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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 สงิหาคม 2564 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ ชี้ กมธ. ป๊อด ถอนเรื่องให้อ ำนำจ กกต. ออกจำกวำระ 

คงกลัวถูกยื่นศำล รธน. ตีควำม 
7 

2 เดลินิวส์ออนไลน์ มติ “ภูมิใจไทย” งดออกเสียงร่ำงแก้ไข รธน.วำระ2–3 8 
3 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ย้ ำ ปชป. หนุนโหวตผ่ำนร่ำงแก้ไข รธน. เมิน ‘ภท.’ 

แสดงจุดยืนไม่ร่วมสังฆกรรม 
9 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ “ส.ว. ค ำนูณ” สอนมวยอย่ำแก้ รธน. จนเลยเถิด 11 
5 ผู้จัดกำรออนไลน์ “จุรินทร์” ยันแก้ รธน. ยึดข้อบังคับ เพื่อ ปชต. ประโยชน์ส่วนรวม 

พลิ้วตอบล่มถอนตัว รบ. อ้ำงมีแค่ 50 เสียง 
13 

6 มติชนออนไลน์ ‘เสรีพิศุทธ์’ ยันไม่โหวตผ่ำนร่ำงแก้ รธน. ชี้แก้เพ่ือพรรคกำรเมือง
มำกกว่ำปำกท้อง ปชช. 

15 

7 แนวหน้ำออนไลน์ ปล่อยเสือเข้ำป่ำ? ปชป. ลั่นจดุยืนดันแก้ รธน. บัตร 2 ใบ 
ส่งเสริมประชำธิปไตย - ไม่ท ำตำมอ ำเภอใจ 

16 

8 สยำมรัฐออนไลน์ “บิ๊กตู”่ ลั่นกลำง ครม. รัฐบำลหนุนแก้ รธน. ตำมหลักกำร - เหตุผล
ในทุกประเด็น 

17 

9 สยำมรัฐออนไลน์ "ส.ว.-กก." ชี้ กมธ. ตัดร่ำง รธน. ใหม่ขัดข้อบังคับ มั่นใจมีคนยื่น 
ศำลชี้ขำดแน่ สุดท้ำยลงมติเดินหน้ำต่อ 

18 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เพ่ือไทยเตรียม 18 ขุนพลซักฟอกรัฐบำล- “ประเสริฐ - ยุทธพงศ์” 
ตัวหลัก 

20 

11 ส ำนักข่ำวไทยออนไลน์ นำยกฯ พร้อมรับมือศึกซักฟอก 21 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พท.' ชวนร่วมแคมเปญลงชื่อไล่ 'ประยุทธ์' โวรอดูกำรเช็กบิล 

ใน 'ศึกซักฟอก' 
22 

13 มติชนออนไลน์ ‘ศุภชัย’ เตือน ‘ณวัฒน์’ หำกยังพบมีกำรหมิ่นประมำท ‘อนุทิน’ 
 โดนคดีอีกแน่ - สื่อด้วย ลั่นไม่ละเว้น 

23 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดเหตุผล “กมธ. แก้ รธน.” ยอมถอย 5 มำตรำ รักษำดุล – คุมเกม

กำรเมือง 
24 

2 คมชัดลึกออนไลน์ ป่วนแก้ รธน. ‘อนุทิน’ กอดสูตรมีชัย ขวำงบัตร 2 ใบ 26 
3 คมชัดลึกออนไลน์ ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้ำวไกล ขวำง แก้ไขเกินหลักกำร 28 
4 ฐำนเศรษฐกิจออนไลน์ แก้ รธน. แบ่งควำมเห็น 2 ฝั่ง ส.ว. ห่วงเกิดประเพณีใหม่ 31 
5 สยำมรัฐออนไลน์ "ภูมิใจไทย" แสดงอิทธิฤทธิ์ ! 33 
6 ข่ำวสดออนไลน์ แก้ไขรัฐธรรมนูญ : เปิดร่ำง กมธ. ชุดไพบูลย์ กับจุดยืนของ 

พรรคกำรเมือง 
35 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘พ่ีใหญ’่ ไม่ยอมโดดเดี่ยว ภท.ขวำงสุดลิ่ม ‘บัตร 2 ใบ’ 39 
8 ไทยรัฐออนไลน์ สลับไพ่เล่นก่อนเจ๊ง ! 41 
9 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX มำดใหม่จำก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ควำมพร้อม 

ต่อกำรรุก ด้ำนสื่อสำร 
43 

10 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ “ประยุทธ์” ปรับทัพ "ทีมสื่อสำร" ชิงแต้มกำรเมือง-ชิงพ้ืนที่ข่ำว 44 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง แสดงควำมห่วงใยต่อผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง โดยได้มอบหน้ำกำกอนำมัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ส่วนงำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  
เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ – 2019 
ส ำนักประชำสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ขอขอบคุณท่ำน
เป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 

กรรมการการเลือกตั้ง  
มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลใ์ห้แก่ผูบ้ริหารและพนักงาน 

เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

6 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวอ้างอิง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

7 

 

 
วันที่ 24 สิงหำคม 2564 - 13:48 น. 
‘สมชัย’ ชี้ กมธ. ป๊อด ถอนเรื่องให้อ านาจ กกต. ออกจากวาระ คงกลัวถูกยื่นศาล รธน. ตีความ 
 

 
 
‘สมชัย’ ชี้ กมธ.ป๊อด ถอนเรื่องให้อ านาจ กกต.ออกจากวาระ คงกลัวถูกยื่นศาล รธน.ตีความ 
 เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เขียนข้อควำมทำงเฟซบุ๊กกรณี
กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขร่ำงรัฐธรรมนูญ ระบุว่ำ 
 “เมื่อ กมธ. ป๊อด !! กมธ. แก้รัฐธรรมนูญรำยมำตรำ เสนอถอน 2 เรื่อง ออกจำกรำยงำน คือ 1) เรื่องให้ 
กกต. ต้องประกำศผลเลือกตั้งใน 30 วัน และ 2) เรื่องให้อ ำนำจ กกต. สำมำรถออกประกำศกำรจัดกำรเลือกตั้งให้
สอดคล้องกับเนื้อหำในรัฐธรรมนูญใหม่ได้ หำกแก้ กม.ลูก เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ส.ส. ท ำไม่เสร็จ ดันยุบสภำก่อน เหตุคือ 
จิ้ งจกทัก ว่ำจะเป็นประเด็นให้ส่งศำลรัฐธรรมนูญตีควำม วันนี้  กมธ.  จึงยอมถอดทุกชิ้น ให้ เหลื อแค่บัตร  
2 ใบ และเปลี่ยนสัดส่วน ส.ส.เป็น 400 ต่อ 100 เสื้อก็ถอด กำงเกงก็ถอดแล้ว เหลือแค่กำงเกงใน รอดูว่ำ จะเดินต่อกัน
อย่ำงไร งำนนี้รีบเร่งมำกเป็นพิเศษ คงกลัวลุงวูบวำบ เลือดลมตีกลับ ประกำศยุบสภำ เดี๋ยวกติกำที่วันนี้ตัวเองเสียเปรียบ 
จะไม่ทันได้แก้” 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2902319  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/17%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/17%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97.jpg
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2902319
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/08/17%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97.jpg


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

8 

 

 
 
 
24 สิงหำคม 2564 14:31 น. 
มติ “ภูมิใจไทย” งดออกเสียงร่างแก้ไข รธน.วาระ2–3 
“พรรคภูมิใจไทย” มีมติงดใช้เสียง-งดออกเสียงร่างแก้ไข รธน.วาระ 2-3 ชี้เป็นการแก้เพื่อผลประโยชน์นักการเมือง
ไม่ใช่ประชาชน 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่รัฐสภำ พรรคภูมิใจไทย โดยนำยภรำดร ปริศนำนันทกุล ส.ส.อ่ำงทอง และโฆษกพรรค
ภูมิใจไทย พร้อมด้วยตัวแทน ส.ส.ของพรรค แถลงประเด็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้ (24 ส.ค.) ที่ประชุมรัฐสภำมี
กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (มำตรำ 83 และ 91) ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภำ 
ซึ่งเป็นกำรแก้ไขรำยมำตรำในวำระที่ 2 หลังจำกคณะ กมธ.พิจำรณำเสร็จแล้ว ซึ่งแนวทำงของพรรคภูมิใจไทย ยึด
หลักกำร และจุดยืนเหมือนเดิมตั้งแต่ต้น โดยยืนยันเจตนำรมณ์กำรแก้ไขที่เรำสนับสนุนให้แก้ไขได้ เรำเสนอให้ตั้งสภำ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งเป็นเรื่องเก่ำ และร่ำงฉบับนั้นไม่สำมำรถเดินหน้ำส ำเร็จได้ จำกนั้น มีกำรเสนอให้แก้ไขอีก
ครั้ง ซึ่งเป็นกำรแก้ไขรำยมำตรำ โดยพรรคเสนอประเด็นเดียวเกี่ยวกับหลักประกันรำยได้ถ้วนหน้ำของประชำชน แต่
ไม่ได้รับเสียงรับรองท ำให้ร่ำงตกไป มีเพียงร่ำงของพรรคประชำธิปัตย์ที่ผ่ำนวำระแรก เรื่องกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง กำร
เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ และจ ำนวน ส.ส.แบ่งเขต 400 คน แบบบัญชีรำยชื่อ 100 คน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีมติว่ำ
จะด ำเนินกำร 2 งด คือ งดออกเสียง และงดใช้เสียง 
 “งดใช้เสียง คือ วันนี้กำรอภิปรำยวำระที่ 2 สมำชิกพรรคภูมิใจไทยจะไม่ลุกขึ้นใช้เวลำของสภำเพ่ือ
อภิปรำย ส่วนขั้นตอนกำรลงมติทุกมำตรำ เรำจะงดออกเสียงทุกมำตรำ เหตุผลคือ เรำยืนยันตั้งแต่แรกว่ำกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญเกิดข้ึนได้ แต่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ประชำชนเป็นหลัก แต่กำรแก้ไขครั้งนี้เกี่ยวกับนักกำรเมือง และพรรค
กำรเมืองที่ได้ประโยชน์โดยตรง พวกเรำเห็นว่ำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือแก้ไขได้หรือไม่ได้ แ ต่
ควรให้ประชำชนเลือกว่ำควรใช้กติกำในกำรเลือกผู้แทนแบบใด จึง เป็นที่มำของกำรงดออกเสียงทั้ ง ใน
วำระ 2 และ 3” นำยภรำดร กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/195013/  
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/news/195013/
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24 สิงหำคม 2564 17:10 น. 
‘จุรินทร์’ ย้ า ปชป. หนุนโหวตผ่านร่างแก้ไข รธน. เมิน ‘ภท.’ แสดงจุดยืนไม่ร่วมสังฆกรรม 
“จุรินทร์” ย้ า ปชป. หนุนโหวตผ่านร่างแก้ไข รธน. ยันเป็นไปตามหลักการไม่ขัด รธน.-ข้อบังคับ ปัดตอบถอนตัว
พรรคร่วมรัฐบาลหากร่างไม่ผ่าน เมิน “ภท.” แสดงจุดยืนไม่ร่วมสังฆกรรม 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่รัฐสภำ นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกรัฐมนตรีและรมว.พำณิชย์ ในฐำนะ
หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) กล่ำวถึงกำรประชุมร่วมรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ. … 
แก้ไขเพ่ิมเติม (มำตรำ 83 และมำตรำ 91) ว่ำด้วยระบบเลือกตั้งรัฐสภำ ว่ำ ทุกอย่ำงเป็นไปตำมกรรมำธิกำร เมื่อเรำรับ
หลักกำรและมอบให้กรรมำธิกำรที่มีมำจำกทุกภำคส่วนพิจำรณำ เมื่อกรรมำธิกำรเสียงส่วนใหญ่ว่ำอย่ำงไรโดยที่ไม่ขัดต่อ
หลักกำร พรรค ปชป. พร้อมให้กำรสนับสนุน และลงมติให้ผ่ำนนวำระสำม เพรำะกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นจุดยืนส ำคัญ
ของพรรค ปชป. มำตั้งแต่ต้นว่ำ อยำกเห็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตย แม้ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะ
เป็นร่ำงเดียว แต่เนื้อหำก็น ำไปสู่ประชำธิปไตย อย่ำงน้อยก็ให้สิทธิเสรีภำพประชำชนในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร ให้ไปเลือกรัฐบำลหรือตั้งรัฐบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือประโยชน์ประชำชนอีกชั้นหนึ่ง เดิมทีใช้ระบบ
เลือกตั้งบัตรใบเดียว เท่ำกับจ ำกัดเสรีภำพในกำรแยกเลือกระหว่ำงคนกับพรรคกำรเมืองออกจำกกัน ดังนั้นจึงต้องแยก
บัตรสองใบ ใบหนึ่งเลือกคนและใบหนึ่งเลือกพรรค เพ่ือเปิดเสรีภำพให้ประชำชนมำกขึ้น 
 นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ กรณีที่พรรคก้ำวไกลระบุว่ำเป็นร่ำงที่ไม่สมบูรณ์ขัดต่อหลักกำรและอำจเป็นกำรแก้ไข
ที่ไม่เกิดขึ้นได้ก็แล้วแต่จะมอง แต่ตนมั่นใจว่ำเป็นไปตำมหลักกำรที่ถูกต้องตำมรัฐธรรมนูญและข้อบังคับทุกประกำร ซึ่ง
ควำมเห็นของกฎหมำยรัฐสภำและควำมเห็นกฤษฎีกำก็สอดคล้องกันว่ำ สำมำรถด ำเนินกำรได้ ทั้งนี้ กำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญหลักใหญ่ อยำกให้ทุกพรรคค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนพรรค หรือมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัว ถ้ำเรำถือหลักนี้จะหำค ำตอบได้ว่ำสุดท้ำยควรจะเป็นอย่ำงไร ซึ่งกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือพรรคกำรเมืองใหญ่
มำกกว่ำและส่งผลกระทบต่อพรรคเล็กหรือไม่ ต้องมองภำพรวม ถ้ำมองเฉพำะพรรคกำรเมืองคงยำกที่จะหำจุดที่จะ
พิจำรณำตัดสินใจได้ หำกคิดว่ำเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือควำมเป็นประชำธิปไตยคงตัดสินใจไม่ยำกเพรำะมันมีค ำตอบ
ในตัวอยู่แล้ว ยืนยันว่ำแม้กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไปต่อไม่ได้จะมีกำรทบทวนเป็นพรรคร่วมรัฐบำลหรือไม่ ก็เป็นอีกกรณี 
แต่จุดยืนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรค ปชป. ไม่มีเปลี่ยน 
 เมื่อถำมว่ำ กรณีท่ีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) แสดงจุดยืนชัดเจนว่ำไม่ร่วมสังฆกรรม อภิปรำย และงดออกเสียง
นั้น นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ จุดยืนเป็นอย่ำงไรก็สุดแล้วแต่พรรค ภท. ตนคงไม่ไปกะเกณฑ์พรรคกำรเมืองอ่ืน แต่พรรค 
ปชป. จุดยืนชัดเจนในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อน ำไปสู่ประชำธิปไตย 
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 เมื่อถำมอีกว่ำ กรณีที่ ส.ว. บำงกลุ่มออกมำไม่เห็นด้วยจะกังวลหรือไม่ว่ำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่ำนได้ 
นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ รัฐธรรมนูญจะผ่ำนไปได้หรือไม่นั้น ต้องได้รับควำมเห็นฟ้องจำกพรรคร่วมรัฐบำล ฝ่ำยค้ำน และ
สมำชิกวุฒิสภำ แต่ถ้ำร่ำงรัฐธรรมนูญไม่ผ่ำนด้วยเหตุผลใด แต่ละภำคส่วนต้องอธิบำย เพรำะพรรค ปชป.มีข้อก ำจัด
เพียง 50 เสียงเท่ำนั้น. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/195990/  
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24 สิงหำคม 2564 16:55 น. 
 “ส.ว. ค านูณ” สอนมวยอย่าแก้ รธน. จนเลยเถิด 
“ส.ว.ค านูณ”สอนมวยอย่าแก้ รธน.จนเลยเถิด ขณะท่ี “พปชร.- ก้าวไกล - ส.ว.” เห็นต่างคนละมุม 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ประชุมรัฐสภำ ในกำรประชุมร่วมรัฐสภำ โดยมีนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ  
ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม  ได้พิจำรณำเรื่องด่วน คือ ญัตติกำรขอให้รัฐสภำวินิจฉัยตีควำมข้อบังคับกำรประชุม พ.ศ. 
2563 ตำมที่นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล เสนอเพ่ือขอให้รัฐสภำลงมติชี้ขำดกรณีที่ประชุม
คณะกรรมำธิกำร (กมธ.)พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ….(แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำ
ด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภำ ได้ไปด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหำเกินกว่ำที่รับหลักกำรไว้ในวำระที่จะท ำได้หรือไม่ 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ในกำรอภิปรำยแสดงควำมเห็นญัตติของนำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
ก้ำวไกล   ปรำกฏว่ำ มีส.ส.และส.ว.แสดงควำมเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง  โดยในส่วนส.ส.ฝ่ำยรัฐบำล โดยเฉพำะพรรคพลัง
ประชำรัฐ พรรคประชำธิปัตย์  ต่ำงก็สนับสนุน กมธ.มีอ ำนำจแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกินหลักกำรได้ หำกเป็นประเด็น
ที่เกี่ยวเนื่องกันตำมที่ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำข้อ124 ให้อ ำนำจไว้  ในขณะที่ส.ส.ฝ่ำยค้ำน โดยเฉพำะพรรคก้ำวไกล 
คัดค้ำนระบุว่ำ กำรที่กมธ.ไปเพ่ิมเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินจำกหลักกำรในมำตรำ 83 และ91 เป็นกำรท ำเกินอ ำนำจ
หน้ำที่ ขัดรัฐธรรมนูญ  ส่วนส.ว.อภิปรำยไปท ำนองเดียวกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเกินหลักกำรที่เสนอมำได้ แต่ต้องเท่ำที่
จ ำเป็น ไม่ควรเกินเลยหลำยมำตรำ 
 ทั้งนี้นำยไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนกมธ.พิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ….  ( แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง) รัฐสภำ  ได้ชี้แจงโดย
ยืนยันว่ำ ญัตติที่นำยธีรัจชัยเสนอเป็นแค่กำรแสดงควำมเห็นส่วนตัว ที่อยำกคัดค้ำนกำรแก้รัฐธรรมนูญ  
บัตรเลือกตั้ง 2ใบเท่ำนั้น ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำข้อ124 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นข้อบังคับที่บัญญัติมำนนำนแล้ว  
ใครไม่เป็นนักกฎหมำยก็อ่ำนเข้ำใจ เพรำะระบุชัดเจน กำรเพ่ิมมำตรำใหม่ท ำได้ ถ้ำเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับหลักกำรที่
เสนอมำ อีกทั้งกำรเพ่ิมมำตรำที่เกี่ยวเนื่องกับหลักกำรระบบเลือกตั้งผ่ำนกำรพิจำรณำของสมำชิกรัฐสภำแล้ว กมธ.
น ำมำใช้ดุลยพินิจเพ่ิมควำมต่ำงๆ มำตรำที่กมธ.เสนอมำท้ังหมดไม่มีปัญหำควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่ต้องตีควำม  
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 ด้ำนนำยค ำนูณ  สิทธิสมำน ส.ว. กล่ำวว่ำ กำรตีควำมข้อบังคับประชุมรัฐสภำข้อ124  ถ้ำจะตีควำมเป็น
อ ำนำจของสมำชิกรัฐสภำผู้ยื่นแปรญัตติเพียงอย่ำงเดียวก็ขัดกับนิติประเพณีที่ท ำกันมำ เพรำะเป็นอ ำนำจ กมธ.
ด้วย  กำรแปรญัตติไม่ใช่เป็นอ ำนำจของสมำชิกรัฐสภำเท่ำนั้น ถ้ำกมธ.ไม่มีอ ำนำจเสนอแก้ไขแล้ว กมธ.จะมีอ ำนำจสงวน
ควำมเห็นได้อย่ำงไร หลักกำรข้อบังคับข้อ124คือ กำรแปรญัตติเพ่ิมใหม่ต้องไม่ขัดหลักกำร เว้นแต่แก้ไขเพ่ิมเติม
เกี่ยวเนื่องกับหลักกำร แต่กำรจะเพ่ิมเติมขัดหลักกำรได้ ต้องท ำเฉพำะเท่ำที่จ ำเป็น เฉพำะกรณีถ้ำไม่แก้แล้วจะส่งผล
กระทบต่อกำรบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 
 “ส่วนตัวมองว่ำ มีมำตรำเดียวที่เข้ำกับข้อบังคับที่124 คือกำรแก้ไขมำตรำ86 ที่ระบุมีส.ส.เขต 350 คน ถ้ำ
ไม่แก้ไขแล้วจะท ำให้รัฐธรรมนูญมีปัญหำได้ กำรไปตีควำมมำตรำที่เกี่ยวเนื่องอย่ำงกว้ำง อำจกระเทือนหลำยมำตรำ 
เพรำะทุกมำตรำเกี่ยวเนื่องกัน ถ้ำไปท ำให้เกิดประเพณีใหม่ว่ำ ข้อบังคับท่ี124 แก้ไขได้กว้ำงขวำง ในอนำคตอำจเสนอแก้
รัฐธรรมนูญ 2-3มำตรำ แต่มีกมธ.ไปแก้ไขเพ่ิม 10-20มำตรำ เลี่ยงกำรแก้รัฐธรรมนูญหลำยมำตรำ เรื่องนี้ต้องตีควำม
อย่ำงแคบ”นำยค ำนูณ กล่ำว. 
 
