
เพื�อพจิารณารา่งรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� ..)พุทธศักราช ....
จาํนวน 6 ฉบบั

สรุปการอภิปรายเฉพาะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
ในการประชุมรว่มกันของรฐัสภา ครั�งที� 4 
(สมยัสามญัประจาํป�ครั�งที�หนึ�ง) 
ในวนัที� 23 - 24 กันยายน 2563 

ฝ�ายเลขานกุารคณะกรรมาธกิารวสิามญักิจการวุฒสิภา
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๑ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

1 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ (พท.) 
- รธน. 60 ขัดกับหลักประชาธิปไตยหลายเรื่อง ส่งผล
กระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความน่าเชื่อถือ
ของประเทศ 
- รธน. 40 ที่มาจาก สสร. (และมาจากประชาชน) สร้าง
รัฐบาลของประชาชน สร้างความอยู่ดีกินดี และสร้าง 
ความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศ 
- รธน. เมื่อเทียบกับพระธรรมวินัยแล้ว มีความเหมือนกัน
คือ เป็นกติกาการอยู่ร่วมกัน แต่กติกาต้องเกิดจากการ 
มีส่วนร่วม และมีนิติธรรมสากล ซึ่ง รธน. 60 มีปัญหาตรงนี้ 
และส่งผลกระทบหลายทาง 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  (ปชป.) 
     พรรคประชาธิ ปั ตย์ สนับสนุนร่ า งแก้ ไขรั ฐ ธรรมนูญ  
เพราะบางประเด็นไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เช่น  
บทเฉพาะกาล เป็นต้น และรัฐธรรมนูญ ควรสามารถแก้ไขได้ 
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๖  
วางกลไกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ยากเกินไป ควรแก้ไขมาตรา 
๒๕๖ เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น 
     พรรคประชาธิปัตย์มีเสียงไม่ถึงในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยล าพังจึงต้องร่วมมือกับพรรคอื่นด้วยในการเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรรคประชาธิปัตย์ขอสนับสนุน
ร่างของรัฐบาลเพราะตรงกับจุดยืนของพรรค เนื่องจากร่าง 
ของรัฐบาลไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ และหมวด ๒ ทั้งนี้  
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๒ 
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- รธน. 60 สร้างเงื่อนไขให้แก้ไขยาก จ าเป็นต้องได้เสียง
สนับสนุนจาก สว. 84 เสียง  
- อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การตั้ง สสร. ที่มาจาก
ประชาชน เพื่อร่าง รธน. โดยประชาชน เพื่อประชาชน  
เป็นเรื่องที่จะต้องท า (แม้ต้องใช้งบประมาณท าประชามติ  
ก็คุ้มค่า) 
- เรียกร้องให้ สว. ให้สนับสนุนการแก้ รธน. 60 โดยการตั้ง 
สสร. 
- เชื่อมั่นว่า สว. รักชาติ รักประชาชน ไม่ต่างจาก สส.  
ได้โปรดเห็นชอบ ร่าง รธน. ที่ฝ่ายค้านเสนอด้วย 
 
 

แม้จะแตกต่างในรายละเอียดก็ยังสามารถพิจารณาแก้ไขร่วมกัน
ต่อไปได้ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนร่างของพรรคฝ่ายค้านที่มี
เนื้อหาคล้ายกันกับร่างของรัฐบาล 
 - พรรคประชาธิปัตย์จะน าเสนอประเด็นในการแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิชุมชน  
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการเลือกตั้ง หน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ทั้งนี้ สนับสนุนให้มีวุฒิสภาแต่ถ้าวุฒิสภา
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งควรมีอ านาจน้อย เช่น กลั่นกรอง
กฎหมาย ควบคุมการบริหารราชแผ่นดิน เป็นต้น 
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๓ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

2 นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ (ก.ก.)  
- พวกเรามาประชุมกันในวันนี้เพราะหลายสาเหตุ ทั้งจาก
ความล้มเหลวของระบอบประยุทธ์ การเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ์โลก  
- ในเวลานี้ เราต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญต้องได้รับแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศ 
- รธน. 60 ต้องได้รับการแก้ไข เพราะไม่เพียงแต่เป็น รธน. 
ที่สืบทอดอ านาจของ คสช. แต่ยังเป็นการลากประเทศไทย
ให้ล้าหลังกลับไปในอดีต รธน. ฉบับสุดท้ายที่ให้ สว. แต่งตั้ง
เลือกนายกรัฐมนตรีคือ รธน. 2521 อันเป็นผลพวงจาก
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม ๒๕19 ซึ่งเป็น รธน. ที่ไม่ได้ก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีมาจาก สส. 

นายไพบูลย์  นิติตะวัน  (พปชร.)  
- ร่าง รธน. ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลมีสาระส าคัญ 2 ประเด็น 
คือ 
1.  การแก้ไข ม. 256 ที่ก าหนดเรื่องการออกเสียงลงคะแนน 

ที่สภาต้องมีมติเห็นชอบร่าง รธน. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (โดย สว. 
ต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 1/3) เป็นการแก้ไขให้ใช้คะแนนเสียง 
ของรัฐสภาไม่น้อยกว่า 3/5 เพื่อให้การแก้ไข รธน. สามารถ
กระท าได้ง่ายขึ้นนั้น ประเด็นนี้เห็นชอบในหลักการเรื่องการใช้
เสียงข้างมาก และเสนอให้ควรก าหนดใช้คะแนน 2/3 
2. การแก้ไข รธน. เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจัดท าร่าง รธน. 

ฉบับใหม่ โดยการก าหนดให้มี สสร. จะเกิดปัญหาต่อเนื่องเรื่อง
การใช้งบประมาณในการท าประชามติ และใช้ระยะเวลานาน 
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๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- รธน. 60 มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สว. แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มาจาก สส. เป็นความเหมือนกับ รธน.2521 เป็นการ
ผูกขาดอ านาจ ให้องค์กรอิสระท าลายฝ่ายตรงข้าม 40 ปี
ผ่านมาประชาธิปไตยยังไม่ก้าวหน้าไปไหน เป็นการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา 
- สิ่งที่น่าเศร้าใจ คือ เราไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลย แต่ย้อนกลับ
ไปสู่อดีต ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า ไม่เห็นหัวประชาชน 
- มีความหวังว่าในวันนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม 
ออกจากหลุมด าทางการเมือง ให้อ านาจประชาชน จึงขอวิงวอน 
สส. ฝ่ายรัฐบาลและ สว. ถอนฟืนออกจากกองไฟ 
- การร่างรัฐธรรมนูญต้องท าโดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนทั้งหมด ไม่ใช่มีส่วนหนึ่งมาจาก 

3. เห็นควรให้คงบทบัญญัติ ม. 272 เพราะเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยให้มีนายกรัฐมนตรีที่สืบทอดอ านาจมาจากประชาชน 
และม. 279 เป็นบทบัญญัติที่รับรองการกระท า และการใช้
อ านาจเพื่อให้ เกิดความชอบตาม รธน. ของผู้ปฏิบัติ งาน 
ในคณะนั้น (คสช. และองค์กรรัฐที่ตรวจสอบเรื่องทุจริต) 
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การแต่งตั้งโดยระบอบประยุทธ์อย่างร่าง รธน.ของรัฐบาล  
อันเป็นการปล้นเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อย่างสิ้นเชิง 
- การห้ามแก้ไขเพิ่มเติม รธน. หมวด 1 และหมวด 2 จะไม่
เป็นการเอาฟืนออกจากกองไฟอย่างแท้จริง ไม่ควรมีข้อห้าม
ดังกล่าวเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทย
อย่างแท้จริง 
- ประเทศไทยต้องไม่มีการรัฐประหารอีก สถาบันจะต้อง 
ไม่ยุ่งกับการเมืองอย่างแท้จริง 
- การแก้ไข รธน. จะต้องจริงใจ ไม่ยื้อเวลาให้รัฐบาล
ประยุทธ์อยู่ในอ านาจต่อไป สว.แต่งตั้ง 250 คน ที่มีอ านาจ
เลือกนายก ท าให้ฝ่ายตรวจสอบอ่อนแอ 
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- การท า รธน. ควรผ่านประชามติ 
- การก าหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจในการ
ยับยั้ง รธน. นั้น ไม่เหมาะสม  
- ตอนนี้ประชาชนหมดศรัทธากับรัฐสภา เป็นโอกาสที่เราจะ
สร้างศรัทธาอีกครั้ง การแก้ รธน. คือทางออกแต่ไม่ใช่ 
การแก้แบบขอไปทีเพื่อให้ผู้มีอ านาจอยู่รอดต่อไป มิฉะนั้น
ความขัดแย้งจะไม่หายไป 
- ขอวิงวอนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน โดยเฉพาะ สส. รัฐบาล 
และ สว. อย่าท าตามระบอบประยุทธ์ ให้อยู่ฝ่ายประชาชน 
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3 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียะเวส (สร.) 
-  ในช่วงการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีการประชาสัมพันธ์
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงและเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา แต่ก็มี
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเนื้อหาเพื่อการสืบทอดอ านาจ
ของ คสช. และเอื้อต่อการทุจริต โดยเฉพาะประเด็น 
การยกเว้นให้ รั ฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ งและได้ รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใหม่ภายใน  
๑ เดือน ไม่จ าเป็นต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินต่อ ป.ป.ช. 
- ในส่วนกระบวนการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา ตาม รธน. 
มาตรา ๒๖๙ มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจาก

นายศุภชัย  ใจสมุทร  (ภท.) 
- ได้ลงชื่อในฐานะผู้เสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติม รธน. เนื่องจาก 
มีความจ าเป็นในฐานะสมาชิกรัฐสภา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์
การการเมือง 
- มีความเห็นว่า รธน.60 (ฉบับปัจจุบัน) เป็นผลพวงจาก 
การรัฐประหาร เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอ านาจของ คสช. 
(แม้ในขณะนั้นจะเป็นเรื่องที่รับได้ในการที่ประเทศจ าเป็นต้องมี
รัฐธรรมนูญ แต่ต้องยอมรับว่า การสืบทอดอ านาจจากขณะนั้น
จนถึงปัจจุบันยาวนานจนเกินไป)  
- ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประชาชน เห็นพ้องตรงกันว่า  
ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
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คณะกรรมการสรรหา สว. จ านวน ๑๐ คน ประกอบด้วย 
คสช. และรัฐมนตรีทั้งสิ้น อีกทั้งรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ได้รับการสรรหาจ านวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย สว.  
โดยต าแหน่ง ๖ ท่าน แต่งตั้งจากอดีตรัฐมนตรีในสมัย สนช.  
ทหาร/ต ารวจ ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมรุ่นของ พล.อ ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ, รวมทั้งอดีต
สนช. สปท. และเครือญาติ จึงกล่าวได้ว่า การสรรหา สว. 
ในลักษณะนี้  เป็นการใช้ระบบต่างตอบแทน และเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
- เมื่ อ  สว .  มีที่ ม าจาก เพื่ อนพ้ อ งน้ อ งพี่  ของ  คสช .  
การก าหนดให้ สว. มีอ านาจให้ความเห็นชอบบุคคล 

- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก เนื่องจากมีบทบัญญัติ
เคร่งครัดและเข้มงวดเกินไป ท าให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ฉบั บปั จ จุ บั น ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บห ลั ก ก า ร 
ของประชาธิปไตย และไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
- พรรคภูมิใจไทย ได้แถลงจุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สรุป
ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. เรียกร้องให้ประชาชนดึงฟืนออกจากกองไฟ 
2. เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 โดยก าหนดให้มี 

สสร. ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
3. ยืนยันว่าการแก้ไขต้องไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายก จึงเป็นประเด็นที่ถูก
วิพากษ์วิจารณเ์ป็นอย่างมาก  
- รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย ดังนั้น การไม่น าร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดย
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริงมา
พิจารณาด้วยจึง เป็นเรื่ องที่ ไม่ถูกต้อง เนื่ องจากร่าง
รัฐธรรมนูญของทั้ง สส. พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล มิได้
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด 
- ดังนั้น จึงขอเสนอขั้นตอนในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
ดังนี้ 

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน 

4. ฝาก สสร. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมุ่งเน้นเรื่องการลด
ความเหลื่อมล้ า และเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

5. เรียกร้องให้มองความเห็นต่างด้วยความเข้าใจ และโปรด
อย่าให้การสนับสนุนให้เกิดการคุกคามผู้มีความเห็นแตกต่าง  
และอะไรก็ตามที่สามารถจะลดความขัดแย้งต้องเร่งด าเนินการ 

6. สิ่งที่ต้องเร่งอธิบายให้สังคมทราบ คือ เมื่อ สสร. ท างานเสร็จ
แล้ว จะต้องจัดให้มีการยุบสภา 
- พรรคภูมิใจไทยเห็นว่า วุฒิสภามีความจ าเป็นจะต้องด ารงอยู่ 
ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเฉพาะต้องมีหน้าที่ 
และอ านาจส าคัญเช่นในอดีต คือ การกลั่นกรองกฎหมาย  
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย มีความส าคัญมาก 
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๒. ยกเลิกการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา ๒๗๒ 

๓. แก้ไข รธน. โดยน าร่างของประชาชนมาพิจารณา 
๔. ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้ รธน. ฉบับใหม่ 

- เมื่อ สสร. ท างานเสร็จส่งร่างเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาก่อน 
มีการลงมติต่อไป 
- เชื่อมั่นว่า การมี สสร. มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
 
 
 
 

- เมื่อ สสร. ท างานเสร็จส่งร่างเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาก่อนมี 
การลงมติต่อไป 
- เชื่อมั่นว่า การมี สสร. มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้  
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4 พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง (ปช.) 
- ประเทศไทยมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ ถือว่า
เป็นการท าลายคุณค่าความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงมีความด้อยค่า ด้วยเหตุผล 
ดังนี้ 
1. การยกร่ างรั ฐธรรมนูญได้กระท าโดยการล้มล้ าง

รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ซึ่งผู้ล้มล้างถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ผู้นั้นกลับเป็นผู้จัด
ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันขึ้น จึงท าให้ 
เป็นรัฐธรรมนูญที่ด้อยคุณค่าตามหลักประชาธิปไตยไปด้วย 
2. แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะผ่านการท าประชามติ  

แต่เป็นการท าประชามติที่มีผู้มาออกเสียงลงประชามติ 

นายชินวรณ์  บุญเกียรติ  (ปชป.) 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีการศึกษา รธน. ภายหลังจากที่มีการบังคับ
ใช้มาแล้วสักระยะหนึ่ง ซึ่งพบว่าเกิดปัญหาไม่ต่ ากว่า ๒๐ 
ประเด็น ส่งผลให้ รธน. ต้องได้รับการแก้ไข อาทิ 
- ระบบการเลือกตั้ง ที่เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองเล็ก ๆ จ านวน
มาก และระบบการนับคะแนน  
- สิทธิเสรีภาพ ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมไม่เท่ากับ รธน. ฉบับปี 
๔๐ และ ๕๐ รวมถึงความไม่สมดุลของการกระจายอ านาจ 
- ความไม่สมดุลทางการเมือง ขาดดุลยภาพ เมื่อ รธน. ไม่มีความ
สมดุลส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในการนี้ การศึกษาดังกล่าวเห็นควรให้มีการ
แก้ไข มาตรา ๒๕๖ ซึ่งเป็นประตูสู่การแก้ไขมาตราอื่น ๆ ต่อไป 
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เพียง 29 ล้านคน จากผู้มีสิทธิออกเสียง 50 ล้านคน แสดง
ให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 
ที่ไม่เพียงพอ 
3. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีลักษณะเอื้ออ านาจแก่คน

บางกลุ่ม และลิดรอนอ านาจของประชาชน อาทิ ให้ สว.  
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีอ านาจเลือกนายกได้ หรือการ
ก าหนดให้ผู้ ด ารงต าแหน่งในองค์ กรตามรัฐธรรมนูญ 
บางองค์กรสามารถด ารงต าแหน่ง สว. ได้  ท าให้ เกิด
ประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อ านาจตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
4. รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบางประการที่หมิ่นศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และแสดงถึงความไม่เท่าเทียม อาทิ 
บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของรัฐที่มุ่งเน้น 

โดยมีหลักในการแก้ไขคือ ความต้องการ รธน.ที่มีดุลยภาพและ
เสรีภาพทางการเมืองเพื่อให้เป็น รธน. ของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยให้มีการจัดตั้ง สสร. ที่มีสัดส่วนมาจากภาคประชาชน ๑๕๐ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๐ คน นักวิชาการ ๒๐ คน และนิสิตนักศึกษา 
เพื่อเป็นการลดจุดอ่อนในการตั้งคณะกรรมการร่าง รธน. และ
เพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกต่อไป จึงมี ข้อเรียกร้อง ๔ 
ประการ 

๑.  ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข 
รธน. 

