต้องตีความอย่างเคร่งครัดและอย่างแคบ รวมถึงท าที่จ าเป็น เพ่ือไม่ให้แก้ไขเนื้อหาที่ขัดแย้งหรือเกินกว่า
หลักการ  ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลที่เพิ่มเติม 2 มาตรานั้น ตนไม่เห็นด้วย และยืนยันต่อการสงวนความเห็นที่จะอภิปรายใน
ที่ประชุมรัฐสภา. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956207  
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23 สิงหาคม 2564 
แถลงการณ์'ไทยสร้างไทย 'ชี'้ แก้ รธน.' บัตร2ใบ สืบทอดอ านาจ 'ประยุทธ์' 
 

 
 
"ไทยสร้างไทย" ออกแถลงการณ์ ชี้ ความเดือดร้อนของ ปชช. ต้นตอเกิดจากอ านาจนิยม จ าเป็นต้องไล่ "ประยุทธ์" 
ซัด "แก้รธน." บัตร2ใบ พรรคใหญ่ มีเงินได้เปรียบ มุ่งสืบทอดอ านาจ ย้ า ต้องร่างใหม่ ให้ปชช. เห็นชอบโดยเร็ว 

พรรคไทยสร้างไทย  น าโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค นายโภคิน พลกุล ประธาน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ออกแถลงการณ์ของพรรค ระบุว่า 

ตามที่ พ่ีน้ อ งประชาชนจ านวนหนึ่ ง ได้ รวมตั วกันแสดงออกในรูปแบบต่ างๆ  ล่ าสุ ดคื อคาร์ม็ อบ 
(Car Mob) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 48 จังหวัด เพ่ือขับไล่นายกรัฐมนตรีโดยฝ่ายที่ออกมาขับ ไล่เห็นว่านายกรัฐมนตรีไร้
ความสามารถในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการบริหาร สถานการณ์โควิดและปัญหาปากท้องของประชาชนนั้น 

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ขณะนี้พ่ีน้องประชาชนก าลังประสบกับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสในเรื่อง
เศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส าหรับปัญหาเศรษฐกิจ สัญญาณการถดถอยได้แสดงให้เห็นตั้งแต่มีการยึด
อ านาจการปกครองเมื่อปี 2557 ได้แก่ รายได้ ภาครัฐที่มาจากภาษีอากรจัดเก็บได้ต่ ากว่าประมาณการมาโดย
ตลอด ในขณะที่รายจ่ายสูงกว่ารายได้ท าให้รัฐบาลต้องกู้เงินมาใช้จ่ายและชดเชยการขาดดุลงบประมาณในจ านวน
ที่ สูงขึ้นจนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงเกือบร้อยละ 60 อันเป็นกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

ในขณะที่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ นายกรัฐมนตรีก็ประสบ
ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท าให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมากจนล้น ระบบสาธารณสุข 

พรรคไทยสร้างไทยเห็นพ้องกับประชาชนว่า  ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ ในความรับผิดชอบของ
นายกรัฐมนตรี โดยต้นตอของปัญหาเกิดจากแนวคิดอ านาจนิยมจึงเกิดการยึดอ านาจ การปกครองจากนั้นใช้รัฐธรรมนูญ
เป็นเครื่องมือสืบทอดอ านาจ พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า แม้การขับไล่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นสิ่งจ าเป็นแต่
ต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ไปพร้อมกันเพราะหากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงใช้บังคับอยู่ระบบอ านาจนิยมก็
จะ ยังคงอยู่ต่อไป แม้จะขับไล่นายกคนปัจจุบันออกไปส าเร็จ ประเทศก็คงหนีไม่พ้นที่จะได้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็น
ตัวแทนของระบบอ านาจนิยมต่อไป 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้มีฉบับประชาชนขึ้น  แต่มุ่งเพียงแก้วิธีการ
เลือกตั้งจากบัตรใบเดียว เป็นสองใบ และเพ่ิมจ านวน ส.ส. เขต จาก 350 คนเป็น 400 คน โดยลด ส.ส. บัญชีรายชื่อ
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จาก 150 คน เป็น 100 คน ด้วยความมุ่งหวังและ คิดว่าพรรคใหญ่ที่มีเงิน อ านาจ และอิทธิพล จะได้เปรียบในการ
เลือกตั้งเพ่ือบริหารประเทศ ตามรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอ านาจของพล.อ.ประยุทธ์ต่อไป 

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้มีการ ก าหนดให้จ านวนที่นั่ง ส.ส. ที่ได้รับจะต้องสัมพันธ์กับคะแนนเสียงที่ได้รับ ตามที่
ก าหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ซึ่งโอ้อวดไว้มากมายว่าเป็นวิธีการที่ดี  เป็นธรรม ทุกคะแนนเสียง มี
ความหมาย ไม่ใช่กรณีผู้ชนะแม้เพียงไม่กี่เสียงก็ได้ที่นั่งไปหมด จึงเป็นความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นหัวประชาชน และมุ่ง
ร่วมกันสืบทอดอ านาจต่อไป 

ดังนั้น ทางออกของประเทศคือการท าลายระบบอ านาจนิยมด้วยการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของ
ประชาชน และเพ่ือให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามครรลองโดยสงบอันจะ เป็นพื้นฐานส าคัญของประเทศ พรรค
ไทยสร้างไทยเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรบริหาร ประเทศอีกต่อไป และต้องมีการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างและ
เห็นชอบโดยประชาชนโดยเร็วที่สุด 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956193  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956193
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24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07:35 น.       
อดีตเด็ก ปพชร. เตือน 'ลุงตู'่ ปล่อยแก้ รธน. บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ระวัง 'ทักษิณ' จะกลับมา 
 

 
 

24 ส.ค.64-ธันวา ไกรฤกษ์ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ปัจจุบันลาออกมาเป็นสมาชิกพรรคกล้า โพสต์เฟ
ซบุ๊กว่า ลุงตู่ครับ ผมไม่แน่ใจว่าลุงได้ยินที่หลายๆคน เช่น ส.ว.วันชัย บอกรึเปล่านะครับ  

"..ว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นความต้องการพรรคการเมือง และเป็นเรื่องของนักการการเมือง ไม่ใช่
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน" 

และมีแนวโน้มการเกิดเผด็จการรัฐสภาเหมือนในอดีต พรรคการเมืองบางพรรคมีสิทธิกลับมาด้วยระบบการ
เลือกตั้งแบบ 'บัตร 2 ใบ' ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอ านาจในอดีตที่อยู่ต่างประเทศ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ เลือกตั้งครั้ง
ล่าสุดพรรคที่สนับสนุนลุงเป็นนายกยังแทบเอาตัวไม่รอด กว่าจะตั้งรัฐบาลได้ยากเย็นแค่ไหนคงจ าได้ดี ทั้งที่กติกามันเอ้ือ
ประโยชน์แบบสุดๆขนาดนั้น 

แล้วทีนี้จะมาเปลี่ยนกลับไปเป็นบัตร 2 ใบ บอกเลยว่าต่อให้มีพ่ีแป้งก็เอาไม่อยู่ เพราะตอนนี้ประชาชนเข็ด
หลาบกับการบริหารด้วยรัฐมนตรีหน้าตาห่วยๆ จะใช้กระสุนดินด าเท่าไหร่คนก็ไม่เอาแล้ว 

สุดท้ายถ้าทักษิณได้กลับมาเพราะบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือลุง ที่ปล่อยผ่านให้ลิ่วล้อแก้เพียง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ตนเอง แต่กลายเป็นหน้าโง่แพ้ให้คนแดนไกล หรือไม่ก็รวมหัวกันฮ้ัวลับหลังลุง 

อย่าไปกลัวว่ากติกาเดิมมันเป็นประโยชน์ต่อพรรคล้มเจ้า อย่าไปกลัวว่าจะได้ส.ส.แบบเต้ท้าต่อย เพราะส.ส.ปัด
เศษดีๆอย่างหมอระวีก็มีเหมือนกัน เดี ยวจะกลายเป็นห่วงเกมส์เล็กแต่ไปแพ้เกมส์ใหญ่ 

ถ้าไม่รู้จักฟังเสียงตักเตือน แทนที่ลุงจะได้วางมืออย่างวีรบุรุษ  อาจจะกลายเป็นโมฆะบุรุษแทนนะครับ ผมขอ
ฝากไว้ให้คิดด้วยความปรารถนาดี และเชื่อม่ันว่าลุงรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

..แต่ลุงต้องเด็ดขาดและทันเกมส์นักการเมืองด้วย ซึ่งที่ผ่านมามันชัดมากพอแล้วว่าลุงเชื่อใจนักการเมืองมาก
เกินไป เอาพวกเขาไม่อยู่ ผมห่วงว่าหากลุงวางมือไป พวกเหลือบไรก็จะย้อนกลับมารุมกัดกินประเทศอีก ดังนั้นอย่าเปิด
ช่องครับ. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/114317  
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/114317
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24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:27 น.       
จับตาเกมแก้ รธน. 'ไพบูลย์' เผยถกด่วนเช้านี้! ไม่เกี่ยวภูมิใจไทยขู่คว่ า 
 

 
 

24 ส.ค.64-นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....  ( แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) เปิดเผยว่า  
เช้าวันนี้ คณะกมธ. จะนัดประชุมด่วน ในเวลา 09.30 น. เพ่ือทบทวนเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่วาระ
พิจารณาของรัฐสภา ในวาระสองและวาระสาม หลังจากท่ีมีกมธ.ทักท้วงถึงความจ าเป็น ในมาตรา 85 ที่แก้ไขระยะเวลา
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายใน 30 วัน จากรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้เวลา
กกต. 60 วัน นอกจากนี้ ยังมีบทเฉพาะกาล มาตราว่าด้วยการก าหนดระยะเวลาให้รัฐสภาตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ภายใน 120 วัน และหากไม่สามารถท าให้เสร็จได้ทันการเลือกตั้งส.ส.
ทั่วไป ก าหนดให้อ านาจ กกต. ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่
แก้ไขไปพลางก่อน   

“กมธ.นัดประชุมและทบทวนประเด็นดังกล่าวและเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะบัญญัติความดังกล่าวไว้ ส าหรับ
การพิจารณาจะใช้มติของกมธ. ตัดสินให้ตัดออกจากเนื้อหาที่ส่งให้รัฐสภา เบื้องต้นคาดว่าไม่มีปัญหาใดในขั้นตอนนี้ ส่วน
เหตุผลที่ถอนออก ไม่เก่ียวกับพรรคภูมิใจไทยที่เตรียมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุน เนื่องจากเขาคัดค้านบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
แต่ในเนื้อหาที่เสนอยังคงให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ” นายไพบูลย์  กล่าว 

เมื่อถามว่าการถอนเนื้อหาดังกล่าวออกจะตัดประเด็นที่จะน าเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายไพบูลย์ 
กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่หากถอนเนื้อหาออกจะท าให้ไม่มีประเด็นที่น าไปสู่การอภิปรายในสภาฯ แต่หากผู้ใดที่จะยื่น
ตีความการแก้ไขต่อศาลรัฐธรรมนูญยังท าได้หลังลงมติวาระสาม แต่ต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา 
หรือ 74 เสียง ดังนั้นหากพรรคก้าวไกลจะยื่นต้องขอเสียงจากพรรคภูมิใจไทยช่วย 

