
สรุปการอภิปรายของสมาชกิรฐัสภา 
ในการประชุมรว่มกันของรฐัสภา ครั�งที� ๑ และครั�งที� ๒

(สมยัวสิามญั) 
ในวนัที� ๒๖ - ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ 

เพื� อพิจารณา 
เรื�องด่วน ขอให้มีการเป�ดอภิปรายทั�วไปในที�ประชุมร่วมกัน

ของรฐัสภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

จัดทําโดย 
ฝ�ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

 



 
 
 

 

ค ำน ำ 
 

  ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการประสานงานระหว่าง
วุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้อง 
กับวุฒิสภา รวมทั้งด าเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกิจการ 
ของวุฒิสภา ตามข้อ ๘๑ (๔) และ (๖) ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้   
ในคราวประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ที่ประชุมได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) ครั้งที่ ๑  
และครั้งที่ ๒ โดยได้ก าหนดแนวทางการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
พร้อมทั้งได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาสรุปประเด็นการอภิปราย
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และเผยแพร่ให้สมาชิกวุฒิสภาทราบ 

 ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) ครั้งที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
และครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องด่วน ขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้ด าเนินการจัดท าสรุปประเด็นการอภิปราย 
ของสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนการตอบชี้แจงของคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้น าข้อมูลสรุปประเด็น 
การอภิปรายดังกล่าวเผยแพร่ต่อสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านโดยทันทีในระหว่างการประชุมผ่านช่องทาง 
ที่รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านได้รับข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาได้โดยรวดเร็วท่ีสุด  

 ในการนี้ เนื่องจากข้อมูลสรุปประเด็นการอภิปรายดังกล่าวล้วนเป็นข้อมูลและข้อคิดเห็น 
อันส าคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา 
คณะต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวงงานของวุฒิสภา ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้รวบรวมและจัดท า
สรุปการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่  ๑ และครั้งที่  ๒  
(สมัยวิสามัญ) ขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกวุฒิสภา และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวงงานของวุฒิสภาทุกท่านทราบ  
เพื่อประกอบการด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป  

                                               
 

                                               ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวฒุิสภา 
                                                 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



ก 
 

สารบัญ 
(เรียงตามล าดับผู้อภิปราย) 

 
 
รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวสิามัญ)  
    วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ๑, ๑๙, ๒๐, ๒๖ 
- นายสมพงษ์  อมรวิวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย)   ๒  
- ประเสริฐ  จันทรรวงทอง (พรรคเพื่อไทย)  ๔  
- นายไพบูลย์  นติิตะวนั (พรรคพลังประชารัฐ)  ๕  
- นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงค์ (พรรคก้าวไกล)   ๖ 
- นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๗ 
- พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  ๘  
- นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสวุรรณ  (พรรคชาตไิทยพัฒนา)  ๙  
- นายชวลติ  วิชยสุทธิ์ (พรรคเพื่อไทย)  ๑๐  
- นายสมชาย  แสวงการ (สมาชิกวุฒิสภา)  ๑๑  
- นายอิสระ  เสรีวฒันวฒุิ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๑๓  
- นายอ าพล  จนิดาวฒันะ (สมาชิกวุฒิสภา)  ๑๓  
- นายชุมพล  จุลใส (พรรคประชาธิปตัย์)  ๑๔  
- นายยุทธพงศ ์ จรัสเสถียร (พรรคเพื่อไทย)  ๑๕  
- นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (พรรคประชาธปิัตย์)  ๑๕  
- นางสาวสุทธวรรณ  สบุรรณ ณ อยธุยา (พรรคก้าวไกล)  ๑๖   
- นายสิริพงศ ์ อังคสกุลเกียรติ (พรรคภูมิใจไทย)  ๑๖  
- นายเสรี  สุวรรณภานนท ์(สมาชิกวุฒิสภา)  ๑๗  
- นายจุลพันธ ์ อมรววิฒัน์ (พรรคเพื่อไทย)  ๑๘  
- นายสุรทิน  พิจารณ์ (พรรคประชาธปิไตยใหม่)  ๑๙  
- นางสาววทนัยา  วงษ์โอภาสี (พรรคพลงัประชารฐั)  ๒๐ 
- นายจเด็จ  อนิสวา่ง (สมาชิกวฒุิสภา)  ๒๐  
 
 
 



ข 
 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
- นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี    ๒๑ 
- นางสาวนภาพร  เพ็ชรจนิดา (พรรคเสรีรวมไทย)  ๒๓  
- นางกรณิศ  งามสุคนธ์รตันา (พรรคพลงัประชารฐั)  ๒๓  
- นายเรวัต  วศิรตุเวช (พรรคเสรีรวมไทย)  ๒๔ 
- นายนรศิ  ข านุรักษ ์(พรรคประชาธปิัตย์)   ๒๔ 
- นายอนุศกัดิ ์ คงมาลัย (สมาชิกวุฒิสภา)  ๒๕  
- พันต ารวจเอกทวี  สอดส่อง (พรรคประชาชาติ)   ๒๖ 
- นายสัมพันธ ์ มะยูโซ๊ะ (พรรคพลังประชารัฐ)   ๒๖ 
- นายเอกภพ  เพียรพิเศษ (พรรคก้าวไกล)   ๒๗ 
- นายณัฏฐ์ชนน  ศรกี่อเกือ้ (พรรคภูมิใจไทย)  ๒๘  
- นายค านณู  สิทธิสมาน (สมาชิกวุฒิสภา)   ๒๙ 
- นายสมคดิ  เชื้อคง (พรรคเพื่อไทย)   ๓๐ 
- ศาสตราจารยโ์กวิทย ์ พวงงาม (พรรคพลังท้องถิน่ไทย)  ๓๑  
- นายจิรวฒัน ์ อรัณยกานนท์ (พรรคก้าวไกล)  ๓๑ 
- นางสาวปารีณา  ไกรคปุต ์(พรรคพลังประชารฐั)  ๓๒ 
- นายขจิต  ชัยนิคม (พรรคเพ่ือไทย)   ๓๒ 
- นายนพดล  แก้วสุพัฒน ์(พรรคพลังท้องถิ่นไท)  ๓๓  
- พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม (สมาชิกวุฒิสภา)  ๓๓  
- นายชลน่าน  ศรแีกว้ (พรรคเพื่อไทย)  ๓๔ 
- นายวิเชียร  ชวลติ (พรรคพลังประชารัฐ)   ๓๖ 
- นางสุวรรณ ี สิรเิวชชะพันธ์ (สมาชิกวุฒิสภา)   ๓๗ 

 
** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวสิามัญ)  
    วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- นางมนพร  เจรญิศร ี(พรรคเพ่ือไทย)  ๓๙ 
- นางสาวธณกิานต์  พรพงษาโรจน ์(พรรคพลังประชารัฐ)  ๔๐  
- นายออน  กาจกระโทก  (สมาชิกวุฒิสภา)  ๔๐  
- นายวิรตัน ์ วรศสริิน (พรรคเสรีรวมไทย)   ๔๐ 
- พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี  ๔๑, ๘๑  
 



ค 
 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
- นายภราดร  ปรศินานันทกุล (พรรคภูมิใจไทย)  ๔๑  
- นายสงคราม  กิจเลศิไพโรจน์ (พรรคเพื่อชาติ)   ๔๒ 
- นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๔๓  
- นายถวิล  เปลี่ยนศรี (สมาชิกวฒุิสภา)  ๔๔  
- นายวิโรจน ์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)    ๔๕ 
- นายชัยวฒุิ  ธนาคมานุสรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ)  ๔๖   
- นายพุทธิพงษ์  ปุณณกนัต ์  ๔๗ 
  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
- นายดอน  ปรมัตถ์วนิัย รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ   ๔๘ 
- นายเจตน์  ศิรธรานนท ์(สมาชิกวุฒิสภา)  ๔๙  
- นายนิคม  บุญวิเศษ (พรรคพลังปวงชนไทย)  ๕๐  
- นายศุภชัย  ใจสมุทร (พรรคภูมิใจไทย)  ๕๐ 
- นางสาวธรีรตัน์  ส าเร็จวาณิชย์ (พรรคเพื่อไทย)   ๕๑ 
- นายระวี  มาศฉมาดล (พรรคพลังธรรมใหม่)   ๕๓ 
- พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร (สมาชิกวุฒิสภา)   ๕๓ 
- นายไชยา  พรหมา (พรรคเพื่อไทย)  ๕๔  
- นายอันวาร ์ สาและ (พรรคประชาธปิัตย์)  ๕๕  
- นายมงคลกิตติ์  สุขสนิธารานนท ์(พรรคไทยศรีวไิลย์)  ๕๖  
- นายกิตติ  วะสีนนท์ (สมาชิกวฒุิสภา)  ๕๖  
- นายปดิพัทธ์  สนัติภาดา (พรรคก้าวไกล)   ๕๗ 
- นายสายัณห์  ยุตธิรรม (พรรคพลังประชารัฐ)  ๕๘ 
- หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกลุ (สมาชกิวฒุิสภา)   ๕๙ 
- นายสงวน  พงษ์มณี (พรรคเพื่อไทย)   ๖๐ 
- นายสาธติย์  วงศ์หนองเตย (พรรคประชาธปิัตย์)   ๖๐ 
- นายวันชัย  สอนศริิ (สมาชิกวฒุิสภา)  ๖๑ 
- นางสาวจิราพร  สนิธไุพร (พรรคเพื่อไทย)   ๖๑ 
- นายสุพัฒนพงษ ์ พันธ์มีเชาว ์  ๖๒ 
  รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน   
 
 
 



ง 
 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
- นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั   ๖๓ 
- นายสุชาต ิ ชมกลิน่ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน   ๖๕ 
- นางสาวชนก  จนัทาทอง (พรรคเพื่อไทย)  ๖๖  
- นายมนญู  สิวาภิรมย์รตัน ์(พรรคเศรษฐกิจใหม่)  ๖๖  
- นายชาญวิทย์  ผลชีวนิ (สมาชิกวุฒิสภา)  ๖๗  
- นายอนุทนิ  ชาญวีรกูล  ๖๘  
  รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข   
- นายวิสาร  เตชะธรีาวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย)  ๖๙  
- นายพีระวิทย ์ เรื่องลือดลภาค (พรรคไทยรกัธรรม)  ๖๙  
- นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รฐัมนตรีวา่การกระทรวงยุตธิรรม  ๗๐  
- นายจิรายุ  หว่งทรัพย์ (พรรคเพื่อไทย)  ๗๐  
- นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๗๑ 
- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชยั  บญุยะลีพรรณ (สมาชิกวฒุิสภา)  ๗๒  
- นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี   ๗๓ 
- นายซูการ์โน  มะทา (พรรคประชาชาติ)   ๗๓ 
- นายวีระกร  ค าประกอบ (พรรคพลังประชารัฐ)  ๗๔  
- นายตวง  อันทะไชย (สมาชิกวฒุิสภา)  ๗๕  
- นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ๗๖  
- นายวันนิวตัิ  สมบูรณ์ (พรรคเพื่อไทย)  ๗๖ 
- นายพิธา  ลิ้มเจริญรตัน์ (พรรคก้าวไกล)  ๗๖  
- นายสุทิน  คลังแสง (พรรคเพื่อไทย)   ๗๙ 
- นายวิรัช  รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ)   ๘๑ 

 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

สารบัญ 
(เรียงตามกลุ่มผู้อภิปราย) 

 
คณะรัฐมนตรี  
รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 

 
** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวสิามัญ)  
    วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ๑, ๑๙, ๒๑, ๒๖ 
- นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรฐัมนตรี   ๒๒ 

 
** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวสิามัญ)  
    วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- พลเอก ประยุทธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี  ๔๑, ๘๑ 
- นายพุทธิพงษ์  ปุณณกนัต ์  ๔๗ 
  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
- นายดอน  ปรมัตถ์วนิัย รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ  ๔๘  
- นายสุพัฒนพงษ ์ พันธ์มีเชาว ์  ๖๒  
  รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลังงาน  
- นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงั  ๖๓  
- นายสุชาต ิ ชมกลิน่ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน   ๖๕ 
- นายอนุทนิ  ชาญวีรกูล   ๖๘ 
  รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  
- นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รฐัมนตรีวา่การกระทรวงยุตธิรรม  ๗๐  
- นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตรี  ๗๓  
- นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ๗๖  

 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 

** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวสิามัญ)  
    วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- นายสมพงษ์  อมรวิวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย)  ๒   
- ประเสริฐ  จันทรรวงทอง (พรรคเพื่อไทย)  ๔  
- นายไพบูลย์  นติิตะวนั (พรรคพลังประชารัฐ)   ๕ 
- นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงค์ (พรรคก้าวไกล)  ๖  
- นายจุรินทร์  ลักษณะวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๗  
- พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)  ๘  
- นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสวุรรณ  (พรรคชาตไิทยพัฒนา)  ๙  
- นายชวลติ  วิชยสุทธิ์ (พรรคเพื่อไทย)  ๑๐  
- นายอิสระ  เสรีวฒันวฒุิ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๑๓  
- นายชุมพล  จุลใส (พรรคประชาธิปตัย์)  ๑๔  
- นายยุทธพงศ ์ จรัสเสถียร (พรรคเพื่อไทย)  ๑๕  
- นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (พรรคประชาธปิัตย์)  ๑๕  
- นางสาวสุทธวรรณ  สบุรรณ ณ อยธุยา (พรรคก้าวไกล)  ๑๖  
- นายสิริพงศ ์ อังคสกุลเกียรติ (พรรคภูมิใจไทย)  ๑๖  
- นายจุลพันธ ์ อมรววิฒัน์ (พรรคเพื่อไทย)  ๑๘  
- นายสุรทิน  พิจารณ์ (พรรคประชาธปิไตยใหม่)  ๑๙  
- นางสาววทนัยา  วงษ์โอภาสี (พรรคพลงัประชารฐั)  ๒๐  
- นางสาวนภาพร  เพ็ชรจนิดา (พรรคเสรีรวมไทย)  ๒๓  
- นางกรณิศ  งามสุคนธ์รตันา (พรรคพลงัประชารฐั)  ๒๓  
- นายเรวัต  วศิรตุเวช (พรรคเสรีรวมไทย)  ๒๔ 
- นายนรศิ  ข านุรักษ ์(พรรคประชาธปิัตย์)  ๒๔  
- พันต ารวจเอกทวี  สอดส่อง (พรรคประชาชาติ)  ๒๖  
- นายสัมพันธ ์ มะยูโซ๊ะ (พรรคพลังประชารัฐ)  ๒๖  
- นายเอกภพ  เพียรพิเศษ (พรรคก้าวไกล)  ๒๗  
- นายณัฏฐ์ชนน  ศรกี่อเกือ้ (พรรคภูมิใจไทย)  ๒๘  
- นายสมคดิ  เชื้อคง (พรรคเพื่อไทย)  ๓๐  
- ศาสตราจารยโ์กวิทย ์ พวงงาม (พรรคพลังท้องถิน่ไทย)  ๓๑  



ช 
 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
- นายจิรวฒัน ์ อรัณยกานนท์ (พรรคก้าวไกล)  ๓๑  
- นางสาวปารีณา  ไกรคปุต ์(พรรคพลังประชารฐั)  ๓๒ 
- นายขจิต  ชัยนิคม (พรรคเพ่ือไทย)  ๓๒  
- นายนพดล  แก้วสุพัฒน ์(พรรคพลังท้องถิ่นไท)  ๓๓  
- นายชลน่าน  ศรแีกว้ (พรรคเพื่อไทย)  ๓๔ 
- นายวิเชียร  ชวลติ (พรรคพลังประชารัฐ)  ๓๖  

 
** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวสิามัญ)  
    วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- นางมนพร  เจรญิศร ี(พรรคเพื่อไทย)  ๓๙ 
- นางสาวธณกิานต์  พรพงษาโรจน ์(พรรคพลังประชารัฐ)  ๔๐  
- นายวิรตัน ์ วรศสริิน (พรรคเสรีรวมไทย)  ๔๐  
- นายภราดร  ปรศินานันทกุล (พรรคภูมิใจไทย)  ๔๑  
- นายสงคราม  กิจเลศิไพโรจน์ (พรรคเพื่อชาติ)  ๔๒  
- นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๔๓  
- นายวิโรจน ์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)  ๔๕   
- นายชัยวฒุิ  ธนาคมานุสรณ์ (พรรคพลังประชารฐั)  ๔๖   
- นายนิคม  บุญวิเศษ (พรรคพลังปวงชนไทย)  ๕๐  
- นายศุภชัย  ใจสมุทร (พรรคภูมิใจไทย)  ๕๐  
- นางสาวธรีรตัน์  ส าเร็จวาณิชย์ (พรรคเพื่อไทย)  ๕๑  
- นายระวี  มาศฉมาดล (พรรคพลังธรรมใหม่)  ๕๓  
- นายไชยา  พรหมา (พรรคเพื่อไทย)  ๕๔  
- นายอันวาร ์ สาและ (พรรคประชาธปิัตย์)  ๕๕  
- นายมงคลกิตติ์  สุขสนิธารานนท ์(พรรคไทยศรีวไิลย์)  ๕๖  
- นายปดิพัทธ์  สนัติภาดา (พรรคก้าวไกล)  ๕๗  
- นายสายัณห์  ยุตธิรรม (พรรคพลังประชารัฐ)  ๕๘  
- นายสงวน  พงษ์มณี (พรรคเพื่อไทย)  ๖๐  
- นายสาธติย์  วงศ์หนองเตย (พรรคประชาธปิัตย์)  ๖๐  
- นางสาวจิราพร  สนิธไุพร (พรรคเพื่อไทย)  ๖๑  
 



ซ 
 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
- นางสาวชนก  จนัทาทอง (พรรคเพื่อไทย)   ๖๖ 
- นายมนญู  สิวาภิรมย์รตัน ์(พรรคเศรษฐกิจใหม่)  ๖๖  
- นายวิสาร  เตชะธรีาวฒัน์ (พรรคเพื่อไทย)  ๖๙  
- นายพีระวิทย ์ เรื่องลือดลภาค (พรรคไทยรกัธรรม)  ๖๙   
- นายจิรายุ  หว่งทรัพย์ (พรรคเพื่อไทย)  ๗๐  
- นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ (พรรคประชาธิปตัย์)  ๗๑  
- นายซูการ์โน  มะทา (พรรคประชาชาติ)  ๗๓  
- นายวีระกร  ค าประกอบ (พรรคพลังประชารัฐ)  ๗๔  
- นายวันนิวตัิ  สมบูรณ์ (พรรคเพื่อไทย)  ๗๖ 
- นายพิธา  ลิ้มเจริญรตัน์ (พรรคก้าวไกล)  ๗๖  
- นายสุทิน  คลังแสง (พรรคเพื่อไทย)  ๗๙  
- นายวิรัช  รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ)  ๘๑  
 

สมาชิกวุฒิสภา 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 

** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวสิามัญ)  
    วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- นายสมชาย  แสวงการ  ๑๑  
- นายอ าพล  จนิดาวฒันะ  ๑๓  
- นายเสรี  สุวรรณภานนท ์  ๑๗  
- นายจเด็จ  อนิสวา่ง  ๒๑  
- นายอนุศกัดิ ์ คงมาลัย  ๒๕  
- นายค านณู  สิทธิสมาน  ๒๙  
- พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม  ๓๓  
- นางสุวรรณ ี สิรเิวชชะพันธ ์  ๓๗  

 
 
 
 



ฌ 
 

รายนามผู้อภิปราย หน้าที่ 
 
** การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวสิามัญ)  
    วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- นายออน  กาจกระโทก    ๔๐ 
- นายถวิล  เปลี่ยนศร ี  ๔๔ 
- นายเจตน์  ศิรธรานนท ์  ๔๙  
- พลต ารวจโท ศานติย์  มหถาวร  ๕๓  
- นายกิตติ  วะสีนนท ์  ๕๖  
- หม่อมหลวงปนดัดา  ดศิกลุ  ๕๙  
- นายวันชัย  สอนศริ ิ  ๖๑  
- นายชาญวิทย์  ผลชีวนิ  ๖๗  
- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชยั  บญุยะลีพรรณ  ๗๒  
- นายตวง  อันทะไชย  ๗๕  

 
---------------------------------- 

 
 
 



สรุปการอภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
คร้ังที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) วนัจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

และครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามญั) วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เพ่ือพิจารณาเร่ืองด่วน ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

 
 

 
 
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาถึงเหตุที่ขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่า บัดนี้มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  
ที่คณะรัฐมนตรีสมควรจะฟังความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามาตรา ๑๖๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีประเด็นปัญหา ๓ ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่ ๑ ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๒๐๑๙ ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ก่อนแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๖๕๖๓ เพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว โดยมีสถิติป่วยติดเชื้อตลอดจนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ
ทั่วโลก แม้แต่ในประเทศไทยก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศทุกวัน ในช่วง
เวลาเดียวกันนั้นเองมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการที่ห้ามหรือควบคุมการเดินทางเข้า
ประเทศของนักเดินทางจากต่างประเทศที่ประสงค์จะข้ามาลงทุนทางธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือใช้บริการ
สาธารณสุขในประเทศไทยเพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
ขณะเดียวกันได้มีผู้นัดชุมนุมกันในทางการเมืองตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
ในลักษณะแออัดประชิดตัวอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับมีฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากจนเกิดน้ าท่วม 
ในหลายจังหวัด สถานการณ์เช่นนี้ท าให้ฝ่ายสาธารณสุขเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดได้ง่ายเพราะประชาชน
จะขาดความระมัดระวังในการป้องกันโรคที่เหมาะสมเพียงพอ จึงอาจกระทบต่อการยับยั้งการแพร่
ระบาดของโรคและความเชื่อมั่นของผู้จะเดินทางเข้ามาในประเทศได้ 

ประเด็นที่ ๒ การชุมนุมยังคงมีต่อเนื่องตลอดมาโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จนเกิดเหตุอันไม่คาดคิดขึ้นเมือ่ปรากฏว่าในวันดงักล่าวมีหมายก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินไปในการ
ตั้งเปรียญ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และการพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอารามต่ าง ๆ  
๔ แห่ง คือวัดราชโอรสาราม วัดอรุณราชวราราม วัดมกุฎกษัตริยาราม และวัดราชประดิษฐ์สถิต 
มหาสีมาราม ในขณะที่ขบวนเสด็จพระราชด าเนินของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติฯ เคลื่อนไปตามถนนพิษณุโลกอันเป็นเส้นทางตรงขึ้นทางด่วน
มุ่งไปยังวัดราชโอรสาราม ฝั่งธนบุรี กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไดข้วางทางและหยุดขบวนเสดจ็พระราชด าเนนิ 
กลุ้มรุมล้อมรถพระที่นั่งและมีผู้ตะโกนด้วยถ้อยค าหยาบคายรุนแรงแสดงอาการไม่สมควรและเป็นการ
คุกคามเสรีภาพของผู้อยู่ในขบวนเสด็จพระราชด าเนินและผู้ถวายการอารักขา ผู้ชุมนุม ได้พักค้างคืน  
ณ บริเวณท าเนียบรัฐบาล ซึ่งใกล้กับบริเวณอันเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับและเส้นทางที่จะมี 
การเสด็จพระราชด าเนนิในวนัตอ่ ๆ  ไป ทั้งการชุมนุมส่อว่าจะยืดเยื้ออันเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัิ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจมีผู้ฉวยโอกาสแทรกเข้าก่อความวุ่นวายได้แม้บางส่วนจะร่วม

ค าแถลงของพลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี  
ขอให้มีการเปิดอภปิรายทัว่ไปในที่ประชุมร่วมกันของรฐัสภา ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ 
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จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยก็ตาม ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งความรุนแรงอันอาจ
กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล นายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอ านาจ 
ตามมาตรา ๕ และ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิที่มคีวามร้ายแรงดงักล่าวเปน็เวลา 
๓๐ วันจนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเด็นที่ ๓ แม้เจ้าหน้าที่ต ารวจจะพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวบุคคลบางคน
ในกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีบทบาทส าคัญในการยุยงและก่อให้เกิดการกระท าความผิด แต่การชุมนุมยังคงมีขึ้น  
ในเวลาต่อมาที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ สี่แยกปทุมวัน และแยกย้ายเป็นกลุ่มไปตามที่ชุมนุมชนต่าง ๆ
ศูนย์กลางธุรกิจการค้า และสถานีขนส่งผู้โดยสารอีกหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งในต่างจังหวัด
จนน่าวิตกว่าจะกระทบตอ่ความสงบเรียบรอ้ย การคมนาคม และเศรษฐกิจในบริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่
ต ารวจได้เตือน ห้ามปราม และพยายามหยุดยั้งการชุมนุมที่แม้จะมีเสรีภาพและได้รับการคุ้มครอง  
ตามมาตรา ๔๔ วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐเข้า
ควบคุมการชุมนุมที่ผิดกฎหมายก็เป็นข้อยกเว้นการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามที่มาตรา ๔๔ วรรคสอง
ก าหนดให้ท าได้ แต่เมื่อไม่เป็นผลส าเร็จเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถฉีดน้ าแรงดันสูงเข้าสกัดและเรียกคืนพื้นที่
อันเป็นขั้นตอนการควบคุมฝูงชนตามมาตรการสากลที่ใช้ในนานาประเทศเมื่อคืนวันที่ ๑๖ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณถนนพระรามที่ ๑ ใกล้สี่แยกปทุมวัน อย่างไรก็ตามผู้ชุมนุมยังสามารถนัดแนะ
ทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือชุมนุมกันต่อมาอีกหลายครั้ง โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ปล่อยตัวผู้ที่ถูก
เจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมตัว และศาลยกค าร้องที่ขอประกันตัว การยกเลิกการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ยุบสภาผู้แทนราษฎร แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย  
และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบัน ซึ่งข้อเรียกร้องบางเรื่องอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่แล้ว แม้การ
ชุมนุมบางครั้งและบางแห่งจะเป็นระเบียบและสงบเรียบร้อย แต่บางแห่งยังคงมีการจาบจ้วงบุคคลอื่น 
การท าลายพระบรมฉายลักษณ์อันเป็นทรัพย์สินของทางราชการและการก่อความชุลมุนวุ่นวาย นับเป็น
การกระท าที่ผิดกฎหมาย และไม่อยู่ในความมุ่งหมายของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ทั้งน่าวิตกว่าอาจมี
บางฝ่ายแฝงตัวเข้ามาฉวยโอกาสใช้อาวุธหรือก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย และอาจมีฝ่ ายอื่นที่เห็น
ต่างกันหรือได้รับผลกระทบจากการชุมนุมออกมาจัดการชุมนุมเพ่ือตอบโต้หรือต่อต้านบ้าง จนเกิด  
การปะทะกันอันจะเป็นการจลาจลในบ้านเมืองได้  

คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ เป็นปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน  
จึงสมควรฟังความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ 
โดยการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
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๑. นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๑๐.๐๕  – ๑๐.๒๐ นาฬิกา                                               

 
- ญัตติที่รัฐบาลเสนอมาไม่สร้างสรรค์ เนื้อหาญัตติมีแนวโน้มจะสร้างความแตกแยกมากกว่า 

การหาทางออกให้ประเทศ 
- การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมถึงพฤติกรรม ค าพูด การกระท า มีลักษณะ

เป็นการราดน้ ามันใส่กองไฟ ท าให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นไปอีก 
- ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเกิดจากปัญหาที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างเงื่อนไขขึ้นมา โดยเฉพาะ

ประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
- นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าที่ล้มเหลว เข้าสู่อ านาจโดยไม่ชอบธรรม เนื่องจากอาศัยอ านาจ 

จากรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอ านาจ ไม่มีผลงานในการบริหารราชการแผ่นดิน ท าให้เกิดการชุมนุมของเด็ก
และเยาวชน แต่นายกรัฐมนตรียังสั่งสลายการชุมนุมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีแกนน า 
ถูกจับจ านวนหนึ่ง  

- ประเทศก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก นายกรัฐมนตรียึดติดกับอ านาจ 
ที่ไม่ชอบธรรม ใช้กลไกของรัฐกดขี่ประชาชน โดยไม่ให้พ้ืนที่ประชาชนในการแสดงออก จนเกิดปัญหา
และไม่มีทางออกของประเทศ 

- ปัญหาความเหลื่อมล้ าเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาการศึกษาใช้วิธีการกดขี่ไม่ให้เสรีภาพไม่รับฟังความ
คิดเห็นของเด็กและเยาวชน และปัญหาแรงงานที่คนตกงานจ านวนมาก จนเป็นที่มาของปัญหา 
ของประเทศ 

- นายกรัฐมนตรีมีที่มาจากทหารและมาจากเผด็จการย่อมไม่เข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไม่เข้าใจในความทุกข์ของประชาชนจึงแก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้ 

- นายกรัฐมนตรีมาจากการสืบทอดอ านาจ มาจากการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส นายกรัฐมนตรีไม่สนใจ
ปัญหาไม่รับฟังความคิดเห็นของเด็กเยาวชน ใช้มาตรการสลายการชุมนุมที่รุนแรงที่เกิดจากความกลัว
ประชาชนมากกว่าที่จะเอาใจใส่และเข้าใจพ่ีน้องประชาชนอย่างแท้จริง 

- การชุมนุมของเด็กและเยาวชนเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่นายกรัฐมนตร ี
ไม่เข้าใจ และใช้ทัศนคติที่คับแคบไม่เห็นหัวประชาชน จึงใช้วิธีการจับกุมคุมขังประชาชนผู้เห็นต่าง 
เป็นหลัก  

- การแก้ไขวิกฤติของประเทศต้องไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ควรประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน รวมทั้งไม่
ควรสั่งปิดสื่อมวลชน จึงจะแก้ไขปัญหาได้ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจงใจจะให้สถานการณ์เลวร้ายลง 
เพื่อหวังผลบางประการ เพื่อให้ตนอยู่ในอ านาจได้นานยิ่งขึ้น 

- ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีเปิดใจรับฟังข้อเสนอของเด็กและเยาวชน เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
เร่งปลดเงื่อนไขที่เป็นมูลเหตุวิกฤติคือการปล่อยตัวผู้ชุมนุม ไม่ปิดกั้นสื่อ ยุติการด าเนินคดีกับผู้ เห็นต่าง 
เพ่ือให้สถานการณ์มีความสงบโดยเร็ว สุดท้ายนี้ เห็นว่า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งปวงนายกรัฐมนตรี
สมควรลาออกจากต าแหน่ง  

สรุปประเด็นอภิปรายในการประชุมร่วมกันของรฐัสภา ครั้งที่ ๑ (สมยัวิสามัญ)  
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๒. นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๐.๒๒ – ๑๐.๓๓ นาฬิกา                                              
 

- การเสนอให้เปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของพรรคเพ่ือไทย
และพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อหาทางออกให้กับประเทศจากสถานการณ์ที่ร้อนแรงอยู่ในเวลานี้ 

- พรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นต่างจากรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าปัญหาเกิดจาก
ผู้ชุมนุม และมองว่าตนเองไม่มีความผิดใด ๆ เลย จึงไม่เคยคิดเจรจาหรือพูดคุยกับผู้ชุมนุมเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่รัฐบาลเลือกแก้ไขปัญหาโดยโยนความผิดให้ผู้ชุมนุม ท าให้การแก้ไขปัญหา
ผิดพลาด สถานการณ์จึงไม่คลี่คลาย 

- การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่จะท าให้เกิดการพูดคุยเพื่อหาทางออก 
- ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
 ๑. แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย 

 ๒. ใหน้ายกรฐัมาตรีลาออก 
 ๓. หยดุคุกคามประชาชน 

- รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหา เพราะถูกร่างขึ้นสืบเนื่องมาจากการยึดอ านาจ จึงจ าเป็นต้องแก้ไข 
แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับท าได้ยากมาก เนื่องจากผูย้กร่างรัฐธรรมนูญได้สร้างเงื่อนไขในการแก้ไขรา่ง
รัฐธรรมนูญไว้มากมาย โดยเฉพาะการต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาด้วย 

- ในเบื้องต้นของการชุมนุม รัฐบาลมิได้ให้ราคากับการชุมนุมเรียกร้องดังกล่าว เพราะรัฐบาล
ประเมินผิดพลาดว่าจะจุดไม่ติด แต่ในที่สุดการชุมนุมกลับแพร่ขยายไปทั่วประเทศ รัฐบาลจึงได้เสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อลดความรุนแรงทางการเมือง แต่กระนั้น เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเตมิ
เข้าสู่รัฐสภา กลับมีการดึงเกมออกไป โดยการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ 
ซึ่งปัจจุบันผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะให้รัฐสภาด าเนินการอย่างไรต่อไป  

- การรัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ได้มีการนิรโทษกรรมการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ (คสช.) และได้สืบทอดอ านาจของตนเองไว้ โดยได้ตั้งคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้ยกร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่สภาปฏิรูปแห่งชาติก็โหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว (ตามค าที่ว่า “เขาอยากอยู่ยาว”) จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่อีกโดยคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานกรรมการ แต่สาระส าคัญได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง
มาก พร้อมยังมีค าถามพ่วงให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย (ภายใน ๕ ปี) เห็นได้
ชัดเจนว่าต้องการสนับสนุนการสืบทอดอ านาจของ คสช. ซึ่งในระยะเวลา ๕ ปีดังกล่าว สามารถเลือก
นายกรัฐมนตรีได้ถึง ๒ สมัย 

- นอกจากนี้ การตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ก็เป็นการแต่งตั้งพวกเดียวกันเองมาเป็นกรรมการ 
(เห็นได้จากการปกปิดค าสั่งแต่งตั้ง) เพื่อเลือก ส.ว. ที่จะมาท าหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรี 

- ยังมีอีกหลายเรื่องที่ส่งผลต่อการสืบทอดอ านาจ เช่น การตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (ที่ คสช. แต่งตั้ง) ยืดเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ออกไป ๙๐ วัน จน
กระทบกับการตราพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งลามไปกระทบตอ่กิจการบ้านเมืองอกี
หลายอย่าง 

- คสช. ยังเลื่อนการเลือกตั้งถึง ๕ ครั้ง เพ่ือให้ตนยังอยู่ในอ านาจต่อไป ทั้งที่หัวหน้า คสช. เองได้
เคยรับปากกับสหประชาชาตไิวแ้ลว้วา่จะอยู่ในต าแหนง่เพียง ๑ ปี แต่ท้ายที่สุดก็ปรากฏว่า หัวหน้า คสช. 



๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

อยู่ตั้งแต่ยึดอ านาจมาจนถึงวันเลือกตั้ง โดยอยู่ในต าแหน่งมาแล้วกว่า ๕ ปี นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องแก้
รัฐธรรมนูญ 

- ส าหรับข้อเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนนั้น ช่วงยึดอ านาจใหม่ ๆ คสช. มีการเรียก
ประชาชนไปรายงานตัว มีการควบคุมตัวจ านวนมาก ซึ่งได้กระทบต่อการท างานของสาขาพรรค
การเมืองด้วย 

- คสช. ยังแทรกแซงการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเฉพาะการแบ่งเขต
เลือกตั้ ง  เ พ่ือ เอื้ อต่อพรรคการเมืองบางพรรคที่สนับสนุน  พลเอก ปร ะยุทธ์  จันทร์ โอชา  
เป็นนายกรัฐมนตรี 

- มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และกฎหมายว่าด้วย 
การชุมนุมสาธารณะ เพ่ือด าเนินคดีกับผู้เห็นต่าง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้ชุมนุมจึงได้เรียกร้องให้หยุดคุกคาม
ประชาชน 
 - นายกรัฐมนตรบีอกใหถ้อยคนละก้าว แต่กลบัเดนิหน้าด าเนินคดีกบัประชาชนซ้ าไปอีก 
 - นายกรัฐมนตรีใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(พรก. ฉุกเฉิน) สลายการชุมนุมโดยวิธีการที่เกินสมควรแก่เหตุ นานาชาติต่างต าหนิต่อการกระท า
ดังกล่าว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกลับยิ่งท าให้ประชาชนออกมาชุมนุมมากยิ่งขึ้น 

- รัฐบาลมีการจัดมวลชนอีกฝ่ายมาต่อต้านกลุ่มผู้ชุมนุมที่น าโดยนักศึกษาท าให้เกิดความสุ่มเสี่ยง 
ที่จะเกิดการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งก็ได้เกิดขึ้นบ้างแล้ว เช่น ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 - ส าหรับข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ถือเป็นข้อเรียกร้องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลาย
รัฐบาล และเป็นข้อที่อยู่ในวิสัยทีน่ายกรัฐมนตรีจะด าเนินการได้ 
 - จากที่อภิปรายมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การเข้าสู่อ านาจก็ไม่ชอบ การบริหารก็ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาชน อย่างกว้างขวาง สมควรพอได้แล้ว และเพ่ือเป็น
ทางออกของประเทศ จึงมีขอเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้  
 ๑. ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก 
 ๒. ขอให้รัฐสภารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งฉบับที่เสนอโดย ส.ส. ฝ่ายค้าน
และ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งฉบับที่เสนอโดยประชาชน โดยตั้งกรรมาธิการเต็มสภา เพ่ือเปิดโอกาสให้
ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จากนั้นเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว จะได้เลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่ 
ภายใต้กติกาที่ไม่ถูกกดดันจากการสืบทอดอ านาจ 
 
๓. นายไพบูลย์  นิตติะวัน (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๔ นาฬิกา                                                

 
- การชุมนุมที่มีการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนย์รังสิต จากนั้นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ชุมนุมได้เหิมเกริมขวางขบวน
เสด็จของพระราชินี ซึ่งการกระท าเช่นนี้เป็นการมุ่งร้าย เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

- ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ๓ ข้อ คือ ให้นายกรัฐมนตรีลาออก ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย์ จุดหมายหลักของผู้ชุมนุมคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็น  
ข้อเรียกร้องข้อที่ ๓ แต่ที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก เพราะท่านเป็นผู้ 
ที่จงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมา  



๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- นอกจากนี้พลเอก ประยุทธ์ ยังมีความสามารถในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ 
ได้เป็นอย่างดี หากพลเอก ประยุทธ์ ลาออก จะท าให้ฝ่ายปกป้องสถาบันอ่อนแอลง เป็นเหตุให้ฝ่าย
เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันได้ใจ จึงขอให้ท่านอยู่แก้ไขปัญหาโรคโควิด ๑๙ และปัญหาเศรษฐกิจต่อไป 
โดยด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ถือว่าเป็นการท าเพื่อคนที่เลือกท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรี 

- ประเด็นผู้ชุมนุมให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ และให้ใช้ร่างของผู้ชุมนุมโดยการตั้งสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (สสร.) มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ นั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ คุ้มครองสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

- คุณสมบัติของ สสร. ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยประชาชน ยังมิได้ระบุถึงลักษณะต้องห้าม
ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการ สสร. จึงอาจเปิดทางให้คนไม่ดีเข้ามาเป็น สสร. ได้ 

- ข้อเรียกร้องทั้งหมดจะต้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกก่อน จึงจะท าอีก ๒ ข้อได้ส าเร็จ 
- เมื่อพิจารณากรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากมีการ

กระท าเป็นปรปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ดังนั้น ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น หากนักการเมืองคนใดสนับสนุนก็มีความผิด
และอาจถูกยุบพรรคพรรคการเมืองนั้นด้วย 

- การที่นักการเมืองใช้นักเรียน นักศึกษาเป็นโล่ก าบังเพ่ือโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์  
ถือเป็นเรื่องน่าละอาย ขอประณามการกระท าของนักการเมืองดังกล่าว 

- การยุบสภาจะส่งผลเสียหายต่อประเทศมากกว่า  
- เห็นควรให้มีการจัดท าประชามติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๖ เพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ 

แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติอยู่ระหว่างการพิจารณาในสภา ดังนั้น อาจตรา
เป็นพระราชก าหนดเพ่ือให้สามารถจัดการออกเสียงประชามติเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศกับข้อ
เรียกร้องของผู้ชุมนุมว่าจะเห็นด้วยหรือไม่  

- มั่นใจว่าหากมีการออกเสียงประชามติ ประชาชนเสียงข้างมากจะไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม 
และข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่จาบจ้วงสถาบัน ประชาชนจ านวนมากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ชุมนุม 

- ขอให้ประชาชนทั้งประเทศออกมาพิทักษ์ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

๔. นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงค์ (พรรคกา้วไกล) เวลา ๑๑.๐๕ – ๑๑.๒๒ นาฬิกา                                                
 

- พรรคก้าวไกลพยายามมาโดยตลอดที่จะให้มีการเปิดอภิปรายเรื่องนี้ในที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

- เนื้อหาของญัตติของรัฐบาลมีเนื้อหาไม่เหมาะสม บิดเบือน ใส่ร้ายผู้ชุมนุม โดยอ้างว่า การ
ชุมนุมท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ อาจควบคุมได้ยากขึ้น ซึ่งไม่จริง 
เพราะที่ผ่านมายังไม่พบผู้ติดเชื้อจากการไปชุมนุม 

- ความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจของประเทศจะดีได้ จะต้องมาจากการที่สถานการณ์บ้านเมือง  
มีความสงบอย่างแท้จริงเท่านั้น  

- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนื่องจากมีการชุมนุมหน้าท าเนียบรัฐบาลเปน็
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะผู้ชุมนุมมีก าหนดเลิกชุมนุมที่แน่นอนอยู่แล้ว 



๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- การอ้างว่าผู้ชุมนุมไปขวางขบวนเสด็จเป็นข้ออ้างที่ไม่เป็นความจริง เนื่องจากผู้ชุมนุมไม่ได้
ชุมนุมในเส้นทางหลักของขบวนเสด็จแต่อย่างใด การที่ขบวนเสด็จมาอยู่ในเส้นทางเดียวกับผู้ชุมนุมจึง
เป็นความผิดพลาดของรัฐบาล ที่จัดเตรียมการอารักขาขบวนเสด็จได้ไม่ดี  

- การสลายการชุมนุมของรัฐบาลไม่ชอบด้วยหลักสากล และนายกรัฐมนตรีจงใจใช้เวทีรัฐสภา
ฟอกความผิดของตัวเอง 

- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม พรก. ฉุกเฉิน ไม่ถูกต้อง เพราะการ
ชุมนุมนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด จึงเป็นการมุ่งคุกคาม
ประชาชนด้วยกฎหมายพิเศษ ซึ่งในอดีตการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของการชุมนุมจะเกิดขึ้นได้  
ก็ต่อเมื่อการชุมนุมมีความร้ายแรงมาก แต่การชุมนุมของเด็กและเยาวชนไม่ก่อความรุนแรงแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ นายกรัฐมนตรี  
ต้องปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับและยกเลิกการด าเนินคดีต่าง ๆ แก่ผู้ชุมนุมด้วย 

- นายกรัฐมนตรีเสพติดอ านาจเกินไป เมื่อมีเหตุการณ์เพียงเล็กน้อย แทนที่จะใช้กฎหมายปกติ
จัดการ กลับใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษจัดการมาโดยตลอด 

 - นายกรัฐมนตรีถามว่า “ผมผิดอะไร” ค าตอบคือ สังคมมีความแตกแยกและสิ้นหวัง  
โดยที่นายกรัฐมนตรีเป็นต้นตอของปัญหา นายกรัฐมนตรีกลับไม่รู้ตัวว่าท าผิดและปฏิเสธที่จะยอมรับ
ความผิด เพราะลุแก่อ านาจของตน 

- “ระบอบประยุทธ์” มุ่งใช้อ านาจพิเศษ ครอบง าหน่วยงานรัฐ ใช้อ านาจขององค์กรอิสระจัดการ
ผูม้ีความเห็นต่าง 

 - นายกรัฐมนตรีต้องหยุดเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นข้ออ้างหาความชอบธรรมให้กับ
ตนเอง หยุดอ้างว่าตนเองไม่ผิด และเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาหาทางออกให้ประเทศแทน 
 
๕. นายจุรินทร์  ลกัษณะวศิิษฏ์ (พรรคประชาธิปตัย)์ เวลา ๑๑.๒๒ – ๑๑.๔๒ นาฬิกา                                                

 
- เห็นด้วยที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการขอเปิดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ และเห็นด้วยที่รัฐบาล 

จะเป็นเจ้าภาพในการขอเปิดให้มีการอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๖๕ 
ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญให้สามารถกระท าได้ อีกทั้งเป็น  
แนวทางการด าเนินการที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย  

- การเปิดประชุมสมัยวิสามัญ และมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งนี้ จะเป็นหนทาง 
ในการหาทางออกของสถานการณ์ในสังคมในปัจจุบัน ไม่เน้นการโจมตีฝ่ายใด โดยเป้าหมายที่ส าคัญ คือ  
ให้เวทีรัฐสภาเป็นเวทีสะท้อนความเห็นเพ่ือแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างแท้จริง และเพ่ือสร้าง  
ความมั่นใจในระบบรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา 

- เชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็น คือ การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ไม่ซ้ าเติมสถานการณ์  
และสมาชิกรัฐสภาร่วมกันเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประเทศ และเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย  

- จุดยืนของตนและของพรรคประชาธิปัตย์ มีดังนี้   
 ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยที่กล่าวมานั้นเป็นอุดมการณ์ของพรรคที่ได้ยึดมั่นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงปัจจุบัน 
และยึดมั่นการท าหน้าที่ในฐานะประชาชนชาวไทย ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๐ (๑)  



๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒. สนับสนุนการใช้แนวทางสันติในการแก้ไขปัญหา และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง 
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็ตาม  

 ๓. ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ลดเงื่อนไขของฝ่ายตนเอง เพ่ือคลี่คลายปมความขัดแย้ง  
- ส าหรับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรด าเนินการ ดังนี้  
 ๑. ควรเร่งน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเข้ามาสู่พิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว โดยที่ทุกฝ่าย

ต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นการยื้อระยะเวลาออกไป  
 ๒. เสนอให้ วิป ๓ ฝ่าย ต้องมีการหารือร่วมกันเพ่ือตัดสินใจว่า จะเป็นการสมควรหรือไม่ 

ที่จะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน ๖ ฉบับ มาพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเร็ว 
โดยมิต้องรอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมจาก ilaw หรือสมควรที่จะรอให้มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมไปในคราวเดียวกันทุกร่างรวมทั้งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมจาก ilaw ด้วย เนื่องจาก 
การด าเนินการทั้งสองทางเลือกมีนัยยะทางการเมืองที่แตกต่างกัน  

- ขอเสนอความเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ ควรมีการตั้งคณะกรรมร่วมกัน  
ของฝ่ายต่าง ๆ ดังเช่นที่เคยมีต้นแบบมาแล้วในอดีต โดยเห็นควรยึดหลัก ๓ ประการที่ส าคัญ ดังนี้  

 ๑. องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๗ ฝ่าย ได้แก่ 
รัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน วุฒิสภา ฝ่ายผู้แทนกลุ่ม
ผู้ชุมนุม ฝ่ายผู้แทนผู้ที่เห็นต่างจากกลุ่มผู้ชุมนุม และฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  

 ๒. คณะกรรมการต้องแสวงหาทางออกของประเทศที่เป็นรูปธรรม 
 ๓. คณะกรรมการจะต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว 
 

๖. พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมยีเวส (พรรคเสรรีวมไทย) เวลา ๑๑.๔๒ – ๑๒.๐๕ นาฬิกา                                               
 

- ประเด็นที่อภิปรายสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ชุมนุมของบรรดานักเรียน นักศึกษา ซึ่งเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน เป็นต้นมา โดยมีข้อเรียกร้องส าคัญขอ้หนึง่ คือ ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจาก
ต าแหน่ง  

- ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ รัฐสภาได้มีการประชุมร่วมของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาญัตติ
ที่ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในในการอภิปรายนั้น ผมได้มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ๔ ข้อ ได้แก่ 

 ๑. ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากหากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ยังด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีต่อไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญย่อมจะท าได้ยาก  

 ๒. เมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกแล้ว ขอให้รัฐสภาด าเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ 
 ๓. ด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยน าร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอมาเป็นหลัก

ในการพิจารณา 
 ๔. ด าเนินการยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
- อย่างไรก็ดี เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ลาออก ตนจึงมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกว่า ขอให้หัวหน้า

พรรคร่วมรัฐบาลอีกสองท่านลาออกจากต าแหน่ง ซึ่งข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเดียวกัน 
พร้อมกันนั้น ที่ประชุมร่มกันของรัฐสภาในเวลานั้นก็ยังไม่มีการลงมติรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญ  
แต่กลับมีมติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลาศึกษา ๓๐ วัน 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการบานปลายไปเป็นสู่การชุมนุมกันของนักเรียน นักศึกษาในที่สุด เป็นเพราะฝ่าย



๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประชาชนเห็นว่า มติดังกล่าวเป็นการหาเหตุที่จะยืดเวลาออกไป ๓๐ วัน จนไปถึงวันที่จะครบก าหนด
เปิดประชุมสมัยสามัญ จากนั้น ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็จะมีมติ ไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งจะเป็นเหตุให้ญัตติดังกล่าวตกไป และไม่สามารถเสนอญัตติดังกล่าวมาพิจารณาในสมัยประชุม
เดียวกันอีกได้ 

- จากปัญหาการชุมนุมกันของนักเรียน นักศึกษา แม้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะมิได้นิ่งนอนใจ 
และมีการเสนอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญก็ตาม แต่เห็นว่า มิใช่หนทางที่จะแก้ไขหรือยุติปัญหา
ดังกล่าวได้ เพราะมิได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ชุมนุมได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นของฝ่ายตน
ด้วย การเปิดประชุมสมัยวิสามัญจึงเป็นเพียงช่องทางในการแก้ตัวของรัฐบาล และวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่าย
เดียวกันเท่านั้น และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการประชุมรัฐสภาโดยใช่เหตุ จึงเห็นว่า ทางแก้ไข
ปัญหาที่ถูกต้อง คือ ทุกฝ่ายต้องเจรจากันโดยสันติวิธี โดยอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้
ปรึกษาหารือเพ่ือหาทางออกให้บ้านเมือง ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีจิตใจเป็นธรรม และเสียสละเพ่ือบ้านเมือง
อย่างแท้จริง  

- นายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ถึงปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้น โดยมีข้อเรียกร้อง ๒ ประการ คือ ๑) 
ขอให้ทุกฝ่ายถอยคนละก้าว และ ๒) ขอให้ผู้ชุมนุมเคารพกฎหมาย ซึ่งหากจะให้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง
ดังกล่าว เห็นว่า รัฐบาลจะต้องยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยน าเอาร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชน
เสนอมาเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พลเอก ประยุทธ์ฯ ยังด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอยู่ ย่อมท าได้ยาก ดังนั้น นายกรัฐมนตรีควรเสียสละโดยลาออกจากต าแหน่ง ไม่ยึดติดอยู่
ในอ านาจ เพ่ือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ขณะเดียวกันฝ่ายผู้ชุมนุมก็ควรถอย โดยไม่ควรเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน 

- สุดท้ายขอเน้นย้ าข้อเสนอทั้ง ๔ ข้อข้างต้น และขอเสนอประเด็นสุนทรพจน์ของนายเนลสัน 
แมนเดลา ที่กล่าวไว้ว่า “คุณจะไม่รู้สึกว่าเผด็จการนั้นเลวร้าย ตราบเท่าที่คุณอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอ านาจ” 
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์บา้นทีเ่กิดขึ้นในขณะนี้ ที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. เป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกบั
รัฐบาล และได้รับประโยชน์จากฝ่ายรัฐบาล ส.ส และส.ว. เหล่านั้นจึงเห็นว่าพลเอก ประยุทธ์ฯ  
ยังเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่  
 
๗. นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสวุรรณ  (พรรคชาตไิทยพัฒนา) เวลา ๑๒.๐๗ – ๑๒.๑๖ นาฬิกา                                               

 
- สิ่งที่อภิปรายไม่ใช่การเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่จะเสนอไปสู่คณะผู้เคลื่อนไหวชุมนุม

ในขณะนี้ด้วย 
- สิ่งที่อภิปรายวันนี้จะเกิดประโยชน์เมื่อฟังแล้วน าไปปฏิบัติ 
- ทางออกมี ๒ ทฤษฎี คือ 
 ๑. ทฤษฎีถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์ จากอดีตเพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เมื่อปี ๒๕๓๕ 

เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม เวลา ๒๑.๓๐ น.  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เชิญ 
ผู้ขัดแย้งทุกฝ่ายไปพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน และมีพระราชด ารัสว่า  

   “ประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคน สองคน เป็นประเทศของทุกคน ต้องเข้าหากัน 
ไม่เผชิญหน้ากัน แก้ปัญหา เพราะว่าอันตรายมีอยู่ เวลาคนเราเกิดความบ้าเลือด ปฏิบัติการรุนแรงตอ่กนั 
มันลืมตัว ลงท้ายก็ไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ แล้วก็ใคร



๑๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จะชนะ ไม่มีทางชนะ อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือ ต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วก็ที่แพ้ที่สุดก็
คือ ประเทศชาติ ประชาชน จะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  
ถ้าสมมุติว่า กรุงเทพมหานครเสียหาย ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์อะไร ที่จะทะนง
ตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองสิ่งปรักหักพัง”   

  ดังนั้น ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักในพระราชด ารัสนี้ให้ดี 
 ๒. ทฤษฎีกระจกเงา คือ รัฐบาลเป็นกระจกเงาให้ผู้ชุมนุม ผู้ชุมนุมเป็นกระจกเงาให้รัฐบาล

เพราะบางครั้งตนเองมองไม่เห็น ไม่รู้ปัญหา  
  - กระจกใบแรก รัฐบาลส่องไปยังผู้ชุมนุม – ผู้ชุมนุมต้องท าการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม

ก้าวร้าวหยาบคายไม่เหมาะสม ต้องตระหนักว่าประเทศไทยต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสน่ห์ความงดงามของชาติ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ ต่อผู้ใหญ่ ต้องด ารงคู่ชาติไทย 

  - กระจกใบที่สอง กระจกของผู้ชุมนุมสะท้อนการท างานรัฐบาล : รัฐบาลต้องฟังความเห็น
ของประชาชน อย่าคิดว่าเป็นการล้มล้างสถาบัน ผู้ชุมนุมเป็นลูกหลาน นิสิตนักศึกษา ต้องเคารพและ  
รับฟังความคิดเห็น รัฐบาลต้องมีความจริงใจ ผู้ชุมนุมสะท้อนให้เห็นแล้วว่า เค้าต้องการรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใหม่ รัฐบาลต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะแก้ไขเมื่อใด 

- สรุปว่า Key word ส าคัญ คือ ๑. การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข จะต้องอยู่คู่กับชาติไทย ๒. รัฐธรรมนูญจะต้องยึดโยงอ านาจกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย 
     
๘. นายชวลติ  วิชยสุทธิ์ (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๒.๑๘ – ๑๒.๒๗ นาฬิกา                                                

 
- ต่อสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน ขอเสนอความเห็น ๔ ประเด็น ได้แก่  
 ๑. ความจริงใจ และความตั้งใจ ของรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา เพื่อหาทางออกของประเทศในครั้งนี้ยังมนี้อย จะเห็นได้ว่า ความพยายามหาทางออก
ของประเทศในครั้งนี้ความจริงแล้วนั้นเป็นการเริ่มต้นจากฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญ 
แห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเนื้อหาเป็นการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา สถานการณ์ที่มีผู้ชุมนุม
ประท้วงรัฐบาล โดยเป็นผลจากการประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทน 
จากคณะรัฐมนตรี ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนจากฝ่ายค้าน และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ 

 ๒. ประเด็นปัญหาของสถานการณ์ในปัจจุบันที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การขาด
ความรอบคอบในการปฏิบัติราชการประจ าในการถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จฯ ยังไม่มี 
การด าเนินการแก่ผู้ที่ก้าวล่วงสถาบันอย่างไม่สมควร และรัฐบาลควรแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ จึงจะหาทาง
ออกได้ ส าหรับหัวใจของปัญหา คือ ระบบการเมืองที่ไม่ชอบธรรม ไม่ยุติธรรม และมีการเอาเปรียบกัน
ทางกติกา จึงท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบการเมือง ดังนั้น ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง   

- นายกรัฐมนตรีถือเป็นศูนย์กลางของปัญหาของประเทศ ด้วยเหตุผลดังนี้  
 ๑. ทางการเมือง : ค าพูดของผู้น าเมื่อพูดแล้วต้องรักษาค าพูด  



๑๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒. เศรษฐกิจของประเทศมีความย่ าแย่เติบโตในล าดับที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียน  

- หากนายกรัฐมนตรีไม่ลาออก ขอเสนอ ๒ แนวทาง ดังนี้  
 ๑. ควรสอบถามประชาชนว่า เห็นควรให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปหรือไม่  
 ๒. บรรดาพรรคร่วมรัฐบาลจะยังคงอยู่ร่วมกับรัฐบาล หรือจะอยู่ข้างประชาชน 
- พรรคเพ่ือไทยของแสดงจุดยืนในการยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  

เป็นประมุข 
                                                                                
๙. นายสมชาย  แสวงการ (สมาชกิวุฒสิภา) เวลา ๑๒.๓๘ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา                                                

 
- เหตุผลในการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญของรัฐบาล มีการอ้างถึงสถานการณ์การระบาด  

ของโรคโควิด ๒๐๑๙ จึงขอกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า กรณีการระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ จาก
สถานการณ์การระบาดทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อรวมประมาณ ๔๓ ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตประมาณ  
๑ ล้านคน เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพียง ๓,๐๐๐ กว่าคน เสียชีวิต ๕๙ คน 
ซึ่งต้องขอขอบคุณคนไทย นายกรัฐมนตรี รัฐบาล ทีมแพทย์ และอาสาสมัครทุกคน ที่มีส่วนท าให้
ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ชุมนุมในขณะนี้อาจท าให้มี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น  

- แม้การชุมนุมจะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่จากการสังเกตการณ์ พบว่า การชุมนุมมีความ
รุนแรงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปิดพ้ืนที่เส้นทางขบวนเสด็จ ซึ่งมีการโยนกระป๋องสีมาโดน
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งที่การกระท าไม่สมควรที่สุด คือ การถ่ายภาพขบวนเสด็จพร้อมการชูสามนิ้ว 

- ทุกท่านต้องไม่ลืมว่าสาเหตุของปัญหา มิได้เกิดจาก นายกรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญ หรือสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ดังนั้น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ควรน าความขัดแย้งลงไปสู่เด็ก เยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลาน
ของพวกเรา แต่ควรใช้รัฐสภาเป็นเวทีในการหาทางออกและแก้ไขปัญหา  

- จากการสังเกตการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชประสงค์ มีสิ่งที่น่ากังวลเกิดขึ้น คือ  
ไม่มีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด ๒๐๑๙ อย่างเหมาะสม มีการปราศรัยโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง จาบ
จ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนมีการชักน าให้มีการตะโกนโจมตีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากที่ปรากฏว่ามีการใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียกระท าการดังกล่าวอยู่แล้ว 

- จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางเสด็จไปยังวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 
พบว่าเส้นทางการเดินทางจากสวนอัมพร ผ่านหน้าท าเนียบรัฐบาล ไปยังยมราชขึ้นทางด่วน  
เพ่ือลงดาวคะนอง ไปวัดราชโอรสฯ เป็นเส้นทางใกล้ที่สุด มิใช่การตั้งใจผ่านมายังบริเวณที่ มีการชุมนุม
แต่อย่างใด 

- เมื่อเทียบเคียงกับการชุมนุมจากหลาย ๆ กลุ่มในอดีต หากมีขบวนเสด็จผ่านก็จะมีการเปิด
เส้นทาง และกล่าวค าว่า ทรงพระเจริญ แต่การชุมนุมในครั้งนี้ มีการประกาศว่าหากมีขบวนเสด็จผ่านมา
ให้ผู้ชุมนุมชูสามนิ้ว  

- การกระท าเหล่านี้ รัฐสภาต้องร่วมกันหาทางออก และขอร้องไปยังผู้ชุมนุมว่า มิให้ให้เกิด
เหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก 



๑๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ยุบสภา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นั้น เห็นว่า หากนายกรัฐมนตรีลาออก ปลายทางอาจวนกลับมาที่จุดเดิม คือ ผู้ที่ถูก
เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นบุคคลเดิม และมีชื่อ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ดังนั้น  
การลาออกของนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่การแก้ปัญหา การยุบสภาก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ในส่วน
ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้ว และเห็นว่าควรมีการท าประชามติ
เสียก่อน ในส่วนของการแก้ไขรายมาตราสามารถกระท าได้ แต่ยังมีประเด็นในเรื่องการเลือกตัง้ยังไมม่ขีอ้
ยุติว่า จะก าหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งเป็นประการใด และส าหรับกรณีมาตรา ๒๗๐ ก็ยังไม่ได้ข้อยุติว่า 
จะก าหนดให้ผู้ใดมีหน้าที่และอ านาจในการติดตามการปฏิรูปประเทศ 

- การที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เหตุใดจึงไม่เรียกร้องให้ปฏิรูป
นักการเมือง ปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่สมควรปฏิรูปเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งเสนอว่า  
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าการเรียกร้องของนักศึกษาในครั้งนี้แตกต่าง  
จากการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาในอดีต  

- สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท าให้รู้สึกไม่สบายใจที่สุด คือ ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๐ ข้อ ซึ่งไม่ต่างไปจากข้อเสนอของผู้ที่หลบหนีไปต่างประเทศ นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการปฏิรูป
สถาบันกษัตริย์ถือเป็นประเด็นที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจของประชาชนมากที่สุด และท าให้เกิดความ
แตกแยกขึ้นในประเทศ   

- ตนขอฝากข้อเรียกร้อง ๑๐ ข้อ ดังนี้  
 ๑. ขอให้รัฐบาลใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ในการดูแลแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

อย่างเหมาะสม  
 ๒. รัฐบาลต้องมีความพร้อมชี้แจงสถานการณ์ต่อองค์การระหว่างประเทศ และต้องระวัง  

การเข้ามาแทรกแซงของ NGOs ต่าง ๆ ที่มีจุดประสงค์แอบแฝงบางประการ   
 ๓. รัฐบาลควรมีมาตรการในการรับมือกับข่าวปลอม และข้อมูลที่บิดเบือน รวมท้ังต้อง 

มีการสื่อสารข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อคนในสังคมโดยเฉพาะทางโซเซียลมีเดีย 
 ๔. ทุกฝ่ายต้องก้าวข้ามความขัดแย้ง และมีการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้มีการปฏิรูปใน

ทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕. ควรจัดให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งต้องเป็นไป 

อย่างสร้างสรรค์และเคารพกติกาของบ้านเมือง  
 ๖. มุ่งเน้นแก้ปัญหาบ้านเมืองผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริง  

และข้อกฎหมาย ไม่เอาความกดดันทางการเมืองมามีอิทธิพลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ๗. ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันฯ ซึ่งจะท าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคม  
 ๘. นายกรัฐมนตรียังไม่สมควรลาออกในเวลานี้ เพราะไม่เป็นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน  

และนายกรัฐมนตรีได้รับเลือกมาโดยช่องทางที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้ว 
 ๙. หากการด าเนินการตามขอ้ ๑ - ๘ ไม่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาแล้ว อาจต้องใช้วิธีการ

ออกเสียงประชามติเพื่อรับฟังเสียงของประชาชนทั้งประเทศ  
- ประเทศไทยควรก้าวข้ามความขัดแย้ง และมุ่งปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ 

ขณะเดียวกันการชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นสิ่งที่ดีมาก  



๑๓ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แต่ควรละเว้นการยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และมุ่งขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการเมือง  
หรือการปฏิรูปด้านอื่น ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 
๑๐. นายอิสระ  เสรีวัฒนวฒุิ (พรรคประชาธิปัตย์) เวลา ๑๓.๑๔ – ๑๓.๑๙ นาฬิกา                                                

 
- ปัญหาที่เป็นต้นตอของการประชุมวิสามัญครั้งนี้ คือ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นมา

ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนรับหลักการ ซึ่งเป็นเรื่องย้อนแย้ง และน าไปสู่การชุมนุมในครั้งนี้ และขอตั้ง
ข้อสังเกตว่า ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ถูกละเลย และไม่ปรากฏในแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี 
แสดงให้เห็นว่า ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จริงใจ ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาจะต้องขยับปากให้ตรงกับใจ 
และต้องมีความชัดเจนว่า ไม่ต้องการแก้ไขรับธรรมนูญในประเด็นใดบ้าง  

- การเรียกร้องของผู้ชุมนุมเป็นการผูกรวมสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับการเมือง จึงเป็นหน้าที่
ของรัฐบาลที่จะยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากเรื่องนี้  

- ขอประณามการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและวาจา การใช้ค าหยาบคายกับสิ่งที่พวกเรา
ทุกคนเคารพรัก เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และการใช้ความรุนแรงไม่เคยน าไปสู่ทางเลือกที่ดี 
บางครั้งน้ าผึ้งหยดเดียวกลับน าไปสู่ทางตัน 

- ต่างชาติอาจมองว่าความเห็นต่างทางการเมืองเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย  
แต่หากทะเลาะกันเช่นนี้ ประเทศไหนจะอยากเข้ามาเที่ยวมาลงทุนในไทย ดังนั้น เห็นว่าหากถอยกันคน
ละก้าวไม่พอ จะถอยกันมากกว่าคนละก้าวก็ได้ 
 
๑๑. นายอ าพล  จินดาวัฒนะ (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๕ นาฬิกา                                                

 
- ในการอภิปรายครั้งนี้ ขอแบ่งประเด็นการอภิปราย เป็นดังนี้  

 ๑. หลักคิดประกอบการอภิปราย ประเทศไทยก าลังเดินเข้าสู่ วิกฤตครั้ งที่ ร้ายแรง 
ในประวัติศาสตร์ทั้งวิกฤติด้านสุขภาพ วิกฤติด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งวิกฤติปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถเดินออกจากวิกฤตนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่อยู่ในภาวะสังคมโกลาหล ดังนั้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบตา่ง ๆ 
เพื่อให้เกิดการจัดระเบียบและน าโลกเข้าสู่จุดสมดุล ซึ่งการจะแก้ไขภาวะสังคมโกลาหลของประเทศไทย 
ควรใช้ปัญญา ความรัก การประนีประนอม การรอมชอม ทั้งนี้ หากมีบางเรื่องที่ต้องแก้ไขก็สมควรใช้
วิธีการหันหน้าพูดคุยกัน รวมพลังกันใช้แนวทางสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันหาทางออก    

๒. สถานการณ์และความเป็นจริง ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีวิวัฒนาการ 
และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบที่อยู่บนหลักการการ
แบ่งแยกอ านาจ ซึ่งการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยต้องมีการเคลื่อนไหวแกว่งไกวไปซ้าย – ขวา 
คล้ายกับการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อเนื่องมา
จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีการหยุดนิ่งด้วยการบริหารที่เข้มแข็งของรัฐบาลตลอดเวลา
ที่ผ่านมา ดังนั้น ขณะนี้อาจถูกมองว่า การขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้อยู่ในภาวะหยุดนิ่งอยู่กับที่เพียง



๑๔ 
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ด้านเดียวมานานเกินไป ท าให้เกิดแรงผลักดันจากอีกด้านเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างสมดุล และการ
เรียกร้องให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มในสังคม อันน าไปสู่ความขัดแย้งและภาวะโกลาหลในปัจจุบัน 
ดังนั้น หากต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างสมดุลทั้งซ้าย - ขวา จึงควรสร้างความเข้าใจ  
มีความยืดหยุ่น ประนีประนอม เดินร่วมกันไปด้วยแนวทางสันติ 

 ๓. ทางออกของวิกฤติในครั้งนี้ โดยการใช้วิธีแก้วิกฤติเชิงระบบ แสวงหาหนทางแก้ไขวิกฤต ิ
ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ และตามแนวคิดการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะกรรมการ  
คณะหนึ่งขึ้นมาศึกษาไปพร้อมกับ สสร. เช่นเดียวกับการท างานในช่วงการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญควรด าเนินการอย่างจริงจัง มิใช่การพิจารณาเพ่ือซื้อเวลา  
และควรเปิดโอกาสให้คนทั้งชาติร่วมกันแสวงหาจุดร่วมและสร้างสมดุลใหม่ให้สังคมเติบโตในทางปัญญา
แก้ไขปัญหาอย่างสันติ 

 
๑๒. นายชุมพล  จุลใส (พรรคประชาธิปัตย์) เวลา ๑๓.๓๕ – ๑๓.๔๘ นาฬิกา                                                

 
- ปัญหาใหญ่ของประเทศและของโลกในปัจจุบนั คือ การระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ซึ่งรัฐบาล

ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยการใช้กฎหมายพิเศษภายใต้การรับฟังความเห็นของคณะแพทย์ 
ท าให้สามารถคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไปคือ 

 ๑. ท าอย่างไรให้ประชาชนปลอดภัย เพราะขณะนี้ยังมีการระบาดอยู่ทั่วโลก ดังนั้น เห็นว่า 
จะต้องมีการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขณะเดียวกันรัฐบาลต้อง
ประสานงานกับองค์กรต่างประเทศในการค้นคว้า วิจัย เพ่ือเร่งผลิตวัคซีน พร้อมทั้งจัดหาวัคซีนส าหรับ
ประชาชนภายในประเทศ ภายหลังที่มีการผลิตวัคซีนได้แล้ว นอกจากนี้ต้องให้การรักษาพยาบาลฟรี
ส าหรับผู้ที่ถือบัตรทอง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความเสี่ยง 

 ๒. ในด้านเศรษฐกิจ รัฐต้องจัดหาแหล่งงานทั้งในและต่างประเทศให้แก่ผู้ตกงาน จัดอบรม 
และพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตร ทั้ง
เรื่องการท าเกษตรแนวใหม่ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตลาด เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันรัฐ
อาจต้องพิจารณาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติภายใต้มาตรการควบคุมที่เหมาะสม 

- ต่อข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุม มีความเห็นว่า 
 ๑. นายกรัฐมนตรีไม่สมควรต้องลาออก เพราะนายกรัฐมนตรีได้ต าแหน่งโดยชอบธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันระหว่างการบริหารประเทศที่ผ่านมามิได้ปรากฏว่ามีการใช้อ านาจข่มเหง
ประชาชน หรือปล่อยปละเลยให้มีการทุจริต นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สถานการณ์การระบาดของโควิด ๒๐๑๙ 

 ๒. ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาว่าสมควรรับหลักการหรือไม่ ถือว่าได้มีการด าเนินการตามข้อเรียกร้องนี้แล้ว  

 ๓. ไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะพระมหากษัตริย์
เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทย 
 



๑๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๓. นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๑๓.๔๘ – ๑๓.๕๘ นาฬิกา                                                
 
- การประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปราย 

ไม่ไว้วางใจซึ่งไม่มีการลงมติ โดยญัตติมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เชื้อโควิด ๒๐๑๙ จะระบาด  
การขวางขบวนเสด็จ ซึ่งมีเนื้อหาที่ฉ้อฉลไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา และมิได้เสนอปัญหา  
ที่แท้จริงว่าท าไมมีผู้ชุมนุมมาไล่นายก 

- ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เกิดจากนายกรัฐมนตรี
เอง อาทิ ไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการสลาย
การชุมนุมด้วยความรุนแรง 

- การชุมนุมเกิดจากประชาชนไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรี  แต่นายกรัฐมนตรีกลับใช้ความรุนแรง 
ในการสลายการชุมนุม 

- นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินด้วยความผิดพลาด ทั้งด้านเศรษฐกิจที่ล้มเหลว มีการกู้
เงินกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นจ านวนมากแต่เงินไม่ถึงมือประชาชน ราคาข้าวตกต่ า 

- การขอเปิดอภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งนี้ เห็นว่า นายกรัฐมนตรีจงใจอาศัย
สภาเป็นที่หลบภัย เห็นได้จากที่ผ่านมาเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา
บ้านเมือง นายกรัฐมนตรีไม่เคยมาตอบกระทู้ถามแต่ประการใด  

-  การขัดขวางขบวนเสด็จถือ เป็นความบกพร่ องของผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  
และนายกรัฐมนตรีเอง  

- ถ้านายกรัฐมนตรีลาออก การชุมนุมย่อมยุติลง และปัญหาเศรษฐกิจก็จะบรรเทาลงได้เอง 
ในที่สุด 

 
๑๔. นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (พรรคประชาธิปตัย์) เวลา ๑๓.๕๙ – ๑๔.๐๓ นาฬิกา                                                

 
 - ขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามมาตรา ๒๕๖ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และเพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบก่อนที่จะมีการลงมติใด ๆ ประกอบกับที่ผ่านมาแม้สภาผู้แทนราษฎรจะเคยมีมติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
ที่มีนายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน แล้วก็ตาม แต่ เป็นการพิจารณาศึกษาเพ่ือเสนอแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีองค์ประกอบเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวมิได้มีองค์ประกอบจากสมาชิกวุฒิสภา ดังนั้น หากมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันข้างต้น 
ซึ่งมีองค์ประกอบจากสมาชิกวุฒิสภาด้วย จึงน่าจะเป็นประโยชน์ และได้การรับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ยิ่งกว่า  
 - ขณะนี้ประเทศต้องการความสงบ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และปัญหาด้านเศรษฐกิจไดอ้ย่างราบรืน่ ทั้งนี้ จึงอยากขอให้ทุกฝ่ายร่วมมอื
ร่วมใจช่วยให้สังคมอยู่ในความสงบ เพ่ือให้รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ
ต่อไป 



๑๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๕. นางสาวสุทธวรรณ  สบุรรณ ณ อยุธยา (พรรคกา้วไกล) เวลา ๑๔.๐๕  – ๑๔.๑๙ นาฬิกา                                               
 

- ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์  
ที่ผู้ชุมนุมขวางขบวนเสด็จของของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เกิดจากความผิดพลาดของการถวายความปลอดภัยและการจัดเส้นทาง
ขบวนเสด็จ ผ่านเส้นทางที่มีการชุมนุม โดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาดังกล่าว 

- จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสื่อมวลชนต่าง ๆ สามารถบันทึกภาพได้ว่า ต ารวจที่ประจ าบริเวณ  
กลุ่มผู้ชุมนุมมิได้มีการแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมว่าจะมีขบวนเสด็จผ่าน ไม่มีการจัดการพ้ืนที่เพ่ือรองรับ
ขบวนเสด็จ พิจารณาได้จากไม่มีการกันพ้ืนที่และประชาชนยังคงอยู่บนสะพานลอย แม้ว่าจะต้อง  
เป็นการถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุดก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว มีค าถามส าคัญ คือ 

 ๑. เหตุใดต ารวจไม่มีการแจ้งกลุ่มผู้ชุมนุมหรือประชาชนให้รับทราบว่าจะมีขบวนเสด็จผ่าน 
แม้ว่าขบวนเสด็จนั้นต้องได้รับการถวายความปลอดภัยขั้นสูงสุด 

 ๒. มีเส้นทางส ารองหรือไม่ เพราะตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจ าเป็นต้องประเมิน
สถานการณ์ หากไม่ปลอดภัยสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ล่วงหน้า ๒ ชั่วโมง 

- ผลจากความผิดพลาดของรัฐบาลในการจัดเส้นทางขบวนเสด็จและการรักษาความปลอดภัย
ให้กับขบวนเสด็จ ส่งผลให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และด าเนินคดีต่อประชาชน ๓ คน แม้จาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้มีการโยกย้ายต ารวจบางนาย แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือ  
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  

- ขอให้รัฐบาลอย่าบิดเบือนความจริงโดยไม่มีการตรวจสอบ และไม่ประณามผู้ชุมนุมเพ่ือสร้าง
ความแตกแยก ในการนี้ รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาความผิดพลาดของการจัด
เส้นทางของขบวนเสด็จในวันดังกล่าว  

- ยังต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่อย่างสง่างามเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนภายใต้
รัฐธรรมนูญและรัฐบาลไม่ควรใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกในสังคม 

 

๑๖. นายสริิพงศ์  อังคสกลุเกียรติ (พรรคภูมิใจไทย) เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๕ นาฬิกา                                                
 

- ในประเด็นที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาการสืบทอดอ านาจ หากทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกัน
ว่ามีปัญหาเช่นนั้นจริงก็ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

- การชุมนุมของเด็กและเยาวชนเป็นสิทธิและเสรีภาพก็จริง แต่ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย์อาจไม่เหมาะสมและเป็นการต่อสู้กับศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศ เพราะ
สถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นกลาง เป็นที่เคารพ และสามารถเป็นทางออกหรือยุติปัญหาของ
บ้านเมืองได้จริงในอดีตที่ผ่านมา 

- โครงการหลวงต่าง ๆ ที่มีประเด็นว่ารัฐไม่กล้าตัดงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการดังกล่าว หรือมีประเด็นว่าเกิดความคุ้มค่าจริงหรือไม่ นั้น ขอชี้แจงในฐานะที่เคยเป็น
กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีว่า การขอตั้งงบประมาณของกรม
ฝนหลวงได้ด าเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง เพราะกรมฝนหลวงก็เป็นหน่วยงานรัฐเช่นกัน 



๑๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ท้ังนี้ ในการด าเนินการของกรมจะมีการท าฝนเทียมในพ้ืนที่แห้งแล้งเท่านั้น นอกจากนี้งบของกรมฝน
หลวงถือว่าเป็นจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับงบประมาณฝนส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าทั้งหมด  

- ควรเปิดการเจรจากับผู้ชุมนุม และยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชน หยุดปิดกั้นสื่อ ถ้าท าได้ 
เชื่อว่าผู้ชุมนุมจะให้เวลารัฐบาล แต่ปัญหาที่แท้จริงคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่
สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด แต่ต้องไม่แก้ไขในหมวด ๑ และหมวด ๒ เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

- การเปิดการเจรจาต้องหาจุดร่วมของทั้งสองฝ่ายให้ได้ก่อน เช่น ระบบการศึกษา สวัสดิการ 
ของรัฐ การบังคับใช้กฎหมาย กติกาที่ใช้ในการเลือกตั้งควรยุติธรรม เป็นต้น  

 
๑๗. นายเสรี  สุวรรณภานนท์ (สมาชกิวุฒิสภา) เวลา ๑๔.๓๕  – ๑๕.๐๓ นาฬิกา                                               

 
- การเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้อาจไม่สามารถท าให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมได้ แต่เห็นว่า

เป็นแนวทางที่ดี ณ ขณะนี้ อย่างไรก็ดีจากการเสนอญัตติของรัฐบาลทั้ง ๓ ประเด็น มีความเห็น ดังนี้  
 ๑. ประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) ที่สามารถเกิด 

การแพร่กระจายในกลุ่มการชุมนุมได้ง่าย และเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ชุมนุมได้  
นั้น เห็นว่า รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจกับผู้ชุมนุมว่ามาตรการที่ใช้เป็นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด  
และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค แต่มิใช่มาตรการยับยั้งการชุมนุม  
แต่อย่างใด ดังนั้น เรื่องนี้รัฐบาลควรมีการสร้างความเข้าใจต่อผู้ชุมนุม เพราะหากผู้ชุมนุมติดเชื้อแล้ว  
อาจมีการแพร่กระจายไปสู่คนในบ้านและคนรอบข้างได้ 

  อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัวเห็นว่า รัฐบาลได้ด าเนินการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
อย่างดีแล้ว แต่ควรต้องมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วย 

 ๒. ประเด็นการขัดขวางขบวนรถพระที่นั่ง ถือเป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นและผ่านไปแล้ว ดังนั้น  
การด าเนินการใดก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย หากมีการกระท าผิด ผู้กระท าผิดก็ต้องได้รับโทษ อย่างไร
ก็ดี รัฐบาลต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้นอีก เพราะมีการน า
เหตุการณ์กรณีดังกล่าวมาอภิปราย และอาจขยายไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้  