อ้ำงอิง : https://www.dailynews.co.th/news/195895/  
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24 ส.ค. 2564 19:45    
“จุรินทร์” ยันแก้ รธน. ยึดข้อบังคับ เพื่อ ปชต. ประโยชน์ส่วนรวม พลิ้วตอบล่มถอนตัว รบ.อ้างมีแค่ 50 เสียง 
 

 
 
แล้วแต่จะมอง! หน.ปชป.ม่ันใจร่างแก้ รธน.ยึดตามข้อบังคับทุกประการ เมินก้าวไกลมองร่างไม่สมบูรณ์ ยันแก้เพื่อ
ความเป็น ปชต.ประโยชน์ส่วนรวม พลิ้วตอบปมถอนตัวร่วม รบ.หากร่างไม่ผ่าน อ้าง ปชป.มีแค่ 50 เสียง 
 วันนี้  (24 ส.ค.) นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ รองนำยกรัฐมนตรี และ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ในฐำนะหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวถึงกำรที่คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำ
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ( แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง) ที่มีกำรทบทวน
และปรับออก 4 มำตรำ ว่ำ ต้องเป็นไปตำม กมธ. เพรำะเมื่อรับหลักกำร และมอบให้ กมธ. ที่มำจำกทุกภำคส่วน
ครบถ้วนแล้วไปพิจำรณำ เมื่อ กมธ. เสียงส่วนใหญ่ว่ำอย่ำงไร โดยที่ไม่ได้ขัดกับหลักกำรที่รับไป พรรคประชำธิปัตย์ก็
พร้อมที่จะให้กำรสนับสนุน ให้ผ่ำนในวำระที่ 3 เพรำะต้องถือว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นจุดยืนส ำคัญจุดยืนหนึ่งของ
พรรคประชำธิปัตย์ ที่ได้ประกำศมำตั้งแต่ต้น ว่ำ เรำอยำกเห็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งขึ้น 
และร่ำงท่ีผ่ำนมำแม้จะเป็นร่ำงเดียวของพรรคที่ผ่ำนก็ตำม แต่เนื้อหำก็น ำไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งขึ้น นั่นคือ อย่ำง
น้อยก็ให้สิทธิ เสรีภำพประชำชนในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เพ่ือให้ผู้แทนรำษฎรไปเลือกรัฐบำล หรือไปตั้ง
รัฐบำลมำบริหำรรำชกำรแผ่นดินเพ่ือประโยชน์ประชำชนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมใช้ระบบบัตรใบเดียวเท่ำกับจ ำกัดเสรีภำพ
ในกำรที่จะแยกเลือกคนกับพรรคออกจำกกัน เพรำะต้องไปเลือกรวมกัน ก็ให้แยกเป็นบัตรสองใบ ใบหนึ่งเลือกคน ใบ
หนึ่งเลือกพรรค ก็เท่ำกับเปิดเสรีภำพให้ประชำชนมำกขึ้น เพรำะฉะนั้นถ้ำถำมในแง่ควำมเป็นประชำธิปไตย ก็ถือว่ำ
เดินหน้ำไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งข้ึน เพรำะฉะนั้นประชำธิปัตย์ก็สนับสนุนที่จะให้ผ่ำนวำระท่ีสำมด้วย 
 เมื่อถำมว่ำ พรรคก้ำวไกล มองว่ำ ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และขัดกับหลักกำร อำจน ำไปสู่กำรไม่
สำมำรถท ำให้เกิดแก้ไขได้ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ สุดแล้วแต่จะมอง แต่ส ำหรับตนมั่นใจว่ำเป็นไปตำมหลักกำรถูกต้อง ทั้ง
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับทุกประกำร สำมำรถด ำเนินกำรได้ และควำมเห็นของฝ่ำยกฎหมำยรัฐสภำ และกฤษฎีกำเท่ำที่
เคยตรวจสอบก็สอดคล้องกันว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

14 

 

 
 
 “ผมคิดว่ำ กำรแก้รัฐธรรมนูญ หลักใหญ่คืออยำกให้ทุกฝ่ำยได้ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มำกกว่ ำ
ประโยชน์ส่วนพรรค หรือมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว ถ้ำเรำถือหลักนี้ก็จะหำค ำตอบได้ว่ำ สุดท้ำยควรจะเป็นอย่ำงไร 
ประชำธิปัตย์ก็ยืนยันว่ำเรำแก้เพ่ือควำมเป็นประชำธิปไตยของประเทศยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เพรำะฉะนั้นเมื่อ
เห็นว่ำร่ำงนี้ส่วนรวมได้ประโยชน์ก็ตัดสินใจเสนอร่ำงตั้งแต่ต้น แล้วก็ผ่ำนควำมเห็นชอบ มำถึงวำระสอง วำระสำม ก็
พร้อมสนับสนุน” หัวหน้ำพรรค กล่ำว 
 ส่วนที่มีกำรมองว่ำ เป็นกำรแก้เพ่ือ 3 พรรคกำรเมืองใหญ่มำกกว่ำนั้น หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ 
เรำต้องดูภำพรวม ถ้ำไปมองเฉพำะพรรค ว่ำ พรรค 1-2-3-4-5 ถ้ำอย่ำงนั้นก็ยำกท่ีจะหำจุดในกำรที่จะพิจำรณำตัดสินใจ
ได้ แต่ถ้ำถือประโยชน์ส่วนรวม จุดของควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งขึ้น ก็คิดว่ำตัดสินใจได้ไม่ยำก เพรำะมีค ำตอบในตัวของ
มันอยู่แล้ว และประชำธิปัตย์ก็ถือหลักนี้ 
 เมื่อถำมว่ำ หำกกำรแก้รัฐธรรมนูญไม่สำมำรถไปต่อได้ จะมีกำรทบทวนกำรร่วมรัฐบำลหรือไม่ อย่ำงไร 
หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์ กล่ำวว่ำ เรื่องนี้ถือเป็นอีกกรณีหนึ่ง แต่กรณีของจุดยืนที่ต้องกำรให้มีกำรแก้รัฐธรรมนูญนั้น 
เรื่องนี้ประชำธิปัตย์ไม่เปลี่ยน และต้องกำรที่จะเห็นรัฐธรรมนูญแก้ไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งขึ้น อย่ำงน้อยถ้ำร่ำงนี้
ผ่ำน ก็ถือเป็นกำรนับหนึ่งที่จะพำประเทศเดินไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งขึ้นในอนำคต เป็นกำรน ำร่องของกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะน ำไปสู่อนำคตต่อไปอีก ซึ่งต้องแก้อีกหลำยประเด็น เพรำะยังมีประเด็นที่ยังมีเครื่องหมำยค ำถำม
อยู่ว่ำ สุดท้ำยหลักกำรประชำธิปไตยท่ีควรจะเป็นมันจะต้องเป็นอย่ำงไร 
 ส่วนที่พรรคภูมิใจไทยออกมำย้ ำจุดยืนว่ำ จะไม่ร่วมอภิปรำยในฐำนะพรรคร่วมรัฐบำลจะท ำอย่ำงไรนั้น 
หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์กล่ำวว่ำ ก็สุดก็แล้วแต่พรรคภูมิใจไทย ตนคงไม่ไปกะเกณฑ์พรรคกำรเมืองอ่ืน จุดยืนของเขำ
เป็นอย่ำงไรก็สุดแล้วแต่ แต่ประชำธิปัตย์เรำยืนชัดเจนเรื่องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ควำมเป็นประชำธิปไตยยิ่งขึ้น อันนี้
ไม่มีอะไรเปลี่ยน 
 เมื่อถำมว่ำ มี ส.ว. ส่วนหนึ่งออกมำแสดงควำมไม่เห็นด้วย และอำจท ำให้ร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมรัฐสภำ นำยจุรินทร์ กล่ำวว่ำ กำรที่รัฐธรรมนูญจะผ่ำนได้นั้น เสียงส่วนใหญ่จะต้องเห็นพ้อง
กัน คือ 1. พรรคร่วมรัฐบำล 2. ฝ่ำยค้ำน ที่จะต้องมีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20  3. วุฒิสมำชิก ที่จะต้องมีไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 
แต่ถ้ำเกิดรัฐธรรมนูญไม่ผ่ำนด้วยเหตุผลกลไกใดกลไกหนึ่งไม่สนับสนุน หรือสนับสนุนแต่เสียงไม่พอ เรื่องนี้แต่ละกลไกก็
ต้องอธิบำย ล ำพังประชำธิปัตย์ก็คงจะไม่สำมำรถที่จะไปด ำเนินกำรให้มันได้ครบถ้วนทั้งหมด เพรำะเรำก็มีข้อจ ำกัด ซึ่ง
ข้อจ ำกัดประชำธิปัตย์ ก็คือ เรำมีแค่ 50 เสียง เพรำะฉะนั้นเรำก็ใช้ 50 เสียงเท่ำที่มีอยู่จ ำกัดนี้ ท ำหน้ำที่ของเรำสุด
ควำมสำมำรถแล้ว และสำมำรถที่จะบอกกับประชำชนได้ว่ำเรำท ำอะไรบ้ำง แล้วเรำท ำสุดควำมสำมำรถแล้วอย่ำงไร 
และยืนหยัดจนนำทีสุดท้ำยอย่ำงไร 
 
อ้ำงอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000083599  
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วันที่ 25 สิงหำคม 2564 - 10:39 น. 
 ‘เสรีพิศุทธ์’ ยันไม่โหวตผ่านร่างแก้ รธน. ชี้แก้เพื่อพรรคการเมืองมากกว่าปากท้อง ปชช. 
 