ถามว่ากรณีแก้ไขก่อนประชุม ถือว่าเสียหน้าหรือไม่ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตนเป็นฝ่ายท ากฎหมายต้องรับฟัง
เสียงจากทุกฝ่าย เมื่อมีกมธ.ทักท้วงหลายคนจึงจัดประชุมกมธ.ให้ และผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สามารถยื่นเป็นเอกสาร
ให้ประธานรัฐสภาได้ทันก่อนการพิจารณา. 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/114321   

https://www.thaipost.net/main/detail/114321
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วันที่ 24 สิงหาคม 2564 - 09:19 น. 
‘ชวน’ เผยยังไม่มีการเสนอตัด 2 ประเด็นในร่างแก้ไข รธน. ชี้หากเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติที่ประชุมรัฐสภา 
 

 
 

‘ชวน’ เผยยังไม่มีการเสนอตัด 2 ประเด็นในร่างแก้ไข รธน. ชี้หากเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติที่ประชุมรัฐสภา 
เมื่อเวลา 08.35 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา เตรียมเสนอตัด 2 
ประเด็นที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วว่า ยังไม่มีเสนอมา แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องขออนุมัติจากที่ประชุ ม
รัฐสภา ซึ่งขณะนี้มีการขอแก้ไขข้อความสั้นๆ เพียง 1 บรรทัด 

นายชวนกล่าวด้วยว่า การประชุมรัฐสภาวันนี้ (24 ส.ค.) วาระแรกเป็นร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ที่พิจารณาไปแล้ว 
80 มาตรา ที่เหลือจะท าให้จบในวันนี้ จากนั้นจะเป็นการพิจารณาของผู้ควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลที่จะขอเลื่อน เรื่องด่วน
ขึ้ น ม า พิ จ า รณาก่ อน  แต่ ไ ม่ แ น่ ใ จ ว่ า ก า ร พิ จ า รณาร่ า ง แก้ ไ ข รั ฐ ธ ร รมนูญจะ เ ส ร็ จ ใ น  2 วั นที่ ก า หนด  
24-25 ส.ค.นี้หรือไม่ หากเลิกประชุมช่วงค่ าการพิจารณาก็จะไปได้แค่ระยะหนึ่ง แต่ถ้าเลิกดึกจะไปได้ไกลเหมือนการ
พิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณ ซึ่งจะต้องรอฟังความเห็นของแต่ละฝ่ายอีกครั้ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2901762   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2901762
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%9924.jpg
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24 สิงหาคม 2564 10:30 น.   
มติ กมธ. แก้ รธน. เสนอถอน 4 มาตรา คงม.83-86- 91 เกี่ยวข้องบัตร 2 ใบ ชี้ลดปัญหา-ข้อถกเถียง 
 

 
 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน
กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ( แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วย
ระบบเลือกตั้ง) รัฐสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จะเสนอถอดการแก้ไขเพ่ิมเติมออก 4 มาตรา ที่กรรมาธิการ
หลายคนทักท้วงว่าข้อบังคับท าได้ แต่เกินความจ าเป็นหรือไม่ คือมาตรา 85 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 105 และบท
เฉพาะกาล เรื่องการให้อ านาจกกต.ออกประกาศการจัดเลือกตั้ง หากมีการเลือกตั้งระหว่างการท ากฎหมายลูกไม่แล้ว
เสร็จภายใน 120 วัน ท าให้มีมาตราที่เสนอรัฐสภาหารือ 3 มาตรา คือมาตรา 83 และมาตรา 91 ตามร่างที่รัฐสภารับ
หลักการกับมาตรา 86 เรื่องการก าหนดการเฉลี่ยประชากรตามเขตเลือกตั้ง 400 เขตให้สอดคล้องร่างที่เสนอ และบท
เฉพาะกาลให้ใช้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 

“เชื่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาใช้เวลาลดลง การถกเถียงก็จะน้อยลง เพราะแก้ไขตามความ
จ าเป็น ซึ่งการแก้ไขไปแตะอ านาจ กกต. ซึ่งอาจท าให้ต้องท าประชามติด้วย และมั่นใจว่ากฎหมายลูก จะสามารถจัดท า
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยเชื่อว่าจะไม่มีเหตุทางการเมืองท าให้ต้องยุบสภา หรือเหตุสุญญากาศทางการเมือง”นาย
ไพบูลย์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274177  
  

https://siamrath.co.th/n/274177
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210824/dad6971e2b4cacdad2555949b7ec89b69c204e5d20b1be31f671c5346bddd0c6.jpg?itok=elIw0beQ
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24 สิงหาคม 2564 10:37 น.   
“ก้าวไกล” ปัดขวางแก้ รธน. ยันหนุนใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ค้านแบบจัดสรรปันส่วนผสมกลายพันธุ์ 
 

 
 

“ก้าวไกล” ปัดขวางแก้รธน. ยันหนุนใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ค้านค านวณส.ส. “จัดสรรปันส่วนผสมกลายพันธุ์” 
เมื่อวันที่  24 ส.ค. เวลา 09.40 น. ที่รัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก และนายธีรัจชัย  

พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงจุดยืนของพรรคก้าวไกลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยนายปดิพัทธ์ กล่าว
ว่า พรรคก้าวไกลสนับสนุนการแก้ไขให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ แต่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
กลายพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญ ปี 60 ฉะนั้น ตามที่มีการกล่าวหาว่าพรรคขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะต้องการรักษา
ผลประโยชน์ของพรรคด้วยกติกาการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว จึงเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่จริง นอกจากนี้ พรรคขอเสนอให้
ปรับปรุงกติกาการค านวณคะแนนของรัฐธรรมนูญปี 40 โดยค านวณจ านวนเก้าอ้ีส.ส.ด้วยระบบจัดสรรปันสัดส่วนที่
ถูกต้อง แต่พรรคไม่ขอเรียกระบบนี้ว่าระบบเยอรมัน เพราะเราไม่ได้หยิบยกกติกาของเยอรมันมาทั้งหมด 

“พรรคก้าวไกลยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการนิติบัญญัติ เนื่องจากร่างหลักในการพิจารณา
ในชั้นกรรมาธิการนั้น กรรมาธิการจ านวนมากและนักวิชาการทางกฎหมาย ได้ชี้ประเด็นที่บกพร่องมากมายในร่างนี้ ไม่
ว่าจะเป็นการเขียนหลักการไว้แคบมากให้แก้ไขเพียง 2 มาตรา เหตุผลประกอบหลักการที่ขัดแย้งในตัวเอง กระบวนของ
กรรมาธิการเสียงข้างมากที่หยิบเอามาตราที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบแล้วในวาระที่ 1 น ามาเพ่ิมในชั้นกรรมาธิการ การ
เพ่ิมเติมและตัดมาตราอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหลักการ”นายปดิพัทธ์ กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274181   

https://siamrath.co.th/n/274181
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210824/27b303c8c0f8fa2e5861754905c57418b1b6dd1df81d88864419dd2441ba55b3.jpg?itok=vLDzXWen
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24 สิงหาคม 2564 
'พรเพชร' เผยยังไม่ฟันธง ส.ว. โหตวาระ 3 
 

 
 

ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ…. แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 83 และมาตรา 91) ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา ว่า ก่อนเข้าสู่
วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นการพิจารณาญัตติของพรรคก้าวไกล และคณะ ที่ขอให้รัฐสภาตีความ
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 124 ว่าจะด าเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้แค่ไหน อย่างไร ซึ่งน่าจะมีประเด็นที่ต้อง
ถกเถียงกันหลายข้อ 

เมื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) แก้รัฐธรรมนูญฯ เตรียมเสนอตัด 2 ประเด็นที่พิจารณาเสร็จแล้ว 
นายพรเพชร กล่าวว่า คงต้องรอให้กมธ.พิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อน โดยการพิจารณาของรัฐสภาหากสมาชิกไม่เห็นด้วย 
ก็สามารถเสนอความเห็นแก้ไขได้ 

ส่วนการลงมติวาระ 3 ขณะนี้ ส.ว.ยังไม่มีการหารือกัน  เท่าท่ีฟังยังไม่มีใครมาถามเรื่องวาระ 3 มีเพียงการพูดถึง
เสนอญัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ และต้องรอพิจารณาดูหน้างาน 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956293   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956293
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23 สิงหาคม 2564 17:15 น. 
“เรืองไกร” เผยไขก๊อกงานสภาฯ ยันยังเป็นสมาชิก พปชร. คาด ต.ค. เปิดจ๊อบใหม่ 
“เรืองไกร” เผย ไขก๊อกงานสภาฯ ยัน ยังเป็นสมาชิก พปชร. ขอเวลาพักช่วงเกษียณ คาด หลัง ต.ค.  
เปิดจ๊อบคัมแบ๊ก 
 

 
 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการโพสต์เฟ
ซบุ๊กขอลาออกจากต าแหน่งงานในสภาฯ ว่า เป็นการยื่นขอลาออกจากคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะที่หนึ่ง ตามที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เปิดโอกาส
ให้ร่วมท างาน เมื่อช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงทุกต าแหน่งในสภาฯ ที่พรรคเพ่ือไทยและฝ่ายค้าน ชวนไปร่วมงาน 
เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกพรรค พปชร. และที่ลาออกก็ไม่ใช่ว่าจะลอยตัวเพ่ือเรียกร้องขอต าแหน่งอะไรในสภาฯ 
เพราะไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องมีต าแหน่งหรือไม่มีต าแหน่ง แต่เมื่อจบงานแล้วก็พัก 

นายเรืองไกร กล่าวว่า อีกไม่ก่ีวันก็ใกล้เกษียณ จะขอพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและเคลียร์ภารกิจส่วนตัวสักระยะ 
จากนั้นหลังกลางเดือน ต.ค.คาดว่าจะกลับมาท างานต่อขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่จะมอบหมายให้ท างานด้านใด ก็ต้องว่าไปแต่ละ
โปรเจคท์ และตนมีจุดยืนที่จะรับหรือไม่รับท างาน อยู่แล้ว เช่น การเป็นนักสอบบัญชี ไม่ว่าจะมีคู่ค้าคู่แข่งคนไหนมา
ว่าจ้างก็ต้องไม่เอาความลับไปบอกกล่าวใคร ส่วนที่มีการวิจารณ์ว่าเป็นมือปืนรับจ๊อบ ก็อย่างที่เขียนให้เห็นชัดตามตัวย่อ
ในเฟซบุ๊ก “นกมรจ” คือ นักการเมืองรับจ้าง จะอยู่ฝั่งไหนก็ได้ อยู่ ส.ว.ฝ่ายค้าน หากเป็นสิ่งที่สนใจและสามารถท าได้. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/192228/  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/192228/
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 16:10 น. 
‘วิโรจน์’ โต้ ก้าวไกลไม่รู้เรื่อง แจกบัตรโควิดคิวสีส้ม เตือน ‘ศรีสุวรรณ’ หยุดอคติป้ายส ี
 

 
 
‘วิโรจน์’ โต้ ก้าวไกลไม่รู้เรื่อง แจกบัตรโควิดคิวสีส้ม เตือน ‘ศรีสุวรรณ’ หยุดอคติป้ายสี โยงหลักฐานกระดาษแผ่น
เดียว 

จากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ไต่สวนสอบสวนพรรค ก.ก. กรณีร่วมกิจกรรมกับชมรมแพทย์ชนบท และ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากต่างจังหวัดมาช่วยตรวจเชิงรุก
หาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. แต่กลับปรากฏว่ามีการจัดท าบัตรคิวสีส้มที่มีชื่อพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ถือเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ของพรรคและแทรกแซงการท างานของข้าราชการหรือไม่นั้น 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค ก.ก. ให้สัมภาษณ์ต่อกรณี
ดังกล่าวว่า บทบาทการตรวจโควิด-19 เชิงรุกของแพทย์ชนบท คือจะท างานร่วมกันกับกลุ่มอาสาสมัครอยู่แล้ว 
เป้าหมายคือเร่งระดมสรรพก าลังและอาสาสมัครเ พ่ือสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแพทย์ชนบทมีอุปกรณ์  
ยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ การร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครเพราะต้องการกลุ่มที่ท าหน้าที่บริหารจัดการชุมชน
ในการประชาสัมพันธ์ จัดการแถวคอยรอตรวจ งานลงทะเบียน การจัดการสถานที่ต่างๆ 

นายวิโรจน์กล่าวว่า ส่วนเรื่องเอกสารบัตรคิวที่เป็นประเด็นนั้น ตนได้ตรวจสอบแล้วพบว่าพรรค ก.ก.ไม่ได้เป็น
ผู้ท าขึ้นมา ค าถามคืออยู่ดีๆ คุณไปเอาใบหลักฐานที่มีเพียงแค่นั้นมากล่าวหาว่าพรรค ก.ก.เป็นคนท า ตนยืนยันว่าไม่
สมเหตุสมผล เราต้องดึงสติกันนิดหนึ่ง หลักฐานที่มีเพียงแค่กระดาษปริ้นใบหนึ่ งแล้วพิมพ์ค าว่าพรรค ก.ก.เข้าไป แค่นี้
หรือ ถ้าอย่างนี้ก็สามารถท าได้ทุกพรรค แค่ไปซื้อกระดาษมาปริ้น เอามาแม็กซ์ แล้วถ่ายรูป 

นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า ต้องดูก่อนว่าพรรคเป็นคนท าหรือไม่ ซึ่งพรรค ก.ก.ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ท า อีกทั้งในเขต
นั้นก็ไม่มีพรรค ก.ก.เป็นสภาผู้แทนราษฎรด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มแพทย์ชนบทร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครทุกเขต ไม่ใช่
แค่พรรค ก.ก.อย่างเดียว พรรคอ่ืนๆ ก็มีเช่นกัน ต้องอย่าลืมว่ากลุ่มก้อนทางการเมืองมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ในท้องถิ่นอยู่แล้ว ซึ่งการท างานร่วมกันกับกลุ่มอาสาสมัครเป็นเรื่องปกติ แต่จู่ๆ คุณโยงไปโยงมา แล้วเอากระดาษเล็กๆ 
ใบเดียว ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนท า ตนว่ามันไม่มีน้ าหนัก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

47 

 

“ขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคไม่ได้เป็นคนท า ส่วนใครเป็นคนท านั้นตอบไม่ได้ ทั้งนี้ การตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่อง
ธรรมชาติที่ทุกคนจะตั้งข้อสังเกตได้ ไม่ว่าจะมีอคติหรือไม่มีอคติก็ตาม สังคมจะเป็นผู้ตัดสินใจและวิพากษ์วิจารณ์เองว่า
การด าเนินการเช่นนี้มีอคติหรือไม่” นายวิโรจน์กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2900977  
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2900977
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 13:57 น. 
‘ชัยธวัช’ มอง ‘เรืองไกร’ ชง กกต. ยื่นศาล รธน. ยุบพรรค แค่เกมการเมือง ‘กลุ่มอ านาจเก่า’ 
 

 
 
 
 

 
จากกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพ่ือยื่นค าร้องเรื่องให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีค าสั่งยุบพรรคก.ก. และตัดสิทธิกรรรมการบริหารพรรค ก.ก. หรือไม่ โดยอ้างถึงกรณีที่เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม ที่ ส.ส.พรรค ก.ก.ได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มาตรา 36 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ อาจเป็นกระท าการขัดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 กระท าการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมเทียบเคียงกับค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่  3/2562 ใน
การยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า 
ตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เราก็ได้แสดงความเห็นไปแล้วว่าเราไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค ทษช. พรรค ก.ก.
ยืนยันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราได้ท าหน้าที่ภายใต้บทบาท และอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างตรงไปตรงมา 
เราตรวจสอบทุกหน่วยรับงบประมาณในมาตรฐานเดียวกันหมด ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ดังนั้น เราจึงไม่ได้มีความกังวล เพราะเราท าหน้าที่โดยสุจริต ไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาที่นายเรืองไกรยื่นค าร้อง 
แต่อย่างใด 

“ในทางตรงกันข้าม เราพยายามที่จะบอกกับสังคม และสภาผู้แทนราษฎรว่าการจัดสรรงบประมาณที่ไม่
เหมาะสม รวมถึงการออกกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 ที่ออกในสมัย คสช.
ต่างหากท่ีมีความหมิ่นเหม่ที่จะกระทบต่อหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สุดท้ายผมคิดว่านี่คือเกมการเมืองของผู้มีอ านาจ และกลุ่มการเมืองเก่า ที่พยายามรวมหัวกันท าลายการเมืองแบบ
ใหม่” นายชัยธวัชกล่าว 

เมื่อถามว่า พรรค ก.ก.จะต้องตั้งรับและเตรียมตัวหรือไม่ เลขาธิการพรรค ก.ก.กล่าวว่า หลังจากนี้เราก็คงจะ
ศึกษาค าร้องของนายเรืองไกร แต่เท่าที่พิจารณาก็ไม่ได้มีความกังวล ถ้าองค์กรอิสระอย่าง กกต. หรือศาลรัฐธรรมนูญ 
ท าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และตรงตามหลักการก็คงไม่มีปัญหา ยืนยันว่าสิ่งที่พรรค ก.ก.ท าไปไม่ถือว่าขัดต่อข้อ
กฎหมายตามที่นายเรืองไกรกล่าวหา 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2900650  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2900650
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A.jpg
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 15:09 น. 
‘สุภา’ เผย ตอนนี้ก าลังตรวจสอบเพิ่มอีก ปมเสียบบัตรแทนกัน 
 

 
 
‘สุภา’ เผย ตอนนี้ก าลังตรวจสอบเพิ่มอีก ปมเสียบบัตรแทนกัน 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
น.ส.สุภา ปิยะจิตติ  กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีศาลฎีการับค าร้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูล  
น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กระท าผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง จากกรณีเสียบบัตร
แทนกัน และมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ว่า นอกจากของ น.ส.ธณิกานต์ แล้ว ยังมีอีก 3-4 รายที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ได้มีติชี้มูลกรณีเสียบบัตรแทนไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติต่างๆ ด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช. 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2900856  
 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/QQ0018.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/QQ0018.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2900856
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/QQ0018.jpg
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23 ส.ค. 2564 
แก้ รธน. “พรรคก้าวไกล” เสี่ยงสูง พรรคใหญ่ยึดบัตร 2 ใบ 
 

 
 
ศึกแก้รัฐธรรมนูญ “พรรคก้าวไกล” ขวางสุดฤทธิ์ ต้าน 2 พรรคใหญ่ยึดบัตร 2 ใบ ขวางยึดสภาฯ  

ศึกงบประมาณผ่านพ้นไปแล้ว ก็ถึงคิวแก้รัฐธรรมนูญ ช่วงเวลาวันที่ 24-25 ส.ค.2564 จะมีการพิจารณารายงาน
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ฉบับที่.…พ.ศ.… (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 
91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ส.ส.) ซึ่งเป็นการพิจารณาในวาระ 2 
  ในร่างดังกล่าว ได้เสนอแก้ไขเป็นระบบบัตรเลือกตั้งสองใบ แยกคะแนน “ส.ส.เขต” กับ “บัญชีรายชื่อ” รวมถึง
แก้ไขจ านวนและที่มาของ ส.ส.จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ให้มี ส.ส.เขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน ก็มี
การแก้ไขให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน 
  ถ้าจ ากันได้ การแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ท าให้เกิดรอยร้าวในฝ่ายค้าน เมื่อพรรคเพ่ือไทย เดินหน้า
ขอแก้เป็น “บัตร 2 ใบ” เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540 แต"่พรรคก้าวไกล" ก็ค้านหัวชนฝา ขอเป็นบัตรใบเดียวเหมือนเดิม 

ที่แปลกคือ ในชั้นกรรมาธิการฯ ส.ส.เพ่ือไทย และพลังประชารัฐ สุมหัวแก้ระบบเลือกตั้ง ราวกับอยู่ฝ่ายเดียวกัน 
ด้านพรรคประชาธิปัตย์ ตัวชงเรื่อง กลับเล่นตามน้ า 

พูดตรงๆ พรรคของทักษิณ ชินวัตร ประสบความส าเร็จอย่างสูง จากกติกาเลือกตั้ง “บัตร 2 ใบ” (เลือกคนและ
เลือกพรรค) เลือกตั้ง 6 ก.พ.2548 พรรคไทยรักไทย ได้ ส.ส.เขต 310 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 67 คน รวม 377 คน เป็น
รัฐบาลพรรคเดียว พิธา ยังไม่ป็อบปูลาร์เท่า ธนาธร มาวันนี้ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล วัดกันที่ตัว
บุคคล เรตติ้งยังต่ า ถ้าเทียบกับ “ทักษิณ ชินวัตร” ก็ยังห่างกันไกล 
 
เลือกระบบเยอรมัน 

ดังที่ทราบกัน ส่วนพรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) ได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม(บัตรใบ
เดียว) ตามสูตรของ มีชัย ฤชุพันธ์ 

https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/
https://www.facebook.com/timpitaofficial
https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/
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ซึ่งผลการเลือกตั้งปี 2562 พรรคก้าวไกล ได้ 6,265,950 คะแนน แยกเป็น ส.ส.เขต 31 คน และ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 50 คน ขณะทีพ่รรคเพื่อไทย ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แม้แต่คนเดียว 

ในชั้นกรรมาธิการฯ ส.ส. พรรคก้าวไกล เสนอวิธีการค านวณหาจ านวนที่นั่ง ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมืองตาม
ระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันหรือระบบสัดส่วนผสม (MMP) แต่ไม่ส าเร็จ เพราะ กมธ.เสียงส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย แต่ กมธ.
ของพรรคก้าวไกล ก็สงวนความเห็นไว้ เพ่ือมาอภิปรายในวาระ 2 

 

 
 

ระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันหรือระบบสัดส่วนผสม (Mixed Member Proportional-MMP) ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 
ใบ โดยแยกเป็นบัตรเลือก ส.ส. เขต และเลือกพรรค (ส.ส.บัญชีรายชื่อ) ซึ่งคะแนนของบัตรเลือกพรรคการเมืองนั้น จะถูก
น ามาใช้เพ่ือค านวนเป็นจ านวน ส.ส.พึงมีของพรรคการเมือง คล้ายระบบจัดสรรปันส่วนผสมของมีชัย 
  ถ้าเอาตามระบบ MMP พรรคก้าวไกล ที่ไม่แข็งแกร่งในระบบ ส.ส.เขต ก็ยังพอหายใจได้บ้างกับการค านวณ 
ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบจัดสรรปันส่วนผสม 
จุดอ่อนก้าวไกล 

หากย้อนไปดูผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปี 2562 ผลคะแนนป็อบปูลาร์โหวต พรรคเพ่ือไทยกับพรรคอนาคตใหม่
(พรรคก้าวไกล) ตัวเลขใกล้เคียงกันมาก แต่พรรคหนึ่งไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว อีกพรรคหนึ่งได้ ส.ส.บัญชี
รายชื่อ 50 คน 