 ๓. ปัญหาที่เกิดขึ้นในญัตติข้อ ๓ เป็นปัญหาเรื่องการเมือง ในกรณีที่มีการชุมนุมเรียกร้อง  
และมีข้อเสนอเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่มีเนื้ อหาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งลักษณะ 
การชุมนุมเรียกร้องเป็นปัญหาในทางการเมืองที่มีการแบ่งฝ่าย โดยมีการรวบรวมคนให้มาอยู่ใน 
ข้างเดียวกัน ดังนั้น การเล่นการเมืองลักษณะดังกล่าวนี้ สมควรจะต้องมีการทบทวนว่าเป็นเรื่องที่เกินไป
หรือไม่ เพราะมีการเล่นการเมืองขยายวงกว้างไปถึงการดึงกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามาเรียกร้องทางการ
เมืองด้วย  

ดังนั้น จึงขอให้มีการสร้างวัฒนธรรมการเมืองด้วยการมีส่วนร่วม และสร้างการเมืองให้เป็น  
เรื่องที่อยู่ในสภา ซึ่งเป็นแนวทางการเมืองที่ควรเป็น แต่หากมีการเล่นการเมืองที่แบ่งฝ่าย โดยมีกลุ่ม
ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังจนเป็นการเมืองที่เกินขอบเขต มีการใช้ถ้อยค าที่รุนแรง และมีการเรียกร้อง  
ในสิ่งที่ไม่สมควร รวมทั้งการขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก และการเสนอขอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์  
หากยิ่งปล่อยให้มีการกระท าทางการเมืองเช่นนี้ก็ยิ่งจะท าให้มีการใช้ค ารุนแรง ขาดความเคา รพ  
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งมองว่าไม่เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารประเทศ และจะน าไปสู่



๑๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปัญหาบ้านเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นเรื่องที่ลุกลามไปเป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยก
ภายในครอบครัว  

- การเล่นการเมืองในยุคนี้อาจมีการกล่าวว่าเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย
ด้วยใจ แต่ตนมองว่าการร่วมชุมนุมกันนั้นต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง ดังนั้น ผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบ  
ซึ่งหากผู้อยู่เบื้องหลังต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการดึงเด็กและเยาวชนมาร่วมเรียกร้องนั้น 
เป็นวิธีที่ถูกต้องหรอืไม ่และหากปล่อยให้เกิดการเรียกรอ้งเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยที่วัฒนธรรมและสงัคม
การเมืองไม่ได้อยู่ในกรอบที่สมควร ประเทศชาติจะเป็นเช่นไร เด็กและเยาวชนจะเกิดการเรียนรูแ้นวทาง
การเมืองที่ควรจะเป็นได้อย่างไร แต่เกิดความเข้าใจว่าการเล่นการเมือง คือ การเมืองวีรบุรุษ 

- แม้รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เป็นไปในแนวทางที่ดี แต่ไม่สามารถอธิบายแก้ไข
ความเข้าใจผิดที่ถูกปลูกฝังในเด็กและเยาวชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การด าเนินงาน
ของรัฐบาล หรือการน าเรื่องเข้าสู่สภา แต่ต้องสร้างความร่วมมือจากโรงเรียน ครูผู้สอน และครอบครัว  
ในการชี้แนะแนวทางให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาและแนวทางการเมืองที่เหมาะสม  

- มขี้อเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนี้  
 ๑. การที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า  รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาอย่างอดทน  

ไม่ใช้ความรุนแรง  
 ๒. การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของรัฐบาลควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและชัดเจน  

ผ่านกลไกองค์กรและงบประมาณที่มีการจัดสรรให้องค์กรของรัฐต่าง ๆ โดยควรมีการประชาสัมพันธ์
ผลงานของรัฐบาลที่ได้ด าเนินไปแล้ว ได้แก่ การแก้ไขปัญหาเรื่องป่าไม้ การประมง รถตู้ รวมทั้ง  
การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  

 ๓. ปัญหาที่มีกลุ่มคนเข้ามาร่วมชุมนุม เกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่มีความเข้าใจถึงการท างาน 
ของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ และเกิดความรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาล  
ดังนั้น จึงควรแก้ไขและสร้างความเข้าใจกลุ่มบุคคลดังกล่าว ดังนี้  

  ๑) ควรสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มรากหญ้าที่รู้สึกว่าได้รับ
ผลกระทบจากการบริหารงานของรัฐบาล  

  ๒) การแก้ไขปัญหาให้เยาวชน ควรเปิดโอกาสให้มีการเรียนฟรี การแก้ไขปัญหาความเป็น  
อยู่เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข หรือการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลได้รับทราบปัญหาและช่วยแก้ปัญหา  รวมทั้งการสร้างงาน  
เพื่อให้ผู้เรียนจบมีความมั่นใจว่าเรียนจบแล้วจะมีงานท า 

ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาล  
 

๑๘. นายจุลพันธ์  อมรววิฒัน์ (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๑๕.๐๓ – ๑๕.๑๕ นาฬิกา                               
 
- ญัตติที่ตั้งขึ้นน ามาซึ่งการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้แสดงถึงความไม่จริงใจในการแก้ไข

ปัญหา เพราะอาจเป็นการกล่าวร้ายผู้ชุมนุมฝ่ายเดียว โดยกลุ่มผู้ชุมนุมไม่มีโอกาสแก้ตัว อี กทั้งเป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการอภิปรายอาจกระทบและขัดต่อข้อบังคับ  
การประชุม 



๑๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ขอเสนอทางออก ดังต่อไปนี้  
 ๑. เสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออก เพราะนายกรัฐมนตรคีือศูนย์กลางของปัญหา จากการเข้ามา

บริหารประเทศด้วยการยึดอ านาจและสืบทอดอ านาจต่อมาอีก ๒ ปี  
 ๒. เดินหน้าความเป็นประชาธิปไตยโดยให้นายกรัฐมนตรีลาออก และให้เลือกนายกรัฐมนตรี

ใหม่ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ โดยขอความร่วมมือสมาขิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพราะหาก ส.ว. เลือก
นายกรัฐมนตรีด้วย ประชาธิปไตยคงไม่เป็นประชาธิปไตย 

 ๓. ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง หลังจากนั้นให้ยุบสภาและเดินหน้าความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นของปวงชน
ชาวไทยอย่างสมบูรณ์ 

 ๔. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ท าให้มีผู้ถูกจับคุมขัง จ านวน ๘ คน หลังจากยกเลิก
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วควรพิจารณาให้มีการปล่อยตัว และตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา
ผู้กระท าผิดจากเหตุการณ์ในวันดังกล่าวด้วย 

 ๕. ต้องยุติพฤติกรรม “ดึงฟ้าต่ า” อย่าพยายามให้สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าใกล้ความขัดแย้ง 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการยุติความขัดแย้ง ขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพ่ือพลิกวิกฤตทิางการเมืองใหเ้ปน็
โอกาส ก่อนที่จะเป็นหายนะแก่ประเทศ  
 
๑๙. นายสรุทิน  พิจารณ์ (พรรคประชาธิปไตยใหม่) เวลา ๑๕.๑๖ – ๑๕.๒๐ นาฬิกา                               

 
- นายกรัฐมนตรีไม่ต้องลาออก เพราะมีปัญหาอื่น ๆ ที่ยังรอการแก้ไข เช่น น้ าแล้งน้ าท่วม 
- พรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่สนับสนุนการปฏิรูปสถาบัน 
- การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ควรพิจารณาเปิดประเทศเพ่ือรับ 

การท่องเที่ยว เพราะประเทศไทยรับมือการระบาดได้ 
- การชุมนุมควรมีการเจรจาจึงจะจบปัญหาได้ 
- รัฐธรรมนูญควรแก้ไขโดยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  

ขอเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนยังไม่ต้องลงถนน 
- ทุกปัญหาควรจบที่สภา 

 
๒๐. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงเวลา ๑๕.๒๑ – ๑๕.๒๒ นาฬิกา                               

 
- ในสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมาปรึกษากันเรื่องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้ความโดยสรุปว่า ในเบื้องต้นทราบว่าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้ รัฐสภาจะพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ทั้ง ๓ วาระ ซึ่งก็จะต้องมีการจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติ 
ว่าจะเห็นชอบหรือไม่ 

- ในสัปดาห์หน้า รัฐบาลจึงจะเตรียมการเสนอพระราชกฤษฎีกาการออกเสียงประชามติ  
เพื่อรับรองกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป 
 



๒๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๑. นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี (พรรคพลังประชารฐั) เวลา ๑๕.๒๗  – ๑๕.๓๕ นาฬิกา                                
 
- ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาการชุมนุมเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีประเด็นที่เกิดข้อ

วิพากษ์วิจารณ์ และอาจน าไปสู่ความขัดแย้งของสังคม คือ การวิพากษ์สถาบันพระมหากษัตริย์  
อย่างไรก็ตาม เห็นว่า หลายประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนั้น สมควรที่รัฐบาลจะรับฟัง เพ่ือน าไปสู่  
ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไปได้  

- ต้องใช้ เวทีของรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกันมิให้กลายเป็น “รัฐล้มเหลว”  
เพราะประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาอีกหลายด้าน ทั้งจากภัยโควิด และปัญหาเศรษฐกิจ  

- ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น นั้น จะต้องถอยกันคนละก้าว ซึ่งฝ่ายรัฐบาลได้เริ่มตอบรับ  
โดยยอมรับฟังข้อเรียกร้องจากผู้ชุมนุมแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ยังต้องน าไปสู่ขั้นต่อไป คือ การเปิดพ้ืนที่ทั้งใน
และนอกสภา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูลและข้อคิดเห็นกับประชาชน โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่
ภายนอกสภา เพ่ือเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาประเทศ แต่ข้อเสนอที่เกิดขึ้นจะต้องมี
เหตุผล และเป็นข้อเสนอที่คนทั่วไปยอมรับได้  

- เพ่ือการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รัฐบาลต้องปรับปรุงการศึกษา เพ่ือให้คนรุ่นใหม่เกิดความ
มั่นใจในอนาคตที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะการพัฒนาของเทคโนโลยี 
รวมทั้งปรับปรุงการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง การพิจารณาถึงประเด็นทางสังคม 
และวัฒนธรรมของไทยที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้คนรุ่นใหม่รับเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปตกผลึก
เป็นแนวความคิดของตนได้ นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีการสื่อสารข้อมูลการท างานของรัฐบาลที่ถูกต้อง 
และป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอม มีการสื่อสารสองทางโดยรับฟังข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน  
ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้ สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง เพื่อให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไปพร้อมกันได้  

- ขอแสดงจุดยืนที่ยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นเสาหลักที่ส าคัญของประเทศ 
 
๒๒. นายจเด็จ  อินสว่าง (สมาชกิวุฒิสภา) เวลา ๑๕.๓๕ – ๑๕.๔๔ นาฬิกา                                

 
- ประเด็นตามญัตติข้อ ๑ ด้วยรัฐบาลมีความห่วงใยต่อกลุ่มผู้ชุมชน เนื่องจากปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ ประกอบกับการชุมนุมของประชาชนจ านวนมากในสถานที่
เดียวกันที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพเป็นเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ขยายของโรค จึงควร  
มีมาตรการในการควบคุมการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุม 

 ทั้งนี้ หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ รอบที่ ๒ จะส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ด าเนินมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีแล้ว 

- รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติก าหนดเรื่องการออกจากต าแหน่งของนายกรัฐมนตรี หากกระท าผิด
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หากแต่ที่ผ่านมาไม่พบว่านายกรัฐมนตรีกระผิดตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญมาตราใด 



๒๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ประเด็นตามญัตติข้อ ๒ กรณีขบวนรถพระที่นั่งผ่านไป ณ จุดใด การท าหน้าที่ของประชาชน 
ที่เหมาะสม คือ การถวายความจงรักภักดี การถวายความปลอดภัย ส่วนการกระท าที่ไม่เหมาะสมจึงไม่
ควรปฏิบัติ  

- ประเด็นตามญัตติข้อ ๓ ที่มีการชุมนุมและปราศรัยในที่สาธารณะ นั้น การอภิปรายควรต้อง
อภิปรายด้วยความปรารถนาดี คิดถึงศักดิ์ศรีความเป็นชาติ ซึ่งประเทศชาติก็เปรียบได้เหมือนบุคคล 
คนหนึ่ง ที่มีความรู้สึกและประเทศชาติก าลังถูกท าร้ายให้เกิดความบอบช้ า ดังนั้น เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล  

- มีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้  
 ๑. การกระท าใด ๆ ควรยึดหลักการตามหลักกฎหมาย หลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ หลักธรรม 

รวมทั้งหลักธรรมชาติ  
 ๒. ควรมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาทางออกรว่มกนัโดยมีองค์ประกอบของสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยร่วม
ประชุม เพ่ือหาทางออกภายใน ๓ วัน ๗ วัน 

 ๓. ร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศชาติโดยไม่ใช้ความรุนแรง ให้ได้เช่นเดียวกับการแก้ไข
ปัญหาภายในบ้าน เพ่ือให้ประเทศชาติไม่กลับมาเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น ามาสู่ปัญหาในปัจจุบัน 

 

๒๓. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงเวลา ๑๕.๕๐ – ๑๕.๕๒ นาฬิกา                               
 

- กรณีนายกรัฐมนตรีลาออก ย่อมจะมีผลท าให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ (๑) แต่อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีก็ยังต้องรักษาการต่อจนคนใหม ่
จะมารับต าแหน่ง 

- นอกจากนี้ ในการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ก็ยังต้องมาร่วมเลือกด้วย 
เพราะยังอยู่ในช่วง ๕ ปี ตามรัฐธรรมนูญ 

- ในข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ   
เครืองาม) ตอบชี้แจง 

 
๒๔. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตอบชีแ้จงเวลา ๑๕.๕๒ – ๑๖.๑๙ นาฬิกา                               

 
- ญัตติขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ รัฐบาลเป็นผู้เสนอญัตติตามมาตรา ๑๖๕  

ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งตามมาตรา ๑๖๕ นั้น จัดเป็นการอภิปรายทั่วไป กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยเรื่องที่รัฐบาลอ้างถึง ๓ ข้อ ในญัตตินั้น ล้วนแต่เป็นที่มาของปัญหาเกี่ยวกับ 
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้ต้องเปิดอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้  

- ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผลมาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ร้ายแรง ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
คือ มีการขัดขวางขบวนเสด็จของกลุ่มผู้ชุมนุม นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการระบาดของโควิด ๒๐๑๙  
และปัญหาต่าง ๆ นานา รวมถึงการขอคืนพ้ืนที่จากผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ด้วย  
ซึ่งก็จ าเป็นต้องกล่าวไว้ในญัตติด้วย  



๒๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- จากการติดตามการชุมนุม รัฐบาลประมวลข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับได้รัฐบาล 
ประมาณ ๖ ข้อ ดังนี้ 

 ๑. ข้อเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ซึ่งในข้อนี้ ก็ได้มีการด าเนินการแล้ว 
   ๒. ข้อเรียกร้องให้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ในข้อนี้ ก็ได้มีการด าเนินการแล้ว
เช่นเดียวกัน 
   ๓. ข้อเรียกร้องให้แกไ้ขรฐัธรรมนูญ ซึ่งบัดนี้ มีร่างรัฐธรรมนูญ ๖ ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาก่อนรับหลักการแล้ว (อย่างไรก็ดี ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอ หรือ ร่างของ iLaw ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่าง) 

 นอกจากนี้  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  ๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรียังได้เชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค และรัฐมนตรีอื่น ๆ มาพูดคุยเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วอีกด้วย  

- จากการมอบหมายฝ่ายกฎหมายพิจารณาจัดท าก าหนดเวลาท่ีพอเป็นไปได้ในกระบวนการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปรากฏแนวทาง ดังนี้ 

 ๑. คาดหมายว่า ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่างรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ (โดยเป็นการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาขิกรัฐสภา จ านวน ๖ ฉบับ โดยไม่ร่วมฉบับที่เสนอโดยประชาชน หรือฉบับ
ของ iLaw แต่หากถ้ารวมการพิจารณาฉบับของ iLaw ด้วย ก็อาจจะเลื่อนไปราวกลางเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 ๒. จากนั้นเมื่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ รับหลักการแล้ว รัฐสภาจะมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณา (แต่จะเป็นคณะกรรมาธิการเต็มสภาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา  
ของรัฐสภา) 

 ๓. เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จะต้องรอการพิจารณาไว้ ๑๕ วัน ตามมาตรา 
๒๕๖ จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาในวาระที่ ๓ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และหากผ่านความเห็นชอบ
ของรัฐสภา ก็น าร่างรัฐธรรมนูญไปผ่านการท าประชามติเพ่ือรับฟังเสียงของประชาชน ซึ่งในขณะนี้
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาตรวจร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า 

 ๔. หากรัฐธรรมนูญที่ผ่านการท าประชามติมีบทบัญญัติให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ ก็ต้อง
ด าเนินการในกระบวนการดังกล่าวต่อไป  

- ในข้อที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เห็นว่า หากนายกรัฐมนตรีลาออก ผลที่ตามมา คือ 
ต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ ซึ่งต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อที่ได้จากการเลือกตั้งเมื่อปี ๒๕๖๒ 
และในการเลือกต้องได้เสียงจากสมาชิกรัฐสภาจ านวนที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา 
ซึ่งพิจารณาจากจ านวนสมาชิกรัฐสภาในขณะนี้  จะเท่ากับ ๓๖๖ เสียง ไม่ว่าสมาชิกวุฒิสภา  
จะออกเสียงหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ดี การที่นายกรัฐมนตรีจะลาออกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรีเอง 
   
 
 



๒๓ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๕. นางสาวนภาพร  เพ็ชรจินดา (พรรคเสรรีวมไทย) เวลา ๑๖.๒๓ – ๑๖.๒๗ นาฬิกา                                
 
- เหตุใดจึงต้องมีการท าประชามติก่อนมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการฉีก

รัฐธรรมนูญและยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็มิได้มีการท าประชามติแต่ประการใด  
- เหตุที่ต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมาจากปัญหาที่มีนายกรัฐมนตรี

เป็นต้นเหตุ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศผิดพลาด จึงสร้างความโกรธแค้นให้แก่ประชาชน 
และสร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไปด้วยในที่สุด  

- ทางแก้ปัญหาที่สามารถท าได้ทันทีในตอนนี้ คือ สร้างความมั่นใจและสร้างความชอบธรรม
ให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ท า
รัฐประหารจะต้องถูกถอดถอนออกทั้งหมด เพ่ือให้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม   

-  จะต้องรับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญที่ เสนอโดยประชาชนโดยทันที  และต้องงด 
การด าเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในครั้งนี้ทั้งหมด ไม่ควรใช้มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการชุมนุม 
แต่ควรใช้วิธีการในทางรัฐศาสตร์  

- พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา จะต้องลาออกจากต าแหนง่นายกรัฐมนตรใีนทันที โดยถือว่าเปน็
การเสียสละให้กับชาติบ้านเมือง เสมือนทหารที่เสียสละชีวิตให้กับประเทศชาติ  

 
๒๖. นางกรณิศ  งามสุคนธร์ัตนา (พรรคพลังประชารฐั) เวลา ๑๖.๒๗ – ๑๖.๓๖ นาฬิกา                              

 
- จากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมท้ัง ๓ ข้อ มีความเห็น ดังนี้  
 ๑. ต่อข้อเรียกร้องที่ ๑ เห็นว่า นายกรัฐมนตรีได้รับการเลือกอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  
 ๒. ต่อข้อเรียกร้องที่ ๒ เห็นว่า การแก้รัฐธรรมนูญ เป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องใช้เวลา  

และการยุบสภายังเป็นข้อสงสัยว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้จริงหรือไม่ 
 ๓. ต่อข้อเรียกร้องที่ ๓ เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ท าความผิดอย่างไร สร้างความเดือด

ร้องต่อประชาชนหรือไม่ ซึ่งประเด็นการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการท าร้ายจิตใจผู้ที่ศรัทธา
สถาบันพระมหากษัตริย์ และอาจส่งผลให้เกิดการต่อต้านจากบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ม็อบชนม็อบ และเกิด
สงครามกลางเมืองได้ในอนาคต 

- มีข้อเสนอเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ดังนี้  
 ๑. รัฐบาลควรปรับปรุงรูปแบบการสื่อสาร โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เข้าใจง่าย หรือใช้กราฟิก 

และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวเข้ามามีส่วนในการช่วยงาน
ราชการ 

 ๒. รัฐบาลต้องเปิดการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทุกช่วงอายุ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
สู่ทางออกของประเทศอย่างแท้จริง 
 
 
 
 



๒๔ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๗. นายเรวตั  วิศรตุเวช (พรรคเสรีรวมไทย) เวลา ๑๖.๓๗ – ๑๖.๔๔ นาฬิกา                                
 

- ตามที่รัฐบาลชี้แจงว่า การชุมนุมจะเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ เห็นว่า 
รัฐบาลได้ใช้ปัญหาดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการจัดการผู้ชุมนุมทางการเมือง ทั้งที่ ยังไม่พบข้อมูลว่า 
การชุมนุมดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโควิดแต่ประการใด ดังนั้น จึงไม่สมควรน าเรื่องนี้  
มาเป็นข้ออ้าง อีกทั้ง การจัดการกับปัญหาเชื้อโควดิในปจัจุบันกไ็ม่จ าเปน็ตอ้งประกาศใช้พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่อย่างใด  

- การชุมนุมในครั้งนี้ ถือเป็นการชุมนุมโดยสันติ มีความพยายามในการป้องกันอันตราย  
ที่จะเกิดขึ้นจากการชุมนุมและจากเจ้าหน้าที่ ถือว่าเป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่ในประเทศไทย ที่แสดงให้
เห็นถึงการบริหารจัดการการชุมนุมที่ดี มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้อย่างดี มี การน าเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ มาใช้ในการรวมตัวและแสดงความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นคนรุ่นใหม่นั้นมีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ และได้ตกผลึกทางความคิดเป็นของตนเอง  
ซึ่งข้อเรียกร้องข้อแรกของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่ง   

- การสลายการชุมนุมในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ซึ่งเป็นการชุมนุมโดยสงบ รัฐบาลได้ใช้วิธีการฉีดน้ า
แรงดันสูง และมีการผสมสารเคมีในน้ าดังกล่าวเพ่ือสลายการชุมนุม ซึ่งเป็นการด าเนินการที่มิได้เป็นไป
ตามหลักสากล นอกจากนี้ เมื่อได้ประสานขอข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่รัฐบาลใช้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฐมพยาบาลให้กับผู้ชุมนุม ก็ยังมิได้รับข้อมูลใด ๆ จากรัฐบาลแต่อย่างใด  

- จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นว่า นายกรัฐมนตรีสมควรลาออกจากต าแหน่ง จึงจะสามารถยุติ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ได้ 
 
๒๘. นายนริศ  ข านุรกัษ์ (พรรคประชาธิปตัย)์ เวลา ๑๖.๔๔  – ๑๖.๔๘ นาฬิกา                               

 
- รัฐสภาเท่านั้นเป็นทางออกในการแก้ไขปญัหาบ้านเมือง จึงควรใช้รัฐสภาเป็นแนวทางในการหา

ทางออกของบ้านเมือง 
- ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเลือกตั้งใหม่ ขอให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดจาก

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องไม่แก้ไขหมวด ๑ และหมวด ๒ เพราะสถาบันไม่เคยเป็นปัญหา

ของบ้านเมือง ควรมีอยู่คู่กับบ้านเมืองต่อไป 
- ควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการหรือคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางยุติปัญหาและหาทางออกให้

บ้านเมือง ที่ประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวแทนผู้ชุมนุม 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๙. นายอนุศักดิ์  คงมาลยั (สมาชกิวุฒสิภา) เวลา ๑๖.๔๙  – ๑๖.๕๙ นาฬิกา                               
 
- ได้มีโอกาสศึกษาเอกสารประกอบการขอเปิดอภิปราย ตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญ  

ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รายละเอียดได้น่าสนใจมาก หากพ่ีน้องประชาชนได้มีโอกาสอ่านสาระที่มาที่ไป 
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลที่ขอเปิดอภิปราย ข้อมูลประกอบการพิจาณา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุม หลักสากลในเรื่องการชุมนุมสาธารณะ  
แนวปฏิบัติ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ตนได้รับค าสั่งสอนจากพระอาจารย์ ว่าให้ใช้ปัญญาในการแผ่เมตตาให้กันและกัน และฟังเสียง
คนที่ไม่ได้ออกเสียงด้วย ดังนั้น ต้องกระจายเสียงออกไปจากรัฐสภาให้ประชาชนได้รู้ว่า ผู้แทน 
ปวงชนชาวไทยคิดเห็นอย่างไร เสนออย่างไร สร้างสรรค์ประเทศอย่างไร  

- สถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ ที่ยังเป็นเป็นเหตุให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการอ้างว่า 
การชุมนุมอาจเป็นสาเหตุและเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาด เพราะประชาชนจะขาความระมัดระวัง 
อาจส่งผลการระบาดของโรค 

- หลังสถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ ในช่วงเดือน เมษายน -  พฤษภาคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เป็นผู้ที่ประสบปัญหามาก บุคคลเหล่านี้จึงเป็นเสียงหนึ่งที่ต้องการให้แก้ปัญหา ในประเด็นทางสังคม
เศรษฐกิจ ซึ่งหากสถานการณ์ในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่างชาติก็จะเดินทางเข้ามา
ในไทยมากขึ้น  

- ประเด็นโต้แย้งครั้งนี้ มีด้านหนึ่งที่มองว่ารัฐบาลสร้างสถานการณ์และประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน เป็นการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองเพ่ือปกป้องตนเอง และมีคนเชื่อว่ารัฐบาลกระท า  
เช่นนั้นจริง  

- จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ พิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้น า 
ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่  

- นายกรัฐมนตรีและท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางที่รัฐบาลวิเคราะห์
และปฏิบัติอย่างรอบคอบตามแนวทางของกฎหมาย ซึ่งน่าจะชัดเจนมากพอที่ไม่ควรจะมีผู้กระแทก
แดกดันว่านายกรัฐมนตรีควรลาออกไปในเวลานี้  

- เหตุใดจึงไม่มาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ โดยเฉพาะการติดตามการปฏิรูปประเทศ  
และยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องพวกนี้ต่างหากที่เป็นปัญหาที่รอคอยการแก้ไข ยังไม่รวมภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
อีก แต่เรากลับใช้เวทีทางการเมืองท าลายกัน  

- ในช่วงหนึ่งรัฐสภา สามารถปฏิบัติภารกิจไปได้โดยความร่วมมือของวุฒิสภา ในช่วงนั้นสมาชิก
วุฒิสภาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เหตุใดเราจึงไม่ใช้ประเด็นสร้างสรรค์มาแก้ไขปัญหา 

- สุดท้ายนี้ ขอสรุปว่า เราควร ตั้งสติ ใช้ปัญญา แผ่เมตตาให้กัน ใช้หูฟัง ตั้งสติ ประกอบกับฟัง
เสียงประชาชนต่างจังหวัดด้วย 
 
 
 
 



๒๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓๐. พันต ารวจเอกทวี  สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) เวลา ๑๖.๕๙ – ๑๗.๒๑ นาฬิกา                               
 
- ปัญหาที่ตนเป็นห่วง คือ ปัญหาทางความคิด โดยเฉพาะความคิดของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อคิด

แล้วก็ออกมาเป็นค าพูด เช่น ค าพูดบางค าที่กล่าวไปถึงผู้ชุมนุม ท านองว่า “คนเราตายได้ทุกเมื่อ อย่าท้า
ทายกับพญามัจจุราช” เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม  

- องค์ประกอบของสมาชิกรัฐสภา ในส่วนที่มาจากการแต่งตั้ง แน่นอนว่าคนหนุ่มสาวไม่มีทางได้
เข้ามาจากการแต่งตั้ง แต่ล้วนมาจากอดีตข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ นี่เป็นผลมาจากปัญหาทางความคิด
ทั้งนั้น คือ คิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่น จึงมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้น ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

- ตนเห็นว่านายกรัฐมนตรีคิดว่าผู้ชุมนุมเป็นศัตรูของนายกรัฐมนตรี ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มี 
การสลายการชุมนุม นี่เป็นปัญหาทางความคิดที่ส าคัญ ทั้งที่การชุมนุมเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  
และศาลรัฐธรรมนูญก็เคยรับรองไว้แล้ว  

- ตอนนี้ประชาชนเกิดความไม่ เชื่อมั่น ทั้งต่อตัวนายกรัฐมนตรีและต่อรัฐบา ล ดังนั้น  
การที่ประชาชนออกมาส่งเสียง รัฐบาลต้องรับฟัง การกระท าของรัฐบาลที่ด้อยค่าผู้ชุมนุมว่ามีผู้อยู่
เบื้องหลัง ยิ่งจะท าให้เกิดปัญหา ตนเห็นว่าไม่มีใครสามารถจูงใครได้แล้วในสมัยนี้ 
 
๓๑. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงเวลา ๑๗.๒๑ – ๑๗.๒๔ นาฬิกา 

 
- กรณีการตอบว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ใช่การขู่ แต่เป็นการยกค าตามศาสนาเพื่อให้ใช้

ในการเตือนสติผู้คนและเตือนตนเองด้วยเช่นกัน 
- กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องพิจารณาตามข้อกฎหมาย 
- ในการสลายการชุมนุม นั้น เนื่องจากแหล่งข่าวได้รายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

จึงจ าเป็นต้องป้องปรามตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลมีความ
พยายามบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังแล้ว 

- ประเด็นที่ว่ารัฐบาลไม่ดูแลประชาชน การศึกษาไม่พัฒนา เห็นว่ายังไม่ใช่ประเด็นที่ต้อง
พิจารณาในวันนี้ 
 
๓๒. นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๑๗.๒๕  – ๑๗.๒๙ นาฬิกา                                                               

 
- ภาคใต้มีการรวมตัวพ่ีน้องประชาชน และเกิดปรากฎการณ์ปกป้องสถาบันไปทั่วภาคใต้ ทั้งยังมี

การแสดงความจงรักภักดีของพี่น้องมุสลิมจ านวนมาก 
- การรวมพลังท าให้รู้ว่าคนใต้รักในหลวงไม่แพ้ในพ้ืนที่ใดๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๙ และเจ้าฟ้า 

ทุกพระองค์ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก แม้แต่ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อันตราย ท่านก็ไม่เคย
ทอดทิ้งประชาชน ไม่มีพื้นที่ตารางนิ้วใดที่ใดที่รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระราชินี ไม่เสด็จไป 

- การชุมนุมของเยาวชนที่มีกล่าวอาฆาตมาดร้ายในหลวงและราชินี ถือเป็นการสร้างแผลลึก
ให้แก่คนไทย  

- พ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เคยมีเหตุการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๒๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 - ขอเป็นก าลังใจให้นายกที่จะพูดคุยกับลูกหลาน ไม่ให้ชุมนุมใช้ถ้อยค ารุนแรง ผู้ชุมนุมควรคิด
หาทางออกให้ประเทศโดยไม่ใช้ค ารุนแรง  

 - ผู้อยู่เบื้องหลังไม่ควรให้ลูกหลานออกหน้าและพังบ้านของตัวเอง 
 
๓๓. นายเอกภพ  เพียรพิเศษ  (พรรคก้าวไกล) เวลา ๑๗.๒๙ – ๑๗.๔๔ นาฬิกา                                                              

 
- การชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสิทธิที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถือเป็นการชุมนุมโดยสันติและเป็นไปโดยปกติ มีการปราศรัยในหลายประเด็น 
ทั้งประเด็นเรื่องเพศ ประเด็นรัฐสวัสดิการ หรือประเด็นเรื่องอนาคตที่เด็กอยากเห็น แต่ การชุมนุมครั้ง
ดังกล่าวถูกท าให้ไม่เป็นปกติ เนื่องจากเรื่องที่มีการเรียกร้องในการชุมนุมเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ต้องการฟัง  

- จากญัตติที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาครั้งนี้ มองว่าเป็นการกล่าวหาผู้ชุมนุม โดยเป็นการใช้  
ความถูกต้องของอ านาจรัฐมาท าร้ายลูกหลานของตนเองในการด าเนินการสลายการชุมนุม   

- ญัตติที่รัฐบาลกล่าวอ้างถึงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
นั้น มีความเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้เรื่องโรคดังกล่าวเลย แต่กลับฉวยโอกาสเอาเรื่องโรค  
มาเป็นข้ออ้าง ที่กล่าวเช่นนั้น เนื่องจากการจัดการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่ใช่เรื่อง 
ที่จะยึดติดและภูมิใจกับจ านวนยอดผู้ติดเชื้อที่เป็นศูนย์ แต่ควรต้องคิดถึงเรื่องของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเมื่อสามารถควบคุมโรคได้แล้วด้วย และจากการชุมนุมดังกล่าวมีมา 
อย่างต่อเนื่อง ๔ เดือน โดยไม่พบยอดผู้ติดเชื้อเลย 

- การสลายการชุมนุมของรัฐบาลที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มิได้เป็นไปตามหลักการ
สากล เนื่องจากรัฐบาลใช้วิธีการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ าที่มีแรงดันสูง และน้ าที่ใช้เมื่อกระทบผิว
ของผู้ชุมนุมแล้วมีอาการแสบ คัน คล้ายถูกแก๊สน้ าตา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ   

- การสลายการชุมนุมที่กล่าวอ้างว่าด าเนินการตามหลักสากลนั้น เมื่อพิจารณาตามเอกสาร 
ขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อแนะน าการใช้ก าลังเพ่ือสลายการชุมนุม ซึ่งเป็นข้อแนะน า  
ปี ๒๕๖๓ นั้น ก าหนดให้น ามาใช้เมื่อมีความจ าเป็น ได้สัดส่วนกับความรุนแรง และต้องพิสูจน์ได้ว่า
มาตรการอ่อนใช้ไม่ได้ผล และยังมีเงื่อนไขในประการอื่น ๆ อาทิ ต้องด าเนินการภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ ต้องระวังกลุ่มเปราะบาง กรณีใช้น้ าในการสลายฝูงชนมิให้ฉีดในระยะประชิด ต้องเลือกใช้
วิธีการสลายการชุมนุมโดยสันติวิธีก่อน ต้องค านึงถึงผลกระทบกับคนที่ผ่านไปมา เป็นต้น  

 ทั้งนี้ การใช้น้ าสลายการชุมนุมโดยทั่วไปจะใช้ต่อเมื่อเกิดการจลาจล ทั้งยังมีข้อมูลว่าการใช้ 
น้ าสลายการชุมนุมก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ชุมนุมในหลายประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ตุรกี ยูเครน 
เกาหลีใต้ และเยอรมนี 

- จากล าดับเวลาการสลายการชุมนุม วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่เป็นการชุมนุมโดยปกติ  
แต่มีการฉีดน้ าสลายผู้ชุมนุม ซึ่งมีข้อมูลว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑ คน และมีเด็กที่อยู่กับผู้ปกครอง 
โดนน้ าด้วย ซึ่งความผิดพลาดในการใช้น้ าในการชุมนุมและมีเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนั้น  
จึงเป็นการผิดหลักสากล 

- การใช้สารเคมีผสมในน้ าต้องมีการแจ้งโดยเปิดเผยว่าสารที่ใช้เป็นสารประเภทใด เพ่ือให้
สามารถท าการรักษาได้ ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในน้ าดังกล่าว ซึ่งการไม่



๒๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

แจ้งชื่อสารเคมีที่ใช้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแก๊สน้ าตาหรือสารใด อาจถูกมองว่าเป็นการใช้อาวุธเคมีในการสลาย
การชุมนุม ดังนั้น จึงขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าว 

- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสลายการชุมนุม ได้ปฏิบัติโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่  
มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการดูแลรักษาผู้ที่โดนน้ าหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งได้ค านึงถึงสัดส่วนของการ
ใชก้ าลังในการสลายการชุมนุมหรือไม่    

- แม้เจ้าหน้าที่จะอ้างว่าได้กระท าตามหน้าที่ แต่การเชื่อฟังค าสั่งที่ผิด ผู้ปฏิบัติงานก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงความผิดนั้นได้ ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีความอึดอัดกับการปฏิบัติงานดังกล่าว  
ออกมาแสดงตนและอยู่ข้างประชาชน 

- การชุมนุมเป็นไปโดยปกติและสงบตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ การใช้ความรุนแรงสลาย 
การชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลควรต้องมีผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็คือ รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ที่ต้อง
รับผิดชอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ค าว่ารักชาติมีค่ามากกว่าต าแหน่งที่มี” 
 
๓๔. นายณัฏฐ์ชนน  ศรกี่อเกื้อ  (พรรคภูมิใจไทย) เวลา ๑๗.๔๕  – ๑๗.๕๗ นาฬิกา                                                             

 
- สามสถาบันหลักของไทยก าลังถูกฝ่ายต่าง ๆ เข้าแทรกแซง เห็นได้จาก ในส่วนฝ่ายบริหาร  

คณะรัฐมนตรีถูกเรียกร้องให้ลาออก ฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิกวุฒิสภาถูกเรียกร้องให้ลาออก รวมถึงฝ่าย
ตุลาการที่เกิดปัญหาความไม่เชื่อมั่นจากประชาชน 

- การชุมนุมเกิดจากความแตกแยกทางความคิดของคนที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ส าหรับ 
ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตนมีความเห็นต่อข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม ดังนี้             

 ๑. ข้อเรียกร้องที่ ๑ ที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เห็นว่า เป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรี 
 ๒. ข้อเรียกร้องที่ ๒ เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะด าเนินการ 
 ๓. ข้อเรียกร้องที่ ๓ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งการปฏิรูปตามข้อเรียกร้องยังไม่มี 

ความชัดเจน คือ ปฏิรูปแบบไหน ปฏิรูปโดยใคร ปฏิรูปเพื่อใคร ดังนั้น ไม่ควรน าสถาบันพระมหากษัตรยิ์
มาสร้างความแตกแยกของคนไทย 

- จากการเปิดการประชุมสมัยวิสามัญครั้งนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขวิกฤติ
ทางการเมืองเพราะปัญหาของประเทศยังมีอีกหลายข้อ คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพจากโรค 
โควิด ๒๐๑๙ ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาปากท้องที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เพราะเป็นชีวิตของคนไทย แต่ยังไม่เคยมีการเปิดการประชุมสภาเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องที่กล่าวมา 

- อย่างไรก็ตาม การเปิดสภาสมัยวิสามัญเพ่ือปรึกษาหารือในการแก้ปัญหา ต้องไม่ใช่การใส่ร้าย 
หรือเรียกร้องให้ลาออก จึงขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเป็นเรื่อง
ของการหารือต่อที่ประชุมรัฐสภา และอยากให้ทุกคนรวมทั้งผู้ชุมนุมด าเนินการตามกฎหมาย และหวังวา่
จะเกิดความสามัคคีในปวงชนชาวไทยในที่สุด 

 
 
 

 



๒๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓๕. นายค านูณ  สิทธิสมาน (สมาชกิวุฒิสภา) เวลา ๑๗.๔๕  – ๑๗.๕๗ นาฬิกา                                                               
 
- การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๖๕ ในครั้งนี้เห็นว่ามีการอภิปรายเพ่ือแก้ปัญหาที่มี 

ความคืบหน้าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นมา 
- หลังจากแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งมีหัวข้อว่า

“ถอยคนละก้าว” จากวันนี้จนถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันนี้  รัฐบาลได้ถอยแล้วอย่างน้อย ๒ ก้าว  
โดยก้าวที่หนึ่ง คือ ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และก้าวที่สอง คือ  การขอเปิดประชุมสมัย
วิสามัญ  

- นอกจากนี้ ยังมีก้าวที่สาม คือ การประกาศท่าทีอย่างชัดเจนที่สุด โดยนายกรัฐมนตรีและรอง
นายกฯ วิษณุ ประกอบการชี้แจงของประธานรัฐสภา ในการสนับสนุนให้มีการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ โดย
รัฐบาลพร้อมที่จะมีการถามพ่ีน้องประชาชนโดนตรง โดยจัดให้มีลงการประชามติ อาจเป็น ๑ ค าถาม 
หรือมากกว่านั้น แต่ในขณะนี้มีประเด็นปัญหาว่าค าถามส าหรับการออกเสียงประชามติจะต้องมีลักษณะ
อย่างไรให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๖ ที่มีข้อจ ากัดในค าถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของบุคคล 

