
       
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3   
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ผลัดเปลี่ยน
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
 

(1) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 
  

(2) รับรองรายงานการประชุม       (ถ้ามี)   
 

(3)  เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
 

เรื่องด่วน 
  1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 
มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 144 มาตรา 185 และมาตรา 270) 
(นายไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
      การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ 
      (1) แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ มาตรา 29 41 และมาตรา 45 
      (2) แก้ไขระบบการเลือกตั้ง มาตรา 83 85 86 90 91 92 และมาตรา 94 
      (3) แก้ไขการพจิารณาพระราชบัญญัติงบประมาณ มาตรา 144 
      (4) แก้ไขอุปสรรคการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
                             มาตรา 185 
      (5) แก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรา 270 ให้อ านาจรัฐสภาแทนวุฒิสภา 
 

  2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 29/1 มาตรา 34 มาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 49/1 และ
มาตรา 129) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยเพ่ิมความเป็นวรรคห้าของ
มาตรา 25 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29 เพ่ิมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเป็นมาตรา 29/1 แก้ไข เพ่ิมเติม 
มาตรา 34 มาตรา 45 และมาตรา 47 เพ่ิมสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นมาตรา 49/1 และเพ่ิมอ านาจ           
ของคณะกรรมาธิการที่จะเรียกเอกสารหรือเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริงหรือให้ ความเห็นตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 129   
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  3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 และยกเลิกมาตรา 93 
และมาตรา 94) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  แก้ไขเพ่ิมเติมระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 มาตรา 
85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 92 และยกเลิกมาตรา 93 และมาตรา 94 
 

  4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
                    การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ 
                   (1) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 159 เกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรี 
                               (2) ยกเลิกมาตรา 272 ที่ให้อ านาจสมาชิกวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรี 
 

  5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 6 ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 162 และยกเลิกมาตรา 270 
มาตรา 271 มาตรา 275 และมาตรา 279)(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ 
   (1) แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ โดยยกเลิกมาตรา 65 เกี่ยวกับ       
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
   (2) แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 142 และมาตรา 162 โดยตัดค าว่ายุทธศาสตร์ชาติออก
เพ่ือให้สอดคล้องกับการยกเลิกมาตรา 65 
                               (3) ยกเลิกมาตรา 270 มาตรา 273 และมาตรา 275 เพ่ือให้สอดคล้องกับการยกเลิก
มาตรา 65 และเป็นการยกเลิกอ านาจของวุฒิสภาบางเรื่อง 
    (4) ยกเลิกมาตรา 279 
 

  6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....    
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65) (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
     แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 65 
 

  7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .. .. 
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 และมาตรา 55/1) (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
   แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ (เพ่ิมความมาตรา 55/1) 
 

  8. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 มาตรา 43 มาตรา 46 และมาตรา 72) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ     
เป็นผู้เสนอ) 
              แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 29 มาตรา 43 มาตรา 46 และ มาตรา 72 
 

  9.  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 256)  (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  แก้ ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ ไขเพ่ิมเติ มรัฐธรรมนูญ  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 256) 



- 3 - 

 

  10. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236 และมาตรา 237) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
     แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 236 และมาตรา 237 
 

  11. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
         แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272 
 

  12. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76/1 มาตรา 76/2 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 
มาตรา 254 และเพิ่มมาตรา 250/1) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
       แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ 
                      (1) เพ่ิมเติมแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76/1 และมาตรา 76/2 
                               (2) แก้ ไขเพ่ิมเติมหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา 249 มาตรา 250         
มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 และมาตรา 254 และเพ่ิมมาตรา 250/1  
 

  13. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
               แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 
 

  นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวสรุป 
เวลาอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ิมเติม 
เมื่อวานนี้ (23 มิถุนายน 2564) ว่า ประธานรัฐสภาใช้เวลาไปแล้ว 32 นาที 1 วินาที วุฒิสภาใช้เวลาไปแล้ว  
3 ชั่วโมง 4 นาที 15 วินาที พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาไปแล้ว 4 ชั่วโมง 1 นาที 37 วินาที และพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ใช้เวลาไปแล้ว 4 ชั่วโมง 2 นาที 12 วินาที รวมเวลาที่ใช้ไปทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง 40 นาที 5 วินาที 
 

  จากนั้น ที่ประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... จ านวน 13 ฉบับ ต่อจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
 

  สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรม นูญ 
ฉบับปี 2560 ยังมีข้อบกพร่องหลายประการและเอ้ือประโยชน์ให้พรรคการเมือง โดยต้องการให้แก้ไข 
มาตรา 65 ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องเพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนมากขึ้น ประเทศจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ  
การวางยุทธศาสตร์ชาติต้องวางรอบด้านไม่ใช่เฉพาะด้านความมั่นคง เพ่ิมอ านาจให้ประชาชนในการจัดการ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ เน้นเรื่องการกระจายอ านาจ ส่วนการแก้ไขหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ เพ่ิมมาตรา 55/1 
หลักประกันรายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ให้ประชาชนและสามารถด ารงชีวิต 
ได้ในทุกสภาพสังคม ตลอดจนลดปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อไปสู่เป้าหมายของประเทศ
ในการขจัดความยากจน จัดให้มสีิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เศรษฐกิจของคนในประเทศ
เป็ น ไป ในทิ ศท างที่ ดี ขึ้ น  ม าตรา 55/1 ก าหนด ให้ รั ฐต้ อ งจั ด ให้ ป ระชาชน ได้ รั บ ราย ได้ พ้ื น ฐาน  
อันมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพอย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องแก้เพ่ือให้ประชาชนที่หาเช้ากินค่ าได้มีความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา 256 สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
เปิดโอกาสให้มีการท าประชามติ เพ่ือถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ
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ตัวแทนของประชาชนและการมี ส.ส.ร. โดยได้อภิปรายสนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา 272 ประเด็นเกี่ยวกับ
สมาชิกวุฒิสภา โดยเสนอให้มีการลดอายุของสมาชิกวุฒิสภาให้เหลือ 5 ปี ซึ่งจะเป็นการแก้ไขอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกวุฒิสภา ไม่ให้เลือกนายกรัฐมนตรี และไม่มีส่วนในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
เนื่องจากการแก้ไขมาตรา 272 จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง สร้างเสถียรภาพทางการเมือง  
ควรให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง และกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 คือ
ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม (Mixed - Member Proportional : MMP) โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ 
มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขต และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ อ  
เพ่ือความเข้มแข็งทางการเมือง และเป็นระบบการเลือกตั้งที่น าสังคมไปข้างหน้า สร้างความเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบถ่วงดุล รวมถึงการออกแบบการเลือกตั้งโดยน าโจทย์ของสังคมไทยมาปรับเพ่ืออุดช่องโหว่ต่าง ๆ  
ส่วนการค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ แต่ละพรรคพึงมีในสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คะแนน 
จากการเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี หากมีพรรคที่ได้คะแนน
เลือกตั้งร้อยละ 20 จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าสภาร้อยละ 20 จะท าให้โกงด้วยสูตรค านวณไม่ได้  
และเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมา ส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ชนะ  ให้ถือว่าได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหากพรรคใดได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบตามจ านวนที่พึงมี ให้เติมเต็ม  
จากบัญชีรายชื่อตามล าดับเพ่ือการแข่งขันที่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การจัดท ารัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันมิให้ประเทศก้าวเข้าสู่อุบัติเหตุทางการเมือง ด้วยการรัฐประหารตามมาด้วยการฉีกและแก้ไข
รัฐธรรมนูญเป็นวงจรและวังวนก่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในครั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการประเทศได้อย่างคล่องตัว สมาชิกรัฐสภาจึงต้องร่วมกันแก้ไข 
เพ่ือให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ า ลดความขัดแย้ง  
เป็นขวัญและก าลังใจให้กับประชาชน ตลอดจนเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรัปชันให้องค์กรอิสระท าหน้าที่ 
อย่างอิสระ เพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจอธิปไตย สร้างรัฐบาลให้มีเสถียรภาพ และเป็นรัฐบาลที่มาจาก  
ความต้องการของประชาชน ส าหรับประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ 
เสรีภาพ สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน สิทธิพ้ืนฐานของชุมชน นั้น สมาชิกรัฐสภาเห็นด้วยที่จะมีการแก้ไข 
เพราะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รัฐสภา 
ควรเร่งเดินหน้าจัดท าประชามติ  คืนอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้จัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้ งฉบับ  
เพ่ือเป็นก้าวแรกในการหยุดวงจรอุบาทว์ การลงมติเฉพาะหน้าวันนี้ขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาช่วยกัน  
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือหยุดแผนการแก้รัฐธรรมนูญเพ่ือต่ออายุระบอบประยุทธ์ และร่วมมือร่วมใจกันลงมติ 
เพ่ือปิดสวิตซ์สมาชิกวุฒิสภา เปิดประตูบานแรกในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนจริง ๆ  
ให้ได้ หากเราไม่สามารถปิดสวิตซ์สมาชิกวุฒิสภาได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้จะไม่มีความหมายและ 
เป็นเพียงละครตบตาประชาชน 
 