เมื่อสแกน ส.ส.เขต ของพรรคอนาคตใหม่ แยกเป็น ส.ส.กรุงเทพฯ 9 คน , ส.ส.ภาคกลาง 6 คน ,ส.ส.ภาค
ตะวันออก 9 คน ,ส.ส.ภาคอีสาน 1 คน และ ส.ส.ภาคเหนือ 6 คน 

ชัยชนะของ ส.ส.เขต ของพรรคสีส้ม ส่วนใหญ่มาจากกรณีพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบ ส่งผลให้ไม่มีผู้สมัคร ส.ส.
เพ่ือไทย ดังนั้น เอฟซีทักษิณจึงเทคะแนนมาที่พรรคอนาคตใหม่ 

ที่น่าสนใจ จ านวน ส.ส.เขตของพรรคก้าวไกลในวันนี้ จาก 31 คน เหลืออยู่เพียง 12 คน และในนี้ 8 คน เป็น 
ส.ส.กทม. ส่วนใหญ่ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย ยกเว้นเขต 5 นครปฐม ที่มีการเลือกตั้งใหม่ และพรรคก้าวไกลก็พ่ายแพ้ 
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สาเหตุหนึ่งที่ ส.ส.เขตเหล่านั้น ตัดสินใจไม่ไปต่อกับพรรคก้าวไกล เพราะประเมินดูแล้ว การเลือกตั้งสมัยหน้า 
ยากที่ค่ายสีส้มจะปักธงในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากพรรคเพ่ือไทย ส่งสัญญาณส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทุกเขตทั้งประเทศ ไม่เว้นให้
พรรคใดพรรคหนึ่ง 

พฤติกรรมของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในต่างจังหวัด ยังไว้เนื้อเชื่อใจ “นักเลือกตั้ง” ในระบบอุปถัมภ์ ซึ่งคณะก้าวหน้า
ของ “ธนาธร-ปิยบุตร” ก็ได้บทเรียนมาแล้ว จากการเลือกตั้งนายก อบจ.เมื่อปลายปี 2563 ปรากฏว่า แพ้ราบคาบ 

ฉะนั้น อิทธิฤทธิ์บัตร 2 ใบตามสูตร 2540 อาจท าให้ค่ายสีส้ม ไม่ได้ ส.ส.แม้แต่คนเดียว ทั้งที่ป็อปปูลาร์โหวต 6-
7 ล้านเสียง 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/480121  
 
  

https://www.komchadluek.net/scoop/480121
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23 ส.ค. 2564-12:11 น. 
ยุทธศาสตร์ ใหญ่ โทนี่ วู้ดซ่ัมดัน "เพื่อไทย" เป็น "ความหวัง" 
 

 
 

ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ไม่ว่าการเคลื่อนไหวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไม่ว่าการ
เคลื่อนไหวของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง  ล้วนถูกผูกโยงไปยังการออกมา “แอ็คชั่น” ผ่านกิจกรรมของกลุ่ม  
แคร์ คิด เคลื่อน ไทย ของ โทนี่ วู้ดซั่ม 

แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวนับแต่วันที่ 1 สิงหาคม ณ พ้ืนที่สาม เหลี่ยมดินแดง ติดกับตู้คอนเทนเนอร์บริเวณใกล้
กับกรมทหารราบที่ 1 บนถนนวิภาวดี รังสิต ก็ไม่เว้น อย่างน้อยก็น าไปโยงเข้ากับการเคลื่อนไหว “คาร์ม็อบ” อัน นาย
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ พัฒนาและยกระดับขึ้นเป็น “คาร์ปาร์ค” ในวันที่ 15 สิงหาคม และ “คอลเอาต์” ในวันที่ 29 สิงหาคม 
เพราะเริ่มมีการปล่อยชุดความคิดถึง “ม็อบรับจ้าง” โดยโยงเข้ากับท่อน้ าเสี้ยงอันเป็น “พรรคการเมือง” บางพรรค 
เหมือนกับจ าลองสถานการณ์เดือนพฤษภาคม 2535 เข้ามา ถนนทุกสายทอดมองไปยังบทบาทและ “ยุทธศาสตร์” อัน 
โทนี่ วู้ดซั่ม ก าลัง “เวิร์ก ฟรอม ดูไบ” อย่างขันแข็งอยู่ในขณะนี้ 

ยิ่ง โทนี่ วู้ดซั่ม ออกมาอธิบายให้กับจังหวะก้าวในเชิงยุทธศาสตร์ ของพรรคเพ่ือไทย พร้อมกับส่งเสียงปรามไป
ยังพรรคก้าวไกลมาก เพียงใด ยิ่งท าให้ต้องครุ่นคิดว่า โทนี่ วู้ดซั่ม ก าลังคิดอะไร  เป็นความคิดที่ต่างจากหลังรัฐประหาร
เมื่อเดือนกันยายน 2549 อย่างแน่นอน เป็นสถานการณ์ที่วาง “ยุทธศาสตร์” ค่อนข้างรัดกุมผ่านทั้งการ เคลื่อนไหวผ่าน
ก า ร แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  พ . ศ . 2560 โ ด ย ก า ร พ ลิ ก ฟ้ื น ร ะ บ บ เ ลื อ ก ตั้ ง จ า ก รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  
พ.ศ.2540 เป็นการพลิกฟ้ืนชัยชนะที่เคยได้ผ่านพรรคไทยรักไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และเมื่อเดือนมกราคม 
2548 ประสานกับการเขย่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เต็มพลัง 

ปมเงื่อนอยู่ตรงที่ โทนี่ วู้ดซั่ม ประเมินแล้วว่า 7 ปีที่ผ่านมาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สะท้อนความ
ล้มเหลว และเวลาที่เหลือยากยิ่งจะสามารถพลิกฟ้ืนได้เหมือนเดิม เพียงแต่รอเวลาที่จะงอมและร่วงหล่นออกจากคาคบ
เท่านั้น ก าหนดเวลาต้นปี 2565 จึงเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะด าเนินทุกกลยุทธ์เพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์ในทางการเมือง  
เป็นการเมืองที่พรรคเพื่อไทยจะเป็น “ความหวัง” ของสังคมไทย 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6578736   

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6578736
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/08/FootNote-17.jpg
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24 ส.ค. 2564-00:03 น. 
'ทวี' วิเคราะห์ตรงๆ แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 2 ยันจะไม่ท าให้ประชาชนผิดหวัง 
 

 
 

‘ทวี’ วิเคราะห์ตรงๆ แก้รัฐธรรมนูญ วาระ 2 อ่านใจ ส.ว.ก่อนลงคะแนน ไม่ฟันธง รัฐบาลจะยุบสภาหรือไม่ ยันจะ
ไม่ท าให้ประชาชนผิดหวัง 

วันที่ 23 ส.ค.64 ไอลอว์ เผยแพร่บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ใน
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านทางเฟซบุ๊ก  iLaw ความว่า “การแก้ระบบเลือกตั้งในครั้งนี้อย่าให้ประชาชน
เสียเปรียบ” คุยกับ ทวี สอดส่อง ก่อนศึกการแก้รัฐธรรมนูญวาระ 2 

ท่ามกลางความร้อนแรงของการเมืองบนท้องถนน ศึกการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสองก าลังจะมาถึงในวันที่ 24-
25 สิงหาคมนี้ แม้ว่าในวาระแรกเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะเสนอร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญมากถึง 13 ร่างโดยมีเนื้อหาตั้งแต่การตัดอ านาจ ส.ว. ในการเลือกนายรัฐมนตรี ล้างมรดก คสช. ไปจนถึงการ
กระจายอ านาจและสร้างหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า 

แต่ร่างเดียวได้รับความเห็นชอบจากสภาและได้รับเสียง ส.ว. เกิน 1 ใน 3 ก็คือร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ที่
เสนอให้แก้ไขระบบเลือกตั้งจากท่ีใช้ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 กลับไปเป็นระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบที่คล้ายคลึงกับ
ที่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 

แม้ว่าส าหรับผู้ชุมนุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะน่าผิดหวังเพราะไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องข้อใดเลย แต่
ก็ยังมีประเด็นที่น่าจับตาในหลายประเด็น ตั้งแต่การยื่นญัตติของพรรคก้าวไกลให้พิจารณาว่าร่างของกรรมาธิการนั้น
ขยาย “เกิน” หลักการที่ระบุไว้ในร่างที่ผ่านวาระแรกหรือไม่ 

บทบาทของ ส.ว. ว่าจะเป็นเช่นไร รวมไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
และช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งได้หรือไม่ 

ไอลอว์ ชวน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง มาพูดคุยเพ่ือตอบค าถามข้างต้น ทวี เป็นคนหนึ่งที่เคยออกมาให้ความเห็น
สนับสนุนการจัดท ารัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนทั้งฉบับ โดยในวาระแรกเขาโหวตให้ความเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ทุกร่างยกเว้นร่างของพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะการ “ปะผุ” ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ในวาระ 2 นี้ ส.ส. บัญชี
รายชื่อจากพรรคประชาชาติจะมีความเห็นอย่างไร 

https://www.facebook.com/iLawClub/photos/a.10150540436460551/10165789538940551
https://www.facebook.com/iLawClub/?__cft__%5b0%5d=AZV1YZPk_ZufGO8y510KnDflFONTzNFX1NTf60nyg6Hd-XCuRvLk_VAyV7BuKCWLaflE43cgGmMinibsrpyveu8XvIRrjmEOQcKpee6Nj26Ed4oZlEHSkA2ANGirtqHjkPEW0BxzDJcdcI0D-TijkGDv&__tn__=-UC*F
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/08/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D.jpg
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มีความคาดหวังอย่างไรในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้? 
“ต้องบอกก่อนว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการประชาชน ถ้าตอบให้ชัดเจน สิ่งที่

ประชาชนต้องการคือร่างฉบับประชาชนที่ไอลอว์เป็นผู้เสนอเมื่อปลายปีที่แล้ว รัฐธรรมนูญนั้นเป็นมากกว่าการเลือกตั้ง 
มากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหาร แต่รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการท าให้คนมีประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะ
ท าอย่างไรให้คนได้มีส่วนร่วม ใช้สติปัญญาและจินตนาการอย่างเสรีเพ่ือก าหนดทิศทางอนาคตข้างหน้า” 

“แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้เราเห็นตรงกันว่า เราต้องท าให้โครงสร้างอ านาจสมดุลและจัดสรรแบ่งปัน
ทรัพยากรให้ยุติธรรม ดังนั้น เราหนีไม่พ้นต้องแก้รัฐธรรมนูญโดยจ าเป็นต้องมี สสร. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการ
จัดท า เพราะจะท าให้เกิดความรักหวงแหนและความเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ และที่ส าคัญคือท าให้ทุกภาคส่วนได้น าสิ่ง
ต่าง ๆ มาอยู่ในภายใต้กติกาของบ้านเมือง” 

“มนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ต้องการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่วันนี้บ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตย ท าให้
ความยุติธรรมยังไม่บังเกิด โดยความอยุติธรรมที่ใหญ่ที่สุดคือที่มาจากกฎหมายซึ่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด สิ่งที่
เราต้องท าคือการกระจายอ านาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตย 

ดังนั้นผมจึงเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน แต่มาจากผู้ที่มีอ านาจ
อยู่ในมือ ถ้าจะผ่านก็อาจจะผ่านเพราะไม่ได้แก้ด้วยเหตุผลของประชาชน แต่มาจากผลประโยชน์ในการรักษาอ านาจไว้” 
คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ว่า ร่างท่ีผ่านชั้นกรรมาธิการอาจจะไปแก้ไขมาตราอ่ืนเกินหลักการที่วางไว้? 

“ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ที่เรารับหลักการมานั้นให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 กับ มาตรา 91 แต่
เนื่องจากมาตรา 83 ที่กรรมาธิการแก้มาก าหนดให้มี ส.ส. เขต 400 คนและปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน แล้วมาตราอ่ืนของ
รัฐธรรมนูญระบุ ส.ส. เขต 350 คนและปาร์ตี้ลิสต์ 150 คน ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่รัฐธรรมนูญจะขัด
กันเอง 

ดังนั้นเรามีข้อบังคับไว้ว่าอาจจะแปรญัตติเพ่ิมได้ถ้ายังสอดคล้องกับหลักการของร่าง ผมคิดว่ากรรมาธิการเสียง
ข้างมากคงจะตีความอย่างกว้าง เนื่องจากเรายังไม่ได้มีการวินิจฉัยไว้อย่างแน่นอน อีกประการหนึ่งเราต้องยอมรับว่า
รัฐธรรมนูญปี 2560 เกิดมาโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม” 

“ในการแก้ ไขรั ฐ ธ รรมนูญ เราจะใช้ ข้ อบั งคับของรั ฐสภา  ซึ่ งมีคว ามแตกต่ า งกับข้ อบั งคับของ  
สภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรข้อ 125 ระบุว่าการแปรญัตติเพ่ิมเติม ขึ้นใหม่ หรือตัดทอนหรือแก้ไข 
ต้องไม่ขัดกับหลักการในพระราชบัญญัติ 

แต่พอเป็นข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งจัดท าโดย ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกัน ก็พบว่ามีการเพ่ิมข้อความว่า ‘เว้นแต่การ
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตราที่เกี่ยวข้องกับหลักการนั้น’ ขึ้นมาด้วย ในกรณีเช่นนี้ เสียงข้างมากอาจจะเห็นว่าสามารถใช้ข้อนี้ใน
การแก้ไขมาตราอื่นเพ่ิมเติมได้” 

“ปัญหาก็คือหลักการของร่างประชาธิปัตย์ ระบุเลขมาตราไว้อย่างชัดเจนจึงท าให้ถ้าจะตีความในมุมแคบก็ต้อง
แก้ตามเลขมาตราที่ระบุเท่านั้น แต่ก็มีแนวคิดของเสียงข้างมากว่าถึงแม้จะระบุหมายเลขมาตรามา แต่ข้อบังคับก็ยกเว้น
ให้เพ่ิมเติมมาตราที่เก่ียวข้องได้ ดังนั้นแนวความเห็นตรงนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ และมีการยื่นญัตติให้พิจารณา” 
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“อย่างไรก็ตาม ตามหลักการแล้ว ถ้าเราไม่มองเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเกินไปและเอาประชาชนเป็นตัว
ตั้ง ถ้าแก้เป็นบัตร 2 ใบ และมีจ านวน ส.ส. เขต 400 คนและปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน ถูกต้องหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณากัน แต่
อยากให้ทุกคนอยากให้เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง 

ส าหรับส่วนตัวผมมองว่าแก้หรือเลือกตั้งใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนเรียกร้อง ส่วนการจะขยายไปที่มาตรา
อ่ืนก็ต้องมาพิจารณากันต่อไป แต่ที่ส าคัญคือแก้แล้วใครได้ประโยชน์ ประชาชนหรือนักการเมือง” 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะน าไปสู่ความขัดแย้งกันภายในฝ่ายค้านไหม? 

“แม้แต่ในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะเห็นไม่ตรงกันได้ ผมคิดว่าการเห็นไม่ตรงกันในฝ่ายค้านอาจจะมองเป็นการ
พัฒนาก็ได้ ตราบใดที่ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งและเอาประโยชน์ของสาธารณะมาตั้ง มันก็น่าจะมีส่วนที่
พูดคุยกันได้ เบื้องต้นพรรคก้าวไกลก็เห็นด้วยกับบัตรสองใบ ผมในฐานะฝ่ายค้านและคนกลางระหว่างสองพรรคก็ยืนยัน
ว่าไม่ว่าอย่างไรจะต้องยุติธรรม โดยต้องยึดประชาชนก่อน” 

“ไม่ว่าอย่างไรเสีย เราต้องอย่าลืมว่าเรามีการเลือกตั้งมาหลายรูปแบบ ไม่ว่ารูปแบบไหนก็ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมด 
มีบางส่วนได้ประโยชน์ก็ต้องมีบางส่วนที่เสียประโยชน์ โดยการแก้ระบบเลือกตั้งในครั้งนี้ก็อาจจะท าให้พรรคเล็กหรือ
พรรคขนาดกลางเสียเปรียบ แต่ที่ส าคัญต้องอย่าให้ประชาชนเสียเปรียบ” 

“อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวผมเองที่อ่านร่างมา ผมไม่เห็นด้วยกับการตีเช็กเปล่าให้ กกต. ร่างที่ผ่านกรรมาธิการ
เสนอให้แก้มาตรา 91 ซึ่งบอกว่าการค านวณสัดส่วนผู้สมัครเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้น าคะแนน
ของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้วค านวณแบ่งจ านวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของแต่
ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับคะแนนรวมข้างต้น 

แต่ถ้าเราทิ้งไว้แค่นี้มันก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเศษเช่นเดิม สมมติว่าค านวณออกมาแล้วสองแสนคะแนนได้ ส.ส. 1 
คน แต่พอเอาสองแสนมาหารคะแนนรวมทั้งหมดก็จะได้ ส.ส. แค่ 80 คน ท าให้ยังเหลืออีก 20 คน ถ้าเราปล่อยให้ กกต. 
มีอ านาจมาก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเองในกรณีเช่นนี้ ผมคิดว่าเราก็จะกลับมาทะเลาะเบาะแว้งกันอีก ท าไมเราไม่เขียน
ให้ชัดไปเลยว่าคะแนนเศษท่ีเหลือนี้ ให้ถือเกณฑ์เรียงล าดับคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากมากไปน้อย แบบนี้ก็
จะท าให้ กกต. ไม่สามารถไปก าหนดหลักเกณฑ์ตามอ าเภอใจได้” 
 
 
มองบทบาทของ ส.ว. ในการลงมติทั้งในวาระ 2 และ 3 ไว้อย่างไร? 

“อดีตเป็นบทเรียนที่ส าคัญ คือ ส.ว. นั้นสามารถสั่งได้ ถ้าเขารู้ว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาท าไมเขาไม่รับร่างของ
พรรคเพ่ือไทยเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาตีความกันในชั้นกรรมาธิการ หรือท าไมเขาไม่รับร่างของพรรคพลังประชารัฐ
เพราะเราจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในเรื่องหลักการ จะเห็นได้ว่า ส.ว. เขาก็รับตามใบสั่ง 

ดังนั้นในวาระสามก็คงเป็นการยากที่จะเดาใจได้ ต้องยอมรับว่า ส.ว. เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการลงมติ
ครั้งนี้ ส.ว. อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเท่าครั้งที่แล้วเพราะไม่ได้ไปยกเลิก ส.ว. เขาอาจจะถือว่าเป็นการสงเคราะห์ให้ฝ่าย
ประชาธิปไตยเล็ก ๆ น้อย ๆ ไป ส่วนตัวเองก็ยังมีอ านาจเหมือนเดิม ถามว่าคาดหวังไหม ผมไม่คาดหวังเลย แล้วก็ไม่
มั่นใจด้วยว่า ส.ว. จะออกอย่างไร เพราะท่ีผ่านมาเขาก็ฟังค าสั่งซึ่งก็มักจะมาในชั่วโมงสุดท้ายก่อนการโหวตเสมอ” 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ไหม? 
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“การแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เขาไม่ได้มองมาที่ประชาชนหรือผู้ชุมนุม เขาเห็นแค่การแก้ปัญหาทางการเมืองของ
พรรคฝ่ายรัฐบาล พอมีการก าหนดเขตเลือกตั้งใหม่ ก็จะท าให้เขามีอ านาจมากขึ้นผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่เปิดโอกาส
ให้ฟอกตั ว เอ ง ได้  แต่ สิ่ ง ที่ ผู้ ชุ มนุ มต้ อ งการคื อการ ให้ทุ กคนอยู่ ในหลั กสิ ทธิ เ ส รี ภ าพและมี อนาคตที่ ดี   
การตื่นรู้ของประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่คนในสภาต้องเข้าใจ พอเราไม่ตอบรับเสียงเรียกร้องของประชาชนที่
เป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริง สภาเองก็จะอยู่ยาก 

วันนี้ประชาชนอาจจะผิดหวังกับรัฐบาล แต่อย่างน้อยต้องขอให้ฝ่ายค้านอย่าท าให้ประชาชนผิดหวัง ไม่ว่าสังคม
จะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย การมีสัจจะกับประชาชนเป็นเรื่องส าคัญ พรรคการเมืองหลายพรรคไปหาเสียงกับ
ประชาชนโดยโกหกซ้ า ๆ ทางกลุ่มพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ควรท าให้นักต่อสู้เสียก าลังใจ วันนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านอาจจะ
เถียงกันนอกพรรคแรงไปหน่อย” 
คิดว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบ จะมีโอกาสที่รัฐบาลยุบสภาไหม? 

“ถ้าเราดูแค่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เขาเขียนไว้ว่าถ้าร่างนี้ผ่านให้ไปท ากฎหมายประกอบภายใน 120 วัน แต่ถ้ามี
การเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อน ก็ให้ กกต. จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งก่อนได้เลยโดยไม่ต้องเป็นกฎหมาย แบบนี้ก็
หมายความว่าก็อาจจะยุบสภาได้ ผมก็สงสัยการร่างเป็นอย่างมาก ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ร่างเป็นกลุ่มของพรรคพลัง
ประชารัฐและรัฐบาล 

อย่างไรก็ตาม เราก็ควรจะเขียนไว้ว่าไม่ให้ กกต. ตีความจ านวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์จากคะแนนที่เหลือจากการหาร
คะแนนที่พึงมีเอง ควรจะเขียนให้ชัดเจนว่าให้เรียงล าดับจากคะแนนสูงที่สุดลงไป” 

“แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อาจจะมีปัจจัยภายนอกด้วย ปัจจัยหนึ่งก็คือประชาชนล้มตายทุกวัน โดยสาเหตุก็มาจากการที่
รัฐบาลพลาดเองในเรื่องของวัคซีน ดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รัฐบาลตัดสินใจอยู่ในอ านาจเผื่อโชคช่วยว่าโควิด
หายเร็วแล้วจะได้คะแนนเสียงกลับมา” 
 
มองบทบาทของรัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นไว้อย่างไร? 