- รองนายกฯ วิษณุ กล่าวว่า หากมีกลไกหรือกรรมวิธีในการตั้งค าถามประชามติ ที่จะแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้ รัฐบาลก็ยินดีพิจารณา ดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นใหม่ที่สมาชิกรัฐสภาจะให้ค า
ปรึกษาหารือในวันนี้ 

- ขอย้อนไปสนับสนุน แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในการกล่าวต่อ
พ่ีน้องประชาชนว่า “เชื่อว่าประเทศจะมีทางออก” จากการติดตามพบว่าแถลงการณ์ดังกล่าวมีคีย์เวิร์ด  
๔ ประการ คือ 

 ๑. ปฏิเสธวิธีการสุดขั้วจากทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะหากฝ่ายใดชนะในตอนนี้ ความชนะนั้นก็ไม่ยั่งยืน  
 ๒. หน้าที่ของผู้น า คือ การรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มใน

สังคม เนื่องจากความต้องการในขณะนี้มาจากหลายกลุ่ม ต้องค านึงว่าผู้ที่ไม่ได้ออกมาชุมนุมก็ไม่ใช่ว่าไม่
มีความต้องการ 

 ๓. นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา การพูดคุยผ่านรัฐสภาเป็นวิธีเดียว 
ท่ีจะหาทางออก 

 ๔. รัฐบาลถอยแล้ว ขอให้ผู้ชุมนุมถอยด้วย 
- ตนขอสนับสนุนทั้ง ๔ ประการดังกล่าว และขอสรุปเป็นค าสั้นๆ ว่า “๒ ปฏิเสธ – ๓ ไม่ – ๑ 

ต้อง” โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
 “๒ ปฏิเสธ” คือ ปฏิเสธความรุนแรง และปฏิเสธแนวคิดสองขั้ว 
 “๓ ไม่” คือ ไม่เหมารวมว่าคนเห็นต่างเป็นฝ่ายตรงข้าม ไม่บีบบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเอง 

ไม่บีบให้คนที่มีความเห็นต่างไปอยู่สุดปลายขั้ว สังคมจะเดินหน้าไปได้ ไม่ ใช่ด้วยการเดินไปสุดปลายขั้ว
สองฟาก ต้องค านึงถึงคนที่อยู่ระหว่างทางนี้ด้วย อาจมีคนเห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยบางส่วน ต้อง
ยอมรัยความแตกต่างหลากหลาย ยอมรับพ้ืนที่ยืนของทุกฝ่าย 

“๑ ต้อง” คือ ต้องแก้ไขปัญหาผ่านกลไกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ รัฐสภาเป็นเวทีเปิดโอกาสให้มี
กลไกการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ สิ่งใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ เป็นกลไกทางรัฐสภาทั้งหมด ทั้งการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ การลาออก การยุบสภา หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การลงประชามติ ซึ่งเป็นวิธีการ
อันหลากหลายที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะร่วมมือกัน  



๓๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- เห็นว่าการอภิปรายในวันนี้อาจพบทางแก้ปัญหา โดยประธานรัฐสภาอาจใช้อ านาจ  
ตามที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ ๕ (๖) ก าหนดให้ประธานรัฐสภาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ได้ 

- ดังนั้น นอกเหนือจากการการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งเป็นเวทีใหญ่นี้ อาจใช้กลไกการตั้ง
คณะกรรมการ เป็นเวทีเล็กให้แต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกัน หาทางแก้ไขปัญหา 

- ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมี ๒ มิติ คือ ๑. ความแตกต่างทางการเมืองตลอดเวลา ๑๕ ปี และ ๒. 
แนวคิดทางการเมืองคนไทยของคน ๒ รุ่น ที่แตกต่างกัน 

- เมื่อเกิดวิกฤตในบ้านเมือง รัฐบาลก็ชอบที่จะมาขอปรึกษาสภา ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทย ตามมาตรา ๑๖๕ แต่หากกลไกดังกล่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
มาตรา ๑๖๖ ซึ่งเป็นบทบัญญตัิตอ่เนือ่งจากมาตรา ๑๖๕ คือ เมื่อปรึกษาหารือในสภาแล้ว อาจถามไปยงั
ประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งปี ๒๕๕๙ ที่มีการท าประชามติ ๒ ค าถาม อย่างไรก็ดี 
เห็นว่าการท าประชามติในครั้งนี้อาจมีมากกว่า ๒ ค าถามก็ได้ 

- ส าหรับกลไกในการตั้งค าถามมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๖ ท่านเฉลิมชัย เครืองาม 
สมาชิกวุฒิสภา จะได้น าเสนอต่อไป 

- สุดท้ายนี้ การถอยคนละก้าวเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ตามภาษิตจีนว่า “ถอยหนึ่งก้าว ทะเลกว้างฟ้าใส 
ทนอีกหน่อยพายุจะเงียบสงบ” ขอให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ยึดถือแนวทางนี้เพื่อให้ประเทศไทย
ก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่ยากล าบากได้ 
 
๓๖. นายสมคดิ  เชือ้คง (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๘.๑๓ – ๑๘.๒๔ นาฬิกา                                                              

 
- การเปิดการประชุมวิสามัญวันนี้ เป็นเรื่องที่ถ้าไฟไม่ลนก้น รัฐบาลก็ไม่เสนอญัตติ 
- ปัญหาเรื่องเชื้อโควิด ๒๐๑๘ จริง ๆ แล้วไม่ควรใส่มาเป็นเหตุแห่งการเสนอญัตติของเปิด

ประชุมวิสามัญ 
- ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม เป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ ซึ่งรัฐบาลต้องรับ

ฟัง ตนเห็นว่าทุกอย่างจะจบด้วยการฟังและพูดคุยกัน 
- บางคนบอกว่านายกรัฐมนตรีผิดอะไร ผู้ชุมนุมถึงมาเรียกร้องให้ลาออก ตนเห็นว่า แม้ไม่

กล่าวถึงเรื่องในอดีต ที่เห็นชัดเจนวันนี้ ก็บอกได้แล้วว่า สินค้าเกษตรก็มีปัญหา รัฐบาลก็ยังบกพร่องมาก 
ชาวนาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารของรัฐบาลนี้ ตั้งแต่รัฐบาลนี้มาบริหาร มีเพียงคน
บางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์  

- คนที่ออกมาชุมนุมไม่พอใจนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่แค่ปัญหาปัจจุบันเท่านั้น แต่ไม่พอใจตั้งแต่การ
เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องในอดีตแล้ว 

- การลาออก ไม่ต้องไปคิดว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน เพราะมันมีทางออกอยู่แล้ว  
- ผู้ชุมนุมมองว่านายกรัฐมนตรีเป็นปัญหาของประเทศ ดังนั้น ถ้านายกรัฐมนตรีลาออก  

ก็คลี่คลายปัญหาได้ 
- ผู้ชุมนุมไม่ได้คุยยาก ถ้ามองเขาอย่างเมตตา คุยได้แน่นอน ซึ่งต้องใช้ความจริงใจและความ

เข้าใจด้วย 
 



๓๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓๗. ศาสตราจารยโ์กวิทย์  พวงงาม (พรรคพลังท้องถิ่นไทย) เวลา ๑๘.๒๔  – ๑๘.๓๑ นาฬิกา                                                              
 

- สนับสนุนและเห็นด้วยกับการใช้เวทีรัฐสภาเพ่ือหาทางออกร่วมกันในเรื่องตามญัตติ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

- ตามข้อเรียกร้องที่กล่าวอ้างในญัตติ ซึ่งประกอบด้วย การขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ    
การขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก และการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้สภาต้องมาหาทาง
ออกร่วมกัน   

- การหาทางออกในการชุมนุม ซึ่งเชื่อว่าการชุมนุมเป็นเรื่องที่เกิดจากความเห็นต่างทางความคดิ 
และเกิดปรากฎการณ์ความเห็นต่างในหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน หรือกลุ่มที่แสดงความจงรักภักดี 
หากมีการขยายออกไปหลายกลุ่มก็จะส่งผลเสียต่อประเทศชาติ 

- มีข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
 ๑. ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน เปิดเวทีให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น โดยอาจมีกลไกกลาง 

ที่มีองค์ประกอบด้วย รัฐสภา ศาล รัฐบาล แล้วเชิญทุกกลุ่มเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน 
 ๒. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เห็นตรงกันว่าต้องมีการแก้ไข แต่จะด าเนินการอย่างไร  

ให้รัฐธรรมนูญที่แก้ไขแล้วเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งต้องดูข้อมูลจากคณะกรรมาธิการร่วมกัน  
ของรัฐสภาในการศึกษาล่วงหน้านั้นว่ามีข้อเสนอหรือผลการพิจารณาศึกษาอย่างไร แล้วควรต้องมีการ
เจรจาระหว่างสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐบาล เพ่ือตกลงหาทางแก้ไขปัญหา ที่สามารถเดินไป  
ในแนวทางเดียวกันที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
 
๓๘. นายจิรวัฒน์  อรณัยกานนท์ (พรรคก้าวไกล) เวลา ๑๘.๔๓ – ๑๘.๔๖ นาฬิกา                                                              

 
- ถ้อยค าของรัฐบาลหลายกรณีมีลักษณะให้ร้ายผู้ชุมนุม ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเรียกร้อง 

ที่ต้องการให้ถอยคนละก้าว และมีลักษณะที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น  
- เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก แต่แม้จะมีการลาออก  

และมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ตาม ก็อาจมีการเลือกพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา มาเป็น
นายกรัฐมนตรีเช่นเดิม ดังนั้น สมควรที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็ว ซึ่งประเด็นการด าเนินการให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏในค าแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงต่อรัฐสภาในวันเข้า
รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา ๒๕๖ และยังเป็นประเด็นที่พรรครัฐบาลใช้ 
ในการหาเสียงด้วย ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ยังมิได้มีการด าเนินการแต่อย่างใด 

- ตามที่รัฐบาลแจ้งว่าจะมีการเสนอกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงลงประชามติต่อรัฐสภา  
เพ่ือพิจารณา นั้น เห็นว่า เนื่องจากได้จัดท าร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว และกฎหมายดังกล่าว  
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป จึงสมควรด าเนินการควบคู่ไปได้โดยเร็ว  

- ที่มา เนื้อหา และกระบวนการได้มาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความไม่ชอบ จึงจ าเป็น  
ที่จะต้องจัดท ารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ อย่างไรก็ดี การท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องอยู่ภายใต้บรรยากาศ 
ที่ดี และมิได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดิม ดังนั้น ในปัจจุบันที่ยัง  
เป็นรัฐบาลภายใต้ร่มเงาของ คสช. จึงยากที่จะมีการจัดตั้งสภาร่างรฐัธรรมนญูเพ่ือยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่



๓๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ที่ดีได้ จึงมีความจ าเป็นที่นายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากต าแหน่ง เพื่อให้เกิดบรรยากาศใหม่ที่จะจัดให้
มีการยกร่างรัฐธรรมนูญได้  
 
๓๙. นางสาวปารณีา  ไกรคุปต์ (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๑๘.๔๖  – ๑๘.๕๓ นาฬิกา                                                              

 
- ข้อเสนอของผู้ชุมนุมเปน็ความต้องการของคนส่วนนอ้ย ไม่สามารถท าไดอ้ย่างแน่นอน เป็นการ

ท าการไม่บังควรและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศ 
- ต้นเหตุของปัญหาแท้จริงแล้ว คือ สื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ที่มีการสร้างข่าวปลอมจ านวนมาก 

โดยเฉพาะข่าวใส่ร้ายสถาบัน และการปิดสื่อดังกล่าวไม่สามารถท าได้ จึงควรรับฟังข่าวอย่างมีสติ 
- ผู้ชุมนุมได้ยอมรับว่ามีต่างชาติให้ทุนในการชุมนุมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงกิจการ

ภายในประเทศ 
- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเป็นผลจากการท่ีผู้ชุมนุมได้ขัดขวางขบวนเสด็จ 
- ผู้ชุมนุมไม่มีสิทธิขัดขวางขบวนเสด็จ ท าลายทรัพย์สินและก่อความรุนแรงใดๆ เด็กและเยาวชน

ต้องไม่ชุมนุมในที่สาธารณะอีกต่อไป อย่างไรก็ดี รัฐควรหาพื้นที่ให้ผู้ชุมนุม และรับฟังผู้ชุมนุมด้วย 
- ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันไม่สามารถท าได้เพราะสถาบันปฏิรูปไม่ได้ แตะต้องไม่ได้อยู่แล้ว  

และขอให้หยุดจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด 
- ขอให้ภาครัฐให้ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน และหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาด าเนินการ

ทางกฎหมายต่อไป 
 
๔๐. นายขจิต  ชัยนิคม (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๘.๕๓  – ๑๙.๐๔ นาฬิกา                                                               

 
- พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรก เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๕๙ และถวายสัตย์ไม่ครบ 
- ญัตตินี้เขียนเอาเปรียบเยาวชนที่ชุมนุมเรียกร้องอยู่ และมิได้ค านึงถึงค าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้ในค าวินิจฉัยที่ ๕๙/๒๕๕๖ ว่าการชุมนุมโดยสงบเป็นการใช้เสรีภาพ 
ตามรัฐธรรมนูญ 

- ต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เยาวชนออกมาต่อต้าน หากเห็นแก่ประเทศชาติ ประชาชน ถ้าท่าน
นายกรัฐมนตรีไม่ลาออกจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะประชาชนไม่ไว้วางใจการบริหารงานของรัฐบาล  
ถ้าไม่ลาออก ยึดอ านาจ ก็จะยิ่งมีคนออกมาต่อต้านมากกว่าเดิม ถ้ายุบสภา ไม่มีเหตุที่ต้องยุบสภา  

- ทางออกที่ง่ายที่สุดคือ นายกรัฐมนตรีลาออกเท่านั้น ลาออกแล้ว รัฐธรรมนูญก าหนด
กระบวนการไว้ มีทางออก 

- เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้สภาเดินหน้าพิจารณา ถ้าแก้ไขเสร็จแล้ว ก็ยุบสภาให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ ถ้าด าเนินการตาม ๓ ขั้นตอนนี้ นายกรัฐมนตรีลาออก แก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาและ
เลือกตั้งใหม่ เหตุการณ์ก็จะสงบ 



๓๓ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- วันนี้เศรษฐกิจของประเทศก าลังแย่ พอแล้วส าหรับนายกรัฐมนตรีคนนี้ ท่านต้องดูสปิริต  
ของนายกรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมา ที่ลาออกไปโดยไม่ต้องให้มีคนมาไล่ ถ้ายอมรับความจริงต้องลาออก
ไปได้แล้ว 
 
๔๑. นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ (พรรคพลังท้องถิ่นไท) เวลา ๑๙.๐๔  – ๑๙.๐๘ นาฬิกา                                                              

 
- ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปญัหา ดงันี้ 
๑. การประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินของการชมุนุม เพ่ือเป็นการควบคมุโรคตดิต่อ ซึง่ทั่วโลกยัง

มีการระบาด อย่างไรกด็ี รัฐบาลควรจัดให้มหีนว่ยแพทย์ พยาบาล บริเวณจุดทีม่ีการชุมนุม อีกทางหนึ่ง
ด้วย 

๒. ควรมมีาตรการผ่อนคลายเปิดใหต้่างชาตเิข้ามาลงทนุ และแจ้งให้ประชาชนได้ทราบสถานที่
การลงทนุ ลกัษณะ และธุรกิจของการลงทุน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมการในสว่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓. ควรจดัให้มกีารรับฟังความคิดเหน็ของประชาชน เกีย่วกับปญัหาความเดือดร้อน ปัจจุบนั
เท่าที่ได้รับทราบคือปญัหาปากท้องทีม่ีความเหลื่อมล้ า 

๔. ทุกฝ่ายควรเหน็แก่ประโยชน์ของชาตมิากกว่าประโยชน์ส่วนตวั 
 
๔๒. พลอากาศตรี เฉลิมชยั  เครืองาม (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๙.๐๘ – ๑๙.๒๖ นาฬิกา                                                              

 
- ช่วงเวลาที่ผ่านมา ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเห็นว่า ประเทศไทยมีความขัดแย้งมายาวนาน  

ซึ่งในอดีตความแตกแยก เป็นเรื่องปัญหาความขดัแย้งระหวา่งการเมืองในแตล่ะสี ที่ร้าวลึกมากว่า ๑๕ ปี 
จนมาถึงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และความร้าวลึกนั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นความแตกแยก 

- มีค ากล่าวว่า ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขไม่ได้ สงครามหรือปัญหาระดับโลกยังมีวิธีแก้ได้ เหตุใดคน
ไทยด้วยกันจะพูดปรึกษากันไม่ได้ 

- เห็นด้วยกับค าแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ว่า “ถอยคนละ
ก้าว” ซึ่งการถอยคนละก้าว ก็คือ ถอยไปอยู่ใต้ร่มพระบารมี และถอยไปใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร 

- ความร้าวลึกที่เปลี่ยนเป็นความแตกแยกนี ้เกิดขึ้นเนื่องจากปญัหาเกี่ยวกับสถาบัน ซึ่งเรื่องนีม้กั
เป็นประเด็นที่พูดคุยกันล าบาก  

- ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยแบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  
 ๑. ระยะฉับพลัน คือ หยุดเฟคนิว หยุดด่า หยุดเฮทสปีช หยุดจาบจ้วงสถาบันไม่ว่าด้วยวิธีการ

ใดก็ตาม 
 ๒. ระยะกลาง คือ ถอยมาตั้งสติ ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา ถอยไปคนละก้าว แต่ละฝ่ายส่ง

ตัวแทนมาพูดคุยกัน สิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้เหมือนรกไฟสองสามขบวน วิ่งไปข้างหน้า ไม่รู้หนทาง ไม่รู้
ปลายทาง วิ่งไปทะเลาะกันไป จาบจ้วงกันไป ปลายทางมีแต่เหวและนรก ดังนั้น จึงควรชะลอขบวน
รถไฟและหาทางเจรจาเพื่อหาข้อยุติ  



๓๔ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๓. ระยะยาว : สิ่งที่ได้พูดคุยกันมาในระดับหนึ่งตั้งแต่เช้า คือ  แนวทางการท าประชามติ ดังที่
เปรียบเทียบว่าขบวนรถต่างตะบึงไปข้างหน้า ไม่พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น ต่อไปอาจวิ่งไปชนกัน
เมื่อไหร่ก็ได้ ทางที่ดีที่สุด คือ การท าประชามติ ตามมาตรา ๑๖๖ ของรัฐธรรมนูญ 

- การท าประชามติ มีกติกาว่าต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ 
หากสิ่งที่มวลชนเรียกร้องไดข้้อยุตไิปโดยผิวเผิน  ในอีกหลายปีข้างหนา้วงจรนี้อาจกลับมาอกี คือ

เรียกมวลชนออกมาไล่รัฐบาลอีก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องหาข้อยุติในสิ่งที่เป็นปัญหา  
- แนวคิดการท าประชามติที่อยากเสนอต่อรัฐบาล และประธานรัฐสภา คือ ให้ประธานรัฐสภา 

ใช้อ านาจตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕ (๖) ตั้งคณะกรรมการขึ้นท ากิจการที่ เกี่ยวข้องกับการท าประชามติ 
ประกอบด้วยบุคคลฝ่ายต่าง ๆ คณะรัฐมนตรี ผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน ผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล ผู้แทน
นิสิตนักศึกษา ประชาชน อดีตประธานศาลฎีกา องค์กรอิสระ คณะกรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ  
เพื่อหาค าถามในการท าประชามติ ๓ ค าถามเป็นอย่างน้อย ร่วมกันคิดประเด็นค าถาม ส่งให้รัฐบาลรับไป
เป็นค าถามประชามติ 

- วิธีการนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
เมื่อได้ค าตอบมาทุกฝ่ายต้องยอมรับและหาข้อสรุปให้ได้ 

- ขณะนี้ก าลังจะมีกฎหมายว่าด้วยการท าประชามติ ซึ่งเตรียมจะน าเข้าสู่การพิจารณาของสภา 
และเป็นกฎหมายปฏิรูป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ร้าวลึกมาก การรอกฎหมายที่จะเสนอสภาในเดือน 
มกราคม หรือกุมภาพันธ์ อาจไม่ทันการณ์ ดังนั้น ควรให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณาท า
กฎหมายว่าด้วยประชามติในสถานการณ์วิกฤตนี้ เสนอต่อรัฐบาล เพ่ือให้รัฐบาลออกพระราชก าหนด
จัดท าประชาติในเรื่องความขัดแย้งขณะนี้เป็นการเฉพาะ  

- เห็นว่าเวลาที่เหมาะสมในการท าประชามติ คือ วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากในวัน
ดังกล่าวจะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพ จึงอาจ
ก าหนดให้เป็น ๑ คหูา ๒ การเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งละคูหาก็ได้ 

- วิธีนี้เป็นทางออกของประเทศ โดยใช้ มาตรา ๑๖๕ ประกอบมาตรา ๑๖๖ ของรัฐธรรมนูญ 
เพื่อลบค าสบประมาทที่ว่าเวทีรัฐสภาเป็นเวทีปาหี่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

- สุดท้ายนี้ เสนอให้ตระหนักถึงพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานไว้ว่า 
“คนไทยเมื่อเวลามีปัญหา ไม่ว่าใหญ่เล็ก ให้ใช้สติและปัญญาในการแก้ปัญหา” ดังนั้น ควรถอย 
คนละก้าว จากนั้นใช้สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
 
๔๓. นายชลน่าน  ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๙.๒๖ – ๑๙.๕๔ นาฬิกา                                                              

 
- ในการเปิดประชุมวิสามัญวันนี้ เป็นผลมาจากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ  

สมควรได้รับฟังความเห็นสมาชิกรัฐสภา 
- พรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นต่อญัตติเปิดประชุมวิสามัญครั้งนี้ว่า น่าเสียดายและน่าเสียใจ  

ที่วิธีการเขียนญัตติไม่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ ตนขอเตือนว่าอย่าใช้เวทีสภาในการท าให้
ตนเองพ้นผิด ถ้านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจริงใจ ให้ความส าคัญกับสภาจริง ต้องมีการพูดคุย  
ในสภาและน าข้อคิดเห็นไปปฏิบัติตั้งนานแล้ว สถานการณ์จะไม่บานปลายขนาดนี้ แต่ก็ยังดีที่มีโอกาส
ได้มาคุยในวันนี้ 



๓๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน รากเหง้าหรือมูลเหตุของปัญหา คือ การสืบทอดอ านาจ ที่
ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว (โดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤต เช่น การชุมนุมในเวลานี้ ก็
บริหารล้มเหลว มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่กลับประกาศตอนตีสี่ ซึ่งตนได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ในประเด็นการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ท่ีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย) มีความอ่อนด้อยในการบริหารราชการ
แผ่นดิน การสลายการชุมนุมวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นได้ชัดว่าเป็นการลุแก่อ านาจ สิ่งที่ผู้ชุมนุม
เรียกร้องเกิดมาก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ แต่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง จึงเกิดการบาน
ปลาย 

- การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นหนึ่งในข้อเรียกรอ้งของผู้ชุมนุม ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นค า
สามัญแล้ว ตนเชื่อว่าคนไทยรักสถาบันฯ แต่วิธีการของแต่ละคนแตกต่างกั น การปฏิรูปคือการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ดีขึ้น ไม่ใช่การล้มล้าง  

- มาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญก าหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชน 
จึงมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ พระมหากษัตริย์ไม่ทรงผิด ถ้าจะมีคนผิด มีแค่ผู้รับสนองพระ
บรมราชโองการ ตามหลัก the king can do no wrong ผู้รับสนองพระบรมราชโองการต้องกลับไป
มองดูตัวเองว่าได้ท าอะไรให้ประชาชนเรียกร้องการปฏิรูปหรือไม่ 

- เมื่อมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้ว ต้องใช้กฎหมายปกติกับผู้ชุมนุม 
วิธีการต่าง ๆ ต้องมาอยู่บนพ้ืนฐานปกติ ผู้ที่ถูกควบคุมตัวจากการชุมนุมในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
ต้องถูกปล่อยตัวทันที เพราะเมื่อยกเลิกสถานการณ์ฉุก เฉินร้ายแรงแล้ว ถือว่ากฎหมายใหม่ยกเลิก
กฎหมายเก่าแล้ว 

- ต้องมีการสอบข้อเท็จจริงกรณีขบวนเสด็จผ่านพ้ืนที่ชุมนุม ต้องมีผู้รับผิดชอบจากเหตุการณ์นี้ 
ว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไร ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ควรมีการ
ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพ่ือสอบข้อเท็จจริง 

- ปัญหาการสลายการชุมนุม จะต้องมีการสอบสวนว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่ ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้อง
ตรวจสอบฝ่ายบริหารในเรื่องนี้ 

- ประเด็นที่มีคนเสนอว่า ควรท าประชามติว่าควรมีการชุมนุมหรือไม่ ตนเห็นว่า มาตรา ๑๖๖ 
ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนแล้วว่า การท าประชามติจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ และการชุมนุม 
เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ถามประชามติเรื่องนี้ไม่ได้เพราะจะขัดกับรัฐธรรมนูญเอง 

- ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ควรรอร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยประชาชนด้วย 
เพื่อพิจารณาไปพร้อมกัน  

- ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีถือเป็นศูนย์กลางของปัญหา ขณะนี้บ้านเมืองเดินหน้าไปไม่ได้ ดังนั้น 
นายกรัฐมนตรจีึงต้องลาออก แล้วค่อยเลือกนายกรัฐมนตรใีหม่ แม้จะต้องใช้กลไกรัฐธรรมนญูนีก้็ตาม แต่
หวังว่าเมื่อมีนายกรัฐมนตรีใหม่ และมีคณะรัฐมนตรีใหม่แล้ว อย่างน้อยก็จะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ บ้าง เห็น
แก่อนาคตของเด็กและเยาวชนที่ก าลังชุมนุมเรียกร้องอนาคตของเขา (การชุมนุมทุกวันนี้ไม่มีฐาน
การเมืองสนับสนุนเหมือนในอดีตแล้ว แต่เป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องอนาคตของคนรุ่นใหม่) 
 
 
 



๓๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
๔๕. นายวเิชียร  ชวลติ (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๑๙.๕๘  – ๒๐.๐๙ นาฬิกา                                                               

 
-  ปัญหาความขัดแย้ งมี มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่การ เปิ ดประชุมรั ฐสภาในช่วงแรก  

สภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน โดยคณะกรรมาธิการได้มี 
การรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  
ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่ประเด็นปัญหาเริ่มตั้งแต่การลงประชามมติ โดยสรุปว่า 

 ๑. การลงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๖๐ ซึ่งด าเนินการลง
ประชามติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลการลงประชามติแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ  

    ๑.๑ ประชาชนลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญจ านวน ๑๖ ล้านกว่าเสียง ซึ่งมีความเห็นว่า
คะแนนเสียงจ านวนดังกล่าวรับรองว่าร่างรัฐธรรมนูญมีสาระที่ดี 

  ๑.๒ ประชาชนผู้ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญจ านวน ๑๐ กว่าล้านเสียง เนื่องจาก 
เห็นว่าเป็นการลงมติในช่วงสถานการณ์ภายใต้การบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็เห็นว่า
ที่มาของรัฐธรรมนูญไม่ชอบ 

- ส าหรับประเด็นขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศในขณะนี้ มีหลายประเด็น ได้แก่ 
 ๑. ประเด็นมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิร่วมเลือกนายกรัฐมนตรนีัน้             

อีกฝ่ายเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตย แต่อีกฝ่ายเห็นว่าหาก ส.ส. เห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งรัฐบาลก็จะบริหาร
ประเทศไม่ได้ จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ขัดแย้งกัน 

 ๒ ที่มาหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเห็นว่าหากเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจาก
ประชาชน ประชาชนก็จะเกิดความหวงแหนรักษา แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากประชาชนก็จะไม่อยากให้คงไว้ 

 ๓. เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งข้อขัดแย้งหลายประการเหล่านี้น ามาซึ่งข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เห็นในปัจจุบัน 
- นับแต่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ ซึ่งถือกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญตามแนวคิดใหม่  

จนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถือว่าประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรสืบต่อมารวม ๓ ฉบับแลว้ 
ซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมิได้มีการด าเนินการโดยชอบตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด หากแต่เกิดจากการยกเลิกไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนั้น ปัจจุบันจึงเกิดความ
พยายามแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขรัฐธรรมนูญ
เนื่องจากเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทั้งหลายในปัจจุบัน 

-  การเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกมิใช่วิถีทางตามรัฐธรรมนูญ จึ งมิ ใช่วิถีทาง 
ของประชาธิปไตย 

- ขอให้ทุกคนเดินตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ ควรฟังและเคารพเสียงของผู้อื่น และไม่ไปบังคับ
ให้ผู้อื่นท าตามความต้องการของตนเพียงฝ่ายเดียว  

- หากจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นขอ้ขัดแย้งและทางออกของปัญหา
จากทุกภาคส่วนก็จะเกิดผลดีในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต ขอเสนอและสนับสนุนแนวทางดังกล่าว 

 
 



๓๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๕. นางสุวรรณี  สิรเิวชชะพันธ์ (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๒๐.๐๙  – ๒๐.๒๕ นาฬิกา                                                              
 

- ขอบคุณรัฐบาลที่เห็นความจ าเป็นและเห็นความส าคัญที่ให้รัฐสภาได้อภิปรายเสนอข้อคิดเห็น
ต่อรัฐบาล เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ อันเป็นวิถีทางหาทางออกของปัญหาที่ถูกต้อง 

- ทุกประเทศในโลกมีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ของประเทศ เนื่องจากต้องมีกฎกติกา
ของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 

- ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นระบอบที่เหมาะสมกับ 
ประเทศไทย และตนยึดมั่นในระบอบนี้ รวมถึงยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

- เซอร์วินด์สตัน  เชอร์ชิล กล่าวไว้ว่า ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เลวน้อยที่สุด 
- รัฐธรรมนูญปัจจุบันรับรองสิทธิเสรีภาพ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของผู้อื่น และไม่ละเมิดกฎหมาย 
- การชุมนุมในระยะหลังมีการก้าวล่วงสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น  และก้าวล่ว งสถาบัน

พระมหากษัตริย์ การที่รัฐบาลออกพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นว่า เป็นการด าเนินการ  
ที่เหมาะสมแล้ว และก็ได้มีการยกเลิกในเวลาต่อมา แม้จะยกเลิกพระราชก าหนดดังกล่า วไปแล้ว 
ก็สามารถใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะในการควบคุมได้ 

- พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะของไทยเป็นไปตามกฎกติการะหว่างประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ ถือว่า กฎหมายไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
มีหลักการใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่รายละเอียด ส าหรับสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ  
แต่เป็นไปตามกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิไว้แต่ในขณะเดียวกันก็จ ากัด
สิทธิดังกล่าวไว้ด้วย ซึ่งมีค าพิพากษาของศาลในเรื่องนี้ไว้ด้วย การชุมนุมสาธารณะมิใช่สิทธิเด็ดขาด  
แต่ถูกจ ากัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

- เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในการใช้กลไกรัฐสภาเพ่ื อหาทางออก  
สมาชิกรัฐสภาทุกท่านมีคุณวุฒิและวัยวุฒิ 

- หากปล่อยให้ความขัดแย้งนี้ยาวนาน ความคิดและความเชื่อจะยิ่งมีความแตกต่าง และห่างกัน
มากขึ้นจนเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้น จนยากต่อการแก้ไข 

- มีข้อเสนอ ๓ ประเด็น เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ดังนี้  
 ๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการเผยแพร่ข่าวปลอม และโดยที่ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย

ควบคุมสื่อออนไลน์โดยตรง ดังนั้น รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง  
 ๒. รัฐควรจัดให้มีกลไกการชี้ แจงข้อมูลของภาครัฐแก่ประชาชน รัฐต้องให้ข้อมูล 

ต่อประชาชนให้มากขึ้น 
 ๓. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ควรจะน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทม์า

ใช้ เปิดให้มีการพูดคุยกันของคนทุกกลุ่ม มีคนกลางท าหน้าที่ อะไรที่ตกลงกันไดก้็ควรตกลงกนั สิ่งใดที่ยัง
หาทางออกไม่ได้ก็พักไว้ก่อน และจะหาทางออกได้ถ้าทุกคนมีความตั้งใจจริง นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ
แล้วว่าให้ถอยกันคนละก้าว 

- เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความรักชาติ ไม่อยากเห็นประเทศชาติวิบัติ 
 
 



๓๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผลงานเด่นหลายเรื่อง คือ 
 ๑ . ประเทศไทยได้รับการโหวตว่าเป็นประเทศที่ เหมาะสมส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ 

ในปี ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐ 
 ๒. การจัดการปัญหาเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๓. การฟ้ืนตัวจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แม้ประเทศไทย 

จะไม่ใช่ประเทศมหาอ านาจ แต่เป็นประเทศที่ฟ้ืนตัวจากปัญหาการแพร่ระบาดของการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นอันดับ ๑ ของโลก 

- การด ารงอยู่เป็นประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ ได้มาจากการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ  
เพ่ือปกป้องรักษาประเทศไว้ให้ลูกหลาน หากลูกหลานมัวแต่ทะเลาะขัดแย้งกันแล้วประเทศไทย  
จะเป็นเช่นไร 

 
 

--------------- จบการอภิปรายในวันจนัทร์ที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ --------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

 
 
๑. นางมนพร  เจริญศรี (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๐๙.๔๘  – ๑๐.๐๐ นาฬิกา                                                

 
- นายกรัฐมนตรีต้องจริงใจที่จะรับฟังข้อเสนอต่าง ๆ ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
- นายกรัฐมนตรีต้องลาออกทันทีเพื่อยุติปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ 
- รัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา ต้องสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้ได้กติกาของบ้านเมืองที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
- เมื่อนายกรัฐมนตรีบอกให้ทุกฝ่ายถอยคนละก้าว ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ควรมีความจริงใจ 

ต่อการแก้ไขปัญหา ไม่ควรชิงยุบสภาเพ่ือเลือกตั้งใหม่โดยใช้กติกาเดิมที่ตนเองได้เปรียบ หรือไม่ควร
ออกมารัฐประหารอีก  

- นายกรัฐมนตรีควรเลิกอ้างวา่ไม่ลาออกเพราะไม่มีใครอื่นที่เหมาะสมกับต าแหน่งนายกรัฐมนตร ี
และตนเองมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาของประเทศต่าง ๆ อยู่ เพราะยังมีบุคคลอื่นอีกมากที่เหมาะสม
กว่า 

- นายกรัฐมนตรีไม่ควรผูกขาดความจงรักภักดตี่อสถาบนัไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว และนายกรัฐมนตรี
ต้องรับผิดชอบต่อกรณีขบวนเสด็จผ่านเส้นทางที่มีการชุมนุมด้วยการลาออก 

- เด็กและเยาวชนออกมาชุมนุมเพ่ือต้องการอนาคตที่ดีกว่า ไม่กลัวต่ออ านาจรัฐที่ไม่ชอบธรรม 
รัฐจะต้องไม่ใช้มาตรการที่รุนแรงกับเด็กและเยาวชนผู้ชุมนุม แม้จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงผู้
ชุมนุมก็ไม่กลัวเนื่องจากผู้ชุมนุมเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมที่จะประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าว 

- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการออกค าสั่งโดยไม่ชอบ มุ่งใช้ความรุนแรง และรัฐบาล
สนับสนุนให้มีการจัดม็อบออกมาชนม็อบเด็ก โดยนายกหรือรัฐบาลก็ไม่ห้ามม็อบของฝ่ายตน รัฐบาล
ปล่อยให้ม็อบของฝ่ายตนเองออกมาชนกับผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กโดยม็อบฝ่ายรัฐบาลจะประกอบด้วย
ข้าราชการที่ออกมาชุมนุมด้วย ซึ่งแทนที่จะให้ข้าราชการเอาเวลาไปท างานเพ่ือประชาชน 

- นายกต้องปล่อยตัวแกนน าโดยไม่มีเงื่อนไขและยุติการใช้ความรุนแรงด้วยประการทั้งปวง 
 
๒. นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๐๔ นาฬิกา                                                

 
- ปัญหาการชุมนุมบนท้องถนนของกลุ่มเยาวชนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย 

และต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน  
- เสนอว่าควรมีการเปิดพ้ืนที่และเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับเยาวชน 

นักวิชาการ เพื่อร่วมกันหาทางออก และเพื่อให้เกิดการถอยคนละก้าวตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี 

สรุปประเด็นอภิปรายในการประชุมร่วมกันของรฐัสภา ครั้งที่ ๒ (สมยัวิสามัญ)  
วันอังคารที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ 
 



๔๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น เช่น การอภิปรายของรัฐสภาที่มีการแสดงความเห็นแบ่งเป็น  
๒ ฝ่าย แต่จะเห็นว่าเวทีนี้ได้เป็นการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีการใช้ 
ความรุนแรง 

- การเปิดเวทีผ่านรัฐสภาถือเป็นจุดเริ่มต้นการน าเยาวชนเข้าสู่ระบบที่มีพ้ืนที่เ วทีแสดง 
ความคิดเห็น และเป็นจุดเริ่มต้นของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

- ข้อเรียกร้องจากการชุมนุมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งยังไม่สามารถหาข้อสรุปในเวลาช่วงนี้  
แต่มีประเด็นที่สังคมควรให้ความสนใจ เช่น ปัญหาความปลอดภัยของเด็กผู้หญิงในโรงเรียน หรือความ
ปลอดภัยของเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในครอบครัว ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สามารถ
ร่วมกันหาทางออกใหม่ ๆ ได้ 

- รัฐสภาเป็นการท างานของผู้แทนประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งรัฐสภาจะเป็นเวทีที่ช่วยกัน
หาทางออก ลดความตึงเครียดที่ตั้งอยู่บนความชอบธรรม และเป็นที่ยอมรับได้ในสากล 
 
๓. นายออน  กาจกระโทก  (สมาชกิวุฒสิภา) เวลา ๑๐.๐๔  – ๑๐.๑๔ นาฬิกา                                            

 
- เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาว่าจะสามารถเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาประเทศ ดังนั้น คนไทย  

ทุกคนสามารถร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศได้  
- เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

และการขอให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ชุมนุมด าเนินการชุมนุมโดยสงบ และ
ปราศจากความรุนแรงย่อมเป็นสิทธิที่สามารถท าได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่หากมีการละเมิดกฎหมายก็ต้อง
ด าเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี รัฐควรจัดให้มีเวทีที่คนซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างกัน สามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

- ข้อเรียกร้องที่ขอให้นายกรัฐมนตรีลาออก เห็นว่า นายกรัฐมนตรีมิได้มีความผิดอย่างใด  
ในการบริหารประเทศ มิได้มีการทุจริต หรือข้อบกพร่องที่สมควรให้นายกรัฐมนตรี พ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ มิเช่นนั้น ย่อมถือว่าไม่เป็นธรรมที่จะใช้เหตุผลเพียงว่า ไม่ชอบนายกรัฐมนตรี เลยต้องการให้
ลาออก  

- สถาบันพระมหากษัตริย์มิได้มีความผิดอะไรที่จะต้องได้รับการปฏิรูป ประชาชนจ านวนมาก  
ยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน เพราะคนเหล่านี้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  

- ทางออกของประเทศต้องเปิดรับความคิดเห็นของคนทุกฝ่ายและคนทุกวัย มีการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือปลูกฝังศีลธรรม ให้ความรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องแก่คนรุ่นใหม่ 

 
๔. นายวิรตัน์  วรศสริิน (พรรคเสรีรวมไทย) เวลา ๑๐.๑๕  – ๑๐.๒๐ นาฬิกา                                                

 
- การชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ความเห็นต่าง ที่เยาวชนของเราออกมาเคลื่อนไหวเพราะ

เขาก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเช่นกัน 
- ทุกคนเป็นลูกของแผ่นดินอย่าผลักใสต่อว่าเขา 