๒. กระบวนการแก้ ไข รธน. ต้องเป็นไปตามครรลอง 
ของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  
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ต่อผู้ยากไร้เท่านั้น ทั้งที่เป็นสิ่งที่รัฐต้องดูแลประชาชนทุกคน
โดยเท่าเทียมกัน และการก าหนดให้ประกาศ ค าสั่ง หรือการ
กระท าของ คสช. เป็นสิ่ งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
5. การให้อ านาจแก่ สว. ในการติดตามการปฏิรูปและการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ทั้งที่ควรเป็นอ านาจของ สส.  
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า 
- ขอสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน 
 
 
 
 

๓.  การแก้ ไข รธน .  ต้ อง ให้ เป็น  รธน . เพื่ อประชาชน 
อย่างแท้จริง 

๔. รธน. ต้องสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อให้ได้รัฐบาล 
ที่มีเสถียรภาพในการขับเคลื่อนประเทศ ท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมืองอีกต่อไป 
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5 นายจตุพร  เจริญเชื้อ (พท.)  
- สนับสนุนการแก้ไข รธน. โดยการตั้ง สสร. ขึ้นมาด าเนินการ 
เนื่องจากตนเห็นว่า รธน. 60 มีข้อบกพร่องหลายประการ 
อาทิ 
1. ประชาชนไม่มีส่วนร่วม แต่มาจากการร่างของคณะ

บุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะผู้ก่อการรัฐประหาร และแม้มีการ
จัดให้ออกเสียงประชามติโดยประชาชน แต่ก็ไม่เสรี เนื่องจาก
ไม่สามารถจัดการรณรงค์เพื่ออภิปรายข้อดี - ข้อเสีย ของ
ร่าง รธน. ได้เลย  
2. รธน. 60 มีกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการสืบทอดอ านาจของ

คณะรัฐประหาร เช่น การให้ สว. เลือกนายกรัฐมนตรีได้ 
การรับรองค าสั่งหัวหน้า คสช. และประกาศ คสช. เป็นต้น 

นายณัฎฐ์ชนน  ศรีก่อเก้ือ  (ภท.)  
- มีการโจมตีว่า รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ มาจากการปฏิวัติและเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีอ านาจ เป็นอุปสรรคในการท างานและพัฒนา
ประเทศ และมีการโจมตีว่ า  พรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเอื้อให้ตั วเองอยู่ได้นาน  ส่วน
วุฒิสภาก็ถูกโจมตีว่าต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐  
- แต่พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิก ๖๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอจะเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง แต่พรรคได้มีมติ เห็นชอบให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะมาตรา ๒๕๖ เพื่อตั้ง สสร. ที่มาจาก
ประชาชน 
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3. ระบบการเลือกตั้งตาม รธน. 60 ท าให้พรรคการเมือง
อ่อนแอ โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งแบบจัดสันปันส่วนผสม 
การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว และการนับคะแนน ท าให้เกิด
พรรคการเมืองหลายพรรคและรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้ยากล าบาก 
- เห็นควรให้ตั้ง สสร. ขึ้นมา เพื่อยกร่าง รธน. ใหม่ 
 
 
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ มาตรา ๒๕๖ ก าหนดกระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไว้ซับซ้อน ยุ่งยาก และท าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยาก
ต้องอาศัยเสียงของ สส. ฝ่ายค้านและ สว. ด้วยจึงจะแก้ไขได้ 
- การแก้ ไขรั ฐ ธรรมนูญต้ องท า เพื่ อประชาชนและต้ อ ง 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเนื้อหาต้องตอบสนอง 
การท างานของรัฐบาล และประชาชนทั้งประเทศ 
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6 นายคมเดช  ไชยศิวามงคล (พท.)  
- ถ้าฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอแก้ไข รธน. ขึ้นอยู่กับ สว. 
หากเห็นชอบด้วยไม่ถึง 84 เสียง ก็ท าไม่ได้ 
- คนไทย 60 กว่าล้านคนในปี 57 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 7-8 ล้านคน ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก่อนหน้านี้
สนามหลวงไม่เคยเต็ม คนเสื้อแดงเคยออกมาต่อสู้กับเผด็จ
การ แต่วันนี้คนรุ่นใหม่มีประมาณ 9 ล้านกว่าคน คนรุ่นเก่า
หมดสภาพลงไป ไปเลือกตั้งแทบไม่ได้ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป  
คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเกือบเต็มสนามหลวง  
- ถ้าร่าง รธน. ผ่าน ความร้อนแรงจะลดลงมา ถ้าไม่ผ่าน 
ความร้อนจะเพิ่มมากขึ้น จากถ่านไฟเก่าและคนรุ่นใหม่  
อีก 10 สนามหลวงก็ไม่พอ 

รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ (พปชร.)  
- อภิปรายเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไข รธน. โดยมีเหตุผล
สนับสนุน 3 ประการ คือ 
1.  รธน .  เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการ เมือ ง ไทย  

แต่เนื่องจากมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเลือกตั้ง การ
จัดตั้ง ครม. จนเกิดการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้ง น าไปสู่การ
ประท้วง และการเปลี่ยนแปลงการเมือง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองปี 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
จนมีบางคนกล่าวถึงว่าเป็นเป็นวงจรอุบาททางการเมืองของไทย
ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อมิให้เกิดเหตุความ
ขัดแย้งทางการเมืองจนน าไปสู่วงจรการเมืองที่กล่าวไปแล้ว 
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- การปฏิวัติรัฐประหารหลายปีที่ผ่านมา คนติดยาเสพติด 
ตดิคุกเพิ่มขึ้นมาก คนนอกคุกติดยาเสพติดไม่ต่ ากว่า 3 ล้านคน 
ติดคุกอีกมาก หากไม่ดับไฟตรงนี้พ่อแม่พี่น้องของคนติดยา
เสพติด 3 ล้านคนจะออกมาขับไล่รัฐบาล 
- อ านาจจริงๆตอนนี้เป็นอ านาจของทหาร สื่อมวลชน ภาค
ประชาชน ตอนนี้ภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวแล้ว 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และกลางเก่ากลางใหม่ 
- เอาผลการใช้บังคับ รธน. 60 เศรษฐกิจพัง จีดีพีติดลบ
มาก ประเทศเสียหายจาก รธน.60 ประชาชนจะออกมา
ต่อสู้ ถ้าไม่แก้ รธน. เขาออกมาแน่นอน  
- การตั้ง สสร. เสียเงินเป็นหมื่นล้านยังน้อยกว่าเสียค่าโง่
เหมืองทองอัครา เรื่องเงินไม่เป็นปัญหา 

 
2. การแก้ไข รธน. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท 

ทางการเมืองปัจจุบัน จะช่วยลดความขัดแย้งทางสังคม เนื่องจาก
เรื่องของ รธน. ในอดีตมีความคิดว่าเป็นเรื่องของนักการเมือง  
ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึง รวมทั้งเมื่อแก้ไขแล้ว ก็ไม่มี
หลักประกันว่า จะเป็น รธน. ตามที่ประชาชนต้องการ ทั้งนี้  
การแก้ไข รธน. โดยการค านึงถึงประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 
และความเห็นภาคสังคมจะช่วยลดความขัดแย้งทางสังคม  
และความตึงเครียดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ 
3. ร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ที่ก าหนดเรื่องกระบวนการยกร่าง 

รธน. ด้วย สสร. นั้น หาก รธน. มีการก าหนดกระบวนการ
ขั้นตอนการได้มาของผู้แทนประชาชน ผ่านการเลือกตั้งโดยตรง 
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๑๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ถ้าแก้ รธน. เป็นรายมาตราระหว่าง สสร. ด าเนินการ ก็สามารถ
ท าได้เช่นเดียวกัน 
- สมัยรัฐบาลประยุทธ์บอกจะมีการเลือกตั้ง 5 ครั้ง กว่าจะ
ได้เลือก 
- ยุคสมัยเปลี่ยนไป ฝาก สว. ท่านจะเอาตัวเองหรือ
ประเทศชาติเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 

จะช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทน
โดยตรง เนื่องจากคนไทยมองว่าหลักการของประชาธิปไตย คือ 
ผู้แทนต้องมาจากการเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตาม หากมีผู้แทนมาจาก
กระบวนการสรรหาที่ลงตัวก็จะน าไปสู่การลดความตึงเครียดทาง
สังคมได้ทางหนึ่ง  
- รธน. เป็นส่วนส าคัญของทางการเมือง ดังนั้น จึงอยากขอ
การเมืองภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง ใช้รัฐสภาเป็นกลไก 
ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้หลักการต่อรอง 
และยืนหยัดในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  เพื่ อให้  รธน. เป็นผลลัพธ์ 
ของการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และการต่อรองทางความคิด  
แทนการสร้างความขัดแย้งและกดดันทางการเมือง ซึ่งทุกภาค



 

สรุปการอภิปรายเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที ่4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  จ านวน 6 ฉบับ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๑๙ 
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ส่วนจะเกิดการเรียนรู้ทางการเมืองที่ส าคัญ สร้างภาพลักษณ์ทาง
การเมืองที่ดี และ รธน. จะเป็นหนึ่งกลไกในการพัฒนาการเมือง 
สังคมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ลดความขัดแย้ง สร้างกติกา ที่เคารพ
หลักการและการมีสถาบันที่มีอยู่เดิม อันจะน าไปสู่การสร้าง
การเมืองที่ก้าวหน้า 
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7 นางอมรรัตน์  โชคปมิตต์กุล  (ก.ก.) 
- การแก้ไขมาตรา 256 ในการตั้ง สสร. ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่
ที่สร้างสรรค์และมีข้อเรียกร้องที่ก้าวหน้า 
-  รธน. 60 ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไทย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอ านาจอธิปไตยมักถูกท าลายโดยการ
รัฐประหาร และมีการร่าง รธน. ขึ้นใหม่จ านวนหลายฉบับ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย  
- แม้ว่า รธน. 60 จะผ่านการท าประชามติ แต่ก็เป็นการท า
ประชามติที่มีการเสนอข้อมูลด้านเดียว มีการบิดเบือนและ
ก าจัดผู้ที่มีความเห็นต่าง และยังมีการแก้ไขเนื้อหาภาย
หลังจากการท าประชามติไปแล้ว 

นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (ชทพ.) 
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นทางเข้า และทางออกของปัญหา  
- กรณีเป็นทางเข้าของปัญหาเพราะที่มาและกระบวนการจัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญขาดความชอบธรรม ตามหลักการ Rule by the 
people  
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันออกแบบดุลอ านาจไม่เหมาะสม เป็นเหตุ
ให้ถูกกล่าวหาเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ และเป็นเหตุท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการเมือง  
- ที่ผ่านมาผู้บริหารสูงสุดของประเทศไม่จริงใจต่อการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น มีการสั่ งปิดสวิตช์ 
การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนในการเลือกผู้บริหารชุมชนของตนเอง 
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- นอกจากนี้ ยังมีการพยายามที่จะลบล้างมรดกประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎร์  
- รธน. ฉบับใหม่ควรให้ความส าคัญกับประชาชนและควรมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตีความ (ไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ของ รธน.) ควรมีเฉพาะ
บทบัญญัติที่เป็นหลักการ ส าหรับรายละเอียดควรไปก าหนด
ในกฎหมายลูก 

2. มีความยืดหยุ่น  เหมาะสมต่อกาลสมัย ไม่ควร
ก าหนดให้ รธน. แก้ไขยากจนเกินไป 

- ขอบคุณ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข รธน. 
ที่ได้เสนอร่าง รธน. ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้ง สสร. เพราะเป็น
ทางออกของปัญหา และเป็นกุญแจดอกแรกในการแก้ไข รธน. 
ครั้งนี้  
- กุญแจอีก 2 ดอกที่ส าคัญ คือ 
1. การแก้ไข รธน. ต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และรวดเร็ว 

โดยเสนอให้มีการน ากรอบแนวทางการร่าง รธน. 2540 มาเป็น
กรอบแนวทางและปรับแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดด้อยให้สมบูรณ์ขึ้น  
2. ขอเรียกร้องให้นายก/สมาชิกรัฐสภา เสียสละเพื่อชาติ 

เนื่องจากปัญหาเรื่อง รธน. เป็นปัญหาที่พร้ อมจะระเบิด
ตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้ทุกคนเสียสละ ส าหรับสมาชิกรัฐสภา
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๒๒ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

3. ก าหนดลักษณะต้องห้ามของ สสร โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่
เคยแต่งตั้งโดย คสช. ให้ด ารงต าแหน่งใดมาก่อน และมา
จากการเลือกของประชาชนโดยตรงเท่านั้น 

4. ไม่นิรโทษกรรมให้ผู้ท าการรัฐประหารและล้มล้าง 
รธน. 

5. ยุบศาล  รธน .  โดยให้กลับ ไปใช้ คณะตุ ลาการ
รัฐธรรมนูญ และมีเพียงอ านาจตีความ รธน. เท่านั้น ไม่ให้มี
อ านาจในการยุบพรรคการเมือง เนื่องจากประชาชนเท่านั้น
ที่จะมีสิทธิยุบพรรคการเมืองได้ 

 
 

 

ขอให้ทุกท่านช่วยลงมติให้มีการแก้ไข รธน. เพื่อสืบทอด 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไป 
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8 นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์ (พท.) 
- การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ เพื่อมิให้ สว.  
มีอ านาจในการเลือกนายกฯ นั้น เนื่องจาก สว. ชุดปัจจุบัน
มิได้มีจุดเชื่อมโยงกับอ านาจของประชาชน ต่างกับ สว.  
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๕๐ ที่ยังมี สว. บางส่วนมาจาก 
การเลือกตั้งถือว่ามีส่วนที่เชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งประเด็น
นี้ได้กลายเป็นวิกฤติทางการเมืองในปัจจุบัน  
- หากมิได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว แม้ว่าจะมี
การประกาศยุบสภา ก็มีแนวโน้มที่จะได้นายกฯ คนเดิม 
และการเสนอแก้ไขปัญหาในเรื่องใด ๆ ก็ยังคงท าได้ยาก
เช่นเดิม  

นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน (ปชป.)  
- เนื่องจากความจ าเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร
ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ 
แนวทางการแก้ไข รธน. ซึ่งจากการพิจารณาและการท าประชา
พิจารณ์พบว่าผู้ที่ท าแบบสอบถามเห็นควรให้มีการแก้ไข รธน.  
ในทุกหมวดยกเว้น หมวด ๑ และหมวด ๒  
- การแก้ไขควรใช้วิธีการตั้ง สสร. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ในทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับการแก้ไข รธน. ที่ผ่านมา 
- ข้อกังวลในการใช้งบประมาณในการท าประชามติ ซึ่งในการท า
ประชามติต้องจัดท า ๒-๓ ครั้ง ใช้งบประมาณราวหมื่นล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม บัดนี้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศมีความ
ย่ าแย่ทางเศรษฐกิจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแก้ รธน. จะเป็นทางออก
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เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  จ านวน 6 ฉบับ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๒๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- สว. ชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. และเมื่อ สว. 
ดังกล่าวออกเสียงเลือกนายกฯ จึงได้โหวตเลือกหัวหน้า 
คสช. มาเป็นนายกฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดเจนถึง
การเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
- ขอให้ นายกฯ ส่งสัญญาณมายัง สว. ให้เห็นพ้องด้วยกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ เพื่อที่หากท่านได้รับ
เลือกเป็นนายกฯ อีกครั้งจะเป็นการด ารงต าแหน่งได้อย่าง
สง่างาม 
-  ขอให้นายกฯ ลาออกจากต าแหน่ ง เพื่ อยุ ติ วิ กฤต 
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้  
 
 

ในการลดปัญหาความขัดแย้งได้ เนื่องจาก รธน. เป็นกฎหมาย
ส าคัญของประเทศจึงมีเหตุอันสมควรที่ควรด าเนินการ  
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๒๕ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

9 นายพัฒนา  สัพโส  (พท.)  
- ที่มาของ รธน. 60 ไม่มีความชอบธรรม โดยเฉพาะการท า
ประชามติที่ประชาชนไม่สามารถรณรงค์ให้ความเห็นได้
อย่างเสรี มีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ติดตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการพยายามรณรงค์ให้ความเห็น
ต่อร่าง รธน. ก่อนลงประชามติ 
- ตนเห็นด้วยกับการตั้ง สสร. โดยยินดีให้ สว. และทุกฝ่าย
มาร่วมกันจัดท าร่าง รธน. ด้วยกัน 
- ขอให้ สว. เห็นแก่ประเทศ มาเห็นด้วยกับร่าง รธน.  
ของฝ่ายค้าน 

นายสุพล  จุลใส  (รปช.)  
- ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  
- รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แล้ว และสามารถป้องกันเผด็จการทางรัฐสภาได้  ทั้งนี้ เผด็จการ
รัฐสภาโดยเสียงข้างมากในอดีต ท าผิดมากมาย เช่น การออก
กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง การตรากฎหมาย   
กู้เงิน ๒ ล้านล้านบาทโดยไม่ผ่านสภา การออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมเพื่อเอื้อให้แก่บุคคลบางคน ทั้งนี้ เผด็จการรัฐสภาเกิดขึ้น
จากรัฐธรรมนูญในอดีตก าหนดให้พรรครัฐบาลมีความเข้มแข็ง
เกินไป ส่วนวุฒิสภาในชุดนั้นก็ถูกเรียกว่าสภาผัวเมีย 
 - รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 
เช่น การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ด ารงต าแหน่ง
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๒๖ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

ทางการเมืองที่เข้มข้น การห้าม สส. สว. แปรญัตติให้ตนมีส่วน 
ในงบประมาณแผ่นดิน การห้ามมีผลประโยชน์ขัดกันและห้าม
ก้าวก่ายข้าราชการประจ า ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติตาม เป็นต้น 
 - รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศที่เป็นประโยชน์มากและท าให้ประเทศพัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอาจไม่สามารถป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้เหมือนรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ และอาจไม่มีบทว่าด้วย
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 - ควรเน้นการแก้ไขปัญหาประเทศชาติในตอนนี้ เช่น โควิด  
เป็นต้น ไม่ต้องสนใจรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญกินไม่ได้ 
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ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๒๗ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

10 นายจิรัฎฐ์  ทองสุวรรณ์  (ก.ก.)  
- ประชาชนไม่ควรนิ่งดูดายเพราะประชาธิปไตยดูแลตัวเอง
ไม่ได้ 
- ร่าง รธน. ของรัฐบาล แก้ไข ม. 256 เป็นนายกรัฐมนตรี 
ที่เสมอต้นเสมอปลายแอบซ่อนเจตนาภายใต้หน้ากากคนดี 
สังคมไทยตาสว่างไม่สามารถโกหกหลอกลวงประชาชนได้อีก 
- ค าสั่งของนายกรัฐมนตรีต่างๆ หลอกลวงประชาชนมาก 
- หลักการและเหตุผลของร่าง รธน.ของรัฐบาล แสดงความ
ไม่ชอบหลายประการ 
- รธน. 60 และร่าง รธน. ของรัฐบาลยังคงให้อ านาจ
ประยุทธ์อยู่ในอ านาจต่อไป  

นายสุรทิน  พิจารณ์ (ปธม.) 
- อภิปรายเห็นด้วยกับการแก้ไข รธน. โดยการให้มี สสร. จ านวน 
200 คน แต่เห็นว่าที่มาของ สสร. ควรมาจาการเลือกตั้งโดยตรง 
พร้อมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การยกร่าง รธน. จนถึงขั้นตอนการท าประชามติ ควรมี

ระยะเวลา 1 ปี 
2. ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้  

๑) แก้ไข ม. 144 เพื่อให้ สส. มีช่องทางในการพิจารณา
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

๒) แก้ไข ม. 83 ควรมีการปรับปรุงเรื่องที่มาของ สส. 
รวมทั้งการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  คือ พรป. พรรคการเมืองฯ และ พรป.