 
 
‘เสรีพิศุทธ์’ ยันไม่โหวตผ่านร่างแก้รธน. ชี้แก้เพื่อพรรคการเมืองมากกว่าปากท้องปชช. 
 เมื่อเวลำ 08.40 น. วันที่ 25 สิงหำคม ที่รัฐสภำ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำ
พรรคเสรีรวมไทย (สร.) กล่ำวถึงกำรประชุมร่วมรัฐสภำเพ่ือพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น
ปัญหำปำกท้องของประชำชนหรือไม่ ไม่ใช่เลย แล้วมำท ำกันท ำไม ตนไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่แรก ที่เสนอญัตติเข้ำมำมัน
เป็นเรื่องของพรรคกำรเมืองที่ชิงดีชิงเด่น แสวงหำอ ำนำจ ไม่ใช่เรื่องควำมเดือดร้อนของประชำชน รัฐธรรมนูญปี 60 ก็
มำจำกคณะคสช. และต้องบอกว่ำรัฐธรรมนูญนี้โกงมำกท่ีสุด ตั้งส.ว.ให้มำเลือกนำยกรัฐมนตรีเอง โดยนำยกรัฐมนตรีมำ
จำกไหนก็ได้ เมื่อเลือกตั้งเสร็จก็โกงเรื่องคะแนน แล้วเสียงข้ำงมำกก็ลำกไป เพรำะประธำนสภำก็อยู่ฝ่ำยรัฐบำล 
 พล.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวต่อว่ำ เมื่อมีกำรเลือกตั้งซ่อมพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) ก็ชนะตลอดเพรำะมีกำร
ซ้ือเสียงและตนก็จับได้ตลอด หำกเลือกตั้งครั้งหน้ำปำร์ตี้ลิสต์อันดับ 1 หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ และพรรคเพ่ือไทย 
(พท.) ก็จะหลุด จึงต้องแก้รัฐธรรมนูญ ตกลงพวกเขำท ำเพ่ือใคร ท ำเพ่ือประชำชนหรือพวกเขำเอง ตนไม่เคยสนับสนุน
เลยและเคยอภิปรำยตอนแก้รัฐธรรมนูญว่ำ ทั้งฝ่ำยค้ำนและรัฐบำลก็ต่ำงแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือตัวเอง ให้เอำร่ำงที่ประชำชน
เสนอมำเป็นหลักจะได้ไม่ต้องท ำเพ่ือตัวเองแต่ท ำเพ่ือประชำชนทั้งประเทศ 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่ำวต่อว่ำ ตนเห็นว่ำเมื่อยังยืนในรัฐธรรมนูญปี 60 ต่อ พรรคพลังประชำรัฐก็จะไม่ได้
บัญชีรำยชื่อ ฉะนั้นจึงต้องแก้ไขให้ได้ ซึ่งร่ำงของคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) มีควำมรวบรัด ซึ่งใช้ไม่ได้ ตนไม่มีทำงโหวตให้ 
ซึ่งทรำบเมื่อเช้ำว่ำฝ่ำยที่รับผิดชอบจะถอนออกไปบำงส่วนเพรำะผิดรัฐธรรมนูญ เดี๋ยวจะติดคุกกันเพรำะแก้ไขเกินกว่ำ
มติของรัฐสภำที่ให้แก้เพียง 2 เรื่อง ซึ่งหำกญัตติต่ำงๆ เสนอเข้ำมำอีก ตนจะเขียนญัตติรวมพลส่งป.ป.ช.ด ำเนินคดี คอยดู
ว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเข้ำมำในลักษณะใด 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2903826   
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วันพุธ ที่ 25 สิงหำคม พ.ศ. 2564, 11.15 น. 
ปล่อยเสือเข้าป่า? ปชป. ลั่นจุดยืนดันแก้ รธน. บัตร 2 ใบ ส่งเสริมประชาธิปไตย-ไม่ท าตามอ าเภอใจ 
 

 
 
ปล่อยเสือเข้าป่า? ปชป.ลั่นจุดยืนดันแก้รธน.บัตร2ใบ ส่งเสริมประชาธิปไตย-ไม่ท าตามอ าเภอใจ 
 25 สิงหำคม 2564 ที่รัฐสภำ นำยชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมรำช พรรคประชำธิปัตย์ ในฐำนะ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 83 และ 91 แถลงแสดงจุดยืนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำ
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นไปตำมข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ  ข้อ 114 และ 124 ซึ่งขณะนี้เหลือเพียง 4 มำตรำเท่ำนั้น ได้แก่
มำตรำ 83 ระบบกำรเลือกตั้ง บัตร 2 ใบมีส.ส.เขต 400 คนและบัญชีรำยชื่อ 100 คน โดยเพ่ิมเติมค ำว่ำกำรเลือกตั้งต้อง
เป็นแบบโดยตรงและเปิดเผยเท่ำนั้น ส่วนมำตรำ 86 เป็นกำรก ำหนดเขตกำรเลือกตั้ง ที่ให้มีส.ส. 400 เขตให้มีควำม
ชัดเจนขึ้น ขณะที่มำตรำ 91ที่ให้ค ำนวณสัดส่วนส.ส.บัญชีรำยชื่อโดยคิดฐำนรวมจำกคะแนนทั้งหมด โดยใช้ฐำน 100 
เพ่ือมำคิดค ำนวณเหมือนรัฐธรรมนูญปี 40 และ 50 และกำรแก้ไขบทเฉพำะกำลในระหว่ำงที่ยังไม่ได้มีกำรเลือกตั้งทั่วไป
หำกมีกำรเลือกตั้งซ่อมก็ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเดิม 
 นำยชินวรณ์ กล่ำวว่ำ โดยทั้งหมดนี้พรรคประชำธิปัตย์ได้ด ำเนินกำรตำมมติของพรรคและจุดยืนของพรรค
อย่ำงชัดเจนในควำมต้องกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท ำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง 
เพรำะเชื่อมั่นว่ำกำรเลือกตั้งด้วยระบบบัตร 2 ใบเป็นกำรส่งเสริมเป็นกำรส่งเสริมเสรีภำพของประชำชน และกำร
ค ำนวณส.ส.บัญชีรำยชื่อแบบฐำน100 ไม่ใช่สัดส่วนผสมแบบเดิมจะตัดปัญหำในเรื่องกำรปัดเศษที่ถูกกล่ำวหำและที่ถูก
กล่ำวหำว่ำมีกำรซื้อเสียงเป็นจ ำนวนมำก โดยหวังว่ำสมำชิกรัฐสภำจะได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 “ยืนยันว่ำ ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำเภอใจ หรือท ำให้ไม่สำมำรถออกเสียงอย่ำงเปิดเผยได้เป็นกำรแก้ไขโดย
เปิดเผยและตรงไปตรงมำซึ่งกำรลงมติเป็นสิทธิ์ของสมำชิกซึ่งอยำกเห็นควำมเห็นพ้องต้องกันในกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่ชั้นรับหลักกำรจนถึงขณะนี้ ซึ่งหลังจำกนี้ต้องทิ้งไว้ 15 วันก่อนโหวตลงมติในวำระ 3” นำยชินวรณ์ กล่ำว 
 นำยชินวรณ์ กล่ำวด้วยว่ำ ทั้งนี้ แม้ว่ำรัฐธรรมนูญปี 60 ที่ให้ต้องมีเสียงฝ่ำยค้ำน 20% และเสียงส.ว. 1 ใน 
3 ซึ่งมั่นใจว่ำทุกฝ่ำยจะเห็นชอบ ส่วนญัตติที่ถูกเสนอมำเมื่อวำนนี้เป็นเรื่องที่สมำชิกไม่เห็นด้วยกับกำรแก้ไขระบบกำร
เลือกตั้งจนต้องยื่นให้รัฐสภำตีควำมหรืออำจต้องยื่นศำลรัฐธรรมนูญแต่ในฐำนะที่เป็นผู้เสนอร่ำงและกรรมำธิกำรก็ยังมี
ควำมมั่นใจว่ำจะได้รับเสียงสนับสนุน เนื่องจำกด ำเนินกำรถูกต้องตำมข้อบังคับและถูกต้องตำมรัฐธรรมนูญ ส่วนกำร
แก้ไขใน 4 มำตรำดังกล่ำวนั่น เกี่ยวเนื่องกับหลักกำรชัดเจนและได้สอบถำมไปทำงฝ่ำยกฎหมำยของรัฐสภำ ถำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.)แล้ว ส ำหรับกำรประชุมครั้งสุดท้ำยเมื่อวำน
นี้เป็นกำรประชุมโดยอนุโลมให้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยกรรมำธิกำรเสียงข้ำงมำกก็เห็นด้วย ในเรื่องที่จะไม่ท ำให้มีญัตติ
ขอให้รัฐสภำตีควำม โดยกำรตัดมำตรำอ่ืนออกให้เหลือเพียง 4 มำตรำดังกล่ำวเท่ำนั้น  
อ้ำงอิง : https://www.naewna.com/politic/597425  

https://www.naewna.com/politic/597425
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24 สิงหำคม 2564 20:00 น.   
“บิ๊กตู่” ลั่นกลาง ครม. รัฐบาลหนุนแก้ รธน. ตามหลักการ - เหตุผลในทุกประเด็น 
 

 
 
 วันที่ 24 ส.ค.64 มีรำยงำนข่ำวจำกท ำเนียบรัฐบำล แจ้งว่ำ ในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และรมว.กลำโหม เป็นประธำนผ่ำนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้พูดถึงกำร
พิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร ช่วงหนึ่งว่ำ รั ฐบำลสนับสนุนให้มีกำร
แก้ไขรัฐธรรมนูญตำมหลักกำรและเหตุผลในทุกเรื่องทุกประเด็น เพรำะรัฐบำลไม่มีร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเอง 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/274427  
  

https://siamrath.co.th/n/274427
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210824/380e3753b8decd68de4e1be6a21dc232e31fc6ae5e0cfa1ee18a3ab882c850cd.jpeg?itok=YIZkR79L
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25 สิงหำคม 2564 11:08 น.   
"ส.ว.-กก." ชี้ กมธ. ตัดร่าง รธน. ใหม่ขัดข้อบังคับ ม่ันใจมีคนยื่นศาลชี้ขาดแน่ สุดท้ายลงมติเดินหน้าต่อ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่รัฐสภำ มีกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ที่มีนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ เป็น
ประธำนในกำรประชุม ซึ่งได้เข้ำสู่กำรพิจำรณำร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.. ( แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และ
มำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง) ซึ่งคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) ที่มี นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลัง
ประชำรัฐ เป็นประธำนกมธ. พิจำรณำแล้วเสร็จ ต่อจำกวันที่ 24 ส.ค. ที่จะต้องลงมติอนุญำตกำรแก้ไขเพ่ิมเติมของกมธ. 
ซึ่ ง มี ก ำ รทบทวน เนื้ อ ห ำที่ ต่ ำ ง จ ำกกำ รยื่ น ร่ ำ ง แก้ ไ ข  แล ะร ำย ง ำน  เ มื่ อ วั นที่  19 ส . ค .  จ ำกที่ เ ส น อ  
9 มำตรำปรับแก้ไขเหลือเพียง 4 มำตรำ 
 ทั้งนี้ก่อนกำรลงมติของรัฐสภำ นำยไพบูลย์ ชี้แจงว่ำ กมธ. ได้ปรับแก้ไขรำยงำนโดยได้ตัดออกหลำยมำตรำ 
เพรำะเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็น อำทิ มำตรำ 85 ว่ำด้วยกำรก ำหนดให้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศผล
เลือกตั้งภำยใน 30 วัน , บทเฉพำะกำล ว่ำด้วย ก ำหนดให้ออกพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภำยใน 120 วัน หำก
ท ำไม่แล้วเสร็จ ให้ กกต. ออกประกำศเพื่อใช้ในกำรเลือกตั้ง ทั้งนี้กมธ. ได้คงมำตรำที่เพ่ิมเติม คือ มำตรำ 86 เพ่ือปรับตัว
เลข ส.ส.ให้สอดคล้องกับหลักกำร ที่ให้มีส.ส.เขต 400 คน และบัญชีรำยชื่อ 100 คน และ คงบทเฉพำะกำล ในบทว่ำ
ด้วยกรณีท่ีมีกำรเลือกตั้งซ่อมจะไม่น ำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมำใช้บังคับ ยกเว้นมีกำรเลือกตั้งทั่วไป 
 ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ สมำชิกได้ท้วงติง และตั้งข้อสังเกตว่ำกำรแก้ไขดังกล่ำว อำจผิดข้อบังคับ และขอให้
ถอนญัตติดังกล่ำวออกจำกระเบียบวำระ อำทิ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวำนิช ส.ว. ฐำนะผู้เสนอค ำแปรญัตติอภิปรำยว่ำ กำร
แก้ไขของกมธ.แก้รัฐธรรมนูญแบบฉุกละหุก เมื่อวำนนี้ ( 24 ส.ค.) ยังไม่เห็นเนื้อหำว่ำแก้อย่ำงไร และไม่แน่ใจว่ำ
กระบวนกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่ำงไร แต่เชื่อว่ำจะมีผู้ที่ส่งศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงที่มำของ ส.ส. 
ดังนั้นกำรแก้ไขของกมธ.ฯ ควรพิจำรณำในที่ประชุม ไม่ใช่ใช้มติกมธ. แก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วให้ที่ประชุมรัฐสภำอนุญำต 
ตำมข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ 
 ขณะที่นำยณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล อภิปรำยว่ำ ตนฐำนะผู้แปรญัตติพบว่ำ มี
กำรแก้ไขค ำแปรญัตติที่ไม่ตรงกับค ำขอที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนั้นหำกกำรประชุมกมธ.ฯเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลำดระบุว่ำท ำ
ได้แล้ว แต่สิ่งที่ควรท ำ คือ กำรถอนญัตติเพ่ือกลับไปแก้ไขให้สมบูรณ์ ให้เนื้อหำตรงกัน เพรำะกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ มี
บทบัญญัติเป็นกำรเฉพำะ ตนไม่ต้องกำรให้มีปัญหำกระทบต่อสมำชิกรัฐสภำระยะยำว 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210825/b7b5915d0e2d1a9d0f79de02d41b1525ff959d90fd3450bfacb829667f7ce715.jpg?itok=mqfj2kwz
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 อย่ำงไรก็ดีนำยชวน ชี้แจงยืนยัน ว่ำ เมื่อกมธ. แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องขออนุญำตกำรแก้ไขจำกที่ประชุม
รัฐสภำ ข้อ37 จำกนั้นที่ประชุมได้ลงมติ ผลปรำกฎว่ำ เห็นด้วยกับกมธ.ด้วยคะแนน 357 ต่อ 42 เสียง งดออกเสียง 86 
เสียง จำกนั้นได้เข้ำสู่กำรพิจำรณำ ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ในวำระสอง เมื่อ 10.20 น. 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/274543  
  

https://siamrath.co.th/n/274543
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24 สิงหำคม 2564 
เพื่อไทยเตรียม 18 ขุนพลซักฟอกรัฐบาล-“ประเสริฐ-ยุทธพงศ์”ตัวหลัก 
 

 
 
 นำยสุทิน คลังแสง ประธำนวิปฝ่ำยค้ำน เปิดเผยว่ำ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่ำนมำพรรคเพ่ือไทยได้มีกำร
หำรือกับส.ส.ที่ประสงค์จะอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำล เพ่ือดูเนื้อหำและข้อมูลประกอบกำรอภิปรำยขั้นสุดท้ำย โดยจะมี
ส.ส.ของพรรคเพ่ือไทยอภิปรำยไม่ไว้วำงใจทั้งสิ้น 18 คน อำทิ นำยประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขำธิกำรพรรค ตน นำย
ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว รองหัวหน้ำพรรค 
 โดยเนื้อหำที่พรรคเพ่ือไทยจะมุ่งเน้นในกำรอภิปรำยครั้งนี้คือปัญหำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์โควิด และกำร
ด ำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของรัฐบำล ส่วนเวลำจะได้อภิปรำยกันคนละกี่นำทีนั้น ขณะนี้ยังไม่ทรำบ
เนื่องจำกได้ไม่ได้มีกำรตกลงเรื่องเวลำกับทำงรัฐบำล 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956349  
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24/08/2564 14:33 
นายกฯ พร้อมรับมือศึกซักฟอก 
 

 
 
ท าเนียบฯ 24 ส.ค. – นายกรัฐมนตรี พร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก าหนดวันให้ตั้งแต่ 31 ส.ค. รอวิป  
3 ฝ่ายพิจารณา 
 น.ส.รัชดำ ธนำดิเรก รองโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ว่ำ รัฐบำลพร้อมให้เวลำแก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรฝ่ำยค้ำนในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจตำมที่ได้มีกำรยื่นญัตติไปแล้ว 
โดยให้วันตั้งแต่ 31 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป ส่วนจะเป็นวันใด ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้
พิจำรณำ 
 น.ส.รัชดำ เปิดเผยด้วยว่ำ นำยกรัฐมนตรี ยังกล่ำวว่ำ รัฐบำลจะใช้โอกำสนี้ในกำรชี้แจงตอบข้อสงสัยทุก
ประเด็น เพ่ือให้เกิดควำมกระจ่ำง และสังคมได้รับทรำบข้อเท็จจริง.-ส ำนักข่ำวไทย 
 
อ้ำงอิง : https://tna.mcot.net/politics-764976  
 
  

https://tna.mcot.net/politics-764976


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

22 

 

 
 
 
25 สิงหำคม 2564 
'พท.' ชวนร่วมแคมเปญลงช่ือไล่ 'ประยุทธ์' โวรอดูการเช็กบิลใน 'ศึกซักฟอก' 
 

 
 