๔๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ที่ผ่านมาทุกคนรักและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามา
บริหารประเทศท าให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

- นายกรัฐมนตรีมี ๔ ทางเลือก  
 ๑. ซื้อเวลา ไม่ออก ไม่สนใจ อยู่ต่อไป ปล่อยให้ชุมนุมไปเรื่อยๆ ท าร้ายประเทศชาติต่อไป 
 ๒. ลาออก ท่านต้องยอมรับว่าท่านเป็นต้นตอของปัญหา หากไม่ยึดอ านาจในวันนั้นก็จะไม่เกิด

ปัญหาในวันนี้ ถ้าท่านเสียสละลาออกก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ 
 ๓. ยุบสภา หากไม่มีทางออกท่านคงเลือกยุบสภา แต่การชุมนุมจะบานปลายกลายเป็นรัฐที่

ล้มเหลว 
 ๔. การยึดอ านาจ ถ้าเกิดขึ้นจริงหายนะจะมาเยือน แผ่นดินจะนองเลือด 
 - นายกรัฐมนตรีต้องใช้ปัญญา ความสุขุมในการแก้ไขปัญหา ต้องปกป้องสถาบันด้วย 

การกระท ามิใช่ด้วยค าพูด 
 
๕. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงเวลา ๑๐.๒๐ – ๑๐.๒๔ นาฬิกา                                                

 
- กรณีการกล่าวอ้างว่านายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมผลักใสให้มีการแบ่งชนชั้น นายกรัฐมนตรีแย้ง

ว่าไม่เคยพูดหรือแสดงพฤติกรรมดังกล่าว แต่การประชุมในวันนี้อยากให้ร่วมกันก าหนดทิศทางอนาคต
ของประเทศไปด้วยกัน 

- ปัจจุบันเกิดปัญหาการท าลายสถาบันครอบครัวเกิดขึ้นในประเทศไทย เด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ 
ศิษย์ไม่เคารพครู ส่งผลให้เกิดการแตกแยก จ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- กรณีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั้น ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมีหน้าที่ซึ่งต้อง
รับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง 

- กรณีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นต้นตอของปัญหานั้น อยากให้ย้อนศึกษาเรื่องราวเผด็จการ
รัฐสภาที่เกิดขึ้นก่อนปี ๕๗ ซึ่งส่งผลให้เกิดการยึดอ านาจเพ่ือแก้ไขปัญหาขณะนั้น ในการนี้ อยากให้ผู้ที่
เห็นต่างศึกษาประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและส่งผลถึงอนาคตประกอบด้วย 

- กรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากศึกษาดูจะพบว่ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกสมัยในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

 
๖. นายภราดร ปริศนานันทกุล (พรรคภูมิใจไทย) เวลา ๑๐.๒๕ – ๑๐.๓๘ นาฬิกา                                                

 
- ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าจะใช้เวทีของรัฐสภาเพื่อแสวงหาทางออกของประเทศ

ในขณะนี้  
- การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกในการหาทางออกของประเทศ หากแต่

จะไม่มีประโยชน์ใดเลย ถ้าหากทุกฝ่ายจะใช้เวทีนี้ในการด่าทอหรือแสดงความไม่จริงใจต่อกัน ดังนั้น  
ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้เวทีรัฐสภาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 
 



๔๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- จากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม มีความเห็นดังนี้  
 ๑. ประเด็นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก มีความเห็นว่า กรณีหากนายกรัฐมนตรี

ลาออก รัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ผู้ชุมนุมจะต้อง
พิจารณาว่ารับได้หรือไม่หากนายกรัฐมนตรีที่จะเข้ามารับต าแหน่งใหม่นั้น เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ๕ 
คน ตามที่ทราบกัน หากกลุ่มผู้ชุมนุมรับไม่ได้ ก็เห็นว่าการลาออกของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันไม่เป็น
ประโยชน์แต่อย่างใด  

 ๒. ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส าหรับเรื่องนี้เห็นว่าทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน โดยส่วนตัว
สนับสนุนแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐสภาจะสนับสนุนแนวทางนี้ด้วย
เช่นเดียวกัน   

- ขอเสนอความเห็นว่าสิ่งส าคัญที่จะต้องท าในปัจจุบัน คือ “๓ ต้อง” และ “๓ หยุด”  
  “๓ ต้อง” ได้แก่  
   ๑. ต้องไม่ปิดกั้นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการแสดงออกอย่างเสรี  
   ๒. ต้องมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาของทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกของประเทศ 
   ๓. ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
 “๓ หยุด” ได้แก่  
   ๑. หยุดการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
   ๒. หยุดคิดว่าการใช้อ านาจพิเศษจะเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหา  
   ๓. หยุดเสียดสี ด่าทอ ไม่แสดงความเคารพ และไม่ให้เกียรติกัน 

 
๗. นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ (พรรคเพ่ือชาติ) เวลา ๑๐.๓๘  – ๑๕.๕๒ นาฬิกา                                                

 
- การหารือวันนี้ หากมีทางออกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ เชื่อว่าจะได้มอบมรดกดีๆ  

ให้ลูกหลานในวันข้างหน้า แต่หากวันนี้เป็นเพียงการซื้อเวลา รัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจจะกลาย 
เป็นทรราชในที่สุด 

- ต้นตอปัญหาดังกล่าว คือ  
 ๑. การท ารัฐประหารยึดอ านาจ  
 ๒. การร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือสืบทอดอ านาจ  
 ๓. การบริหารบ้านเมืองที่สร้างหนี้สินมากมาย ต้องใช้หนี้ถึง ๘๗ ปี  
 ๔. ข้ออ้างที่ยึดอ านาจบอกว่าจะปกป้องสถาบัน แต่ผลกระทบต่อสถาบันกลับมีมากกว่ารัฐบาล

ใดๆที่ผ่านมา  
 ๕. มีการทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ไม่เคยมีการด าเนินคดีคนใกล้ชิด มีแต่ให้หน่วยงานสอบ

เพิ่มเติม และมักอ้างว่ารัฐบาลก่อนก็มีการทุจริต 
- รัฐบาลนี้ยิ่งอยู่นานปัญหายิ่งบานปลาย มีการให้หน่วยความมั่นคงจัดท าข้อมูลผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 

กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับรัฐบาลก็จะถูกจัดการ หากเป็นพ่อค้านักธุรกิจจะโดนตรวจสอบภาษี 
หากเป็นข้าราชการประจ าหากมีการรายงานว่าเคยท างานให้กับรัฐบาลชุดก่อนจะถูกเก็บเข้ากรุ  

- สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลท าส าเร็จที่สุด คือ การคุกคามประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาล  



๔๓ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ขณะนี้เด็ก ๆ นักเรียน นักศึกษา พูดถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งก็คือ ความไม่เป็นประชาธิปไตยซึง่
เกิดจากการยึดอ านาจ จนเด็ก ๆ เยาวชน เรียกรัฐบาลนี้ว่า รัฐบาลโจร 

- ขณะนี้สังคมมี ๑ ความเชื่อ คือ ๑. มีคนอยู่เบื้องหลังการชุมนุม และ ๒. ผู้ชุมนุมซึ่งเป็นเดก็ขาด
ประสบการณ์  

- มีการเอาแกนน าเยาวชนไปขังคุกเพ่ือให้กลัว แต่ก็มีเหตุการณ์ติดคุก ๑๐ คน แต่กลับเกิดการ
คนเดินขบวนเป็นแสนคน 

- การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในวิสัยที่ท าได้ แต่ผู้มีอ านาจกลัวว่าจะคุมประเด็นไม่อยู่  
- มหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของโลกมาจากการเสียสละและรักประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องรู้ว่าสมควร

จะเลือกทางใด ที่มาจากการยึดอ านาจเมื่อประชาชนทนไม่ได้ก็จะเป็นทรราชในที่สุด 
- การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีคนกล่าวว่าคือการล้มล้างสถาบันฯ เป็นการแปล

ความหมายทางลบ เพ่ือปลุกระดมคนให้ออกมาต่อต้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บ้านเมืองจะสงบได้
อย่างไร  

- พรรคเพ่ือชาติมีความเห็นว่า ต้องมีพ้ืนที่ปลอดภัยเพื่อที่จะคุยกัน เอาคนที่ไม่มีผลประโยชน์ได้
เสียทางการเมืองมาเป็นคนกลาง จัดพ้ืนที่ พูดคุยกันเพ่ือหาทางออกให้ประเทศชาติ หลีกเลี่ยง 
การกล่าวหาว่า นักการเมืองคนนั้นคนนี้อยูเ่บื้องหลัง  

- นายกรัฐมนตรีต้องไม่เห็นแก่ตัว เสพติดอ านาจจนเพลิน การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าให้เนิ่นนาน
เกินไป 
 
๘. นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ (พรรคประชาธิปตัย์) เวลา ๑๐.๕๒ – ๑๐.๕๙ นาฬิกา                                                

 
- การชุมนุมที่เกิดขึ้นเกิดจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความคิดของคนแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกัน 

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะเป็นเวทีในการหาทางออกของปัญหาได้ 
- ประเด็นตามญัตติของรัฐบาลมีเนื้อหาไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริง จึงควรเอาปัญหาแท้จริง 

ของการชุมนุมเข้ามาพูดด้วย 
- เมื่อมีการชุมนุมโดยสงบไม่ควรใช้ความรุนแรงกับทุกฝ่ายเพราะแก้ไขปัญหาไม่ได้ เห็นได้จาก

บทเรียนในอดีตก็มีแต่ความสูญเสีย จึงไม่ควรสร้างเงื่อนไขให้เกิดความสูญเสีย 
- ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายและมีการบังคับใช้อย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงของรัฐบาล ควรใช้ความระมัดระวังในการจับกุมแกน

น าผู้ชุมนุมด้วย เพราะที่ผ่านมามีการจับกุมแกนน ามากจนเกินไปเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมประท้วงเพิ่ม
จ านวนมากยิ่งขึ้น  

- จุดยืนของพรรคประชาธิปตัย์สนบัสนนุการแกไ้ขรัฐธรรมนูญโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบบั ให้สภา
ร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้มีสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ แล้วค่อยยุบสภาเลือกตั้งใหม่  

- การให้นายกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภาในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ต้องรอรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ก่อน ค่อยยุบสภาแล้วเลือกตั้งด้วยกติกาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

- รัฐสภาควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ทุกฝ่าย 
 



๔๔ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๙. นายถวลิ  เปลี่ยนศรี (สมาชิกวุฒสิภา) เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๐ นาฬิกา                                                
 

- ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่ได้ขอให้มีการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เพ่ือหารือในประเด็นที่เป็นปัญหาของประเทศในขณะนี้ ซึ่งเป็นแนวทางที่สวยงามของระบอบ 
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการอภิปรายของสภาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน
ความเห็นอย่างมีวุฒิภาวะ แม้ว่าบางครั้งเวทีแห่งนี้จะเป็นเวทีของการใช้เสียงข้างมากปิดปากเสียง  
ข้างน้อย แต่ด้วยเวทีนี้เป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์  หากใครที่กระท าการดังกล่าวก็ได้บทเรียนจากประชาชน  
ซึ่งมีเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้ว 

- ญัตติของคณะรัฐมนตรี ๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ ปัญหาเรื่อง
โรคโควิด ๑๙ มีความรุนแรงกระทบในวงกว้าง โดยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้ ที่ส่งผลกระทบทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของคนในประเทศอย่างไม่ทันตั้งตัว การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยวหยุดชะงัก เกิดปัญหาคนตกงานจ านวนมาก ป้องกันได้ล าบากซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดทั่วโลกและไม่มี
ใครเคยมีประสบการณ์มาก่อน  

 แต่ประเทศไทยโชคดีที่ภาครัฐได้มีมาตรการและการด าเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ได้เป็นอย่างดี แต่ประเทศก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายไป คือ เศรษฐกิจทรุดโทรม ธุรกิจหยุดชะงัก ดังนั้น  
รัฐบาลจึงต้องมีการรักษาสมดุลของสถานการณ์บ้านเมืองในสภาวะที่มีความเสี่ยง และเมื่อต้องมาเผชิญ
กับเหตุการณ์ชุมนุม ซึ่งมีการป้องกันเรื่องโรคโควิด ๑๙ ได้ล าบาก แม้จะมีการป้องกันดีแต่ก็ควบคุม 
ได้ยากและส่งผลถึงเรื่องการค้า ธุรกิจ ที่ชะลออยู่แล้วให้แย่ลงไป 

- การชุมนุมที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยิ่งท าให้ปัญหายุ่งยากมากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่
ปัญหาความมั่นคงของประเทศไทย 

- มีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้  
 ๑. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องประชาชน ซึ่งมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยต่าง ๆ 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะถอยหลังไป ๒ - ๓ ปี จึงจะสามารถพัฒนาและน าเศรษฐกิจให้กลับมา  
ณ จุดที่เคยเป็นได้ และการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลขณะนี้ก็เหมือนกับนายกรัฐมนตรีก าลังเดิ น 
บนเส้นลวด และมีคนโห่ร้องจากด้านล่าง ซึ่งการแก้ไขปัญหาก็กระท าได้ยาก ซึ่งเราควรต้องหยุด  
เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีได้มีสมาธิแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความได้เปรียบจากการควบคุมสถานการณ์  
โรคโควิด ๒๐๑๙ ได้ดี 

 ๒. การขัดขวางรถพระที่นั่งในขบวนเสด็จ ขอให้ผู้ชุมนุมมีการทบทวนเหตุการณ์เช่นนี้ ทั้งนี้  
แม้จะเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่เป็นเสียงที่ส าคัญต่ออนาคตของประเทศและเสียงของเยาวชนต้องมีการรับฟัง 
แต่ควรต้องมีการกระท าอย่างรู้กาลเทศะ เรียนรู้การท างานของคนรุ่นเก่า และจากประสบการณ์  
การท างานมายาวนาน เป็นที่ประจักษ์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ส าคัญและเป็นเสาหลัก  
ดังนั้น การรื้อหรือท าลายเสาหลักจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และจะส่งผลกระทบและเกิดอันตราย  
ต่อประเทศชาติในที่สุด 

 ๓. ศัตรูของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นนักการเมือง ข้าราชการ  
และนายทุนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทุจริต แต่ปัญหาคือผู้มาชุมนุมไม่ทราบว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร 
และคนเหล่านี้ถูกปลุกปั่น ผลักดันให้เข้าคุกโดยที่ผู้ชุมนุมไม่รู้ตัว 



๔๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๔. เรื่องการปฏิรูปควรเป็นเรื่องที่กระท าด้วยความรัก การเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันที่เป็น  
ข้อเรียกร้องด้วยความเกลียดชังเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า ดังนั้น ขอประณามพฤติการณ์ของคนที่เป็นไอโ้มง่ 
อีแอบ ที่ใส่ความคิดและอุดมการณ์ส่วนตัวโดยไม่รับผิดชอบ เพื่อให้เด็กเกลียดสถาบัน 

 ๕. แม้ว่าข้อเรียกร้องทางการเมืองที่อาจไม่ได้อยู่ในกรอบหน้าที่ของวุฒิสภา แต่การแก้ไข
ปัญหาสามารถใช้ช่องทางด าเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้ เช่น การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
หากที่ประชุมไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีก็ต้องลาออกหรือการยุบสภา แต่จากท างานของรัฐบาลขณะนี้ 
ก็ไม่พบว่านายกรัฐมนตรีกระท าผิดตามบทบัญญัติเรื่องใด แต่ช่วยให้บ้านเมืองผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาด้วยดี 

 ๖. กรณีที่ เห็นว่า การแก้ ไขรัฐธรรมนูญท่ีเป็นศูนย์กลางของปัญหาและเรื่องเรียกร้อง  
ซึ่งขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ๖ ฉบับ ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันของรัฐสภา และคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี ้เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วกจ็ะไดน้ าร่างรัฐธรรมนญู
แก้ไขเพ่ิมเติมที่มีการเสนอเพ่ิมเติมเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมสภา ซึ่งตามขั้นตอนนี้เรื่องต่าง ๆ  
ก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้   

- วุฒิสภามิได้มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ แต่ทุกเรื่องเป็นบทบาท 
ของวุฒิสภาที่ต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ และเป็นการท าหน้าที่โดยค านึงถึงผลป ระโยชน์ 
ของประเทศชาติ และสมาชิกวุฒิสภาก็ไม่หวงอ านาจแต่อย่างใด พร้อมสนับสนุนตามกลไก  
ของรัฐธรรมนูญเต็มที่  แต่ขอให้ด าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยหลักความถูกต้องชอบธรรม 
ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

- จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า   
 ๑. การแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องของทุกคนและทุกฝ่ายควรจะหยุดความขัดแย้ง  

แล้วให้เวลารัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 
 ๒. กรณีข้อเรียกร้องเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จะกระท าไม่ได้ เนื่องจากสถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศ  
 ๓. การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถกระท า ได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายและบทบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญที่ก าหนด แต่โดยส่วนตัวเกรงว่าแม้จะมีการแก้ ไขรัฐธรรมนูญแล้ว จะสามารถยุติปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 
 
๑๐. นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (พรรคกา้วไกล)  เวลา ๑๑.๑๗  – ๑๑.๓๔ นาฬิกา                                                

 
- การมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติของสังคม เพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่ง  

จึงต้องมีการปรับตัว ดังนั้น การพยายามคงทุกสิ่งไว้ดังเดิมมีแต่จะท าให้เกิดผลเสีย รัฐบาลที่ยึดโยงกับ
ประชาชนจึงต้องเปิดใจรับฟังประชาชน ใช้วิธีการทางรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา และรับฟังความเห็น 
ของทุกฝ่าย ซึ่งจะท าให้การพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมภายนอกมีบรรยากาศที่ดีขึ้น
ไปด้วย ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลด าเนินการไปในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งการด าเนินคดีกับผู้ที่มีความเห็นต่าง  
มีการปิดกั้นข่าวสารในหมู่ประชาชนโดยการพยายามด าเนินคดีกับสื่อในโซเชียลถึงสามแสนบัญชี  
มีความพยายามปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกันในหมู่ประชาชน  



๔๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- นายกรัฐมนตรีไม่เคยเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ แต่พยายามที่ จะสร้างเงื่อนไขที่ท าให้เกิด 
ความเกลียดชังและแตกแยกในหมู่ประชาชน และประชาชนหันมาท าร้ายกันเอง เพ่ื อที่ตนจะได้ใช้
อ านาจพิเศษมาจัดการฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับตน 

- รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือประโยชน์ของฝ่ายนายกรัฐมนตรีเอง ดังนั้น จึงเป็นไป
ไม่ได้ที่จะอ้างว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชน และย่อมไม่แปลกที่ประชาชนบางกลุ่มจะเกิด
ความรู้สึกทนไม่ได้ เพราะพวกเขาเหล่านั้นถูกกดทับด้วยระบบอ านาจนิยมที่มีอยู่ในสังคมมานาน 

- เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ทุกฝ่ายต้องยอมรับว่า มีคนที่มีความคิดเห็น  
ที่แตกต่างไปจากตน แต่พึงระวังไว้เสมอว่า ความแตกต่างนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องมุ่งร้ายต่อกัน หากแต่ทุก
ฝ่ายต้องเคารพในความเห็นของกันและกัน ดังนั้น ทางแก้ไขที่ถูกต้องคือ ทุกฝ่ายจะต้องพูดคุยกันด้วย
สายใยของสังคมที่มีความผูกพันต่อกันทั้งในแง่ของความเป็นเพ่ือน ความเป็นครอบครัว หรือความเป็น
คนในสังคมเดียวกัน ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ส าหรับประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ ย์  
เป็นสิ่งที่สามารถพูดคุยกันได้ด้วยเหตุและผล รวมทั้งการปฏิรูปในประเด็นอื่น ๆ ก็สามารถท าได้   

- นายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ตระหนักถึงความผิดของตน ว่าตนเป็นต้นเหตุและศูนย์กลางของปัญหา  
จึงสมควรลาออกจากต าแหน่ง และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งมิได้มีจุดเชื่อมโยงกับอ านาจของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ขึ้นมาด าเนินการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากนั้น จึงมีการยุบสภา
เพื่อเลือกตั้งใหม่อันจะเป็นการคืนอ านาจให้แก่ประชาชน จึงจะแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้  
 
๑๑. นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ (พรรคพลังประชารฐั)  เวลา ๑๑.๔๗ – ๑๒.๐๘ นาฬิกา                                                

 
- การพิจารณาข้อเสนอ ๓ ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุม ต้องดูที่เจตนาก่อน หากมีเจตนาดีก็ตอบรับ  

แต่หากไม่มีเจตนาดีก็คงยากที่จะตอบรับ 
- วันนี้ผู้ชุมนุมคิดอย่างไรกับบ้านเมือง คนไทยทั้งประเทศรู้หมดแล้วว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีเจตนา

อย่างไร 
- วันนี้สภาต้องเอาความจริงมาพูดกัน ผู้ชุมนุมปราศรัยโจมตีสถาบัน เช่น ให้ชักชวนกันให้ยกเลิก

การใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่ การปราศรัย
โจมตีรัฐบาลเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ส่วนมากโจมตีสถาบัน มีการอภิปรายเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีเป็น
สุนัข และบอกว่าปัญหาเกิดจากเจ้าของสุนัข มีเจตนาอย่างไร 

- สรุป อยากให้เข้าใจว่าข้อเท็จจริงการชุมนุมมีเป้าหมายอย่างไร โดยเฉพาะช่วงหลังที่มีการ
กระท าหลายประการที่เป็นการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การฉีกพระบรมฉายาลั กษณ์ การ
ขัดขวางขบวนเสด็จ การถือป้ายที่มีข้อความไม่เหมาะสม เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ มิใช่แค่การปฏิรูปสถาบัน
แต่มากไปกว่านั้น 

- ปัจจัยที่สนับสนุนการเคลื่อนไหว ปัจจัยแรก มีการใช้การสื่อสารออนไลน์แชร์ข่าวข้อมูลเท็จ 
บิดเบือนเพ่ือสร้างความเกลียดชังกับฝ่ายตรงข้าม สถาบัน สื่อออนไลน์หลายสื่อรัฐบาลปิดไม่ได้ ถึงเวลาที่
ต้องแก้ไขเรื่องนี้ มิฉะนั้นปัญหาจะไม่มีทางจบ 

- ปัจจัยที่ ๒ เงินทุน มีผู้สนับสนุนเงินทุนจากในและต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ 
- ปัจจัยที่ ๓ คือนักการเมือง ใช้เรื่องการชุมนุมประท้วงเป็นเครื่องมือเข้าสู่อ านาจ เป้าหมายของ

เขาไม่ใช่การเป็นนายกรัฐมนตรี แต่มากกว่านั้น 



๔๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ไม่เคยโกรธเกลียดเยาวชนคนรุ่นใหม่ หลายคนยากล าบาก ต้องต่อสู้ มีนักการเมืองส่วนหนึ่ง
สนับสนุนให้เขาออกมาเคลื่อนไหวโดยบอกว่าเพ่ืออนาคตที่ดีกว่า  เป็นการหลอกลวงเยาวชนเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุน 

- ถ้าท่านนายกตัด ๓ ปัจจัยนี้ไม่ได้ท่านไม่ชนะ แต่ท่านนายกมีทางเลือกดังนี้ 
 ๑. นายกลาออก ทางออกนี้แม้นายกจะลาออกก็ไม่จบปัญหา ต้องเลือกนายกใหม่ ใครจะเข้า

มาเป็นนายกรัฐมนตรี ใครจะรวมเสียงและจัดตั้งรัฐบาลที่มั่นคงได้ แม้จะตั้งได้ก็อยู่ไม่ได้ 
 ๒. ยุบสภา ทางเลือกนี้หลายคนเห็นด้วย คืนอ านาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งกันใหม่ แต่จะมีคน

ไทยอีกกลุ่มหนึ่งใส่เสื้อเหลืองมาประท้วงท่านอีก ก็ไม่จบ ถ้ารัฐบาลปัจจุบันชนะเลือกตั้งก็ไม่จบ คนกลุ่ม
เดิมก็ออกมาประท้วง ระหว่างยุบสภาเศรษฐกิจประเทศจะเสียหายมาก 

 ๓. ยึดอ านาจ นายกรัฐมนตรีท าได้ ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บ้านเมืองสงบ 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนทุกฝ่ายยอมรับ แต่ก็มีบทเรียนสมัยจอมพลถนอม ยึดอ านาจตัวเอง 
ต่อมาก็โดนขับไล่ 

 ๔. การท าประชามติ ถามความเห็นประชาชนว่าตอ้งการเปลี่ยนแปลงไหม เห็นด้วยกับขอ้เสนอ
ของผู้ชุมนุมหรือไม่ ถ้าตั้งค าถามที่เหมาะสมและประชาชนมีส่วนร่วมในการประชามติอย่างเต็มที่ 
ทางเลือกนี้เป็นทางออกที่ดี แต่ทางเลือกนี้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงท่านต้องอดทนยอมรับ 

 ๕. ทางเลือกสุดท้าย คือ Do Nothing ไม่ต้องท าอะไร ทนอยู่ต่อไป ท่านอาจชนะเพราะฝ่ายผู้
ชุมนุมประท้วงหมดแรงไปเอง 

- ทุกวันนี้คนไทยจ านวนมากรู้สึกว่าประเทศไทยก าลังพ่ายแพ้ หมดหวัง แต่เราต้องสู้ไปด้วยกัน 
เราต้องชนะ 
 
๑๒. นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
      ตอบชี้แจงเวลา ๑๒.๐๘ – ๑๒.๑๗ นาฬิกา                                                

 
ตอบนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร กรณีการใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม และปิดกั้นเสรีภาพ 

การแสดงออกของประชาชนผ่านสื่อโซเชียล 
 - รัฐบาลเห็นว่า การมีความเห็นต่างเป็นเรื่องที่ดี แต่รัฐจ าเป็นต้องมีกฎหมายในการควบคุมดูแล

การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ เพราะหลายครั้งในโลกโซเชียลมีการส่งต่อข้อมูลที่มีเนื้อหารุนแรง 
หลายสื่อมีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะจาบจ้วงและเป็นผลเสียกับประเทศ หากไม่มีกฎหมายหรือ
มิได้ใช้บังคับอย่างเข้มงวด สิ่งที่ท่านวิโรจน์เสนอเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีในสังคม  
คงไม่สามารถเกิดขึ้นไปได้  

- ปัจจุบันสถิติการท าผิดกฎหมายจากการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมมีจ านวนมาก 
โดยส่วนใหญ่จะได้รับการแจ้งและหลักฐานจากประชาชน ซึ่งรัฐจ าเป็นต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย  
โดยมิได้ตัดสินความรู้สึกนึกคิดของรัฐบาล และไม่เลือกปฏิบัติ 

- ปัจจุบันหากมีข้อผิดพลาดในการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียล กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมจะตักเตือนให้ด าเนินการแก้ไขก่อน หากไม่มีการด าเนินการแก้ไข จึงจะด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป อย่างไรก็ตาม การแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลย่อมสามารถกระท าได้ โดยต้องไม่ผิดกฎหมายและอยู่



๔๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

บนมาตรฐานเดียวกัน คือ ไม่หยาบคาย และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ในขณะเดียวกันรัฐจะไม่
ละเมิดสิทธิของประชาชนในการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลเช่นกัน 
 
๑๓. นายดอน  ปรมัตถ์วินัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)    
      ตอบชี้แจงเวลา ๑๒.๑๙ – ๑๒.๓๑ นาฬิกา                                                

 
- การอภิปรายเมื่อวานมีการพูดถึงประเด็นที่ว่าได้มีการชี้แจงไปยังองค์การระหว่างประเทศ  

ต่อเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้หรือไม่ 
- วันนี้ขอชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่ได้พูดคุยกับชาวตา่งชาติที่มาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับข้อมูล

มาว่า เมื่อเข้ามาในประเทศไทยสามารถรับรู้ได้ถึงบรรยากาศของเสรีภาพ การแสดงออกถึงความคิดเห็น
ต่าง ๆ  รับรู้การแสดงออกของรัฐบาล ซึ่งเป็นสิ่งไม่คอ่ยไดเ้หน็ในประเทศอื่น ในการรับรู้มตคิณะรฐัมนตรี 
ซึ่งมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักนายกเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

- เมื่อย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว สมัยรัฐบาล คสช. ได้เคยให้มีการสุ่มตัดคลิป 
การน าเสนอข่าวการท างานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ของสื่อในประเทศไทยเป็นเวลา ๑ เดือนเต็ม 
พบว่า มีรายการที่น าเสนอเนื้อหาโจมตีรัฐบาลเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เสรีภาพไม่ได้ขาด
หายไปจากวงการสื่อของไทยแต่อย่างใด 

 - เรามีค าถามไปยังสื่อต่างประเทศว่า เหตุใดจึงมีการรายงานข่าวเกินไปกว่าสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น ซึ่งได้รับค าตอบวา่ การรายงานข่าวของส่ือตา่งประเทศเกดิจากการคัดลอกขา่วจากสื่อในประเทศ
ไทยไปรายงานต่อ 

- ทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลมิได้มีการกดดันในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก 
แต่อย่างใด  

- นอกจากนี้ จากการได้พูดคุยกับทูตจากประเทศต่าง ๆ พบว่าต าแหน่งที่จะมาปฏิบัติหน้าที่  
ในไทยเป็นที่ช่วงชิงกันมาก เนื่องจากประเทศไทยมีกิตติศัพท์ที่ดี  

- ส าหรับประเด็นที่มีการถามว่าได้ชี้แจงต่อองค์การระหว่างประเทศหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ภาคธุรกิจ NGOs องค์กรระหว่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจน
สถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจ าอยู่ในประเทศไทย จับตามองความเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
อยู่ตลอด กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานทูตไทย ณ นครเจนีวา พบว่าองค์การ
สหประชาชาติมีความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า เป็นเรื่องที่มีความสมดุล การสลาย
การชุมนุมอยู่ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International 
Covenant on Civil and Political Rights– ICCPR) ในส่วนของปฏิกิริยาจากรัฐบาลต่างชาติ นั้น  
ไม่ปรากฏว่ามีรัฐบาลของประเทศใดออกถ้อยแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาล
ประเทศอื่น ๆ เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทย อยู่ในกรอบที่เป็นสากล มีเพียงประเทศออสเตรเลีย ที่ประกาศ
เตือนประชาชนในประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทยเท่านั้น 
 
 
 
 



๔๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๒.๓๑ – ๑๒.๓๗ นาฬิกา                                                
 
- หนึ่งในเหตุผลประกอบการขอเปิดอภิปรายตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญครั้งนี้ คือ  

การชุมนุมมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการแพร่ของโรคโควิด ๒๐๑๙ ดังนั้น ขอฝากไปยังประชาชนที่จะเข้า
ร่วมการชุมนุมว่า เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง 

- กรณีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เป็นข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผลเพราะนายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใด อีกทั้ง หากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจลาออกก็เห็นว่าสถานการณ์การชุมนุม 
จะไม่คลี่คลายแต่อย่างใด เนื่องจากข้อเรียกร้องดังกล่าว มิใช่ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ชุมนุม  
ซึ่งต้องการจะแก้ไขหมวดที่ ๑ และหมวดที่ ๒ ของรัฐธรรมนูญ ด้วย  

- นายกรัฐมนตรีต้องไม่ลาออกอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วย
ปกป้องประเทศและสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนี้   

- มีข้อสังเกตต่อเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์วา่ ข้อเสนอดังกล่าวเป็นกรณีที่จะต้องถกู
โต้แย้งจากคนไทยเป็นจ านวนมากอย่างแน่นอน โดยต้องตระหนักว่ามีประชาชนอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ
การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกมาเคลื่อนไหว โดยเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดการปะทะและ
เกิดความรุนแรงทางการเมืองได้  

- มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ดังนี้  
 ๑. ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน โดยควรมีองค์ประกอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการ และที่
ส าคัญ คือ ตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม  

 ๒. ขอฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียกทูตของประเทศต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลต่อสถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบันเพ่ือพูดคุยและหารือ โดยอาจมีข้อเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์กัน  

 ๓. ขอฝากไปยังรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาเพ่ิมมาตรการ
ในการกดดันสื่อข้ามชาติ กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือน และแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้
ประชาชนทราบ  

 ๔. รัฐบาลต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขสถานการณ์ เพราะจะท าให้สถานการณ์แย่ลง 
และการชุมนุมจะแพร่ขยายออกไปในวงกว้าง  

 ๕. ควรมีการตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขข่าวสารที่มีการบิดเบือน และท า
หน้าที่น าเสนอข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชน 

 ๖. การแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นไปตามกลไกที่ถูกต้อง โดยเห็นว่าการท าประชามติอาจเป็น
หนึ่งช่องทางที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมในขณะนี้ได้  
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๕. นายนิคม  บุญวิเศษ (พรรคพลังปวงชนไทย) เวลา ๑๒.๔๖ – ๑๓.๐๒ นาฬิกา                                                
 
- การจะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ ต้องทราบปัญหาและยอมรับปัญหาก่อน เพราะในทุกวันนี้

นักศึกษาออกมาชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงต้องมีสาเหตุที่เขาออกมาขับไล่ รัฐบาลต้องหา
สาเหตุให้เจอ 

- ค าถามว่า นายกรัฐมนตรี ผิดอะไร? คนเราเป็นคน มันต้องมีผิดบ้าง ส่วนคนที่ออกมาปกป้อง 
ก็ยกย่องกันเกินไป ชนิดที่ว่าไม่มีอะไรผิดเลย เก่งที่สุด จงรักภักดีที่สุด เจ้าตัวยังไม่ได้พูดเลย มีแต่คนพูด
แทน 

- การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งนี ้รัฐบาลบอกว่าสาเหตุหนึ่งเพ่ือแก้สถานการณ์การระบาด
ของโควิด ๒๐๑๙ ตนเห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงเหมือนช่วง ๖ – ๗ เดือนก่อนแล้ว วันนี้ควบคุมได้
แล้ว ตนจึงไม่เห็นด้วยกับการใช้สาเหตุนี้ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน 

- รัฐบาลบริหารประเทศเพ่ือรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ หลายรูปแบบ 
แต่กระทบเศรษฐกิจ และภาคส่วนอื่นๆ หนักมาก ไม่สมดุลกัน รัฐบาลมีการออกกฎหมายกู้เงินเพื่อฟ้ืนฟู 
SMEs แต่ปรากฏว่า เงื่อนไขต่าง ๆ กลับท าให้ SMEs กู้ไม่ได้ ภาพรวมเศรษฐกิจจึงติดลบ ภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เคยน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง 

- สาเหตุหนึ่งที่เกิดการชุมนุม คือ ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ดังนั้น ถ้ารัฐบาล
อยากอยู่ต่อ จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่ประชาชนได้ 

- กรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมขัดขวางขบวนเสด็จ ตนขอถามว่าปกติที่จะมีการเสด็จมีต้องมี
เจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทาง แต่ครั้งนี้เหตุใดจึงบกพร่อง ดังนั้น ต้องมีการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ หากไม่มี
ใครรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ 

- การสลายการชุมนุมที่เขาชุมนุมโดยสงบเรียบร้อย รัฐบาลท าเกินกว่าเหตุ ท าไมไม่คุยกัน ไม่
เจรจากันดี ๆ  

- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงของรัฐบาลไม่สมเหตุสมผล จนเมื่อถูกต าหนิและ
ต่อต้านมาก ๆ รัฐบาลจึงได้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไป  

- การปิดสื่อ เป็นเรื่องที่กระทบเสรีภาพอย่างส าคัญ และยิ่งหากมีการเลือกปฏิบัติ บางสื่อถูกปิด 
บางสื่อไม่ถูกปิด ยิ่งไม่สงบ 

- ข้อเรียกร้องให้นายกรัฐตรีลาออก ตนประเมินว่า นายกรัฐมนตรีคงไม่ลาออก แต่คงต้องมี
ทางออกสักทาง ตนเห็นว่า ควรใช้เวทีของรัฐสภานี้หาทางออกร่วมกัน 
 
๑๖. นายศุภชัย  ใจสมุทร (พรรคภูมิใจไทย) เวลา ๑๓.๐๒ – ๑๓.๑๖ นาฬิกา                                                

 
- รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ได้ดีมาก ในขณะ 

ที่ต่างประเทศเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจนกระทบเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว 
- ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของกลุ่มผู้ชุมนุม ในอดีตที่ผ่านมา การชุมนุมเป็นการต่อสู้กัน

ของกลุ่มตัวแทนทางการเมืองแต่ละฝ่าย แต่ในการชุมนุมครั้งนี้ไม่ใช่ตัวแทนของฝ่ายใด  เป้าหมายมิใช่



๕๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ ความห่วงใยในอนาคตของตัวเอง 
ดังนั้น รัฐจึงต้องรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมให้มากและเปิดใจกว้างมากขึ้น  

 - พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางการเมือง และไม่
สนับสนุนความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดกับฝ่ายใด และเห็นว่ารัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นล าดับ
แรก โดยเฉพาะการรักษาราคาสินค้าการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับประเทศ 

- รัฐต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐต้องการลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส สร้างรายได้ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนเห็นโอกาสและมั่นใจในอนาคตของตนเอง 

 - การจาบจ้วงและล่วงละเมิดสถาบันเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง รัฐควรด าเนินคดีผู้กระท าผิดอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยเน้นผู้กระท าผิดจริง ๆ  

 - รัฐบาลต้องแสดงให้ต่างประเทศเห็นว่า รัฐบาลจัดการปัญหาการชุมนุมได้เอง โดยแสดงให้
เห็นว่าเป็นเรื่องภายในที่รัฐจัดการได้ และรัฐควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 
๑๗. นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๓.๐๒ – ๑๓.๑๖ นาฬิกา                                                

  
- ขอสอบถามสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมนี้ว่า ก่อนเข้านอนเมื่อคืนนี้ได้คิดหรือไม่ว่าวันนี้จะมา

ร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศอย่างไร และมีความจริงใจในการหาทางออกอย่างไร  เพราะจาก 
การอภิปรายเมื่อวานนี้ คณะรัฐมนตรีไม่เปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของผู้มาชุมนุมเลย และจากการรับฟัง
ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ใช่ทางของประเทศไทยเลย 

- ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงนามได้อ่านรายละเอียดญัตติที่เสนอครบแล้วหรือไม่ เพราะจาก
ญัตติที่เสนอดูเสมือนเป็นการกล่าวหาผู้ชุมนุม ซึ่งเหมือนเป็นการราดน้ ามันใส่กองไฟ เช่น กรณีที่อ้างว่า
การชุมนุมอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ทั้งที่ตลอดเวลาการประชุมที่ผ่านมาร่วม ๔ 
เดือนยังไม่พบผู้ติดเชื้อในการชุมนุมจนถึงปัจจุบัน แต่แนวทางการป้องกันการแพร่เชื้ อที่รัฐบาลควร
ด าเนินการ คือ การป้องกันการน าเชื้อภายนอกเข้ามาในประเทศ 

 - กรณีความไม่เรียบร้อยซึง่เกดิจากการกีดขวางรถในขบวนเสด็จ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  
ที่รายละเอียดในญัตติกล่าวว่า เป็นความผิดของผู้ชุมนุมนั้น มองว่าเป็นการเสนอญัตติเพ่ือเรียกร้อง  
ความเป็นธรรมให้ตนเอง และอ้างเรื่องการชุมนุมเพ่ือใช้มาตรการสลายการชุมนุม แต่อีกด้านประชาชน 
ก็มีความสงสัยว่า การที่มีกลุ่มคนที่ต่อต้านการชุมนุมว่าน่าจะเป็นเครือข่ายที่นายกรัฐมนตรีให้มา
เรียกร้อง ดังนั้น จึงน าเรื่องเข้ามาสู่ช่องทางรัฐสภา ซึ่งไม่ควรใช้กระบวนการของรัฐสภาเพ่ือลบล้าง 
การกระท าผิด และเป็นการใช้เสียงข้างมากลากไปในที่ประชุมสภา 