 

สรุปการอภิปรายเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที ่4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  จ านวน 6 ฉบับ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๒๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- อย่าอ้างว่า รธน. 60 ดีเลิศ ปราบคอร์รัปชัน รธน. 60  
เกิดมาเพื่อสืบทอดอ านาจของ คสช. 
- ร่าง รธน. ของรัฐบาล แก้ไข ม. 256 แทบจะไม่มีอะไร
ใหม่ ผู้เสนอเหมือนเดิม คือ เสนอโดย สส. หรือเสนอโดย 
สส.และ สว. หรือเสนอโดยประชาชน) แก้ไขเพียงจ านวน
เสียงที่เห็นชอบจากเสียงข้างมากเป็น 3 ใน 5 สว. ยังคงมี
อ านาจยับยั้ ง ร่ า ง  รธน .  ได้ เหมือนเดิม เป็นอ านาจ 
ที่ไม่ได้มาจากประชาชน ไม่ชอบธรรม 
- การปิดสวิตซ์ สว. อาจท าให้ สว. ไม่พอใจ แต่อ านาจ สว.
ตามรธน.60 ไม่ต่างกับการรวมเอาคนพิการมาโหวต คนที่มี
อ านาจตัดสินใจคือประยุทธ์คนเดียว 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงานของพรรคการเมือง หรือผู้สนในที่จะสมัครรับ
เลือกตั้ง 

๓) แก้ไข ม. 184 โดยไม่ควรมีข้อห้าม สส. ในการเข้าไป
ท างานในองค์กร ต่าง ๆ  
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๒๙ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- สสร. ตามร่าง รธน.ของรัฐบาล มี 50 คน ที่มาจาก 
การแต่งตั้ง ไม่ชอบ ไม่โปร่งใสในการได้มา อาจมีการเอา
พวกตัวเองเข้ามา สสร. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้ง 200 คน  
- ต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เร็วกว่าครบก าหนด 5 ปี 
- ท าไมห้ามแก้ รธน. หมวด 1 หมวด 2 เหตุผลคืออะไร  
ถ้าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนย่อมไม่จ ากัดสิทธิ 
ในการแก้ไข แต่ท าไมไม่ห้ามแก้ไขหมวด 3 สิทธิเสรีภาพ 
เหตุใดไปลิดรอนสิทธิของประชาชน ในอดีตเคยมีการแก้ไข 
รธน.หมวด 1 และหมวด 2 ในสมัยรัฐประหาร จะต้องให้
ประชาชนถือปืนออกไปถึงจะแก้ไข หมวด 1 หมวด 2 ได้ใช่
หรือไม่ 
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๓๐ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ผู้ที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนก็เป็นการลิดรอนประชาธิปไตย 
- เราสนใจระบบต้องท าระบบให้ดี เราต้องมีเครื่องมือในการ
จัดการ ตรวจสอบ  
- การแก้ไข รธน. ส าคัญที่สุด ณ เวลานี้ 
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๓๑ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

11 นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร (พท.) 
- เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และหมวด ๑๕/๑ เพื่อ
เป็นการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการแก้ไข รธน. ให้ง่ายขึ้น 
ก าหนดให้มี สสร. เพื่อให้ได้ รธน. ฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็น รธน. 
ฉบับประชาชนเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง 
-  รธน. ๖๐ เป็น รธน. ฉบับที่มีปัญหาและส่งผลต่อเสถียรภาพ
ทางการเมือง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
และเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกต่าง ๆ 
- ปัญหาของ รธน. ๖๐ ได้แก่ 
๑. ท าให้ประชาชนได้มาซึ่งรัฐบาลที่ ไม่มีเสถียรภาพ 

ทางการเมือง เนื่องจากประกอบด้วยพรรคการเมืองถึง ๑๙ 

นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ (ภท.)  
- เราก าลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสังคมและประเทศชาติ  
ที่ก าลังป่วยและต้องการยารักษาโรค ให้ประชาชนกลับมาอยู่ดี 
มีสุข 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถกระท าได้ มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด 
เพราะที่ผ่านมามีการปรับแก้ไขตามสถานการณ์ในขณะนั้นๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อวัน เวลา และสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข รธน. เพราะพบข้อบกพร่อง ก็มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไข 
- ประเด็นที่จะต้องพิจารณา คือ ประเด็นใดของ รธน. ที่พบว่ามี
ข้อบกพร่อง และต้องแก้ไข และการแก้ไขนั้น ใครจะได้รับประโยชน์ 
เนื่องจากเห็นว่า ต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาล  
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๓๒ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

พรรค รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้ต าแหน่งมาโดยการต่อรอง
ส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสมในการบริหารกระทรวงนั้น ๆ  
๒. นายกฯ ไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างเสรี  

เนื่องจากอ านาจทางการเมืองขาดเสถียรภาพ บริหารงาน
โดยอิงระบบข้าราชการที่ด้อยประสบการณ์ซึ่งไม่มีความยึด
โยงกับประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยไม่ใช่รัฐ
ของประชาชนแต่เป็นรัฐของราชการ 
๓. ปิดกั้นการรับฟังเสียงจากประชาชน เช่น การพิจารณา

พ.ร.บ. งบประมาณฯ ที่ห้าม สส. แปรญัตติเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการงบประมาณมิได้ 
สส. จึงเป็นเพียงตรายางในสภา มิได้ เป็นปากเสียงให้
ประชาชนอย่างแท้จริง 

- ปัจจุบันประเด็นการแก้ไข รธน. มีที่มาจากเหตุผลประการหนึ่ง 
คือ เป็นข้อเรียกร้องของประชาชน  
- แนวนโยบายของพรรคภูมิใจไทย คือ สามารถแก้ไขได้ทุก
มาตรา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- เป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกรัฐสภาจะได้ท าหน้าที่ เพื่อชาติ
บ้านเมือง เพื่อท าให้ประเทศชาติสงบสุข  
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๓๓ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

๔. รธน. ๖๐ ถูกอ้างว่าร่างขึ้นเพื่อปราบปราบการทุจริต 
แต่การทุจริตบางเรื่องยังไม่มีการตรวจสอบด้วยเหตุนี้ จึง
เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. มาตรา ๒๕๖ และหมวด 
๑๕/๑ 
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๓๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

12 นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  (พท.) 
- รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดใช้ในการปกครองประเทศ 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันย่อมมีปัญหา 
บางประการจึงได้มี สส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีที่มา
เฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา ที่มีการ
รัฐประหารและล้มล้างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจึงมีการแต่งตั้ง 
สสร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น  
- การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ เนื่องจากเห็นว่า 
การก าหนดให้ สว. มีอ านาจออกเสียงเลือกนายกฯ น่าจะ
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สว. ถูกแต่งตั้งโดย คสช. เมื่อมี
การเลือกนายกฯ จึงปรากฏว่าได้ออกเสียงเลือกนายกฯ  

นายชุมพล  จุลใส (ปชป.)  
- ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่าง รธน. ทุกญัตติ โดยแบ่งญัตติ
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ ให้ยกเลิก รธน. และตั้ง สสร. เพื่อยกร่าง รธน. ใหม่ทั้ง

ฉบับ เนื่องจาก 
๑. อาจเป็นการแก้ไขเกินเจตนารมณ์ของ รธน. 
๒. รธน. ฉบับปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ๑๖.๘ 

ล้านคน  
๓. การเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนน

โดยรู้ว่าคะแนนนั้นจะส่งผลให้ใครได้เป็นนายก 
๔. ความบกพร่องทางการเมืองเกิดจากตัวนักการเมืองไม่ใช่ 

รธน. ที่ผ่านมาเกิดปัญหาความไม่ยอมรับผลการเลือกนายก  
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๓๕ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

ที่เคยเป็นหัวหน้า คสช. มาก่อน จึงสมควรแก้ไขเพื่อก าหนดให้
เฉพาะ สส. เป็นผู้ตัดสินใจเลือกนายกฯ เพื่อเป็นผู้แทน
ประชาชนในการบริหารประเทศ  
- มิได้ประสงค์ที่จะให้มีการยุบเลิก สว. ในรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจาก สว. ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อาจท า
หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งยังสามารถเป็นที่ปรึกษา
หรือสภาพี่เลี้ยงให้กับ สส. ได้  
- ชนชั้นใดก็ตามได้มีบทบาทในการร่างกฎหมายแล้ว 
ย่อมจะร่างกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นของตน  ดังนั้น 
จากสภาพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างมาก ในขณะนี้ ในฐานะที่ประชาชน

แม้นายกจะได้รับเลือกตามระบอบรัฐสภาก็ตาม จึงเกิดการ
เคลื่อนไหวนอกสภา จึงเกิดการแก้ไข รธน. เป็นฉบับปัจจุบันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นในอดีต 
กลุ่มที่ ๒ ให้แก้ไขเป็นรายมาตรา เช่น มาตรา ๒๗๒ เนื่องจาก

เห็นว่าการโหวตเลือกนายกไม่เป็นประเด็นปัญหาในระบบรัฐสภา 
เพราะถึงอย่างไรในการลงมติส าคัญต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัย
คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของ สส. ทั้งหมด เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ในการลงมติครั้งนั้น สว. จะลงคะแนน
ไปในทางเดียวกันทั้งหมดก็ตาม 
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๓๖ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

นั้นเป็นเจ้าของประเทศ จึงสมควรที่จะให้ประชาชนได้มี
บทบาทในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง 
 

13 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก.ก.)  
- รธน. เป็นเอกสารที่มนุษย์ท าขึ้นเพื่อก าหนดกติกาการอยู่
ร่วมกัน สาระส าคัญคือ ความเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น 
จึงต้องเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้  
- การออกแบบ รธน. ต้องสร้างความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชนที่อยู่ภายใต้ รธน.  
- รธน. 60 ไม่ได้มาจากประชาชน เพราะขั้นตอนการร่าง
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน และไม่เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลย 

นายจักรพันธ์  พรนิมิต (พปชร.)  
- สนับสนุนร่าง รธน. ของ สส. ฝ่ายรัฐบาล 
- ประเทศไทยใช้ รธน. เปลืองที่สุดในโลก กล่าวได้ว่าเป็นประเทศ
ที่มีจารีตประเพณีในการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. 
- รธน. 60 เป็น รธน. ที่ผ่านประชามติ จึงต้องยอมรับว่าเสียง
ส่วนใหญ่ของประชาชนให้การยอมรับร่าง รธน. ฉบับดังกล่าว 
พร้อมทั้งค าถามพ่วง เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ เราจึงต้องยึด
ตามเสียงข้างมากตามหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย แต่ก็ต้อง
เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย สองสิ่งนี้ต้องควบคู่กัน หากไม่
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- การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตาม รธน. 60 มี สว. มาช่วย
โหวต ไม่มีความชอบธรรม เนื่องจาก สว. ไม่ได้มาจาก 
การเลือกตั้ง จึงไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชน 
- นายกรัฐมนตรีที่มาตาม รธน. 60 ไม่มีประสิทธิภาพ 
พิสูจน์จากการแก้ปัญหาของประเทศในกรณีต่าง ๆ ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- กรรมการองค์กรอิสระตาม รธน. มีที่มาที่ไม่เป็นธรรม จึงมี
ปัญหาต่อการอ านวยความเป็นธรรม 
- การปฏิรูปประเทศตาม รธน. 60 ไม่คืบหน้า ไม่ส าเร็จ 
ขาดประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศที่
ก าลังต้องเผชิญ 

เคารพประเทศก็จะไม่พ้นจากความขัดแย้ง ผู้ที่จะเป็น กมธ. 
พิจารณาร่าง รธน. ก็ต้องค านึงถึงหลักสองประการนี้ให้มาก 
- การแก้ไข รธน. หลักการส าคัญ 2 ประการที่ต้องยึดถือคือ  
1. ระวังการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากทั้ง สส. สว. ทั้ง 
750 คน ล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการแก้ไข รธน. ทั้งสิ้น เพราะ
เข้ามาได้เพราะ รธน. เราต้องไม่แก้ไขเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
แต่ต้องแก้ไขเพื่อประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
น้อยที่สุดเข้ามาแก้ไข รธน.  
2. ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ของสภาผู้แทนราษฎร คือ หมวด 1 และ
หมวด 2 มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นความเห็นพ้องต้องกันเป็นฉันทามติ  
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๓๘ 
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- การตีความว่าร่างกฎหมายใดเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศ มีปัญหา เพราะหากจะตีความให้เข้า
การปฏิรูปประเทศก็สามารถตีความได้ทุกร่าง ที่จ าเป็นต้อง
ตคีวามเช่นนั้น ก็เพื่อใช้เสียง สว. ร่วมโหวตร่างกฎหมายด้วย 
- สส.ร. ตามร่าง รธน. ของฝ่ายรัฐบาล มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ก าหนดที่มาของสมาชิก สส.ร. กล่าวคือ ที่มาไม่เป็นธรรม 
ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ไม่เหมาะสม 
- วุฒิสภาไม่ควรเข้ามามีอ านาจเช่นเดียวกับ สส. เนื่องจากมี
ปัญหาด้านจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชน 
- ขอเชิญชวน สว. และ สส. ฝ่ายรัฐบาล รับหลักการร่าง 
รธน. ของ สส. ฝ่ายค้าน เพื่อคืนอ านาจสถาปนา รธน. ให้แก่
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศก้าวหน้า 

หากจะแก้ไข รธน. ในครั้งนี้จะต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 
เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจ  
- เมื่อช่วงเช้ามี สส. ฝ่ายค้านอภิปรายและอาจคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงที่น า รธน.60 ไปเทียบกับ รธน. 2521 แต่ รธน.60 
ได้มีการระบุไว้ชัดเจนให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบก่อน  
บางคนพูดเลยไปถึง รธน. 2475 ท่านอาจลืมไปว่า รธน. 2475 
ไม่ม ีสว. แต่งตั้ง แต่มี สส. แต่งตั้ง เป็นการละเลยประเด็นส าคัญไป 
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14 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เพื่อไทย)  
- รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ขาดความชอบธรรม รองรับและสืบ
ทอดอ านาจเผด็จการ 
- กระบวนการประชามติรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ไม่โปร่งใส่ 
ขัดขวางและจับกุมคนเห็นต่างที่ไม่เห็นชอบกับประชามติ 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ แก้ไขยากมาก ไม่เป็น
ประชาธิปไตย  
- รัฐธรรมนูญ ปี  ๖๐ ก าหนดให้มีระบบการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความซับซ้อนท าให้เกิดพรรคเล็ก
พรรคน้อย ท าให้พรรคใหญ่ไม่เข้มแข็ง การออกแบบบัตร
เลือกตั้งที่มีปัญหา และการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
เลือกตั้งไม่โปร่งใส 

นางสาวศรีนวล  บุญลือ  (ภท.)  
- ภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย ข้าพเจ้ารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รธน. ดีทุกฉบับ หากจะแก้ไข รธน. ขอฝากทุกท่านว่าขอให้แก้ไข
น้ าใจ พฤติกรรมของคนไทย ในอดีตที่ผ่านมาการเลือกตั้งทุกครั้ง
มีการขัดแย้ง แบ่งแยก เป็นศัตรู คนที่น่าสงสารที่สุดคือประชาชน
เป็นผู้รับกรรม อยากเห็นคนไทยหันหน้าเข้าหากัน สมาชิกควรน า
ปัญหาของประชาชนเข้ามาสู่สภา คนไทยจะอยู่อย่างสงบถ้ารู้รัก
สามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม  
- ขอฝาก สส. และ สว. ทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหาทางออก
ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง "คนจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ตัวท า จะสูง
หรือจะต่ าอยู่ที่ท าตัว" 
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- คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีที่มาจากรัฐบาลและจะ
ถ่วงความเจริญและการพัฒนาประเทศชาติ 
 - สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มี สสร. แต่อาจ
แก้ไขไม่ส าเร็จเนื่องจากต้องอาศัยเสียงของ สว. ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามด้วย 
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๔๑ 
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15 นายอนุรักษ์  ต้ังปณิธานนท์ (พรรคเพื่อไทย) 
- รธน. ๖๐ ถูกเรียกว่าเป็น รธน. ปราบโกง แต่แท้จริงแล้ว
ประชาชนเรียก รธน. ฉบับนี้ว่า รธน. สืบทอดอ านาจ คสช. 
- การที่ประชาชนทั่วประเทศ เลือก สส. ได้ ๕๐๐ คน แต่
คณะกรรมการสรรหา สว. คัดเลือก สว. ๒๕๐ คน และ สว. 
ทั้ง ๒๕๐ คนนั้น ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้า คสช. กรณี
ดังกล่าวจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร 
- การสืบทอดอ านาจ คสช. ปรากฏในมาตรา ๒๗๒ อย่าง
ชัดเจน โดยในวรรคแรก ก าหนดให้ ในระหว่าง ๕ ปีแรก สว. 
โหวตเลือกนายกฯ ได้ จะท าให้ สว. โหวตเลือกนายกฯได้ถึง 
๒ สมัย เนื่องจาก สส. มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียง ๔ ปี 
ในขณะที่ สว. มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี นอกจากนี้ใน

ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม (พทท.) 
- สนับสนุนญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม รธน. 
- วันนี้ได้เห็นความดีงามของสมาชิกรัฐสภาที่มีความเห็นแตกต่าง
ตามเหตุผลของแต่ละฝ่าย  
- ขอสนับสนุนการแก้ไข รธน. เนื่องจาก รธน. แต่ละฉบับล้วนมี
จุดแข็งและจุดอ่อน และ รธน. แต่ละฉบับมีบทบัญญัติก าหนดให้
สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
- การแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ควรเพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
1. แนวนโยบายแห่ งรัฐ  ควรเพิ่ม เติมความเข้มข้นเรื่ อง 

การกระจายอ านาจ  
2. หน้าที่พลเมือง ควรเพิ่มเติมให้พลเมืองมีสิทธิ  หน้าที่   

ความรับผิดชอบ และเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วย  
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วรรคสอง ยังก าหนดไว้อีกว่า หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้ง
นายกฯ จากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองตามมาตรา 
๘๘ ให้ด าเนินการเลือกนายกฯ จากคนนอกได้ 
- สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. ไม่มีความยึดโยงกับ
ประชาชน ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการแก้ไข รธน. ไม่เช่นนั้น 
ในสมัยต่อไปประเทศไทยอาจมีนายกฯ ชื่อ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เช่นเดิม 
 

- การที่ รธน. มีบทบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นั้น ท าให้มี
การตั้ง กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข รธน. ฯ 
นั้น ท าให้มีการเสนอให้มีการแต่งตั้ง สสร. ซึ่งเป็นกรณีที่จะท าให้
สามารถอุดช่องโหว่ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันได้  
- รายละเอียดที่ขอเสนอแนะรายประเด็น ได้แก่  
1. เห็นด้วยกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ตามที่นายวิรัชฯ เสนอ  

มีการก าหนดให้มี สสร. ที่มีที่มาอย่างหลากหลาย  
2. ผู้เข้ามาเป็น สสร. ต้องประกอบด้วยคนที่มีประสบการณ์  

มีความเชี่ยวชาญ ในบางสาขาวิชาเป็นการเฉพาะด้วย เช่น  
ด้านการกระจายอ านาจ เป็นต้น 
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3. รธน. ต้องมีหลักประกันในเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ให้เกิดมรรคผลและเป็นรูปธรรม 
4. รธน. จะต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และท าให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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16 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  (พท.) 
- เหตุที่ต้องมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็เนื่องมาจาก
ปัญหาส าคัญหลายประการ อาทิ 
1. รัฐธรรมนูญนี้ยกร่างโดยมีเป้าหมายเพื่อการสืบทอด

