
 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  1 

 

รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
 

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล จี้ กกต.สอบต่อ ‘กรุง ศรีวิไล’ รู้เห็นรีรันละคร ทาํได้เปรียบลง 

ลต.ซ่อมหรือไม่ 
5 

2 VoiveTV ออนไลน์ ก้าวไกล จี้ กกต.สอบ 'กรุงศรีวิไล' เอ่ียวรีรันละครหรือไม ่ 6 
3 INN New ออนไลน์ ก้าวไกลขอบคุณ กกต. สั่งระงับละคร "เพลงรักผาปืนแตก" 7 
4 มติชนออนไลน์ ‘พีเน็ต’ ห่วงท่าที กกต. ปมสอบทุจริตเลือกต้ัง ชวนคนจับผิดสนาม

ซ่อมสมทุรปราการ 
8 

5 ผู้จัดการออนไลน์ 'พีเน็ต'ชวน ปชช.แจ้งเหตุทุจริตเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 10 
6 มติชนออนไลน์ ผนึก จ.ม.ส่งมวิเซียมสามญัชน นัดใหม ่31 ก.ค.73 ลั่น อยากได้ ปชต. 

ทนไม่ได้แม้วินาทีเดียว 
11 

7 มติชนออนไลน์ นิสิต มศว ปราศรัยหน้าไปรษณีย์กลาง ช้ี อนาคต 10 ปีกําหนดได้ด้วย
การเรียกร้อง ปชต. 

13 

8 ไทยรัฐออนไลน์ มศว. คนรุ่นเปลี่ยน ทํากิจกรรมยืนชูกระดาษเปล่า ยํ้า ไม่ได้หมิ่นเบ้ืองสูง 14 
9 มติชนออนไลน์ นร. เตรียมอุดมฯ แจวเรือตามหาปชต. ชําแหละระบบการศึกษา ชีวิต

ไม่ต่างจากเคร่ืองจักร 
15 

10 ไทยรัฐออนไลน์ "วิชาญ" ยัน เจรจา ชัชชาติ นําทัพลงสมัครผูว่้าฯ เมืองหลวง 16 
11 แนวหน้าออนไลน์ 'ชัชชาติ' เปลี่ยนใจมั้ย? พท.ต้ือลงผู้ว่ากทม.อีกรอบ ย้อนความหลังเคย

ให้น่ังรมต. 2 ครั้ง 
18 

12 เดลินิวส์ออนไลน์ “ชวลิต”เอาด้วย วอน “ชัชชาติ” เปลี่ยนใจลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ใน
นาม พท. 

19 

13 ไทยโพสต์ออนไลน์ แทบจะกราบแล้ว! ก๊วนหญิงหน่อย เดินหน้าอ้อนวอน 'ชัชชาติ' ลง
ผู้ว่าฯกทม.ในนามเพ่ือไทย 

20 

14 สยามรัฐออนไลน์ "เพ่ือไทย" ต้ือ "ชัชชาติ" ให้ลงผู้ว่าฯกทม. ทวงบุญคุณเคยให้น่ัง รมต.
ถึง 2 หน 

21 

15 เดลินิวส์ออนไลน์ 'ตู่' ช้ีม็อบอาชีวะหลังฉากมโหฬาร แนะนศ.-ตร.ระวังความปลอดภัย 22 
16 เดลินิวส์ออนไลน์ กมธ.นศ.เล็งเชิญตร.-คนเดือนตุลา ให้ข้อมลู-ความคิดเห็น 23 
17 เดลินิวส์ออนไลน์ เคาะ!! กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญปี60 ชงแก้ ม.256 เปิดทางตั้ง 

ส.ส.ร.”  ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 
24 

18 มติชนออนไลน์ นศ. อดข้าวไล่รบ. บุกสภา หนุน กมธ.รื้อทิ้ง ม.256 ต้ัง สสร. ตีกัน 
250 ส.ว.ยุ่งแก ้รธน. 

25 
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รวมขาววันเสาร      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
19 ข่าวสดออนไลน์ มติ กมธ.สภา เคาะแก้ มาตรา 256 เปิดทาง! แก้รฐัธรรมนูญ แล้ว 26 
20 มติชนออนไลน์ มติ กมธ.ฯศึกษา รธน.เห็นพ้อง แก้มาตรา 256 เปิดทางแก้ไข รธน. 

แต่ยํ้าสุดท้ายขึ้นกับ รบ. 
27 

21 แนวหน้าออนไลน์ ปลดล็อกแก้รฐัธรรมนูญ เสนอต้ัง ส.ส.ร. เปิดช่องม.256/รือ้ทั้งฉบับ 28 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ มติ กมธ. เคาะแก้ ม.256 เปิดทางต้ัง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน. ใหม ่ 31 
23 ผู้จัดการออนไลน์ "ภราดร"น่ัง ปธ.กมธ.รับฟังความเห็น นศ.เชิญฝ่ายความมัน่คง-สตช.

ช้ีแจงสัปดาห์หน้า 
32 

24 มติชนออนไลน์ กมธ. ชงแก้ "ม.256" เปิดทางโล่งรื้อใหญ่ "รธน." หรือต้ัง สสร. มาย
กร่างใหม ่

33 

25 คมชัดลึกออนไลน์ "ปิยบุตร"เสนอแก้รัฐธรรมนูณ 3กรณ ี 34 
26 คมชัดลึกออนไลน์ "จตุพร" เตือนสถานการณ์เปราะบาง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น

ได้เสมอ 
35 

27 มติชนออนไลน์ เสียงเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ ทิศทางโอกาสความเป็นไปได้ 37 
28 ไทยรัฐออนไลน์ กมธ. รัฐธรรมนูญชงแก้ ม.256 เปิดทาง ส.ส.ร. 41 

 
 

บทความ 
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฤทธ์ิแฟลชม็อบ 'ทักษิณ' ต้องมา 46 
2 สยามรัฐออนไลน์ วิธีปรองดองท้องถิ่นโดยการประกาศเลือกต้ัง 48 
3 แนวหน้าออนไลน์ จะปฏิรูปการเมืองในบ้านเราอย่างไร 50 
4 มติชนออนไลน์ สถานีคิดเลขที ่12 โดย จําลอง ดอกปิก : ยุบสภา-ทางออก!? 52 
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กิจกรรมรอบรั้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจํากรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ 
เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแนวทางพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร               

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดทําแนวทางพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
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ข่าวอ้างอิง 
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วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 17:24 น. 
ก้าวไกล จ้ี กกต.สอบต่อ ‘กรุง ศรีวิไล’ รู้เห็นรีรันละคร ทําได้เปรียบลง ลต.ซ่อมหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก้าวไกล ขอบคุณกกต. เบรกละคร "กรุง ศรีวิไล" จ้ีสอบต่อ รู้เห็นการรีรันช่วงลต.ซ่อมหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายอิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกต้ังซอ่ม เขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรค
ก้าวไกล กล่าวว่า ขอบคุณคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ที่มีคําสั่งระงับพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่พรรคก้าวไกล 
ร้องเรียนว่า บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครโทรทัศน์เรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศ
เผยแพร่ซ้ําหรือรีรันผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี รวมถึงสื่ออิเล็คทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ละคร
ดังกล่าวมีตัวละครช่ือ “หลวงพ่อสิน” รับบทโดย ”กรุง ศรีวิไล” แต่ขณะน้ีเป็นช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการ
เลือกต้ังซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สมุทรปราการ การรีรันละครดังกล่าว อาจทําให้การเลือกต้ังไม่ได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต. จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 135 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. พ.ศ.
2561 มีมติแจ้งให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ระงับการออกอากาศรายการโทรทัศน์เรื่อง “เพลงรักผาปืน
แตก” และระงับการออกอากาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
เป็นต้นไปจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง 9 สิงหาคม 2563 
 ด้าน นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคและผู้อํานวยการการเลือกต้ังซ่อมสมุทรปราการ เขต 5 
พรรคก้าวไกล กล่าวว่า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กกต.ได้ช้ีแจงในเอกสารตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ว่า การระงับการ
ออกอากาศละครเรื่องดังกล่าวเพ่ือความสุจริต เที่ยงธรรม ในการเลือกต้ังซ่อม จึงอยากให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ลึกลงไปว่า การนําละครเรื่องเพลงรักผาปืนแตกมาฉายซ้ําในคร้ังน้ี ผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็น
หน่ึงในนักแสดง รู้เห็นด้วยหรือไม่ เพ่ือความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมั่นให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้สิทธ์ิ
เลือกต้ังครั้งน้ี 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2288207 
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ก้าวไกล จ้ี กกต.สอบ 'กรุงศรีวิไล' เอ่ียวรีรันละครหรือไม่ 
Jul 31, 2020 ( Last update Jul 31, 2020 14:15 ) 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคก้าวไกล ขอบคุณ กกต.แจ้งช่อง 7 สั่งระงับออนแอร์ 'เพลงรักผาปืนแตก' พร้อมจ้ีตรวจสอบ 'กรุงศรีวิไล' รู้
เห็นหรือไม่ เพื่อความโปร่งใส 
 อิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่อม เขต 5 จ.สมุทรปราการ เบอร์ 2 พรรคก้าวไกล ขอบคุณ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ที่มีคําสั่งระงับพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่พรรคก้าวไกลร้องเรียนไปกรณี บริษัท 
กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครโทรทัศน์เรื่อง 'เพลงรักผาปืนแตก' ออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณะ
ชนผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี รวมถึงสื่ออิเล็คทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv โดยมีตัวละครช่ือ 'หลวงพ่อ
สิน ' ที่รับบทโดย 'กรุง ศรีวิไล ' เป็นนักแสดง ซึ่งขณะน้ีเป็นช่วงระหว่างที่มีพระราชกฤษฏีกา ให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สมุทรปราการ ที่อาจทําให้การเลือกต้ังไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
 กกต. จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 135 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มีมติแจ้งให้บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ระงับการออกอากาศ
รายการโทรทัศน์เรื่อง 'เพลงรักผาปืนแตก ' และระงับการออกอากาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ 
Bugaboo.tv ต้ังแต่วันที่ 30 ก.ค. 2563 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง 9 ส.ค. 2563 
 อํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคและผู้อํานวยการการเลือกต้ังซ่อมพรรคก้าวไกล ระบุว่า เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กกต.ได้ช้ีแจงในเอกสารตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ว่า การระงับการออกอากาศละครเรื่องดังกล่าวเพ่ือ
ความสุจริต เที่ยงธรรมในการเลือกต้ังซ่อม จึงอยากให้กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงลึกลงไปว่า การนําละครเรื่องเพลงรัก
ผาปืนแตกมาฉายซ้ําในครั้งน้ี ผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นหน่ึงในนักแสดง รู้เห็นด้วยหรือไม่ เพ่ือ
ความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมั่นให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้สิทธ์ิเลือกต้ังครั้งนี้ 
 
 
อ้างอิง  :  http://www.voicetv.co.th/read/KZQLkY3sh 
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ก้าวไกลขอบคุณ กกต. สั่งระงับละคร "เพลงรักผาปืนแตก" 
 31 กรกฎาคม 2020 - 13:19 
 
 
 
 
 
 
ก้าวไกล ขอบคุณ กกต.มีคําสั่งระงับออกอากาศละคร"เพลงรักผาปืนแตก"ที่มี "กรุงศรีวิไล" ร่วมแสดง ตามข้อ
เรียกร้องของพรรค 
 นาย อิศราวุธ ณ น่าน ผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่อม เขต5 จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล ขอบคุณ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่มีคําสั่งระงับพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่พรรคก้าวไกล ร้องเรียนไป กรณี บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ที่ได้นําละครโทรทัศน์เรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” ออกอากาศเผยแพร่ซ้ําต่อสาธารณะชนผ่าน
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี รวมถึงสื่ออิเล็คทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv โดยมีตัวละครช่ือ “หลวงพ่อสิน” 
ที่รับบทโดย ”กรุง ศรีวิไล” เป็นนักแสดง ซึ่งขณะน้ีเป็นช่วงระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 สมุทรปราการ ที่อาจทําให้การเลือกต้ังไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต. จึง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 135 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. พ.ศ.2561 มีมติแจ้งให้บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ระงับการออกอากาศรายการโทรทัศน์เรื่อง “เพลงรักผาปืนแตก” และระงับการออกอากาศ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางเว็บไซต์ Bugaboo.tv ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนส้ินสุดวันเลือกต้ัง 9 
สิงหาคม 2563 
 ทั้งน้ี นายอํานาจ สถาวรฤทธ์ิ ที่ปรึกษาพรรคและผู้อํานวยการการเลือกต้ังซ่อมพรรคก้าวไกล กล่าวว่า 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กกต. ได้ช้ีแจงในเอกสารตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ว่า การระงับการออกอากาศละครเร่ือง
ดังกล่าวเพ่ือความสุจริต เที่ยงธรรม ในการเลือกต้ังซ่อม จึงอยากให้กกต ตรวจสอบข้อเท็จจริงลึกลงไปว่านําละครเรื่อง
เพลงรักผาปืนแตกมาฉายซ้ําในครั้งน้ี ผู้สมัครรับเลือกต้ังของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นหน่ึงในนักแสดง รู้เห็นด้วย
หรือไม่ เพ่ือความโปร่งใส และสร้างความเช่ือมั่นให้พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้สิทธ์ิเลือกต้ังครั้งน้ี 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_735332/ 
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‘พีเน็ต’ ห่วงท่าที กกต. ปมสอบทุจริตเลือกต้ัง ชวนคนจับผิดสนามซ่อมสมุทรปราการ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 21:46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดําเนิน กรุงเทพฯ องค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย 
(p-net) จัดแถลงข่าวและนัดหมายผู้สมัครเลือกต้ังซ่อมเขต5 สมุทรปราการสาบานไม่กระทําการทุจริต 
 นายภวิศ ผาสุก กรรมการองค์กรกลาง จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่อมส.ส.เขต5 
สมุทรปราการ ที่มีผู้สมัคร 5 คนจาก5 พรรคการเมือง ทั้งน้ีพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังจะต้องมีสาขาพรรค ในเขต
เลือกต้ังน้ันๆด้วย ซึ่งในวันน้ีถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 9 สค.น้ี จึงมีบรรยากาศ
แข่งขันเข้มข้น ซึ่งมีผู้สมัครพรรคการเมืองหน่ึงที่ร้องว่ามีการเก็บบัตรประชาชน 
 "เรารณรงค์ให้ประชาชนท่ีพบเห็นการส่อทุจริตผิดกฎหมายเลือกต้ังทั้งผู้สมัครหรือหัวคะแนนของผู้สมัคร
พรรคการเมือง ขอให้แจ้งกกต.จังหวัดหรือแสกนQR Code ที่หากการกระทําผิดน้ันเป็นเหตุให้กกต.ศาลอุทธรณ์ ศาล
ฎีกา สั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่ได้ ผู้แจ้งการทุจริตจะได้รับเงินรางวัลตามระเบียบของกกต." นายภวิศกล่าว 
 นายสัก กอแสงเรือง ประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย  P-Net กล่าวว่าการเลือกต้ังต้อง
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือให้ได้สส.ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทางการเมือง จึงจําเป็นที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ 
"จับผิด"และจับให้ถูกตัว ผู้กระทําผิดให้ได้รับการลงโทษ อย่างไรก็ตามตนเห็นว่ากกต.ชุดปัจจุบัน ไม่สนใจ ละเลย ไม่
สนับสุนภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุจริตในการเลือกต้ัง ทั้งๆที่กกต.และเจ้าหน้าที่มีจํานวนไม่มาก
พอในการทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลขอให้จัดการเลือกต้ังท้องถิ่นโดยเร็ว 
หลังจากที่ห่างหายไปถึง 6  ปี ทั้งน้ีการเลือกต้ังท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 นางสาว ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย กล่าวว่าตนเป็น
ห่วงท่าทีของกกต.ที่ไม่ใส่ใจในการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องป้องปรามไม่ให้มีการกระทําผิด ไม่ใช่รอให้เกิดการ
ทุจริตก่อน ที่การทุจริตจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม หรือกกต.จะรอนําไปสู่คดีโดยภาคประชาชน 
นางสาว สุรัสวดี หุ่นพยนต์ กรรมการองค์กรกลาง จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าบรรยากาศในพื้นที่ ฝ่ายรัฐบาล 
พยายามหาความได้เปรียบที่มักใช้การลงตรวจราชการในพื้นที่ ในช่วงเลือกต้ัง ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องเพราะทําให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
 นายสกุล สื่อทรงธรรม รองประธานองค์กรกลางฯ กล่าวว่าในวันที่ 6 สค.น้ี P-Net จะเชิญผู้รับสมัครรับ
เลือกต้ัง มาให้คํามั่นสัญญาที่จะไม่ซื้อเสียง กระทําทุจริตในการเลือกต้ัง ที่อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
  
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  9 

 

 
 