"เพื่อไทย" ผุด แคมเปญ "ลงมติประชาชน รวมพลไล่ประยุทธ์" ผ่าน change.org แสดงพลังไม่ยอม ควบคู่
อภิปรายไม่ไว้วางใจ เหตุ ไร้ความสามารถ ท าปชช.ทุกข์ยาก โว รอดูการเช็กบิลในสภา 
 นำยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้ำพรรคเพ่ือไทย พร้อมด้วย ส.ส.และสมำชิกพรรค ร่วมกันเชิญชวนพ่ีน้อง
ประชำชนร่วมลงชื่ อโหวตไม่วำงใจรัฐบำล  ผ่ ำนhttps://www.change.org/prayutgetout ในหัวข้อ  "ลงมติ
ประชำชน รวมพลไล่ประยุทธ์  " เพ่ือร่วมแสดงพลังและเจตจ ำนงไม่ยอมรับพล .อ .ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็น
นำยกรัฐมนตรี อีกต่อไปเพรำะเป็นผู้น ำที่ไร้ควำมสำมำรถ บริหำรประเทศล้มเหลวซ้ ำซำก ปล่อยปละละเลย ท ำให้พ่ีน้อง
ประชำชนประสบกับภำวะทุกข์ยำกอย่ำงแสนสำหัส 
 ซึ่ งกำรเข้ ำร่ วมลงชื่ อในครั้ งนี้ จะเป็นกำรแสดงพลั งของ พ่ีน้องประชำชนอีกทำงหนึ่ งตำมวิถี
ประชำธิปไตย ควบคู่ไปกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจของพรรคฝ่ำยค้ำนในสภำที่จะเกิดขึ้นในระหว่ำงวันที่  31 สิงหำคม - 
2 กันยำยน 2564 
 กำรลงมติไม่ไว้วำงใจของประชำชนครั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบำล จะได้ตระหนักว่ำเสียงข้ำง
มำกของ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบำลในสภำรวมกับเสียงของสมำชิกวุฒิสภำเท่ำนั้น ไม่อำจค้ ำจุนกำรอยู่รอดของรัฐบำลและ
กำรด ำรงอยู่ในต ำแหน่งของนำยกรัฐมนตรีได้ ในทำงตรงข้ำมหำกพ่ีน้องประชำชนทั้งประเทศ ขำดควำมเชื่อมั่น ขำด
ควำมไว้วำงใจ ขำดศรัทธำที่จะให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนำยกรัฐมนตรีบริหำรประเทศต่อไป ปัญหำวิกฤติของประเทศที่
เผชิญอยู่จะไม่อำจแก้ไขได้ และประเทศจะจมดิ่งลึกลงจนกอบกู้แก้ไขล ำบำกข้ึนทุกที 
 พรรคเพ่ือไทย จึงขอเชิญชวนให้ประชำชนร่วมแสดงออกด้วยกำรร่วมลงชื่อ ลงมติในครั้งนี้  จ ำนวนผู้ร่วม
มำกเท่ำไร ก็ยิ่งสื่อถึงควำมปรำรถนำของประชำชนได้มำกเท่ำนั้น เพรำะเรำเชื่อมั่นว่ำ "มือในสภำ หรือจะสู้ศรัทธำของ
ประชำชน " พรรคเ พ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ำยค้ำน  จะเดินหน้ำท ำหน้ำที่ เปิดโปงควำมล้มเหลวทุกด้ ำนที่ 
พล.อ.ประยุทธ์และพวกได้ท ำไว้กับพ่ีน้องประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  ให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่ำมือไหนที่ยังมีส่วน
ร่วมโอบอุ้ม "ผู้น ำ" ที่ท ำร้ำยประเทศ ขอให้พ่ีน้องประชำชนที่อดทนอดกลั้นกับรัฐบำลพล .อ.ประยุทธ์ มำตลอด 7 ปีที่
ผ่ำนมำรอดูกำรเช็คบิลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ำยค้ำนในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจที่จะเกิดข้ึนนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956505  
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วันที่ 25 สิงหำคม 2564 - 09:00 น. 
‘ศุภชัย’ เตือน ‘ณวัฒน์’ หากยังพบมีการหม่ินประมาท ‘อนุทิน’ โดนคดีอีกแน่-สื่อด้วย ลั่นไม่ละเว้น 
 

 
 
‘ศุภชัย’ เตือน ‘ณวัฒน์’ หากยังพบมีการหม่ินประมาท ‘อนุทิน’ โดนคดีอีกแน่ บอก “สื่อ” คัดลอกข้อความคอม
เมนต์ เลือกเฉพาะท่ีรุนแรง-ไม่เป็นความจริง เข้าข่ายหม่ินประมาท เตรียมรับคดีเช่นกัน 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม นำยศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรำยชื่อและนำยทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.)  
ในฐำนะทนำยผู้รับมอบอ ำนำจจำกนำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
กล่ำวถึงกรณีท่ีนำยอนุทินฟ้องร้องนำยณวัฒน์ อิสรไกรศีล ต่อศำลในคดีหมิ่นประมำท ว่ำ หำกยังมีกำรกระท ำใดๆ ที่ทำง
ทีมกฎหมำยพบพฤติกรรมเข้ำข่ำยหมิ่นประมำทภำยหลังจำกนี้ จะมีกำรด ำเนินคดีทุกคดีไม่มีละเว้น 
 นำยศุภชัยระบุอีกว่ำ ซึ่งนอกจำกนำยณวัฒน์แล้ว ยังรวมถึงกำรแสดงควำมเห็นทำงออนไลน์หรือ
สื่อมวลชน ที่มีกำรน ำข้อควำมในลักษณะหมิ่นประมำทต่อนำยอนุทิน มีกำรเลือกข้อควำมรุนแรงมำกล่ำวหำใส่ร้ำย มำ
เผยแพร่ ทั้งท่ีไม่เป็นควำมจริงก็จะมีกำรด ำเนินคดีไม่มีกำรละเว้นเช่นกัน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2903710  
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24 สิงหำคม 2564 
เปิดเหตุผล “กมธ. แก้ รธน.” ยอมถอย 5 มาตรา รักษาดุล – คุมเกมการเมือง 
 

 
 
 9 มำตรำที่กมธ.แก้รัฐธรรมนูญเสนอเข้ำสู่รัฐสภำ ล่ำสุด ถูกปรับแก้ ให้เหลือเพียง 4 มำตรำ หลังถูกท้วงติง
เนื้อหำและสุ่มเสี่ยงที่ต้องตีควำมที่น ำเนื้อหำไปสู่กำรออกเสียงประชำมติ กำรยอมเสียหน้ำ ครั้งนี้ ผลที่ได้ คือ กำรรุกฆำต 
ทำงกำรเมือง 
        หลังมีเสียงท้วงติงจำกฝั่ง “ส.ส.พรรคก้ำวไกล” ว่ำด้วยกำรท ำเนื้อหำของคณะกรรมำธิกำร(กมธ.)พิจำรณำ
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ....ต่อกำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภำที่
มี “ไพบูลย์ นิติตะวัน" ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำรัฐ เป็นประธำน กมธ. 
       ส่อขัดรัฐธรรมนูญหลักนิติวิธีเพรำะเขียนเนื้อหำเกินหลักกำรที่รัฐสภำลงมติ 
       ผสมโรงด้วย “ส.ว.” ในฐำนะฝ่ำยตรวจสอบ กลั่นกรองกฎหมำย ที่ให้ควำมเห็นเนื้อหำที่ กมธ.ปรับแก้ไข
นั้น สุ่มเสี่ยงต่อกำรก้ำวล่วง อ ำนำจองค์กรอิสระ โดยเฉพำะ “คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง” (กกต.) 
        ท ำให้ล่ำสุด กมธ.แก้รัฐธรรมนูญนัดหำรือด่วน และมีมติเสียงข้ำงมำกขำดลอย ให้ถอย 5 มำตรำ จำกเดิมที่
เสนอเนื้อหำไปทั้งสิ้น 9 มำตรำ 
 ประเด็นที่ถอยนั้น ได้แก่ 1. มำตรำ 85 ว่ำด้วยกำรประกำศผลเลือกตั้งภำยใน 30 วัน จำกเดิมที่ก ำหนดให้ 
กกต.ประกำศผลไม่ช้ำกว่ำ 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
        2. มำตรำ 92 ว่ำด้วยข้อก ำหนดกำรชนะโหวตโน หรือ คะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. หำก
เขตใดผู้เลือกตั้งส.ส.ได้คะแนนน้อยกว่ำโหวตโน ต้องจัดกำรเลือกตั้งใหม่ และห้ำมผู้สมัคร ส.ส.รำยเดิมลงเลือกตั้งที่จะจัด
ใหม่ ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักกำรเดิมของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แต่ที่แก้ไขคือ กำรตัดรำยละเอียดที่น ำไปค ำนวณหำส.ส.
บัญชีรำยชื่อ เพื่อให้เนื้อหำสอดคล้องกับหลักกำรใหญ่ 
        3. มำตรำที่ให้ยกเลิกมำตรำ 94 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่ำด้วยกำรค ำนวณคะแนนเลือกตั้ง เพ่ือหำ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อ 
        4. มำตรำที่ให้ยกเลิกวรรคสำมของมำตรำ 105 เป็นบทบัญญัติว่ำด้วยกำรค ำนวณสัดส่วนส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
เมื่อมีกำรเลือกตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
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 และ 5.บทเฉพำะกำล มำตรำว่ำด้วยกำรก ำหนดระยะเวลำให้รัฐสภำตรำพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.ภำยใน 120 วัน และหำกไม่สำมำรถท ำให้เสร็จได้ทันกำรเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป 
ก ำหนดอ ำนำจ กกต. ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปพลำง
ก่อน 
        เหตุผล ที่ถอย 5 ประเด็นนั้น มีสำระหลัก คือ 1. เพ่ือไม่ให้มีประเด็นว่ำ กมธ.ได้ท ำหน้ำที่แก้ไขมำตรำที่เกิน
หลักกำร ซึ่งรัฐสภำลงมติมีเพียง 2 มำตรำ ตำมกำรเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชำธิปัตย์ คือ มำตรำ 83 และ 
มำตรำ 91 
        และ 2. กำรใช้อ ำนำจนิติบัญญัติก้ำวก่ำยกำรท ำงำนของ กกต.ในฐำนะองค์กรอิสระที่มีหน้ำที่จัดกำร
เลือกตั้ง ทั้งประเด็นกำรก ำหนดให้เร่งรัดประกำศผลเลือกตั้งภำยใน 30 วัน และกำรให้ กกต.ออกประกำศก ำหนด
หลักเกณฑ์เลือกตั้ง และวิธีเลือกตั้ง 
        โดยกรณีที่เสนอแก้ไขเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ กกต.นั้น มีนัยส ำคัญที่สำมำรถตีควำมได้ว่ำ ต้องน ำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญผ่ำนกำรออกเสียงประชำมติ เพรำะ มำตรำ 256(8)ก ำหนดว่ำ หำกแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับหน้ำที่ หรือ
อ ำนำจขององค์กรอิสระ ที่ท ำให้ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่หรือมีอ ำนำจได้ก่อนกำรทูลเกล้ำฯ ต้องจั ดกำรออกเสียงประชำมติ
ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติก่อน 
 สิ่งที่น่ำกังวลคือ กำรสูญเงินหลำยพันล้ำนบำทในช่วงที่รัฐบำลต้องใช้เงินเพ่ือแก้สถำนกำรณ์โควิด-19 และ
กำรรณรงค์ให้ “โหวตคว่ ำ” จำกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยต่อกำรแก้ไขระบบเลือกตั้ง ที่สุ่มเสี่ยงต่อกำรเสียเวลำยื้อกำรแก้ไข
รัฐธรรมนูญออกไปโดยใช่เหตุ และกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกร หำกฝั่งรัฐต้องระดมสรรพก ำลังเพ่ือให้  “ชนะโหวต” ตอนท ำ
ประชำมติ 
        อย่ำงไรก็ดี ในกำรถอย 5 มำตรำนั้น สิ่งที่กมธ.ได้ไปคือกำรรุกฆำต เพรำะยังคงมำตรำหัวใจคือ ได้กลับไป
ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพ่ือเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และแบบบัญชีรำยชื่อ 100 คน รวมเป็น 500 คน ซึ่ง
ก ำหนดไว้ชัดเจนในมำตรำ 83 วรรคสอง ที่ก ำหนดให้ให้กำรเลือกตั้ง ส.ส.ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยเสรีโดยตรง และ
ลับ 
       ดังนั้น กมธ.เสียงข้ำงมำกจึงยอมเสียหน้ำ เพ่ือรักษำกำรคุมเกมกำรเมือง สร้ำงบรรยำกำศที่ดี และรักษำ
น้ ำใจของ ส.ว.ที่ยังละล้ำละลัง ต่อกำรตัดสินใจลงมติวำระสำม เมื่อตัดปมคำใจออกไป กำรแก้รัฐธรรมนูญว่ำด้วยระบบ
เลือกตั้งรอบนี้จึงไม่มีอุปสรรคใดขวำงอีก. 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956403  
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24 ส.ค. 2564 
ป่วนแก้ รธน. ‘อนุทิน’ กอดสูตรมีชัย ขวางบัตร 2 ใบ 
 

 
 
แก้รัฐธรรมนูญส่อแท้ง ‘อนุทิน’ ขวางสุดตัว พรรคภูมิใจไทยงดออกเสียง คว่ าบัตร 2 ใบ กับดักพรรคใหญ่  
 กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ส.ส. เป็น “บัตร 2 ใบ” ส่อแววไม่ไปรอด เพรำะชั้นกรรมำธิกำร 
ได้แก้เกินหลักกำร พรรคก้ำวไกลเตรียมยื่นศำลรัฐธรรมนูญตีควำม และพรรคภูมิใจไทย ไม่เห็นด้วย เล่นบท  
“งดออกเสียง” และ “งดใช้เสียง” 
 ในกำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ 24-25 ส.ค.2564 มีระเบียบวำระส ำคัญเป็นกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมชั้นวำระ 2 พิจำรณำรำยมำตรำ ว่ำด้วยเรื่องระบบเลือกตั้ง ประเมินแล้ว พรรคเพ่ือไทย และพรรคพลัง
ประชำรัฐ อำจผิดหวัง เพรำะควำมไม่ช่ ำชองเรื่องกฎหมำย 
 วันที่ 24 ส.ค.2564 พรรคภูมิใจไทย โดย ภรำดร ปริศนำนันทกุล ส.ส.อ่ำงทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย 
แถลงประเด็นกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง ที่มีกำรเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ และจ ำนวน ส.ส.แบ่ง
เขต 400 คน แบบบัญชีรำยชื่อ 100 คน ซึ่งพรรคภูมิใจไทย มีมติ 2 งด คือ งดออกเสียง และงดใช้เสียง 
 หลังกำรประชุมภำยในของพรรคภูมิใจไทยที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันอำทิตย์ที่ 22 ส.ค.2564 มีข่ำวว่ำ ค่ำยเซรำะ
กรำวจะโหวตไม่รับร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งวำระ 2 และวำระ 3 แต่อำจมีกำรต่อรองกันของผู้ใหญ่ในพรรคร่วมรัฐบำล 
จึงมีมติแค่ “งดออกเสียง” 
 “อนุทิน ชำญวีรกูล” ในฐำนะหัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับกำรแก้รัฐธรรมนูญเรื่อง
ระบบเลือกตั้งมำแต่แรก เพรำะระบบเดิม บัตรใบเดียว-จัดสรรปันส่วนผสมนั้น ดีอยู่แล้ว 
 นับแต่รัฐประหำร 2549 มีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ 2550 และก ำหนดระบบเลือกตั้งแบบพิสดำร คือ บัตร  
2 ใบ ส.ส.เขตนั้นเลือกแบบพวงใหญ่ ส่วน ส.ส.บัญชีรำยชื่อแบบสัดส่วนแต่ละภำค แทนที่ระบบบัตร 2 ใบ ในรัฐธรรมนูญ 
2540 ที่เอ้ือต่อพรรคใหญ่ 
 ปี 2554 มีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง เป็นบัตร 2 ใบ คล้ำยรัฐธรรมนูญ 2540 แต่ปี 2560 
ระบบเลือกตั้งก็เปลี่ยนเป็น “บัตรใบเดียว” จดัสรรปันส่วนผสม 
 ว่ำกันตำมตรง กำรออกแบบกติกำข้ำงต้น เพ่ือสกัดกำรเติบใหญ่ของพรรคกำรเมืองในเครือข่ำยของทักษิณ 
ชินวัตร แต่ผลเลือกตั้งทั้ง 3 ครั้งที่ผ่ำนมำ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ำ จะแก้กติกำอย่ำงไร พรรคของทักษิณก็ชนะ ได้เป็นพรรค
อันดับหนึ่ง 
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ใบเดียวตอบโจทย์ 
 หำกดูผลเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 ระบบเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสม และมีบัตรใบเดียว เป็นกติกำที่ตอบ
โจทย์พรรคภูมิใจไทยมำกที่สุด 
 ช่วงกำรหำเสียงเลือกตั้ง อนุทิน ชำญวีรกูล หัวหน้ำพรรคภูมิใจไทย ได้แจ้งให้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ได้รับ
ทรำบว่ำ ไม่ชนะไม่เป็นไร แต่ขอให้ท ำแต้ม “เขตละ 1 หมื่นคะแนน” หำกใครท ำยอดได้ “2 หมื่นคะแนน” มีโบนัสให้ 
 ผลเลือกตั้งปี 2562 พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส.เขต 39 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 12 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน 
(ยังไม่รับรวมกลุ่ม ส.ส.จำกพรรคอนำคตใหม่หรือพรรคก้ำวไกล) 
 ภำคอีสำน ได้ ส.ส.เขต เป็นกอบเป็นก ำจำกสนำมบุรีรัมย์เท่ำนั้น นอกนั้นเก็บเล็กผสมน้อย ทั้งนครรำชสีมำ
,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และเลย รวมแล้ว มี ส.ส.อีสำน 16 คน ขณะที่พรรคเพื่อไทย ได้ 84 คน 
 ภำคกลำง มี ส.ส.เขต 15 คน ส่วนใหญ่ก็เป็นฐำนเสียง “บ้ำนใหญ่” ไม่ว่ำจะเป็นปรำจีนบุรี และอุทัยธำนี
ภำคใต้ ได้สร้ำงปรำกฏกำรณ์พิเศษ มี ส.ส.ถึง 8 คน ตรงข้ำมกับภำคเหนือ ที่ไม่มี ส.ส.เลย เช่นเดียวกับ 
กรุงเทพมหำนคร 
  ดังนั้น หำกกลับไปใช้กติกำ “บัตร 2 ใบ” ตำมรัฐธรรมนูญ 2540 พรรคภูมิใจไทย จะเสียเปรียบ อำจ
กลำยเป็นพรรคขนำด 20 ที่นั่งเท่ำนั้น 
แค่ตัวท าแต้ม 
 นำทีนี้ พรรคภูมิใจไทย มี ส.ส. 61 คน เพรำะได้ ส.ส.มำเพ่ิมอีก 10 คน จำกพรรคอนำคตใหม่หรือพรรค
ก้ำวไกล (แยกเป็น ส.ส.เขต 8 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 2 คน) 
 ว่ำกันตำมจริง ส.ส.เขต 8 คน ที่มำจำกค่ำยสีส้ม หำกประเมินกันตำมควำมเป็นจริง โอกำสชนะในครั้ง
ต่อไป ถือว่ำยำกมำก 
 แม้แต่อีก 3 ส.ส.เขต ค่ำยสีส้มที่เตรียมตัวจะย้ำยซบภูมิใจไทย อย่ำง พีรเดช ค ำสมุทร ส.ส.เชียงรำย , 
เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงรำย และขวัญเลิศ พำนิชมำท ส.ส.ชลบุรี ก็เสี่ยงต่อกำรสอบตกท้ังนั้น 
 ดังนั้น ส.ส.เก่ำจำกค่ำยสีส้ม คงเป็นตัวช่วยท ำแต้ม เพ่ือหวังได้เก้ำอ้ี ส.ส.บัญชีรำยชื่อเพ่ิมเท่ำนั้น เมื่อมอง
โดยภำพรวมแล้ว “เสี่ยหนู” จึงเลือกท่ีจะเอำระบบเลือกตั้งแบบเดิม 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/480309  
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ถก แก้รัฐธรรมนูญ วันนี้ ก้าวไกล ขวาง แก้ไขเกินหลักการ 
 