อ านาจของ คสช. ซึ่งเป็นผู้ท ารัฐประหาร จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตย และไม่ยึดโยงกับประชาชน เนื่องจาก
ผู้ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. 
2. รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความไม่เป็นธรรมในหลายประการ 

และมีระบบการเลือกตั้งที่ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน
โดยเฉพาะวิธีการออกเสียงเลือกตั้ง 

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ปชป.) 
สนับสนุนให้มีการแก้ไข รธน. เนื่องจากเห็นว่ามีประเด็นปัญหา
ส าคัญ ๒ ประเด็นคือ  
ประเด็นที่ ๑ ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง โดยการแก้ไข
มาตรา ๒๕๖ ให้มีการตั้ง สสร. โดยมีสัดส่วนจาก การเลือกตั้ง, 
สมาชิกรัฐสภา ,นักวิชาการ,นักกฎหมาย ,ผู้เชี่ยวชาญทางการ
บริหาร และนักศึกษา เพื่อให้มีการแก้ไข รธน. ในมาตราอื่น ๆ 
ต่อไป  
นอกจากนี้ การแก้ไขมาตรา ๒๗๒ มิใช่เป็นการปิดสวิตส์ สว. 
เพียงแต่ไม่ต้องการให้  สว. มีสิทธิ ในการลงคะแนนเลือก
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น โดย สว. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 
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3. แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการท าประชามติ แต่
กระบวนการท าประชามติไม่โปร่งใส ปิดโอกาสฝ่ายที่เห็นต่าง 
และการเผยแพร่รัฐธรรมนูญที่ไม่ทั่วถึง 
- ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และลด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้ 
- ขอให้ สส. และ สว. ใช้ดุลพินิจโดยเห็นแก่ประโยชน์และ
ความเจริญของประเทศ และสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
อันเป็นหลักการสากล ด้วยการลงคะแนนเสียงรับร่าง
รัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ 
 
 
 

ประเด็นที่ ๒ ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ สส. สว. ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และป้องกันการทุจริตในหน้าที่ อาทิ 
มาตรา ๑๔๑ การพิจารณางบประมาณ ให้สามารถตั้งงบประมาณ
ในการช่วยเหลือพี่น้องประชนชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ มาตรา ๑๘๕ 
การประสานส่วนราชการ เป็นต้น 
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17 นางสาวญาณธิชา  บัวเผ่ือน (ก.ก.)  
- รธน. 60 ออกแบบมาให้ คสช. แต่งตั้ง สว. เพื่อให้มาโหวต
เลือก พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก สว. เลือกตัวเองมาเป็น 
สว. 
- รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากเจตจ านงของประชาชน
เพราะไม่ใช่รัฐบาลที่มี สส. มากที่สุด 
- การโหวตเลือกนายกของ สว. ทั้ง  250 คน บ่งชี้วัด สว. 
ไม่ยึดโยงกับประชาชนและเป็นลักษณะของเผด็จการรัฐสภา 
- สว. ชุดนี้ เป็นสภาวงศาคณาญาติกับ คสช. 
- การที่ รธน. ก าหนดให้ สว. มีสิทธิโหวตเลือกนายกเป็น
จุดเริ่มต้นของความเลวร้ายในด้านต่าง ๆ  ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 

นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  (ภท.)  
- อภิปรายเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให้มี 
สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน   
- แต่ขอฝากให้การแก้ไข รธน. ให้ เกิดการสนับสนุนการ
ออกแบบการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้เพิ่ม
มากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไก
ส าคัญ และมีการก าหนดไว้ใน รธน. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  
- การแก้ไข รธน. ควรมีการออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร
ปกครองท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะพื้ นที่  ร วมทั้ ง ก า รมี ส่ วน ร่ วม 
ของประชาชน  เพราะหากมีการปกครองท้องถิ่นที่ดี ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจชาวบ้านจะช่วยแก้ ไขปัญหา 
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และสังคม และท าให้ได้รัฐบาลไม่ใส่ใจต่อความเดือดร้อน
ของ ปชช. อย่างแท้จริง 
- รธน. ฉบับนี้เปิดโอกาสให้มีการตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจาก
คนนอกได้ ซึ่งอาจน าไปสู่ความรุนแรงแบบในอดีตอีกครั้ง 
- ขอให้ สว. ทบทวนอีกครั้งว่าสมควรที่รับร่าง รธน. แก้ไข
เพิ่มเติมหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 

ความเดือนร้อนให้ชาวบ้านได้ แต่หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจ
พื้นที่ ก็จะมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในพื้นที่ตามมาได้  
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18 นายกูเฮง  ยาวอหะซัน (ปช.)  
- วันนี้ได้เห็นความสวยงามที่มีการเสนอให้มีการแก้ไข รธน. 
แต่ไม่อาจทราบได้ว่าจะจบลงอย่างไร ชอบค าพูดที่ว่าอยาก
ให้เราตัดสินด้วยประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
- รธน. ม. ๓ บัญญัติว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย เราได้รับอ านาจนี้จากประชาชนเพื่อรักษาประโยชน์
ของพวกเขา คนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิเสธตั้งแต่แรก 
พวกเขาไม่ต้องการ รธน.ฉบับนี้ เพราะ รธน. ฉบับนี้มีความ
บิดเบี้ยว มีวาระซ่อนเร้น จนมีเยาวชนคนจ านวนมาก
ออกมาเรียกร้องให้แก้ไข รธน. 
- วันนี้อ านาจ คสช. แอบแฝงอยู่ใน รธน. และ คสช. เหมือน
ยาบ้าที่ก าลังมอมเมาประชาชน มีคนจ านวนมากได้รับ

นายประกอบ  รัตนพันธ์  (ปชป.)  
- ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 88 ปี มีการประกาศใช้ รธน. รวม 24 ฉบับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รธน. แม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดก็สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้โดยถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- รธน. 60 เป็นฉบับที่มีการลงมติจากประชาชนทั่วประเทศ แต่
ด้วยคะแนนเสียงของประชาชนที่เห็นชอบ และไม่เห็นชอบ 
มีจ านวนที่ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การลงมติดังกล่าวจึงเป็น
การลงมติผ่านมาเพื่อให้มีการปรับปรุงและมีความเป็นประชาธปิไตย
เพิ่มมากขึ้น 
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ผลกระทบ ยกตัวอย่าง ข้าราชการไม่เป็นตัวของตัวเองไม่
กล้าให้ข้อมูลกับ สส. ฝ่ายค้าน เพราะกลัวได้รับผลกระทบ 
นักศึกษาวันนี้ก็ได้รับการคุกคาม 
- คนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้สูญเสีย ถูกคุกคาม 
- มีสมาชิกท่านหนึ่งพูดว่าการปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ  ท่าน
บอกว่าเราพูดแต่ เรื่องปลายน้ าไม่พูดถึงปัญหาต้นน้ า   
แต่วันนี้ท่านมาถึงปลายน้ าหรือยัง  
- สภาใช้อ านาจของประชาชนอยากให้เราส านึก สมาชิก
ไม่ได้รับใช้คนใดคนหนึ่ง ไม่มีสมาชิกคนใดไม่อยากแก้ไข 
รธน. แต่มีอ านาจมาครอบง าอยู่ 
- วันนี้มีนักศึกษาถูกคุกคาม ไม่อยากให้สภามีส่วนในความ
สูญเสีย เป็นสภาที่ฆ่าประชาชน 

- ส าหรับการเสนอ ร่าง รธน. แก้ ไขมาตรา 256 ซึ่ ง เป็น
บทบัญญัติที่ก าหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
แต่บทบัญญัติในปัจจุบันได้ก าหนดขั้นตอนและเงื่อนไขที่ท าให้ 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การเสนอร่าง รธน. ของ
รัฐบาล จึงเสมือนเป็นการเปิดประตูให้รัฐสภามีการแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด และมีการตั้ง สสร. เพื่อเข้ามา
พิจารณาจุดแข็งของรัฐธรรมนูญที่ควรต้องคงไว้ และจุดอ่อน 
ที่ควรต้องปรับปรุง 
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๕๐ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ๓ จังหวัดชายแดนใต้มีงบประมาณลงไปมาก แต่ประชาชน
ยากจนที่สุด การศึกษาน้อยที่สุดในประเทศ อาชญากรรม
เพิ่มขึ้น มีการใช้อ านาจที่บิดเบี้ยว ความมั่นคงของประชาชน
ไม่มี  โรงเรียนปอเนาะถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุม 
ของผู้ก่อการร้าย 
- ฝากความหวังกับ สว. ทุกท่านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
ของรัฐธรรมนูญ ท าเพื่อประชาชน 
- ฝากถึงนายกรัฐมนตรี ที่ท่านบอกว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ 
เพื่อกู้ชาติ สร้างความปรองดอง แต่ท่านกู้เงินอย่างเดียว 
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๕๑ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

19 นายนิยม  เวชกามา  (พท.) 
- สนับสนุนร่างแก้ไข รธน. ทั้ง 6 ฉบับ  
- ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไข รธน. 60 ซึ่งเป็นฉบับที่มีปัญหา 
- สว. บางท่านที่มีความเห็นต่างต่อการแก้ไข รธน. มาโดย
ตลอด ยังมีความเห็นว่า รธน. ฉบับนี้ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในบางประเด็น 
- แม้ รธน. 60 จะผ่านการท าประชามติ แต่ก็มีประชาชนที่
ไม่เห็นด้วยกับ รธน. ฉบับนี้เช่นกัน 
- รธน. ฉบับนี้ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งไม่เคยมีบัญญัติใน รธน. ฉบับใดมาก่อน 
- เห็นว่า มาตรา 256 เป็นมาตราที่ต้องแก้ไข ให้มี สสร.  
ท าหน้าที่ร่าง รธน. โดยไม่ต้องให้ สส. และ สว. เข้ามาเกี่ยวข้อง 

นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์ (รปช.) 
- ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนที่ไม่เห็น
ด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้  
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มีจุดเด่น
หลายประการที่ส าคัญ เช่น  
1. มีการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต/การคอร์รัปชั่น ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการวางกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันระบบเผด็จการรัฐสภา  
3. มีบทบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้เป็นอย่างดี และ  
4. มีการก าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา ท าหน้าที่พิเศษแทน 

ของประชาชน เป็นต้น  
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๕๒ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ควรน าร่างแก้ไข รธน. ที่ประชาชนเข้าขื่อเสนอ มา
พิจารณาด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข 
รธน. ในครั้งนี้ 

- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มีปัญหา หากแต่ปัญหาอยู่ที่ 
ตัวบุคคล 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้ งนี้  เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อ
บทบัญญัติของ รธน. มาตรา 77 และมาตรา 78 คือ ไม่ผ่าน 
การรับฟังความเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ และเปิดเผยผล 
การวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบ 
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๕๓ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

20 นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน (พรรคเพื่อไทย)  
- พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอแก้ไข รธน. เป็นนิมิตหมาย
ที่ดี เรามีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ ปัจจุบัน รธน. แก้ไขยาก 
- รธน. ๒๕๔๐ ประชาชนพอใจมาก เป็น รธน. ที่ดีที่สุดเท่าที่
เคยมีมา ท าให้ประเทศรุ่งเรืองในช่วงนั้น จนมีคนบางพวก
ทนไม่ได้ออกมาปฏิวัติรัฐประหาร  
- อนาคตของประเทศพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สว.  
- ม. ๒๗๐ และม. ๒๗๑ ซึ่งก าหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศท าให้ประเทศวกวนสับสน วันนี้โครงการ
ที่ เ สนอ เข้ า ม าต้ อ ง ผ่ านสภาพัฒน์ ฯ  เพื่ อพิ จ า รณา  
ผ่านกรมบัญชีกลาง 

นายวิรัช  พันธุมะผล (ภท.)  
- ควรมีการแก้ไข รธน. ในประเด็น ดังนี้ 
๑. ควรแก้ไขกระบวนการเสนอกฎหมายให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
โดยปรับปรุงแก้ไข  

๑) มาตรา ๗๗ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุม 
ทั่วถึง และรวดเร็ว 

๒) มาตรา ๑๒๑ ก าหนดให้มีการประชุมสภาสัปดาห์ละ ๒ 
วัน แต่มีเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจ านวนมากท าให้การพิจารณา
กฎหมายมีความล่าช้า 

๓) การให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ ควรเพิ่มค าว่า “ให้มีผล
บั งคับ ใช้ วั นถั ดจากวันที่ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา  
และประกาศในเว็บไซต์ของรัฐสภา”  
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๕๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- การรวมศูนย์อ านาจไม่มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
อปท.ท าอะไรก็ยาก เพราะไม่มีงบประมาณ 
- รธน. ๒๕๕๐ ม. ๓๐๙ นิรโทษกรรมตัวเองของคณะ
รัฐประหาร รธน. ม. ๒๗๙ ก็เช่นกัน การเอาคณะรัฐประหาร
ออกไปจากประเทศไทยจึงจะก้าวสู่ความศิวิไลซ์ 
 

๒. ควรร่าง รธน. ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องมีประเด็น
การตีความที่แตกต่างกัน ในมาตราดังนี้ 

๑) มาตรา ๙๖ กรณีการถือหุ้นของผู้ ด ารงต าแหน่ ง 
ทางการเมือง 

๒) มาตรา ๑๐๗ การก าหนดคุณสมบัติเลือกและหลักเกณฑ์
วุฒิสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพ 

๓) มาตรา ๑๓๕ การก าหนดของบเขตการใช้อ านาจหน้าที่
ของ สส. ในการช่วยเหลือประชาชนตามสมควร 

 
๔) การก าหนดหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตาม รธน.  
๕) วิธีการการค านวณสัดส่วน สส. จากบัญชีรายชื่อ 
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๕๕ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

21 นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์  (ก.ก.)  
- การเสนอแก้ ไข รธน. เป็นผลมาจากการเรียกร้อง 
ของประชาชน ไม่ได้มาจากการริเริ่มของฝ่ายการเมือง 
- รธน. 60 มาจากการร่างของนายมีชัย ฤชุพันธ์ ที่ผ่าน 
การสมรู้กับ คสช. 
- มาตรา 279 เรื่องการนิรโทษกรรม ในอดีตเมื่อมีการ
รัฐประหารเกิดขึ้น การนิรโทษกรรมผู้ก่อการมักจะถูกก าหนด
ผ่านพระราชบัญญัติ แต่ต่อมาก็มีนวัตกรรม คือ ย้ายน ามา
บัญญัติ ไว้ ใน รธน. ซึ่ ง เป็นกฎหมายในล าดับชั้นที่ สู ง 
กว่า อย่างไรก็ดี ก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอีก กล่าวคือ นอกจาก
การนิรโทษกรรม คสช. ไว้ใน รธน. แล้ว ยังการมีรับรอง 
การกระท าของ คสช. ให้ชอบด้วย รธน. และกฎหมายไป 

นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร (พปชร.)  
- การท าประชามติ รธน. เมื่อปี 60 เคยประกาศแล้วไม่รับ รธน. 
ฉบับนี้ 
- ประเด็นที่อยากให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือ มาตรา ๑๔๔ 
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ เนื่องจากมีลักษณะที่จ ากัดการพิจารณา
ของ สส. มากเกินไป ส่งผลกระทบไปยังประชาชนที่เลือก สส. 
เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน  
- ประชาชนในพื้นที่ย่อมรู้ดีว่าโครงการใดจะเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด 
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๕๖ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

ในอนาคตด้วย นี่คือความผิดปกติของ รธน. ท าให้เห็นได้ชัด
ว่ามีการลุแก่อ านาจ การกระท าของ คสช. ไม่ผิดกฎหมาย  
การโยกย้ายข้าราชการ การปิดเหมือง การจัดการสิทธิ 
ในที่ดิน การใช้อ านาจคุกคามประชาชนหลายคดี ไม่อาจเอา
ผิด คสช. ได้ เพราะ รธน. รับรองความชอบไว้แล้ว ดังนั้น 
ต้องยกเลิก มาตรา 279 
- การเรียกร้องสิทธิของพี่น้องประชาชน ที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดค าสั่ง/ประกาศ คสช. ควรได้รับการนิรโทษกรรม 
- การแก้ไข รธน. เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชน 
เพราะประชาชนเลือก สส. แล้ว สส. เลือกนายกรัฐมนตรี 
เพราะฉะนั้น รธน. ที่ดีจะท าให้ สส. ที่ดี ไปเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ 
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๕๗ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

22 นายวันนิวัติ  สมบูรณ์  (พท.) 
- ประเทศไทยมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นหลายฉบับ  
แต่มีไม่กี่ฉบับที่ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
- วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเทียบได้กับวิกฤติ ปี 40 
ซึ่งเกิดวิกฤติต้มย ากุ้ง และเป็นเหตุให้ภาคประชาชน สส. 
และ สว. ได้ร่วมมือกันยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 40 ท าให้ได้
รัฐบาลภาคพลเรือน และน าไปสู่การเกิดนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อประทศมากมาย อาทิ ระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า นโยบายหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็น
นโยบายที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนจนถึง
ทุกวันนี้ 
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๕๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ในสมัยของรัฐธรรมนูญ ปี 60 นี้ก็เกิดวิกฤตต่าง ๆ ขึ้น
มากมายไม่แตกต่างกัน และได้ปรากฏว่าภาคประชาชนได้
ร่วมกันลงชื่อเสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ แม้แต่ สส. 
ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
- คงเหลือเพียง สว. เท่านั้น ที่จะมีส่วนในการออกเสียง
ลงคะแนนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือจาก สว. ทุกท่าน หากท่านมีเจตนารมณ์เดียวกันที่
จะแก้ไขปัญหาของประเทศในครั้งนี้  
- และขอให้รัฐสภาร่วมกันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าง
จริงใจ โดยการให้มีการตั้ง สสร. เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว 
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๑ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