 
 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  กล่าวว่ากกต.ต้องส่งเสริมสนับสนุนจัดงบประมาณ ให้กับภาคประชาสังคม ที่
เข้ามาร่วมตรวจสอบการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต แต่เมื่อกกต.ละเลย แต่ภาคประชาชนกลับเข้มแข็งในการ
ตรวจสอบ ดังน้ันขอเชิญประชาชนร่วมตรวจสอบ หากพบเห็นการทุจริตให้ส่งข้อมูลทางไลน์ แจ้งการกระทํา รวมถึงส่ง
ภาพและเสียง โดยขอช่ือและเบอร์โทร ซึ่งทุกข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ให้รั่วไหลที่จะเป็นอันตรายกับผู้แจ้งและ
จะมีการใช้ข้อมูลเพ่ือเอาผิดกับผู้กระทําผิดกฏหมายเลือกต้ังอย่างจริงจัง 
 "ประชาชนสามารถถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ บันทึกบรรยากาศการนับคะแนนที่หน่วยเลือกต้ัง โดยเรื่องน้ีไม่มี
กฏหมายห้ามแต่อย่างใด ยกเว้นห้ามเข้าไปถ่ายภายในหน่วยเลือกต้ัง ถ่ายบัตรลงคะแนน การขัดขวางการทําหน้าที่
ของกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง ซึ่งในเรื่องน้ีขอให้กกต.อบรม แจ้งกรรมการประจําหน่วยให้ปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุ
ฟ้องร้อง" นายสมชัยกล่าว 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2288593 
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'พีเน็ต'ชวน ปชช.แจ้งเหตุทุจริตเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ 
เผยแพร่: 31 ก.ค. 2563 18:37   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย (พีเน็ต) แถลงข่าวเชิญชวนประชาชน พรรคการเมือง ร่วมจับผิด
ทุจริตเลือกต้ังซ่อมเขต 5 จังหวัดสมุทรปราการ ว่า การเข้าสู่อํานาจทางการเมืองในทางนิติบัญญัติที่มาจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ด้วยการไปลงคะแนนตามเจตจํานงของตนเองโดยอิสระ ปลอดจากอํานาจรัฐ อิทธิพลของเงินตรา 
ทรัพย์สิน หรือการข่มขู่จูงใจด้วยสัญญาใดๆ มีความสําคัญต่อระบอบประชาธิปไตย และการนําพาประเทศให้พ้นไป
จากวิกฤตทางการเมืองที่เป็นปัญหาจากการคอร์รัปชัน ขณะที่การเลือกต้ังต้องสุจริต เที่ยงธรรม มีการตรวจสอบให้
การเลือกต้ังตลอดจนกระบวนการมีความโปร่งใส ขณะที่ประชาชนก็ควรร่วมกันตรวจสอบการเลือกต้ัง ซึ่งการเลือกต้ัง
ในเขต 5 จังหวัดมุทรปราการ ที่จะมีการเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคมน้ี คาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรง ใช้
อํานาจรัฐและแจกเงินซื้อเสียง 
  พีเน็ตจึงขอเชิญชวนให้ประชาชน พรรคการเมือง ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะนัดผู้สมัครทั้ง 5 พรรค 
ทําสัญญาใจหาเสียงโดยปลอดอิทธิพลซื้อเสียง และร่วมกันตรวจสอบการเลือกต้ังด้วยการแจ้งเหตุทุจริต ผู้พบเห็นการ
กระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง สามารถส่งข้อมูลและคลิปภาพเสียงผ่านคิวอาร์โค๊ดของพ่ีเน็ต โดยมีรางวัลนําจับให้ผู้แจ้ง
เหตุทุจริต และการคุ้มครองพยาน ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นความลับ คํานึงถึงความปลอดภัย และจะนําเรื่องที่ได้รับแจ้ง
ส่งคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เพ่ือพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิด 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000078421 
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ผนึก จ.ม.ส่งมิวเซียมสามัญชน นัดใหม่ 31 ก.ค.73 ลั่น อยากได้ ปชต. ทนไม่ได้แม้วินาทีเดียว 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 19:29 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนึก จ.ม.ส่ง "พิพิธภัณฑ์สามัญชน" นัดกันใหม่ 31 ก.ค.73 ลั่นอยากได้ ปชต.ทนไม่ได้แม้วินาทีเดียว 
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่หน้าอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ สหภาพนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมกับเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
(คนป.) จัดกิจกรรม "สิบปีที่เสียไป" เพ่ือเขียนข้อความแสดงความรู้สึกและจดหมายซึ่งจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชน
แล้วเปิดต่อสาธารณะในอีก 10 ปีข้างหน้า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 17.25 น. ผู้จัดงานขึงเชือกบนรั้วหน้าไปรษณีย์กลางบางรัก และประกาศ
เชิญประชาชนเข้าร่วม โดยระบุว่าพ้ืนที่ด้านหน้ามีแต่สื่อมวลชน ขอให้สื่อช่วยแหวกทาง ขอพ้ืนที่ให้ประชาชนร่วมงาน 
อย่าขวางทางประชาชน 
 นักศึกษาหญิงจาก ม.ศิลปากร ผู้จัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมวันน้ีหลายคนไม่เห็นความสําคัญ แต่เรา
เล็งเห็นว่าการเมืองแบบน้ีทําให้เราสูญเสีย เรามีความฝันแต่ยังมองไม่เห็นอนาคต อยากให้คนมาร่วมกันเขียนว่า 10 ปี
ที่ผ่านมาสูญเสียอะไรไป 
 จากนั้นมีการแจกกระดาษและปากกาให้ผู้ร่วมกิจกรรม โดยระบุว่า กิจกรรมวันน้ีมี 2 อย่าง 1.เขียน
ข้อความติดบนเชือก 2.เขียนจดหมาย ซึ่งจะถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชน แล้วเปิดในอีก 10 ปีข้างหน้า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งนักเรียนมัธยม นักศึกษา และประชาชน เขียนข้อความ อาทิ 
ยุบสภา, อยากได้ประชาธิปไตย, 10 ปีผ่านไปได้ประชาธิปไตยหรือยัง และภาษีคือของอร่อยที่สุดในโลก เป็นต้น 
 ในตอนท้าย นักศึกษาหญิง ม.ศิลปากร อ่านจดหมายซึ่งจะมีการนําไปรวมกับจดหมายของผู้ร่วมกิจกรรม 
ความตอนหน่ึง ดังน้ี 
 "ข้าพเจ้าทั้งหลายยังคงเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินทอง ที่เสรีวีรชนร่วมกันเสียเลือด เสียเน้ือเพ่ือสร้างขึ้น 
หากแต่เขียนขึ้นในนามของผู้ที่มีหัวใจรักในประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่า หาก
แผ่นดินน้ีจะเป็นแผ่นดินที่ประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขอย่างเท่าเทียมกัน ประเทศไทยจําเป็นต้องปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตยเท่าน้ัน การเคล่ือนไหวใดๆ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทําขึ้นน้ัน เหตุคือความต้ังใจที่อยากเห็น
ประเทศน้ีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ในทุกๆ ด้าน เห็นประชาธิปไตยผลิบานในอนาคต เพ่ือให้อนุชนคนรุ่นหลังได้
ตระหนักถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย สิทธิของผู้คน และเหนือสิ่งอ่ืนใดคือคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะ
เมื่อใดที่รัฐไม่ฟังเสียงจากประชาชนแล้วไซร้ รัฐจะยังเป็นรัฐหาก็มิได้ และเมื่อใดที่รัฐต่อต้านการส่งเสียงเรียกร้องของ
ประชาชน ถือว่ารัฐน้ันหมดสิ้นความชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  12 

 

 
 
 
 ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยตระหนักรู้ดีว่า การก้มหัวให้อํานาจอยุติธรรมน้ัน
คือความอัปยศเพียงใด เป็นระยะเวลานาน 10 ปี ที่คนไทยทุกคนต้องกล้ํากลืนความเหน่ือยยากจากการจ่ายภาษี และ
กฎหมายบ้านเมืองที่ไร้ความศักด์ิสิทธ์ิ ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงไม่สามารถทนได้แล้วแม้แต่วินาทีเดียว และอยากเห็นระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพ่ือคนไทยทุกคน ไม่ว่าต้องแลกด้วยสิ่งใด น่ีคือความต้ังใจที่องค์กรนักศึกษามาร่วมมือกันใน
วันน้ี เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าว่า ประชาธิปไตยคือระบอบที่จะทําให้ประชาชนทุกคนมีความสุข
อย่างแท้จริง ได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพแห่งประชาชนเจ้าของประเทศ เพ่ือคนไทยทุกคนจะเป็นไทยอย่างแท้จริง" 
 "โดยจดหมายฉบับน้ีจะมีการเขียนลายลักษณ์อักษรรวมกับจดหมายที่ประชาชนมาร่วมเขียนในวันน้ี โดย
ปิดผนึกพร้อมกันแล้วจะนําไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชน เพ่ือเก็บรักษาไว้ และจะมาเปิดอ่านใน 10 ปีข้างหน้า" นักศึกษา
หญิง จาก ม.ศิลปากร กล่าว ก่อนประกาศจบกิจกรรมอย่างสงบ 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2288446 
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นิสิต มศว ปราศรัยหน้าไปรษณีย์กลาง ชี้ อนาคต 10 ปีกําหนดได้ด้วยการเรียกร้องปชต. 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 18:28 น. 
 
 
 
 
 
นิสิตมศว. ปราศรัยหน้าไปรษณีย์กลาง ชี้ อนาคต 10 ปีกําหนดได้ด้วยการเรียกร้อง ปชต. 
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่หน้าอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ สหภาพนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมกับเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
(คนป.) จัดกิจกรรม ‘สิบปีที่เสียไป’ เพ่ือเขียนข้อความแสดงความรู้สึก และจดหมายซึ่งจะเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชน
แล้วเปิดต่อสาธารณะในอีก 10 ปีข้างหน้า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 17.25 น. ผู้จัดงาน ขึงเชือกบนรั้วหน้าไปรษณีย์กลางบางรัก และประกาศ
เชิญประชาชนเข้าร่วมโดยระบุว่าพ้ืนที่ด้านหน้ามีแต่สื่อมวลชน ขอให้สื่อช่วยแหวกทาง ขอพ้ืนที่ให้ประชาชนร่วมงาน 
อย่าขวางทางประชาชน 
 นักศึกษาหญิง ผู้จัดงาน กล่าวว่ากิจกรรมวันนี้หลายคนไม่เห็นความสําคัญ แต่เราเล็งเห็นว่า การเมือง
แบบน้ีทําให้เราสูญเสีย เรามีความฝันแต่ยังมองไม่เห็นอนาคต อยากให้คนมาร่วมกันเขียนว่า 10 ปีที่ผ่านมาสูญเสีย
อะไรไป 
 จากน้ัน มีการแจกกระดาษและปากกาให้ผู้ร่วมกิจกรรม โดยระบุว่า กิจกรรมวันน้ีมี 2 อย่าง 1. เขียน
ข้อความติดบนเชือก 2. เขียนจดหมาย ซึ่งจะถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชน แล้วเปิดในอีก 10 ปีข้างหน้า 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทั้งนักเรียนมัธยม นักศึกษา และประชาชน เขียนข้อความ อาทิ 
ยุบสภา , อยากได้ประชาธิปไตย, 10 ปีผ่านไปได้ประชาธิปไตยหรือยัง และภาษีคือขออร่อยที่สุดในโลก เป็นต้น 
 ต่อมา ตัวแทนนักศึกษาชายจากม.ศิลปากรอีกราย อ่านบทกวี ก่อนกล่าวความรู้สึกว่า ตนเช่ือว่าหลาย
คนอยากออกมา แต่มีเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถออกมาได้ จดหมายที่เขียนในวันน้ี จะไม่สูญเปล่า ขอให้เป็นเสียงที่
ส่งออกไป ขอให้ผู้ที่พร้อมออกมาแสดงจุดยืนว่า เราจะไม่ทน 
 เวลา 18.00 น. มีการเคารพธงชาติพร้อมกัน 
 ต่อมา นายสิรภพ พุ่มพึงพุทธ ตัวแทนนิสิต กลุ่ม ‘มศว คนรุ่นเปลี่ยน’ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปราศรัยว่า ในอนาคตอีก 10 ปี สิ่งที่ตนอาจเปิดร้านขายอาหารและคุกก้ีกับนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล หรือในอีก 
10 ปีตนอาจเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้ ชีวิตเราจะเป็นอะไรก็ได้ ซึ่งเราสามารถกําหนดได้ด้วยการเรียกร้อง
ประชาธิปไตย 
 ‘หลายปีที่ผ่านมา เราวนกับวัฎจักรอํานาจนิยมจนมาถึงจุดที่ประชาชนไม่พอใจที่รัฐใช้อํานาจในทางที่ผิด 
ประชาชนต้องการแสดงความเห็นในประเด็นที่รัฐละเลยใส่ใจ อย่างปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจ จึงเกิดกิจกรรมในวันน้ี
ขึ้น’ นายสิรภพกล่าว 
 จากน้ัน เป็นการเล่นดนตรี เพลง ‘สวัสดิการ’ โดย วงสามัญชน มีเน้ือหาเก่ียวกับการต้ังคําถามว่าเหตุใด
เด็กจึงไม่สามารถเลือกอนาคตของตัวเองได้ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2288341 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  14 

 

 
 
 
 
มศว. คนรุ่นเปลี่ยน ทํากิจกรรมยืนชูกระดาษเปล่า ยํ้า ไม่ได้หม่ินเบื้องสูง 
31 ก.ค. 2563 14:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
มศว คนรุ่นเปลี่ยน ทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ยืนชูกระดาษสีขาวไร้ข้อความ โต้ม็อบอาชีวะ ยืนยันไม่ได้หม่ินเบื้อง
สูง เพียงเรียกร้อง 3 ข้อ ตามกลุ่มเยาวชนปลดแอกประกาศ 
  เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 31 ก.ค. 2563 ที่ลานสกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน ฝั่งศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็น
เตอร์ กลุ่ม มศว คนรุ่นเปลี่ยน นัดหมายประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ยืนชูกระดาษสีขาว 
10 นาที เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่ประชาชนสูญเสียไปตลอด 10 ปี ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน
รูปแบบของกระดาษสีขาว 
 ทั้งน้ี แกนนํากล่าวถึงกรณีที่กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ ออกมาเคลื่อนไหวเตือนการชุมนุมของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ไม่ให้ก้าวล่วงสถาบัน ว่า กลุ่มนิสิตนักศึกษาไม่ได้มีเป้าหมายหมิ่นเบ้ืองสูง ข้อเรียกร้องที่อยากให้รัฐบาลทํามี
เพียง 3 ข้อ ตามท่ีกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้ประกาศไว้ พร้อมยอมรับว่า หลังจากน้ีเริ่มมีความเป็นห่วงผู้ที่จะมาร่วม
ชุมนุม หากดูแล้วสถานการณ์ใดมีความเสี่ยงก็อาจจะต้องงดไปก่อน รวมถึงต้องหารือกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
แสดงออกที่หมิ่นเหม่ในที่ชุมนุม เพราะผู้ที่ทําอาจเป็นมือที่สามก็ได้. 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1900897 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2287733 
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นร. เตรียมอุดมฯ แจวเรือตามหาปชต. ชําแหละระบบการศึกษา ชีวิตไม่ต่างจากเคร่ืองจักร 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 16:48 น. 
 