 
 
ก้าวไกล ยื่นญัตติด่วน ขวาง แก้รัฐธรรมนูญ เกินหลักการ อ้างผิด ข้อบังคับการประชุม รัฐสภามาตรา124 แต่ 
กรรมาธิการ ไม่ให้ราคา 
 วันที่24-25สิงหำคมรัฐสภำจะพิจำรณำแก้รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ พิจำรณำแล้ว
เสร็จ  พรรคก้ำวไกลยื่นญัตติด่วนให้รัฐสภำพิจำรณำก่อนกำรพิจำรณำในที่ประชุมรัฐสภำวำระ2 ว่ำ มีกำรแก้ไขเกิน
หลักกำรแก้ไขเพียงสองมำตรำในวำระแรก แต่พบว่ำมีกำรแก้ไขในร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก ำลัง พิจำรณำมี9 มำตรำที่ถูก
แก้ไข 
 เนื้อหำส ำคัญ คือกำรแก้ไขมำตรำ 83 ว่ำด้วยจ ำนวนสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ทั้งแบบบัญชีรำยชื่อ และ
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำกเดิมสส.เขต 350คน บัญชีรำยชื่อ150คน แก้ไขเป็น สส.บัญชีรำยชื่อ 100 คนแบ่งเขต400 คน 
มีบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนกำรเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญปี2540 แยกคะแนนเป็นเอกเทศทั้งสส.เขตแลละบัญชีรำยชื่อ 
ไม่น ำคะแนนทั้งสองส่วนมำรวมกัน เพ่ือหำจ ำนวน สส.พึงมี ตำมกำรเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่ำนมำ   
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 ที่มำของสส.แบบแบ่งเขตค ำนวนจำกจ ำนวนรำษฎรตำมทะเบียนรำษฎร์ก่อนมีกำรเลือกตั้ง หำรด้วย
จ ำนวน สส.เขต  ผลลัพธ์เท่ำกับจ ำนวนรำษฎรต่อสส.1คน  จังหวัดใดมีจ ำนวนรำษฎรต่ ำกว่ำผลลัพธ์ดังกล่ำว ให้มีสส.เขต
ได้1คน จังหวัดใดมีจ ำนวนรำษฎรเกินเกณฑ์ให้มีสส.เขตเพ่ิมอีก1คน หำกรวมทั้งสองกรณีแล้ว ได้สส.เขต ไม่ถึง400 คน 
ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือมำกที่สุด มีสส.เขตเพ่ิมได้อีก1คน และใช้วิธีกำรเดียวกันนี้ ในจังหวัดใดๆที่เหลือเศษในล ำดับ
รองลงมำ จนกว่ำจะได้ สส.เขต ครบ400 เขต  จังหวัดใดมีสส.เขตมำกกว่ำ1คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้ง ตำมจ ำนวนสส.ของ
จังหวัดนั้น โดยกำรแบ่งเขตเลือกตั้งต้องแบ่งพ้ืนที่เขตที่ติดต่อกันแต่ละเขตมีจ ำนวนประชำกรใกล้เคียงกัน  
 

 
  
  เขตเลือกตั้งใด ที่มีจ ำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนมำกกว่ำ คะแนนของผู้สมัครที่ชนะกำรเลือกตั้ง ให้จัดให้มี
กำรเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรำยเดิม ไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ในกำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น   
ส่วนกำรค ำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตำมบัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งให้น ำคะแนนที่แต่
ละพรรคกำรเมืองได้รับกำรเลือกตั้งมำรวมกันทั้งประเทศแล้วค ำนวณเพ่ือแบ่งจ ำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นสส.บัญชี
รำยชื่อของแต่ละพรรคกำรเมือง ตำมสัดส่วนคะแนนต่อสส.บัญชีรำยชื่อ 1คนคะแนนที่ค ำนวณได้เรียงตำมล ำดับ
หมำยเลขผู้สมัครในบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้น   
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 กำรแก้รัฐธรรมนูญมำตรำ83และมำตรำ91 ท ำให้ต้องแก้ไขมำตรำอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกหลำยมำตรำ เป็นที่มำ
กำรยื่นญัตติด่วนของพรรคพรรคก้ำวไกลแต่หำกไปดู ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ข้อที่124 วรรคสำม ระบุไว้ว่ำ กำร
แปรญัตติเพ่ิมมำตรำขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมำตรำเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
เว้นแต่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำที่เก่ียวเนื่องกับหลักกำรนั้น 
 

 
  
 นี่เป็นเหตุผลที่ชัดเจนว่ำ ท ำไมประธำนคณะกรรมำธิกำรแก้ไขฯรัฐธรรมนูญ ไพบูลย์ นิติตะวัน จึงไม่ยี่หระต่อญัตตินี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/480223 
 
  

https://www.komchadluek.net/scoop/480223


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

31 

 

 
 
 
24 ส.ค. 2564 เวลำ 16:52 น. 
แก้ รธน. แบ่งความเห็น 2 ฝั่ง ส.ว. ห่วงเกิดประเพณีใหม่ 
 

 
 
รัฐสภา แบ่งความเห็น 2 ฝั่ง แก้รธน. เกินหลักการ ยอมรับอ านาจกมธ.แก้รธน. ท าได้ แต่ห่วงเกิดประเพณีใหม่ 
เสนอ 2 มาตรา แต่ลามไป 10-20มาตรา 
 วันที่ 24 ส.ค.2564  ที่ประชุมร่วมรัฐสภำ ซึ่งมีนำยชวน หลีกภัย ประธำนรัฐสภำ เป็นประธำนกำรประชุม 
ได้เข้ำสู่กำรพิจำรณำญัตติ ขอให้รัฐสภำวินิจฉัยตีควำมข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ พ.ศ. 2563 ซึ่งเสนอโดย 
นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกลและคณะ  ต่อกรณีที่คณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบเลือกตั้ง ใช้อ ำนำจแก้ไขเนื้อหำเกินหลักกำร
ที่รัฐสภำลงมติในวำระแรก นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่  
 ทั้งนี้ในกำรอภิปรำยมีควำมเห็นแบ่งเป็น 2 ฝั่งชัดเจน โดยฝั่งกมธ.เสียงข้ำงมำก ซึ่งประกอบด้วย พรรคพลัง
ประชำรัฐ พรรคประชำธิปัตย์ พรรคชำติไทยพัฒนำและ พรรคเพ่ือไทย  อภิปรำยย้ ำว่ำกำรท ำหน้ำที่ของกมธ.  
ยึดข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ข้อ 124  โดยแก้ไขเนื้อหำโดยยึดค ำแปรญัตติของสมำชิกรัฐสภำ และกำรแก้ไขมำตรำอื่น
ที่เก่ียวข้องกับหลักกำรนั้นสำมำรถท ำได้ เพรำะมีเนื้อหำที่เก่ียวเนื่องกัน และขออย่ำยึดติดกับเลขมำตรำ 
 โดยนพ.ชลน่ำน ศรีแก้ว ส.ส.น่ำน พรรคเพ่ือไทย กล่ำวว่ำพรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอข้อสังเกตแนบท้ำย  
2 มำตรำ เพรำะเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้บังคับ ทั้งนี้เคยมีกรณีที่เคยบัญญัติไว้ คือ ใช้เฉพำะในกำรเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป
เท่ำนั้น หำกมีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้นที่ไม่มีกำรเลือกตั้งทั่วไป ให้ใช้กฎหมำยเดิมไปก่อน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมำตรำ 91 และ
เหตุผลส ำคัญ คือ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และฉบับแก้ไข มีควำมย้อนแย้งเรื่องเขตเลือกตั้ง หำกมีกำรเลือกตั้งซ่อม
แล้วใช้ตำมรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นปัญหำเรื่องเขตเลือกตั้ง และมีส.ส.2ระบบในสภำเดียวกัน ทั้งนี้ตนมองว่ำอ ำนำจของ
กมธ.ฯ นั้นสำมำรถท ำได้ตำมท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด 
 อย่ำงไรก็ดี ส่วนของฝั่งที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งประกอบด้วย พรรคก้ำวไกล และ กลุ่มพรรคเล็ก รวมถึง ส.ว. 
อภิปรำยท้วงติงว่ำ กำรท ำหน้ำที่ของกมธ.ฯ ที่แก้ไขเนื้อหำในมำตรำอ่ืน นั้นหำกจะกระท ำต้องพิจำรณำให้รอบคอบ อย่ำ
ตีควำมเกินหลักกำรของข้อบังคับ  
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 ทั้งนี้นำยค ำนูณ สิทธิสมำน ส.ว. ฐำนะกมธ. อภิปรำยว่ำ กำรใช้ข้อบังคับรัฐสภำ 124 วรรคสำม ที่ให้สิทธิ
กมธ. แก้ไขเนื้อหำมำตรำที่เกี่ยวข้อง หรือประเด็นที่เกินหลักกำรได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ควรใช้กำรตีควำม
อย่ำงแคบ เพ่ือไม่ให้มีปัญหำต่อกำรปฏิบัติ เพรำะหำกเกิดกรณีที่มีผู้เสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียง2มำตรำ และกมธ.ฯ 
ได้สร้ำงบรรทัดฐำน หรือ ประเพณีใหม่ว่ำแก้ไขมำตรำที่เกี่ยวเนื่องได้ โดยลักษณะของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมำยสูงสุด
และเกี่ยวโยงผูกพัน เช่น กำรเลือกนำยกรัฐมนตรี หำกเสนอเพียง 2 มำตรำ อำจถูกโยงไปสู่กำรแก้ไขเพ่ิมอีก 10- 20 
มำตรำ 
 ขณะที่ นำยกมลศักดิ์ ลีวำเมำะ ส.ส.นรำธิวำส พรรคประชำชำติ อภิปรำยถึงจุดยืนของพรรคประชำชำติ 
ว่ำ ตนและพรรคประชำชำติเห็นด้วยต่อกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ บนหลักกำรที่ว่ำ รัฐสภำต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ
และกฎหมำยอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติที่รับหลักกำร คือ มำตรำ 83 และมำตรำ 91 ตนและพรรคประชำชำติไม่เห็น
ด้วย 
 
 
 
อ้ำงอิง : https://www.thansettakij.com/politics/493137  
 
  

https://thaibestoffer.com/click.php?key=tluh96ukjukjaykcckuy&cost=0.0975&c1=2140301&c2=199023
https://thaibestoffer.com/click.php?key=tluh96ukjukjaykcckuy&cost=0.0975&c1=2140301&c2=199023
https://www.thansettakij.com/politics/493137
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25 สิงหำคม 2564 00:10 น.   
"ภูมิใจไทย" แสดงอิทธิฤทธิ์ ! 
 

 
 
และแล้ว บรรยากาศทางการเมืองก็วนกลับเข้าลูปเดิม เม่ือยามที่ "เกมแก้รัฐธรรมนูญ" เข้าสู่ "สังเวียนรัฐสภา" อีก
ครั้ง ! 
 โดยเฉพำะในยำมหน้ำสิ่ว หน้ำขวำนเมื่อรัฐบำลของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ต้องรับมือกับ "ศึกใหญ่" เมื่อสถำนกำรณ์วิกฤติโควิด -19 ยังไม่คลี่คลำย มิหน ำซ้ ำ
ยั งกลำยเป็นว่ ำวำระกำรแก้ ไขรั ฐธรรมนูญ 2560 ยั ง เป็น  "ชนวน"  ที่ ท ำ ให้  "พรรคร่ วมรั ฐบำล"  อย่ ำ ง  
"ภูมิใจไทย" ประกำศจุดยืนในลักษณะที่เรียกว่ำ "กดดัน" พรรคใหญ่ อย่ำง "พลังประชำรัฐ" อย่ำงชัดเจน 
 "พรรคภูมิใจไทยมีมติว่ำจะด ำเนินกำร 2 งด คือ งดออกเสียง และงดใช้เสียง งดใช้เสียง คือ วันนี้กำร
อภิปรำยวำระที่ 2 สมำชิกพรรคภูมิใจไทยจะไม่ลุกข้ึนใช้เวลำของสภำเพ่ืออภิปรำย ส่วนขั้นตอนกำรลงมติทุกมำตรำ เรำ
จะงดออกเสียงทุกมำตรำ 
 เหตุผลคือ เรำยืนยันตั้งแต่แรกว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ แต่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ประชำชน
เป็นหลัก แต่กำรแก้ไขครั้งนี้เกี่ยวกับนักกำรเมือง และพรรคกำรเมืองที่ได้ประโยชน์โดยตรง  พวกเรำเห็นว่ำเรื่องนี้ไม่ใช่
เรื่องที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือแก้ไขได้หรือไม่ได้ แต่ควรให้ประชนชนเลือกว่ำควรใช้กติกำในกำรเลือกผู้แทน
แบบใด จึงเป็นที่มำของกำรงดออกเสียงทั้งในวำระ 2 และ 3" 
 "ภรำดร ปริศนำนันทกุล" ส.ส.อ่ำงทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยตัวแทนส.ส.ของพรรค แถลง
ข่ำวแสดงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 ที่ผ่ำนมำ ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุมร่วมรัฐสภำ เพ่ือพิจำรณำ
ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันเดียวกัน 
 แม้ก่อนหน้ำที่ ตัวแทนจำกพรรคภูมิใจไทย จะแถลงข่ำวประกำศจุดยืนของพรรคต่อกำรพิจำรณำวำระร่ำง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยพรรคประชำธิปัตย์ ไม่กี่ชั่วโมง  " ไพบูลย์ นิติตะวัน" ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรค
พลังประชำรัฐ ในฐำนะประธำนกมธ.คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และ
มำตรำ91 จะแถลงข่ำว "ยอมถอย" 
 ด้วยให้กำรแก้ไขเนื้อหำสำระทั้งหมด 5 ประเด็น คงไว้คือ มำตรำ 83 และมำตรำ 91 ตำมที่รัฐสภำรับ
หลักกำรในร่ำงของพรรคประชำธิปัตย์ แล้วก็ตำม แต่ดูเหมือนว่ำ พรรคภูมิใจไทย ยังไม่ยอมถอย ประกำศใช้วิธี  
"งดออกเสียง" เพ่ือตอบโต้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในฐำนะพรรคร่วมรัฐบำลที่มีกว่ำ 50 เสียงนั้นใช่ว่ำจะไม่มีควำมส ำคัญ ! 
เพรำะแม้พรรคพลังประชำรัฐ ยอมตัด 5ประเด็นที่ประกอบด้วย 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210825/b7af4bfe9a356afedad3522bb94ad65de4ed06822fb218fc0014134ede8278e8.jpg?itok=ucIR9nYY
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 1.กำรตัดทิ้งมำตรำ 85 ที่กมธ.ไปเพ่ิมเนื้อหำให้กกต.ต้องรับรองผลกำรเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ95 ของ
เขตเลือกตั้งทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน 
 2.กำรตัดทิ้งมำตรำ92 ที่กมธ.ไปเพ่ิมเรื่องเขตเลือกตั้งใดที่ไม่มีผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมำกกว่ำ
คะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส.นั้น ให้มีกำรจัดเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้น และผู้สมัครเลือกตั้งเดิมทุกรำยไม่มีสิทธิรับสมัคร
เลือกตั้งในรอบใหม่ โดยให้กลับไปใช้เนื้อควำมเดิมตำมมำตรำ 92ของรัฐธรรมนูญ ปี2560 
 3.กำรตัดทิ้งมำตรำ 94 ที่กมธ.ขอให้ยกเลิกเนื้อหำรัฐธรรมนูญ ปี2560 มำตรำ94 กรณีกำรเลือกตั้งซ่อม
ภำยหลังพ้น 1ปี ไม่ให้มีผลกระทบกับกำรค ำนวณส.ส.พึงมีของแต่ละพรรค โดยให้กลับไปยึดเนื้อควำมเดิมในมำตรำ 94 
รัฐธรรมนูญ 2560 
 4.กำรตัดทิ้งวรรคสำม มำตรำ105 ที่กมธ.ขอให้ยกเลิกเนื้อหำรัฐธรรมนูญปี2560 มำตรำ105 วรรคสำม 
กรณีกำรประกำศเลื่อนผู้มีชื่ออยู่ในล ำดับบัญชีรำยชื่อพรรคกำรเมือง ขึ้นมำเป็นส.ส.แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
 5.กำรตัดทิ้งบทเฉพำะกำลที่4/5ของกมธ. ที่ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งส.ส.ให้เสร็จภำยใน 120วัน นับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ หำกแก้ไขเสร็จไม่ทันให้กกต.มี
อ ำนำจออกหลักเกณฑ์วิธีกำรเลือกตั้งส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพ่ือใช้บังคับไปพลำงก่อน 
 ทว่ำ สำระหลักๆ ที่ยังคงท ำให้พรรคภูมิใจไทย ยังได้รับผลกระทบ เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบ ในกำร
เลือกตั้ง ยังคงอยู่ในมำตรำ ที่ 83และมำตรำ 91 โดยมีกำรก ำหนดรูปแบบองค์ประกอบของส.ส. และรูปแบบกำร
เลือกตั้งด้วยบัตร2ใบ ที่ยังต้องรอ "วัดใจ"พรรคใหญ่ แกนน ำรัฐบำลด้วยกันเองว่ำ จะยอมถอย แล้วเปิดทำงให้พรรค
ภูมิใจไทยไม่เสียเปรียบ จนเสียหำยจนเกินไปหรือไม่ !? 
 