1 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ (พท.) 
- รธน. 60 ขัดกับหลักประชาธิปไตยหลายเรื่อง ส่งผล
กระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความน่าเชื่อถือ
ของประเทศ 
- รธน. 40 ที่มาจาก สสร. (และมาจากประชาชน) สร้าง
รัฐบาลของประชาชน สร้างความอยู่ดีกินดี และสร้าง 
ความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศ 
- รธน. เมื่อเทียบกับพระธรรมวินัยแล้ว มีความเหมือนกัน
คือ เป็นกติกาการอยู่ร่วมกัน แต่กติกาต้องเกิดจากการ 
มีส่วนร่วม และมีนิติธรรมสากล ซึ่ง รธน. 60 มีปัญหาตรงนี้ 
และส่งผลกระทบหลายทาง 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  (ปชป.) 
     พรรคประชาธิ ปั ตย์ สนับสนุนร่ า งแก้ ไขรั ฐ ธรรมนูญ  
เพราะบางประเด็นไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เช่น  
บทเฉพาะกาล เป็นต้น และรัฐธรรมนูญ ควรสามารถแก้ไขได้ 
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๖  
วางกลไกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ยากเกินไป ควรแก้ไขมาตรา 
๒๕๖ เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น 
     พรรคประชาธิปัตย์มีเสียงไม่ถึงในการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยล าพังจึงต้องร่วมมือกับพรรคอื่นด้วยในการเสนอ
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรรคประชาธิปัตย์ขอสนับสนุน
ร่างของรัฐบาลเพราะตรงกับจุดยืนของพรรค เนื่องจากร่าง 
ของรัฐบาลไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ และหมวด ๒ ทั้งนี้  
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๒ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- รธน. 60 สร้างเงื่อนไขให้แก้ไขยาก จ าเป็นต้องได้เสียง
สนับสนุนจาก สว. 84 เสียง  
- อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน การตั้ง สสร. ที่มาจาก
ประชาชน เพื่อร่าง รธน. โดยประชาชน เพื่อประชาชน  
เป็นเรื่องที่จะต้องท า (แม้ต้องใช้งบประมาณท าประชามติ  
ก็คุ้มค่า) 
- เรียกร้องให้ สว. ให้สนับสนุนการแก้ รธน. 60 โดยการตั้ง 
สสร. 
- เชื่อมั่นว่า สว. รักชาติ รักประชาชน ไม่ต่างจาก สส.  
ได้โปรดเห็นชอบ ร่าง รธน. ที่ฝ่ายค้านเสนอด้วย 
 
 

แม้จะแตกต่างในรายละเอียดก็ยังสามารถพิจารณาแก้ไขร่วมกัน
ต่อไปได้ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนร่างของพรรคฝ่ายค้านที่มี
เนื้อหาคล้ายกันกับร่างของรัฐบาล 
 - พรรคประชาธิปัตย์จะน าเสนอประเด็นในการแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิชุมชน  
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบการเลือกตั้ง หน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ทั้งนี้ สนับสนุนให้มีวุฒิสภาแต่ถ้าวุฒิสภา
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งควรมีอ านาจน้อย เช่น กลั่นกรอง
กฎหมาย ควบคุมการบริหารราชแผ่นดิน เป็นต้น 
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๓ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

2 นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ (ก.ก.)  
- พวกเรามาประชุมกันในวันนี้เพราะหลายสาเหตุ ทั้งจาก
ความล้มเหลวของระบอบประยุทธ์ การเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ์โลก  
- ในเวลานี้ เราต้องการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
รัฐธรรมนูญต้องได้รับแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศ 
- รธน. 60 ต้องได้รับการแก้ไข เพราะไม่เพียงแต่เป็น รธน. 
ที่สืบทอดอ านาจของ คสช. แต่ยังเป็นการลากประเทศไทย
ให้ล้าหลังกลับไปในอดีต รธน. ฉบับสุดท้ายที่ให้ สว. แต่งตั้ง
เลือกนายกรัฐมนตรีคือ รธน. 2521 อันเป็นผลพวงจาก
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม ๒๕19 ซึ่งเป็น รธน. ที่ไม่ได้ก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีมาจาก สส. 

นายไพบูลย์  นิติตะวัน  (พปชร.)  
- ร่าง รธน. ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลมีสาระส าคัญ 2 ประเด็น 
คือ 
1.  การแก้ไข ม. 256 ที่ก าหนดเรื่องการออกเสียงลงคะแนน 

ที่สภาต้องมีมติเห็นชอบร่าง รธน. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (โดย สว. 
ต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 1/3) เป็นการแก้ไขให้ใช้คะแนนเสียง 
ของรัฐสภาไม่น้อยกว่า 3/5 เพื่อให้การแก้ไข รธน. สามารถ
กระท าได้ง่ายขึ้นนั้น ประเด็นนี้เห็นชอบในหลักการเรื่องการใช้
เสียงข้างมาก และเสนอให้ควรก าหนดใช้คะแนน 2/3 
2. การแก้ไข รธน. เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจัดท าร่าง รธน. 

ฉบับใหม่ โดยการก าหนดให้มี สสร. จะเกิดปัญหาต่อเนื่องเรื่อง
การใช้งบประมาณในการท าประชามติ และใช้ระยะเวลานาน 
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- รธน. 60 มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สว. แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี
ไม่ได้มาจาก สส. เป็นความเหมือนกับ รธน.2521 เป็นการ
ผูกขาดอ านาจ ให้องค์กรอิสระท าลายฝ่ายตรงข้าม 40 ปี
ผ่านมาประชาธิปไตยยังไม่ก้าวหน้าไปไหน เป็นการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา 
- สิ่งที่น่าเศร้าใจ คือ เราไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลย แต่ย้อนกลับ
ไปสู่อดีต ประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า ไม่เห็นหัวประชาชน 
- มีความหวังว่าในวันนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม 
ออกจากหลุมด าทางการเมือง ให้อ านาจประชาชน จึงขอวิงวอน 
สส. ฝ่ายรัฐบาลและ สว. ถอนฟืนออกจากกองไฟ 
- การร่างรัฐธรรมนูญต้องท าโดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนทั้งหมด ไม่ใช่มีส่วนหนึ่งมาจาก 

3. เห็นควรให้คงบทบัญญัติ ม. 272 เพราะเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยให้มีนายกรัฐมนตรีที่สืบทอดอ านาจมาจากประชาชน 
และม. 279 เป็นบทบัญญัติที่รับรองการกระท า และการใช้
อ านาจเพื่อให้ เกิดความชอบตาม รธน. ของผู้ปฏิบัติ งาน 
ในคณะนั้น (คสช. และองค์กรรัฐที่ตรวจสอบเรื่องทุจริต) 
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การแต่งตั้งโดยระบอบประยุทธ์อย่างร่าง รธน.ของรัฐบาล  
อันเป็นการปล้นเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อย่างสิ้นเชิง 
- การห้ามแก้ไขเพิ่มเติม รธน. หมวด 1 และหมวด 2 จะไม่
เป็นการเอาฟืนออกจากกองไฟอย่างแท้จริง ไม่ควรมีข้อห้าม
ดังกล่าวเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทย
อย่างแท้จริง 
- ประเทศไทยต้องไม่มีการรัฐประหารอีก สถาบันจะต้อง 
ไม่ยุ่งกับการเมืองอย่างแท้จริง 
- การแก้ไข รธน. จะต้องจริงใจ ไม่ยื้อเวลาให้รัฐบาล
ประยุทธ์อยู่ในอ านาจต่อไป สว.แต่งตั้ง 250 คน ที่มีอ านาจ
เลือกนายก ท าให้ฝ่ายตรวจสอบอ่อนแอ 
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- การท า รธน. ควรผ่านประชามติ 
- การก าหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจในการ
ยับยั้ง รธน. นั้น ไม่เหมาะสม  
- ตอนนี้ประชาชนหมดศรัทธากับรัฐสภา เป็นโอกาสที่เราจะ
สร้างศรัทธาอีกครั้ง การแก้ รธน. คือทางออกแต่ไม่ใช่ 
การแก้แบบขอไปทีเพื่อให้ผู้มีอ านาจอยู่รอดต่อไป มิฉะนั้น
ความขัดแย้งจะไม่หายไป 
- ขอวิงวอนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน โดยเฉพาะ สส. รัฐบาล 
และ สว. อย่าท าตามระบอบประยุทธ์ ให้อยู่ฝ่ายประชาชน 
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3 พลต ารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียะเวส (สร.) 
-  ในช่วงการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มีการประชาสัมพันธ์
ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงและเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา แต่ก็มี
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเนื้อหาเพื่อการสืบทอดอ านาจ
ของ คสช. และเอื้อต่อการทุจริต โดยเฉพาะประเด็น 
การยกเว้นให้ รั ฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่ งและได้ รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งใหม่ภายใน  
๑ เดือน ไม่จ าเป็นต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนี้สินต่อ ป.ป.ช. 
- ในส่วนกระบวนการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา ตาม รธน. 
มาตรา ๒๖๙ มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจาก

นายศุภชัย  ใจสมุทร  (ภท.) 
- ได้ลงชื่อในฐานะผู้เสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติม รธน. เนื่องจาก 
มีความจ าเป็นในฐานะสมาชิกรัฐสภา เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์
การการเมือง 
- มีความเห็นว่า รธน.60 (ฉบับปัจจุบัน) เป็นผลพวงจาก 
การรัฐประหาร เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอ านาจของ คสช. 
(แม้ในขณะนั้นจะเป็นเรื่องที่รับได้ในการที่ประเทศจ าเป็นต้องมี
รัฐธรรมนูญ แต่ต้องยอมรับว่า การสืบทอดอ านาจจากขณะนั้น
จนถึงปัจจุบันยาวนานจนเกินไป)  
- ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประชาชน เห็นพ้องตรงกันว่า  
ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
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คณะกรรมการสรรหา สว. จ านวน ๑๐ คน ประกอบด้วย 
คสช. และรัฐมนตรีทั้งสิ้น อีกทั้งรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 
ที่ได้รับการสรรหาจ านวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย สว.  
โดยต าแหน่ง ๖ ท่าน แต่งตั้งจากอดีตรัฐมนตรีในสมัย สนช.  
ทหาร/ต ารวจ ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมรุ่นของ พล.อ ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ, รวมทั้งอดีต
สนช. สปท. และเครือญาติ จึงกล่าวได้ว่า การสรรหา สว. 
ในลักษณะนี้  เป็นการใช้ระบบต่างตอบแทน และเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
- เมื่ อ  สว .  มีที่ ม าจาก เพื่ อนพ้ อ งน้ อ งพี่  ของ  คสช .  
การก าหนดให้ สว. มีอ านาจให้ความเห็นชอบบุคคล 

- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก เนื่องจากมีบทบัญญัติ
เคร่งครัดและเข้มงวดเกินไป ท าให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
- รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ฉบั บปั จ จุ บั น ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บห ลั ก ก า ร 
ของประชาธิปไตย และไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
- พรรคภูมิใจไทย ได้แถลงจุดยืนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สรุป
ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. เรียกร้องให้ประชาชนดึงฟืนออกจากกองไฟ 
2. เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 โดยก าหนดให้มี 

สสร. ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
3. ยืนยันว่าการแก้ไขต้องไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายก จึงเป็นประเด็นที่ถูก
วิพากษ์วิจารณเ์ป็นอย่างมาก  
- รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชนชาวไทย ดังนั้น การไม่น าร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดย
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยอย่างแท้จริงมา
พิจารณาด้วยจึง เป็นเรื่ องที่ ไม่ถูกต้อง เนื่ องจากร่าง
รัฐธรรมนูญของทั้ง สส. พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล มิได้
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด 
- ดังนั้น จึงขอเสนอขั้นตอนในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
ดังนี้ 

๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรลาออกจากต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเสียก่อน 

4. ฝาก สสร. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยมุ่งเน้นเรื่องการลด
ความเหลื่อมล้ า และเน้นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

5. เรียกร้องให้มองความเห็นต่างด้วยความเข้าใจ และโปรด
อย่าให้การสนับสนุนให้เกิดการคุกคามผู้มีความเห็นแตกต่าง  
และอะไรก็ตามที่สามารถจะลดความขัดแย้งต้องเร่งด าเนินการ 

6. สิ่งที่ต้องเร่งอธิบายให้สังคมทราบ คือ เมื่อ สสร. ท างานเสร็จ
แล้ว จะต้องจัดให้มีการยุบสภา 
- พรรคภูมิใจไทยเห็นว่า วุฒิสภามีความจ าเป็นจะต้องด ารงอยู่ 
ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเฉพาะต้องมีหน้าที่ 
และอ านาจส าคัญเช่นในอดีต คือ การกลั่นกรองกฎหมาย  
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย มีความส าคัญมาก 
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๒. ยกเลิกการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา ๒๗๒ 

๓. แก้ไข รธน. โดยน าร่างของประชาชนมาพิจารณา 
๔. ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้ รธน. ฉบับใหม่ 

- เมื่อ สสร. ท างานเสร็จส่งร่างเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาก่อน 
มีการลงมติต่อไป 
- เชื่อมั่นว่า การมี สสร. มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
 
 
 
 

- เมื่อ สสร. ท างานเสร็จส่งร่างเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาก่อนมี 
การลงมติต่อไป 
- เชื่อมั่นว่า การมี สสร. มาจากผู้แทนทุกภาคส่วนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้  
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4 พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง (ปช.) 
- ประเทศไทยมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ ถือว่า
เป็นการท าลายคุณค่าความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงมีความด้อยค่า ด้วยเหตุผล 
ดังนี้ 
1. การยกร่ างรั ฐธรรมนูญได้กระท าโดยการล้มล้ าง

รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ซึ่งผู้ล้มล้างถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ผู้นั้นกลับเป็นผู้จัด
ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันขึ้น จึงท าให้ 
เป็นรัฐธรรมนูญที่ด้อยคุณค่าตามหลักประชาธิปไตยไปด้วย 
2. แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะผ่านการท าประชามติ  

แต่เป็นการท าประชามติที่มีผู้มาออกเสียงลงประชามติ 

นายชินวรณ์  บุญเกียรติ  (ปชป.) 
สภาผู้แทนราษฎรได้มีการศึกษา รธน. ภายหลังจากที่มีการบังคับ
ใช้มาแล้วสักระยะหนึ่ง ซึ่งพบว่าเกิดปัญหาไม่ต่ ากว่า ๒๐ 
ประเด็น ส่งผลให้ รธน. ต้องได้รับการแก้ไข อาทิ 
- ระบบการเลือกตั้ง ที่เปิดโอกาสให้มีพรรคการเมืองเล็ก ๆ จ านวน
มาก และระบบการนับคะแนน  
- สิทธิเสรีภาพ ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมไม่เท่ากับ รธน. ฉบับปี 
๔๐ และ ๕๐ รวมถึงความไม่สมดุลของการกระจายอ านาจ 
- ความไม่สมดุลทางการเมือง ขาดดุลยภาพ เมื่อ รธน. ไม่มีความ
สมดุลส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มผู้ชุมนุม ในการนี้ การศึกษาดังกล่าวเห็นควรให้มีการ
แก้ไข มาตรา ๒๕๖ ซึ่งเป็นประตูสู่การแก้ไขมาตราอื่น ๆ ต่อไป 
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เพียง 29 ล้านคน จากผู้มีสิทธิออกเสียง 50 ล้านคน แสดง
ให้เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 
ที่ไม่เพียงพอ 
3. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีลักษณะเอื้ออ านาจแก่คน

บางกลุ่ม และลิดรอนอ านาจของประชาชน อาทิ ให้ สว.  
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีอ านาจเลือกนายกได้ หรือการ
ก าหนดให้ผู้ ด ารงต าแหน่งในองค์ กรตามรัฐธรรมนูญ 
บางองค์กรสามารถด ารงต าแหน่ง สว. ได้  ท าให้ เกิด
ประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อ านาจตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
4. รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบางประการที่หมิ่นศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และแสดงถึงความไม่เท่าเทียม อาทิ 
บทบัญญัติที่ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของรัฐที่มุ่งเน้น 

โดยมีหลักในการแก้ไขคือ ความต้องการ รธน.ที่มีดุลยภาพและ
เสรีภาพทางการเมืองเพื่อให้เป็น รธน. ของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยให้มีการจัดตั้ง สสร. ที่มีสัดส่วนมาจากภาคประชาชน ๑๕๐ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๐ คน นักวิชาการ ๒๐ คน และนิสิตนักศึกษา 
เพื่อเป็นการลดจุดอ่อนในการตั้งคณะกรรมการร่าง รธน. และ
เพื่อไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกต่อไป จึงมี ข้อเรียกร้อง ๔ 
ประการ 

๑.  ต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข 
รธน. 

๒. กระบวนการแก้ ไข รธน. ต้องเป็นไปตามครรลอง 
ของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  
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ต่อผู้ยากไร้เท่านั้น ทั้งที่เป็นสิ่งที่รัฐต้องดูแลประชาชนทุกคน
โดยเท่าเทียมกัน และการก าหนดให้ประกาศ ค าสั่ง หรือการ
กระท าของ คสช. เป็นสิ่ งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย 
5. การให้อ านาจแก่ สว. ในการติดตามการปฏิรูปและการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ทั้งที่ควรเป็นอ านาจของ สส.  
ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า 
- ขอสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้าน 
 
 
 
 

๓.  การแก้ ไข รธน .  ต้ อง ให้ เป็น  รธน . เพื่ อประชาชน 
อย่างแท้จริง 

๔. รธน. ต้องสร้างเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อให้ได้รัฐบาล 
ที่มีเสถียรภาพในการขับเคลื่อนประเทศ ท าให้ไม่เกิดความ
ขัดแย้งทางการเมืองอีกต่อไป 



 

สรุปการอภิปรายเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที ่4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  จ านวน 6 ฉบับ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๑๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

5 นายจตุพร  เจริญเชื้อ (พท.)  
- สนับสนุนการแก้ไข รธน. โดยการตั้ง สสร. ขึ้นมาด าเนินการ 
เนื่องจากตนเห็นว่า รธน. 60 มีข้อบกพร่องหลายประการ 
อาทิ 
1. ประชาชนไม่มีส่วนร่วม แต่มาจากการร่างของคณะ

บุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะผู้ก่อการรัฐประหาร และแม้มีการ
จัดให้ออกเสียงประชามติโดยประชาชน แต่ก็ไม่เสรี เนื่องจาก
ไม่สามารถจัดการรณรงค์เพื่ออภิปรายข้อดี - ข้อเสีย ของ
ร่าง รธน. ได้เลย  
2. รธน. 60 มีกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการสืบทอดอ านาจของ

คณะรัฐประหาร เช่น การให้ สว. เลือกนายกรัฐมนตรีได้ 
การรับรองค าสั่งหัวหน้า คสช. และประกาศ คสช. เป็นต้น 

นายณัฎฐ์ชนน  ศรีก่อเก้ือ  (ภท.)  
- มีการโจมตีว่า รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ มาจากการปฏิวัติและเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้มีอ านาจ เป็นอุปสรรคในการท างานและพัฒนา
ประเทศ และมีการโจมตีว่ า  พรรคร่วมรัฐบาลเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเอื้อให้ตั วเองอยู่ได้นาน  ส่วน
วุฒิสภาก็ถูกโจมตีว่าต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐  
- แต่พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิก ๖๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอจะเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง แต่พรรคได้มีมติ เห็นชอบให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะมาตรา ๒๕๖ เพื่อตั้ง สสร. ที่มาจาก
ประชาชน 
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3. ระบบการเลือกตั้งตาม รธน. 60 ท าให้พรรคการเมือง
อ่อนแอ โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งแบบจัดสันปันส่วนผสม 
การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว และการนับคะแนน ท าให้เกิด
พรรคการเมืองหลายพรรคและรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ 
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้ยากล าบาก 
- เห็นควรให้ตั้ง สสร. ขึ้นมา เพื่อยกร่าง รธน. ใหม่ 
 