  สมาชิกฯ อภิปรายไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญมีความเป็น
ประชาธิปไตยอยู่แล้ว บริบทของสังคมไทยต้องมีระบบ 2 สภา เพ่ือการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจกัน เพ่ือป้องกัน
การเป็นสภาเดียวกัน นับว่าเป็นการออกแบบด้วยความเหมาะสม แม้สมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการแต่งตั้ง  
แต่มิได้มีความส าคัญน้อยไปกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งการปฏิรูปการเมือง 
ที่แท้จริง คือ ต้องสร้างพลเมืองดีที่มีวิถีประชาธิปไตย มีพรรคการเมืองของประชาชน สร้างสมาชิก  
พ รรคการ เมื อ งที่ ดี  เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ก าร เมื อ งที่ ดี  พ ร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอ ก าส ให้ ป ระช าชน ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
ในการสร้างพรรคการเมือง หากจะกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้ งแบบ MMP ต้องปรับจ านวนสมาชิก 
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สภาผู้แทนราษฎรให้เป็น 300 : 200 เพ่ือให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และต้องไม่ลิดรอนสิทธิผู้ อ่ืน ลดปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาประเทศ ลดการทุจริตคอรัปชัน  
ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยปราศจากอคติ ไม่มีผลประโยชน์
ทางการเมืองแอบแฝง อย่างไรก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับที่ เสนอมา บางฉบับมีบางมาตรา 
ที่ยังไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะมาตรา 144 เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ ห้ามไม่ให้ 
สมาชิกรัฐสภาแปรญัตติได้ และมาตรา 185 ห้ามสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายข้าราชการ  
เพราะท าให้ระบบการถ่วงดุลเสียหาย อีกทั้งเป็นการท าลายระบบคุณธรรมจริยธรรมในระบบข้าราชการ  
และเอ้ือประโยชน์ของพวกพ้อง จึงไม่สามารถที่จะเห็นด้วยได้ รวมถึงเป็นการแก้ไขที่เกินกว่าหลักการและเป็น
การเปิดช่องให้นักการเมืองเข้าแทรกแซงการท างานของข้าราชการ รวมถึงล้วงลูกงบประมาณแผ่นดิน   
ส าหรับมาตรา 272 ที่พูดกันว่าเป็นการปิดสวิตซ์สมาชิกวุฒิสภานั้น แท้จริงแล้วการยุติบทบาทของสมาชิก
วุฒิ สภาเป็นไปตามบทเฉพาะกาลอยู่แล้ ว และรัฐธรรมนู ญฉบับปี  2560 ได้ออกแบบไว้ดีอยู่ แล้ ว  
เป็นไปเพ่ือท าให้ระบบการเมืองเข้มแข็ง ป้องกันการทุจริตคอรัปชันให้พรรคการเมืองเล็กได้มีโอกาส 
ได้รับเลือกตั้ง เพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง และการแก้ไข 2 มาตรานั้น  
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาบางส่วนเข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประชาธิปไตย ขัดต่อบทบัญญัติระหว่างประเทศ สร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ที่จะด าเนินการนั้นต้องดูที่เนื้อหาสาระส าคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส่วนใหญ่ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องค านึงถึงความประสงค์ของประชาชนส่วนใหญ่ 