 
 
 
 
นร.เตรียมอุดมฯ แจวเรือตามหาปชต. ชําแหละระบบการศึกษา ชีวิตไม่ต่างจากเคร่ืองจักร 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 31 กรกฎาคม ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ 70 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ จัดกิจกรรมเวรี่แฟลชม็อบ “แจวเรือตามหา
ประชาธิปไตย” โดย เวลา 14.00 น. กลุ่ม #เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ ได้รับแจ้งจากนักข่าวว่าถูก เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยห้ามไม่ให้เข้าพ้ืนที่ ในขณะที่ในโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ และโดยปกติคนนอกสามารถเข้าโรงเรียนได้ 
 จากน้ัน เวลา 14.37 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ เริ่มกิจกรรม โดยแกน
นําให้ผู้ชุมนุมยืนเว้นระยะห่างเพ่ือทํากิจกรรมแจวเรือ มีการร้องเพลงแจวโดยปรับเปลี่ยนเน้ือหา อาทิ พูดถึงกองทัพ, 
การหยุดคุกคามประชาชน, แจวเรือเสกอํานาจกันจนเพลิน, อยากให้เลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ยกเลิกชุดนักเรียน แจวเรือมา
เรียกร้องใช้สิทธิตามประชาธิปไตย, อยากให้มีการมองโลกเท่าเทียม, คุณภาพการศึกษาเท่าเทียม, แจวเรือวนอยู่ในอ่าง 
10 กว่าปี อยากให้ประเทศมีบ้านเมืองที่ดี, ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยุบสภา เลือกต้ังใหม่, แจวเรือวันน้ีช่วยกันไล่เผด็จการ 
เป็นต้น โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างลุกขึ้นมาร่วมแจวอย่างคึกคักตามจังหวะกลอง 
 ก่อนจะมีการปราศรัยในหัวข้อการศึกษาไทย โดยมีเน้ือหาบางส่วนว่า 
 “ในเมื่อผู้ใหญ่ที่ฉีกทิ้งปัจจุบันจนย่อยยับ แล้วจะให้พวกเราไม่คัดค้านและน่ิงเฉยได้อย่างไร ท่านจะ
คาดหวังกับอนาคตได้หรือเมื่อปัจจุบันมันแหลกไม่มีช้ินดี” 
 “เมื่อเราไม่เคยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์บาดแผล จึงเป็นเรื่องง่ายดายท่ีเราจะเหยียบซ้ําแผลเก่า และสร้าง
แผลใหม่ขึ้นมาซ้ําๆ แผลที่ช่ือว่า ความล้มเหลวทางการเมือง ที่ส่งผลมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และคุณภาพ
การศึกษา” 
 “ชีวิตในระบบการศึกษาไทยไม่ต่างอะไรจากเกมรัชเช่ียนรูเลตต์ ไม่มีใครรู้ว่าคุณจะแพ้แล้วออกจาก
ระบบการศึกษาไปเมื่อไหร่ ถ้าคุณไม่มีทรัพยากรและทุนเพียงพอ” 
 “ครู ซึ่งเป็นตัวแทนสําคัญในการศึกษาไทย ถูกพรากจากนักเรียนไปด้วยภาระงานและการประเมิน
มากมาย โรงเรียนสีขาว โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ เวลาสอนไม่ได้สอน เวลาว่างไม่ได้พัก แถมมาด้วยหน้ี
และค่าแรงตํ่า ๆ ครูละเมิดสิทธินักเรียนโดนย้าย แต่ไม่ได้ออกจากราชการ แต่ครูรอบรรจุมีมากมาย” 
  “ทุกวันน้ี ชีวิตของเราแทบไม่ต่างอะไรจากเคร่ืองจักรทําข้อสอบ เรามีชีวิตเพ่ือติว ติวเพ่ือสอบให้ได้
คะแนนดี เพ่ือติวต่อ สอบต่อไปเรื่อยๆ” 
 “พอเข้ามาในโรงเรียนได้แล้ว เราก็ถูกละเมิดสิทธิในเนื้อตัวของเรานับคร้ังไม่ถ้วน เขาทําเหมือนกับเรา
เป็นตุ๊กตาบาร์บ้ี สลัดทิ้งความหลากหลาย แล้วมาใส่ชุดนักเรียนที่เขาต้องการ” 
 ภายหลังจากการปราศรัย เหล่านักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงสันทนาการเพ่ือประชาธิปไตย เพลงเว่ย และ 
โค้ก โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้ชูสามนิ้วและตะโกน “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” 3 ครั้ง ก่อนจะจบกิจกรรม
แจวเรือตามหาประชาธิปไตย ในเวลา 15.09 น. 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2288156 
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"วิชาญ" ยัน เจรจา ชัชชาติ นําทัพลงสมัครผู้ว่าฯ เมืองหลวง 
31 ก.ค. 2563 18:21 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อไทย ยันเชิญ "ชัชชาติ" ลงผู้ว่าฯ กทม.ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้เป็นรมต.ในโควตาของพรรค 
และยังเป็นแคนดิเดต นายกฯ อยู่ด้วย ขณะเจ้าตัวจะตัดสินใจอย่างไร เคารพการตัดสินใจของท่าน 
 หลังการประชุมภาค กทม.พรรคเพ่ือไทย วันที่ 31 ก.ค.63 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. 
พรรคเพ่ือไทย ได้ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่พรรคมีมติส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า การตัดสินใจส่งผู้สมัครในนามพรรคน้ัน 
ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นมติร่วมกันของทางสมาชิกภาค ซึ่งประกอบด้วย ส.ส.อดีต ส.ส. และ
ผู้สมัคร ส.ส.อดีต ส.ก.และอดีต ส.ข. กว่า 200 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มาอย่างต่อเน่ือง แม้จะถูกการ
รัฐประหาร และยึดอํานาจการบริหาร กทม. โดยไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่นมากว่า 6 ปี ซึ่งหัวหน้าพรรค ก็ได้แต่งต้ังให้มี
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยเชิญคุณหญิง สุดารัตน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคฯ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจระบบการ
ทํางานของ กทม.เป็นอย่างดีมาเป็นประธานในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม 
 นายวิชาญ กล่าวว่า สาเหตุที่เราเชิญคุณชัชชาติ กลับมาช่วยกันทํางานให้กับพรรคเพ่ือไทย ก็เพราะเรา
เห็นคุณชัชชาติ เป็นสมาชิกพรรคคนหน่ึง ที่เคยทํางานด้วยกันมา โดยพรรคได้ให้คุณชัชชาติมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี 
ถึง 2 ครั้ง ทั้งในส่วน รมช.คมนาคม และ รมว.คมนาคม รวมทั้งล่าสุด พรรคเพ่ือไทย ยังได้เสนอช่ือคุณชัชชาติ ให้เป็น 
1 ใน 3 ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพ่ือไทยอีกด้วย 
 ซึ่งก่อนการเลือกต้ังใหญ่ ปี 62 ที่ผ่านมา ก็มีการพูดคุยกันตลอดว่า คุณชัชชาติ น่าที่จะมาลงผู้ว่าฯ กทม. 
ซึ่งสมาชิกภาค กทม. ทุกคนก็ไม่ได้ขัดข้อง และยินดีสนับสนุนเต็มที่ เน่ืองจากทุกคนมองว่า ครั้งน้ีน่าจะเป็นโอกาสของ
พรรคเพ่ือไทย ที่จะได้รับการยอมรับ จากคนกรุงเทพฯ ให้เข้ามาทํางานรับใช้พ่ีน้องชาวกรุงเทพมหานคร 
 
  หลังจากการเลือกต้ังใหญ่ พรรคเพ่ือไทย ชนะการเลือกต้ัง โดยเป็นพรรคการเมืองที่มี ส.ส.มากที่สุดใน
สภา แต่จัดต้ังรัฐบาลไม่ได้เพราะ ส.ว. 250 คน ทําให้แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคทั้ง 3 คน ไม่มีโอกาสได้เข้าไปบริหาร
ประเทศ คุณชัชชาติ ก็ได้ประกาศตัวว่าจะขอลงสมัครเป็นผู้ว่าฯ อิสระ ซึ่งสมาชิกพรรคเพ่ือไทยหลายคน ยังไม่ทราบถึง
เหตุผล และพยายามพูดคุยเพ่ือให้คุณชัชชาติมาลงสมัครในนามของพรรคเพ่ือไทย แต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบ 
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  วันน้ีในฐานะประธานภาค กทม. ของพรรคเพ่ือไทย ประกอบกับการที่หัวหน้าพรรค ได้เซ็นหนังสือ
แต่งต้ัง คณะทํางานในการสรรหานักการเมืองท้องถิ่น กทม.แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่จะมาลงผู้ว่าฯ กทม. ของทาง
พรรคด้วย ถือเป็นการแสดงเจตจํานงของทางพรรคว่า ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือรับใช้คนกรุงเทพฯ จึง
นับเป็นโอกาสดีที่เราจะถามความสมัครใจจากคุณชัชชาติว่า ยังสนใจท่ีจะร่วมงานกับทางพรรคเพ่ือไทยอยู่เช่นเดิม
หรือไม่ 
  "ทั้งน้ี ไม่ว่าคุณชัชชาติจะตัดสินใจอย่างไร เราเคารพการตัดสินใจของท่าน ซึ่งหากท่านไม่สนใจที่จะร่วม
ทํางานด้วยกัน ในส่วนของพรรคฯ ก็จะได้ดําเนินการคัดสรรบุคคลอ่ืนที่สนใจจะร่วมทํางานกับทางพรรคเพ่ือไทยต่อไป" 
นายวิชาญ กล่าว... 
 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901101 
ข่าวที่เก่ียวข้อง: 
https://www.komchadluek.net/news/politic/438814?utm_source=homepage&utm_medium=in
ternal_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 
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'ชัชชาติ' เปลี่ยนใจม้ัย? พท.ต้ือลงผู้ว่ากทม.อีกรอบ ย้อนความหลังเคยให้นั่งรมต. 2 ครั้ง 
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 18.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ยังสนใจอยู่ไหม? “เพื่อไทย” ลงทุนกล่อม”ชัชชาติ”ลงผู้ว่า กทม.ในนามพรรคอีกรอบ รําลึกความหลังเคยประเคน
เก้าอ้ีรัฐมนตรีให้นั่งถึงสองคร้ัง 
 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.พรรคเพ่ือไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์
ภายหลังการประชุม ภาค กทม.กรณีที่พรรคมีมติส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า การตัดสินใจส่งผู้สมัครในนามพรรคน้ัน 
ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นมติร่วมกันของทางสมาชิกภาคฯ ประกอบด้วย ส.ส. อดีต ส.ส. และ
ผู้สมัคร ส.ส. อดีต ส.ก.และอดีต ส.ข. กว่า 200 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มาอย่างต่อเน่ือง แม้จะถูกการ
รัฐประหาร และยึดอํานาจการบริหารกทม. โดยไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่นมากว่า 6 ปี  ซึ่งหัวหน้าพรรคฯก็ได้แต่งต้ังให้มี
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยเชิญคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคฯ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ
ระบบการทํางานของ กทม.เป็นอย่างดี มาเป็นประธานในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม 
 นายวิชาญ กล่าวว่า สาเหตุที่เราเชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ กลับมาช่วยกันทํางานให้กับพรรคเพ่ือไทย ก็
เพราะเราเห็นนายชัชชาติ เป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่ง ที่เคยทํางานด้วยกันมา โดยพรรคได้ให้นายชัชชาติ มาดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรี ถึง 2 ครั้ง ทั้งในส่วน รมช.คมนาคมและรมว.คมนาคม รวมทั้งล่าสุดพรรคเพ่ือไทยยังได้เสนอช่ือนาย
ชัชชาติ ให้เป็น 1 ใน 3 ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ่ือไทยอีกด้วย 
 ทั้งน้ี ก่อนการเลือกต้ังใหญ่ปี 62 ที่ผ่านมา ก็มีการพูดคุยกันตลอดว่านายชัชชาติ น่าที่จะมาลงผู้ว่าฯกทม. 
ซึ่งสมาชิกภาคกทม. ทุกคนก็ไม่ได้ขัดข้อง และยินดีสนับสนุนเต็มที่ เน่ืองจากทุกคนมองว่าครั้งน้ีน่าจะเป็นโอกาสของ
พรรคเพ่ือไทย ที่จะได้รับการยอมรับจากคนกรุงเทพฯ ให้เข้ามาทํางานรับใช้พ่ีน้องชาวกทม. หลังจากการเลือกต้ังใหญ่ 
พรรคเพ่ือไทยชนะการเลือกต้ังโดยเป็นพรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดในสภา แต่จัดต้ังรัฐบาลไม่ได้เพราะสว. 250 คน 
ทําให้แคนดิเดทนายกฯของพรรคทั้ง 3 คน ไม่มีโอกาสได้เข้าไปบริหารประเทศ นายชัชชาติ ก็ได้ประกาศตัวว่าจะขอลง
สมัครเป็นผู้ว่าฯอิสระ ซึ่งสมาชิกพรรคเพ่ือไทยหลายคน ยังไม่ทราบถึงเหตุผล และพยายามพูดคุยเพ่ือให้คุณชัชชาติมา
ลงสมัครในนามของพรรคเพ่ือไทย แต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบ 
 “วันน้ีในฐานะประธานภาคกทม. ของพรรคเพ่ือไทย ประกอบกับการที่หัวหน้าพรรคฯ ได้เซ็นหนังสือ
แต่งต้ังคณะทํางานในการสรรหาฯนักการเมืองท้องถิ่น กทม.แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่จะมาลงผู้ว่า กทม.ของทางพรรค
ฯด้วย ถือเป็นการแสดงเจตจํานงของทางพรรคฯ ว่าได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือรับใช้คนกรุงเทพฯ จึง
นับเป็นโอกาสดีที่เราจะถามความสมัครใจจากคุณชัชชาติว่า ยังสนใจท่ีจะร่วมงานกับทางพรรคเพ่ือไทยอยู่เช่นเดิม
หรือไม่ และไม่ว่าคุณชัชชาติ จะตัดสินใจอย่างไร เราเคารพการตัดสินใจของท่าน ซึ่งหากท่านไม่สนใจที่จะร่วมทํางาน
ด้วยกัน ในส่วนของพรรคฯก็จะได้ดําเนินการคัดสรรบุคคลอ่ืน ที่สนใจจะร่วมทํางานกับทางพรรคเพ่ือไทยต่อไป “นาย
วิชาญ กล่าว 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/508853 
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“ชวลิต”เอาด้วย วอน “ชัชชาติ” เปลี่ยนใจลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม พท. 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า สนับสนุนนายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ที่แถลงข่าวที่สภาฯ เมื่อวานน้ี (30 ก.ค.) ว่า พรรคเพื่อไทยต้ังแต่เริ่มแรกเป็นไทยรักไทย
ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมาอย่างต่อเน่ือง ยาวนาน ปัจจุบันพรรคเพื่อไทยมี ส.ส.กทม. 9 คน 
ทีมงาน สก.สข.เดิมอีกกว่า 200 คน แม้จะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน ยังติดตาม ตรวจสอบ 
เสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนเป็นระยะๆ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค
เพ่ือไทย ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค
จัดทํานโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรุงเทพมหานครข้ึน เพ่ือใช้เป็นแคมเปญในการรณรงค์
เลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้น ทั้งน้ี การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน พรรคเพ่ือไทย
ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ ต้องส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังงผู้ว่าฯ กทม . ในนามพรรคพรรคเพ่ือไทย 
ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะพรรคการเมืองที่อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ อดีตรมว.คมนาคม พิจารณาตัดสินใจอีกคร้ัง 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787555 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2288322 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000078444 
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แทบจะกราบแล้ว! ก๊วนหญิงหน่อย เดินหน้าอ้อนวอน 'ชัชชาติ' ลงผู้ว่าฯกทม.ในนามเพื่อไทย 
01 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:56 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 1 ส.ค. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 ก.ค.ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค มีการประชุม ติดตาม
การทํางานของส.ส.กทม.อดีตส.ส ผู้สมัครส.ส  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.)พรรคเพ่ือไทยกว่า60คน ในงานน้ี
แกนนําภาคกทม.อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสก.และผู้ว่ากทม. นอ.อนุ
ดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. เดินทางมาร่วมประชุมด้วย ในการ
ประชุมดังกล่าว มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการส่งคนลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างกว้างขวาง เสียงส่วนใหญ่ยังอยากให้นาย
ชัชชาติ เปลี่ยนใจมาลงสมัครในนามพรรค เพราะถือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมและสมาชิกทุกภาคส่วนในกทม.
พร้อมให้การสนับสนุน นอกจากน้ีในที่ประชุมยังร้องขอให้นายวิชาญ โทรศัพท์ไปหานายชัชชาติ เพ่ือให้โน้มน้าวให้ลง
มาสมัครผู้ว่ากทม. ในนามพรรคเพ่ือไทยอีกรอบ แต่นายชัชชาติ ยังคงยืนกรานปฏิเสธ และที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันน้ี
เน่ืองจาก ติดภารกิจพอดี 
 นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ สมาชิกพรรคเพ่ือไทย กลุ่มกทม.ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อเทียบเชิญ นายชัชชาติ ยัง
บ่ายเบ่ียง ไม่แสดงท่าทีชัดเจน ภาคกทม.ต้องรีบตัดสินใจ พรรคก็ต้องดําเนินการหาคนที่เหมาะสมกว่ามาลงสมัคร 
พรรคเพ่ือไทยมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ในกทม.ก็มีในทุกเขต คนที่เป็นสมาชิกพรรค เช่ือว่าเข้าใจ เราให้เกียรตินายชัช
ชาติ และยอมรับในความสามารถของท่านเสมอมา และท่านก็เป็นสมาชิกพรรค เคยเป็นถึงแคนดิเดตนายกฯของพรรค
เพ่ือไทย แต่พอจะลงสมัคร ผู้ว่ากทม.ไม่ทราบว่า เพราะเหตุใดจึงไม่กล้าลงสมัครในนามพรรค แต่พรรคไม่ได้เสียหาย
อะไร และจากกระแสความต้องการการเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี ตนเช่ือว่าเรามีโอกาสชนะ หากในที่สุดท่านชัชชาติ ไม่มา
จริงๆพรรคก็ต้องเดินหน้าต่อตามกระบวนการของพรรค เพราะพรรคก็ต้องรักษาระบบและกระบวนการของพรรค 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73090 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/787662 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  21 

 

 
 