 
 
 
 
 

- รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ มาตรา ๒๕๖ ก าหนดกระบวนการแก้ไข
รัฐธรรมนูญไว้ซับซ้อน ยุ่งยาก และท าให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยาก
ต้องอาศัยเสียงของ สส. ฝ่ายค้านและ สว. ด้วยจึงจะแก้ไขได้ 
- การแก้ ไขรั ฐ ธรรมนูญต้ องท า เพื่ อประชาชนและต้ อ ง 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเนื้อหาต้องตอบสนอง 
การท างานของรัฐบาล และประชาชนทั้งประเทศ 
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๑๖ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

6 นายคมเดช  ไชยศิวามงคล (พท.)  
- ถ้าฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอแก้ไข รธน. ขึ้นอยู่กับ สว. 
หากเห็นชอบด้วยไม่ถึง 84 เสียง ก็ท าไม่ได้ 
- คนไทย 60 กว่าล้านคนในปี 57 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 7-8 ล้านคน ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก่อนหน้านี้
สนามหลวงไม่เคยเต็ม คนเสื้อแดงเคยออกมาต่อสู้กับเผด็จ
การ แต่วันนี้คนรุ่นใหม่มีประมาณ 9 ล้านกว่าคน คนรุ่นเก่า
หมดสภาพลงไป ไปเลือกตั้งแทบไม่ได้ วิถีชีวิตเปลี่ยนไป  
คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเกือบเต็มสนามหลวง  
- ถ้าร่าง รธน. ผ่าน ความร้อนแรงจะลดลงมา ถ้าไม่ผ่าน 
ความร้อนจะเพิ่มมากขึ้น จากถ่านไฟเก่าและคนรุ่นใหม่  
อีก 10 สนามหลวงก็ไม่พอ 

รองศาสตราจารย์รงค์  บุญสวยขวัญ (พปชร.)  
- อภิปรายเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไข รธน. โดยมีเหตุผล
สนับสนุน 3 ประการ คือ 
1.  รธน .  เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการ เมือ ง ไทย  

แต่เนื่องจากมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การเลือกตั้ง การ
จัดตั้ง ครม. จนเกิดการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้ง น าไปสู่การ
ประท้วง และการเปลี่ยนแปลงการเมือง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองปี 2475 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
จนมีบางคนกล่าวถึงว่าเป็นเป็นวงจรอุบาททางการเมืองของไทย
ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อมิให้เกิดเหตุความ
ขัดแย้งทางการเมืองจนน าไปสู่วงจรการเมืองที่กล่าวไปแล้ว 
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๑๗ 
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- การปฏิวัติรัฐประหารหลายปีที่ผ่านมา คนติดยาเสพติด 
ตดิคุกเพิ่มขึ้นมาก คนนอกคุกติดยาเสพติดไม่ต่ ากว่า 3 ล้านคน 
ติดคุกอีกมาก หากไม่ดับไฟตรงนี้พ่อแม่พี่น้องของคนติดยา
เสพติด 3 ล้านคนจะออกมาขับไล่รัฐบาล 
- อ านาจจริงๆตอนนี้เป็นอ านาจของทหาร สื่อมวลชน ภาค
ประชาชน ตอนนี้ภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวแล้ว 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และกลางเก่ากลางใหม่ 
- เอาผลการใช้บังคับ รธน. 60 เศรษฐกิจพัง จีดีพีติดลบ
มาก ประเทศเสียหายจาก รธน.60 ประชาชนจะออกมา
ต่อสู้ ถ้าไม่แก้ รธน. เขาออกมาแน่นอน  
- การตั้ง สสร. เสียเงินเป็นหมื่นล้านยังน้อยกว่าเสียค่าโง่
เหมืองทองอัครา เรื่องเงินไม่เป็นปัญหา 

 
2. การแก้ไข รธน. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท 

ทางการเมืองปัจจุบัน จะช่วยลดความขัดแย้งทางสังคม เนื่องจาก
เรื่องของ รธน. ในอดีตมีความคิดว่าเป็นเรื่องของนักการเมือง  
ไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึง รวมทั้งเมื่อแก้ไขแล้ว ก็ไม่มี
หลักประกันว่า จะเป็น รธน. ตามที่ประชาชนต้องการ ทั้งนี้  
การแก้ไข รธน. โดยการค านึงถึงประเด็นทางสังคมปัจจุบัน 
และความเห็นภาคสังคมจะช่วยลดความขัดแย้งทางสังคม  
และความตึงเครียดจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ 
3. ร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ที่ก าหนดเรื่องกระบวนการยกร่าง 

รธน. ด้วย สสร. นั้น หาก รธน. มีการก าหนดกระบวนการ
ขั้นตอนการได้มาของผู้แทนประชาชน ผ่านการเลือกตั้งโดยตรง 
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- ถ้าแก้ รธน. เป็นรายมาตราระหว่าง สสร. ด าเนินการ ก็สามารถ
ท าได้เช่นเดียวกัน 
- สมัยรัฐบาลประยุทธ์บอกจะมีการเลือกตั้ง 5 ครั้ง กว่าจะ
ได้เลือก 
- ยุคสมัยเปลี่ยนไป ฝาก สว. ท่านจะเอาตัวเองหรือ
ประเทศชาติเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 

จะช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทน
โดยตรง เนื่องจากคนไทยมองว่าหลักการของประชาธิปไตย คือ 
ผู้แทนต้องมาจากการเลือกตั้ง  อย่างไรก็ตาม หากมีผู้แทนมาจาก
กระบวนการสรรหาที่ลงตัวก็จะน าไปสู่การลดความตึงเครียดทาง
สังคมได้ทางหนึ่ง  
- รธน. เป็นส่วนส าคัญของทางการเมือง ดังนั้น จึงอยากขอ
การเมืองภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง ใช้รัฐสภาเป็นกลไก 
ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้หลักการต่อรอง 
และยืนหยัดในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  เพื่ อให้  รธน. เป็นผลลัพธ์ 
ของการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และการต่อรองทางความคิด  
แทนการสร้างความขัดแย้งและกดดันทางการเมือง ซึ่งทุกภาค
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ส่วนจะเกิดการเรียนรู้ทางการเมืองที่ส าคัญ สร้างภาพลักษณ์ทาง
การเมืองที่ดี และ รธน. จะเป็นหนึ่งกลไกในการพัฒนาการเมือง 
สังคมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ลดความขัดแย้ง สร้างกติกา ที่เคารพ
หลักการและการมีสถาบันที่มีอยู่เดิม อันจะน าไปสู่การสร้าง
การเมืองที่ก้าวหน้า 
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7 นางอมรรัตน์  โชคปมิตต์กุล  (ก.ก.) 
- การแก้ไขมาตรา 256 ในการตั้ง สสร. ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการชุมนุมของกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นการชุมนุมรูปแบบใหม่
ที่สร้างสรรค์และมีข้อเรียกร้องที่ก้าวหน้า 
-  รธน. 60 ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไทย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอ านาจอธิปไตยมักถูกท าลายโดยการ
รัฐประหาร และมีการร่าง รธน. ขึ้นใหม่จ านวนหลายฉบับ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตย  
- แม้ว่า รธน. 60 จะผ่านการท าประชามติ แต่ก็เป็นการท า
ประชามติที่มีการเสนอข้อมูลด้านเดียว มีการบิดเบือนและ
ก าจัดผู้ที่มีความเห็นต่าง และยังมีการแก้ไขเนื้อหาภาย
หลังจากการท าประชามติไปแล้ว 

นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (ชทพ.) 
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นทางเข้า และทางออกของปัญหา  
- กรณีเป็นทางเข้าของปัญหาเพราะที่มาและกระบวนการจัดท า
ร่างรัฐธรรมนูญขาดความชอบธรรม ตามหลักการ Rule by the 
people  
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันออกแบบดุลอ านาจไม่เหมาะสม เป็นเหตุ
ให้ถูกกล่าวหาเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอ านาจ และเป็นเหตุท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการเมือง  
- ที่ผ่านมาผู้บริหารสูงสุดของประเทศไม่จริงใจต่อการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น มีการสั่ งปิดสวิตช์ 
การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนในการเลือกผู้บริหารชุมชนของตนเอง 
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- นอกจากนี้ ยังมีการพยายามที่จะลบล้างมรดกประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎร์  
- รธน. ฉบับใหม่ควรให้ความส าคัญกับประชาชนและควรมี
คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตีความ (ไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ของ รธน.) ควรมีเฉพาะ
บทบัญญัติที่เป็นหลักการ ส าหรับรายละเอียดควรไปก าหนด
ในกฎหมายลูก 

2. มีความยืดหยุ่น  เหมาะสมต่อกาลสมัย ไม่ควร
ก าหนดให้ รธน. แก้ไขยากจนเกินไป 

- ขอบคุณ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข รธน. 
ที่ได้เสนอร่าง รธน. ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้ง สสร. เพราะเป็น
ทางออกของปัญหา และเป็นกุญแจดอกแรกในการแก้ไข รธน. 
ครั้งนี้  
- กุญแจอีก 2 ดอกที่ส าคัญ คือ 
1. การแก้ไข รธน. ต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และรวดเร็ว 

โดยเสนอให้มีการน ากรอบแนวทางการร่าง รธน. 2540 มาเป็น
กรอบแนวทางและปรับแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดด้อยให้สมบูรณ์ขึ้น  
2. ขอเรียกร้องให้นายก/สมาชิกรัฐสภา เสียสละเพื่อชาติ 

เนื่องจากปัญหาเรื่อง รธน. เป็นปัญหาที่พร้ อมจะระเบิด
ตลอดเวลา ดังนั้น ขอให้ทุกคนเสียสละ ส าหรับสมาชิกรัฐสภา
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3. ก าหนดลักษณะต้องห้ามของ สสร โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่
เคยแต่งตั้งโดย คสช. ให้ด ารงต าแหน่งใดมาก่อน และมา
จากการเลือกของประชาชนโดยตรงเท่านั้น 

4. ไม่นิรโทษกรรมให้ผู้ท าการรัฐประหารและล้มล้าง 
รธน. 

5. ยุบศาล  รธน .  โดยให้กลับ ไปใช้ คณะตุ ลาการ
รัฐธรรมนูญ และมีเพียงอ านาจตีความ รธน. เท่านั้น ไม่ให้มี
อ านาจในการยุบพรรคการเมือง เนื่องจากประชาชนเท่านั้น
ที่จะมีสิทธิยุบพรรคการเมืองได้ 

 
 

 

ขอให้ทุกท่านช่วยลงมติให้มีการแก้ไข รธน. เพื่อสืบทอด 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไป 
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8 นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์ (พท.) 
- การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ เพื่อมิให้ สว.  
มีอ านาจในการเลือกนายกฯ นั้น เนื่องจาก สว. ชุดปัจจุบัน
มิได้มีจุดเชื่อมโยงกับอ านาจของประชาชน ต่างกับ สว.  
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๕๐ ที่ยังมี สว. บางส่วนมาจาก 
การเลือกตั้งถือว่ามีส่วนที่เชื่อมโยงกับประชาชน ซึ่งประเด็น
นี้ได้กลายเป็นวิกฤติทางการเมืองในปัจจุบัน  
- หากมิได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว แม้ว่าจะมี
การประกาศยุบสภา ก็มีแนวโน้มที่จะได้นายกฯ คนเดิม 
และการเสนอแก้ไขปัญหาในเรื่องใด ๆ ก็ยังคงท าได้ยาก
เช่นเดิม  

นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน (ปชป.)  
- เนื่องจากความจ าเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร
ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ 
แนวทางการแก้ไข รธน. ซึ่งจากการพิจารณาและการท าประชา
พิจารณ์พบว่าผู้ที่ท าแบบสอบถามเห็นควรให้มีการแก้ไข รธน.  
ในทุกหมวดยกเว้น หมวด ๑ และหมวด ๒  
- การแก้ไขควรใช้วิธีการตั้ง สสร. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ในทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับการแก้ไข รธน. ที่ผ่านมา 
- ข้อกังวลในการใช้งบประมาณในการท าประชามติ ซึ่งในการท า
ประชามติต้องจัดท า ๒-๓ ครั้ง ใช้งบประมาณราวหมื่นล้านบาท 
อย่างไรก็ตาม บัดนี้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศมีความ
ย่ าแย่ทางเศรษฐกิจ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแก้ รธน. จะเป็นทางออก
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- สว. ชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. และเมื่อ สว. 
ดังกล่าวออกเสียงเลือกนายกฯ จึงได้โหวตเลือกหัวหน้า 
คสช. มาเป็นนายกฯ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดเจนถึง
การเอื้อประโยชน์ต่อกัน 
- ขอให้ นายกฯ ส่งสัญญาณมายัง สว. ให้เห็นพ้องด้วยกับ
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นนี้ เพื่อที่หากท่านได้รับ
เลือกเป็นนายกฯ อีกครั้งจะเป็นการด ารงต าแหน่งได้อย่าง
สง่างาม 
-  ขอให้นายกฯ ลาออกจากต าแหน่ ง เพื่ อยุ ติ วิ กฤต 
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้  
 
 

ในการลดปัญหาความขัดแย้งได้ เนื่องจาก รธน. เป็นกฎหมาย
ส าคัญของประเทศจึงมีเหตุอันสมควรที่ควรด าเนินการ  
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9 นายพัฒนา  สัพโส  (พท.)  
- ที่มาของ รธน. 60 ไม่มีความชอบธรรม โดยเฉพาะการท า
ประชามติที่ประชาชนไม่สามารถรณรงค์ให้ความเห็นได้
อย่างเสรี มีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ติดตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการพยายามรณรงค์ให้ความเห็น
ต่อร่าง รธน. ก่อนลงประชามติ 
- ตนเห็นด้วยกับการตั้ง สสร. โดยยินดีให้ สว. และทุกฝ่าย
มาร่วมกันจัดท าร่าง รธน. ด้วยกัน 
- ขอให้ สว. เห็นแก่ประเทศ มาเห็นด้วยกับร่าง รธน.  
ของฝ่ายค้าน 

นายสุพล  จุลใส  (รปช.)  
- ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม  
- รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
แล้ว และสามารถป้องกันเผด็จการทางรัฐสภาได้  ทั้งนี้ เผด็จการ
รัฐสภาโดยเสียงข้างมากในอดีต ท าผิดมากมาย เช่น การออก
กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง การตรากฎหมาย   
กู้เงิน ๒ ล้านล้านบาทโดยไม่ผ่านสภา การออกกฎหมายนิรโทษ
กรรมเพื่อเอื้อให้แก่บุคคลบางคน ทั้งนี้ เผด็จการรัฐสภาเกิดขึ้น
จากรัฐธรรมนูญในอดีตก าหนดให้พรรครัฐบาลมีความเข้มแข็ง
เกินไป ส่วนวุฒิสภาในชุดนั้นก็ถูกเรียกว่าสภาผัวเมีย 
 - รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ สามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 
เช่น การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ด ารงต าแหน่ง
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ทางการเมืองที่เข้มข้น การห้าม สส. สว. แปรญัตติให้ตนมีส่วน 
ในงบประมาณแผ่นดิน การห้ามมีผลประโยชน์ขัดกันและห้าม
ก้าวก่ายข้าราชการประจ า ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติตาม เป็นต้น 
 - รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศที่เป็นประโยชน์มากและท าให้ประเทศพัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 - ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอาจไม่สามารถป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้เหมือนรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ และอาจไม่มีบทว่าด้วย
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 - ควรเน้นการแก้ไขปัญหาประเทศชาติในตอนนี้ เช่น โควิด  
เป็นต้น ไม่ต้องสนใจรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญกินไม่ได้ 
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10 นายจิรัฎฐ์  ทองสุวรรณ์  (ก.ก.)  
- ประชาชนไม่ควรนิ่งดูดายเพราะประชาธิปไตยดูแลตัวเอง
ไม่ได้ 
- ร่าง รธน. ของรัฐบาล แก้ไข ม. 256 เป็นนายกรัฐมนตรี 
ที่เสมอต้นเสมอปลายแอบซ่อนเจตนาภายใต้หน้ากากคนดี 
สังคมไทยตาสว่างไม่สามารถโกหกหลอกลวงประชาชนได้อีก 
- ค าสั่งของนายกรัฐมนตรีต่างๆ หลอกลวงประชาชนมาก 
- หลักการและเหตุผลของร่าง รธน.ของรัฐบาล แสดงความ
ไม่ชอบหลายประการ 
- รธน. 60 และร่าง รธน. ของรัฐบาลยังคงให้อ านาจ
ประยุทธ์อยู่ในอ านาจต่อไป  

นายสุรทิน  พิจารณ์ (ปธม.) 
- อภิปรายเห็นด้วยกับการแก้ไข รธน. โดยการให้มี สสร. จ านวน 
200 คน แต่เห็นว่าที่มาของ สสร. ควรมาจาการเลือกตั้งโดยตรง 
พร้อมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การยกร่าง รธน. จนถึงขั้นตอนการท าประชามติ ควรมี

ระยะเวลา 1 ปี 
2. ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ดังนี้  

๑) แก้ไข ม. 144 เพื่อให้ สส. มีช่องทางในการพิจารณา
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

๒) แก้ไข ม. 83 ควรมีการปรับปรุงเรื่องที่มาของ สส. 
รวมทั้งการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  คือ พรป. พรรคการเมืองฯ และ พรป.
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๒๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- อย่าอ้างว่า รธน. 60 ดีเลิศ ปราบคอร์รัปชัน รธน. 60  
เกิดมาเพื่อสืบทอดอ านาจของ คสช. 
- ร่าง รธน. ของรัฐบาล แก้ไข ม. 256 แทบจะไม่มีอะไร
ใหม่ ผู้เสนอเหมือนเดิม คือ เสนอโดย สส. หรือเสนอโดย 
สส.และ สว. หรือเสนอโดยประชาชน) แก้ไขเพียงจ านวน
เสียงที่เห็นชอบจากเสียงข้างมากเป็น 3 ใน 5 สว. ยังคงมี
อ านาจยับยั้ ง ร่ า ง  รธน .  ได้ เหมือนเดิม เป็นอ านาจ 
ที่ไม่ได้มาจากประชาชน ไม่ชอบธรรม 
- การปิดสวิตซ์ สว. อาจท าให้ สว. ไม่พอใจ แต่อ านาจ สว.
ตามรธน.60 ไม่ต่างกับการรวมเอาคนพิการมาโหวต คนที่มี
อ านาจตัดสินใจคือประยุทธ์คนเดียว 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงานของพรรคการเมือง หรือผู้สนในที่จะสมัครรับ
เลือกตั้ง 