 - จากการแถลงของนายกรัฐมนตรีดูเหมือนไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และควรมีความ
จริงใจเพ่ือหาทางออก ไม่ใช่คิดแต่จะหาวิธีการจัดการผู้มีความเห็นต่าง หรือการบังคับให้นายกรัฐมนตรี
ลาออกด้วยการอ้างเหตุการณ์ความไม่สงบ และสร้างเส้นทางเพ่ือยกตนเองเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี  
โดยครั้งแรกมาขอเวลาว่าอยู่ไม่นาน แต่จนถึงบัดนี้มาอยู่นานเกินไปแล้ว ประชาชนทนไม่ได้ ควรลาออก
และชดใช้สิ่งที่เคยท า  

- การชุมนุมของเยาวชน นักศึกษาเป็นไปด้วยความสงบ จนมาถึงเหตุการณ์วันที่  ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ที่รัฐบาลได้ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากล รัฐบาลไม่มีการรับฟัง  



๕๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ข้อเรียกร้อง แต่เตรียมพร้อมที่จะจัดการผู้ชุมนุมทุกเมื่อ ซึ่งการตัดสินใจเข้าควบคุมการชุมนุมถือว่า 
เป็นการกระท าผิดอย่างยิ่ง 

- รัฐมนตรีชี้แจงว่าการสลายการชุมนุมเป็นเรื่องปกติที่นานาชาติก็ปฏิบัติ แต่รัฐมนตรีควรต้อง
พิจารณาด้วยว่าการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความสงบ ไม่มีความรุนแรง  

- จากการใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรกระท า เพราะเป็นเหตุให้มีคน
มาร่วมชุมนุมเพิ่ม แม้ว่าต่อมารัฐบาลจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต
กรุงเทพฯ แต่การยกเลิกดังกล่าวดูว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีผู้ชุมนุมกลุ่มใส่เสื้อเหลืองออกมาชุมนุมได้
โดยไม่มีการถูกล่าวหา หรือการจับกุมด าเนินคดี  ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเยาวชนผู้ชุมนุมที่ถูกคุกคาม  
และถูกตั้งข้อกล่าวหาและจับกุมรายวันเป็นจ านวนมาก ตลอดจนการควบคุมการเผยแพร่ข่าวของนกัขา่ว
การห้ามอาสาด้านสาธารณสุข แพทย์อาสาท่ีเข้าไปดูแลผู้ที่ถูกสลายการชุมนุม อีกทั้ง มีภาพเผยแพร่ 
ว่ากองก าลังต ารวจที่เตรียมสลายการชุมปิดกั้นรถพยาบาลไม่ให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเป็น
การกระท าที่ไม่เป็นไปตามหลักการสากล เรื่องนี้ประชาชนไม่ให้อภัยอย่างแน่นอน   

- คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาถึงเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการ  
ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ชุมนุม  

-  ก า ร เ รี ยก ร้ อ งขอ งกลุ่ ม ผู้ ชุ มนุ ม  นั้ น  เพร าะผู้ ชุ มนุ ม เ ชื่ อ ว่ า ตน เ ป็ นพลั ง ส า คั ญ 
แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ผู้ชุมนุมล้วนมาด้วยความเต็มใจ และไม่พอใจในการบริหารงาน  
ของนายกรัฐมนตรี โดยไม่มีอ านาจแอบแฝงใด แต่ภาครัฐมัวแต่ปิดหูปิดตาปล่อยให้อ านาจควบคุม  
จนผู้ชุมนุมต้องออกมารวมตัวบนถนน 

- กรณีมีการควบคุมตัวผู้ชุมนุมตั้งแต่เช้ามืด เป็นการประท าที่ข่มขู่และใส่ร้าย ท าเป็นกรณี
ตัวอย่างเพ่ือป้องกันไม่ให้เยาวชนไม่กล้าออกมาร่วม กรณีที่มีการจับกุมเยาวชนรัฐบาลต้องมีการปล่อย
ตัวโดยไม่มีเงื่อนไข 

- ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับอัปยศ รวมทั้งการบริหารงาน  
ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต และปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ ประชาชนจึงออกมาเรียกร้อง
ให้มีการเปลี่ยนแปลง 

- ขอเสนอทางออกส าหรับแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องตามญัตติที่เสนอต่อสภา ที่นายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีควรด าเนินการ ดังนี้  

 ต่อข้อเรียกร้องข้อที่ ๑ เห็นว่า นายกรัฐมนตรีลาออก เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหา
และหาทางออกและการลาออกก็จะหยุดการเคลื่อนไหวภายนอกที่มีอยู่ได้ 

 ต่อข้อเรียกร้องข้อที่ ๒ และ ข้อที่ ๓ เห็นว่า เป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้ด้วยกระบวนการ
ทางของรัฐสภา 

- การท่ีรัฐบาลกล่าวอ้างว่าผู้ชุมนุมได้รับการสนับสนุนจากลุ่มคนนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่เข้าใจ
ผิดและควรหยุดหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง   

- นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอเวลาอีกไม่นาน เป็นเพียงค าหลอกลวงประชาชน ประชาชนพอแล้ว
ส าหรับนายกรัฐมนตรีที่ท าร้ายประชาชน 

 
 
 



๕๓ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๑๘. นายระวี  มาศฉมาดล (พรรคพลังธรรมใหม่) เวลา ๑๓.๒๙ – ๑๓.๓๕ นาฬิกา                                                
 

- เมื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งสามข้อของผู้ชุมนุม เห็นว่า ได้ข้ามผ่านข้อเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออกไปแล้ว แต่มุ่งไปที่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นข้อที่เกี่ยวโยงกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งประเด็นเช่นนี้ เป็นข้อที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม ดังนั้น สมควรที่จะน า
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาผ่านการท าประชามติเพ่ือรับฟังเสียงของประชาชนเสียก่อน ซึ่งจะช่วย
ลดข้อขัดแย้งในสังคมลงได้ระดับหนึ่ง เพราะได้ผ่านการรับฟังเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย  
แต่หากรัฐสภาดึงดันที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนมาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจเกิดความขัดแย้ง
แตกแยกในสังคมขึ้นได้ ทั้งยังสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัย  
ไว้แล้วด้วย  

- โดยปกติรัฐบาลมักไม่รับข้อเสนอของผู้ชุมนุมง่าย ๆ ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวโดยมีผู้ร่วมชุมนุม
มากเพียงใดก็ตาม แต่ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีได้เริ่มถอยให้กับผู้ชุมนุมบ้าง
แล้ว ทั้งการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การใช้วิธีการทางรัฐศาสตร์มาจัดการกับปัญหา  
การชุมนุม รวมทั้งการใช้วิธีการทางรัฐสภาโดยขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ือปรึกษาหารือหาทางออก
ให้กับประเทศ ขณะเดียวกันการที่ผู้ชุมนุมมิได้มาชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่  
ของรัฐสภา ก็ถือได้ว่าเป็นการถอยของฝ่ายผู้ชุมนุมเช่นกัน 
 
๑๙. พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๓.๓๕ – ๑๓.๕๘ นาฬิกา                                                

 
- ตอนนี้แบ่งความเห็นของสมาชิกรัฐสภาที่อภิปรายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

และอยู่ตรงกลาง อย่างไรก็ดี อยากขอให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านพิจารณาและอภิปรายด้วยเหตุผล อย่าใช้
อารมณ์ เสียดสี ใส่ร้าย 

- บ้านเมืองอยู่ด้วยระบบนิติรัฐ ในฐานะที่เคยเป็นผู้บัญชาการต ารวจนครบาลมาก่อน ทุกข์ของ
ประชาชนคือทุกข์ของผม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม ถ้าใช้ความรู้สึกมาโจมตีกล่าวหา ก็ไม่ถูกต้อง  

- ญัตติที่รัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาซึ่งมี ๓ ประเด็น ตนมีความเห็นในบางประเด็น ดังนี้  
 ๑. ประเด็นที่หนึ่ง เป็นเรื่องความเสี่ยงของการระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙  
 ๒. ประเด็นที่สอง คือ การขัดขวางขบวนเสด็จของพระราชินีในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  

ในฐานะที่ตนเคยรับผิดชอบหน้าที่ในการควบคุมดูแลขบวนเสด็จ และจัดเส้นทางของขบวนเสด็จ ขอให้
ข้อมูลว่า ในการพิจารณาก าหนดเส้นทางของขบวนเสด็จได้จะต้องมีการจัดประชุมหลายหน่วยงาน  
จัดซักซ้อม และใช้กฎหมายหลายฉบับในการบริหารจัดการ เพราะเป็นการถวายการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 เมื่อสรุปแผนขบวนเสด็จแล้ว จะต้องมีการตรวจพ้ืนที่ ซักซ้อม และวางก าลังก่อนมีการเสด็จ
ประมาณ ๒ ชั่วโมง และจะจัดก าลังต ารวจให้การควบคุมดูแลตลอดเส้นทาง ซึ่งตนเห็นว่า ในวันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ แม้ในภาพรวมเหตุการณ์จะอยู่ในภาวะปกติ แต่ในวันนั้นผู้บัญชาการต ารวจนครบาลยัง
ไม่วางใจ เพราะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาใกล้ขบวนเสด็จ จึงได้จัดก าลังเสริมเพ่ิมเติมอีก ๑ กองร้อย  



๕๔ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 กลุ่มผู้ชุมนุมรู้ว่าจะมีขบวนเสด็จเพราะเห็นต ารวจชุดอารักขาเข้าประจ าที่ จึงมีการส่งข้อมูลกัน
ให้มารวมตัวกันที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ต ารวจก็ได้จัดเตรียมก าลัง ๑ กองร้อยเพ่ืออารักขา ท าทุกวิถีทาง
แล้ว แต่มีกลุ่มผู้ชุมนุมกระจัดกระจาย กรูเข้ามาที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ มีการชี้น าให้ชูนิ้ว ตะโกนถ้อยค า
รุนแรงต่าง ๆ  ท าให้เกิดค าถามว่าท าไมต ารวจไม่ท าหน้าที่ แต่แท้จริงได้มีการสั่งการแล้ว และเพ่ิมก าลัง
ต ารวจเพื่ออารักขาอีก ๑ กองร้อย  

- ในเรื่องการขัดขวางขบวนเสด็จ เห็นว่ามีเพียงผู้ชุมนุมส่วนน้อยที่ท าให้เกิดเหตุการณ์นี้ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินคดี รวมทั้งในเรื่องที่มีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ ก็เพ่ือให้มีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ามีความผิดหรือไม่ หรือเป็นความบกพร่องของผู้ใด ยังมิได้ตัดสินลงโทษใคร 

- ในเรื่องที่รัฐบาลมีการสลายการชุมนมุ นั้น การสลายการชุมนุมนั้นคอืการไม่ให้ชุมนุมเลย ไม่ให้
อยู่ชุมนุมกัน และเมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติในการสลายการชุมนุมตามหลักปฏิบัติสากลซึ่งมีหลายขั้นตอน 
เรียงจากเบาไปหาหนัก จึงเห็นว่า ยังมิใช่กรณีที่นายกรัฐมนตรีไดส้ั่งการให้สลายการชุมนุม แต่เป็นการส่ัง
การของข้าราชการประจ าไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ใช้อ านาจตามกฎหมาย ปฏิบัติไปตามขั้นตอนจาก
เบาไปหาหนัก เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการแจ้งเตือนก่อนแล้ว มิได้กระท าเกินกว่าเหตุแต่อย่างใด พอกลุ่มผู้
ชุมนุมไปพ้นเขตพระราชฐานแล้วต ารวจก็มิได้ติดตามไปแต่อย่างใด 

- ชาติบ้านเมืองไทยทุกวันนี้มีอยู่ได้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ การชุมนุมในอดีตไม่เคยมี
การโจมตีสถาบัน แต่กลับเคารพเทิดทูนสถาบัน มีการชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือเกล้า 

- ผู้ชุมนุมส่วนน้อยยังเป็นเด็กเยาวชน ใช้ถ้อยค าหยาบคาย รุนแรง 
- ข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ชุมนุม ๓ ข้อ นั้น ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผล แต่ขอให้ทั้งสองฝ่ายไม่ใช้

ความรุนแรง ขอให้มองฝ่ายตรงข้ามเป็นคนไทยด้วยกัน 
- เรื่องเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยก าลังดีขึ้นแล้ว ก าลังจะมีวัคซีน

ป้องกันโควิด ๒๐๑๙  
- ประเทศหลายประเทศที่มั่งคั่งก าลังตื่นตระหนก แต่อยากจะมาอยู่อาศัย มาลงทุนประเทศไทย 
- การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย เรื่องการ

ท าประชามติขอความเห็นจากประชาชนหากยอมรับกันก็ขอสนับสนุน 
- การเจรจาทุกฝ่ายต้องมีความจริงใจ พระพุทธเจ้ามีพระธรรมเทศนากาลามสูตรไว้ ว่าอย่าเพ่ิง

เชื่อในสิ่งต่าง ๆ แต่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาก่อน 
 
๒๐. นายไชยา  พรหมา (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๗ นาฬิกา                                                

 
- ปรากฏการณ์การชุมนุมของเยาวชนโดยมีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพราะการ

บริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด เกิดวิกฤติทางการเมือง และวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ส่งผลโดยตรง  
ต่ออนาคตของเยาวชน ประกอบกับมีข้อเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญโดยยกร่างใหม่ เพ่ือเป็นทางออก 
ของปัญหา เพราะรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับบริบททางการเมืองในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้สาเหตุเกิดจาก 

 ๑. การปฏิวัติซึ่งตามรัฐธรรมนูญถือเป็นการกบฏ แต่ความผิดฐานกบฏกลับถูกลบล้างด้วย
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๗  

 ๒. การเข้าสู่อ านาจของนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยการรัฐประหาร
เพ่ือใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ โดยอ้างปัญหาวิกฤติทางการเมืองในขณะนั้น และมีการสืบทอดอ านาจ



๕๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ยาวนานต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี สถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นปัจจุบัน อาจเกิดม็อบชนม็อบจากการสร้าง
สถานการณ์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้ แต่ขอเตือนว่าหากเป็นการสรา้งสถานการณ์จรงิอาจไมใ่ช่
ทางแก้ปัญหา และท าให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน 

 ๓. แม้จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงไม่เกรงกลัวต่อประกาศที่ไม่ 
เป็นธรรมตามหลักประชาธิปไตย เพราะเป็นการชุมนุมโดยสงบภายใต้รัฐธรรมนูญ 

 ๔. หากเกิดการรัฐประหาร จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกครั้ ง เ พ่ือต้องการยึดอ านาจ  
เพราะรัฐธรรมนูญไม่อนญุาตให้เปลี่ยนแปลงการปกครองดว้ยการยึดอ านาจ ต่อมาจะจัดให้มีการเลือกตัง้
ขึ้นมาเพ่ือสร้างความชอบธรรม และวางกลไกให้มกีารสืบทอดอ านาจ โดยใช้เสื้อคลุมประชาธิปไตยทับไว้ 

- ปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นมีความเห็น ดังนี้  
 ๑. ต้องไม่ให้การรับรองการฉีกรัฐธรรมนูญอีกต่อไป โดยอ้างค าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เพื่อป้องกันวงจรอุบาทว์นี้เกิดขึ้นอีก และเพื่อการยอมรับของนานาประเทศ 
 ๒. รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ได้สร้างกลไกการเลือกตั้งด้วยระบบพิสดาร โดยให้อ านาจสมาขิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตร ีซึ่งเป็นการบริหารประเทศที่ขดัตอ่ความเป็นประชาธปิไตย  
 ๓. การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่สอดรับ

กับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในอนาคต รวมทั้ง มีคณะกรรมการที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายสาธารณะของประเทศ และก าหนดบทบาทของรัฐบาลในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย
บางอย่างที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดรัฐบาล 

- ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว จึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้  
 ๑. การลาออกของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรับผิดชอบทางการเมือง  
 ๒. ให้ปิดสวิตซ์ ส.ว. เพราะเป็นการสืบทอดอ านาจจากการรัฐประหาร 
 ๓. ขอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพ่ือพิสูจน์ว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา 

ของประเทศ โดยการคืนอ านาจให้ประชาชน 
 
๒๑. นายอันวาร์  สาและ (พรรคประชาธิปัตย์) เวลา ๑๔.๑๗ – ๑๔.๒๕ นาฬิกา                                                

 
- การหาทางออกของประเทศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ด าเนินการได้ยาก เนื่องจากวิกฤติและปัญหา 

มีความซับซ้อน ซึ่งที่ผ่านมาตนได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
สถานการณ์วิกฤติของบ้านเมืองดังกล่าว  

- เด็กและเยาวชนในปัจจุบันสนใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างมาก รัฐบาลต้องไม่มองข้ามสิ่งส าคัญ
ในเรื่องนี้  

- ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ วิกฤติเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์การชุมนุม รัฐบาลต้องคิดแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ โดยสิ่ งจ าเป็นอย่างมาก คือ ต้องรู้
ปัญหา หาเหตุของปัญหาให้ได้ 

- รัฐบาลต้องไม่กระท าผิดไม่ว่าด้วยประการใด เนื่องจากจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธาในการบริหารประเทศ 

 
 



๕๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ความเห็นต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม มีดังนี้   
 ๑. กรณีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกมีความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ เปรียบเสมือนทหาร 

ออกรบแล้วย่อมไม่วางปืน 
 ๒. กรณีเรียกร้องให้พรรคการเมืองฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเห็นว่า  

ยังไม่มีความเป็นไปได้  
 ๓. กรณีการยุบสภามีความเห็นว่า หากเป็นทางเลือกที่จะไม่ท าให้ เกิดการเสียชีวิต  

ของประชาชน ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีแนวคิดว่าควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ก่อนมีการยุบสภา  

- หากต้องเสนอทางเลือกมีความเห็นว่า การยุบสภาเพ่ือคืนอ านาจให้ประชาชนนับเป็น 
ทางออกที่ดี 
 
๒๒. นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) เวลา ๑๔.๒๕ – ๑๔.๒๘ นาฬิกา                                                

- การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์การชุมนุมของคณะราษฎร ๖๓  
- ความเห็นต่อข้อเรียกร้อง ๓ ประการของกลุ่มผู้ชุมนุม  
 ๑. กรณีเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก สามารถกระท าได้ แต่ขึ้นอยู่ว่ านายกสามารถแก้ไข

สถานการณ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่  
 ๒. กรณีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นด้วยว่าต้องด าเนินการและควรเร่ง

ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือลดความขัดแย้ง  
 ๓. กรณีการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเห็นว่า สถาบันพระมหากษัตรยิ์

เป็นสถานบันที่มีความส าคัญและมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า ๗๘๑ ปี ส าหรับแนวคิดที่สมควร
จะด าเนินการในเรื่องนี้ควรเป็นแนวทางในลักษณะสมานฉันท์ โดยเน้นการท าให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงหัวใจ
ของสถาบันในลักษณะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่ง
อาณาราษฎร 

- ขอเสนอสองทางเลือกในปัจจุบันที่เป็นไปได้ คือ นายกรัฐมนตรีลาออก หรือมีการยุบสภา 
 
๒๓. นายกิตติ วะสีนนท์ (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๔.๒๘ – ๑๔.๔๒ นาฬิกา                                                

 
- กรณีผู้ชุมนุมเดินขบวนไปสถานทูตเยอรมนี และยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเยอรมัน ตนเห็นว่า

หลายข้อเรียกร้อง ไม่สมควรอย่างยิ่ง และเป็นการขัดกับหลักการระหว่างประเทศที่จะไม่ก้าวก่ายกิจการ
ภายในของประเทศอื่น ตนเห็นว่าเป็นการน าไฟนอกเข้ามาในประเทศ ชักศึกเข้าบ้าน นอกจากนี้ ภาษา
ในจดหมายข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็เป็นภาษาท านองเดียวกับบุคคลที่ลี้ภัยไปจากประเทศไทยใช้อยู่ 

- เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการเชิญผู้แทนทูตมารับฟัง
บรรยายสรุปสถานการณ์ในประเทศแล้ว  

- ญัตติขอเปิดประชุมวิสามัญ ที่รัฐบาลอ้างสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ด้วยนั้น 
ตนเห็นว่าถูกต้องแล้ว เพราะปัจจุบันสถานการณ์ทั้งที่ชายแดนและพ้ืนที่รอบประเทศยังสุ่มเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด 



๕๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ตนเห็นด้วยกับการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้อง
ตามมาด้วยหน้าที่รับผิดชอบ และไม่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น โดยเฉพาะในความเชื่อความศรัทธา 

- มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งฝากไปถึงผู้ชุมนุมว่า บางอย่างเป็นเรื่องความฝัน ต้องมองความจริงด้วย อย่า
มองประวัติศาสตร์เป็นเพียงอดีต แต่ควรมองเป็นรากฐาน เพ่ือจะมองไปยังอนาคตได้ 

- กรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมขัดขวางขบวนเสด็จ มีองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาต าหนิ
รัฐบาล เรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุม แต่ไม่มีการกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิขององค์
พระมหากษัตริย์ 

- ตนยังไม่เห็นว่า นายกรัฐมนตรีควรลาออก 
- ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนเห็นว่าสถาบันฯ ของไทยมีประวัติศาสตร์เป็น

ของตนเอง ไม่เหมือนประเทศอื่น และเป็นเสาหลักของชาติ (Pillar of Stability) การไปรื้อเสาหลักนี้ 
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และรัฐธรรมนูญก็รับรองไว้แล้วว่า ผู้ใดจะละเมิดมิได้ 

- ตนคาดหวังว่าการหาทางออกจะเป็นไปได้ด้วยดี ด้วยการเคารพสิทธิเสรีภาพ และคุยกันด้วย
ความจริงใจ ตัดบทบาทของผู้อยูเ่บื้องหลังออกไป 

 
๒๔. นายปดิพัทธ์  สันติภาดา (พรรคก้าวไกล) เวลา ๑๔.๔๒ – ๑๕.๐๒ นาฬิกา                                                

 
- เดิมข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เริ่มต้นด้วยความมีเหตุมีผล แต่ผู้กล่าว

ข้อเสนอถูกจับกุมด าเนินคดี ท าให้ข้อเสนอในโอกาสต่อมามีความรุนแรงและตรงไปตรงมามากขึ้น 
- พรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการน าประเด็นการปฏิรูปสถาบันฯ มาหารือในเวทีของการประชุม

ร่วมรัฐสภา โดยรัฐสภาควรก าหนดกรอบในการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปสถาบันฯ เพ่ือให้มีการพูดคุยกันได้
ในรัฐสภา บางประเด็นตกลงกันได้ก็ตกลงกันก่อน บางประเด็นตกลงไม่ได้ก็ศึกษาก่อน 

- ขณะนี้แม้รัฐบาลจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิรา้ยแรงแล้ว แต่ยังปรากฏว่าผู้ชมุนมุ
ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันฯ อยู่ และได้ท าให้ประเด็นปฏิรูปกลายเป็นประเด็นสาธารณะไป
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในเรื่องนี้ ผู้ ใหญ่ควรจะตอบค าถาม พูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างมีวุฒิภาวะ  
มากขึ้น 

- ปัญหาของสังคมปัจจุบัน ในครอบครัวเด็กเห็นต่างพ่อแม่ ในโรงเรียนเด็กเห็นต่างจากครู สังคม
จึงเกิดความแตกแยกจึงควรมีการพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหา 

- การปฏิรูปสถาบันฯ เป็นการท าให้ดีขึ้นและให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยควรมีการพูดคุย 
และแสวงหาทางออกร่วมกัน ควรเป็นการพูดคุย ถาม - ตอบแบบสุภาพ ไม่จาบจ้วงและรุนแรง  

- ในต่างประเทศ เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ของอังกฤษก็เคยผ่านการปฏิรูปมาก่อน จนท าให้
สถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและตั้งอยู่อย่างมั่นคงในปัจจุบัน ส่วนประเทศญี่ปุ่น องค์จักรพรรดิอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญและตรวจสอบได้ ท าให้สถาบันมีความสง่างามในตัวเองและสถาบันมิได้ถูกลดทอน
ความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด 

- ในประเทศไทย ความเชื่อของคนในสังคมอาจมีความหลากหลาย โดยความต้องของบางกลุ่ม
อาจต้องการล้มล้างสถาบันฯ บางกลุ่มอาจต้องการรักษาพระราชอ านาจไว้อย่างเคร่งครัด แต่อย่างไร 
ก็ตาม ความเชื่อของแต่ละกลุ่มจะมีการเคลื่อนตัวและเปลี่ยนแปลงไปมาตามเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่
ละสมัย บางขณะความเชื่อแบบหนึ่งก็มั่นคงและเพ่ิมมากขึ้นกว่าความเชื่ออีกแบบหนึ่ง ซึ่งถ้าความนิยม  



๕๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ในสถาบันฯ มีความเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์เช่นนี้ และอ านาจของสถาบันฯ มีขึ้นมีลงตาม
สถานการณ์ในแต่ละช่วง ย่อมไม่อาจถือว่าสถาบันฯ มีความมั่นคงอย่างแท้จริง จึงควรมีการปฏิรูปให้
สถาบันฯ มีสถานะและถูกจัดการภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมาตามสถานการณ์  

- ไม่ว่าคนจะชอบสถาบันฯ ในลักษณะใด แต่หลักที่ส าคัญ คือ สถาบันฯ ต้องมีความโปร่งใส  
ตอบรับต่อสาธารณะ (ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ) เช่น การตรวจสอบงบประมาณของสถาบัน  
ท าไม่ได้ง่ายมากนัก กรรมาธิการวิสามัญถูกเตือนว่าไม่ควรแปรญัตติตัดงบประมาณในหมวด ๑ และ ๒ 
ของรัฐธรรมนูญ การตรวจสอบงบประมาณของโครงการในพระราชด าริท าได้ยากมาก เพราะหน่วยงาน
ในโครงการมีการอธิบายชี้แจงข้อมูลต่อกรรมาธิการงบประมาณน้อยมาก ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ ยิ่งสถาบันฯ ตรวจสอบยาก ยิ่งท าให้ไม่โปร่งใส และจะกระทบต่อสถานะของสถาบันเอง 

- ควรน าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมมาคุยกันในรัฐสภา เช่น บทบาทผู้ส าเร็จราชการ องค์มนตรี  
มีความโปร่งใสหรือไม่ จึงควรเอารัฐธรรมนูญทุกหมวดมาคุยกันได้ ซึ่งแม้จะพูดคุยกันแล้วก็อาจไม่ต้องแก้
ก็ได้ ขอแค่มีการพูดคุยเหตุผลกันก็จะท าให้สถานการณ์ผ่อนคลายลง 

- ข้อเสนอของผู้ชุมนุม เช่น การลดงบประมาณของสถาบันลงในท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของพระองค์หลายฉบับ ควรน ามาถกเถียง  
ในรัฐสภาได้ จะท าให้การชุมนุมตามท้องถนนลดลง การจาบจ้วงก็จะน้อยลง 

- ปัญหาการรัฐประหารท าให้สถาบันมีปัญหา เนื่องจากคณะรัฐประหารมักจะท ารัฐประหารยึด
อ านาจโดยอ้างเหตุว่าปกป้องสถาบัน 

- การหยุดความรุนแรงและจาบจ้วงจะท าได้ ถ้าเอาสถาบันมาคุยกันในรัฐสภา ซึ่งการพูดคุย
ร่วมกันจะช่วยป้องกันมิให้มีการน าสถาบันมาปกป้องเพื่อสร้างความชอบธรรม ซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อสถาบนั
เองด้วย  

- การตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันประกอบด้วยผู้รักสถาบัน
และผู้ต้องการปฏิรูป เพ่ือคุยกันหาข้อตกลงร่วมกัน และรัฐต้องหยุดการจับกุม หยุดด าเนินคดีผู้ชุมนุม  
ทุกคน เพ่ือให้แกนน าเข้าหารือกับรัฐบาล หรือรัฐสภาได้ ทั้งนี้ นอกรัฐสภาก็มีการจัดเสวนากันได้ เพ่ือมี
การพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลเป็นวงกว้าง เพราะถ้าไม่มีที่ไหนพูดได้ ที่สุดท้ายที่จะพูดคือ ท้องถนน 

- การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ควรจัดท ารัฐธรรมนูญโดยพิจารณาได้ทุกหมวดไม่เว้นแม้แต่
หมวด ๑ และ ๒  

- การน าข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันฯ มาคุยกันในรัฐสภาหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
สถาบันฯ ถือเป็นการออกแบบการปกครองในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยนั้นเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบต่างประเทศแต่อย่างใด 

 
๒๕. นายสายัณห์  ยุติธรรม (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๑๕.๐๓ - ๑๕.๐๘ นาฬิกา                                                

 
- ขอขอบคุณคนไทยทั่วประเทศที่ได้เดินทางหลั่งไหลไปจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยความ

เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งวัดพระมหาธาตุ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ศาลหลักเมือง หรือวัดยางใหญ่ 
-  เมื่อปี  ๒๕๖๒ รัฐสภาได้มีการประชุมเพ่ือลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่ งปรากฏว่า  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเลือกตั้ง ซึ่งตนเองเห็นว่าในประเทศไทยไม่มีใครเหมาะสมเป็น
นายกรัฐมนตรีเท่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเป็น 



๕๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

อย่างยิ่ง ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมสภาอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
การพิจารณางบประมาณ หรือการเปิดอภิปรายครั้งนี้ ทั้ง ๒ วัน  

- การชุมนุมเกิดจากการยุยงปลุกปั่นของสังคมไซเบอร์ ส่งผลกระทบต่อสถาบันกษัตริย์  
แต่ทุกคนควรต้องท าความเข้าใจก่อนว่าสถาบันกษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  
จากประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประเทศไทยไม่เคยขาดสถาบันกษัตริย์ และกษัตริย์ หมายความว่า 
“ชาตินักรบ”  

- การกีดขวางขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะตามหลักการขบวนเสด็จสามารถ
เดินทางไปไหนก็ได้   

- การยุยงปลุกปันที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องมีการแก้ไขปัญหานักรบไซเบอร์ ซึ่งเป็นไอ้โม่ง 
- หากให้นายกรัฐมนตรีลาออก แล้วใครจะมาท าหน้าที่ และหากนายกรัฐมนตรีคนไหนที่มาท า

หน้าที่ก็ถูกไล่ให้ลาออก แล้วการบริหารประเทศจะเป็นอย่างไร การไม่ลาออกของนายกรัฐมนตรี  
เป็นเรื่องที่มาถูกทางแล้ว และการมารับฟังความเห็นจากสภาก็เป็นแนวทางที่ละมุนละม่อมในการ
บริหารประเทศ 

- ปัญหาเรื่องการระบาดของโควิด ๒๐๑๙ เมื่อมีการควบคุมได้ก็จะท าให้ต่างชาติสามารถ
เดินทางมาไทย และคนไทยเดินทางไปต่างประทศได้ 

- ขอให้ฉายานายกรัฐมนตรีว่าเป็นคนที่ “รวมไทย สร้างชาติ ต้องผงาด” 
 
๒๖. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๕.๐๘ - ๑๕.๑๗ นาฬิกา                                                

 
- จากปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมที่ผ่านมา อยากให้มองที่พระบรมราช

ปณิธานของรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับชาวไทย โดยเป็นข้อที่จะเป็นเกราะป้องกันตัว
ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในบ้านเมือง คือ “รู้ รัก สามัคคี” กล่าวคือ มีความรู้ มีน้ าใจไมตรีต่อกัน 
น าไปสู่ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

- เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่เป็นกฎหมายอันเป็นหัวใจ  
ในการบริหารบ้านเมือง มีส านักนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางการบริหารโดยไล่เรียงตั้งแต่ในระดับ
ส่วนกลาง คือ กระทรวงทั้ง ๒๐ กระทรวง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งทั้งสามส่วนต่างมีส่วนร่วม  
ในภาษีอากรของประเทศ จึงสมควรที่จะต้องด าเนินตามและสืบสานตามพระบรมราชปณิธานข้างต้น  
จึงจะเป็นเกราะป้องกันให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศได้  

- เอกลักษณ์ของชนชาติไทยคือ ความรักใคร่สามัคคี การพูดจากันด้วยเหตุผล มีความรักใคร่
กรุณาต่อกัน ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นเพราะทุกคนหลงลืมที่จะปฏิบัติตามพระบรมราช
ปณิธาน คือ ขาดความรู้ ความรัก และความสามัคคีนั่นเอง 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๒๗. นายสงวน  พงษ์มณี (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๑๕.๑๗ - ๑๕.๒๗ นาฬิกา                                                
 

- ดีใจที่รัฐบาลได้น าปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้เข้ามาสอบถามและรับฟังความเห็น
จากรัฐสภา 

- ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น มีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น กลัวว่าจะเหมือนเหตุการณ์ปี ๒๕๑๙ 
สร้างความเกลียดชังกับฝ่ายตรงข้าม วันนี้สังคมเจอเหตุการณ์ท านองเดียวกัน  

- เทคโนโลยีท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง การรวมตัวกันของผู้ชุมนุมในปัจจุบันเป็นพลังที่น่ากลัว 
การชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์เห็นภาพเด็กนักเรียนไปร่วมชุมนุม 

- ความขัดแย้งที่มองไม่เห็นคือความขัดแย้งกันภายในพรรคการเมือง จะมองเห็นเมื่อมีการยุบ
สภา นักการเมืองจะมีการย้ายพรรค ก่อตั้งพรรคใหม่  ถ้ายึดอ านาจจะเกิดความขัดแย้งอีกแบบ 

- รัฐราชการ อ านาจรัฐอยู่ส่วนกลางเป็นประชาธิปไตยภายใต้การชี้น าแบบรวมศูนย์  
หรือเผด็จการชนชั้นน า ผู้แทนประชาชนไม่ได้มีส่วนในการใช้งบประมาณ ต่างจากรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐  
ที่สามารถท าได้ เพราะรัฐธรรมนูญปัจจุบันห้าม เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 

- รัฐใช้อ านาจกฎหมายจนเคยชิน โดยไม่รับฟังเสียงคนภายนอก วันนี้ใช้กฎหมายมาเป็นอ านาจ 
เป็นการใช้อ านาจเผด็จการ เลยแก้ไขปัญหาไม่ได้ 

- คนแก้ไขปัญหาได้คือนายกรัฐมนตรีคนเดียว โดยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ หากยึดอ านาจก็จะถูก
ต่อต้าน 
 
๒๘. นายสาธิตย์  วงศ์หนองเตย (พรรคประชาธิปัตย์) เวลา ๑๕.๒๘ - ๑๕.๓๖ นาฬิกา                                                

 
- ญัตติที่ตั้งในวันนี้เป็นการแสวงหาทางออกร่วมกัน สิ่ งที่ส าคัญคือรัฐต้องรับฟังเพ่ือเผชิญกับ

ปัญหา เพราะการชุมนุมครั้งนี้ต่างจากการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาในอดีต คือ  
 ๑. กลุ่มผู้ชุมนุม คือ เยาวชน และคนหนุ่มสาว ที่ประเมินจ านวนไม่ได้ ทั้งที่แสดงออกและไม่

แสดงออกด้วยการร่วมชุมนุม  
 ๒. พฤติกรรมของแกนน าที่แสดงออก ท าให้รู้ว่าประเด็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ เป็นเพียงยอดของ

ภูเขาน้ าแข็งหรือไม่ พ้ืนฐานอาจมาจากปัญหาต่าง ๆ ที่สะสม ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของเยาวชน
โดยตรง 

- แม้จะมีการแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอาจแก้ปัญหาชั่วคราว แต่แรงขับยังคงอยู่และ
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทางออก ณ ขณะนี้ที่ควรเร่งด าเนินการ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมี
ระยะเวลาชัดเจน และการตั้งคณะกรรมาธิการด้วยคนที่เป็นกลางขึ้นพิจารณาแก้ปัญหานี้  

- เมื่อศึกษาปัญหาเชิงลึกแล้วพบว่า ปัญหาทั้งหมดเกิดจาก ชุดความคิดของรัฐที่มีโครงสร้าง
อ านาจที่เป็นแบบราชการรวมศูนย์ วัฒนธรรมอ านาจนิยม และปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ที่สนับสนุนนายทุนใหญ่ 

- แนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ ปรับสมดุลโครงสร้างอ านาจ แก้ไขกฎหมายว่าด้วย  
การแข่งขันทางการค้า ให้เป็นการแข่งขันอย่างแท้จริง 



๖๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจริงจังในการหาทางออกด้วยการพูดคุยด้วยเหตุผล 
เพราะต้องต่อสู้กับชุดความคิดของกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความเชื่อจากข้อมูล  
ที่เป็นเท็จ เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารประเทศในอนาคต 
 
๒๙. นายวันชัย  สอนศิริ (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๕.๓๖ - ๑๕.๕๑ นาฬิกา                                                

 
- ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และพรรคการเมือง ที่น าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมา

พูดคุยและหารือกันในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งนี้  
- ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ทราบว่านายกรัฐมนตรีได้รับไปด าเนินการ โดยรั บ

ข้อเสนอว่าหากสามารถผลักดันให้เรื่องใดสามารถสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนเกิดความพอใจของทุกฝ่ายได้  
ก็จะเร่งด าเนินการ อีกทั้ง รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ  เครืองาม ก็ได้อภิปรายรายละเอียดเพ่ิมเติม  
พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน โดยจะมีการเสนอกฎห มาย 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น จึงท าให้บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกรัฐสภา  
คลี่คลายมากขึ้น  

- แนวทางการแก้ไขปัญหาตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เราควรหันหน้ากลับมา 
ปรองดองกัน” เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้น เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ถูกจุด  
และตรงประเด็นในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ และในอนาคตต่อไปข้างหน้า หากสามารถ 
กระท าได้จริงและรวดเร็ว ก็จะยิ่งท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยและมั่นคงจะเกิดขึ้น 
อย่างแน่นอน  

- ขอเสนอว่า จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะยุติคดีความทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะ ๑๐ ปี 
ที่ผ่านมา เพราะหากสามารถยุติเรื่องนี้ได้ก็จะสามารถท าให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็นได้ 
 
๓๐. นางสาวจิราพร  สินธุไพร (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๕.๕๑ - ๑๖.๐๒ นาฬิกา                                                

 
- ตนเคยอภิปรายในสภาหลายครั้งว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ คู่กรณีของผู้ชุมนุม  

จึงควรไปเจรจากับผู้ชุมนุมเอง แต่ พลเอก ประยุทธ์ฯ ก็ไม่เคยท า จนต้องมาเปิดประชุมวิสามัญ อย่างไรก็ดี 
การเสนอญัตติขอเปิดประชุมวิสามัญ กลับไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเลย นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอ
จะตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ อ้างว่าเพ่ือมาแก้ไขปัญหา ตนเห็นว่าไม่ใช่ทางแก้ที่ถูก ทางที่ถูกต้อง คือ พลเอก 
ประยุทธ์ฯ ต้องไปเจรจา 

- ความผิดของ พลเอก ประยุทธ์ฯ คือ  
 ๑. พลเอก ประยุทธ์ฯ ไม่ใช่นักบริหาร แต่เป็นนักรัฐประหารที่สร้างกลไกที่ท าให้เกิดความ

เสียหายมากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ถดถอยมาตั้งแต่ก่อนการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการระบาดดังกล่าวก็ยิ่งซ้ าเติมสถานการณ์ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ทั้งการปิดกิจการ การว่างงาน ฯลฯ จนน าไปสู่การที่ผู้ชุมนุมซึ่งประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา
ออกมาเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่านี้  



๖๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒. พลเอก ประยุทธ์ฯ ไม่ใช่นักปรองดอง แต่เป็นนักไล่ล่า กล่าวคือ มีการไล่ล่าจับกุมคุมขังผู้ที่มี
ความเห็นต่าง นักกิจกรรมทางการเมือง ฯลฯ 

 ๓. พลเอก ประยุทธ์ฯ ไม่ใช่นักปฏิรูป แต่เป็นนักปฏิเสธการปฏิรูป ตั้งแต่เข้ามาสู่อ านาจ ยังไม่มี
การปฏิรปูใด ๆ เลย แม้จะมีการตั้งคณะกรรมการมากมาย ก็ยังไม่มีการปฏิรูป ประชาชนทนไม่ไหว จึงต้อง
ออกมาไล่ 