 
"เพื่อไทย" ต้ือ "ชัชชาติ" ให้ลงผู้ว่าฯกทม. ทวงบุญคุณเคยให้นั่ง รมต.ถึง2หน 
สยามรัฐออนไลน์  31 กรกฎาคม 2563 19:19 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาคกทม. พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมภาคกทม. กรณี
พรรคมีมติส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า การตัดสินใจส่งผู้สมัครในนามพรรคน้ันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของใครคนใดคนหน่ึง 
แต่เป็นมติร่วมกันของทางสมาชิกภาคฯ ประกอบด้วยส.ส. อดีต ส.ส. และผู้สมัคร ส.ส. อดีต ส.ก.และอดีต ส.ข. กว่า 
200 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานในพ้ืนที่กรุงเทพฯ มาอย่างต่อเน่ือง แม้จะถูกการรัฐประหาร และยึดอํานาจการบริหาร กทม. 
โดยไม่มีการเลือกต้ังท้องถิ่นมากว่า 6 ปี หัวหน้าพรรค ก็ได้แต่งต้ังให้มีคณะกรรมการสรรหาฯ โดยเชิญคุณหญิงสุดา
รัตน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจระบบการทํางานของ กทม.เป็นอย่างดีมาเป็นประธาน
ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม 
 นายวิชาญ กล่าวว่า สาเหตุที่เราเชิญนายชัชชาติกลับมาช่วยกันทํางานให้กับพรรคเพ่ือไทย ก็เพราะนาย
ชัชชาติ เป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่ง ที่เคยทํางานด้วยกันมา โดยพรรคได้ให้คุณชัชชาติมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ถึง 2 
ครั้ง ทั้งในส่วนรมช.คมนาคมและ รมว.คมนาคม ล่าสุด พรรคเพ่ือไทยยังได้เสนอช่ือให้เป็น 1 ใน 3 ของแคนดิเด
ทนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ่ือไทยอีกด้วย ก่อนการเลือกต้ังใหญ่ปี 62 ที่ผ่านมา ก็มีการพูดคุยกันตลอดว่า นายชัชชาติ 
น่าที่จะมาลงผู้ว่าฯกทม. ซึ่งสมาชิกภาคกทม. ทุกคนก็ไม่ได้ขัดข้อง และยินดีสนับสนุนเต็มที่ เน่ืองจากทุกคนมองว่าครั้ง
น้ีน่าจะเป็นโอกาสของพรรคเพ่ือไทย ที่จะได้รับการยอมรับจากคนกรุงเทพฯ ให้เข้ามาทํางานรับใช้พ่ีน้องชาวกรุงเทพฯ 
นายชัชชาติ ได้ประกาศตัวว่าจะขอลงสมัครเป็นผู้ว่าฯอิสระ ซึ่งสมาชิกพรรคเพ่ือไทยหลายคน ยังไม่ทราบถึงเหตุผล 
และพยายามพูดคุยเพ่ือให้มาลงสมัครในนามของพรรคเพ่ือไทย แต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบ 
 วันน้ีในฐานะประธานภาคกทม. ของพรรคเพื่อไทย ประกอบกับการที่หัวหน้าพรรค ได้เซ็นหนังสือแต่งต้ัง 
คณะทํางานในการสรรหาฯนักการเมืองท้องถิ่น กทม.แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ที่จะมาลงผู้ว่า กทม.ของทางพรรคด้วย ถือ
เป็นการแสดงเจตจํานงค์ของทางพรรคว่าได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือรับใช้คนกรุงเทพฯ จึงนับเป็นโอกาสดี
ที่เราจะถามความสมัครใจจากคุณชัชชาติว่า ยังสนใจท่ีจะร่วมงานกับทางพรรคเพื่อไทยอยู่เช่นเดิมหรือไม่ และไม่ว่า
คุณชัชชาติจะตัดสินใจอย่างไร เราเคารพการตัดสินใจของท่าน ซึ่งหากท่านไม่สนใจที่จะร่วมทํางานด้วยกัน ในส่วนของ
พรรคฯก็จะได้ดําเนินการคัดสรรบุคคลอ่ืน ที่สนใจจะร่วมทํางานกับทางพรรคเพ่ือไทยต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173593 
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'ตู่'ชี้ม็อบอาชีวะหลังฉากมโหฬาร แนะนศ.-ตร.ระวังความปลอดภัย 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. 
 
 
 
 
 
“จตุพร”ชี้ม็อบอาชีวะไม่ใช่แค่ตาเห็น หลังฉากมโหฬาร แนะนศ.ควรยกระดับขั้นสูงสุดร่วมมือ ตร.ต้ังจุดตรวจ
ระวังความปลอดภัย สกัดเผชิญหน้า จ้ีนายกฯรับข้อเรียกร้องแก้ รธน. แล้วยุบสภาจบสวยงาม 
  เมื่อ 31 ก.ค. นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ PEACETALK  ตอนหน่ึงว่า จากน้ีไปต้องติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน
สถานการณ์ที่เปราะบางทุกด้าน ปรากฏการณ์ของคนหนุ่มสาวที่บานสะพรั่งทุกแห่งหนนอกจากนี้ การปรากฏตัวของ
กลุ่มอาชีวะเพ่ือชาติ ไม่ได้มากเหมือนขบวนการนิสิต นักศึกษา แต่อย่ามองเท่าที่ตาเห็น เพราะปรากฏการณ์เช่นน้ี ไม่
ธรรมดา    
 "คนไม่ก่ีคนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเพียงปรากฏการณ์ แต่หลังฉากมโหฬาร ที่พูดไม่ใช่ความน่า
กลัว แต่ต้องการอธิบายว่า การต่อสู้แม้วางแผนไว้ดี ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทัดทานกับอํานาจที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี 
เพราะเราทําได้อย่างมากเต็มที่คือการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ใช่การต่อสู้ทางการทหาร การอยู่กลางแจ้งเป็นการต่อสู้ทาง
การเมือง เมื่อถูกปฏิบัติการทางการทหาร คนต่อสู้ทางการเมืองมือเปล่า ไม่มีทางต่อสู้กันได้" 
  นายจตุพร กล่าวอีกว่า ตนเข้าใจดีว่า วันน้ีเป็นวันของคนหนุ่มสาว และตนมองปรากฏการณ์อย่างเข้าใจ 
มีความปรารถนาดีไม่มีความคิดเป็นอย่างอ่ืน สิ่งที่ตนพูดน้ัน ต้องการเตือนให้ระวังในขั้นสูงสุด และดีที่สุดคือการร่วม
ทํางานกับตํารวจ เพราะสิ่งสําคัญคือการทํางานร่วมกันในเรื่องการต้ังจุดตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อยเป็นเกราะ
ป้องกัน และสถานการณ์จากน้ีไปจะพัฒนาข้ึน เกิดกระทบกันเมื่อไร ถึงขั้นต้องประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน หรือกฎอัยการ
ศึกได้ตลอดเวลา จึงหวังกันว่า ดอกไม้ที่บานในคราวน้ีจะจบลงด้วยความยิ่งใหญ่ แต่เรื่องน้ีจะจบลงได้ทุกอย่างอยู่ที่
ผู้นํารัฐบาลย่ืนมือมารับข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ย่ิงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา   
 นายจตุพร กล่าวว่า  ตนเสนอให้ย่ืนแก้ไข ม. 256 มาตราเดียวเพ่ือเปิดประตูให้แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้
เลือก ส.ส.ร. คืนอํานาจกลับสู่ประชาชน และข้อเรียกร้องของนักศึกษา ก็เป็นนโยบายของรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่มีท่าที
ชัดเจน หากย่ืนมือไปรับข้อเสนอแก้ รธน. แล้วประกาศไทม์ไลน์ชัดเจน จากนั้นยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชนทุกอย่าง
จบลงด้วยชัยชนะของทุกฝ่าย ส่วนการคุกคามประชาชนน้ัน ตนเห็นว่า ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะขาดความชอบธรรม 
ความจริงข้อเรียกร้องของนักศึกษาไม่เกินความพอดี เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้ แก้ รธน.ก็เป็นนโยบายรัฐบาล  อีก
อย่างกรรมาธิการเพ่ือศึกษาแก้ไข รธน.ควรยุติได้แล้ว เพราะทุกฝ่ายรู้ว่าปัญหาคืออะไร แล้วนําปัญหาไปให้ประชาชน
ตัดสิน    
   "หมายความว่า แก้ ม.256 ต้ัง ส.ส.ร. เหมือน รธน. 40 และ 50 แล้วประกาศขั้นตอนเลือก ส.ส.ร.ก่ีวัน 
ยกร่างก่ีวัน ฟังความคิดเห็นก่ีวัน ทําประชามติก่ีวัน ทุกอย่างวางไทม์ไลน์ชัดเจน แล้วยุบสภา ทางตันก็ไม่เกิดขึ้น เลือด
ก็ไม่นองท้องช้าง"นายจตุพร กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787584 
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กมธ.นศ.เล็งเชิญตร.-คนเดือนตุลา ให้ข้อมูล-ความคิดเห็น 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.31 น. 
 
 
 
 
 
 
“ภราดร” นั่งประธานกมธ.รับความเห็นนักศึกษา ขีดเส้นทํางานไม่เกิน45วัน ยันไร้เตะถ่วง-ซ้ือเวลา สัปดาห์หน้า
เชิญตํารวจ ชี้แจงปมดําเนินคดีกับผู้ที่มาชุมนุมทางการเมือง คิวต่อไป‘คนเดือนตุลา-พฤษภาทมิฬ’ คิกออฟ 
‘ศรีษะเกษ’ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ม็อบนัดแรก   
  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษก
คณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญตามญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎร รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา 
สภาผู้แทนราษฎร  แถลงภายหลังการประชุมกมธ. นัดแรกว่า ที่ประชุมมีมติให้นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.
อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน กมธ. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีษะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็น
เลขานุการ กมธ. และนายคณวัฒน์  จันทรลาวัณย์ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโฆษก กมธ. และมี
มตินัดประชุมทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. 
  นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า นอกจากน้ีที่ประชุม ยังได้หารือกรอบการทํางาน และแนวทางระยะการ
ดําเนินงาน โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่า เรื่องที่เร่งด่วน กระแสสังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ แม้จะได้รับกรอบการ
ทํางานจากสภาผู้แทนราษฎร เวลา 90 วัน แต่ กมธ. คาดว่าจะสามารถรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และสรุป
ประเด็นสําคัญต่างๆ โดยอาจจะใช้เวลา30-45 วัน เพ่ือเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้สั้นที่สุด ก่อนเสนอไปยังรัฐบาล
ต่อไป โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานความมั่นคง คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) มาให้ข้อมูลเรื่องการ
ดําเนินคดีต่างๆท่ีอยู่ในระหว่างการแสดงความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย 
  ด้านนายคณวัฒน์ กล่าวว่า แม้เบ้ืองต้นกมธ.ชุดน้ี จะเป็นสิ่งที่ติดลบในมุมมองของนิสิต นักศึกษา แต่เรา
จะพยายามรับฟังข้อเสนอ แต่กมธ.จะใช้วิธีการรับฟังความเห็น โดยมีจุดมุ่งหมายว่านิสิต นักศึกษา อยากเห็นประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางใด อย่างไรก็ตามนอกจากที่จะได้เชิญ สตช. มาให้ข้อมูลแล้ว จะมีการเชิญอดีตแกนนํา
นักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 , 6 ตุลา 2519 และพฤษภา 2535 มาให้ความคิดเห็นด้วย และกมธ.จะลงพ้ืนที่
ร่วมสังเกตการณ์การชุมนุม และรับฟังความเห็นนักศึกษาด้วย เริ่มที่ จ.ศรีษะเกษ ในสุดสัปดาห์นี้ โดยจะส่งนายสิริพงศ์ 
ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย  ในฐานะเลขานุการ กมธ.  ไปร่วมรับฟัง รวมถึงจะส่งตัวแทนกรรมาธิการฯ ไปร่วมลง
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆต่อไป ทุกพ้ืนที่ในลักษณะแบบดาวกระจายด้วย 
  “ยืนยันว่าไม่ได้มีการเตะถ่วงใดๆท้ังสิ้น หรือซื้อเวลา แต่เป็นความต้ังใจของ กมธ. ทุกคน อยากความ
ร่วมมือ เวลาเราลงพื้นที่รับฟังความเห็น กมธ. ทุกคนมีธง เห็นภาพสุดท้ายว่านิสิต นักศึกษาอยากให้เป็นอย่างไร แต่
เราตะมาพูดคุยกันถึงวิธีการ ทางออก ว่าจะทําอย่างไรให้ประเทศเดินหน้าต่อไป โดยไม่มีการนองเลือด ไม่มีการชนกัน
ในระหว่างกลุ่มบุคคล กลุ่มรุ่น และทําอย่างไรที่จะหาทางออกที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี” 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787539 
ข่าวที่เก่ียวข้อง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000078449 
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เคาะ!! กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญปี60 ชงแก้ ม.256 เปิดทางต้ัง “ส.ส.ร.”  ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.09  
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา  นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค  ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  สภา
ผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ต้องมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิและมีความเป็นเจ้าของมากข้ึน โดยมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไข 
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองและระบบกฎหมาย  จึงมีความเห็นว่าจะต้องแก้ไขใน มาตรา 256 ก่อนเนื่องจาก
หลักเกณฑ์ในมาตรานี้ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากลําบาก 
  นอกจากน้ีกรรมาธิการฯยังมีความเห็นตรงกันว่าหากเป็นไปได้จะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ และอาจจะต้องเสนอต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรืออะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณา และหากเป็นไปได้
ทางกรรมาธิการฯจะเพ่ิมเติมหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเข้าไปอีกหน่ึงหมวด 
  ด้าน นายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ สัดส่วนพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชน 
นิสิต นักศึกษาอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ดังน้ันการแก้ไข มาตรา 256 จะทําให้การแก้
รัฐธรรมนูญไม่ยุ่งยาก  และมีความเห็นว่าควรต้ัง ส.ส.ร.เหมือนปี 2534 เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ทําให้ออก
จากวิกฤต “พฤษภาทมิฬ”  ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯจึงขอให้กรรมาธิการทุกคนที่เป็นตัวแทนจากแต่ละพรรค ไป
พิจารณาประเด็นน้ี ซึ่งตนก็เสนอไปต้ังแต่ต้นแล้วว่าหากดําเนินการตามนี้จะได้ 2 อย่างคือ 1. ส.ส.ร. และ 2. มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นปัญหาต่างๆไปได้เลยควบคู่กัน ซึ่งขั้นตอนน้ีหากทุกพรรคการเมือง และ ส.ว.เห็นพ้องด้วย
ขั้นตอนน้ีก็จะเสร็จภายใน 5 เดือน ก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่มีการแก้ไขและจากน้ัน ส.ส.ร.ก็จะทําการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขอีก 390 วัน  
 “ในอนาคตจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เห็นชอบโดยประชาชน และร่างโดยประชาชนซึ่งระหว่าง
ดําเนินการตรงไหนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมก็แก้ไขไป”นายโภคิน ระบุ 
  เมื่อถามถึง โมเดลของส.ส.ร. จะเป็นแบบไหน นายโภคิน กล่าวว่า  ร่างที่กรรมาธิการฯเสนอไว้ให้เลือก
คนมาเป็นส.ส.ร. 200 คน ต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน ถ้าจังหวัดใหญ่ก็มีได้หลายคน ซึ่งไม่มีใครทราบว่าบุคคล
เหล่าน้ีจะเข้ามาแก้ไขอย่างไรและไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงอะไรได้เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเสรีและเป็น
ธรรม และหากรัฐสภาจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรก็สุดแล้วแต่. 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787537 
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นศ. อดข้าวไล่รบ. บุกสภา หนุน กมธ.รื้อทิ้ง ม.256 ต้ัง สสร. ตีกัน 250 ส.ว.ยุ่งแก้ รธน. 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 17:01 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวร่วมนวชีวิน ย่ืนกมธ.รธน. รื้อทิ้งม.256 เปิดทางเลือกต้ังสสร. ชงตีกัน 250ส.ว.คสช.ยุ่ง หว่ันวางกลไกสืบทอด
อํานาจอีก 
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่รัฐสภา แนวร่วมนวชีวิน นําโดย นายภูมิวัฒน์ แรงกสิวิทย์ นักศึกษาผู้ประท้วง
ด้วยการอดอาหาร เป็นตัวแทน เข้าย่ืนต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทาง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ โดยมี
กมธ.หลายคนร่วมรับหนังสือเพ่ือเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีการเลือกต้ัง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสสร. ที่ยึดโยงกับประชาชนทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น เพราะรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไม่ยึดโยง
กับประชาชน กระบวนการสรรหาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทําให้เน้ือหามุ่งแต่สืบทอดอํานาจของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านกลไกของส.ว. ทําลายพหุวัฒนธรรม ตลอดจนใช้การลงประชามติที่ใช้การ
ฟ้องร้องดําเนินคดีผู้รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ จึงเป็นมูลเหตุทําให้ไม่สามารถสร้างฉันทามติ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ
รัฐธรรมนูญได้ จนเป็นเง่ือนไขที่นําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคมอันยือเย้ือ ดังน้ัน แนวร่วมนวชีวิน จึง
ขอให้มีการเปิดทางให้มีการเลือกต้ัง ส.ส.ร. ที่ยึดโยงกับประชาชน โดยต้องไม่มีกลไกให้ส.ว.ชุดน้ี และคสช.เข้ามามีส่วน
แทรกแซงกระบวนการคัดเลือกสสร.ด้วย 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2288185 
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มติ กมธ.สภา เคาะแก้ มาตรา 256 เปิดทาง! แก้รัฐธรรมนูญ แล้ว 
31 ก.ค. 2563 -14:18 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 แถลงภายหลังการ
ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น 
 เพราะหากไม่แก้มาตราดังกล่าวก็จะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนอ่ืนได้ รวมไปถึงข้อเสนอจากทุก
ภาคส่วนที่เสนอขอแก้ไขก่อนหน้าน้ี และหากจะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับก็อาจจะนําไปสู่การต้ังสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือมายกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 ส่วนจะได้ ต้ัง ส .ส .ร .หรือไม่ ก็สุดแล้วแต่รัฐบาล  ทั้ ง น้ี หากสภาฯ  เห็นชอบตามรายงานของ
คณะกรรมาธิการฯ ก็จะส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะแก้ไขหรือไม่ หากรัฐบาลไม่แก้ เราก็ทํา
อะไรไม่ได้ เพราะหน้าที่ของเรามีแค่น้ี ยืนยันว่าทํางานตามหน้าที่ไม่ได้ใช้การเมืองนําเหตุผล 
 นายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาและทํารายงานสรุป
สภาฯ หลายเร่ือง ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพ่ิมเติมหมวดว่าด้วย
การมี ส.ส.ร.ก็จะคล้ายกับปี 34 ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 จนได้รัฐธรรมนูญปี 40 ฉบับประชาชน ทั้งน้ี หากแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ได้คาดว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 5 เดือน จะได้ ส.ส.ร. และใช้เวลาอีกประมาณปีครึ่งก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงนํามาใช้แทน
ฉบับปัจจุบัน 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ บัญญัติไว้ว่า ถ้าจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ ต้องมีผู้เสนอญัตติเป็นร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ผู้เสนอได้แก่คณะรัฐมนตรี หรือ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 100 
คน หรือส.ส.และส.ว.รวมกันไม่น้อยกว่า 150 คน หรือพลเมืองไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณา
ญัตติ ซึ่งจะกระทําเป็น 3 วาระ วาระแรก รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติรายมาตรา วาระที่ 3 ลงมติรับหรือไม่รับร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมที่ผ่านวาระ 2 การออกเสียงในวาระที่ 1 และ 2 ใช้เสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาเป็นเกณฑ์ แต่กรณีที่ป็
นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนที่เข้าช่ือกันได้แสดงความ
คิดเห็นด้วย โดยเมื่อพิจารณาวาระที่ 2 เสร็จ ให้รอไว้ 15 วัน เมื่อพ้นกําหนดน้ีแล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่ 3 
ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_4617314 
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มติ กมธ.ฯศึกษา รธน.เห็นพ้อง แก้มาตรา 256 เปิดทางแก้ไข รธน. แต่ยํ้าสุดท้ายขึ้นกับ รบ. 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 14:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติกมธ.ฯรธน.เห็นพ้องแก้ มาตรา 256 เปิดทางแก้ไขรธน.ให้ง่ายขึ้น 
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายพีรพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 แถลงภายหลัง
การประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น เพราะหากไม่แก้ในมาตราดังกล่าวก็จะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนอ่ืนได้ รวมทั้งข้อเสนอ
จากทุกภาคส่วนที่เสนอขอแก้ไขก่อนหน้าน้ีด้วย และหากจะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ก็อาจจะนําไปสู่การต้ังสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เพ่ือมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรืออะไรก็สุดแล้วแต่รัฐบาล 
 นายพีรพันธ์ุ กล่าวต่อว่า เมื่อสภาฯเห็นชอบตามรายงานของคณะกรรมาธิการฯก็จะมีการส่งต่อให้รัฐบาล
พิจารณา ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะแก้ไขหรือไม่ หากรัฐบาลไม่แก้เราก็ทําอะไรไม่ได้ เพราะหน้าที่ของเรามีแค่น้ี ยืนยันว่า
ทํางานตามหน้าที่ไม่ได้ใช้การเมืองนําเหตุผล 
 ด้านนายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯได้มีการศึกษาและทํา
รายงานสรุปสภาฯหลายเรื่อง ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพ่ิมเติมหมวดว่า
ด้วยการมีส.ส.ร.ก็จะคล้ายกับปี 34 ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนได้รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ทั้งน้ี 
หากแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ได้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน จะได้ส.ส.ร. และใช้เวลาอีกประมาณปีครึ่ง ก็จะ
ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงและใช้แทนฉบับปัจจุบัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2287862 
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ปลดล็อกแก้รัฐธรรมนูญ เสนอตั้ง ส.ส.ร. เปิดช่องม.256/รื้อทั้งฉบับ 
วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แรมโบ้’ลั่นไม่หนุนม็อบชนม็อบ 
 ด้าน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี นายสุทิน คลังแสง สส.
มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะใส่ร้ายนายกฯและรัฐบาลท่ีอยากให้มีม็อบชนม็อบ
เกิดขึ้นจนนําไปสู่การยึดอํานาจ โดยยืนยันว่า นายกฯไม่เคยคิดที่จะให้เกิดม็อบชนม็อบและส่วนตัวก็มั่นใจว่า ไม่มี
นายกฯหรือรัฐบาลใดต้องการทําเช่นนั้น เพราะทุกคนหวังดีต่อบ้านเมือง ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามนายกฯยัง
ระบุว่า ไม่อยากให้มีความเคล่ือนไหวของกลุ่มใด รวมถึงความเคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา พร้อมแสดงความเป็นห่วง
เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีคือบุคลากรของชาติในอนาคต แต่ก็เป็นสิทธิที่สามารถทําได้ตามระบอบประชาธิปไตย 
 