ในประเทศ มิใช่แก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของนักการเมืองและพรรคการเมือง การแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญจะต้องมีจุดมุ่งหมายให้ระบบการเมืองดีขึ้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในเรื่ อง 
การปฏิรูปการเมืองและยกระดับคุณภาพของนักการเมืองให้ดีขึ้น ไม่ใช่การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้พรรคการเมือง
และนักการเมืองสามารถกลับไปประพฤติปฏิบัติแบบเดิม จนเป็นเหตุให้เกิดวิกฤติทางการเมืองอย่างที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เปิดโอกาสให้ เกิดการบิดเบือนการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ คือ ต้องมีดุลยภาพแห่ง 3 อ านาจอธิปไตยของปวงชน และต้องธ ารง
หลักประกันแห่งความยุติธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยองค์กร
อิสระอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นักการเมืองไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับข้าราชการ เพราะข้าราชการไม่ใช่
พนักงานบริษัท ดังนั้น ข้าราชการควรมุ่งมั่นตั้งใจท างานและเป็นไปด้วยระบบคุณธรรม ไม่ให้มีการแทรกแซง  
ส่วนกรณีที่เสนอให้ปิดสวิตซ์สมาชิกวุฒิสภานั้นขอให้พูดคุยด้วยเหตุผล สมาชิกวุฒิสภาปิดสวิตซ์ตัวเองได้  
ไม่ต้องมีใครไล่ปิด ส าหรับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
ด้วยเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่เสียงของสมาชิกวุฒิสภา ขอให้ตั้งสติและพิจารณาให้เป็นธรรม 
ใจกว้างว่า ความจริงเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ ตามหลักการที่สวยหรูหรือไม่ ที่ผ่านมาบ้านเมืองมืดมน  
ไม่ใช่ฝีมือสมาชิกวุฒิสภา แต่มีกลุ่มที่อาศัยประชาธิปไตยบังหน้า คอร์รัปชัน จนท าบ้านเมืองเสียหาย  
และเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเพ่ือท าลายระบบนิติรัฐ นิติธรรม จนมีผู้ประท้วงจ านวนมาก นักการเมืองที่ดี  
ยังมี แต่มีไม่พอที่จะช่วยต้านทานคนไม่ดี ดังนั้น บทเฉพาะกาลจึงเขียนให้มีสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือเลือก
นายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ และต้องแก้ไขเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เกิดสภาพปัญหาจึงสมควรแก้ไข 
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  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวสรุปภาพรวม
ของแต่ละร่างที่ ได้น าเสนอ จากนั้นที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เป็นรายฉบับ ด้วยการขานชื่อ ซึ่งสมาชิกรัฐสภา มีจ านวนทั้งสิ้น  
733 คน คะแนนเสียงกึ่งหนึ่งเท่ากับ 367 เสียง และจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภา 
จ านวน 1 ใน 3 คือ 84 เสียง จึงจะถือว่ารับหลักการ โดยมีผลคะแนน ดังนี้ 
 