- แม้พลเอก ประยุทธ์ฯ จะมาบอกในสภาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีก าหนดเวลาด าเนินการต่าง ๆ 
ตนก็ไม่เชื่อ เพราะหลายครั้งที่พลเอก ประยุทธ์ฯ พูด แต่ไม่ได้ท าให้เกิดขึ้นจริง 

- ประชาคมโลกจับตาการชุมนุม และพร้อมเดินเคียงข้างนิสิต นักศึกษา 
- ตนไม่เห็นความจริงจังในการแก้ไขสถานการณ์ของ พลเอก ประยุทธ์ฯ แต่กลับเห็นการเติมเชื้อไฟ

เข้าไปในความขัดแย้งมากขึ้น 
- ตนขอให้รัฐบาลตอบยืนยันว่าจะไม่ใช้ก าลังความรุนแรง หรือ อาวุธ กับผู้ชุมนุมอีก 
- ถ้าพลเอก ประยุทธ์ฯ ลาออก จะคลี่คลายปัญหาได้ทันที 

 
๓๑. นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
      ตอบชี้แจงเวลา ๑๖.๐๓ - ๑๖.๑๓ นาฬิกา                                                

 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แม้จะสงบ

แล้ว และรัฐมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมลง จนประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ท าให้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ความมั่นใจของผู้บริโภคจะเริ่มดีขึ้น ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ การส่งออก 
ราคาสินค้าเกษตร อยู่ในระดับที่ดีขึ้นตามล าดับ  

- ต่างชาติ เช่น IMF ได้ชื่นชมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙  
ของประเทศไทย และอัตราการฟ้ืนฟูหลังการระบาดของโรคมีความรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐได้เพิ่ม
มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลายมาตรการ ท าให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้น แม้ตัวเลข GDP  
จะติดลบอยู่ท่ีระดับ ๗ เปอร์เซ็นต์ แต่ยังยังติดลบไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 

- รัฐได้มีมาตรการเยียวยาฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ โดยมีการพักช าระหนี้ของลูกหนี้ ๑๒.๕ ล้านราย 
รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชน พยายามประคับประคอง ซึ่งพบว่า กลุ่มลูกค้าที่จะประสบปัญหาล้มละลาย 
๙๐ เปอร์เซ็นต์ กลับมาประกอบธุรกิจได้ปกติ แต่มีเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่สามารถกลับมาได้  
ซึ่งจะต้องหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

- เราเป็นประเทศที่ฟ้ืนฟูหลังการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี เราจะค่อยๆ ทยอยเปิดประเทศ  
แต่ก็จะติดปัญหาการชุมนุมท าให้ความเชื่อมั่นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม รัฐ ภาคเอกชน และทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง จะพยายามประคับประคองประเทศให้ผ่านช่วงวิกฤตไปได้ เพ่ือรักษาประเทศไว้ส าหรับให้เด็ก
และเยาวชนรุ่นต่อไป 
 
 
 
 



๖๓ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓๒. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
      ตอบชี้แจงเวลา ๑๖.๑๓ - ๑๖.๓๘ นาฬิกา                                                

 
- ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า ปัญหาหนี้ธารณะ ปัญหานักศึกษาจบใหม่ไม่มีงาน  เป็นปัญหา 

ที่มีความเชื่อมโยงกัน  
- ปี ๒๕๖๒ มีข้อมูลว่าเศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัว ร้อยละ ๒ ซึ่งถือเป็นการขยายตัวต่ าสุด 

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ  ทั้งปัจจัยภายนอก อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจโลก  
และสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทบต่อประเทศก าลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย
เพราะเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจ (Supply Chain) ที่มีฐานอยู่ในประเทศจีน หรือ
ผลกระทบจากการท าประชามติ Brexit ที่ท าให้กระแสโลกมีความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งตัว
ระยะสั้นในหลายช่วง รวมทั้งปัจจัยภายใน โดยเฉพาะการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓  
ที่เกิดความล่าช้า ไม่เป็นตามแผนงาน  

- ปี ๒๕๖๓ เมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายไตรมาส จะพบว่า ในไตรมาสแรก เกิดปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากน้อยต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ 
การควบคุมและการรับมือของแต่ละประเทศ เมื่อเข้าสู่ไตรมาสสอง แม้ตัวเลขการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของ
ประเทศติดลบ แต่ประเทศไทยก็ยังได้รับค าชื่นชมในการรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะปรับตัวได้ดี ผ่านดัชนี 
การใช้ไฟฟ้า และการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคการผลิตที่เพ่ิมขึ้น 

 ส่วนในไตรมาสสาม มีข้อมูลว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยให้ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ดีขึ้นได้  

- การด าเนินงานของกระทรวงการคลัง ต่อปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ข้อมูล ดังนี้  
 ระยะแรก 
 ๑. การรับมือกับปัญหาโควิด เน้นการดูแลทั้งประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยมี

มาตรการทางการเงิน และมาตรการภาษีที่ช่วยแบ่งเบาภาคธุรกิจ เช่น การปรับลดภาษีในการผลิตหน้ากาก
อนามัย ท าให้หน้ากากอนามัยมีราคาลดลง สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในปัจจุบัน 

 ๒. สินเชื่อเพื่อการจ้างงาน เมื่อรัฐบาลประกาศมาตรการ Lockdown ส่งผลกระทบภาคธุรกิจ  
แต่ได้มีแผนงานเพ่ือช่วยเหลือภาคธุรกิจให้คงการจ้างแรงงาน ซึ่งภาคธุรกิจก็อาจคงแรงงานแต่ลดเงินเดือน 
หรือการเพ่ิมมาตรการเพ่ือการจ้างงานนักศึกษา เพ่ือลดผลกระทบที่จะเกิดด้านแรงงาน การประหยัด  
และลดค่าใช้จ่าย การลดค่าธรรมเนียมบริการของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการขยายเวลาและลดภาษี 
ส่วนบุคคลในปี ๒๕๖๒  

 ระยะที่สอง  
 ๑. กิจกรรมการเดินทาง เป็นผลต่อเนื่องจากโรคโควิดที่เชื่อว่าสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน  

ดังนั้น จึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้คนอยู่ใกล้ชิดกัน  
 ๒. การเติมเงินในระบบให้ประชาชนทั่วไป ภาคการเกษตร และภาคสัง คม ที่อยู่ ใน 

ความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนไปกว่า ๑๕.๓ ล้านคน โดยเป็นมาตรการเยียวยาเสริมสภาพคล่อง 
และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 



๖๔ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๓. มีมาตรการภาษีเพ่ือบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ด้วยการเลื่อนการเสียภาษี 
 ระยะที่สาม ซึ่งเป็นช่วงหลังการคลาย Lockdown เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ

ด าเนินงานได้ปกติ โดยการออกมาตรการด้านการเงินการคลัง คือ 
 ๑. การออกพระราชก าหนดเพ่ือให้รัฐบาลกู้เงินมาใช้บริหารประเทศ ๓ ฉบับ โดยมีมาตรการ 

ที่ด าเนินไปแล้ว เช่น มาตรการเพ่ือการรักษาเสถียรภาพ ให้การช่วยเหลือดูแลบุคลากรทางการแพทย์  
การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายเพ่ือการกักตัวของผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
และมาตรการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด เช่น ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ผู้ประกันตน กลุ่มเปราะบาง มากกว่า ๓๐ ล้านคน เป็นเงินกว่า ๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาท  

 ๒. แผนงานเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์เพ่ือน าเงิน 
ไปใช้ และส่งไปถึงกลุ่มรากหญ้าอย่างแท้จริง 

 ๓. แผนงานการจ้างแรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน และกระทรวง
อุดมศึกษาในการหามาตรการเพ่ือจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 

 ๔. มาตรการ Soft Loan ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะมีเครื่องมือ 
๓ ส่วน คือ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ออมสิน ธกส. อิสลามแบงค์ EXIM bank  
และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 

 ๕. การด าเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยด าเนินมาตรการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ของรัฐ ที่สามารถขยายเวลาการพักหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้  หรือในกรณี SMEs ผู้ประกอบการ SMEs
สามารถติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ในการดูแลเสริมสภาพคล่องหรือ
การยืดเวลาพักช าระหนี้ได้ 

- ความมั่นคงด้านการธนาคารเพียงพอต่อมาตรการที่รัฐมีหรือไม่นั้น ส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐมีการส ารองเงินไว้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ความมั่นคงทางฐานะการคลังของประเทศ พิจารณาได้จากทุนส ารองระหว่างประเทศ 
มีความมั่นคงตามการชี้แจงของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- การแก้ไขปัญหาหรือการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบจากปัญหาเดียวกันและเป็นเหมือนกัน
ทั้งโลก อย่างไรก็ดี ปีนี้รายได้ของประเทศยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย ฐานะทางการเงินมีความมั่นคง  
ช่วงวิกฤติโควิด รัฐบาลได้ด าเนินแผนงานเพ่ือการพัฒนาและรักษาสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพ 
โดยมีการด าเนินการระยะสั้นในการสร้างก าลังซื้อ และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย  
โดยมีโครงการที่ด าเนินไปแล้ว ดังนี้ 

 ๑. โครงการช้อปดีมีคืน เพ่ือเสริมสร้างก าลังซื้อ   
 ๒. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ในความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ๓. โครงการคนละครึ่ง เป็นการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยและหาบเร่แผงลอย ตลอดจนการเพ่ิม

ก าลังซื้อให้ประชาชน 
- ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ฐานะทางการเงินของประเทศมีความมั่นคง มีเสถียรภาพทางการคลัง 

ซึ่งในระยะต่อไปต้องดูมาตรการในการแข่งขันของประเทศ และโครงการต่าง ๆ ที่รัฐริเริ่ม เพื่อให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญและมอบหมายให้จัดท า
แผนงานเพ่ือเสริมขีดความสามารถ และสร้างคุณภาพการพัฒนาประเทศ ทั้งระบบราง โครงสร้างพ้ืนฐาน



๖๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ต่าง ๆ  การปรับปรุงสนามบินและท่าอากาศยานเพ่ืออ านวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยว  
และเดินหน้าการลงทุนในอนาคตเพ่ือการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
๓๓. นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
      ตอบชี้แจงเวลา ๑๕.๕๑ - ๑๖.๐๒ นาฬิกา                                                

 
- ขอให้ข้อมูลในประเด็นที่กล่าวถึงภาคแรงงาน ทั้งเรื่องการจ้างงาน และการเลิกจ้าง ซึ่งเป็น 

ที่ทราบดีว่าแรงงานเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ โดยข้อมูลที่จะรายงานนี้เป็นข้อมูลล่าสุด 
ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  

- เมื่อพิจารณาข้อมูลการเลิกจ้างจากฐานข้อมูลผู้ประกันตนในกองทุนสวัสดิการสังคม ปรากฏว่า 
ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙ มีการเลิกจ้างจ านวนมหาศาลถึงกว่า ๘ แสนราย แต่ปัจจุบันผู้ถูก
เลิกจ้างดังกล่าวกลับเข้าสู่การจ้างงานแล้วกว่าแสนราย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ประกันตนรายใหม่
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนแล้ว จะเห็นว่ามีจ านวนถึง ๔ แสนราย แสดงให้เห็นว่า มีแรงงานใหม่
เข้าสู่ระบบการจ้างงานจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวขึ้น  

- ในส่วนภาคธุรกิจที่ใช้มาตรการตามมาตรา ๗๕ ของกฎหมายแรงงาน ในการชะลอการท างานหรือ
ลดค่าจ้างของลูกจ้าง ในปัจจุบันมีเพียงประมาณสองหมื่นราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลิตของภาคธุรกิจเริ่ม
กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  

- ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด ๒๐๑๙  มีจ านวนการลาออกจากงานหรือการเลิกจ้างโดยเฉลี่ย
เดือนละประมาณ ๑ แสนราย แต่เมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา จ านวนการเลิกจ้างได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการเลิกจ้างเพียงประมาณ ๕ หมื่นราย 

- จากการประสานข้อมูลกับสภาอุตสาหกรรมพบว่า ในส่วนของภาคยานยนต์ได้กลับมามียอดการ
สั่งซื้อที่เป็นปกติ และบางแห่งมีจ านวนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้จากการตรวจสอบในกลุ่มแรงงานในภาคยานยนต์
พบข้อมูลว่า มีอัตราการจ้างงานและการท างานนอกเวลาตามปกติ อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่าในภาค 
การท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบและยังไม่สมารถฟ้ืนฟูให้เป็นปกติได้ 

- ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้จัดงาน Job expo เพ่ือให้มีการจัดหางานระหว่างผู้ว่าจ้างและ
แรงงาน โดยสามารถจับคู่ระหว่างผู้ว่างจ้างและผู้หางานได้กว่าแสนราย โดยจ านวนหนึ่งอยู่ระหว่างการ
สัมภาษณ์ และอีกส่วนหนึ่งกว่าหมื่นรายได้มีการท าสัญญาว่าจ้างแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ขณะนี้มีต าแหน่งงานที่ยังว่างอยู่กว่าล้านอัตรา ส่วนใหญ่อยู่ในภาคผลิต ภาคสิ่งทอ และการออกแบบ 
ขณะที่มีผู้สมัครงานเพียงสองแสนกว่าอัตราส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มงานด้านการตลาด ซึ่งทาง
กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้พัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนอง 
ต่อตลาดแรงงานต่อไป 

- ส าหรับการเลิกจ้างแรงงานในพ้ืนกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด ซึ่งมี 
การเลิกจ้างกว่า ๒ แสนราย โดยในจ านวนดังกล่าวเป็นชาวกรุงเทพฯ ประมาณแสนราย และส่วนที่เหลือ
เป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นในส่วนนี้และสนับสนุนให้กลุ่มแรงงาน
ดังกล่าวสามารถพัฒนาฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัวหรือท าเกษตรกรรมได้ 



๖๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ในเรื่องการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ได้มีการประสานให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มสหภาพแรงงาน 
รวมทั้งท างานเชิงบูรณาการกับกรมสวัสดิการแรงงานแล้ว และมีความพยายามที่ผลักดันแรงงานเหล่านี้มา
ท างานในต าแหน่งของภาครัฐที่ยังว่างอยู่ 
 
๓๔. นางสาวชนก  จันทาทอง (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๖.๕๑ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา                                                

 
- การที่นายกรัฐมนตรีขอให้มีการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๕ โดยมีเหตุผลคือ  

การแพร่ระบาดของโควิด ๒๐๑๙ การขัดขวางขบวนเสด็จ และการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย จึงสมควรรับฟัง
ความเห็นของสมาชิกรัฐสภา นายกรัฐมนตรีต้องการขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาเพ่ือหาทางออกประเทศ 

- ทางออกมีทางเดียวคือ พลเอก ประยุทธ์ ต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้น โดยเหตุผลที่ท่าน
สมควรลาออกมี ๕ ข้อ 

 ๑. ท่านยึดอ านาจจากรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 ๒. ท่านร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบ มีกติกาที่เอื้อต่อพวกพ้องเพ่ือให้ตนเองกลับเข้ามามีอ านาจต่อไป 

อาทิ การให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ท าให้ท่านได้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาด้วยวิธีการที่ไม่
สง่างาม 

 ๓. ท่านบริหารประเทศไม่เป็น ดูได้จากหลายๆสิ่งที่รัฐบาลท าไป เช่น อยากให้ประชาชนยากจน 
ดูได้จากต้องการแจกบัตรคนจนให้มากขึ้นทุกปี ท่านใช้ถ้อยค าที่ซ้ าเติมประชาชน เช่น น้ าท่วมให้  
ไปเลี้ยงปลา มะนาวแพงให้ปลูกกินเอง แทนที่จะปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของเกษตรกร 

 ๔. สร้างหนี้มากมายให้กับประชาชนไทยตลอดเวลาตั้งแต่รัฐประหารจนบัดนี้ ๖ ปี สร้างหนี้
มาแล้ว ๓.๓ ล้านล้านบาท ส่งผลให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นเป็น ๖.๙๘ ล้านล้านบาท คนไทยเป็นหนี้เฉลี่ย 
คนละ ๑ แสนบาท 

 ๕. ท่านไม่สามารถสร้างความปรองดองให้กับประเทศไทยได้เลย นักเรียนนักศึกษาออกมาชุมนุม
จ านวนมาก แต่ท่านกลับสั่งการให้มีการใช้การสลายการชุมนุมที่ รุนแรง ใช้ก าลังกับนักเรียนนักศึกษา  
สร้างตราบาปให้กับเด็กที่มีความเห็นต่างทางการเมือง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เช่นนี้มิใช่
การสร้างความปรองดอง 
 
๓๕. นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๐๙ นาฬิกา                                                

 
- การแก้ปัญหาในครั้งนี้ประชาชนมองเราด้วยความคาดหวังและความไม่ไว้วางใจ ดังนั้น หลังจาก

วันนี้รัฐสภาต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกภาคส่วนทั้ง รัฐบาล ผู้ชุมนุม รัฐสภา ประชาชน 
ควรร่วมกันก าหนดทิศทางการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยขอเสนอ ดังนี้ 

 ๑. การตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมารับฟังความคิดเห็นของผู้ชุมนมุ ประกอบด้วย ๑) นิสิต นักศึกษา  
ผู้ชุมนุม ๒) ตัวแทนรัฐบาล ๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้าน ๔) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรครัฐบาล และ ๕) สมาชิกวุฒิสภา โดยมีสัดส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งควรเปิดกว้าง
และพร้อมรับฟัง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ 



๖๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๒. แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยน าร่างทั้งหมดมาพิจารณาพร้อมกัน และมีก าหนดเวลาแก้ไขที่ขัดเจน
ตามด้วยการยุบสภา 

 ๓. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลงร้อยละ ๔๐ 
ถึงร้อยละ ๕๐ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากผู้ประกอบการ E-Commerce Application และ Platform 
ต่างๆ รวมทั้งน าเงินนอกงบประมาณมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน รวมทั้งควรมีการสนับสนุน 
สตาร์ทอับอย่างแท้จริง โดยไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก  

๔. การแก้ปัญหาโควิด ๒๐๑๙ ต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาด อาทิ การสวม
หน้ากาก การท า Social distancing อย่างจริงจัง และเร่งสนับสนับส่งเสริมให้ผลิตวัคซีนให้เกิดผลส าเร็จ
โดยเร็ว เพ่ือให้ประเทศพร้อมที่จะเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่กระทบแค่การท่องเที่ยวแต่ยังส่งผล
ต่อการส่งออกด้วย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 
 
๓๖. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๗.๐๙ - ๑๗.๒๒ นาฬิกา                                                

 
- การอภิปรายในครั้งที่เป็นความคาดหวังของทุกกลุ่ม ที่อยากเห็นทางออกของประเทศ  

ที่เป็นทางออกที่สงบสุข 
- ขอเน้นที่พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานไว้ว่า “กีฬาส าคัญอย่างยิ่งส าหรับชีวิต 

ของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง” ซึ่งเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงกับการเมืองได้ เหตุที่มีความเห็นเชน่นี้ 
เพราะในอดีตเคยมีค ากล่าวที่ว่า การเมืองน าการทหาร น าเศรษฐกิจ น าทุกอย่าง แต่วันนี้ขอให้กีฬาน า
การเมือง เนื่องจากหากทุกคนมีน้ าใจนักกีฬา อาจไม่ต้องใช้กฎหมายบังคับกัน แต่ถ้าทุกคนไม่มีสปิริต
แบบนักกีฬา ก็จะไม่สามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ ดังนั้น ก่อนต าหนิใคร ก่อนที่จะไล่ให้ใครลาออก  
ต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าดีพอหรือยัง สปิริตของตัวเองส าคัญที่สุด ถ้าตัวเองดูแล้ว จึงมองสปิริตของคนอื่น 

- หากเปิดช่องว่างให้เด็ก เยาวชน ทุกเพศ ทุกวัยในการแสดงความคิดเห็น ควรต้องอบรมเรื่อง
การใช้ถ้อยค า มิให้มีการใช้ค าหยาบคายด้วย 

- ประเด็นที่อาจเป็นทางออกของประเทศไทย คือ การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการกีฬา 
ทุกวันนี้ใช้การกีฬาเป็นสื่อกล่อมเกลาชีวิต  เราต้องอบรมไม่ให้เยาวชนใช้ค าหยาบคาย 

- เมื่อเน้นเรื่องกีฬา บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๑ ที่ก าหนดว่า “รัฐพึงเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจ
เข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน” ควรที่จะยังคงไว้ 

- หากมองกีฬาเหมือนกับการเมือง รัฐบาลกับฝ่ายค้านเปรียบเสมือนคู่แข่งกัน แต่ต้องไม่มองอีก
ฝ่ายเป็นศัตรู มิฉะนั้นประเทศชาติจะเสียหาย ต่างฝ่ายต้องหยุดสร้างความเกลียดชัง สร้างความแตกแยก
ด้วยค าหยาบคาย  

- ส าหรับประเด็นการปฏิรูปสถาบัน ควรน าไปไว้ทีหลัง ไม่เช่นนั้นกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายจะออกมา
เคลื่อนไหว และเกิดความไม่สงบในประเทศ 



๖๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 - สุดท้ายนี้ ขอน าค าสอนของหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ มาเตือนใจทุกท่าน ดังนี้ “หน้านอก
บอกความงาม หน้าในบอกความดี หน้าที่บอกความสามารถ หน้านอกหน้าในแต่งให้น้อย หน้าที่แต่งให้
มาก” 
 
๓๗. นายอนุทิน  ชาญวีรกลู รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  
      ตอบชีแ้จงเวลา ๑๗.๒๓ - ๑๗.๓๖ นาฬิกา                                                

 
 - ขอบคุณที่สมาชิกรัฐสภาที่ได้อภิปรายแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด ๒๐๑๙ 
- ตลอดระยะเวลา ๑๐ เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา

โรคโควิด ๒๐๑๙ ที่แพร่ระบาดทั่วโลก โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ ด้วยตนเอง โดยได้ผนึกก าลังและบูรณาการการท างานท าให้เกิด
พลังในการต่อสู้กับสถานการณ์ของโรคติดโควิด ๒๐๑๙ ได้เป็นอย่างดี  

- ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดล าดับเป็นประเทศที่สามารถรับมือกับโรคโควิด ๒๐๑๙  
ในล าดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากรัฐบาลไม่ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  

- ขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งในเรื่องเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์  
เพ่ือรองรับสถานการณ์ของโรคโควิด ๒๐๑๙ ตัวอย่างเช่น องค์กรเภสัชกรรมได้มีการผลิตหน้ากาก
อนามัยเพื่อลดปัญหาการกักตุนหน้ากากอนามัยด้วยแล้ว เป็นต้น  

- ในเรื่องการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นข้อกังวลของประชาชนนั้น ขอรายงานข้อมูลว่า ได้มี การลงนาม 
ใน MOU กับทุกสถาบันที่เป็นสถาบันชั้นน าด้านการพัฒนาและคิดค้นการผลิตวัคซีน และขอให้ค ายืนยัน
ว่า รัฐบาลชุดนี้จะท าให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน หากมีการค้นพบและผลิตได้ส าเร็จ 

- ภาครัฐได้มีการบรรจุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโรคโควิด ๒๐๑๙ เพิ่มเติม รวมทั้ง
มีการดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยได้ให้ค าสัญญาว่าจะดูแลบรรดาอาสาสมัครฯ ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
การสาธารณสุขทั้งระบบ  

- รัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ที่จะท าให้มีผู้ติดโรคโควิ ด ๒๐๑๙ ในประเทศไทย 
มีจ านวนน้อยที่สุดและหากยังคงมีผู้ติดเชื้อก็จะสนับสนุนและให้การดูแลรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี  

- รัฐบาลขอยืนยันว่า มีความพร้อมในการต่อสู้กับโรคโควิด ๒๐๑๙ และมีความเชื่อมั่น 
เป็นอย่างมากว่า สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเมื่อภาย
หลังจากสถานการณ์ของโรคโควิด ๒๐๑๙ ผ่านพ้นไป เชื่อมั่นว่าคนทั่วโลกจะต้องมีความมั่นใจ 
กับประเทศไทย แต่ทั้งนี้ทุกคนในชาติจะต้องมีความสามัคคี โดยที่ตนเชื่อว่าทุกคนจะสามารถรัก  
และสามัคคีกันได้ดังเช่นที่ผ่านมา 
 
 
 



๖๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓๘. นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๑๗.๓๖ - ๑๗.๔๘ นาฬิกา                                                
 

- นับแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เริ่มมีการชุมนุมเรียกร้องของนิสิต นักศึกษา ซึ่งรัฐบาลใช้
วิธีการจับกุมคุมขังมาตลอด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดและท าให้เกิดการชุมนุมบานปลายไ ปทั่ว
ประเทศ 

- ตอนนี้เริ่มมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว มีการดึงเรื่องความขัดแย้งจากต่างประเทศเข้ามา
เกี่ยวข้องแล้วด้วย 

- รัฐบาลมองผู้ชุมนุมเป็นศัตรู ไม่ได้พยายามเข้าไปแก้ปัญหา ดังนั้น การใช้เวทีรัฐสภาแก้ไข
ปัญหาจะได้ผลได้อย่างไร ในเมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แค่คนเดียวที่เป็นปัญหา  

- ตนไม่อยากเห็นเหตุการณ์ซ้ ารอยเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองในอดีต ดังนั้น ในเมื่อ  
พลเอก ประยุทธ์ฯ คือ คู่ขัดแย้งเพียงคนเดียวของประชาชน พลเอก ประยุทธ์ฯ จึงต้องเป็นคนเริ่มต้น  
ในการแก้ปัญหา โดยต้องเปิดใจรับฟัง จริงใจ แล้วเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีโอกาสมาพูดคุยด้วย 
เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

- ขอเรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ ลาออกฯ ซึ่งจะท าให้กลายวีรบุรุษ ซึ่งดีกว่าเป็นทรราช 
- เด็กรุ่นใหม่เป็นพลเมืองโลก มีความรู้ มีความสามารถ และสายตากว้างไกล ในการชุมนุมมีแต่

การถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่สาระส าคัญ คือ เขามีความคิด เขาเรียกร้องอนาคตที่สดใสกว่าที่ประเทศเป็น 
อยู่ตอนนี้ 

- เรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีต้องลงไปรับฟังผู้ชุมนุมอย่างจริงจัง 
เพื่อให้ทราบข้อเรียกร้องที่แท้จริง 

- ในวันนี้ตนยังคิดไม่ออกว่าทางออกของปัญหาจะเป็นอย่างไร 
 
๓๙. นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค (พรรคไทยรักธรรม) เวลา ๑๗.๔๘ - ๑๗.๕๑ นาฬิกา                                                

 
- รัฐบาลและทุกคนควรร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ให้มีความสงบสุขด้วยสันติวิธี  

มีความอยู่ดีกินดี 
- ขอให้รัฐสภาหารือเพ่ือให้ปัญหาจบลง ควรฟังข้อเสนอของฝ่ายค้าน แต่ข้อเสนอดังกล่าวต้อง

ปฏิบัติได้ด้วย 
- ขอให้มีตัวกลางเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เช่น สถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย  
- ขอให้ เร่งรัดการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ และในประเด็นเรื่องการปฏิรูปสถาบัน

พระมหากษัตริย์เห็นว่า ต้องมีการพูดคุยกันหาแนวทางแก้ไขหรือหาทางออกอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๐. นายสมศกัดิ์  เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม  
      ตอบชีแ้จงเวลา ๑๗.๔๘ - ๑๗.๕๑ นาฬิกา                                                

 
- การสลายการชุมนุมและการจับกุมด าเนินคดีกับผู้ชุมนุม มีผู้ถูกจับกุมซึ่งมีอายุ ๑๗ ปี เพียงคน

เดียวเท่านั้น  
- การจับกุมของเจ้าหน้าที่ใช้วิธีที่เป็นสากล จับกุมอย่างละมุนละม่อม ไม่ใช้เครื่องพันธนาการ 
- การสลายการชุมนุมมีการแจ้งก่อนสลายล่วงหน้า และด าเนินการด้วยมาตรการจากเบา  

ไปหาหนัก 
- การจับกุมด าเนินคดีเด็กและเยาวชนได้ท าตามขั้นตอนของกฎหมายและมาตรฐานสากลทุก

ประการ โดยมีการแจ้งสิทธิขณะจับกุม การแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากค าจะมีสหวิชาชีพและนักสังคม
สงเคราะห์ร่วมด้วย และแจ้งผู้อ านวยการสถานพินิจด้วย ก่อนส่งศาลเด็กและเยาวชนภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
หากศาลเห็นว่าการด าเนินการจับกุมและด าเนินคดีไม่ถูกต้องศาลจะสั่งปล่อยทันที 
 
๔๑. นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๑๗.๕๙ - ๑๘.๑๔ นาฬิกา                                                

 
- ถ้าหากไม่มีการวางแผนให้นายกรัฐมนตรีอยู่ ในต าแหน่งอย่างยาวนาน และถ้าไม่มี

นายกรัฐมนตรีที่ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมือง ก็คงไม่มีการออกมาประท้วงของประชาชน  
- เหตุการณ์อ้างอิงตามที่ได้กล่าวอ้างถึงนายกรัฐมนตรี คือ 
 ระยะเริ่มแรก เริ่มวางแผนตั้งแต่การรัฐประหาร และเริ่มบริหารงานด้วยนโยบายการกู้เงิน  

จากปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ เพื่อมาเป็นช่องทางในการท าพรรคการเมือง  
 ระยะที่สอง การร่างรัฐธรรมนูญที่เอื้อประโยชน์ให้นายกรัฐมนตรีกรณีที่พรรคของตนเอง 

ไม่สามารถเป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากได้ 
- จากทฤษฎีเชิงประจักษ์ ประชาชนได้มีการรับรู้ มีการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง และรับรู้ว่า

ความจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไร จนมีการเคลื่อนไหวทุกวันนี้ แต่น่า
เสียใจแทนประชาชน เพราะทุกวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงยึดติดว่า การเคลื่อนไหวของสังคมในวันนี้ยังมี
นักการเมืองอยู่เบื้องหลัง ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายความมั่นคงช่วยรายงานความจริงให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย  

- จากค ากล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ผมไม่ปฏิรูป ผมเกลียดการเมือง และเราจะท าตามสัญญา
ขอเวลาอยู่ไม่นาน ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด 

- ยุทธศาสตร์ชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลง งานไม่มีความก้าวหน้า แต่หากมีความตั้งใจจริงที่จะ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จริงสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่การท างานมาเมื่อ ๔ ปี ที่ผ่านมาแล้ว  

- นายกรัฐมนตรีได้อธิบายว่า เมื่อปี ๒๕๕๗ เกิดปัญหาขึ้น จึงต้องเข้ามาอยู่ในต าแหน่งนี้ แต่ขอ
บอกว่าการกระท าของนายกรัฐมนตรีและคนใกล้ชิดเป็นการฝืนธรรมชาติ เพราะปัญหาลักษณะดังกล่าว
เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก แต่แนวทางการแก้ไขของทั่วโลกคือการใช้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ  
ไม่มีการรัฐประหาร แต่เมื่อมองกลับมาที่ประเทศไทย เมื่อเกิดปัญหาการบริหารกลับไม่ปล่อยให้มีการใช้
กลไกการใช้สิทธิทางพลเมืองตัดสิน แต่ใช้การรัฐประหารจนท าให้ประเทศชาติเดินมาถึงจุดนี้  
จุดที่เยาวชนออกมาชุมนุม  
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- ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ดูสวยงามแต่ไม่สามารถท าได้ หากมีความตั้งใจจริงก็สามารถท า
เรื่องตามยุทธศาสตร์ได้ตั้งแต่เมื่อ ๔ ปีที่ผ่านมา 

- ในต่างประเทศรัฐสภามีองค์ประกอบของสมาชิกวุฒิสภาและมีการท างานตามหน้าที่   
แต่ปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภาบางคนก็ไม่กล้าบอกลูกหลานว่าตนเองท าอะไร เพราะกลัวจะถูกลูกหลานด่า 
ดังนั้น จึงอยากให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาและท างานที่ดี  อย่าให้สมาชิกวุฒิสภาต้องมีความมัวหมอง 
โดยไม่อยากให้เยาวชนมองว่าได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะนายกประยุทธ์ฯ  

- จากการฝืนธรรมชาติของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีท าให้เศรษฐกิจของประเทศพัง และน า
ประเทศไปสู่การกู้เงินเพ่ือมาแจกประชาชน ดังนั้น หมดเวลาของท่านแล้ว อยากให้ท่านปล่อย 
ให้ประเทศเป็นไปตามธรรมชาติ อย่าปล่อยให้ประเทศต้องล่มสลายเหมือนบางประเทศในตะวันออก
กลาง 
 
๔๒. นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ (พรรคประชาธิปัตย์) เวลา ๑๘.๑๗ - ๑๘.๒๙ นาฬิกา                                                

 
- การอภิปรายในวันนี้มีประเด็นส าคัญ ๓ ประเด็น  
 ประเด็นแรก คือ ต้องยอมรับว่าขณะนี้เกิดปัญหาและความแตกแยกขึ้นในประเทศ และต้อง

อาศัยรัฐสภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น รัฐบาลสมควรต้องรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากทุก
ฝ่ายเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดต่อไป   

 ประเด็นที่สอง พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนส าคัญ คือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งทุกฝ่ายสมควรที่จะร่วมมือกันรักษาระบอบการ
ปกครองดังกล่าว ซึ่งเป็นรากเหง้าส าคัญของประเทศ 

 ประเด็นที่สาม เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี และสมควรที่จะมีคณะกรรมการ 
ซึ่งที่มาจากทุกฝ่ายเพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อปัญหา เพ่ือแสวงหาหรือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องด าเนินการโดยเร็ว และสมควรที่จะต้องรับเอาร่างรัฐธรรมนูญของ
ภาคประชาชนมาพิจารณาด้วย ดังนี้ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้โดยสันติวิธี  

- คณะกรรมการที่จะท าหน้าที่รวบรวมและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง สมควร
ริเริ่มแต่งตั้งโดยประธานรัฐสภา เนื่องจากถือเป็นการเปิดเวทีโดยรัฐสภาให้แต่ละฝ่ายสามารถแสดง
ความเห็นของตนได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการคณะนี้อาจก้าวไปสู่การพิจารณาประเด็นการปฏิรูปบ้านเมือง 
ในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วย  

- หากด าเนินการตามที่เสนอมาข้างต้น ประเทศไทยก็จะมีรัฐธรรมนูญที่กล่าวได้ว่ามีที่มาจาก
ประชาชน และขณะเดียวกันก็ท าให้สภาวะทางการเมืองของประเทศเข้าสู่ดุลยภาพได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๘.๒๙ - ๑๘.๔๕ นาฬิกา                                                
 
- เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ไดม้ีส่วนในการช่วยเสนอแนะคลี่คลายวกิฤตขิองประเทศ ไม่ว่าการประชมุ

รัฐสภาในครั้งนี้จะเกิดจากด ารขิองใคร แต่ถือว่าทุกฝ่ายไดร้่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ความพยายามเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าเสมอ และเป็นแนวทางให้กับเยาวชนคนรุ่นใหมท่ี่จะเรียนรู้วิธกีารแกไ้ขปัญหาโดยวิธีที่ชาญฉลาด
และไม่ใช้ความรุนแรง 

- วันนี้ขอกล่าวประเด็นเดียว คือ เรื่องเกี่ยวกับโควิด ๒๐๑๙ ในฐานะที่เป็นแพทย์ขอให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์เพื่อท าความเข้าใจในบางประเด็น เรื่องนี้ส าคัญ 

- โควิด ๒๐๑๙ เป็นชื่อโรคเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าซาร์โควี ๒ เป็นไวรัสตระกูลโคโรน่า ไวรัส
โคโรน่าล าดับที่ ๑-๔ ท าให้เกิดไข้หวัดธรรมดา ล าดับที่ ๕ ท าให้เกิดโรคซาร์ส ล าดับที่ ๖ ท าให้เกิดโรค
เมอร์ส ล าดับที่ ๗ ท าให้เกิดโรคโควิด ๑๙  

- มีคนใช้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าในอดีตที่ผ่านมา คือ ไวรัสจะแพร่เชื้อได้เมื่อผู้ได้รับเชื้อ
แสดงอาการ จะแพร่เชื้อทางการไอหรือจามผ่านละอองใหญ่ คนที่หายแล้วจะไม่กลับมาเป็นโรคใหม่ 
ปัจจุบันมีการระบาดของโรคนี้ในแทบทุกประเทศ มีคนติดเชื้อจ านวนมาก และตายจ านวนมาก ที่เป็น
เหตุนี้เพราะโควิด ๒๐๑๙ สามารถแพร่เชื้อได้โดยผู้ได้รับเชื้อไม่แสดงอาการ จึงท าให้การระบาดของโรค
กว้างขวาง 

- โรคโควิด ๒๐๑๙ มีการระบาดอย่างกว้างขวางมาก โดยในสิ้นปีนี้จะมีผู้ติดเชื้อ ๕๐ ล้านคน 
และแม้จะมีวัคซีนก็ตาม แต่ก็ต้องมีผู้ ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก  
จึงจะประสบผลในการป้องกันการระบาด ไวรัสนี้แพร่กระจายได้เกินระยะ ๒ เมตร นอกจากนี้ แม้ผู้ติด
เชื้อจะหายแล้วก็ตามแต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะค่อย ๆ ลดลง จนกลับมาติดเชื้อใหม่ได้ และสมรรถภาพ 
ของปอดจะลดลงไปพอสมควร 

- อยากฝากถึงเด็กและเยาวชนที่รักชาติให้พึงระมัดระวังในการชุมนุม หากเว้นระยะห่าง  
ทางสังคมได้ก็พยายามท า ถ้าเว้นระยะห่างไม่ได้ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ชุมนุม ที่ส าคัญ  
คนที่ไม่สบายมีไข้ ไอ มีน้ ามูกต้องไม่ไปร่วมชุมนุม 

- ประเทศไทยเป็นประเทศที่ ๒ ที่เกิดการระบาด และเราถอดรหัสเชื้อไวรัสได้เร็วรองจากจีน 
ดีกว่าอเมริกา และอีกหลายประเทศ เราควบคุมการระบาดของโรคได้ดีมากในโลก โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เราดีที่สุดในอาเซียน ดูได้จากตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบกัน 

- ปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้ไทยควบคุมโควิด ๒๐๑๙ ได้มี ๒ ปัจจัยหลัก คือ รัฐบาลมีวิสัยทัศน์
ออกนโยบายควบคุมโรคไดด้ ีและประชาชนให้ความรว่มมือเปน็อย่างด ีในจ านวนนี้มีไม่เกิน ๑๐ ประเทศ
ที่ท าได้ดี และประเทศไทยเป็นอันดับ ๑ ในการควบคุมโรคโควิด ๒๐๑๙ 

- ผู้ที่จะไปร่วมชุมนุมก็ไม่ขัด แต่ควรปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคโควิด ๒๐๑๙ ด้วย เพราะมีความ
เสี่ยง ไม่รู้ว่าวันใดที่จะมีผู้ติดเชื้อเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม หากเกิดขึ้นจะเกิดการแพร่เชื้อในวงกว้าง 
อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว 

- ขอขอบคุณประชาชนทุกคน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ร่วมมือ ขอบคุณ
รัฐบาลและฝ่ายบริหารที่น าการแพทย์มาน าการเมือง ต่างกับบางประเทศมหาอ านาจที่น าการเมือง  
มาน าการแพทย์ท าให้โควิด ๒๐๑๙ ระบาดมาก 
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- ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้โควิด ๒๐๑๙ ระบาดในประเทศอีก เพ่ือให้เราสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาการเมือง เศรษฐกิจต่อไป 
 
๔๔. นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
      ตอบชีแ้จงเวลา ๑๘.๔๕ - ๑๙.๐๓ นาฬิกา                                                

 
- จากสถานการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองที่ เริ่มเลวร้ายมากขึ้น เกิดความแตกแยก 