“วันนี้เราอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเป็นประชาธิปไตยก็
ได้ อาจจะเป็นเพียงสนามหนึ่งที่วางกติกาการแย่งชิงผลประโยชน์ บางทีอาจจะเขียนรัฐธรรมนูญดีแต่บ้านเมืองไม่ได้เป็น
ประชาธิปไตยก็ได้ 

แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือวันนี้ประชาชนตื่นตัวมาก ถ้าโดยเร็วที่สุดเราก็ควรจะผลักดันกฎหมายประชามติ
ให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมา จะช้าจะเร็วอย่างน้อยก็เป็นการวางรากฐานให้กับประเทศ” 

“ตอนนี้เราต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศ เพราะทุกวันนี้พอเกิดวิกฤตขึ้นมา ประชาชนทั้งประเทศต้อง
เจอกับความทุกข์ระทมมากเพราะโครงสร้างของประเทศที่ยังเป็นระบบราชการที่ไว้ใจคนอ่ืน 

นายกรัฐมนตรีคนนี้ก็ไว้ใจแต่ข้าราชการและรวมอ านาจหมดเลย ถึงเวลาที่เราต้องยอมรับในสติปัญญาของ
ประชาชนที่จะตื่นรู้และห่วงแหนสิทธิเสรีภาพของตนเอง เราคงคาดหวังรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมา
ร่วมกันท าให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยให้ได้” 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6580081  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6580081
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24 สิงหาคม 2564 00:10 น.   
"ก้าวไกล" ดิ้น สู้ ฟัด ! 

 
 

การประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พ.ศ ... ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 โดยเป็นร่างฉบับแก้ไขฯที่เสนอโดย "พรรคประชาธิปัตย์" ที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้น
วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 ส.ค.64 จะสะดุดหรือไม่ หรือจะกลายเป็น "ชนวน" ที่น าไปสู่ความขัดแย้ง ร้าวลึกให้เกิดขึ้นใน
พรรคร่วมรัฐบาลตามมาหรือไม่ ยังเป็นเรื่องท่ีต้องเกาะติด ดูเกมกันยาวๆ 

แต่ที่แน่ๆ ดูเหมือนว่า ส าหรับ "พรรคก้าวไกล" แล้ว สถานการณ์เช่นนี้ก าลังกดดัน พรรคอย่างหนัก เพราะหาก
ไม่สามารถ "สกัด" การเดินหน้าเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับดังกล่าวนี้ไปได้ ย่อมจะหมายความว่า "โอกาส" 
ในสังเวียนการเลือกตั้ง ส าหรับพรรคก้าวไกล อาจเหลือน้อยลง 

มีความชัดเจนตั้งแต่ก่อนวันประชุมร่วมรัฐสภา วันนี้  (24 ส.ค.) แล้วว่า พรรคก้าวไกล โดย "ธีรัจชัย  
พันธุมาศ" ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ เกาะติดปมประเด็นว่าด้วยการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมาธิการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฯ มาอย่างต่อเนื่อง ชนิดที่เรียกว่า "กัดไม่ปล่อย" 

แต่เมื่อพรรคก้าวไกล ไม่อาจต้านทาน "ฝ่ายรัฐบาล" ได้ในชั้นคณะกรรมาธิการฯ จึงยังเหลือโอกาสที่จะใช้ที่
ประชุมร่วมรัฐสภา เพ่ือช่วยแก้ปัญหา โดยวันนี้ พรรคก้าวไกล เตรียมยื่นญัตติด่วน ถึงประธานรัฐสภา เพื่อบรรจุวาระให้
ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาโหวตตัดสินว่า กมธ.แก้รัฐธรรมนูญแปรญัตตินอกเหนือจากที่รับหลักการมาในวาระที่ 1 ได้
หรือไม ่

ขณะที่ทางด้าน "ไพบูลย์ นิติตะวัน" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) มั่นใจว่าจะไม่ท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องสะดุด เพราะเชื่อว่าไม่มีอะไรขัดต่อ "ข้อบังคับของ
รัฐสภา" แต่ยินดีสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลเสนอญัตติด่วน เพ่ือที่จะได้เดินหน้ากันต่อ 

ปัญหาข้อใหญ่ที่ก าลังจะกลายเป็น "เงื่อนตาย" ที่ท าให้พรรคก้าวไกล ส่อแววว่า จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่า "แพ้
ตั้งแต่ยังไม่ลงสนาม" คือการเสนอในม.83 ได้ เสนอให้มีส.ส.แบ่งเขต 400 เขต และส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 
100 คน ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่รูปแบบ "เยอรมันโมเดล" ตามที่พรรคก้าวไกล เสนอและเรียกร้องมา
โดยตลอด 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210823/377217c686c0f2678a71654a10e0675f22c3afc1fdc5e17ff27bfb9c1b3a961c.jpg?itok=-EGBCdVE
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เพราะอย่าลืมว่าสูตรเยอรมันโมเดลนั้นคือการน าคะแนนของส.ส.โดยใช้ "คะแนนนิยม" ของ "กระแสพรรค" มา
ค านวณ โดยสูตรนี้เคยท าให้ "พรรคอนาคตใหม่" ในฐานะ "พรรคแม่" ของ พรรคก้าวไกล ได้คะแนนเสียงท่วมท้น กวาด
ส.ส.เข้าสภาฯ มาได้ถึง 81 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 

ซึ่งถือเป็น "ปรากฎการณ์ใหม่" ส าหรับพรรคน้องใหม่ พรรคหน้าใหม่ที่สามารถใช้ "กระแสพรรค" กระแสของตัว 
"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น ท าให้สนามการเมืองต้องทึ่งกับ พรรคอนาคตใหม่ กันมาแล้ว 

และแม้ยามนี้ หัวหน้าพรรคจะไม่ใช่ ธนาธร หากแต่เป็น "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" แต่พวกเขามั่นใจว่าด้วย
ภาพลักษณ์ และกระแสของพิธา เมื่อผบวกเข้ากับ ความนิยมเดิมที่ผู้คนมีต่อธนาธร ย่อมจะท าให้พรรคก้าวไกล สามารถ
กลับเข้าสภาฯได้อย่างงดงามอีกครั้ง หลังการเลือกตั้งในปี 2566 หากรัฐบาลอยู่ครบเทอม 

การดิ้นสู้ของพรรคก้าวไกล ครั้งนี้ก าลัง "สวนทาง" กับ "ความต้องการ" ของพรรคใหญ่ ทั้งพรรคเพ่ือไทย พรรค
พลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์ อย่างสิ้นเชิง เพราะสูตรการใช้บัตรเลือกตั้ง 2ใบ ประกอบกับการเพ่ิมจ านวนส.ส.
เขต จากปัจจุบัน 350 คนไปสู่ 400 คนและให้มีปาร์ตี้ลิสต์ 100คนมีแต่จะท าให้พรรคขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้ง
ก าลังคนและมี "นโยบาย" ที่สามารถ "ขายได้" มีชัยไปล่วงหน้า 
ด้วยเหตุนี้ พรรคก้าวไกล จึงต้องดิ้นสู้เพ่ือสกัดเกมแก้รัฐธรรมนูญ อย่างสุดตัว ! 
  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/274102   

https://siamrath.co.th/n/274102
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24 ส.ค. 2564 เวลา 6:30 น. 
ส่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง ส.ส. บัตร 2 ใบ 
 

 
 

ส่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเลือกตั้งส.ส.บัตร 2 ใบ  
ในระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2564 ที่ประชุมรัฐสภา (ส.ส.+ส.ว.) ได้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (แก้ไข

เพ่ิมเติม ม.83 และ ม.91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง) ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 โดยเนื้อหามี
สาระส าคัญดังนี้  

ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประกอบด้วยสมาชิก 500 คน เป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 400 คน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน 

การเลือกตั้ง ส.ส.ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเสรี โดยตรงและลับ ให้ใช้บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบละ 1 ใบ 
ในกรณีที่ต าแหน่ง ส.ส. ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือประกาศชื่อส.ส.แทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาฯ
ประกอบด้วย ส.ส. ท่าที่มีอยู่ ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ท าให้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึง 100 คน ให้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ยกเลิกความในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา 95 ส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้เขตละหนึ่งคน 
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง” 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวม
คะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  
โดยกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับ
เลือกตั้งด้วยก็ได้ ให้คณะกรรมการการ เลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว  
มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 95 % ของเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมด กกต.ต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันนับแต่วัน
เลือกตั้ง  
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ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของกกต.ที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตการเลือกตั้ง  
  ส าหรับการก าหนดจ านวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศเฉลี่ยด้วยจ านวน ส.ส. 400 คน จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อสมาชิก
หนึ่งคน 
 2. จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามข้อ 1 ให้มีส.ส.ในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือ
เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
 3. จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนให้มีส.ส.ในจังหวัดนั้นเพ่ิมข้ึนอีก 1 คนทุกจ านวนราษฎรที่ถึง
เกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
 4. เมื่อได้จ านวน ส.ส.ของแต่ละจังหวัดตามข้อ 2 และ 3 แล้ว ถ้าจ านวนส.ส.ยังไม่ครบ 400 คน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือ
จากการค านวณตามข้อ 3 มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีส.ส.เพ่ิมขึ้นอีก หนึ่งคน และให้เพ่ิม ส.ส.ตามวิธีการดังกล่าวแก่
จังหวัดที่มีเศษท่ีเหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวน 400 คน  
 5. จังหวัดใดมีการเลือกตั้ง ส.ส.ได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจ านวน ส.ส. ที่พึงมี โดยต้อง
แบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 

ส าหรับการค านวณสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละ พรรคจะได้รับ ให้น าคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับเลือกตั้งมา
รวมกันทั้งประเทศ แล้วค านวณเพ่ือแบ่งจ านวนผู้ที่จะได้รับเลือกแต่ ละพรรค เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจ านวน
คะแนนรวมโดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในบัญชีแต่ละพรรคได้รับเลือกตามเกณฑ์เรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีพรรค 

 
 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะห์และผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองค์กรฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ์    
ตดิตอ่ 17920-17924 

62 

 

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส.
ในเขตนั้น ให้กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครใหม่ ให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไขพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จได้ 
และต้องมีการเลือกตั้ง ส.ส.ให้กกต.มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใช้บังคับกับการเลือกตั้งนั้นไปพลางก่อน  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/492997   

https://www.thansettakij.com/politics/492997
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24 สิงหาคม 2564 7:00 น. 
เกมแก้ รธน. บนรอยร้าวฝ่ายค้าน 
อย่าแปลกใจที่พรรค “ก้าวไกล” ถึงกับต้อง “ดิ้นพล่าน” ออกมาโวยวายประจานออกสื่อ เพราะหากมีการแก้ไขร่าง
รัฐธรรมนูญเกี่ ยวกับระบบการเลือกตั้ ง ให้กับไปใช้  “บัตรเลือกตั้ งสองใบ” แบบเดิม นั่ น เท่ากับ ว่า  
เสี่ยงท่ีพรรคก้าวไกล “สูญพันธุ์” 

 
 

การเมืองไม่มีมิตรแท้ หรือศัตรูถาวรยังใช้ได้เสมอทุกยุค ทุกสมัย เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ “ผลประโยชน์” ที่
ตัวเองจะได้รับอยู่ตรงหน้าเท่านั้น สิ่งที่พิสูจน์ชัดเจนที่สุดในเวลานี้   หนีไม่พ้นเกมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่
บ ร ร ด า  “พร รค ใหญ่ ”  ร วมหั ว กั น “ลอยแพ”  บา งพร รคกา ร เ มื อ ง  ซึ่ ง หม ายถึ ง  “พร รคก้ า ว ไ กล ”   
ในเครือข่ายของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ”ประธานคณะก้าวหน้า ที่ก าลังจะได้รับผลกระทบมากที่สุด หากร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญรายมาตราแก้ไขได้ส าเร็จ 

ล่าสุดรัฐสภาเตรียมประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 และวาระ 3  ที่ผ่านการแก้ไข
เรียบร้อยแล้วจากคณะกรรมาธิการที่มี นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน ในวันที่ 24-25 ส.ค.นี้ ซึ่งสาระส าคัญ
หลักๆ  คือ  การตัดระบบไพร์มารี่ โหวตทิ้ ง  มีบัตร เลื อกตั้ ง  2 ใบ   ให้มี  ส .ส . เขต  400 เขต  และ  ส.ส .บัญชี
รายชื่อ 100  คน และให้มีการนับคะแนนแบบใหม่ คือ คะแนน ส.ส.เขตไม่ต้องน าไปรวมกับคะแนนพรรค  หรือ
ยกตัวอย่าง มีคนมาใช้สิทธิ์ 30 ล้านคน ก็เท่ากับ คะแนน 300,000 คะแนน จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน   

นั่นก็เท่ากับว่าเป็นการ “ฆ่าพรรคการเมืองเล็ก”ไปทันที พรรคไหนที่ใช้ยุทธวิธี “แตกแบงก์พัน” จะไม่ได้
ประโยชน์ มันตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญปัจจุบัน ที่ให้โอกาสพรรคเล็ก เพราะทุกคะแนนมีค่าไม่มีทิ้งน้ า ซึ่งก็เท่ากับว่า
พรรคการเมืองได้เปรียบเหมือนในอดีต เท่ากับว่าพรรค “พลังประชารัฐ” และพรรค “เพ่ือไทย” จะได้เปรียบในการ
เลือกตั้งใหม ่โดยจะท าให้มีรัฐบาลผสมเพียงไม่ก่ีพรรค จากเดิมท่ีรัฐบาลผสมปัจจุบันมี 19 พรรคการเมือ 

ดังนั้น อย่าแปลกใจที่พรรค “ก้าวไกล” ถึงกับต้อง “ดิ้นพล่าน” ออกมาโวยวายประจานออกสื่อ เพราะหากมี
การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งให้กับไปใช้  “บัตรเลือกตั้งสองใบ” แบบเดิม นั่นเท่ากับว่า เสี่ยงที่
พรรคก้าวไกล “สูญพันธุ์”  บรรดานักการเมืองที่คิดจะออกมาตั้งพรรคเอา ส.ส. 5-10 คน เพ่ือหวังจะไปร่วมรัฐบาล จะ
ไม่ได้ประโยชน์จากร่างของ พปชร.  
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แน่นอนว่าช็อตรื้อรัฐธรรมนูญเผยให้เห็นเกมฮ้ัว  “ทีมดูไบ”กับค่าย “พปชร.” เล่นบท “เ อ้ืออาทร” 
ล็อกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ บอนไซทีม “ธนาธร” อาการฝ่ายค้านแตกคอ แนวโน้มต่อยังไงก็ไม่ติด อาการแตกหักระหว่าง
คน “เพ่ือไทย”กับทีม “ก้าวไกล” ไหลตามเหลี่ยมบี้กันแย่งส่วนแบ่งตลาด  ล าพังท างานบาดหมางไม่สนิทใจ
เรื่อยมา  เพราะต้องแย่งคะแนนจากฐานเสียงประชาชนคนไม่เอา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม เหมือนกัน ดูท่ารอยร้าวในฝ่ายค้านจะสาหัสกว่าในพรรคร่วมรัฐบาลเยอะ 

พรรค “ฝ่ายค้าน”โซ้ยกันมันส์หยดพรรค “ส้มหวาน” โดนตอกคืนเจ็บจี๊ดทุกช็อต สมการการเมืองยามนี้ ดูแล้ว
ไม่ต่ างกับฟางเส้นสุดท้าย  ที่ก าลั งส่ งสัญญาณ  “แยกกันเดิน -ตีกัน เอง”อย่างที่ บอกว่ า  “ไม่มีมิตรแท้”  มี
แต่ “ผลประโยชน์” เมื่อถึงเวลาสถานการณ์เปลี่ยนก็ต้อง “ลอยแพ” เป็นธรรมดา “เพ่ือไทย”มั่นใจว่าตัวเองได้เปรียบ
หากใช้ระบบ “บัตรสองใบ”เหมือนในอดีต พรรค“พลังประชารัฐ” ก็มี “กระสุนพร้อม” 

จากนี้ไปคงต้องจับตาเกมแก้รัฐธรรมนูญให้ดี ขั้ว”ฝ่ายค้าน”ไม่รู้จะประนีประนอมกันต่อได้นานแค่ไหน หลัง
อาการผิดใจก าเริบหนัก สุดท้ายจะเลือกเดินไปทางไหน หรือจะเดินทางใครทางมัน เพราะเมื่อกติกาที่ พรรค “พปชร.”
ต้องการเสร็จสิ้น “นายกฯ”อาจจะตัดสินใจยุบสภา เพ่ือไปเลือกตั้งใหม่ทันทีใช่หรือไม่คงต้องติดตาม.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/191197/  
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24 สิงหาคม 2564 
เดิมพันเก้าอี้ ‘เฮ้ง สุชาติ’ โควตาองครักษ์ ‘ประยุทธ์’ 
 

 
 

เส้นทางการเมืองของ “เฮ้ง สุชาติ” นับว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากบทบาทการเป็นคนใกล้ชิด “สมชาย คุณ
ปลื้ม” หรือ “ก านันเป๊าะ” สู่การปวารณาตัวเป็นองครักษ์ของ "ประยุทธ์" เต็มตัว 

ลงทุน ซื้อใจ “พล .อ .ประยุทธ์  จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี  และรมว .กลาโหม แบบสุดตัว  เมื่อเฮ้ง  
“สุชาติ ชมกลิ่น” รมว.แรงงาน พรรคพลังประชารัฐ ออกตัวแทน พร้อมชกกับ เต้ “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ออกลูกห้าวท้าชกตัวต่อตัว เดิมพันต าแหน่งผู้น า 

เรื่องโจ๊กการเมืองรอบนี้ หลายคนคงคิดไม่ถึงว่า คนระดับรัฐมนตรีจะกระโดดลงมาร่วมวงให้มีชื่อถูกพูดถึง ใน
จังหวะที่ตัวเองตกเป็นเป้าฝ่ายค้าน ถูกลากขึ้นเขียงซักฟอกเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดยครั้งที่แล้ว สุชาติได้รับคะแนน
โหวตไว้วางใจเป็นรองบ๊วย แต่ก็ยังสามารถรั้งต าแหน่งรัฐมนตรีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นถึงตอนนี้ 

ด้วยงานในกระทรวงแรงงานที่มีล้นมือ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ต้องดูแลเยียวยาผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน ทุก
อย่างที่ด าเนินการไป สุชาติจะรายงานตรงถึงนายกฯ อย่างสม่ าเสมอ ไม่มีตกหล่น 

อย่างไรก็ตาม เส้นทางการเมืองของ “เฮ้ง สุชาติ” นับว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากบทบาทการเป็นคน
ใกล้ชิด “สมชาย คุณปลื้ม” หรือ “ก านันเป๊าะ” อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจ.ชลบุรี จนแทบจะเรียกได้ว่า เป็น
บอดี้การ์ดอย่างไรอย่างนั้น ก่อนได้รับความไว้วางใจจากก านันคนดังภาคตะวันออก ปลุกปั้นจนได้เป็น ส.จ.ชลบุรี 

จากนั้นจึงขยับไปลงสมัคร ส.ส.ชลบุรี ได้เข้าสภาสมัยแรกในสีเสื้อ “พรรคพลังชล” เมื่อปี 54 จนมาถึงการ
เลือกตั้งปี 62 สุชาติย้ายออกมาสังกัด “พรรคพลังประชารัฐ” ได้เป็น ส.ส.สมัยที่ 2 และได้เป็นรัฐมนตรีในที่สุด  
ด้วยแรงผลักดันจาก  “วิ รัช  รัตนเศรษฐ” แกนน าพรรคพลั งประชารัฐ  ที่ เห็นหน่วยก้านดี  จึ งสนับสนุน   
“สุชาติ” อย่างเต็มที่ มีการพาไปฝากเนื้อฝากตัวกับ “พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” รองนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ยังไม่มี
บทบาทในพรรคโดยตรง จากนักการเมืองโนเนมในสนามใหญ่ ชื่อของ เฮ้ง สุชาติ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นมา  

และแล้วสุชาติก็ได้นั่งต าแหน่งเสนาบดีสมใจ ในเก้าอ้ี “จับกัง1” จึงสนองนโยบาย ได้ท างานใกล้ชิดกับนายก
ฯ มากยิ่งขึ้น และปวารณาตัวเป็นองครักษ์ของนายกฯ เต็มตัว ถึงแม้ระหว่างทางต้องเผชิญแรงกดดันจากคนในพรรค
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เดียวกัน รวมถึงท่าทีของสุชาติต่อ “บ้านใหญ่แสนสุข” ที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะสถานะของเขาในวันนั้นกับ
วันนี้ เติบใหญ่จนไม่ใช่ “เฮ้ง” คนเก่าอีกต่อไปแล้ว 

ไม่แปลก ถ้าบ้านใหญ่หลังที่ 2 ของเมืองชล จะมีชื่อ "เฮ้ง สุชาติ" กุมบังเหียน ตรงนี้จึงเป็นค าตอบว่า เพราะเหตุ
ใดโควตารัฐมนตรีของชลบุรี จึงมี 2 ที่นั่ง ทั้ง “อิทธิพล คุณปลื้ม” รมว.วัฒนธรรม ที่มาในโควตา “บ้านใหญ่แสน
สุข” และเก้าอ้ี "สุชาติ” ที่ไม่ได้อิงโควตา “คุณปลื้ม” รุ่นลูกนั่นเอง 

ในอนาคต เส้นทางข้างหน้าของ “สุชาติ” ไม่มีใครรู้ถึงโชคชะตาได้ดีกว่าตัวเขาเอง ว่าจะเติบโตไปมากกว่านี้
หรือไม่ แต่วันนี้ “สุชาติ” อยู่ในช่วงมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถต้านทานคลื่นลมแรงกระเพ่ือมทางการเมือง  และ
แข็งแรงพอจะยืนได้ด้วยขาตัวเอง 

หากความเป็นจริงในทางการเมือง ไม่มีอะไรแน่นอน การจะบินขึ้นสูง ก็จ าเป็นต้องมีคนที่คอยเป็นลมใต้
ปีก เหมือนที ่“สุชาติ” เคยได้รับมาตลอดจนมีวันนี้ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956286  
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วันที่ 24 สิงหาคม 2564 - 10:00 น. 
ลุ้นร่างแก้ไข รธน. ฉบับ กมธ. ดันบัตรเลือกตั้ง 2 ใบฉลุย? 
 