๓) แก้ไข ม. 184 โดยไม่ควรมีข้อห้าม สส. ในการเข้าไป
ท างานในองค์กร ต่าง ๆ  
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๒๙ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- สสร. ตามร่าง รธน.ของรัฐบาล มี 50 คน ที่มาจาก 
การแต่งตั้ง ไม่ชอบ ไม่โปร่งใสในการได้มา อาจมีการเอา
พวกตัวเองเข้ามา สสร. ควรมาจากการเลือกตั้งทั้ง 200 คน  
- ต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้เร็วกว่าครบก าหนด 5 ปี 
- ท าไมห้ามแก้ รธน. หมวด 1 หมวด 2 เหตุผลคืออะไร  
ถ้าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนย่อมไม่จ ากัดสิทธิ 
ในการแก้ไข แต่ท าไมไม่ห้ามแก้ไขหมวด 3 สิทธิเสรีภาพ 
เหตุใดไปลิดรอนสิทธิของประชาชน ในอดีตเคยมีการแก้ไข 
รธน.หมวด 1 และหมวด 2 ในสมัยรัฐประหาร จะต้องให้
ประชาชนถือปืนออกไปถึงจะแก้ไข หมวด 1 หมวด 2 ได้ใช่
หรือไม่ 
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๓๐ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ผู้ที่ลิดรอนสิทธิของประชาชนก็เป็นการลิดรอนประชาธิปไตย 
- เราสนใจระบบต้องท าระบบให้ดี เราต้องมีเครื่องมือในการ
จัดการ ตรวจสอบ  
- การแก้ไข รธน. ส าคัญที่สุด ณ เวลานี้ 
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๓๑ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

11 นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร (พท.) 
- เหตุผลที่พรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และหมวด ๑๕/๑ เพื่อ
เป็นการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการแก้ไข รธน. ให้ง่ายขึ้น 
ก าหนดให้มี สสร. เพื่อให้ได้ รธน. ฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็น รธน. 
ฉบับประชาชนเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง 
-  รธน. ๖๐ เป็น รธน. ฉบับที่มีปัญหาและส่งผลต่อเสถียรภาพ
ทางการเมือง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
และเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกต่าง ๆ 
- ปัญหาของ รธน. ๖๐ ได้แก่ 
๑. ท าให้ประชาชนได้มาซึ่งรัฐบาลที่ ไม่มีเสถียรภาพ 

ทางการเมือง เนื่องจากประกอบด้วยพรรคการเมืองถึง ๑๙ 

นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ (ภท.)  
- เราก าลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสังคมและประเทศชาติ  
ที่ก าลังป่วยและต้องการยารักษาโรค ให้ประชาชนกลับมาอยู่ดี 
มีสุข 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถกระท าได้ มิใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด 
เพราะที่ผ่านมามีการปรับแก้ไขตามสถานการณ์ในขณะนั้นๆ  
มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อวัน เวลา และสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข รธน. เพราะพบข้อบกพร่อง ก็มี
ความจ าเป็นต้องแก้ไข 
- ประเด็นที่จะต้องพิจารณา คือ ประเด็นใดของ รธน. ที่พบว่ามี
ข้อบกพร่อง และต้องแก้ไข และการแก้ไขนั้น ใครจะได้รับประโยชน์ 
เนื่องจากเห็นว่า ต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาล  
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๓๒ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

พรรค รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้ต าแหน่งมาโดยการต่อรอง
ส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสมในการบริหารกระทรวงนั้น ๆ  
๒. นายกฯ ไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างเสรี  

เนื่องจากอ านาจทางการเมืองขาดเสถียรภาพ บริหารงาน
โดยอิงระบบข้าราชการที่ด้อยประสบการณ์ซึ่งไม่มีความยึด
โยงกับประชาชน จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยไม่ใช่รัฐ
ของประชาชนแต่เป็นรัฐของราชการ 
๓. ปิดกั้นการรับฟังเสียงจากประชาชน เช่น การพิจารณา

พ.ร.บ. งบประมาณฯ ที่ห้าม สส. แปรญัตติเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการงบประมาณมิได้ 
สส. จึงเป็นเพียงตรายางในสภา มิได้ เป็นปากเสียงให้
ประชาชนอย่างแท้จริง 

- ปัจจุบันประเด็นการแก้ไข รธน. มีที่มาจากเหตุผลประการหนึ่ง 
คือ เป็นข้อเรียกร้องของประชาชน  
- แนวนโยบายของพรรคภูมิใจไทย คือ สามารถแก้ไขได้ทุก
มาตรา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- เป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกรัฐสภาจะได้ท าหน้าที่ เพื่อชาติ
บ้านเมือง เพื่อท าให้ประเทศชาติสงบสุข  
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๓๓ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

๔. รธน. ๖๐ ถูกอ้างว่าร่างขึ้นเพื่อปราบปราบการทุจริต 
แต่การทุจริตบางเรื่องยังไม่มีการตรวจสอบด้วยเหตุนี้ จึง
เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. มาตรา ๒๕๖ และหมวด 
๑๕/๑ 
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๓๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

12 นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  (พท.) 
- รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดใช้ในการปกครองประเทศ 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันย่อมมีปัญหา 
บางประการจึงได้มี สส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอให้
แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีที่มา
เฉกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา ที่มีการ
รัฐประหารและล้มล้างรัฐธรรมนูญ จากนั้นจึงมีการแต่งตั้ง 
สสร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น  
- การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ เนื่องจากเห็นว่า 
การก าหนดให้ สว. มีอ านาจออกเสียงเลือกนายกฯ น่าจะ
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สว. ถูกแต่งตั้งโดย คสช. เมื่อมี
การเลือกนายกฯ จึงปรากฏว่าได้ออกเสียงเลือกนายกฯ  

นายชุมพล  จุลใส (ปชป.)  
- ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่าง รธน. ทุกญัตติ โดยแบ่งญัตติ
ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑ ให้ยกเลิก รธน. และตั้ง สสร. เพื่อยกร่าง รธน. ใหม่ทั้ง

ฉบับ เนื่องจาก 
๑. อาจเป็นการแก้ไขเกินเจตนารมณ์ของ รธน. 
๒. รธน. ฉบับปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากประชาชน ๑๖.๘ 

ล้านคน  
๓. การเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนน

โดยรู้ว่าคะแนนนั้นจะส่งผลให้ใครได้เป็นนายก 
๔. ความบกพร่องทางการเมืองเกิดจากตัวนักการเมืองไม่ใช่ 

รธน. ที่ผ่านมาเกิดปัญหาความไม่ยอมรับผลการเลือกนายก  
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๓๕ 
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ที่เคยเป็นหัวหน้า คสช. มาก่อน จึงสมควรแก้ไขเพื่อก าหนดให้
เฉพาะ สส. เป็นผู้ตัดสินใจเลือกนายกฯ เพื่อเป็นผู้แทน
ประชาชนในการบริหารประเทศ  
- มิได้ประสงค์ที่จะให้มีการยุบเลิก สว. ในรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจาก สว. ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อาจท า
หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งยังสามารถเป็นที่ปรึกษา
หรือสภาพี่เลี้ยงให้กับ สส. ได้  
- ชนชั้นใดก็ตามได้มีบทบาทในการร่างกฎหมายแล้ว 
ย่อมจะร่างกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อชนชั้นของตน  ดังนั้น 
จากสภาพปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศอย่างมาก ในขณะนี้ ในฐานะที่ประชาชน

แม้นายกจะได้รับเลือกตามระบอบรัฐสภาก็ตาม จึงเกิดการ
เคลื่อนไหวนอกสภา จึงเกิดการแก้ไข รธน. เป็นฉบับปัจจุบันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเช่นในอดีต 
กลุ่มที่ ๒ ให้แก้ไขเป็นรายมาตรา เช่น มาตรา ๒๗๒ เนื่องจาก

เห็นว่าการโหวตเลือกนายกไม่เป็นประเด็นปัญหาในระบบรัฐสภา 
เพราะถึงอย่างไรในการลงมติส าคัญต่าง ๆ จ าเป็นต้องอาศัย
คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของ สส. ทั้งหมด เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ในการลงมติครั้งนั้น สว. จะลงคะแนน
ไปในทางเดียวกันทั้งหมดก็ตาม 
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๓๖ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

นั้นเป็นเจ้าของประเทศ จึงสมควรที่จะให้ประชาชนได้มี
บทบาทในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง 
 

13 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  (ก.ก.)  
- รธน. เป็นเอกสารที่มนุษย์ท าขึ้นเพื่อก าหนดกติกาการอยู่
ร่วมกัน สาระส าคัญคือ ความเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้น 
จึงต้องเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้  
- การออกแบบ รธน. ต้องสร้างความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชนที่อยู่ภายใต้ รธน.  
- รธน. 60 ไม่ได้มาจากประชาชน เพราะขั้นตอนการร่าง
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน และไม่เปิดโอกาส 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลย 

นายจักรพันธ์  พรนิมิต (พปชร.)  
- สนับสนุนร่าง รธน. ของ สส. ฝ่ายรัฐบาล 
- ประเทศไทยใช้ รธน. เปลืองที่สุดในโลก กล่าวได้ว่าเป็นประเทศ
ที่มีจารีตประเพณีในการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. 
- รธน. 60 เป็น รธน. ที่ผ่านประชามติ จึงต้องยอมรับว่าเสียง
ส่วนใหญ่ของประชาชนให้การยอมรับร่าง รธน. ฉบับดังกล่าว 
พร้อมทั้งค าถามพ่วง เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ เราจึงต้องยึด
ตามเสียงข้างมากตามหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย แต่ก็ต้อง
เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย สองสิ่งนี้ต้องควบคู่กัน หากไม่
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๓๗ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- การได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตาม รธน. 60 มี สว. มาช่วย
โหวต ไม่มีความชอบธรรม เนื่องจาก สว. ไม่ได้มาจาก 
การเลือกตั้ง จึงไม่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชน 
- นายกรัฐมนตรีที่มาตาม รธน. 60 ไม่มีประสิทธิภาพ 
พิสูจน์จากการแก้ปัญหาของประเทศในกรณีต่าง ๆ ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- กรรมการองค์กรอิสระตาม รธน. มีที่มาที่ไม่เป็นธรรม จึงมี
ปัญหาต่อการอ านวยความเป็นธรรม 
- การปฏิรูปประเทศตาม รธน. 60 ไม่คืบหน้า ไม่ส าเร็จ 
ขาดประสิทธิภาพ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศที่
ก าลังต้องเผชิญ 

เคารพประเทศก็จะไม่พ้นจากความขัดแย้ง ผู้ที่จะเป็น กมธ. 
พิจารณาร่าง รธน. ก็ต้องค านึงถึงหลักสองประการนี้ให้มาก 
- การแก้ไข รธน. หลักการส าคัญ 2 ประการที่ต้องยึดถือคือ  
1. ระวังการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เนื่องจากทั้ง สส. สว. ทั้ง 
750 คน ล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการแก้ไข รธน. ทั้งสิ้น เพราะ
เข้ามาได้เพราะ รธน. เราต้องไม่แก้ไขเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
แต่ต้องแก้ไขเพื่อประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
น้อยที่สุดเข้ามาแก้ไข รธน.  
2. ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ ของสภาผู้แทนราษฎร คือ หมวด 1 และ
หมวด 2 มีความสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
เพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นความเห็นพ้องต้องกันเป็นฉันทามติ  
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๓๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- การตีความว่าร่างกฎหมายใดเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศ มีปัญหา เพราะหากจะตีความให้เข้า
การปฏิรูปประเทศก็สามารถตีความได้ทุกร่าง ที่จ าเป็นต้อง
ตคีวามเช่นนั้น ก็เพื่อใช้เสียง สว. ร่วมโหวตร่างกฎหมายด้วย 
- สส.ร. ตามร่าง รธน. ของฝ่ายรัฐบาล มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ก าหนดที่มาของสมาชิก สส.ร. กล่าวคือ ที่มาไม่เป็นธรรม 
ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ไม่เหมาะสม 
- วุฒิสภาไม่ควรเข้ามามีอ านาจเช่นเดียวกับ สส. เนื่องจากมี
ปัญหาด้านจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชน 
- ขอเชิญชวน สว. และ สส. ฝ่ายรัฐบาล รับหลักการร่าง 
รธน. ของ สส. ฝ่ายค้าน เพื่อคืนอ านาจสถาปนา รธน. ให้แก่
ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศก้าวหน้า 

หากจะแก้ไข รธน. ในครั้งนี้จะต้องไม่แตะหมวด 1 และหมวด 2 
เพื่อให้ประชาชนมีความสบายใจ  
- เมื่อช่วงเช้ามี สส. ฝ่ายค้านอภิปรายและอาจคลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงที่น า รธน.60 ไปเทียบกับ รธน. 2521 แต่ รธน.60 
ได้มีการระบุไว้ชัดเจนให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบก่อน  
บางคนพูดเลยไปถึง รธน. 2475 ท่านอาจลืมไปว่า รธน. 2475 
ไม่ม ีสว. แต่งตั้ง แต่มี สส. แต่งตั้ง เป็นการละเลยประเด็นส าคัญไป 
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๓๙ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

14 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เพื่อไทย)  
- รัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ขาดความชอบธรรม รองรับและสืบ
ทอดอ านาจเผด็จการ 
- กระบวนการประชามติรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ ไม่โปร่งใส่ 
ขัดขวางและจับกุมคนเห็นต่างที่ไม่เห็นชอบกับประชามติ 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี ๖๐ แก้ไขยากมาก ไม่เป็น
ประชาธิปไตย  
- รัฐธรรมนูญ ปี  ๖๐ ก าหนดให้มีระบบการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความซับซ้อนท าให้เกิดพรรคเล็ก
พรรคน้อย ท าให้พรรคใหญ่ไม่เข้มแข็ง การออกแบบบัตร
เลือกตั้งที่มีปัญหา และการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
เลือกตั้งไม่โปร่งใส 

นางสาวศรีนวล  บุญลือ  (ภท.)  
- ภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย ข้าพเจ้ารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รธน. ดีทุกฉบับ หากจะแก้ไข รธน. ขอฝากทุกท่านว่าขอให้แก้ไข
น้ าใจ พฤติกรรมของคนไทย ในอดีตที่ผ่านมาการเลือกตั้งทุกครั้ง
มีการขัดแย้ง แบ่งแยก เป็นศัตรู คนที่น่าสงสารที่สุดคือประชาชน
เป็นผู้รับกรรม อยากเห็นคนไทยหันหน้าเข้าหากัน สมาชิกควรน า
ปัญหาของประชาชนเข้ามาสู่สภา คนไทยจะอยู่อย่างสงบถ้ารู้รัก
สามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม  
- ขอฝาก สส. และ สว. ทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหาทางออก
ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง "คนจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่ตัวท า จะสูง
หรือจะต่ าอยู่ที่ท าตัว" 
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๔๐ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีที่มาจากรัฐบาลและจะ
ถ่วงความเจริญและการพัฒนาประเทศชาติ 
 - สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มี สสร. แต่อาจ
แก้ไขไม่ส าเร็จเนื่องจากต้องอาศัยเสียงของ สว. ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามด้วย 
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15 นายอนุรักษ์  ต้ังปณิธานนท์ (พรรคเพื่อไทย) 
- รธน. ๖๐ ถูกเรียกว่าเป็น รธน. ปราบโกง แต่แท้จริงแล้ว
ประชาชนเรียก รธน. ฉบับนี้ว่า รธน. สืบทอดอ านาจ คสช. 
- การที่ประชาชนทั่วประเทศ เลือก สส. ได้ ๕๐๐ คน แต่
คณะกรรมการสรรหา สว. คัดเลือก สว. ๒๕๐ คน และ สว. 
ทั้ง ๒๕๐ คนนั้น ได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้า คสช. กรณี
ดังกล่าวจะเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร 
- การสืบทอดอ านาจ คสช. ปรากฏในมาตรา ๒๗๒ อย่าง
ชัดเจน โดยในวรรคแรก ก าหนดให้ ในระหว่าง ๕ ปีแรก สว. 
โหวตเลือกนายกฯ ได้ จะท าให้ สว. โหวตเลือกนายกฯได้ถึง 
๒ สมัย เนื่องจาก สส. มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียง ๔ ปี 
ในขณะที่ สว. มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี นอกจากนี้ใน

ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม (พทท.) 
- สนับสนุนญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม รธน. 
- วันนี้ได้เห็นความดีงามของสมาชิกรัฐสภาที่มีความเห็นแตกต่าง
ตามเหตุผลของแต่ละฝ่าย  
- ขอสนับสนุนการแก้ไข รธน. เนื่องจาก รธน. แต่ละฉบับล้วนมี
จุดแข็งและจุดอ่อน และ รธน. แต่ละฉบับมีบทบัญญัติก าหนดให้
สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ 
- การแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ควรเพิ่มเติมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่  
1. แนวนโยบายแห่ งรัฐ  ควรเพิ่ม เติมความเข้มข้นเรื่ อง 

การกระจายอ านาจ  
2. หน้าที่พลเมือง ควรเพิ่มเติมให้พลเมืองมีสิทธิ  หน้าที่   

ความรับผิดชอบ และเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วย  
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วรรคสอง ยังก าหนดไว้อีกว่า หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้ง
นายกฯ จากผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองตามมาตรา 
๘๘ ให้ด าเนินการเลือกนายกฯ จากคนนอกได้ 
- สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช. ไม่มีความยึดโยงกับ
ประชาชน ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการแก้ไข รธน. ไม่เช่นนั้น 
ในสมัยต่อไปประเทศไทยอาจมีนายกฯ ชื่อ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เช่นเดิม 
 

- การที่ รธน. มีบทบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นั้น ท าให้มี
การตั้ง กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข รธน. ฯ 
นั้น ท าให้มีการเสนอให้มีการแต่งตั้ง สสร. ซึ่งเป็นกรณีที่จะท าให้
สามารถอุดช่องโหว่ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันได้  
- รายละเอียดที่ขอเสนอแนะรายประเด็น ได้แก่  
1. เห็นด้วยกับญัตติแก้ไขเพิ่มเติม รธน. ตามที่นายวิรัชฯ เสนอ  

มีการก าหนดให้มี สสร. ที่มีที่มาอย่างหลากหลาย  
2. ผู้เข้ามาเป็น สสร. ต้องประกอบด้วยคนที่มีประสบการณ์  

มีความเชี่ยวชาญ ในบางสาขาวิชาเป็นการเฉพาะด้วย เช่น  
ด้านการกระจายอ านาจ เป็นต้น 
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3. รธน. ต้องมีหลักประกันในเรื่องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ให้เกิดมรรคผลและเป็นรูปธรรม 
4. รธน. จะต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และท าให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