ทางความคิดของประชาชนในสังคมไทย นายกรัฐมนตรีจึงเห็นด้วยกับสมาชิกรัฐสภาในการเปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ แต่น่าเสียดายที่ ๖ พรรคร่วมฝ่ายค้านกลับมองว่าญัตติ
นี้เจตนาร้ายเพ่ือกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุม 

- พรรคร่วมรัฐบาลจะไม่กล่าวถึงกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่จ าเป็น ในขณะที่พรรคร่วมฝ่ ายค้านกลับ
กล่าวโจมตีรัฐบาลโดยไม่ค านึงถึงแนวทางแก้ไขปัญหา 

- ที่ผ่านมารัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเมอืง ต่อมารัฐบาลได้เป็นรัฐบาลอย่างถูกตอ้ง
ตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีได้เห็นควรให้รับไว้พิจารณา  
ซึ่งนับว่าเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย แม้ว่าตามหลักประชาธิปไตยรัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องอยู่ให้ครบ
ตามเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด หากใครคาดว่าจะท าได้ดีกว่า ก็ควรรอให้ครบเวลาแล้วมาเลือกตั้งใหม่  

- กรณีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรลาออก เพราะถ้า
นายกรัฐมนตรีลาออกจะเป็นการท าลายระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

- การเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ สิ่งที่ผู้ชุมนุมท านั้นไม่เหมาะสม และวันนี้
เชื่อว่าหลังจากเลิกประชุมคงหาข้อยุติไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ยอมตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุม 

- จุดยืนของพรรคพลังประชารัฐ คือ ประเทศไทยต้องปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประชาชนต้องกินดีอยู่ดี รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่มี
ผู้เรียกร้องและตามที่สามารถปฏิบัติให้ได้ 

- ต้องการเจรจาหาข้อยุติด้วยสันติวิธี ดังนั้น ทุกฝ่ายควรร่วมใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
และดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด 
 
๔๕. นายซูการ์โน  มะทา (พรรคประชาชาติ ) เวลา ๑๙.๐๔ - ๑๙.๑๕ นาฬิกา                                                

 
- ขณะนี้มีหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้ง จึงเห็นด้วย  

ที่จะใช้เวทีรัฐสภาแก้ไขปัญหา เพื่อฟังเสียงจากผู้แทนปวงชน 
- ขอแสดงจุดยืนว่า ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข เพราะการปกครองระบอบนี้เสียหายน้อยกว่าการปกครองระบอบอื่น 
- เหตุที่เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ คือ การที่นายกรัฐมนตรีบริหาร

เศรษฐกิจผิดพลาด ส่งผลกระทบโดยตรงทางด้านสังคม เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน ท าให้
ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ ามากที่สุด ทั้งนี้ สามารถสรุปสาเหตุความขัดแย้งได้ดังนี้  



๗๔ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ท ารัฐประหารยึด
อ านาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

 ๒. มีการฉีกรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการกระท าที่นานาประเทศเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง
ข้อหากบฏ มี โทษถึงขั้นประหารชีวิต  หลายประเทศจึงไม่ยอมรับ และตัดความช่วยเหลือ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศไทย ซึ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ มาจนถึงทุก
วันนี้การท ารัฐประหารท าให้คนไทยยากจนลง เห็นได้จากสถิติ คือ ก่อนการรัฐประหาร ประเทศไทย  
มีคนจน ๗ ล้านคน แต่หลังจากรัฐประหาร มีคนยากจนเพ่ิมเป็น ๒ เท่า คือ ๑๔ ล้านคน 

๓. มีการล็อคสเป็คในการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๖๐ เพียงเพราะอยากสืบทอดอ านาจ  
ด้วยการบัญญัติให้ความคุ้มครอง และยกเว้นความรับผิดให้กับการรฐัประหาร และยังก าหนดค าถามพว่ง
เพื่อให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกด้วย 

- สุดท้ายนี้ เห็นว่ารัฐบาลประสบความล้มเหลวในการบริหารประเทศ ท าให้เศรษฐกิจย่ าแย่  
จึงต้องฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลโดยตรงด้วย  
 
๔๖. นายวีระกร  ค าประกอบ (พรรคพลังประชารัฐ ) เวลา ๑๙.๑๙ - ๑๙.๓๙ นาฬิกา                                                

 
- การประชุมร่วมกันของรัฐสภาใน ๒ วันนี้ จะเห็นได้ว่าสมาชิกรัฐสภาได้สร้างบรรยากาศ 

แห่งความสมานฉันท์และความปรองดองให้เกิดขึ้น โดยไม่มีกล่าวพาดพิงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุม  
- มีข้อสังเกตว่า นักเรียน นักศึกษา ที่ออกมาร่วมการชุมนุมนั้น ไม่ได้มีแนวคิดเช่นเดียวกับกลุ่ม

ผู้น า หรือหัวหน้าผู้ชุมนุมทั้งหมด หากแต่ส่วนใหญ่นั้นออกมาเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพ  
- ข้อเรียกร้อง ทั้งข้อที่เป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก 

ล้วนเป็นข้อเรียกร้องเช่นเดียวกับที่พรรคฝ่ายค้านต้องการ ดังนั้น กรณีเช่นนี้เห็นว่านายกรัฐมนตรี  
ไม่จ าเป็นต้องลาออก เพราะนายกรัฐมนตรีได้เข้าสู่ต าแหน่งถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญ ปี  ๒๕๖๐  
ได้บัญญัติไว้ จึงมิได้มีข้อบกพร่องที่จะต้องลาออกแต่อย่างใด   

- กรณีรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ จะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จะชอบธรรมหรือไม่อย่างไรนั้น เป็นเรื่อง
ที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาว่าจะต้องมีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  

- ขอแสดงความเห็นเพ่ือยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีไม่ต้องลาออกจากต าแหน่ง เพราะเป็นเรื่อง
ปกติที่ฝ่ายตรงกันขา้มมกัจะหาเหตุเพ่ืออยากให้นายกออกจากต าแหนง่ และเห็นว่าระบอบประชาธปิไตย
ที่แท้จริงนั้น จะต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

- รัฐบาลชุดปัจจุบันได้พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยการสร้างโอกาสให้ประชาชนผ่านทาง
โครงการต่าง ๆ จ านวนมาก และสิ่งเหล่านี้เองชี้ให้เหน็วา่รัฐบาลท างานเพื่อแก้ไขปัญหาได้ดีในระดับหนึ่ง  

- ฝากให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมการในเรื่องที่ประเทศไทยขาดการด าเนินการมาในช่วง 
๔ – ๕ ปี ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น การเจรจา FTA เพิ่มเติม เป็นต้น  

- รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ได้รับการขนานนามว่า เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนญูฉบบัที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการจัดท ารัฐธรรมนูญอย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงขอให้นายกรัฐมนตรีเป็นส่วนส าคัญที่จะแสดงความ
กล้าหาญ โดยอยากเห็นนายกรัฐมนตรีประกาศว่า ประเทศไทยจะต้องมีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(สสร.) ขึ้น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 



๗๕ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๖. นายตวง อันทะไชย (สมาชิกวุฒิสภา) เวลา ๑๙.๔๐ - ๑๙.๕๔ นาฬิกา                                                
 

- สถานการณ์การเมืองตอนนี้วิกฤติ ซึ่งวิกฤติมากจนเลยเถิดไปถึงการเอา ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มาเดิมพัน ตนเห็นว่าทางออกมี ๒ แนวทาง คือ ๑) หันหน้ามาเจรจากัน และ ๒) ต่อสู้
กันจนรู้แพ้รู้ชนะ ซึ่งตอนนี้รัฐบาลเลือกที่จะแก้ไขรับธรรมนูญตามข้อเรียกร้อง นั่นอาจเรียกว่าเลือกตาม
แนวทางที่ ๑) ซึ่งตนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแก้รายมาตราหรือยกร่างใหม่ ตนเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
๒๕๖๐ ผู้มีอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ คือ ประชาชน ดังนั้น ต้องค านึงถึงเสียงของประชาชนที่มี
ประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ด้วย 

๒. รัฐบาลอาสาแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ขอให้ระลึกเสมอว่า ยังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะหาทางออกอย่างไรคนทุกกลุ่มยอมรับได ้และกรณีจะมีการท าประชามต ิต้อง
ท าให้เกิดการยอมรับผลประชามติให้ได้ 

- การชุมนุมทางการเมือง โดยหลักการแล้วสามารถท าได้ แต่หากเลยเถิดไปถึง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อย่างนี้ในทางประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งก็มีคนอีกกลุ่มไม่เห็นด้วย ตนเกรงว่าจะ
เกิดการปะทะกันของคนสองกลุ่มที่เห็นต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นต่างในความเชื่อ ความศรัทธา 
ซึ่งในประเทศระวันดาก็เกิดเข่นฆ่ากันเพราะความเชื่อความศรัทธามาแล้ว จะท าอย่างไรที่จะหาทางออก
ร่วมกันได้ 

 - การชุมนุมของนิสิตและนักศึกษา ที่ผ่านมา มีการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาอยู่แทบทุก 
การชุมนุม เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ควรละเลยเรื่องนี้ และควรน าไปสู่การปฏิรูปที่เห็นผลในระยะ เวลา 
อันสั้นได้ 

- ตนได้ประมวลข้อเรียกร้องของนิสิตและนักศึกษาต่อการปฏิรูปการศึกษา อาทิ การละเมิดสิทธิ
ผู้เรียน เช่น ทรงผม การยกเลิกวิชาบ าเพ็ญประโยชน์ เพราะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์แล้ว การยกเลิก  
วิชา IS การยกเลิกวิชาการอ่าน เป็นต้น 

- ปัญหาการปฏิรูปการศึกษาส่วนหนึ่งเกิดจากการรวบอ านาจมาไว้ส่วนกลาง ซึ่งการควบคุม 
จากส่วนกลางส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ที่จะต้องจัดการศึกษามากมาย  

- มีข้อเสนอต่อการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ต้องปฏิรูปการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 
 ๒. ต้องปฏิรูปการบริหารจัดการ โดยการกระจายอ านาจ 
 ๓. ต้องปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 
- ส าหรับภาพรวมการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเมืองของประเทศในเวลานี้ ตนขอให้สมาชิก

รัฐสภาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะรวมกันในรูปแบบใดก็ตาม เพ่ือหาทาง
ออกให้ประเทศให้ได้ 
 
 
 
 



๗๖ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๔๘. นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร  
      ตอบชี้แจงเวลา ๑๙.๔๐ - ๑๙.๕๔ นาฬิกา                                                

 
- กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการขึน้มาศึกษา เรื่อง ประเด็นด้านการละเมิดการกระท า

ความรุนแรง ประเด็นด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังและกระทบนักเรียน ประเด็นด้านการแสดงออกทาง
การเมืองในสถานศึกษา โดยมีตัวแทนของนักเรียนในคณะกรรมการด้วย 

- เรื่องหลักสูตรการศึกษากระทรวงได้ประสานคณบดีของมหาวิทยาลัยหลายแห่งรับโจทย์ไป
ศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้นแล้ว 
  
๔๙. นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (พรรคเพื่อไทย) เวลา ๑๙.๕๗ – ๒๐.๐๔ นาฬิกา                                                

 
- การชุมนุมเกิดจากปัญหาอะไร มีสาเหตุหลักมาจากนายกรัฐมนตรีที่ใช้อ านาจเข้าไปจ ากัด  

การแสดงออกทางความคิด แม้แต่ในโรงเรียนและสถานศึกษา 
- นายกรัฐมนตรีไม่สนใจการกระจายอ านาจใหแ้ก่สถานศึกษา เวลาเรียนของนักเรียนไทยใช้เวลา

มากกว่านักเรียนในต่างประเทศแต่ให้ผลสัมฤทธิ์น้อยมาก นักเรียนต้องแบกหนังสือไปโรงเรียน 
จ านวนมาก 

- ปัจจุบันนักเรียนคุยกันเรื่องสมัยใหม่แล้ว เช่น ท าอย่างไรจะเป็นนักแข่งเกมออนไลน์ เป็นต้น 
นักเรียนปัจจุบันไปศึกษาหาความรู้จากช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือหาอาจารย์หรือผู้ที่ให้ ความรู ้
จากช่องทางออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือหาความเชี่ยวชาญ หากิจกรรมที่ชอบ หาอาชีพที่ตนสนใจ  
และหารายได้เพิ่ม ซึ่งหลักสูตรการศึกษาของรัฐยังล้าหลังก้าวไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

- ปัญหาการชุมนุม ปัจจุบันมีผู้ชุมนุม ๘๔ รายถูกด าเนินคดี ในจ านวนนั้นมีเด็กและเยาวชน
รวมอยู่ด้วย ซึ่งมีต่างประเทศเริ่มเรียกร้องให้ปล่อยตัวแล้ว 

- เด็กนักเรียนชูสามนิ้วถูกครูสั่งห้ามแสดงออก เพราะครูก็ถูกกดดันจากกระทรวงเช่นกัน  
จึงท าให้ครูต้องมากดดันเด็กไม่ให้มีการแสดงออกทางการเมือง 

- โรงเรียนต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก ต้องไม่มีทหารหรือต ารวจเข้ าไปคุกคามเด็ก
นักเรียนถึงในโรงเรียน 
 
๕๐. นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เวลา ๒๐.๐๔ – ๒๐.๒๔ นาฬิกา                                                

 
-  ในการประชุมวันนี้ก็อยากขอให้ทุกคนร่วมกันหาทางออกอย่างสันต ิเราทุกคนในฐานะตัวแทน

ประชาชน ไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับกลุ่มผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นการแสดงพลังด้วยความบริสุทธิ์ เราควรหาทางออก
อย่างสันติไม่ใช่การกล่าวว่าร้าย เพราะหากเป็นเช่นนั้นก็จะผลักดันให้มีการแสดงพลังบนถนน 

- ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้เคยเตือนและเสนอทางออกให้รัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาล  
ไม่เคยรับฟัง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากล าดับเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนี้ 



๗๗ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ๑. เมื่อ ๔ เดือน ที่ผ่านมา ผมเตือนไว้แล้วว่าจะเกิดปัญหาจากการท างานของรัฐบาลแต่ไม่มี
ใครรับฟังถึงความจริงอันนา่กระอักกระอ่วนใจดังกล่าว ดังนั้น ในวันนี้ขอให้พวกเรามาตั้งสติ ปรับมุมมอง 
หาทางออกให้กับประเทศไปด้วยกัน โดยไม่มองว่าอนาคตของชาติเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาล 

 ๒. เมื่อ ๒ เดือนที่แล้ว มีปัจจัยที่ส่งให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น คือ วิกฤติภาวะผู้น าของนายกรฐัมนตร ี
ซึ่งตลอดการท างาน ๖ ปี ที่นายกรัฐมนตรีอยู่ในต าแหน่ง แต่เป็นผู้น าที่มีไม่มีความสามารถเพราะปล่อย
ให้เกิดปัญหาลุกลามมาจนถึงวันนี้ ถ้าหากรัฐบาลไม่ยอมถอยก็จะพาทุกคนลงเหว  

 ๓. ปลายเดือนกันยายน น่าจะเป็นช่วงที่ลดความรุนแรงของปัญหา แต่รัฐสภากลับโยนโอกาส 
ทิ้งไปเพราะห่วงแต่การยึดอ านาจไว้ให้นายกรัฐมนตรี และเลือกที่จะครอบครองอดีตแทนการปล่อย
ประเทศให้ก้าวเดินไปในอนาคต และการตัดสินใจของสภาที่เหมือนเป็นการ สุมฟืนเข้ากองไฟ ทั้งนี้  
การให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเป็นโอกาสทองที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปวง แต่สภาก็ท าลายทุกโอกาส 
ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เป็นเหตุให้มีการออกมาชุมนุม แต่เมื่อมีการชุมนุม ก็มีการกล่าวหาว่ามีคน
อยู่เบื้องหลัง 

 ๔. เดือนตุลาคม กลุ่มผู้ชุมนุมมีการชุมนุมโดยสันติ แต่รัฐบาลกับเติมเชื้อไฟด้วยการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ และมีการสลายการชุมนุมรุนแรง และมองกลุ่ม           
ผู้ชุมนุมเป็นศัตรู รวมทั้งมีการปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้รับรู้ข่าวสารด้วยการปิดกั้นสื่อมวลชน ปิดกั้น
ช่องทางการสื่อสารและการบริการสาธารณะ หรือช่องทางการสัญจร การกระท าดังกล่าวเป็นการสร้าง
สถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความแตกแยก โดยรัฐมนตรีบางคนใช้กลไกของรัฐเพ่ือปลุกผู้ชุมนุมอีกกลุ่ม
ให้มาร่วมกิจกรรมแสดงพลังในเวลาท างาน 

- โดยส่วนตัวเคารพการแสดงความคิดเห็นและการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ของแต่ละคน แต่ไม่เห็นด้วยกับการกดดันให้เกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนที่เห็นต่างไปใช้ก าลังท าร้ายกัน 

- นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีการใช้อ านาจเพื่อพวกพ้อง และการผูกขาดอ านาจไว้กับสถาบนั
กษัตริย์ แต่รัฐบาลที่ดีควรเป็นเป็นเกราะป้องกันสถาบัน โดยการเป็นจุดเชื่อมสร้างความเข้าใจที่ดี
ระหว่างสถาบันและประชาชน แม้จะมีคนที่มีความเห็นต่าง แต่คุณประยุทธ์ฯ ท าให้รู้สึกว่าดึงเอาสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะป้องกันตนเอง  

- มีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้  
 ๑. ประตูบานแรกที่จะดึงเอาฟืนออกจากกองไฟ คือ การลาออกของนายกรัฐมนตรี  

จากประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ท่ีมีมายาวนานมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แต่ยังไม่มี 
การเปลี่ยนแปลง แต่ครั้งนี้จะเป็นการช่วยกันเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ซึ่งโดยประวัติศาสตร์ทั่วโลก
ไม่มีประเทศไหนที่ให้การยอมรับผู้น าที่มาจากการท ารัฐประหาร แต่หากนายกรัฐมนตรีไม่ยอมลาออก 
หวงอ านาจ เส้นทางชีวิตของท่าน คือ การเป็นทรราชคนต่อไป 

  จนถึงขณะนี้ พรรคร่วมรัฐบาล น่าจะเห็นแล้วว่า ระบอบประยุทธ์ฯ ไม่สามารถเดินต่อไปได้  
หากพวกเราทุกคนต้องการเห็นระบอบประชาธิปไตยที่ดีและโปร่งใสในประเทศไทย สิ่งที่หวังไว้จะไม่
เกิดขึ้น หากปล่อยให้พลเอก ประยุทธ์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ยอมให้เกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้น 
ซึ่งสัญญาณที่จะท าการเลือกได้หรือไม่ ทุกท่านก็ทราบดีว่ามาจากไหน 

  เมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกแล้ว ขอให้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาเป็นกลไกน าไปสู่
ประชาธิปไตย  มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หากเป็นเช่นนั้น พรรคก้าวไกลขอประกาศเลยว่า  
หากพรรคใดที่ได้คะแนนเสียงของการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด สามารถเสนอสมาชิกให้



๗๘ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกลก็พร้อมที่จะให้ความเห็นชอบให้เป็นนายกฯ เพื่อให้คะแนนเสียงเป็นไป
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยไม่ต้องพ่ึงเสียงของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรัฐสภา  
ที่ควรตัดออกจากรัฐธรรมนูญ 

 ๒. เมื่อมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีกลไกที่ให้มีการเลือกตั้งภายใต้กรอบการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยและรูปแบบของรัฐที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และให้มีการยกเลิกวุฒิสภา  
หากเป็นเช่นนั้นการเมืองของประเทศไทยก็จะมีเสถียรภาพ และรัฐบาลจะได้มุ่งแก้ไขปัญหาปากท้อง  
ของประชาชน ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนญู (สสร.) แล้ว รัฐบาลชุด
ใหม่ก็ควรยุบสภา เพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปพร้อมกับการจัดตั้ง สสร. 

  ส าหรับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ 
รวมทั้งระบบ โดยมีองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องมีการปฏิรูป เช่น ระบบการเมือง องค์กรอิสระ องค์กรศาล  
และตุลาการ เศรษฐกิจ การศึกษา ระบบราชการ กองทัพไทย เรื่องภาษี และวัฒนธรรม เป็นต้น   
แต่หากวันนีส้ภาไม่เป็นต้นแบบในการพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ สถานการณ์ภายนอกก็จะเกิดความวุ่นวาย  

- สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการชุมนุมในทุกวันนี้ เป็นเพราะการติดกระดุมเสื้อผิดเม็ดของรัฐบาล  
โดยหากยังมีความเข้าใจว่าการแสดงออกของของกลุ่มเยาวชนผู้ชุมนุมเป็นเพราะถูกล้างสมอง หรือ 
มีการชักใยของพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ ไปถึงศัตรูต่างชาติ ผมกังวลว่ากระดุมเม็ดถัดไป
จะท าให้เกิดโศกนาฏกรรม ต้องยอมรับและเข้าใจว่าโลกใบเก่าที่เราโหยหานั้นไม่มีแล้ว แต่เราอยู่ในโลก 
New Normal หรือความปกติใหม่ทางการเมือง การเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองครั้งนี้เป็นเรื่อง
ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เป็นข้อเท็จจริงใหม่ เป็นพลังและความรู้สึกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหา  
และความล้มเหลวทางการเมืองที่พวกเราทุกคนมีส่วนร่วม ถึงเวลาที่ทุกคนต้องยอมรับปัญหา 
ทางการเมืองครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่การรัฐประหารปี ๒๕๔๙ และเป็นผลมาจาก
การรัฐประหารปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้น ากองทัพบางคนและบุคคลบางฝ่ายกระท าการที่ให้เห็นว่าสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง เมื่อขณะนี้ความเป็นจริงและรากฐานทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป
แล้ว สังคมต้องแสวงหาฉันทามตใิหม่  แต่หากมัวแต่ปดิตาแล้วกอดโลกใบเกา่เอาไว้ เราจะไม่ได้จับมอืกนั
เผชิญหน้ากับโลกใบใหม่แต่กลับจะสร้างโศกนาฏกรรมบทใหม่ 

- ข้อเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปสถาบันใหม่ ๒ ทางเลือก 
 ๑. หากรัฐบาลยังคงกระท าเหมือนเดิมไม่ฟังในสิ่งที่ไม่อยากฟัง ไม่มองในสิ่งที่ไม่อยากเห็น  

ไม่ยอมรับการมีและความเป็นจริงที่มีอยู่ เลือกที่จะกดคนที่เห็นต่างไว้ หากเกิดการปะทุกเ็ลือกที่จะปราบ
และเข่นฆ่าให้หลาบจ า ซึ่งหากดึงดันที่จะใช้แนวทางนี้จะไม่ช่วยให้ประชาชนและสถาบันเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี 

 ๒. เลือกยอมรับความปกติใหม่ของสังคมไทย สร้างบรรยากาศและพ้ืนที่ความปลอดภัย 
ในการพูดคุยเรื่องสถาบัน เลือกท าความเข้าใจว่าการเรียกร้องที่เกิดขึ้น เรียกร้องเรื่องอะไร เห็นว่าอะไร
เป็นปัญหา และเป็นปัญหาจริงหรอืไม่ และการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โดยต้องมีการ
ท าความเข้าใจว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีข้อกังขา ข้อกังวลอะไร และมีข้อสงสัยต่อการเรียกร้องของนักเรียน
นักศึกษาอย่างไร จากนั้น จึงใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยแสวงหาฉันทามติใหม่ภายใต้เป้าหมาย
ร่วมกันคือการให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่กับประชาชนอย่างมั่นคงภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
เราต้องใช้กลไกของรัฐสภาร่วมกับรัฐบาล และประชาชนทุกฝ่าย เช่น กลไกกรรมาธิการ กระบวนการ  



๗๙ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

นิติบัญญัติ การอภิปรายปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ หรือการท าประชามติ
อย่างระมัดระวัง เพื่อแสวงหาฉันทามติใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันได้  

- ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้น สถาบันกษัตริย์ทรงมั่นคงสถาพร 
เพราะทรงปกเกล้า ไม่ปกครอง ตามหลักการที่ว่า King Can Do No Wrong ในระบอบเช่นนี้ 
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดวางพระราชอ านาจ พระราชฐานะอย่างประณีต ผ่านการจัดท ารัฐธรรมนูญ 
ระเบียบแบบแผน รวมทั้งมีการดูเรื่ องอ านาจของสถาบันที่สอดคล้องกับอ านาจของประชาชน 
และวิวัฒนาการของแต่ละยุค ซึ่งหากสามารถท าได้เช่นนี้ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สถาบัน  
ก็คงอยู่คู่กับประเทศไทย  แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนของโลก ก็คงจะน าไปสู่
การถกเถียงและการใช้เวทีบนถนน ตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านชีวิต 
เพื่อรวมชาติมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิต และประเทศเราได้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมแห่งความเกลียดชัง   

- เราต้องเลิกสร้างโรงงานและผลิตซ้ ากันตั้งแต่วันนี้ แต่ต้องแทนที่ด้วยความหวัง และแทนที่  
ด้วยฉันทามติใหม่ที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่ง 
 
๕๑. นายสุทิน  คลังแสง (พรรคเพ่ือไทย) เวลา ๒๐.๓๖ – ๒๑.๐๕ นาฬิกา                                                

 
- บรรยากาศในสังคมและบ้านเมืองขณะนี้มีความตึงเครียด และนักการเมืองก็มีความกังวลใจ  

จึงเป็นเหตุให้มีการเปิดการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญในครั้งนี้ เพ่ือหารือแนวทางแก้ไข
ปัญหาของบ้านเมือง จึงหวังว่าการประชุมในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการหาทางออกของประเทศ  
จึงขอรวบรวมประเด็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจให้กับรัฐบาล 

- ประเด็นเรื่องปัญหาเชื้อโควิด แม้ว่าประเทศจะแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่ต้อง
ยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวมิใช่ปัญหาเดียวของประเทศ ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาอีก 
กล่าวได้ว่า การกล่าวถึงข้อดีของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาโควิดยังห่างไกลจากการแก้ไขปัญหา  
ของประเทศชาติในขณะนี้  

- ขณะนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น ข้อมูลการเกิดขึ้นหรือจดทะเบียนธุรกิจ 
ใหม่ ๆ ลดลงอย่างมากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจได้น าไปสู่ปัญหาทางสังคมในที่สุด 
เนื่องจากคนรุ่นใหม่กังวลต่อสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

- ประเด็นเรื่องขบวนเสด็จที่ปรากฏในญัตติของรัฐบาล ถือเป็นการกล่าวถึงปัญหาที่ปลายเหตุ 
ทั้ งนี้  เพราะสภาพสั งคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่ งทุกฝ่ายต้องยอมรับ 
ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น รัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่จึงต้องยอมรับสิ่งเหล่านั้นบ้าง อย่างที่ผู้ใหญ่ 
คนส าคัญของบ้านเมือง คือ ท่านประเวศ วะสี ได้เคยให้ข้อคิดว่า ในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์  
ไม่ควรใช้อารมณ์ แต่ต้องใช้สติปัญญาอย่างประณีต  

 และสมควรที่จะตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ประเด็นการปฏิรูปสถาบันฯ นั้น ไม่เคยเกิดในรัฐบาลอื่น 
รัฐบาลนี้จึงสมควรพิจารณาว่า มีการดึงเอาสถาบันมาเป็นต้นทุนในการครองอ านาจของตนหรื อไม่  
และจึงเป็นเหตุให้ประชาชนมาโจมตีต่อสถาบันฯ ในท้ายที่สุด 

- แกนน าม็อบวันนี้ไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นผู้ใหญ่ อย่าไปมองว่าเป็นเพียงเด็กเล็ก ๆ นักเรียนนักศึกษา
วันนี้มีความรู้ดีกว่าผู้ใหญ่หลายคน นอกจากเด็กแล้วยังมีกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการออกมาสนับสนุน
หลายกลุ่ม 



๘๐ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ท่านบอกว่าม็อบมีคนสนับสนุน แต่พวกผมไม่ได้ไปให้การสนับสนุนแต่อย่างใด มากกว่านั้น  
ที่รัฐบาลบอกว่ามีต่างชาติสนับสนุน ให้ระวังจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

- ทางออกของปัญหา เรื่องเจรจาพวกผมเสนอมานานแล้ว แต่นายกรัฐมนตรี ไม่ตอบรับ 
จึงมาถึงวันนี้ 

- ทางออกแรก แก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุกคนดีใจที่นายกรับปากว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ๓ วาระรวด 
แต่แค่นี้ไม่เพียงพอ เพราะแก้อย่างเดียวไม่พอ ท่านจะแก้ไขอะไรบ้าง จริงใจที่จะแก้ไขหรือไม่ มีการยื้อ
เวลาท าให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจ แต่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ๓ วาระรวดตามที่นายกบอกท าไม่ได้ 

- ทางออกต่อมาเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ แต่เพ่ือซื้อเวลา หรือเป็นกันชนให้รัฐบาล
หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่เห็นด้วย 

- ทางออกอีกประการคือ นายกรัฐมนตรีลาออก เป็นทางออกที่ส าคัญ บางคนบอกว่า
นายกรัฐมนตรีลาออกท าลายหลักประชาธิปไตย ลาออกแล้วหาคนเป็นนายกไม่ได้ ลาออกแล้วแก้ปัญหา
ได้จริงหรือไม่ ขอเรียนว่าวิธีการนี้ประเทศพัฒนาแล้วใช้กันเป็นปกติ ถือเป็นความสง่างาม  

- ประชาธิปไตยมี ๒ เรื่อง แต่งตั้งและถอดถอนเป็นสิทธิของพลเมือง เลือกตั้งหรือแต่งตั้ง 
เข้ามาแล้วประชาชนย่อมมีสิทธิถอดถอนได้ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนราษฎรจึงมีสิทธิ
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกได้ 

- นายกรัฐมนตรีถามว่าท่านท าผิดอะไรจึงมาขอให้ท่านลาออก ขอตอบว่า วันใดที่ประชาชน 
ไม่เชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจให้บริหารประเทศ วันนั้นประชาชนมีสิทธิให้คุณลาออก ดังนั้น ในวันนี้เมื่อเยาวชน 
และผู้ชุมนุมไม่เชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจท่านให้บริหารประเทศต่อไป ก็มีความชอบธรรมที่จะให้ท่านลาออก 
แต่ท่านจะลาออกหรือไม่เป็นสิทธิของท่านครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นสิทธิของประชาชน ถ้าท่านไม่ออก
สภาก็มีสิทธิที่จะไล่ท่านออก ถอดถอนท่านออกได้ ตัวอย่างในสมัยที่พลเอกสุจินดา คราประยูร ไม่ยอม
ลาออก ประชาชนก็ออกมาไล่ท่านออก หรือในสมัยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ท่านส านึกความผิดพลาด
ของท่าน ท่านก็ลาออกไปโดยดี 

- หากท่านไม่ลาออกเขาก็จะเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ ถ้าท่านท าตามข้อ
เรียกร้อง ๒ ข้อแรก คือ ลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญ สถานการณ์ย่อมจะเบาลงไป การเรียกร้อง 
ให้ปฏิรูปสถาบันฯ น่าจะเบาลง และแก้ไขได้ไม่ยาก ดังนั้น เมื่อตัวท่านเป็นตัวปัญหา จึงขอให้ท่านตัด
ปัญหาของตัวท่านเองออกจากปัญหาเบื้องบน จะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น  

- หากท่านไม่ลาออกท่านก็เลือกวา่จะเดินหนา้ตอ่ไปอย่างไร ท่านจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบคอบ 
ฝากอนาคตประเทศไว้กับท่าน จะนองเลือดหรือไม่ฝากท่านคิด หากเกิดอะไรขึ้นท่านต้องรับผิดชอบ
ดังนั้น อยากขอให้ท่านเลือกเสียสละตัวเอง  

- หกปีก่อนท่านพูดถึงเผด็จการรัฐสภา แต่วันนี้ท่านท าให้เกิดวิกฤติแบบวันนั้นเช่นกัน แต่คน  
  ละฝ่ายกันเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕๒. นายวิรัช  รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ) เวลา ๒๑.๐๕ – ๒๑.๒๒ นาฬิกา                                                
 

- การชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่ที่มีการสื่อสารเหมือนเป็นการสั่งการผ่านสื่อโซเชียล
มีเดีย เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย 

- เมื่อเทียบกับนานาอารยประเทศที่เป็นแม่แบบของประชาธิปไตย เช่น อเมริกาที่ต่างมีการใช้
ความรุนแรงในการสลายความชุมนุม แต่การสลายความชุมนุมดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากล  
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยได้มีการเตือนครั้งที่ ๑ ครั้ง ๒ และก่อนฉีดน้ า 
ด้วยเครื่องฉีดน้ าแรงดันต่ า แต่ในขณะเดียวกันกลับมีภาพผู้ชุมนุมใช้อาวุธท าร้ายเจ้าหน้าที่  

- การประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้เกิดขึ้นจากสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติเพ่ือต้องการแก้ไขปัญหา  
การชุมนุม ซึ่งประธานรัฐสภาได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี โดยเห็นว่าการเปิดประชุมเร็ว ขึ้น 
เพียงวันเดียวก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรอบ 

- ขณะนี้ในประเทศไทยมีความแตกแยกของสถาบันครอบครัว และเป็นสงครามระหว่างวัย 
- ข้อเสนอที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออก มักจะได้ยินในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่วันนี้  

มีกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก หากนายกรัฐมนตรีลาออกตามข้อเรียกร้องและในการ
เลือกตั้งใหม่ รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีคนเดิม จะท าอย่างไร ต่อกรณีดังกล่าวนายกรัฐมนตรีแถลงต่อ
สื่อว่าขอให้ถอยกันคนละก้าวเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเองได้พยายาม
ถอยหลายก้าวเพื่อให้เกิดการประนีประนอม 

- การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งก่อนหากมีการลงมติและไม่ผ่าน จะท าให้เสียเวลา 
ในการยื่นใหม่ ประกอบกับยังมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับของ iLAW ที่ยังต้องพิจารณาว่าสมควรน า 
มาพิจารณาพร้อมกับร่างที่เสนอมาก่อนหน้าหรือไม่ ดังนั้น การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ก่อนรับหลักการน่าจะเหมาะสมแล้ว  

- แต่เดิม ท่านชัย ชิดชอบ อดีตประธานรัฐสภา เคยตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์และปรองดอง 
เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมือง ซึ่งไม่ประสบความส าเร็จในช่วงแรก แต่เมื่อท่านชัย ชิดชอบ ประธาน
รัฐสภาในขณะนั้นขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจเจรจา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี กระทั่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวด าเนินการไดส้ าเร็จ ดังนั้น เห็นควรตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์และปรองดองอกีครั้ง และขอให้
เพิ่มเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าพิจารณาด้วย 
 
๕๓. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เวลา ๒๑.๐๕ – ๒๑.๒๒ นาฬิกา                                                

 
- หากฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว รัฐบาลก็ใช้ไม่ได้สักเรื่อง กรณีที่กล่าวหาว่า บริหารประเทศ

ล้มเหลวผิดพลาด ควรย้อนไปพิจารณาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตด้วย 
- กรณีการชุมนุมของเยาวชน ยืนยันว่ารักลูกหลานทุกคน เด็กและเยาวชนเป็นพลังของแผ่นดิน 

ในวันข้างหน้า ทุกคนคือเสียงหนึ่งที่ต้องยอมรับฟัง แต่ข้อเรียกร้องก็มีทั้งที่สามารถท าได้และไม่สามารถ
ท าได้ 

- ประเด็นเรื่องชุดนักเรียน ในอดีตก าหนดให้ใส่ชุดนักเรียนเพ่ือมิให้เกิดวามแตกต่าง นักเรียน
ต้องตัดผมทรงนักเรียน เผื่อท าให้ไม่เกิดอันตราย แต่ในเมื่อปัจจุบันมีประเด็นเรื่องนี้ ก็ยอมรับได้ 



๘๒ 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการวุฒิสภา ส านักกรรมาธิการ ๓ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- รัฐบาลไม่เคยปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น แต่ถ้าเป็นการละเมิดหรือไม่สุภาพ สังคมย่อม 
รับไม่ได้  

- ขณะนี้ เป็นกังวลว่าประเทศไทยจะเป็นเช่นไร เราสามารถผ่านพ้นช่วงการระบาดของโควิด 
๒๐๑๙ มาได้อย่างดี คนไทยมีความสามัคคีร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ต้องภาคภูมิใจ แต่ก็ควรระมัดระวัง ไม่ประมาท เพราะประเทศอื่นยังมีการระบาดอยู่  

- ประเด็นที่กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยย่ าแย่ หากพิจารณาอย่างเป็นธรรม จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทย
ก้าวเดินอย่างช้า ๆ หลายอย่างเริ่มดีขึ้น ขอให้ย้อนกลับไปช่วงเดือนเมษายนที่มีการระบาดของโควิด 
๒๐๑๙ จะเห็นได้ว่า ตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าช่วงนั้นแล้ว ตอนนี้เริ่มมีการเปิดประเทศได้ แต่ก็ต้องเปิด
อย่างระมัดระวัง โดยค านึงหลักที่ว่า สุขภาพกับเศรษฐกิจมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

- ประเทศไทยได้เคยขึ้นชื่อว่าเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” แม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกัน 
ก็ไม่ควรให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว ไม่อยากให้รากฐานที่ดีงามเสียไปจากความไม่เข้าใจกัน  
และกัน  

- ขอให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการถูกชักชวนจากสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากอาจมีกลุ่ม
บุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางอาจถูกชักจูงให้เปลี่ยนพฤติกรรม โดยการปรุงแต่งความคิดและความนิ ยม 
ได้เสมอ  

- ขอให้มีการระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลภายในประเทศไปยังต่างประเทศ  
- ยินดีรับฟังข้อเรียกร้อง แต่ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลักด้วย ดังนั้น ข้อเรียกร้อง  

ที่มิได้เป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ด าเนินการ 
- เห็นด้วยกับการตั้งคณะท างานเพื่อน าไปสู่การพูดคุยเพ่ือหาทางออกของประเทศ 
- ตนไม่เคยยึดติดกับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่สิ่งส าคัญที่สุดในขณะนี้ คือ ประเทศก าลัง

เผชิญหน้ากับวิกฤตหลายด้าน ดังนั้น จะไม่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวในขณะที่ประเทศก าลังมีปัญหา  
และจะขอท าหน้าที่นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนประเทศต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอกาสได้ท า 
 

--------------- จบการอภิปรายในวันองัคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ --------------- 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

นายตนพงศ  ต้ังเติมทอง  ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 

 

กลุมงานคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

 
 นายสทิธิวรชัย  ศรไีหม   นิติกรชํานาญการพเิศษ 
 นายพสิิฐ  นิธิสริิวรธรรม   วิทยากรชํานาญการพิเศษ 
 นายชัดชัย  ทองเจริญ   นิติกรชํานาญการ 
นายภาคภูมิ  เปยปลูก   นิติกรชํานาญการ 

 นางสาวสาวติรี  เพชรทอง   นิติกรปฏิบัติการ 
 นางสาวปารมิตา  แปนสกุล   นิติกรปฏิบัติการ 
 นางสาวสุภาภรณ  ต่ิงอนิทร   วิทยากรชํานาญการ  
นายเอกพันธุ  เพ็งศร ี   วิทยากรชํานาญการ 

 นางสาวศิรินภา  นํ้าขาว   วิทยากรชํานาญการ 
 นางสาวดารารัตน  ถนอมรอด  วิทยากรชํานาญการ 
นายกฤติน  ผูกพันธ    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นายอดิสรณ  เนตรทอง   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวปณธิาน  เยี่ยงกุลเชาว  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวสรอยทพิย  สรอยพลู  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สํานักกรรมาธิการ ๓  
โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๓๙-๔๑ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๓ 

คณะผูรับผิดชอบ 
ในการจัดทําสรุปการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา 

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา คร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ (สมัยวิสามัญ) 
วันจันทรท่ี ๒๖ และวันอังคารท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 



ออกแบบและจดัทําโดย

กลุม่งานคณะกรรมาธกิารวสิามญั
กิจการวุฒสิภา

สาํนักกรรมาธิการ ๓ สาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภา
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