ซัด’สุทิน’โหนนศ.หวังล้มรัฐบาล 
 ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชีวะนายกฯก็บอกแล้วว่า ได้หารือกับกระทรวงที่เก่ียวข้องกับอาชีวะ
ศึกษา ขออย่าเคล่ือนไหวเวลาน้ี ไม่อยากให้กลับไปจุดเดิมและไม่อยากให้มาชนกันทะเลาะกันจนเกิดความวุ่นวาย 
นอกจากน้ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ยังสั่งให้ฝ่ายความมั่นคงและตํารวจ ดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ชุมนุมให้ทั่วทุกพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้มีการแทรกแซงหรือใช้อาวุธต่อกัน เป็นการแสดงให้เห็นว่านายกฯและรัฐบาล มีความ
จริงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง พยายามแก้ไขปัญหาและหาทางออกในทุกเรื่อง 
เช่น ข้อเสนอของนิสิต นักศึกษา ก็พยายามที่จะหาทางออกตามช่องทางของสภา หรือช่องทางต่างๆท่ีถูกต้อง แต่พรรค
ฝ่ายค้านก็ไม่เคยเห็นด้วยและแทนที่จะช่วยกันพูดเพ่ือไม่ให้มีความเคลื่อนไหวในช่วงกําลังฟ้ืนฟูจากวิกฤติโควิด ที่คนใน
ชาติต้องร่วมมือกัน แต่กลับออกมาพูดเพ่ือที่จะให้สถานการณ์เลวร้ายลง คิดแต่แง่ลบ การออกมาพูดลักษณะน้ี เพราะ
อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดในตัวนายกฯและรัฐบาล รวมท้ังอาศัยความเคล่ือนไหวของนิสิตนักศึกษาหวังผลล้มรัฐบาล
หรือไม่ 
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‘จุรินทร์’ยํ้าปชป.หนุนต้องแก้รธน. 
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ให้
สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปประชุมที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพ่ือผลักดันการเปิดด่านก่ิวผาวอก ชายแดนไทย-เมียนมา
เก่ียวเร่ืองข้อเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มนักศึกษาว่า พรรคปชป.เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเห็น
ว่าคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรควรเร่งสรุปประเด็นให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
หลังการศึกษาและรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายมาระยะหน่ึงแล้ว และรายงานให้สภาได้รับทราบว่า มีประเด็นใดบ้าง 
เพ่ือนําไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นรูปธรรม พรรคปชป.มีความชัดเจนมาแต่ต้นว่า อย่างน้อยที่สุดควรแก้ มาตรา256 
เพ่ือเป็นการสะเดาะกุญแจให้สามารถเปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยย่ิงขึ้นได้ เพราะถ้าไม่แก้ก็เป็นการยากที่จะ
นําไปสู่การแก้ไขมาตราอื่นๆ เพราะ มาตรา256 เป็นมาตราที่ระบุให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากต้องใช้เสียงเกินกว่า
ก่ึงหน่ึงของ 2สภารวมกันแล้ว ยังจะต้องมีเสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ20และต้องมีเสีย สว.รวมกันอีกไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสาม 
 
มาตรา256คือกุญแจดอกสําคัญ 
 ‘อีกทั้งการแก้บางประเด็นยังจะต้องนําไปสู่การทําประชามติด้วย ประกอบกับก่อนนําขึ้นทูลเกล้าฯยัง
กําหนดให้มีกระบวนการท้วงติงได้อีก การแก้จึงเหมือนถูกล็อคไว้ด้วยกุญแจดอกยักษ์ที่กําหนดไว้ในมาตราน้ี การแก้
มาตรา256 จึงเป็นเรื่องจําเป็นและเปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยย่ิงขึ้นได้ โดยไม่ต้องฉีกรับธรรมนูญ ส่วน
ประเด็นอ่ืนๆพรรคปชป.มีจุดยืนชัดเจนว่า ประเด็นใดก็ตามที่นําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยย่ิงขึ้น พรรคก็พร้อม
สนับสนุน’นายจุรินทร์ กล่าว 
 
กมธ.สภาฯชงแก้รธน.มาตรา256 
 ที่รัฐสภา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯร่วมแถลงหลัง
การประชุม ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560 เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิและมีความ
เป็นเจ้าของมากข้ึน โดยมีหลายเร่ืองที่จะต้องแก้ไขเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองและระบบกฎหมาย จึงมีความเห็นว่า
จะต้องแก้ไข มาตรา256 ก่อนเน่ืองจากหลักเกณฑ์ในมาตรานี้ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากลําบาก นอกจากน้ี กมธ.ฯ
ยังมีความเห็นตรงกันว่าหากเป็นไปได้จะต้องยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและอาจต้องต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) หรืออะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาและหากเป็นไปได้ทางกมธ.ฯจะเพ่ิมเติมหมวดแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
เข้าไปอีกหน่ึงหมวดวันน้ีได้ตอบข้อเรียกร้องของน้องๆนักศึกษาไปแล้ว เพราะคณะกรรมาธิการไม่เคยน่ิงนอนใจนํา
ข้อเสนอต่างๆมาพิจารณาประกอบและเรื่องมาตรา256 ก็เป็นส่วนหน่ึงอยู่แล้วซึ่งก็ยืนยันว่าทําให้ทุกเรื่องและทําตาม
ความเห็นของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาแต่รวมถึงประชาชนทั่วไปและองค์กรอ่ืนๆด้วย 
 
‘โภคิน’ยํ้าต้ังส.ส.ร.ยกร่างใหม่ 
 ด้าน นายโภคิล พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯสัดส่วนพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ขณะนี้
ประชาชน นิสิต นักศึกษาอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ดังน้ันการแก้ไขมาตรา256 จะทําให้การแก้
รัฐธรรมนูญไม่ยุ่งยากและมีความเห็นว่าควรต้ัง ส.ส.ร.เหมือนปี2534 เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี2540 ทําให้ออกจาก 
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วิกฤตพฤษภาทมิฬ ซึ่ง กมธ.ฯจึงขอให้กรรมาธิการทุกคนท่ีเป็นตัวแทนจากแต่ละพรรค ไปพิจารณาประเด็นน้ี ซึ่งตน
เสนอไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า หากดําเนินการตามน้ีจะได้ 2อย่างคือ 1.ส.ส.ร.และ2 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นปัญหาต่างๆ
ไปควบคู่กัน ซึ่งหากทุกพรรคการเมืองและสว.เห็นพ้องด้วยขั้นตอนน้ีจะเสร็จภายใน 5เดือน ก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่
แก้ไข จากน้ัน ส.ส.ร.ก็จะยกร่างฉบับแก้ไขอีก 390วัน 
 
 ในอนาคตจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เห็นชอบโดยประชาชนและร่างโดยประชาชนซึ่งระหว่างดําเนินการ
ตรงไหนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมก็แก้ไขไป 
 
แย้มส.ส.ร.มี200คนมาจากทุกจว. 
 เมื่อถามถึง โมเดลของส.ส.ร.จะเป็นแบบไหน นายโภคิน กล่าวว่า ร่างที่กมธ.ฯเสนอไว้ให้เลือกคนมาเป็น
ส.ส.ร.200คน ต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ1คน ถ้าจังหวัดใหญ่ก็มีได้หลายคน ซึ่งไม่มีใครทราบว่าบุคคลเหล่าน้ีจะเข้ามา
แก้ไขอย่างไรและไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้ เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม หากรัฐสภาจะมี
การแก้ไขปรับปรุงอะไร ก็สุดแล้วแต่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/508895 
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มติ กมธ. เคาะแก้ ม.256 เปิดทางต้ัง ส.ส.ร. ยกร่าง รธน. ใหม่ 
วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 18:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค"เผยมติกมธ.แก้ไขรธน.เสนอแก้ม.256เปิดทางต้ังส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภา
ผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ต้องมี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิและมีความเป็นเจ้าของมากขึ้น โดยมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไข 
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองและระบบกฎหมาย จึงมีความเห็นว่าจะต้องแก้ไขใน มาตรา 256 ก่อนเนื่องจาก
หลักเกณฑ์ในมาตรานี้ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากลําบาก 
 นอกจากน้ีกรรมาธิการฯยังมีความเห็นตรงกันว่าหากเป็นไปได้จะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้ง
ฉบับ และอาจจะต้องเสนอต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรืออะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณา และหากเป็นไปได้
ทางกรรมาธิการฯจะเพ่ิมเติมหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเข้าไปอีกหน่ึงหมวด 
 ด้านนายโภคิล พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ สัดส่วนพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ขณะน้ีประชาชน 
นิสิต นักศึกษาอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ดังน้ันการแก้ไข มาตรา 256 จะทําให้การแก้
รัฐธรรมนูญไม่ยุ่งยาก และมีความเห็นว่าควรต้ัง ส.ส.ร.เหมือนปี 2534 เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ทําให้ออก
จากวิกฤตพฤษภาทมิฬ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯจึงขอให้กรรมาธิการทุกคนที่เป็นตัวแทนจากแต่ละพรรค ไปพิจารณา
ประเด็นน้ี ซึ่งตนก็เสนอไปต้ังแต่ต้นแล้วว่าหากดําเนินการตามน้ีจะได้ 2 อย่างคือ 1. ส.ส.ร. และ2 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประเด็นปัญหาต่างๆไปได้เลยควบคู่กัน ซึ่งขั้นตอนน้ีหากทุกพรรคการเมืองและส.ว.เห็นพ้องด้วยขั้นตอนน้ีก็จะเสร็จ
ภายใน 5 เดือน ก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่มีการแก้ไขและจากน้ัน ส.ส.ร.ก็จะทําการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขอีก 
390 วัน ในอนาคตจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เห็นชอบโดยประชาชน และร่างโดยประชาชนซึ่งระหว่างดําเนินการ
ตรงไหนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมก็แก้ไขไป 
 เมื่อถามว่า โมเดลของส.ส.ร. จะเป็นแบบไหน นายโภคิน กล่าวถึง ส.ส.ร.ปี 2534 โดยให้ทุกคนท่ีสนใจใน
แต่ละจังหวัดมาสมัครและทําการคัดเลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ10 คนและให้รัฐสภาเลือกเหลือ1 คน รวมกับ
นักวิชาการที่รัฐสภาจะเลือกมาอีกส่วนหน่ึงรวมเป็น 99 คน แต่ร่างที่กรรมาธิการฯเสนอไว้ให้เลือกคนมาเป็นส.ส.ร.200 
คน ต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ1 คน ถ้าจังหวัดใหญ่ก็มีได้หลายคน ซึ่งไม่มีใครทราบว่าบุคคลเหล่าน้ีจะเข้ามาแก้ไข
อย่างไรและไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงอะไรได้เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม และหากรัฐสภา
จะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรก็สุดแล้วแต่ 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629691 
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"ภราดร"นั่ง ปธ.กมธ.รับฟังความเห็น นศ.เชิญฝ่ายความม่ันคง-สตช.ชี้แจงสัปดาห์หน้า 
เผยแพร่: 31 ก.ค. 2563 16:14     
 