อ้ำงอิง : https://siamrath.co.th/n/274479   

https://siamrath.co.th/n/274479
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25 ส.ค. 2564-10:43 น. 
แก้ไขรัฐธรรมนูญ: เปิดร่าง กมธ. ชุดไพบูลย์ กับจุดยืนของพรรคการเมือง 
 

 
 
 กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ ระหว่ำงวันที่ 24-25 ส.ค. นี้ มีวำระส ำคัญคือกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91) ในวำระที่ 2 
หลังจำกคณะกรรมำธิกำร (กมธ.) พิจำรณำแล้วเสร็จ ทว่ำสมำชิกทั้ง 2 สภำยังไม่อำจเริ่มพิจำรณำเนื้อหำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ เมื่อ ส.ส. ก้ำวไกล เสนอญัตติด่วน กล่ำวหำ กมธ. เสียงข้ำงมำกปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตำมข้อบังคับกำร
ประชุมรัฐสภำ 
 ก่อนจะถึงวันนี้ ได้เกิดข้อถกเถียงในหมู่ กมธ. ที่มีนำยไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคพลังประชำ
รัฐ (พปชร.) เป็นประธำน เนื่องจำกร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งฉบับนี้ เดิมเสนอแก้ไขเพียง  
2 มำตรำคือ มำตรำ 83 เรื่องจ ำนวน ส.ส. และจ ำนวนบัตรเลือกตั้ง และมำตรำ 91 เรื่องกำรค ำนวณหำ ส.ส.แบบบัญชี
รำยชื่อ 
 ต่อมำเมื่อเข้ำสู่กำรพิจำรณำในชั้น กมธ. มีผู้ขอแปรญัตติ เสนอแก้ไขเนื้อหำในมำตรำอ่ืน ๆ ที่คำบเกี่ยวกัน
เพ่ิมมำอีกอย่ำงน้อย 5 มำตรำและได้รับควำมเห็นชอบจำก กมธ.เสียงข้ำงมำก ประกอบด้วย มำตรำ 85, มำตรำ 86, 
มำตรำ 90, มำตรำ 92, มำตรำ 94 และยกเลิกมำตรำ 105 วรรคท้ำย 
 เป็นผลให้นำยธีรัจชัย พันธุมำศ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคก้ำวไกล และรองประธำน กมธ.พิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ได้เสนอญัตติด่วน ขอให้รัฐสภำวินิจฉัยตีควำมข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ พ.ศ. 2563 เพรำะมองว่ำร่ำง
รัฐธรรมนูญที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมรัฐสภำในวำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร ให้แก้ไขเพียง 2 มำตรำเท่ำนั้น จึงไม่
อำจแก้ไขบทบัญญัติมำตรำอื่นที่เกินเลยไปไปกว่ำนั้นได้ 
 ส.ส. ฝ่ำยค้ำนรำยนี้กล่ำวหำ กมธ. เสียงข้ำงมำกปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตำมข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ 
เนื่องจำกเสนอร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เนื้อหำมิชอบ เพรำะไม่ใช่มำตรำที่เก่ียวเนื่อง และกระบวนกำรไม่ชอบธรรม เพรำะ
ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำก ำหนดให้สมำชิกคือ ส.ส. และ ส.ว. เป็นผู้เสนอค ำแปรญัตติเข้ำมำเพ่ือให้ กมธ. พิจำรณำ 
แต่ กมธ. กลับเป็นผู้เสนอแก้ไขเนื้อหำเสียเอง 
 รัฐสภำใช้เวลำรำว 4 ช.ม. ในกำรพิจำรณำญัตตินี้ โดยมีเพ่ือนร่วมพรรคของนำยธีรัจชัย และ ส.ส. ฝ่ำย
ค้ำนบำงส่วนอภิปรำยสนับสนุน เพรำะเห็นว่ำมีควำมพยำยำม “สอดไส้” เนื้อหำอ่ืน ๆ เข้ำมำ และเรียกร้องให้ถอนร่ำง
กลับไปแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน ำกลับมำเสนอรัฐสภำใหม่ 
 
 
 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2021/08/120231012_..jpg
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 “ทรำบว่ำท่ำนต้องกำรจะแก้ระบบเลือกตั้ง กำรท ำเช่นนี้จะท ำให้ท่ำนกลับมำยิ่งใหญ่ได้หรือ แต่ก็ช่วยเขิน
อำยกันบ้ำงได้ไหม ไม่ใช่จะแก้อะไรก็ได้” นำยรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรำยชื่อ ก.ก. กล่ำวและว่ำ เขำไม่ได้เห็นดีงำมกับ
รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และเคยติดคุกมำแล้วกับกำรรณรงค์ไม่รับร่ำงรัฐธรรมนูญในชั้นประชำมติ แต่ไม่เชื่อว่ำกำรใช้ทุก
วิถีทำงไม่ว่ำจะถูกต้องหรือไม่ จะเป็นประตูทำงออกจำกวิฤตของสังคมไทย 
 ขณะที่นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ยืนยันว่ำ ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำข้อที่ 124 เพ่ิมมำตรำได้ และกำรแก้ไข
กลุ่มมำตรำที่เก่ียวเนื่องสำมำรถท ำได้ 
 ข้อบังคับกำรประชุมรัฐสภำ ข้อที่ 124 ระบุว่ำ “กำรแปรญัตติเพ่ิมมำตรำขึ้นมำใหม่ หรือตัดทอน หรือ
แก้ไขมำตรำเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักกำรแห่งร่ำงรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำที่เกี่ยวเนื่องกับ
หลักกำรนั้น” 
 สุดท้ำย ที่ประชุมรัฐสภำมีมติไม่เห็นด้วยกับญัตติของ ส.ส. พรรคก้ำวไกล ด้วยคะแนนเสียง 374 ต่อ 60 
งดออกเสียง 193 ไม่ลงคะแนน 4 
 ร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญ มำตรำ 83 และมำตรำ 91 มีนำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ และหัวหน้ำ
พรรคประชำธิปัตย์ (ปชป.) และคณะ เป็นเจ้ำของร่ำง โดยถือเป็นร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงหนึ่งเดียวจำกทั้งหมด 13 
ฉบับ ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสมำชิกรัฐสภำในวำระท่ี 1 ขั้นรับหลักกำร เมื่อ 24 มิ.ย. ด้วยคะแนนเสียง 552 ต่อ 24 งด
ออกเสียง 130 และไม่ลงคะแนนเสียง 27 โดยมี ส.ส. ร่วมโหวตเห็นชอบ 342 รำย และ ส.ว. 210 รำย 
 ในกำรผ่ำนวำระที่ 2 ต้องอำศัยเสียงข้ำงมำกของรัฐสภำ หรือ 366 เสียง จำกสมำชิกรัฐสภำทั้งหมด 732 
เสียง (ส.ส. 482 เสียง และ ส.ว. 250 เสียง) ในกำรลงมติเห็นชอบเป็นรำยมำตรำ ทั้งนี้หำกผ่ำนรัฐสภำวำระ 2 ก็จะพัก
ร่ำงไว้เป็นเวลำ 15 วัน ก่อนกลับมำลงมติเห็นชอบ/ไม่เห็นขอบ ทั้งฉบับ ซึ่งคำดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรประชุมร่วมวันที่ 10 
ก.ย. นี้ 
 นำยสมชำย แสวงกำร วิปวุฒิสภำ กล่ำวว่ำ หลังจำกที่ประชุมรัฐสภำลงมติวำระ 3 แล้ว จะมีผู้ยื่นเรื่องให้
ศำลรัฐธรรมนูญตีควำมแน่นอน เพรำะกำรแก้ไขระบบเลือกตั้งมีท้ังผู้ได้และเสียประโยชน์ 
กมธ. ยอมหั่น 4 มาตราร้อนในร่างแก้ไข รธน. 
 ในระหว่ำงกำรประชุมร่วมรัฐสภำวันนี้ (24 ส.ค.) นำยไพบูลย์ นิติตะวัน ได้เรียกประชุม กมธ.พิจำรณำร่ำง
แก้ไขรัฐธรรมนูญฯ อย่ำงเร่งด่วนในช่วงสำย เพ่ือขอมติให้ปรับปรุงร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอต่อรัฐสภำใหม่ โดยมี
เนื้อหำเหลือเพียง 3 มำตรำ ได้แก่ มำตรำ 83, มำตรำ 86 มำตรำ 91 พร้อมตัดเนื้อหำอีก 4 มำตรำออกทั้งหมด ได้แก่ 
มำตรำ 85, มำตรำ 92, มำตรำ 93 และมำตรำ 94 
 นำยนิกร จ ำนง ส.ส.บัญชีรำยชื่อ พรรคชำติไทยพัฒนำ (ชทพ.) ในฐำนะเลขำนุกำร กมธ.พิจำรณำร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญฯ กล่ำวยอมรับว่ำ เหตุที่ต้องตัดมำตรำบำงส่วนออกไป เพรำะกังวลว่ำอำจเข้ำไปกินควำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ในฐำนะองค์กรอิสระ และอำจตีควำมให้เกิดกำรน ำไปท ำประชำมติซึ่งต้องใช้
งบประมำณ 3,000 ล้ำนบำท ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ประเทศ 
 ขณะที่ กมธ. ในโควตำ ก.ก. ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย โดยนำยธีรัจชัยตั้งข้อสังเกตว่ำมติของ กมธ. ที่นัด
ประชุมอย่ำงเร่งรีบ ซ้อนกำรประชุมสภำใหญ่ เป็น “ค ำรับสำรภำพโดยแท้กลำงสภำ” ว่ำสิ่งที่ท ำมีปัญหำ ร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ กมธ. จะถูกส่งให้สมำชิกได้อ่ำนเย็นวันนี้ ก่อนกลับมำพิจำรณำกันต่อในวันที่ 25 ส.ค. 
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เทียบ รธน. 2560 vs ร่าง รธน. ฉบับ กมธ. 
 สำระส ำคัญของร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อยู่ที่กำรรื้อระบบเลือกตั้ง ส.ส. โดยหวนกลับไปใช้ระบบ
เดียวกับรัฐธรรมนูญ 2540 บีบีซีไทยสรุปควำมแตกต่ำงระหว่ำงรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กับร่ำงแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับ กมธ. ชุดนำยไพบูลย์ที่ปรำกฏในรำยงำนที่เสนอต่อรัฐสภำ ก่อนที่ กมธ. จะยอมตัดเนื้อหำบำงส่วน
ออกไป ดังนี้ 
มาตรา 83 
เดิม ให้สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 150 
คน และให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ 
ใหม่ ให้สภำผู้แทนรำษฎรประกอบด้วยสมำชิก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 100 
คน และให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 
มาตรา 85 (กมธ. เพิ่งมีมติตัดออก) 
เดิม ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) ประกำศผลกำรเลือกตั้งภำยใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
ใหม่ ให้ กกต. ประกำศผลกำรเลือกตั้งภำยใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา 86 
เดิม ก ำหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มี 350 คน 
ใหม่ ก ำหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มี 400 คน 
มาตรา 90 
เดิม ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดท ำบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ ไม่เกิน 150 คน 
ใหม่ ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองจัดท ำบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรำยชื่อ ไม่เกิน 100 คน 
มาตรา 91 
เดิม กำรค ำนวณหำ ส.ส.บัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรค 1) ให้น ำคะแนนรวมทั้งประเทศที่ทุกพรรคได้จำกกำรเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขต หำร 500 2) น ำผลลัพธ์ที่ไดไปหำรจ ำนวนคะแนนรวมทั้งประเทศของแค้ละพรรค ได้จ ำนวน ส.ส. พึงมีได้ของ
พรรคนั้น ๆ 3) น ำจ ำนวน ส.ส. พึงมีได้ ลบ จ ำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต ได้ยอด ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 4) หำกพรรคใดได้ ส.ส.
แบบแบ่งเขตเกินจ ำนวน ส.ส. พึงมีได้ ก็ให้ได้ไปเท่ำนั้น และไม่มีสิทธิมี ส.ส.บัญชีรำยชื่ออีก และให้น ำจ ำนวน ส.ส.แบบ
บัญชีรำยชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้พรรคที่มีจ ำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตต่ ำกว่ำยอด ส.ส. พึงมีได้ใหม่ กำรค ำนวณสัดส่วน
ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรำยชื่อของแต่ละพรรค ให้น ำคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับกำรเลือกตั้งมำรวมกันทั้งประเทศ แล้วค ำนวณ
เพ่ือแบ่งจ ำนวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรค 
มาตรา 92 (กมธ. เพิ่งมีมติตัดออก) 
เดิม เขตเลือกตั้งที่คะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยกว่ำคะแนนไม่เลือกผู้ใด (โหวตโน) ให้จัดกำรเลือกตั้งใหม่ และไม่ให้น ำ
คะแนนเสียงที่ผู้สมัครแต่ละคนได้ไปค ำนวณหำยอด ส.ส.พึงมี โดยผู้เดิมทุกรำยไม่มีสิทธิสมัครอีกครั้ง 
ใหม่ เขตเลือกตั้งที่คะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งน้อยกว่ำคะแนนโหวตโน ให้จัดกำรเลือกตั้งใหม่ โดยผู้เดิมทุกรำยไม่มีสิทธิ
สมัครอีกครั้ง (ตัดข้อควำมเรื่อง ไม่น ำคะแนนเสียงที่ผู้สมัครแต่ละคนได้ไปค ำนวณหำยอด ส.ส.พึงมี เพรำะปรับระบบ
เลือกตั้งใหม่) 
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มาตรา 94 (กมธ. เพิ่งมีมติตัดออก) 
เดิม ภำยใน 1 ปี หำกมีกำรเลือกตั้งซ่อมเพรำะเหตุที่กำรเลือกตั้งในเขตนั้นไม่สุจริตเที่ยงธรรม ให้ค ำนวณ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อใหม่ 
ใหม่ กำรเลือกตั้งซ่อมเพรำะเหตุที่กำรเลือกตั้งในเขตนั้นไม่สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ให้มีผลกระทบต่อ ส.ส.บัญชีรำยชื่อ 
บทเฉพาะกาล (กมธ. เพิ่งมีมติตัดออก) 
เดิม กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภำพิจำรณำให้แล้วเสร็จใน 180 วัน 
ใหม่ ในวำระเริ่มแรก ให้รัฐสภำพิจำรณำแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ให้แล้วเสร็จ
ใน 120 วัน หำกไม่สำมำรถท ำให้เสร็จได้ทันกำรเลือกตั้งทั่วไป ให้ กกต. ออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกตั้ง ส.ส. ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไปพลำงก่อน 
จุดยืนพรรคการเมือง 
ก่อนกำรประชุมร่วมกันของ ส.ส. และ ส.ว. จะเกิดขึ้น บรรดำพรรคกำรเมืองต่ำง ๆ ได้ออกมำชิงประกำศจุดยืนในกำรลง
มติของพรรคตัวเอง 
 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) น ำโดยนำยภรำดร ปริศนำนันทกุล ส.ส.อ่ำงทอง น ำทีมแถลงว่ำพรรคมีมติให้
ด ำเนินกำร 2 งด ได้แก่ 1. งดใช้เสียงคืองดกำรอภิปรำยในวำระ 2 และ 2. งดออกเสียงในทุกมำตรำ รวมถึงในวำระ 3 
ด้วย เนื่องจำก ภท. ยืนยันตั้งแต่ต้นว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญสำมำรถเกิดขึ้นได้ แต่กำรแก้ไขควรค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชำชนเป็นหลัก ทว่ำกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่นักกำรเมืองและพรรคกำรเมืองเท่ำนั้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์ จึงควรให้ประชำชนเป็นผู้ตัดสินใจว่ำควรใช้กติกำกำรเลือกผู้แทนฯ แบบใด 
 ขณะที่พรรคก้ำวไกล (ก.ก.) โดยนำยปดิพัทธ์ สันติภำดำ และนำยธีรัจชัย พันธุมำศ แถลงจุดยืนว่ำ ก.ก. 
สนับสนุนกำรแก้ไขกติกำกำรเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ แต่เห็นว่ำควรปรับปรุงกติกำกำรค ำนวณคะแนน ปิดจุดอ่อน
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่เอ้ือประโยชน์ให้เกิดเสียงข้ำงมำกเบ็ดเสร็จ สร้ำงข้อได้เปรียบมำกเกินไปให้กับพรรคกำรเมือง
ขนำดใหญ่ แต่ใช้กำรค ำนวณด้วยระบบจัดสรรปันสัดส่วนที่ถูกต้อง (MMP) 
 