  1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 3 มาตรา 29 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 
มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 144 มาตรา 185 และมาตรา 270) (นายไพบูลย์ นิติตะวัน  
กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 334 เสียง (ส.ส.134/ส.ว.0) ไม่ เห็นชอบ 199 เสียง  
และงดออกเสียง 75 เสียง  
 

  2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา 29/1 มาตรา 34 มาตรา 45 มาตรา 47 มาตรา 49/1  
และมาตรา 129) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 399 เสียง  
(ส.ส.393/ส.ว.6)  ไม่เห็นชอบ 136 เสียง และงดออกเสียง 171 เสียง 
 

  3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 มาตรา 85 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 และยกเลิกมาตรา 93 
และมาตรา 94) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 376 เสียง  
(ส.ส.340/ส.ว.36) ไม่เห็นชอบ 89 เสียง และงดออกเสียง 241 เสียง 
 

  4. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ที่ประชุมเห็นชอบ 455 เสียง (ส.ส.440/ส.ว.15) ไม่เห็นชอบ 101 เสียง และงดออกเสียง 150 เสียง 
   

  5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 6 ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 162 และยกเลิกมาตรา 270 
มาตรา 271 มาตรา 275 และมาตรา 279)(นายสมพงษ์  อมรวิ วัฒน์  กับคณ ะ เป็นผู้ เสนอ)  
ที่ประชุมเห็นชอบ 327 เสียง (ส.ส.326/ส.ว.1) ไม่เห็นชอบ 150 เสียง และงดออกเสียง 229 เสียง 
 

  6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....    
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65) (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 454 เสียง 
(ส.ส.419/ส.ว.35) ไม่เห็นชอบ 86 เสียง และงดออกเสียง 166 เสียง 
 

  7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 5 และมาตรา 55/1) (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 
476 เสียง (ส.ส.421/ส.ว.55) ไม่เห็นชอบ 78 เสียง และงดออกเสียง 152 เสียง 
 

  8. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 มาตรา 43 มาตรา 46 และมาตรา 72) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ     
เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 469 เสียง (ส.ส.421/ส.ว.48) ไม่เห็นชอบ 75 เสียง และงดออกเสียง  
162 เสียง 
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  9. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)  พุทธศักราช ....        
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256)  (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้ เสนอ)  ที่ประชุมเห็นชอบ  
415 เสียง (ส.ส.400/ส.ว.15) ไม่เห็นชอบ 102 เสียง และงดออกเสียง 189 เสียง        
  10. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 236 และมาตรา 237) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุม
เห็นชอบ 431 เสียง (ส.ส.398/ส.ว.33) ไม่เห็นชอบ 97 เสียง และงดออกเสียง 178 เสียง 
 

  11. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ที่ประชุมเห็นชอบ 461 เสียง (ส.ส.440/ส.ว.21) ไม่เห็นชอบ 96 เสียง และงดออกเสียง 149 เสียง 
 

  12. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 76/1 มาตรา 76/2 มาตรา 249 มาตรา 250 มาตรา 251 มาตรา 252 มาตรา 253 
มาตรา 254 และเพิ่มมาตรา 250/1) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่ประชุมเห็นชอบ 
457 เสียง (ส.ส.407/ส.ว.50) ไม่เห็นชอบ 82 เสียง และงดออกเสียง 167 เสียง 
 

  13. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  ที่ประชุม
เห็นชอบ 552 เสียง (ส.ส.342/ส.ว.210) ไม่เห็นชอบ 24 เสียง และงดออกเสียง 130 เสียง 
 

  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จ านวน 1 ฉบับ คือ ร่างที่  13 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  (ฉ บั บ ที่  . .) พุ ท ธศั ก ราช  ... . (แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ม าต รา  83  แ ล ะม าต รา  91 )  
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา จ านวน 45 คน ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  15 วัน  
และประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 01.55 นาฬิกา  
 
ปิดการประชุมเวลา 01.55  นาฬิกา 
 
 
 
 
 
     ****************************************** 