  
 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีมติให้
นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 
ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นเลขานุการ
คณะกรรมาธิการฯ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย และนายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ อดีต
ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการฯ 
  นายกรวีร์ กล่าวว่า การทํางานของคณะกรรมาธิการฯ จะใช้เวลา 30-45 วัน ในการรับฟังความคิดเห็น
ของนักศึกษา และสรุปประเด็นสําคัญต่างๆ ก่อนส่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญ
หน่วยงานความม่ันคง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มาช้ีแจงเก่ียวกับการใช้อํานาจรัฐติดตามข่มขู่คนที่มีความเห็นต่าง 
และการดําเนินคดีกับนักเรียน นักศึกษา 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000078385 
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กมธ. ชงแก้ "ม.256" เปิดทางโล่งรื้อใหญ่ "รธน." หรือต้ัง สสร. มายกร่างใหม่ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 10:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 ท่ามกลางการจัดชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาของสถาบันต่างๆในรูปแบบแฟลชม็อบ กระจายตัวทั่ว
ประเทศ เรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ก็มีความคืบหน้าการทํางานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร ได้ข้อสรุปในประเด็น
สําคัญเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 โดยเมื่อวันที่ 31 ก.ค. นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธาน กมธ.ชุดดังกล่าว ให้สัมภาษณ์ว่า ในการ
ประชุม กมธ.ล่าสุด มีมติเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้การแก้ไข
รัฐธรรมนูญง่ายขึ้น หากไม่แก้ในมาตรานี้จะไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนอ่ืนได้ รวมท้ังข้อเสนอจากทุกภาคส่วน
ที่เสนอขอแก้ไขก่อนหน้านี้ด้วย และหากจะต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ก็อาจจะนําไปสู่การต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
(ส.ส.ร.) เพ่ือมาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยขณะน้ีการทํางานของ กมธ.คืบหน้าแล้ว 90% และได้นําข้อเรียกร้องของกลุ่ม
นิสิต นักศึกษา และประชาชน มาประกอบการพิจารณาด้วย คาดว่าจะเสนอรายงานผลการศึกษาต่อสภาผูฎ่แทนราษําร
ได้ในวันที่ 19 กันยายน จากนั้นจะส่งต่อให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่แก้ก็ทํา
อะไรไม่ได้ เพราะกมธ.หน้าที่เพียงแค่น้ี 
 ด้านนายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษากมธ. กล่าวว่า หากแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพ่ิมเติมหมวดว่า
ด้วยการมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)ก็จะคล้ายกับปี 2534 ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนได้รัฐธรรมนูญ 2540 
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ถ้าแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 คาดว่าใช้เวลาประมาณ 5 เดือนก็จะได้ส.ส.ร. และใช้เวลา
อีกประมาณปีครึ่งจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงมาแทนฉบับปัจจุบัน 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2288767 
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"ปิยบุตร"เสนอแก้รัฐธรรมนูณ 3กรณี 
31 กรกฎาคม 2563 - 21:40 น. 
 
 
 
 วันที่ 31 ก.ค.2563 -ในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ แนวทางการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ในฐานะ
กรรมาธิการ กล่าวตอนหน่ึงว่า สําหรับสถานการณ์การชุมนุมของนักศึกษาตอนน้ี มีเรื่องข้อเสนอท่ีเก่ียวข้องกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเอกภาพ เพราะมีทั้งอยากให้ร่างใหม่ทั้งฉบับ อยากให้ยกเลิก ส.ว. อยากให้ยกเลิก
องค์กรอิสระ เป็นต้น 
 ในฐานะที่เราเป็นสถาบันทางการเมืองหน่ึงต้องช่วยกัน ใครทําอะไรได้ต้องช่วยกัน อย่าปล่อยให้การ
ชุมนุมน้ีไปสู่จุดที่เราไม่อาจคาดหมายได้ ตนคิดว่า 2 เดือนก่อนปิดสมัยประชุม ยังมีโอกาส รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ตาม
มาตรา 256 ที่บอกว่าแก้ยาก ก็อยู่ที่ทุกฝ่ายจะแก้หรือไม่ 
 “สําหรับผม มีข้อเสนอแก้ 3 กรณี คือ 1. แก้วิธีการแก้ มาตรา 256 พร้อมเพ่ิมบทบัญญัตให้มีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 2.ระหว่างกระบวนการในข้อหน่ึงที่ใช้
เวลานาน ก็ให้แก้ไขบางมาตราที่สามารถทําให้ประเทศกลับสู่สภาวะปกติได้ น่ันคือ มาตรา 279 ที่รับรองประกาศ
คําสั่ง คสช. ต้องเปิดทางให้คนโต้แย้งได้ เพราะถ้าไม่อย่างน้ันก็จะเหมือนกับว่าเรามีมาตราสุดท้ายน้ีที่ยกเว้น ทั้ง 278 
ก่อนหน้าทั้งหมดเมื่อเจอกับประกาศ คําสั่ง คสช. และ 3. ยกเลิก ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269-272 และไปใช้
ช่องทางการได้มาซึ่ง ส.ว.ตามระบบปกติ” นายปิยบุตร กล่าว 
 นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า รัฐธรรมนูญต้องแก้ยาก แต่รัฐธรรมนูญน้ันต้องผ่านฉันทามติร่วมกันของสังคม
มาแล้ว แต่สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญ 2560 มาจากการยึดอํานาจของ คสช. แล้วเขียนรัฐธรรมนูญกันเอง เพ่ือ
สกัดก้ันอีกฝ่ายไม่ให้แก้ อย่างน้ีเอาไปเทียบไม่ได้เลยกับรัฐธรรมนูญสากล ผิดฝาผิดตัวมาก เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 น่ี
เป็นรัฐธรรมนูญที่ผู้ชนะเป็นคนร่าง ประสบการณ์จากหลากหลายประเทศบอกไว้ว่า หากรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นฉันทา
มติร่วมกันแต่กลับกําหนดให้แก้ไขยาก ในท้ายที่สุดจะนําไปสู่วิกฤตรัฐธรรมนูญ อาจจบด้วยความขัดแย้งรุนแรง หรือ
ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งด้วยวิธีการนอกระบบ 
 ด้าน นายชํานาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ในฐานะ กมธ. กล่าวว่า การแก้
รัฐธรรมนูญยากหรือง่าย ต้องพิจารณาว่า รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน เป็นฉันทามติจากประชาชนต้องแก้ไขยาก 
ส่วนที่มาจากการรัฐประหารหรืออํานาจที่ไม่ชอบธรรมต้องทําให้ง่าย อย่างเช่นรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2560 น้ี ต้องแก้ไข
ให้ง่าย ดังน้ัน ต้องไปแก้เรื่องมาตรา 256 เรื่องวิธีการแก้ไขก่อนเป็นลําดับแรก เพ่ือเปิดทางไปสู่การแก้ไขเรื่องอ่ืนๆ 
"ในความเห็นผม แก้ทีละมาตราไม่ได้ เพราะทุกเรื่องเก่ียวโยงพันกันหมด ดูมาตราใดมาตราหน่ึงไม่ได้เพราะจะกระทบ
กับมาตราอ่ืน ดังน้ัน ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ"นายชํานาญ กล่าว 
 
 อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/438817?utm_source=homepage&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A
7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 
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"จตุพร" เตือนสถานการณ์เปราะบาง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้เสมอ 
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:33 
 
 
 
 
 
 
"จตุพร" เตือนสถานการณ์เปราะบาง บอกอย่ากระพริบตา เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นได้เสมอ เผย นศ.ควร
ยกระดับขั้นสูงสุด แนะร่วมมือ ตร.ต้ังจุดตรวจระวังความปลอดภัย สกัดเผชิญหน้า จ้ีนายกฯรับข้อเรียกร้อง เหตุ
แก้ รธน.เป็นนโยบาย รบ.จะทําอยู่แล้ว 
  31 ก.ค. 2563 นายจตุพร พรหมพันธ์ุ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
เฟซบุ๊คไลฟ์ PEACETALK โดยเตือนให้จับตาสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด อย่าได้กระพริบตา หมายถึงท่ามกลาง
สถานการณ์บ้านเมืองที่เปราะบาง เหตุการณ์ใดๆย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 
 นายจตุพร กล่าวถึง ศาลอุทธรณ์รับฟ้องคดีชุมนุมที่พัทยา ปี 2552 ว่า เมื่อศาลวินิจฉัยไม่เป็นการฟ้องซ้ํา
กับคดีที่ กทม. ดังน้ันต้องย่ืนฎีกาใหม่ว่าเป็นการฟ้องซ้ําหรือไม่ อีกทั้งต้องประกันตัวกันใหม่อีกรอบ 
 ส่วนวันน้ี (31 ก.ค.) แกนนําที่ถูกคุมขังที่เรือนจํา กทม.มาขึ้นศาลอาญา แต่ละคนมีสุขภาพแตกต่างกันไป 
โดยเฉพาะนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ และหมอเหวง โตจิราการ มีสุขภาพไม่ค่อยดี นอกจากน้ียังมีพ่ีน้องอยู่อีกหลาย
เรือนจําทั้งตราด พัทยา และมุกดาหาร ซึ่งล้วนเป็นโชคชะตา 
 ส่วนตนวิจารณ์การต่อสู้ของขบวนการคนหนุ่มสาว นิสิต นักศึกษาแล้วถูกต่อว่า กล่าวหาทําให้ตัวเองรอด
น้ัน นายจตุพร กล่าวว่า เป็นเร่ืองเล็ก สิ่งที่ไปขึ้นศาลย่อมเป็นข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่แล้ว และสิ่งเป็นชะตากรรมท่ีเลือก
แล้ว อีกทั้งตนยืนยันเสมอว่า ยังต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตย หรือสิ่งดีงามเพ่ือชาติบ้านเมือง รวมทั้งมีจุดยืนเคร่งครัดว่า การ
ชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองไม่ควรมีใครมาตายสักคนเดียว  
 นายจตุพร กล่าวว่า จากนี้ไปในทางการเมืองอย่ากระพริบตาต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อะไรก็เกิดขึ้นได้ใน
สถานการณ์ที่เปราะบางทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฎการณ์ของคนหนุ่มสาวที่บานสะพรั่งทุกแห่ง
หน 
 นอกจากน้ี การปรากฎตัวของกลุ่มอาชีวะเพ่ือชาติ ไม่ได้มากเหมือนขบวนการนิสิต นักศึกษา แต่อย่ามอง
เท่าที่ตาเห็น เพราะปรากฎการณ์เช่นน้ี ไม่ธรรมดา ดังน้ัน ถัดจากน้ีไปเกิดเหตุการณ์ใดๆได้ตลอดเวลา และการ
หลีกเลี่ยงเพ่ือเผชิญหน้าจึงเป็นสิ่งถูกต้อง  
 "อย่าดูแค่ภาพคนไม่ก่ีคนที่อนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเพียงปรากฎการณ์ แต่หลังฉากมโหฬาร ที่พูด
ไม่ใช่ความน่ากลัว แต่ต้องการอธิบายว่า การต่อสู้แม้วางแผนไว้ดี ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทัดทานกับอํานาจที่ได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดี เพราะเราทําได้อย่างมากเต็มที่คือการต่อสู้ทางการเมือง ไม่ใช่การต่อสู้ทางการทหาร การอยู่กลางแจ้ง
เป็นการต่อสู้ทางการเมือง เมื่อถูกปฎิบัติการทางการทหาร คนต่อสู้ทางการเมืองมือเปล่า ไม่มีทางต่อสู้กันได้" 
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 ตนเข้าใจดีว่า วันน้ีเป็นวันของคนหนุ่มสาว และตนมองปรากฎการณ์อย่างเข้าใจ มีความปรารถนาดีไม่มี
ความคิดเป็นอย่างอ่ืน สิ่งที่ตนพูดน้ัน ต้องการเตือนให้ระวังในขั้นสูงสุด และดีที่สุดคือการร่วมทํางานกับตํารวจ เพราะ
สิ่งสําคัญคือการทํางานร่วมกันในเรื่องการต้ังจุดตรวจตราความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานร่วมกับตํารวจ
ยังมีความจําเป็น อย่างน้อยเป็นเกราะป้องกัน และสถานการณ์จากน้ีไปจะพัฒนาขึ้น เกิดกระทบกันเมื่อไร ถึงขั้นต้อง
ประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน หรือกฎอัยการศึกได้ตลอดเวลา  
 "จึงหวังกันว่า ดอกไม้ที่บานในคราวนี้จะจบลงด้วยความย่ิงใหญ่ แต่เรื่องน้ีจะจบลงได้ทุกอย่างอยู่ที่ผู้นํา
รัฐบาลย่ืนมือมารับข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ย่ิงการแก้ไข รธน. เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา" 
 นายจตุพร กล่าวว่า ตนเคยคัดค้านหารต้ังกรรมาธิการศึกษาแก้ไข รธน.มาแต่ต้น ตนเสนอให้ย่ืนแก้ไข ม. 
256 มาตราเดียวเพ่ือเปิดประตูให้แก้ไข รธน.โดยให้เลือก สสร. คืนอํานาจกลับสู่ประชาชน และข้อเรียกร้องของ
นักศึกษา ก็เป็นนโยบายของรัฐบาล แต่รัฐบาลไม่มีท่าทีชัดเจน หากย่ืนมือไปรับข้อเสนอแก้ รธน. แล้วประกาศไทม์ไลน์
ชัดเจน จากน้ันยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชนทุกอย่างจบลงด้วยชัยชนะของทุกฝ่าย 
 ส่วนการคุกคามประชาชนน้ัน ตนเห็นว่า ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะขาดความชอบธรรม ความจริงข้อเรียกร้อง
ของนักศึกษาไม่เกินความพอดี เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทําได้ แก้ รธน.ก็เป็นนโยบายรัฐบาล  อีกอย่างกรรมาธิการเพ่ือ
ศึกษาแก้ไข รธน.ควรยุติได้แล้ว เพราะทุกฝ่ายรู้ว่าปัญหาคืออะไร แล้วนําปัญหาไปให้ประชาชนตัดสิน   
 "หมายความว่า แก้ ม.256 ต้ัง สสร. เหมือน รธน. 40 และ 50 แล้วประกาศขั้นตอนเลือก สสร.ก่ีวัน ยก
ร่างก่ีวัน ฟังความคิดเห็นก่ีวัน ทําประชามติก่ีวัน ทุกอย่างวางไทม์ไลน์ชัดเจน แล้วยุบสภา ทางตันก็ไม่เกิดขึ้น เลือดก็ไม่
นองท้องช้าง" 
 นายจตุพร ยํ้าว่า นักศึกษาได้ขอในสิ่งที่รัฐบาลจะทําอยู่แล้วคือแก้ รธน. อีกทั้ง ส.ว.ยังแสดงเจตนาไม่
ต้องการเลือกนายกรัฐมนตรี ดังน้ัน ถ้าไม่มี ส.ว.โหวตให้แล้ว ก็ควรคืนอํานาจกลับสู่ประชาชน ซึ่งจะเกิดความรู้สึกว่า 
เป็นเจ้าของ และเรื่องน้ีควรจบลงด้วยความสุขทุกฝ่าย และข้อเรียกร้องก็ยุติ  
 ส่วนรัฐมนตรีเศรษฐกิจคนใหม่น้ัน ตนยังไม่รู้ว่าจะนําประเทศรอดหรือไม่ เพราะยังไม่เห็นฝีมือบริหาร 
ประเทศ เห็นแต่การบริหารธนาคาร แต่การบริหารประเทศไม่เหมือนบริหารธนาคาร และที่ผ่านมามีนายแบงก์หลาย
คนมาเป็นรัฐมนตรี แต่แล้วก็หาความสําเร็จได้ยาก 
 นายจตุพร กล่าวถึงคดีบอส กระทิงแดง ว่า คนก่อเหตุควรออกมารับสภาพได้แล้ว เพราะข้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งคนไทยพร้อมให้อภัย เช่นกรณีการขับรถชนคนเสียชีวิตของเสี่ยแบนซ์ และลูกของโหน่ง ชะชะช่า 
เป็นต้น  
 "คนไทยแก่นแท้คือรักความยุติธรรม ดังน้ันเรื่องน้ีควรจบได้ โดยยอมรับความผิดเสีย หากหนีต้องหนี
ตลอดชีวิต กลับมาบ้านจะอยู่ที่ไหน อยู่ในบ้านหรือ และจะไปที่แห่งใด สายตาประชาชนจ้องจับไปทุกแห่งหนเต็มไป
หมด รับไม่ไหวหรอก ออกมารับสภาพแล้วจบเรื่องดีกว่า ผมพูดเช่นน้ีไม่ได้รู้จักตระกูลอยู่วิทยานะ" 
 
 อ้างอิง : 
https://www.komchadluek.net/news/politic/438811?utm_source=homepage&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=section_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A
7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89 
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เสียงเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ ทิศทางโอกาสความเป็นไปได้ 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 12:05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสียงเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญ ทิศทางโอกาสความเป็นไปได้ 
หมายเหตุ ความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และนักวิชาการ ถึงแนวทางและวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่ง
เป็นข้อเรียกร้องพรรคการเมืองและกลุ่มผู้ชุมนุมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในขณะน้ี 
 
คํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ตามท่ีหลายฝ่ายเรียกร้อง รวมทั้งข้อเสนอล่าสุดของ นายพิธา ลิ้มเจริญ
รัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือและหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ที่เสนอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา 269-272 และมาตรา 279 
สามารถเสนอได้ แต่ต้องถามกลับว่าข้อเสนอของพรรค ก.ก.เป็นมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ 
 ประเด็นที่สําคัญ ต้องเข้าใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ ต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันโดย
เสียงของ 3 ฝ่าย คือ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ว.อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามหมวด 15 เรื่องการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 255 มาตรา 256 กําหนดขั้นตอนไว้ 9 ขั้นตอน ที่สําคัญการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ในวาระที่ 1 และ 3 จะต้องมีเสียงของ ส.ว.ให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 คน การท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดวิธีการแก้ไขไว้เช่นน้ี เข้าใจว่าเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้หาฉันทามติร่วมกัน ก่อนที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 อย่างไรก็ตาม หากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในบททั่วไป หมวดพระมหากษัตริย์ หมวดวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
หมวดเร่ืองคุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หมวดของอํานาจศาลและองค์กรอิสระ รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่า
จะต้องทําประชามติด้วย รวมท้ังต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 
 เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมเคยเสนอไว้ต้ังแต่ช่วงแรกๆ แล้วว่า ควรต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม
ของรัฐสภา เพ่ือให้มีตัวแทนของ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน และ ส.ว.ได้มาพูดคุยและศึกษาถึงเน้ือหาท่ีจะแก้ไข
รัฐธรรมนูญว่า จะแก้ไขในประเด็นใดบ้าง เพ่ือเห็นชอบร่วมกันก่อน แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ต้ังคณะ กมธ.วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ขึ้นมาแล้ว 
เพ่ือหาแนวทางและข้อสรุปว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในเร่ืองใดบ้าง ก่อนจะนําเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา แต่
ส่วนตัวเห็นว่าควรจะต้องนําร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล 
ฝ่ายค้าน และฝ่ายวุฒิสภา เพ่ือพูดคุยและทําความเข้าใจกันก่อน 
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 เมื่อมีการนําร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภา แน่นอนบางฝ่ายที่อยากแก้ไข ไม่อยากให้
มี ส.ว.รวมตัดอํานาจของ ส.ว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออก ก็ต้องอภิปรายในประเด็นน้ี ถ้าไม่ทําความเข้าใจกัน 
ส.ว.บางคนอาจไม่เข้าใจ จะทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าต่อไปยาก เพราะสุดท้ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมี
เสียงของ ส.ว.ให้ความเห็นชอบด้วย 
 โดยส่วนตัวรวมทั้ง ส.ว.ส่วนใหญ่ ไม่มีใครยึดติดและหวงแหนว่าจะต้องมีอํานาจ มีตําแหน่งอยู่ตลอดเวลา 
เพราะเข้าใจดีกว่าทุกประเทศท่ัวโลกต้องมีการปรับเปลี่ยนและต้องฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่  
หลังเจอกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 กฎและกติกาที่ไม่สอด คล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็จําเป็นที่
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
 สําหรับข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่เสนอให้แก้ไขในหมวดการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ใน
มาตรา 256 ซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญเพ่ือปลดล็อก แก้ไขหลักเกณฑ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความง่ายขึ้น ประเด็นน้ีฟัง
ดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ต้องมาพูดคุยในทางปฏิบัติว่าจะกําหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไร จะกําหนดให้มี
การต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แก้เน้ือหาในส่วนใดบ้าง จะเกิดได้ก็ต้อง
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่กําหนดไว้ก่อน 
 ส่วนตัวและ ส.ว.ทุกคนไม่ได้ขัดข้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่อยากให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทําให้
ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ทําให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง และไม่อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทําให้เกิดความ
ขัดแย้งเหมือนในอดีต 
 เพราะฉะน้ันการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเน้ือหาและประเด็นใดบ้างน้ัน จะต้องพูดคุยให้ทุกฝ่ายเข้าใจและ
เห็นชอบร่วมกันเสียก่อน โดยเฉพาะเสียงของ ส.ว.ถือเป็นหน่ึงในสามฝ่ายที่ร่วมถือกุญแจในการปลดล็อกร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
ยอดพล เทพสิทธา คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร 
 ข้อเรียกร้องของนิสิต นักศึกษา เป็นการแก้ไขเรื่องหลักการของรัฐธรรมนูญก่อน เพ่ือให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยมากข้ึน โดยตัวหลักการน้ันคือ การท่ีในระยะ 5 ปีน้ี ส.ว.มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ 
ขณะท่ี ส.ว.มาจากการสรรหาโดย คสช.แต่งต้ัง ไปเกี่ยวอะไรกับการโหวตเลือกนายกฯ ที่ควรจะมาจากการเลือกต้ัง 
นักศึกษามองประเด็นน้ีว่า หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญของรัฐธรรมนูญที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย 
 ระยะเวลาที่คาบเกี่ยวไว้ถึง 5 ปี กล่าวคือ 5 ปีแรกหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 จะให้ 
ส.ว.เลือกนายกฯด้วย หมายความว่า ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ลงต่อจนครบวาระ 4 ปี จะสามารถเป็นนายกฯได้ถึง 2 วาระ 
รวม 8 ปี เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีวางกลไกให้ ส.ว.มีส่วนร่วมได้ถึง 5 ปี ฉะน้ันเราจะเจอ พล.อ.ประยุทธ์อีก  
1 วาระ น่ีคือกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง 
 หากจะคลายล็อกได้ต้องแก้ที่มาตราที่กําหนดให้ ส.ว.มีสิทธิโหวตนายกฯ ซึ่งก็คือบทเฉพาะกาล มาตรา 
272 ส่วนมาตรา 256 เป็นมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากไม่แก้ไขที่จุดน้ีจะไปต่อไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ
ฉบับน้ีถูกออกแบบให้แก้ไขได้ยาก ด้วยกลไกที่จะต้องผ่าน ส.ว. ถามว่าหากจะแก้จะไปขอเสียงจาก ส.ว. 1 ใน 3 หรือ
ประมาณ 84 เสียงมาจากไหน ดังน้ันจึงเห็นด้วยกับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่าต้อง
แก้ที่วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน แล้วจึงลงไปถึงการแก้หลักการของรัฐธรรมนูญ คือการปลดล็อกมาตรา 272 
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 อย่างไรก็ดี ถ้าจะแก้ไขในระยะเร่งด่วนควรแก้ไขเป็นครั้งคราวไป เหมือนรัฐธรรมนูญ ปี 2534 ที่มีการ
แก้ไขหลายคร้ังในหลายประเด็น เช่น การจัดต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการเมือง ซึ่งหากปลดล็อกวิธีแก้ไขให้แก้
ไม่ยากได้แล้ว ทุกอย่างจะง่ายขึ้น ส่วนจะแก้ไขอย่างไร กลไกมาตรา 256 ขอให้แก้ผ่านระบบรัฐสภา ปัญหาคือไม่มี
วิธีการแก้อ่ืน เพราะรัฐธรรมนูญฉบับน้ีล็อกไว้แล้วว่าต้องแก้ไขได้ยาก 
 อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่า ส.ว.บางส่วนเร่ิมออกมารับหลักการมากข้ึน แต่เราไม่รู้กลไก
ข้างในของ ส.ว. เพราะไม่เคยดูการประชุมของ ส.ว. จึงไม่ทราบว่ามีแนวทางอย่างไร ต้องดูกันต่อไป 
 มีอีกทฤษฎีที่ผมคิด แต่ไม่ได้ถูกรับรองโดยกฎหมาย คือการมี ส.ส.+ ส.ว.ลงมติ โดยอาจะให้ใช้เสียงที่มาก
เป็นพิเศษ เพ่ือลงมติว่าให้เอารัฐธรรมนูญ ปี 2534 แก้ไขครั้งที่ 8 มาใช้ไปพลางก่อน ในเรื่องการจัดต้ังสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะหากแก้มาตรา 256 ดีไม่ดี พล.อ.ประยุทธ์อาจจะเป็นนายก
ฯ อีกถึง 3 วาระก็ได้ 
 
โอฬาร ถ่ินบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 
 หลักการของรัฐธรรมนูญปี 2560 มีหลักการแก้ยากอยู่ 2 ประการ คือ 1.ตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มี
เง่ือนไขแก้ได้ยาก 2.ประเด็นปัญหาการเมืองของ ส.ว.ที่อาจจะทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดความยุ่งยากมาก เพราะ
ประเด็นข้อเรียกร้องไปกระทบกับผลประโยชน์ของ ส.ว. คือการที่ไม่ให้มี ส.ว.กระบวนการน้ีจึงไม่ง่าย 
 ส่วนตัวจึงมองว่า เป็นเรื่องการเมืองของนักการเมืองที่จะประวิงเวลาเท่าน้ัน เพราะอย่างน้อยหากรับ
ข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ต้องกลับไปสู่กระบวนการเดิม คือ ต้ังอนุกรรมการ กรรมาธิการ 
ศึกษาประเด็นต่างๆ เพ่ือประวิงเวลาเท่าน้ัน จึงมองเป็นเร่ืองการเมืองเพราะเกิดขึ้นได้ยาก อีกทั้งเจตจํานงที่แท้จริงของ
นักการเมือง ของ ส.ว. หรือ ส.ส.เอง ผลก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเจตจํานงเดียวกันกับคนหนุ่มสาวหรือไม่ แต่หากเข้าสู่รูปการณ์
น้ี ก็ทําให้สถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดทุเลาเบาบางลงมาได้ในระดับหน่ึง 
 หากจะปลดล็อกเง่ือนตายก็ต้องแก้ที่มาตรา 256 ก่อน เพ่ือเปิดให้มีการแก้ไขได้ จากน้ันนําไปสู่การต้ัง 
ส.ส.ร.ซึ่งไม่ง่าย และจะเป็นการทําให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการเพ่ือให้เกิดความล่าช้า น่ีคือเทคนิคทางการเมืองเท่าน้ัน ที่
สําคัญแก้ไปแล้วก็ไม่ได้ทําให้การเมืองไทยกลับมามีความเป็นประชาธิปไตย เพียงแค่เกิดการเลือกต้ังใหม่ โดยฝ่ายค้าน
และผู้เรียกร้องหวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ และพรรคพลังประชารัฐ จะไม่กลับมามีอํานาจ ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องผิวเผิน
เกินไป กล่าวคือ หากไปแก้เฉพาะเรื่อง ส.ว.กลไกการเลือกต้ัง และกลไกการนับคะแนน สุดท้ายปัญหาจะกลับมาสู่จุด
เดิมอีก การเมืองไทยคิดความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาขั้นพ้ืนฐานของประชาชน กับ
การเมืองไม่ออก จึงเห็นปัญหาประชาธิปไตยไทยวนอยู่กับการเลือกต้ัง ทําได้เพียงแค่ออกแบบดีไซน์กติกาเท่าน้ัน 
สุดท้ายก็วนกลับไปสู่วังวนเดิม 
 ดังน้ัน ต้องตรงไปตรงมากับปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริง ต้องทําให้รัฐธรรมนูญกลายเป็น
ผลประโยชน์ร่วมในการกําหนดและจัดสรรทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจก่อน กล่าวคือรัฐธรรมนูญต้องวางหลัก
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ให้ทุกคนได้ทรัพยากรที่สมดุลและเหมาะสม หลังจากน้ันค่อยมาออกแบบโครงสร้าง หรือ
กฎหมายทางการเมือง ให้สอดรับกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากน้ันสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบเป็นประชาธิปไตย 
 ประการต่อมา เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย หลายคร้ังที่รัฐธรรมนูญล้มเหลว เพราะไร้ซึ่งการบังคับใช้ ไม่
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความไม่เท่าทันของสังคม และความเจ้าเล่ห์ของกลไกราชการ ที่เลือก
จะไม่ทําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทําให้ปัญหาหลายอย่างไม่ได้ถูกแก้ไข 
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 หากต้องการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่า เราจะ
สร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอย่างไร เช่น การกระจายทรัพยากร กระจายที่ดิน กระจายความมั่งคั่ง ภาษีมรดก 
ภาษีที่ดิน เรื่องการศึกษา รักษาพยาบาล พยายามทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ต้องรักและหวง
แหน และมีประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 
 ดังน้ัน จึงต้องเอาปัญหาปากท้องของชาวบ้านมาอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย 
 หากจะต้ังโจทย์อย่างปัจจุบันจะต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่หากคําว่าประชาธิปไตยต้ังต้นจาก
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม แล้วขยับไปทางการเมือง หากกําหนดทิศทางเช่นน้ีเราจะเห็นอนาคต 
 ถามว่าการจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีโอกาสหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการต่อรอง แต่สังคมไทยไม่ค่อยรับรู้
การเมืองในความหมายนี้ สุดท้ายไปได้แค่การออกแบบ ไปได้เฉพาะประชาธิปไตยทางการเมืองเท่าน้ัน สังคมไทยติด
หล่มตรงน้ี เราไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยว่า เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2287175 
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กมธ. รัฐธรรมนูญชงแก้ ม.256 เปิดทาง ส.ส.ร. 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  1 ส.ค. 2563 05:23 น. 
 
 
 
 
 
 
“พีระพันธุ์” จ่อส่งผลศึกษาแก้ รธน. 19 ก.ย. 
 เมื่อเวลา 09.20 น. ที่รัฐสภา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลกัเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร 
กล่าวว่า ขณะนี้การทํางานคืบหน้า 90% แล้ว ยืนยันเราทําตามกําหนดเวลา คาดว่าจะทันในสมัยการประชุมสภาฯนี้ 
ต้ังใจว่าจะส่งรายงานให้ที่ประชุมสภาฯภายในวันที่ 19 ก.ย.กมธ.จะนําข้อเรียกร้องของกลุ่มนิสิตนักศึกษามา
ประกอบการพิจารณาด้วย ส่วนจะแก้หรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐบาล กมธ.มีหน้าที่เสนอความเห็น 
ประเด็นที่มาของ ส.ว.กมธ.ยังพิจารณาไม่ถึง เมื่อถามถึงกรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าในฐานะ 
กมธ.พิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้จัดทําร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ จะนํามาพิจารณาด้วยหรือไม่ นายพีระพันธ์ุ
กล่าวว่า นายปิยบุตรเสนอให้นําความคิดเห็นของกลุ่มนิสิต นักศึกษาและส่วนต่างๆ ที่เสนอมาประกอบการพิจารณา
ด้วย แต่ไม่ได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 
นายกฯไม่ได้ส่งซิกจะแก้ไขหรือไม่ 
 เมื่อถามว่าช่วงน้ีมีการชุมนุมเรียกร้องเกิดขึ้นมากมาย ผลการศึกษาของ กมธ.น่าจะมีส่วนช่วยทําให้
อุณหภูมิทางการเมืองลดลงหรือไม่ ประธานกมธ.กล่าวว่า เรื่องน้ีอยู่ที่แต่ละคน แต่ กมธ.เช่ือว่าได้ทําตามหน้าที่และได้
ตอบสนองผู้ชุมนุมต่างๆรวมทั้งนําข้อเสนอแนะต่างๆมาพิจารณาประกอบ เมื่อ ถามยํ้าว่านายกฯได้ส่งสัญญาณเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะสุดท้ายนายกฯเป็นผู้ตัดสิน นายพีระพันธ์ุกล่าวว่า ไม่มี เพราะการแก้ไขหรือไม่
แก้ไขอยู่ที่รัฐบาล สภาฯทําหน้าที่เพียงศึกษาให้เห็นว่าแต่ละหมวด แต่ละมาตราของรัฐธรรมนูญ มีข้อที่ต้องปรับปรุง
อย่างไร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
กมธ.ชงแก้ ม.256 ต้ัง ส.ส.ร.รื้อทั้งฉบับ 
 ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา นายพีระพันธ์ุ แถลงว่าที่ประชุม กมธ.เห็นร่วมกันว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2560 เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิและมีความเป็นเจ้าของมากขึ้น มีหลายเร่ืองที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมือง
และระบบกฎหมาย จึงมีความเห็นว่าจะต้องแก้ไขในมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญก่อน เน่ืองจาก
หลักเกณฑ์มาตรานี้ ทําให้แก้ไขรัฐธรรมนูญยากลําบาก กมธ.ยังเห็นตรงกันว่าหากเป็นไปได้ต้องมีการยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และอาจต้องเสนอต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)หรืออะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลจะพิจารณา หาก
เป็นไปได้ กมธ.จะเพ่ิมเติมหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเข้าไปอีกหน่ึงหมวด 
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เชื่อถ้า ส.ส.–ส.ว.เอาด้วย 5 เดือนเสร็จ 
 นายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษา กมธ. กล่าวว่าขณะน้ีประชาชน นิสิต นักศึกษาอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การแก้ไขมาตรา 256 จะทําให้การแก้รัฐธรรมนูญไม่ยุ่งยาก และควรต้ัง ส.ส.ร.เหมือนปี 2534 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ทําให้ออกจากวิกฤติพฤษภาทมิฬ คณะ กมธ. จึงขอให้ กมธ.ทุกคนตัวแทนแต่ละ
พรรคไปพิจารณาประเด็นน้ี ตนเสนอไปต้ังแต่ต้นแล้วว่าหากดําเนินการตามน้ีจะได้ 2 อย่างคือ 1. ส.ส.ร.และ 2.การ
แก้ไขเพ่ิมเติมประเด็นปัญหาต่างๆไปได้เลยควบคู่กัน หากทุกพรรคการเมืองและ ส.ว.เห็นพ้องด้วยขั้นตอนน้ีจะเสร็จ
ภายใน 5 เดือนจะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่มีการแก้ไขและจากน้ัน ส.ส.ร.จะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขอีก 390 วัน ใน
อนาคตจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เห็นชอบโดยประชาชนและร่างโดยประชาชน ระหว่างดําเนินการตรงไหนที่ไม่ดี ไม่
เหมาะสมก็แก้ไขไป 
 