อ้ำงอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6581961  
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25 สิงหำคม 2564 
‘พี่ใหญ’่ ไม่ยอมโดดเดี่ยว ภท.ขวางสุดลิ่ม ‘บัตร 2 ใบ’ 
 

 
 
คะแนนนิยมที่ยามนี้ก าลังสู่จุดติดลบ  บวกส่วนต่างระหว่าง "บัตรใบเดียว" และ "บัตรสองใบ" ที่อาจท าให้จ านวน
ส.ส.ต้องหายไป จุดนี้เองท่ีอาจเป็นโจทย์ใหญ่ท่ีท าให้ "บิ๊กภท." ต้องมีการปรับแนวรบหลังจากนี้ 
 “พรรคภูมิใจไทยยึดหลักกำร และจุดยืนเหมือนเดิมตั้งแต่ต้น โดยยืนยันเจตนำรมณ์กำรแก้ไขที่เรำ
สนับสนุนให้แก้ไขได้ เรำเสนอให้ตั้งสภำร่ำงรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)”  
 ส่วนหนึ่งค ำแถลงโดย “ภรำดร ปริศนำนันทกุล” ส.ส.อ่ำงทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย ย้ ำชัดถึงจุดยืน 
กำรโหวตร่ำงแก้ไขรัฐธรรมนูญรำยมำตรำ ฉบับที่.…พ.ศ.… (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบ
เลือกตั้ง ส.ส.) ที่จะ “งดออกเสียง” และ “งดใช้เสียง”ผ่ำนกำรอภิปรำยทั้งวำระ 2 ในสัปดำห์นี้ รวมถึงกำรโหวตวำระ 3 
ในวันที่ 10 ก.ย. 
 อย่ำงที่รู้กัน ไฮไลท์ส ำคัญของร่ำงแก้ไขฉบับนี้คือ สูตรกำรได้มำซึ่ง ส.ส.ผ่ำน “ระบบบัตร2ใบ” มี ส.ส.เขต 
400 และบัญชีรำยชื่ออีก 100 คน 
 อันที่จริง กำรแถลงจุดยืนพรรครอบนี้ก็ไม่ได้เหนือควำมคำดหมำยอะไร เพรำะอย่ำงที่รู้กันว่ำ  “ภูมิใจ
ไทย” เองก็เป็นหนึ่งในพรรคที่ไม่เอำระบบนี้มำตั้งแต่ต้น  เห็นได้ชัดจำกกำรลงมติในวำระแรกที่ ส.ส.พรรคพำเหรดลง
มต ิ“งดออกเสียง”ยกพรรค สวนทำงพรรคร่วมรัฐบำลอย่ำงพลังประชำรัฐและประชำธิปัตย์ในฐำนะเจ้ำของร่ำง  
เพรำะภูมิใจไทยรู้ดีถึง “สมกำรกำรเมือง” ที่จะต้องเปลี่ยนไป หำกมีกำรกลับไปใช้บัตรใบเดียว 
 ย้อนกลับไปภำยหลังกำรเลือกตั้งปี 2550 ซึ่งใช้บัตร 2 ใบ ภูมิใจไทยซึ่งเปิดตัวในปี 2552  มีส.ส.ที่ย้ำยมำ
จำก2พรรคที่ถูกยุบคือพรรคพลังประชำชน 20คน และพรรคมัชฌิมำธิปไตย 11คน รวมเป็น 31 คน  จำกนั้นได้รับ
เลือกตั้งซ่อม 1 คน เช่นเดียวกัน กำรเลือกตั้งเมื่อปี 2554 ที่ใช้ “บัตร 2 ใบ” ภูมิใจไทยที่เวลำนั้นเป็นฝ่ำยค้ำน 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กวำด ส.ส.เข้ำสภำฯ 34 คน 
 ทว่ำ ในกำรเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งเปลี่ยนมำใช้ระบบ “บัตรใบเดียว” ตำมรัฐธรรมนูญ2562  ภูมิใจไทย
สำมำรถกวำด ส.ส.เข้ำสภำฯ 51 คน ยังไม่นับรวมกับส.ส.ที่ย้ำยมำจำกอนำคตใหม่ภำยหลังกำรยุบพรรคอีก 10 คน 
เท่ำกับว่ำมี ส.ส.ในมือถึง 61 คน  
 ตัวเลขดังกล่ำวเห็นชัดถึงส่วนต่ำง “ส.ส.ภูมิใจไทย” ที่เพ่ิมขึ้นระหว่ำง “บัตร 2 ใบ” และ “ใบเดียว” ที่มี
ตัวเลขต่ำงกันถึง 17 คน อยู่ในระดับที่เรียกว่ำวร้ำงแรงต่อรองได้อยู่พอสมควร 
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 ฉะนั้นแม้ยำมนี้ “ภูมิใจไทย” จะมี “4 ส.ส.งูเห่ำสีส้ม” มำเติมเพ่ือสร้ำงแต้มต่อ และแรงต่อรองทำง
กำรเมือง โดยเฉพำะกำรโหวตในสภำฯได้  
 ทว่ำหำกที่สุดมีกำรกลับไปใช้ “บัตร 2 ใบ”  เมื่อนั้นภูมิใจไทยก็อำจไม่ได้ถือแต้มต่ออีกต่อไป ยิ่งในสภำวะ
ที่พรรคก ำลังเผชิญสถำนกำรณ์คะแนนนิยม "ติดลบ" จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ซึ่งพรรคก ำกับดูแลกระทรวง
สำธำรณสุขด้วยแล้ว   
 โอกำสจะกวำดส.ส.เป็นกอบเป็นก ำ เหมือนกำรเลือกตั้งปี 62 หรือเสียงส.ส.งูเห่ำย้ำยสังกัดจะเทมำที่พรรค
อีหหนึ่งสมัยก็น้อยเต็มที 
 ขณะเดียวกันภูมิใจไทยเองย่อมรู้ดีถึง  “สัญญำณโดดเดี่ยว” จำก 2 พรรคใหญ่ทั้ ง “พลังประชำ
รัฐ” และ “เพ่ือไทย”ที่หวังเป็นรัฐบำลพรรคเดียว บวกกับสัญญำณ“บิ๊กดีล” เปลี่ยนขั้ว-เปลี่ยนสมกำรกำรเมือง  
 จึงไม่แปลก ที่ยำมนี้จะมีสัญญำณมำจำกแกนน ำพรรค ยืนยันหัวชนฝำ ไม่เอำบัตร 2 ใบ และ “งดออก
เสียง” ร่ำงรัฐธรรมนูญทั้งในวำระ 2 และ 3 
 ไม่ต่ำงไปจำกกำรประชุม ส.ส.พรรคเตรียมพร้อมรับศึกซักฟอก ซึ่งเดิมทีวำงคิวไว้วันอำทิตย์ที่ 22 ส.ค.ที่  
จ.บุรีรัมย์ ที่ว่ำกันว่ำ “พ่ีใหญ”่เนวิน ชิดชอบ จะลงทุนติวเข้มด้วยตัวเอง 
 ฉะนั้นจำกปัญหำคะแนนนิยมที่เวลำนี้ก ำลังสู่จุดติดลบ   บวกส่วนต่ำงระหว่ำง "บัตรใบเดียว" และ  
"บัตรสองใบ" ที่อำจท ำให้จ ำนวนส.ส.ต้องหำยไป จุดนี้เองที่อำจเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท ำให้ "บิ๊กภท." ต้องมีกำรปรับแนวรบ
หลังจำกนี้ 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956452
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25 ส.ค. 2564 05:08 น. 
สลับไพ่เล่นก่อนเจ๊ง! 
 

 
 
 “อิเหนา” เชือดรัฐมนตรีสังเวยทุจริตโควิด หนังตัวอย่างโชว์เมืองไทย 
 ที่นับตั้งแต่โควิดมรณะเริ่มระบำดต้นปี 2563 เสือหิวเสือโหย ไอ้โม่ง ฉวยโอกำสหำกินกับหน้ำกำกอนำมัย 
อำละวำดในกระทรวงพำณิชย์ “อู๊ดด้ำ” นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนำยกฯและ รมว.พำณิชย์ ต้องโดนติฉินนินทำ
หนัก ถึงขั้นต้องย้ำยอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน ไปตบยุงที่ท ำเนียบฯอยู่พักใหญ่ 
 ต่อเนื่องกับคิวของ “หมอหนู” นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกฯและ รมว.สำธำรณสุข ที่เจอเครื่องหมำย
ค ำถำม กำร “แทงม้ำเต็ง” ล็อกวัคซีนแอสตรำเซเนกำ แบบไม่สนเสียงทัก ไม่เผื่อควำมเสี่ยง  สุดท้ำยผิดพลำด วัคซีน 
“ม้ำเต็ง” มำไม่ทันไวรัสระบำด ท ำคนตำยเป็นเบือ 
 กระนั้นก็ไม่วำยป่วนไม่เลิก มำถึงกำรจัดซื้อชุดตรวจ ATK ที่ชักเย่อกันระหว่ำงหมอกำรเมืองในกระทรวง
สำธำรณสุขกับทีมแพทย์ชนบท ชุลมุนฝุ่นตลบในยำมวิกฤติโรคระบำด งบมหำศำล เบิกง่ำยจ่ำยคล่อง เงินไหลไปกองอยู่
ตรงไหน และท่ำมกลำงควำมอึมครึม ก็ดันเกิดปรำกฏกำรณ์ที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) ดื้อแพ่งใส่มติคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรฯ แตะเบรกไม่เปิดบัญชีทรัพย์สินของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกฯและ รมว.กลำโหม กับนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกฯ เหมือนหวังดี แต่ผลออกมำทำงร้ำย กลำยเป็นลบ
กับท่ำนผู้น ำ 
 เพรำะตำมวิสัยธรรมชำติสังคมไทยยิ่งปิดเท่ำกับส่อพิรุธ ยั่วให้คนคิดในแง่ลบ ตำมเงื่อนไขสถำนกำรณ์มัน
ยิ่งท ำให้ พล.อ.ประยุทธ์กับนำยวิษณุกลำยเป็นขี้ปำกให้คนนินทำ  คนดี ต้องโปร่งใส กลัวท ำไมกับกำร “ดีแคลร์” 
ทรัพย์สิน ซ้ ำวิบำกผู้น ำที่ก ำลังเจอวิกฤติควำมเชื่อมั่น โดนกัดกร่อนศรัทธำ ควำมโปร่งใสหำยไปอีกอ้ือซ่ำ โดยสภำพ
เครดิตภำยในประเทศแทบไม่เหลือ ก็ไม่ต้องพูดถึงเครดิตในเวทีโลก ตำมฉำกปรำกฏกำรณ์ล่ำสุดนำงกมลำ แฮร์ริส รอง
ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ เดินทำงเยือนประเทศสิงคโปร์ โชว์ท ำข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมทำงเศรษฐกิจ ควำมมั่นคง 
ต่อด้วยโปรแกรมไปพบผู้น ำรัฐบำลเวียดนำม ตำมรูปกำรณ์มันก็ไม่ต่ำงกับกำร “ด้อยค่ำ” ประเทศไทยในเวทีสำกล 
 โดยสถำนภำพถูกมองข้ำม ก็ไม่ต้องพูดถึงศักยภำพ น้ ำหนักในกำรเจรจำต่อรอง ตัวอย่ำงก็เห็นกันชัดๆจำก
ดีลเจรจำจัดซื้อวัคซีนโควิด mRNA ไทยต้องต่อแถวอยู่หลังประเทศลำว เพรำะผลพวงกำรเมืองเน่ำแบบไทยๆกดทับโรค
ระบำดให้โคม่ำ ตำมฟอร์มแบบที่เห็นกันจะจะ สไตล์นักเลือกตั้งอำชีพ ยึดเงื่อนไขผลประโยชน์อะไรก็เป็นไปได้ ฝั่งตรง
ข้ำม แกนน ำรัฐบำลกับแกนน ำฝ่ำยค้ำนยังกอดคอกันได้ แต่เมื่อผลประโยชน์ขัดกันก็บรรลัย ฝ่ำยรัฐบำลหักดิบกันเอง 
ฝ่ำยค้ำนหันมำโซ้ยประจำน ซัดกันเลือดกบปำก 
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 จำกภำพกำรอภิปรำยร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ มีแค่ทีมเด็กก้ำวไกลที่เล่นเต็มฟอร์ม ส่วนคนเพ่ือไทยชกลม 
ตีเช็คเปล่ำงบกลำงใส่มือนำยกฯแถมมีงูเห่ำโหวตหนุน ล้อกับปฏิกิริยำในคิวยื่นอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ ทีมดูไบก็ไว้ไมตรี ไม่
ใส่ชื่อ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ หัวหน้ำพรรคพลังประชำรัฐ  กับ “ผู้กองนัส”  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ำ รมช.เกษตรฯ ผู้มำกบำรมี ในฐำนะเลขำธิกำรค่ำย พปชร.  มัดจ ำคิวสลับไพ่ เขย่ำขั้ว  
พลังประชำรัฐกับเพ่ือไทยเกมแฝง “มิตรในศัตร”ู 
 ตรงกันข้ำมกับสภำพ “ศัตรูในหมู่มิตร” จับอำกำรทีมเกรียนเซรำะกรำว ค่ำยภูมิใจไทยที่ตบจูบ เล่นละคร
น้ ำเน่ำทำงกำรเมืองกับผู้น ำ 3 ป.มำเป็นระยะ ล่ำสุดเทกแอ็กชัน แข็งข้อ งอแงปมแก้รัฐธรรมนูญ  ตำมเหลี่ยมอำจำรย์
ใหญ่ส่งซิกลูกทีมเข้ำถ้ ำบุรีรัมย์ ท ำพิธีเป่ำกระหม่อม ก่อนส่งเสียงเป็นเชิงสวนหมัด ไม่เอำด้วยกับเกมรื้อรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ฮ้ัว 2 พรรคใหญ่ ล็อกบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ หวังโกยแต้มเข้ำเหลี่ยมเพื่อไทย–พลังประชำรัฐ บอนไซทีมรุ่นใหม่พรรคก้ำวไกล 
ยี่ห้อภูมิใจไทยกับประชำธิปัตย์ตีรถเสียเที่ยวเปล่ำไม่ได้อะไรเลย 
 นั่นไม่เท่ำกับว่ำ โดยจังหวะข่ำววงในหนำหู กับเกมล้ำงไพ่ ปรับกัปตันทีม สลับหน้ำพรรคร่วมรัฐบำล กำร
เปลี่ยนสมกำรดึงพรรคเพ่ือไทย เติมแต้มแน่นๆกับค่ำยพลังประชำรัฐ หักหอกข้ำงแคร่ สลัดทิ้งพวกเกรียน โคตรเซียน
จมูกไวยี่ห้อเซรำะกรำวต้องได้กลิ่นก่อนใคร แต่บังเอิญมำถึงจุดนี้อีกฝั่งก็ไม่ธรรมดำ เหมือนกัน ต้องเจอคู่ต่อกรที่ “ศีล
เสมอกัน” อย่ำง ร.อ.ธรรมนัส ผู้มีเซ้นส์ รับสัญญำณพิเศษ ภำยใต้เงื่อนไขสถำนกำรณ์ที่ประเทศไทยตกอยู่วงล้อมโควิด 
ม็อบเด็กยกระดับเกมไล่ “บิ๊กตู่” หนักข้อขึ้นทุกขณะ ในภำวะรัฐบำลผสม “อมโรค” กำรเมืองเน่ำ ลำกเรือเหล็กสนิม
เกรอะต่อไปล ำบำก 
หำกไม่พลิกเกม เปลี่ยนตัวผู้เล่น มีหวังเจ๊งกันหมด. 
 