 
 

หมายเหตุ – ความเห็นนักวิชาการถึงการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 24-25 สิงหาคม ที่จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่. … พ.ศ. … ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการแล้ว โดยแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 83 และมาตรา 91 เกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง ส.ส.เขต 400 เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน และบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
 

 
 
สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต 

จากการติดตาม คาดว่าไม่น่าจะมีติดขัดอะไร เนื่องจากกรรมาธิการที่แปรญัตติได้สกัดเอาสาระส าคัญเขียน
กฎหมายเชื่อมโยงเท่าที่จ าเป็น ไม่ได้เกินเลยอะไรไปมาก และขณะนี้มีเพียง 2 จุด ที่อาจจะเป็นประเด็นต้องถกเถียง จุด
แรกเรื่องของการก าหนดว่าหากรัฐธรรมนูญมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว แต่การเขียนกฎหมายลูก คือ พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส.ไม่สามารถท าเสร็จก่อนการยุบสภา โดยให้ด าเนินการภายใน 120 วัน หากยุบสภาก่อนก็ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ กกต.จะออกค าสั่งประกาศที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้เกิดความส าเร็จภายใต้การเลือกตั้งระบบใหม่ 

เรื่องนี้บางฝ่ายอาจมีความกังวลว่าเป็นการตีเช็คเปล่าให้ กกต.หรือไม่ ในจุดนี้ส่วนตัวไม่กังวล เพราะจะเห็นได้
ว่า กกต.คงไม่กล้าท าอะไรที่แปลกหรือพิสดาร และการเลือกตั้งโดยใช้บัตร 2 ใบ กกต.ท ามาตลอดไม่น่าจะมีข้อขัดข้อง
หรือเกรงว่าจะมีความผิดพลาด น่าจะไว้วางใจได้ เพราะการเขียนแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้ว เพ่ือรองรับอุบัติเหตุทาง
การเมือง เขียนในเชิงป้องกัน หากมีการยุบสภาเกิดข้ึนก่อนก็กลายเป็นว่าการเลือกตั้งจะต้องกลับไปใช้ระบบบัตรใบเดียว
อีก 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/1544322.LINE_.jpg
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ส าหรับจุดที่ 2 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.จ านวน 95% ภายใน 30 วัน 
ประเด็นนี้เป็นหลักการที่ดี เนื่องจากเดิม กกต.ในยุคที่มีรัฐธรรมนูญ 2540 หรือฉบับ 2550 กกต.ก็ประกาศผลภายใน 30 
วัน แต่มาเปลี่ยนเป็น 60 วันในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เจตนารมณ์ต้องการให้ กกต.มีเวลามากขึ้นเพ่ือพิจารณาโทษ 
กลั่นกรองนักการเมืองที่ทุจริตออกจากระบบ แต่พิสูจน์แล้วว่าเมื่อให้เวลา 60 วัน กกต.ไม่ได้ท างานแตกต่างจากเดิม ไม่
สามารถให้ใบเหลือง ใบแดง ใครได้ แต่มีใบส้มให้ ส.ส.เชียงใหม่ใบเดียว 

ส่วนอ่ืนที่มีการแก้ไขไปมาตราอื่นนอกเหนือมาตรา 83 และมาตรา 91 ก็แก้ไขเท่าที่จ าเป็น ท าให้รัฐธรรมนูญทั้ง
ฉบับมีความสอดคล้องกัน ขณะที่การส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก็อยู่ที่มุมมองของฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไร 

การเลือกตั้งด้วยบัตรกี่ใบก็ตาม พรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็ได้เปรียบมาตลอด แต่การเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ท า
ให้การได้มาซึ่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ไม่ต้องผูกกับจ านวน ส.ส.ที่พึงจะมี 2 ส่วนนี้ถือว่าแยกจากกัน ดังนั้น 
ปรากฏการณ์ท่ีบอกว่าพรรคที่ชนะในเขตจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อน้อยลงหรือไม่ได้เลย สิ่งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น 

แต่พรรคเล็กก็สามารถสร้างความได้เปรียบจากบัตร 2 ใบได้ เพราะไม่จ าเป็นต้องส่ง ส.ส.ลงครบทุกเขต 
เพียงแต่เสนอนโยบาย แนวทางการบริหารงานหรือความมุ่งมั่นทางการเมืองที่ชัดเจนประชาชนก็สามารถตัดสินใจเลือก
ได้ใน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ แม้ว่าพรรคดังกล่าวจะไม่ส่งผู้สมัคร ส.ส.เขตก็ตาม เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายก็สามารถใช้
ประโยชน์จากบัตร 2 ใบได ้

ท่าทีของ ส.ว.ที่ผ่านมาเคยแสดงออกเรื่องการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ โดยบอกชัดเจนว่าเห็นด้วย ก็ถือว่าเข้าทาง
พรรครัฐบาลเพราะเป็นฝ่ายเสนอเรื่องนี้และต้องการท าให้เสร็จโดยเร็ว ดังนั้น ส.ว.ก็ไม่น่าจะมีอะไรติดขัดในการโหวต
สนับสนุน หากแก้ได้ส าเร็จก็เป็นตามที่รัฐบาลเคยประกาศนโยบายเอาไว้ แต่ไม่ได้แก้ไขบนฐานเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเท่าที่ควร แต่แก้ไขเพ่ือประโยชน์ของฐานการเมือง หากมีการเลือกตั้งแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจะไม่
เสียเปรียบ 
 
 

 
 
สุขุม นวลสกุล นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ส่วนตัวไม่มั่นใจว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ เพราะขาดความมั่นใจตั้งแต่การเสนอรายชื่อผู้ที่ไปท าหน้าที่
ประธานกรรมาธิการ ส าหรับร่างที่น าเข้ามาแก้ไขเป็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล แต่ผู้เกี่ยวข้อง
ไมไ่ด้ให้พรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบ เพราะมีการเสนอชื่อนายบัญญัติ บรรทัดฐาน เป็นประธาน ขณะที่นายไพบูลย์ นิติ
ตะวัน ประธานการแก้ไข หากจ ากันได้ เคยอยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
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ถ้าให้ประเมินว่าการแก้ไขจะผ่านหรือไม่ผ่าน ก็ให้สัดส่วนที่ 50% แบ่งไปครึ่งๆ แม้รัฐบาลจะออกมายืนยัน แต่
ยังไม่ได้ยินเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่นายกรัฐมนตรีเคยชม ส.ว.เมื่อการโหวตคว่ าร่าง
ครั้งก่อนว่าตัดสินใจได้ดี และขณะนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายต้องเงี่ยหูฟังว่านายกรัฐมนตรีจะส่งสัญญาณอะไร ทั้งที่โดยหลักการ
นายกรัฐมนตรีไม่ควรลอยตัวอยู่เหนือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ต้องดูด้วยว่า ส.ว.จะไปทิศทางไหน ต้องดูกระแสกลุ่มอนุรักษนิยมประเภทรัฐธรรมนูญข้าใครอย่าแตะจะมีการ
แสดงความเห็นอย่างไร จะยอมให้แก้ได้ระดับไหน หรือถึงที่สุดอาจจะมีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความวินิจฉัย
ก่อนอีกหรือไม่ เพ่ือดูว่าจะมีการแปรญัตติเกินจากหลักการที่ยื่นแก้ไขใน 2 มาตราหรือไม่ เพราะ ส.ว.โหวตให้ผ่านก็
ยอมรับเพียงร่างของพรรคประชาธิปัตย์ 

ส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่ถ้าหากผ่านไปได้ ส าหรับพรรคใหญ่พรรค
เล็กก็ได้ประโยชน์พอกัน ขอเรียนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ไม่ใช่หัวใจหลักเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งของคนในชาติ ไม่ว่าจะเลือกตั้งด้วยบัตรกี่ใบก็ตาม หากอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรสามารถควบคุมความเป็นไป
ทางการเมืองได้ก็ไม่มีปัญหา 

แต่ถ้าหากให้เลือกด้วยบัตร 2 ใบได้แล้ว แต่อ านาจ 250 ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยังอยู่ได้ปกติ ขณะที่
อ านาจ ส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามา ก็ไม่สามารถจัดการทางการเมืองได้จะมีประโยชน์อะไร ถามว่า ส.ส.ควรจะต้อง
เลือกนายกรัฐมนตรีได้เองหรือไม่ เพราะฉะนั้นประชาชนที่ติดตามก็คงไม่หยุดเพราะถือเป็นการเรียกร้องในหลักสากล 
และจะต้องมีค าถามต่อเนื่องว่าเมื่อไหร่จะมีการตั้ง ส.ส.ร.ที่มีอิสระจากตัวแทนประชาชนโดยตรงเพื่อยกร่างใหม่ท้ังฉบับ 
 

 
 
เศวต เวียนทอง อาจารย์สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) 
วิทยาเขตล้านนา 

การเสนอแก้รัฐธรรมนูญ และเพ่ิมมาตราเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เชื่อว่า
พรรคร่วมรัฐบาล ที่มีอยู่ 276 เสียง และ ส.ว. 250 คน สนับสนุนร่างดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายค้าน 7 พรรค มีเสียงรวมกัน
เพียง 212 เสียงเท่านั้น ดังนั้น โอกาสพรรคร่วมรัฐบาลผ่านร่างดังกล่าวสูง เพ่ือชิงความได้เปรียบทางการเมืองให้มาก
ที่สุด ถ้าพรรคร่วมไม่สนับสนุนหรือแพ้โหวตในสภา อาจท าให้เสียหน้าและเกิดความไม่ไว้วางใจในพรรคร่วมรัฐบาลอีก 
ส่งผลต่อการบริหารของรัฐบาลได้ 

ส่วนตัวเชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญน่าไปตลอดรอดฝั่ง ไม่มีสะดุดเพราะพรรคร่วมรัฐบาล ยังต้องการเป็นรัฐมนตรี
หรือต าแหน่งในรัฐบาลอยู่ เพ่ืออ านาจและผลประโยชน์พวกพ้อง แม้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ มีการชุมนุมเพ่ือ
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ต่อต้าน และเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข เชื่อไม่ส่งผลต่อการแก้
รัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะรัฐบาลกุมความได้เปรียบทั้งในสภาและนอกสภา ประกอบกับ พล.อ.ประยุทธ์ยืนยันไม่
ลาออกตามข้อเรียกร้อง เพราะมั่นใจเสียงสนับสนุน ท าให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจ จนน าไปสู่ความรุนแรงมากข้ึน เกิดการปะทะ
ระหว่างเจ้าหน้าที่และมวลชนดังกล่าวบ่อยครั้ง 

กรณีมีผู้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น มองว่าเป็นหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ศาลวินิจฉัยหรือไม่ แต่การเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบนั้น เป็นอ านาจ
ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่อ านาจศาลที่เป็นฝ่ายตุลาการอย่างใด ถ้าสภาส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างใด 

หากเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ มองว่าพรรคใหญ่ได้เปรียบกว่าพรรคเล็ก เนื่องจากมีความนิยม ฐานเสียง เครือข่าย 
และทรัพยากรมากกว่า ถ้านับคะแนนทุกเสียง พรรคใหญ่ได้ประโยชน์โอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์เพ่ิม 
ตามสัดส่วนผู้ลงคะแนนให้ ส่วนพรรคเล็กโอกาสน้อยลง หากลง ส.ส.เขต โอกาสยิ่งน้อยลงตามล าดับ เพราะผู้สมัครส่วน
ใหญ่เป็นเกรดซี-เกรดดีเท่านั้น ไม่ใช่ผู้สมัครเกรดเอ หรือเกรดบี ที่พรรคใหญ่สนับสนุนเต็มก าลัง ซึ่งเป็นไปตามวิถีทาง
การเมือง พรรคไหนพร้อมและมีทรัพยากรมาก ย่อมได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่า ส่วนรัฐธรรมนูญเป็นเพียง
องค์ประกอบหนึ่งเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเท่านั้น 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2901398  
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