16 นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  (พท.) 
- เหตุที่ต้องมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็เนื่องมาจาก
ปัญหาส าคัญหลายประการ อาทิ 
1. รัฐธรรมนูญนี้ยกร่างโดยมีเป้าหมายเพื่อการสืบทอด

อ านาจของ คสช. ซึ่งเป็นผู้ท ารัฐประหาร จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักประชาธิปไตย และไม่ยึดโยงกับประชาชน เนื่องจาก
ผู้ท าหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญก็ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. 
2. รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความไม่เป็นธรรมในหลายประการ 

และมีระบบการเลือกตั้งที่ท าให้ประชาชนเกิดความสับสน
โดยเฉพาะวิธีการออกเสียงเลือกตั้ง 

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ปชป.) 
สนับสนุนให้มีการแก้ไข รธน. เนื่องจากเห็นว่ามีประเด็นปัญหา
ส าคัญ ๒ ประเด็นคือ  
ประเด็นที่ ๑ ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง โดยการแก้ไข
มาตรา ๒๕๖ ให้มีการตั้ง สสร. โดยมีสัดส่วนจาก การเลือกตั้ง, 
สมาชิกรัฐสภา ,นักวิชาการ,นักกฎหมาย ,ผู้เชี่ยวชาญทางการ
บริหาร และนักศึกษา เพื่อให้มีการแก้ไข รธน. ในมาตราอื่น ๆ 
ต่อไป  
นอกจากนี้ การแก้ไขมาตรา ๒๗๒ มิใช่เป็นการปิดสวิตส์ สว. 
เพียงแต่ไม่ต้องการให้  สว. มีสิทธิ ในการลงคะแนนเลือก
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น โดย สว. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 
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3. แม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการท าประชามติ แต่
กระบวนการท าประชามติไม่โปร่งใส ปิดโอกาสฝ่ายที่เห็นต่าง 
และการเผยแพร่รัฐธรรมนูญที่ไม่ทั่วถึง 
- ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และลด
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันได้ 
- ขอให้ สส. และ สว. ใช้ดุลพินิจโดยเห็นแก่ประโยชน์และ
ความเจริญของประเทศ และสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย
อันเป็นหลักการสากล ด้วยการลงคะแนนเสียงรับร่าง
รัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ 
 
 
 

ประเด็นที่ ๒ ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ สส. สว. ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และป้องกันการทุจริตในหน้าที่ อาทิ 
มาตรา ๑๔๑ การพิจารณางบประมาณ ให้สามารถตั้งงบประมาณ
ในการช่วยเหลือพี่น้องประชนชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และ มาตรา ๑๘๕ 
การประสานส่วนราชการ เป็นต้น 
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17 นางสาวญาณธิชา  บัวเผ่ือน (ก.ก.)  
- รธน. 60 ออกแบบมาให้ คสช. แต่งตั้ง สว. เพื่อให้มาโหวต
เลือก พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก สว. เลือกตัวเองมาเป็น 
สว. 
- รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากเจตจ านงของประชาชน
เพราะไม่ใช่รัฐบาลที่มี สส. มากที่สุด 
- การโหวตเลือกนายกของ สว. ทั้ง  250 คน บ่งชี้วัด สว. 
ไม่ยึดโยงกับประชาชนและเป็นลักษณะของเผด็จการรัฐสภา 
- สว. ชุดนี้ เป็นสภาวงศาคณาญาติกับ คสช. 
- การที่ รธน. ก าหนดให้ สว. มีสิทธิโหวตเลือกนายกเป็น
จุดเริ่มต้นของความเลวร้ายในด้านต่าง ๆ  ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 

นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา  (ภท.)  
- อภิปรายเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ก าหนดให้มี 
สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน   
- แต่ขอฝากให้การแก้ไข รธน. ให้ เกิดการสนับสนุนการ
ออกแบบการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นให้เพิ่ม
มากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าเรื่องขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกลไก
ส าคัญ และมีการก าหนดไว้ใน รธน. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน  
- การแก้ไข รธน. ควรมีการออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร
ปกครองท้ อ งถิ่ น ในแต่ ล ะพื้ นที่  ร วมทั้ ง ก า รมี ส่ วน ร่ วม 
ของประชาชน  เพราะหากมีการปกครองท้องถิ่นที่ดี ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจชาวบ้านจะช่วยแก้ ไขปัญหา 



 

สรุปการอภิปรายเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที ่4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  จ านวน 6 ฉบับ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๔๗ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

และสังคม และท าให้ได้รัฐบาลไม่ใส่ใจต่อความเดือดร้อน
ของ ปชช. อย่างแท้จริง 
- รธน. ฉบับนี้เปิดโอกาสให้มีการตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจาก
คนนอกได้ ซึ่งอาจน าไปสู่ความรุนแรงแบบในอดีตอีกครั้ง 
- ขอให้ สว. ทบทวนอีกครั้งว่าสมควรที่รับร่าง รธน. แก้ไข
เพิ่มเติมหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 

ความเดือนร้อนให้ชาวบ้านได้ แต่หากผู้เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจ
พื้นที่ ก็จะมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในพื้นที่ตามมาได้  
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๔๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

18 นายกูเฮง  ยาวอหะซัน (ปช.)  
- วันนี้ได้เห็นความสวยงามที่มีการเสนอให้มีการแก้ไข รธน. 
แต่ไม่อาจทราบได้ว่าจะจบลงอย่างไร ชอบค าพูดที่ว่าอยาก
ให้เราตัดสินด้วยประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
- รธน. ม. ๓ บัญญัติว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย เราได้รับอ านาจนี้จากประชาชนเพื่อรักษาประโยชน์
ของพวกเขา คนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิเสธตั้งแต่แรก 
พวกเขาไม่ต้องการ รธน.ฉบับนี้ เพราะ รธน. ฉบับนี้มีความ
บิดเบี้ยว มีวาระซ่อนเร้น จนมีเยาวชนคนจ านวนมาก
ออกมาเรียกร้องให้แก้ไข รธน. 
- วันนี้อ านาจ คสช. แอบแฝงอยู่ใน รธน. และ คสช. เหมือน
ยาบ้าที่ก าลังมอมเมาประชาชน มีคนจ านวนมากได้รับ

นายประกอบ  รัตนพันธ์  (ปชป.)  
- ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 88 ปี มีการประกาศใช้ รธน. รวม 24 ฉบับ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รธน. แม้จะเป็นกฎหมายสูงสุดก็สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้โดยถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
- รธน. 60 เป็นฉบับที่มีการลงมติจากประชาชนทั่วประเทศ แต่
ด้วยคะแนนเสียงของประชาชนที่เห็นชอบ และไม่เห็นชอบ 
มีจ านวนที่ไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การลงมติดังกล่าวจึงเป็น
การลงมติผ่านมาเพื่อให้มีการปรับปรุงและมีความเป็นประชาธปิไตย
เพิ่มมากขึ้น 
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๔๙ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

ผลกระทบ ยกตัวอย่าง ข้าราชการไม่เป็นตัวของตัวเองไม่
กล้าให้ข้อมูลกับ สส. ฝ่ายค้าน เพราะกลัวได้รับผลกระทบ 
นักศึกษาวันนี้ก็ได้รับการคุกคาม 
- คนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้สูญเสีย ถูกคุกคาม 
- มีสมาชิกท่านหนึ่งพูดว่าการปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ  ท่าน
บอกว่าเราพูดแต่ เรื่องปลายน้ าไม่พูดถึงปัญหาต้นน้ า   
แต่วันนี้ท่านมาถึงปลายน้ าหรือยัง  
- สภาใช้อ านาจของประชาชนอยากให้เราส านึก สมาชิก
ไม่ได้รับใช้คนใดคนหนึ่ง ไม่มีสมาชิกคนใดไม่อยากแก้ไข 
รธน. แต่มีอ านาจมาครอบง าอยู่ 
- วันนี้มีนักศึกษาถูกคุกคาม ไม่อยากให้สภามีส่วนในความ
สูญเสีย เป็นสภาที่ฆ่าประชาชน 

- ส าหรับการเสนอ ร่าง รธน. แก้ ไขมาตรา 256 ซึ่ ง เป็น
บทบัญญัติที่ก าหนดเงื่อนไขและขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
แต่บทบัญญัติในปัจจุบันได้ก าหนดขั้นตอนและเงื่อนไขที่ท าให้ 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การเสนอร่าง รธน. ของ
รัฐบาล จึงเสมือนเป็นการเปิดประตูให้รัฐสภามีการแก้ไขให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด และมีการตั้ง สสร. เพื่อเข้ามา
พิจารณาจุดแข็งของรัฐธรรมนูญที่ควรต้องคงไว้ และจุดอ่อน 
ที่ควรต้องปรับปรุง 
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๕๐ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ๓ จังหวัดชายแดนใต้มีงบประมาณลงไปมาก แต่ประชาชน
ยากจนที่สุด การศึกษาน้อยที่สุดในประเทศ อาชญากรรม
เพิ่มขึ้น มีการใช้อ านาจที่บิดเบี้ยว ความมั่นคงของประชาชน
ไม่มี  โรงเรียนปอเนาะถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุม 
ของผู้ก่อการร้าย 
- ฝากความหวังกับ สว. ทุกท่านเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
ของรัฐธรรมนูญ ท าเพื่อประชาชน 
- ฝากถึงนายกรัฐมนตรี ที่ท่านบอกว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ 
เพื่อกู้ชาติ สร้างความปรองดอง แต่ท่านกู้เงินอย่างเดียว 
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๕๑ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

19 นายนิยม  เวชกามา  (พท.) 
- สนับสนุนร่างแก้ไข รธน. ทั้ง 6 ฉบับ  
- ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้ไข รธน. 60 ซึ่งเป็นฉบับที่มีปัญหา 
- สว. บางท่านที่มีความเห็นต่างต่อการแก้ไข รธน. มาโดย
ตลอด ยังมีความเห็นว่า รธน. ฉบับนี้ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในบางประเด็น 
- แม้ รธน. 60 จะผ่านการท าประชามติ แต่ก็มีประชาชนที่
ไม่เห็นด้วยกับ รธน. ฉบับนี้เช่นกัน 
- รธน. ฉบับนี้ก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ซึ่งไม่เคยมีบัญญัติใน รธน. ฉบับใดมาก่อน 
- เห็นว่า มาตรา 256 เป็นมาตราที่ต้องแก้ไข ให้มี สสร.  
ท าหน้าที่ร่าง รธน. โดยไม่ต้องให้ สส. และ สว. เข้ามาเกี่ยวข้อง 

นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์ (รปช.) 
- ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนที่ไม่เห็น
ด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้  
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว มีจุดเด่น
หลายประการที่ส าคัญ เช่น  
1. มีการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต/การคอร์รัปชั่น ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. มีการวางกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันระบบเผด็จการรัฐสภา  
3. มีบทบัญญัติเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้เป็นอย่างดี และ  
4. มีการก าหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา ท าหน้าที่พิเศษแทน 

ของประชาชน เป็นต้น  
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๕๒ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ควรน าร่างแก้ไข รธน. ที่ประชาชนเข้าขื่อเสนอ มา
พิจารณาด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข 
รธน. ในครั้งนี้ 

- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มีปัญหา หากแต่ปัญหาอยู่ที่ 
ตัวบุคคล 
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้ งนี้  เป็นการด าเนินการที่ขัดต่อ
บทบัญญัติของ รธน. มาตรา 77 และมาตรา 78 คือ ไม่ผ่าน 
การรับฟังความเห็น วิเคราะห์ผลกระทบ และเปิดเผยผล 
การวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบ 
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๕๓ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

20 นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน (พรรคเพื่อไทย)  
- พรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลเสนอแก้ไข รธน. เป็นนิมิตหมาย
ที่ดี เรามีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ ปัจจุบัน รธน. แก้ไขยาก 
- รธน. ๒๕๔๐ ประชาชนพอใจมาก เป็น รธน. ที่ดีที่สุดเท่าที่
เคยมีมา ท าให้ประเทศรุ่งเรืองในช่วงนั้น จนมีคนบางพวก
ทนไม่ได้ออกมาปฏิวัติรัฐประหาร  
- อนาคตของประเทศพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สว.  
- ม. ๒๗๐ และม. ๒๗๑ ซึ่งก าหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศท าให้ประเทศวกวนสับสน วันนี้โครงการ
ที่ เ สนอ เข้ า ม าต้ อ ง ผ่ านสภาพัฒน์ ฯ  เพื่ อพิ จ า รณา  
ผ่านกรมบัญชีกลาง 

นายวิรัช  พันธุมะผล (ภท.)  
- ควรมีการแก้ไข รธน. ในประเด็น ดังนี้ 
๑. ควรแก้ไขกระบวนการเสนอกฎหมายให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
โดยปรับปรุงแก้ไข  

๑) มาตรา ๗๗ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุม 
ทั่วถึง และรวดเร็ว 

๒) มาตรา ๑๒๑ ก าหนดให้มีการประชุมสภาสัปดาห์ละ ๒ 
วัน แต่มีเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจ านวนมากท าให้การพิจารณา
กฎหมายมีความล่าช้า 

๓) การให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ ควรเพิ่มค าว่า “ให้มีผล
บั งคับ ใช้ วั นถั ดจากวันที่ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา  
และประกาศในเว็บไซต์ของรัฐสภา”  
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๕๔ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- การรวมศูนย์อ านาจไม่มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
อปท.ท าอะไรก็ยาก เพราะไม่มีงบประมาณ 
- รธน. ๒๕๕๐ ม. ๓๐๙ นิรโทษกรรมตัวเองของคณะ
รัฐประหาร รธน. ม. ๒๗๙ ก็เช่นกัน การเอาคณะรัฐประหาร
ออกไปจากประเทศไทยจึงจะก้าวสู่ความศิวิไลซ์ 
 

๒. ควรร่าง รธน. ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องมีประเด็น
การตีความที่แตกต่างกัน ในมาตราดังนี้ 

๑) มาตรา ๙๖ กรณีการถือหุ้นของผู้ ด ารงต าแหน่ ง 
ทางการเมือง 

๒) มาตรา ๑๐๗ การก าหนดคุณสมบัติเลือกและหลักเกณฑ์
วุฒิสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพ 

๓) มาตรา ๑๓๕ การก าหนดของบเขตการใช้อ านาจหน้าที่
ของ สส. ในการช่วยเหลือประชาชนตามสมควร 

 
๔) การก าหนดหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตาม รธน.  
๕) วิธีการการค านวณสัดส่วน สส. จากบัญชีรายชื่อ 
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๕๕ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

21 นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์  (ก.ก.)  
- การเสนอแก้ ไข รธน. เป็นผลมาจากการเรียกร้อง 
ของประชาชน ไม่ได้มาจากการริเริ่มของฝ่ายการเมือง 
- รธน. 60 มาจากการร่างของนายมีชัย ฤชุพันธ์ ที่ผ่าน 
การสมรู้กับ คสช. 
- มาตรา 279 เรื่องการนิรโทษกรรม ในอดีตเมื่อมีการ
รัฐประหารเกิดขึ้น การนิรโทษกรรมผู้ก่อการมักจะถูกก าหนด
ผ่านพระราชบัญญัติ แต่ต่อมาก็มีนวัตกรรม คือ ย้ายน ามา
บัญญัติ ไว้ ใน รธน. ซึ่ ง เป็นกฎหมายในล าดับชั้นที่ สู ง 
กว่า อย่างไรก็ดี ก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นอีก กล่าวคือ นอกจาก
การนิรโทษกรรม คสช. ไว้ใน รธน. แล้ว ยังการมีรับรอง 
การกระท าของ คสช. ให้ชอบด้วย รธน. และกฎหมายไป 

นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร (พปชร.)  
- การท าประชามติ รธน. เมื่อปี 60 เคยประกาศแล้วไม่รับ รธน. 
ฉบับนี้ 
- ประเด็นที่อยากให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือ มาตรา ๑๔๔ 
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ เนื่องจากมีลักษณะที่จ ากัดการพิจารณา
ของ สส. มากเกินไป ส่งผลกระทบไปยังประชาชนที่เลือก สส. 
เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน  
- ประชาชนในพื้นที่ย่อมรู้ดีว่าโครงการใดจะเป็นประโยชน์มาก
ที่สุด 
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๕๖ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

ในอนาคตด้วย นี่คือความผิดปกติของ รธน. ท าให้เห็นได้ชัด
ว่ามีการลุแก่อ านาจ การกระท าของ คสช. ไม่ผิดกฎหมาย  
การโยกย้ายข้าราชการ การปิดเหมือง การจัดการสิทธิ 
ในที่ดิน การใช้อ านาจคุกคามประชาชนหลายคดี ไม่อาจเอา
ผิด คสช. ได้ เพราะ รธน. รับรองความชอบไว้แล้ว ดังนั้น 
ต้องยกเลิก มาตรา 279 
- การเรียกร้องสิทธิของพี่น้องประชาชน ที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดค าสั่ง/ประกาศ คสช. ควรได้รับการนิรโทษกรรม 
- การแก้ไข รธน. เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชน 
เพราะประชาชนเลือก สส. แล้ว สส. เลือกนายกรัฐมนตรี 
เพราะฉะนั้น รธน. ที่ดีจะท าให้ สส. ที่ดี ไปเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ 
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๕๗ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

22 นายวันนิวัติ  สมบูรณ์  (พท.) 
- ประเทศไทยมีการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นหลายฉบับ  
แต่มีไม่กี่ฉบับที่ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
- วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเทียบได้กับวิกฤติ ปี 40 
ซึ่งเกิดวิกฤติต้มย ากุ้ง และเป็นเหตุให้ภาคประชาชน สส. 
และ สว. ได้ร่วมมือกันยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 40 ท าให้ได้
รัฐบาลภาคพลเรือน และน าไปสู่การเกิดนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อประทศมากมาย อาทิ ระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า นโยบายหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็น
นโยบายที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนจนถึง
ทุกวันนี้ 

 



 

สรุปการอภิปรายเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที ่4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 

เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  จ านวน 6 ฉบับ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
 

๕๘ 

ล าดับท่ี สส. ฝ่ายค้าน สส. ฝ่ายรัฐบาล 

- ในสมัยของรัฐธรรมนูญ ปี 60 นี้ก็เกิดวิกฤตต่าง ๆ ขึ้น
มากมายไม่แตกต่างกัน และได้ปรากฏว่าภาคประชาชนได้
ร่วมกันลงชื่อเสนอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ แม้แต่ สส. 
ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
- คงเหลือเพียง สว. เท่านั้น ที่จะมีส่วนในการออกเสียง
ลงคะแนนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือจาก สว. ทุกท่าน หากท่านมีเจตนารมณ์เดียวกันที่
จะแก้ไขปัญหาของประเทศในครั้งนี้  
- และขอให้รัฐสภาร่วมกันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่าง
จริงใจ โดยการให้มีการตั้ง สสร. เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว 

 