อ้ำงอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2176070  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/news/politic/2176070
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วันที่ 25 สิงหำคม 2564 - 08:37 น. 
09.00 INDEX มาดใหม่จาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความพร้อมต่อการรุก ด้านสื่อสาร 
 

 
 
 ไม่ว่ำกำรผลักดัน นำยธนกร วังบุญคงชนะ จำกโฆษกศบศ.  เข้ำไปด ำรงต ำแหน่งเป็นโฆษกประจ ำส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ไม่ว่ำกำรผลักดัน นำยเสรี วงศ์มณฑำ เข้ำเป็นบรรณำธิกำรศูนย์สื่อสำร ศบค.  ล้วนเป็นกำรผลักดัน
โดยตรงมำจำก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ไม่ว่ำในฐำนะนำยกรัฐมนตรี ไม่ว่ำในฐำนะผู้อ ำนวยกำรศบค.  มิได้เป็นเพียง
สะท้อนให้เห็นถึงอ ำนำจอันเบ็ดเสร็จเด็ดขำดที่อยู่ในมือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เท่ำนั้น หำกแต่ยังยืนยันถึงทิศ 
ทำงและแนวทำงในทำงกำรเมืองอย่ำงเด่นชัด 
 เมื่อพิจำรณำจำกท่ำทีและท่วงท ำนองของ นำยเสรี วงศ์มณฑำ ประสำนเข้ำกับท่ำทีและท่วงท ำนองของ 
นำยธนกร วังบุญคงชนะ ก็จะเห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำเป็นท่ำทีในแบบ ‘รุก’ มำกกว่ำจะ ‘ตั้งรับ’ เป็นท่ำทีในแบบของไฟเตอร์ 
ซึ่งเป็นควำมถนัดโดยเฉพำะทั้งจำก นำยธนกร วังบุญคงชนะ และ นำยเสรี วงศ์มณฑำ  เป็นท่ำทีแทบไม่แตกต่ำงไปจำก
ของ นำยเสกสกล อัตถำวงศ์ สะท้อนให้เห็นว่ำ ไม่ว่ำในด้ำนของรัฐบำล ไม่ว่ำในด้ำนของศบค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ พร้อมที่จะ ‘ดับเครื่องชน’ 
 พ้ืนฐำนแห่งกำร ‘ดับเครื่องชน’ ทำงด้ำน ‘กำรข่ำว’ มีร่องรอยให้เห็น ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
เคยออกมำวิพำกษ์ท่วงท ำนองของ โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีคนเก่ำ  นั่นก็คือ มองเห็นว่ำกระบวนท่ำของ นำย
อนุชำ บูรพชัยศรี เป็นกระบวนท่ำในเชิง ‘ตั้งรับ’ มิได้ ‘รุก’ อีกฝ่ำยอย่ำงเป็นฝ่ำยกระท ำ 
 ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ก็ชื่นชมต่อท่ำทีที่เป็น ฝ่ำยรุกและโต้ตอบของ นำยธนกร  
วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์อ ำนวย กำรบริหำรโควิดทำงด้ำนเศรษฐกิจซึ่งเป็นฝ่ำยกระท ำ  จำกนั้น ก็มีกำรปรับโครงสร้ำง
ภำยใน ‘ศูนย์บริหำรสื่อ’ โดยกำรผลักดัน นำยเสรี วงศ์มณฑล และ นำยเกษมสันต์ วีระกุล เข้ำมำ พร้อมกับกำรแต่งตั้ง 
นำยธนกร วังบุญคงชนะ เป็น ‘โฆษก’ 
 กำรปรับโครงสร้ำงทำงด้ำน ‘สื่อ’ เช่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นควำมมั่นใจของ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชำ ในกำรบริหำรจัดกำรกับ ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโควิดเท่ำนั้น  หำกแต่ยังยืนยันถึงควำมมั่นใจในควำม
พร้อมที่จะ ‘รุก’  
 รุกและน ำเสนอผลงำนทั้งในด้ำนของรัฐบำลและในด้ำนของโควิดอย่ำงเป็นฝ่ำยกระท ำและไม่อ่อนข้อให้กับ
ฝ่ำยตรงกันข้ำม วินำทีนับแต่นี้ควำมร้อนแรงย่อมจะเกิดข้ึนและตำมมำแน่นอน 
 
อ้ำงอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2903662  
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25 สิงหำคม 2564 
“ประยุทธ์” ปรับทัพ "ทีมสื่อสาร" ชิงแต้มการเมือง-ชิงพื้นที่ข่าว 
 

 
 
การขยับปรับเปลี่ยนตัว “โทรโข่งข้างกาย” อีกรอบจึงต้องจับตาดูว่าการท างานของ “โฆษกแด๊ก” จะเข้าตา พล.อ.
ประยุทธ์ มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะภารกิจตอบโต้ทางการเมือง 
 จู่ๆ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี รมว.กลำโหม ปลด  “โฆษกเจมส์” อนุชำ 
 บูรพชัยศรี พ้นต ำแหน่งโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี แบบฟ้ำผ่ำ ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยมำก่อนว่ำ พล.อ.ประยุทธ์  
จะเปลี่ยนมือสื่อสำรข้ำงกำย 
 โดยแต่งตั้งให้ “โฆษกแด๊ก” ธนกร วงบุญคงชนะ อดีตโฆษกพรรคพลังประชำรัฐ ก้ำวขึ้นมำด ำรงต ำแหน่ง
โฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีแทน พร้อมปลอบใจ “อนุชำ” ด้วยกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองเลขำธิกำร
นำยกรัฐมนตรี ฝ่ำยกำรเมือง 
 ปฏิบัติกำรปลด “อนุชำ” สะท้อนให้เห็นว่ำ โทรโข่งข้ำงกำย “พล.อ.ประยุทธ์” ท ำงำนสอบตกอีกรำย 
เพรำะก่อนหน้ำนี้ “โฆษกแหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตโฆษกประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ขึ้นชั้นเป็น  
รมช.แรงงำน ก็มีปัญหำกำรสื่อสำรหลำยครั้งหลำยครำ เช่นกัน 
 ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งโฆษกรัฐบำล โจทย์ใหญ่ที่  พล.อ.ประยุทธ์  คำดหวังจำก “อนุชำ” คือกำร
ประชำสัมพันธ์งำนรัฐบำลในทุกแพลตฟอร์ม โดยเฉพำะข่ำวในโซเชียลมีเดียที่มุ่งเน้นกำรชี้แจงแบบทันควัน เพ่ือสยบเฟค
นิวส์ ไม่ให้สร้ำงควำมเข้ำใจผิดกับประชำชน 
 ภำรกิจรองลงมำที่ พล.อ.ประยุทธ์ คำดหวังหนีไม่พ้นกำรตอบโต้ประเด็นทำงกำรเมือง ซึ่งเคยไฟเขียว
ให้ อนุชำตอบโต้ในหลำยประเด็น แต่เจ้ำตัวก็ไม่ได้โอนเอนตอบโต้ทำงกำรเมืองในแบบที่คำดหวัง 
 ตรงกันข้ำมประเด็นที่ อนุชำออกมำตอบโต้ทำงกำรเมือง ถูกประดิษฐ์ค ำพูดในสไตล์ของอดีต ส.ส.พรรค
ประชำธิปัตย์ ท ำให้เรื่องร้อนแรงดูเบำหวิว ใช้วำทศิลป์ตอบโต้ทำงกำรเมืองในแบบฉบับที่ผู้โดนพำดพิงแทบไม่รู้ตัว แต่
ปัญหำคือสิ่งที่สื่อสำรออกไปลึกซ้ึง จนยำกจะเข้ำใจว่ำตอบโต้ใครอยู่ 
 ว่ำกันว่ำ อนุชำ รู้อยู่เต็มอกว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ต้องกำรให้ตอบโต้ทำงกำรเมืองบ้ำงในบำงโอกำส แต่เขำเอง
เลือกที่จะไม่ตอบโต้แบบแตกหัก เพรำะไม่ได้แทงหวยว่ำจะได้ต ำแหน่งใหญ่โตในรัฐบำล  พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องรักษำ
ภำพลักษณ์ทำงกำรเมืองเอำไว้ไม่ให้แปดเปื้อน หรือเป็นศัตรูกับข้ัวกำรเมือง 
 มีกระแสข่ำวว่ำ อนุชำวำงอนำคตทำงกำรเมืองเอำไว้ โดยจะลงสมัคร ส.ส.ในนำมของพรรคกำรเมือง 
น้องใหม่บำงพรรค ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องตอบโต้ทำงกำรเมืองแบบถวำยหัวให้ พล.อ.ประยุทธ์  เมื่ออนุชำใจไม่เต็ม
ร้อย พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องขยับปรับเปลี่ยน 
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 ที่ส ำคัญรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ มีอำยุกำรเมืองเหลืออีก 1 ปีครึ่ง คำดกำรณ์กันว่ำหำกไม่เกิดอุบัติเหตุทำง
กำรเมือง ในช่วงต้นปี-กลำงปี 2565 อำจจะต้องปรับโหมดเข้ำสู่กำรเลือกตั้ง ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์จึงจ ำเป็นต้องปรับกล
ยุทธ์กำรสื่อสำรใหม่ยกทีม 
 โดยก่อนหน้ำนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เซ็นค ำสั่งตั้งศูนย์บริหำรสื่อสำรในภำวะวิกฤติ เพ่ือวำงกลยุทธ์สื่อสำร 
ศบค.  โดยมี “อนุชำ นำคำศัย” รัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เป็นหัวหน้ำศูนย์  “พล.ท.สรรเสริญ  
แก้วก ำ เนิ ด”  อธิบดีกรมประชำสัม พันธ์  เป็น เลขำนุกำร  “เสรี  วงษ์มณฑำ”  และ  “เกษมสันต์  วี รกุล”   
เป็นบรรณำธิกำรบริหำร 
 ค ำสั่งดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ รู้ดีว่ำจุดอ่อนของรัฐบำล-ศบค. อยู่ที่กำรสื่อสำรที่ยังไม่โดน
ใจชำวโซเชียลมีเดีย และยังไม่สำมำรถชิงควำมได้เปรียบสื่อสำรข้อมูลเชิงบวกของ รัฐบำล-ศบค.ได้ จึงเลือกที่จะปรับและ
เปลี่ยน 
 ทว่ำ กำรปรับเพ่ือรุก กำรเปลี่ยนเพ่ือชิงพ้ืนที่ อำจกลำยเป็นดำบสองคมที่อันตรำยต่อรัฐบำล-ศบค.เสียเอง 
เมื่อผลงำนชิ้นแรกของ “ทีม ดร.เสรี” กลับกลำยเป็นผลงำนชิ้นโบว์ด ำ จำกกำรเผยแพร่ควำมเห็นของ “ดร.เสรี” เอง ที่
ให้ข้อมูลว่ำประเทศไทยใกล้ฉีดวัคซีนครบ 50 ล้ำนคน และใกล้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  
 ท ำให้ “ชำวเน็ต” ขุดคุ้ยสถิติกำรฉีดวัคซีน น ำมำเปรียบเทียบโต้กลับ ทิ่มแทงไปยัง “ดร.เสรี” จนเพจไทยรู้
สู้โควิด ซึ่งเป็นเพจสื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์โควิด-19 อย่ำงเป็นทำงกำรของรัฐบำล-ศบค. ต้องลบโพสต์เกี่ยวกับข้อมูล
ภูมิกันหมู่ออกทันที ส่วนเพจกรมประชำสัมพันธ์ ไม่ได้ลบโพสต์ที่ให้ข้อมูลในแบบเดียวกันออก 
 แค่ยกแรก “ทีม ดร.เสรี” ก็โดนสอนมวย ซึ่งต้องยอมรับว่ำเพจทำงกำรของรัฐบำล สิ่งที่ประชำชนต้องกำร
คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำมำรถน ำมำประเมินสถำนกำรณ์ได้ แต่สิ่งที่ทีมสื่อสำรรัฐบำลน ำเสนอกลับพลำดอย่ำงหนัก 
 กำรขยับปรับเปลี่ยนตัว “โทรโข่งข้ำงกำย” อีกรอบจึงต้องจับตำดูว่ำกำรท ำงำนของ “โฆษกแด๊ก” จะเข้ำ
ตำ พล.อ.ประยุทธ์ มำกน้อยแค่ไหน โดยเฉพำะภำรกิจตอบโต้ทำงกำรเมือง แม้ที่ผ่ำนมำชื่อของ “ธนกร” จะคุ้นหูกันดี
ตำมหน้ำสื่อ แต่กำรตอบโต้ทำงกำรเมือง กำรให้ข้อมูล ศบศ. ยังไม่ถือว่ำสอบผ่ำนเสียทีเดียว เพรำะมักหยิบประเด็นตอบ
โต้ทำงกำรเมืองแบบหยุมหยิม เหวี่ยงแหไปท่ัว จุดประสงค์อำจเพรำะต้องกำรเอำใจนำย 
 แต่เมื่อมียี่ห้อ “โฆษกรัฐบำล” เป็นใบปะหน้ำแล้ว “ธนกร” อำจต้องปรับกระบวนท่ำพอสมควร เพรำะ
หำกยังลงไปชกกับมวยที่ต่ ำชั้นกว่ำ เหวี่ยงแหตอบโต้ทำงกำรเมืองทุกประเภท เน้นปริมำณ ไม่เน้นคุณภำพข่ำว อำจเสีย
เหลี่ยม โดน “ขั้วตรงข้ำม” ด้อยค่ำเอำง่ำยๆ 
 มองกันตำมหน้ำสื่อ ธนกรอยู่ในกลุ่มสำมมิตร ที่แม้จะถูกลดบทบำทภำยในพรรคพลังประชำรัฐ  แต่ 
สำมมิตรในสำยตำของ พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีรำคำทำงกำรเมือง แถมมีสัญญำใจกันว่ำ จะอยู่ร่วมด้วยช่วยกันไปอีกนำน 
ผิดกับบำงกลุ่มในพลังประชำรัฐที่สยำยปีก-สยำยอ ำนำจเสียจน พล.อ.ประยุทธ์เริ่มระแคะระคำย จึงต้องรอดูว่ำโฆษก
รัฐบำลป้ำยแดง จะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่ำงไร เพ่ือลบภำพจ ำเดิม สร้ำงผลงำนตอบโจทย์ พล.อ.ประยุทธ์ เพรำะหำกยัง
ย่ ำอยู่กับที่ ก็ยำกจะได้รับกำรยอมรับ แต่หำกมีพัฒนำกำร มีกำรวำงยุทธศำสตร์ที่ดี  อำจพลิกสถำนกำรณ์ สร้ำงชื่อใหม่
ต่อยอดทำงกำรเมืองไปได้อีกไกล 
 
อ้ำงอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956485  
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