ยกโมเดล ส.ส.ร.ปี 34 มาปรับใช้ 
 นายโภคิน กล่าวอีกว่าโมเดล ส.ส.ร.ปี 2534 ให้ทุกคนที่สนใจในแต่ละจังหวัดมาสมัครและคัดเลือก
กันเองให้เหลือจังหวัดละ 10 คนและให้รัฐสภาเลือกเหลือ 1 คน รวมกับนักวิชาการท่ีรัฐสภาจะเลือกมาอีกส่วนหน่ึง
รวมเป็น 99 คน แต่ร่างที่ กมธ.เสนอไว้ให้เลือกคนมาเป็น ส.ส.ร. 200 คน ต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน หากเป็น
จังหวัดใหญ่มีได้หลายคน ไม่มีใครทราบว่าบุคคลเหล่าน้ีจะเข้ามาแก้ไขอย่างไร และไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงอะไรได้
เพ่ือให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม หากรัฐสภาจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็สุดแล้วแต่ 
 
“แนวร่วมนวชีวิน” ย่ืนรื้อทิ้ง ม.256 
 เมื่อเวลา 13.00 น.ที่รัฐสภา แนวร่วมนวชีวิน นําโดยนายภูมิวัฒน์ แรงกสิวิทย์ นักศึกษาผู้ประท้วงด้วยกา
รอดอาหาร เป็นตัวแทนเข้าย่ืนต่อคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
2560 สภาฯ ผ่านนายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 
256 เปิดทางให้เลือกต้ัง ส.ส.ร.ที่ยึดโยงกับประชาชนทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น 
 นายภูมิวัฒน์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไม่ยึดโยงกับประชาชน กระบวนการสรรหาคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทําให้เน้ือหามุ่งแต่สืบทอดอํานาจของ คสช.ผ่านกลไก ส.ว. ทําลายพหุวัฒนธรรม ใช้การลง
ประชามติที่ใช้การฟ้องร้องดําเนินคดีผู้รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ทําให้ไม่สามารถสร้างฉันทามติหัวใจสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ จนเป็นเง่ือนไขนําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคมอันยืดเย้ือ ดังน้ัน แนวร่วมนวชีวินจึงขอให้
เปิดทางให้มีการเลือกต้ัง สสร.ที่ยึดโยงกับประชาชน โดยต้องไม่มีกลไกให้ ส.ว.ชุดน้ี และ คสช.เข้ามามีส่วนแทรกแซง
กระบวนการคัดเลือก สสร.ด้วย 
 
ต้ัง “ภราดร” ปธ.กมธ.รับฟังนักศึกษา 
 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภามีการประชุมคณะ กมธ.วิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนนัดแรกเพ่ือเลือกประธาน กมธ.และวางกรอบการทํางาน ที่ประชุมมีมติเลือกนาย
ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน รองประธาน ได้แก่ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.
นครศรีธรรมราช พรรค พปชร.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรค ปชป. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ 
ส.ส.กทม. พรรค พปชร. น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรค ปชป. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ 
พรรคภูมิใจไทย เป็นเลขาธิการฯ และนายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ กมธ.สัดส่วนพรรค ปชป. เป็นโฆษก โดย กมธ.มีมติ
นัดประชุมทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. 
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เชิญ สตช.แจงปมผู้ชุมนุมการเมือง 
 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทยในฐานะ กมธ.ฯให้สัมภาษณ์ภายหลังการ
ประชุมว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในการเร่งรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาโดยวางกรอบไว้เบ้ืองต้นจะดําเนินการให้
เสร็จภายใน 30-45 วัน จากกรอบที่สภาอนุมัติไว้ 90 วัน หากสามารถรวบรวมความเห็นของนักศึกษากลุ่มต่างๆได้จะ
เร่งสรุปความคิดเห็นส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือต้ังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาต่อไป โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้แทน
ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.) เข้าให้ข้อมูล เรื่องการใช้อํานาจรัฐดําเนินคดีกับผู้ชุมนุม
ตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเรื่องหยุดการคุกคามนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมือง พร้อมเชิญตัวแทน
นักศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่ือว่าจะเป็นก้าวแรกสําคัญที่พิสูจน์ความต้ังใจ มุ่งมั่นทํางานของ กมธ.ชุดน้ี 
รวมถึงแสดงให้เห็นว่าเสียงนักศึกษาจะถูกนําไปเสนอผู้มีส่วน เก่ียวข้องต่อไป 
 
ยันต้ังใจรับฟังหวังหยุดการนองเลือด 
 นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ โฆษก กมธ. กล่าวว่า ยืนยัน กมธ.ต้ังใจที่จะรับฟังปัญหาของนักศึกษาทุกคน
ว่าอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จึงเตรียมที่จะเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากหน่วยงานด้านความ
มั่นคงและนักศึกษาแล้ว จะเชิญคนที่เคยเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ 14 ตุลา 6 ตุลา และเหตุการณ์พฤษภา 35 มาให้
ความคิดเห็น รวมท้ังพร้อมจะลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับนักศึกษาทุกคน แต่ด้วยข้อจํากัดโควิด-19 จึงมอบหมายให้ กมธ.
บางส่วนเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ นอกจากน้ีจะได้ลบข้อครหาเรื่องของการเตะถ่วง จึงขอความ
ร่วมมือเปิดโอกาสพูดคุยกัน เพ่ือให้ประเทศเดินหน้าและเป็นการหาทางออก ไม่มีการนองเลือดให้ทุกฝ่ายได้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติวิธี ทั้งน้ีสําหรับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในสัปดาห์น้ี ที่ศรีสะเกษ จะมีนายสิริพงษ์ อังคสกุล
เกียรติ ลงพ้ืนที่รับฟัง ส่วนเวทีการชุมนุมอ่ืนๆจะส่งตัวแทนไปร่วมสังเกตการณ์เพ่ือรับฟังความเห็นด้วยเช่นกัน 
 
มศว ชูกระดาษขาวแซะ 10 ปีที่เสียไป 
 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ลานสกายวอล์ก สี่แยกปทุมวัน ฝั่งศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ กลุ่ม มศว คนรุ่น
เปลี่ยน นําโดยนายสิรภพ พุ่มพ่ึงพุทธ นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร นัดหมายประชาชนและ
นักศึกษา ร่วมทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ยืนชูกระดาษสีขาว 10 นาที สื่อถึงสิ่งที่ประชาชนสูญเสียไปตลอด 10 ปีในยุค
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เหมือนกระดาษสีขาว นายสิรภพกล่าวถึงกรณีกลุ่มอาชีวะช่วยชาติออกมาเตือน
การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาไม่ให้ก้าวล่วงสถาบันว่า กลุ่มนักศึกษาไม่ได้มีเป้าหมายหมิ่นเบ้ืองสูง ข้อเรียกร้องเราท่ี
อยากให้รัฐบาลทํามีแค่ 3 ข้อ ตามที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้ประกาศไว้ ยอมรับหลังจากน้ีเริ่มเป็นห่วงผู้ที่จะมาร่วม
ชุมนุม ถ้าดูแล้วสถานการณ์ใดมีความเสี่ยงอาจต้องงดไปก่อน คงต้องหารือกันและระมัดระวังไม่ให้เกิดการแสดงออกท่ี
หมิ่นเหม่ในที่ชุมนุมเพราะผู้ทําอาจเป็นมือที่สามก็ได้ ขอฝากกลุ่มอาชีวะว่าทุกคนมีสิทธิแสดงออกควรแยกแยะด้วย 
 
นร.เตรียมอุดมแจวเรือตามหา ปชต. 
 ขณะที่เวลา 14.30 น. ที่ลาน 70 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กลุ่ม 
“เด็กเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ” จัดกิจกรรมเวทีแฟลชม็อบ “แจวเรือตามหาประชาธิปไตย” ทุกคนสวมหน้ากาก
ผ้าและหน้ากากอนามัย ร่วมร้องเพลงแจวที่เปลี่ยนเนื้อหาเสียดสีกองทัพ วิจารณ์การพายเรือวนอยู่ในอ่างกว่า 10 ปี 
อยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้น รวมท้ังเรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยกเลิกการบังคับให้แต่งชุดนักเรียน 
เรียกร้องหาคุณภาพการศึกษาท่ีเท่าเทียม โดยผู้ร่วมกิจกรรมต่างลุกขึ้นทําท่าแจวเรือไปตามเสียงเพลงและจังหวะกลอง
กันอย่างคึกคัก 
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ขย่มการเมือง–ระบบการศึกษาล้มเหลว 
 จากน้ันตัวแทนนักเรียนได้กล่าวปราศรัยตอนหน่ึงว่าการเมืองมีผลต่อการศึกษา การศึกษาก็มีผลต่อ
การเมือง 2 อย่างน้ีเมื่อผู้ใหญ่ฉีกทิ้งปัจจุบันจนย่อยยับ แล้วจะให้พวกเราน่ิงเฉย ไม่คัดค้านได้อย่างไร เมื่อเราไม่เคยได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์บาดแผล จึงง่ายดายท่ีจะเหยียบซ้ําแผลเก่าและสร้างแผลใหม่ขึ้นมาซ้ําๆ แผลที่ช่ือว่าความ
ล้มเหลวทางการเมืองและคุณภาพการศึกษา การศึกษาไทยไม่ต่างอะไรกับรัสเช่ียนรูเล็ต ครูถูกพรากจากนักเรียนไป
ด้วยภาระต้องทําประเมินหลายเรื่อง จนไม่มีเวลาสอนเต็มที่ ทุกวันน้ีชีวิตพวกเรากลายเป็นเคร่ืองจักรทําข้อสอบ ต้อง
ติวเพ่ือสอบให้ได้คะแนนดีในระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก เอาความเป็นคนของเราคืนมา โดยเฉพาะการถูกบังคับ
ให้แต่งชุดนักเรียน ทํากับเราไม่ต่างกับตุ๊กตาบาร์บ้ี ขอให้คืนการศึกษามา คืนการเมืองมาโดยร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยุบ
สภา เลือกต้ังใหม่และหยุดคุกคามประชาชน จากน้ันได้ร่วมกันร้องเพลงเว่ยและเพลงโค้ก ที่ดัดแปลงเนื้อหาจากเพลง
สันทนาการประจําโรงเรียน ชู 3 น้ิวและพากันตะโกนว่า “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ” ก่อนยุติกิจกรรม 
 
คนป.–สนท.โดนไล่ที่จัดชุมนุม 
 เมื่อเวลา 17.30 น. กลุ่มนักศึกษาต่อต้านรัฐบาล ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายนักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียง
ข้างประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย (คนป.) และสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) นัดหมายรวมตัว
กันที่ลานหน้าไปรษณีย์กลาง บางรัก เพ่ือจัดกิจกรรมชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ 10 year we wasted 10 year we want 
แต่เมื่อถึงเวลานัดเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์กลางไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ เพราะไม่ได้ขออนุญาต จึงต้องออกไปยึดพ้ืนที่บนฟุต
ปาทถนนเจริญกรุงจัดชุมนุม โดยมีนักศึกษาและประชาชนแนวร่วมเข้าร่วมชุมนุมบางตา เป็นที่น่าสังเกตุว่าแกนนําคน
สําคัญของ สนท.ไม่ได้เข้าร่วมตามนัด แต่ยังคงมีการปราศรัยโจมตีรัฐบาล สลับการแสดงดนตรี แจกกระดาษให้
ผู้เข้าร่วมชุมนุมเขียนจดหมายใส่ซองบรรยายถึง 10 ปีที่เสียไปกับการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา แล้วใส่ซองเพ่ือนําไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สามัญชนเพ่ือนํามาเปิดในอีก 10 ปีข้างหน้า 
 
เคลียร์ตะเพิด รบ.ไม่ได้ต้านสถาบัน 
 น.ส.กันตา รัตนวงษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แกนนํา คนป.กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มอาชีวะช่วยชาติ
ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านกลุ่มนักศึกษาว่า ยืนยันนักศึกษาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ต่อต้านสถาบัน ถ้าประเทศเรา
เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ต้องมีสิทธ์ิที่จะเรียกร้อง ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มที่เป็นนักศึกษาอาชีวะมาร่วมชุมนุม แต่วันน้ีกลับ
มีคนกลุ่มหน่ึงแอบอ้างตัวเองว่าเป็นอาชีวะแล้วมาโจมตีนักศึกษา เหมือนเป็นการหยามเกียรติพวกเรา ใช้ความเป็น
นักศึกษามาเป็นอาวุธสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับเด็กอาชีวะ ให้มีท่าทีจะมาก่อความรุนแรงกับนักศึกษา ยอมรับว่า มี
ความกังวลใจกับสวัสดิภาพของผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล เป็นการ
โจมตีแบบโหนโดยที่ไม่ได้รับฟังข้อเรียกร้องของนักศึกษา หลังจากน้ีคงจะต้องปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นหน้างาน โดยต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก และหวังอย่างย่ิงที่ภาครัฐจะเข้ามา
ดูแลความปลอดภัยให้นักศึกษาแทนที่จะมาปิดก้ัน 
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แอมเนสต้ีบี้ ตร.เว้นเอาผิดม็อบ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แอมเนสต้ี อินเตอร์เนช่ันแนล หรือองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ส่งจดหมายเปิด
ผนึกถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ เคารพคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ดูแลรับประกันความปลอดภัย งดเว้นการฟ้องร้องดําเนินคดีทางอาญา ยุติการคุกคามข่มขู่ประชาชนที่เข้าร่วมการ
ชุมนุมอย่างสงบ และหยุดคุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ขอให้ถอนฟ้องคดีอาญาต่างๆ รวมถึงกรณีการละเมิดข้อ
ห้ามเรื่องการชุมนุมสาธารณะภายใต้มาตราที่ 9 (2) ของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
กลุ่ม กทม.พท.กล่อม “ชัชชาติ” ชิงพ่อเมือง 
 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า กรณีพรรคมีมติส่งผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.
น้ันเป็นมติร่วมกันของสมาชิกภาค ประกอบด้วย ส.ส. อดีต ส.ส.และผู้สมัคร ส.ส. อดีต ส.ก.และอดีต ส.ข.กว่า 200 คน 
ที่ทํางานในพ้ืนที่กรุงเทพฯมาต่อเน่ือง สาเหตุที่เชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ กลับมา เพราะเห็นว่าเป็นสมาชิกพรรคคน
หน่ึงที่เคยทํางานด้วยกันก่อนการเลือกต้ังใหญ่ ที่ได้คุยกันตลอดว่านายชัชชาติควรลงผู้ว่าฯ กทม. ทุกคนไม่ขัดข้องยินดี
สนับสนุนเต็มที่ พยายามพูดคุยกับนายชัชชาติอยู่ แต่ยังไม่ได้รับคําตอบ ไม่ว่านายชัชชาติจะตัดสินใจอย่างไรเราเคารพ
การตัดสินใจ หากไม่สนใจที่จะร่วมทํางานด้วยกันจะคัดสรรบุคคลอ่ืนที่สนใจต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1901161 
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ฤทธิ์แฟลชม็อบ 'ทักษิณ' ต้องมา 
31 กรกฎาคม 2563 | โดย ชุมทางบางนา - ประชา บูรพาวิถี 
 
 
 
 
 
 
 
การเติบใหญ่ของขบวนการนักเรียน นักศึกษา ยุคดิจิทัล สร้างความแตกตื่นให้ “คนรุ่นเก่า” ในทุกเสื้อสี เฉพาะปีก
ประชาธิปไตย เกิดศึกวิวาทะคนกันเอง ระหว่างแกนนํา นปช. กับนักวิชาการ ในฐานะกองเชียร์เด็ก 
เฉพาะปีกประชาธิปไตย เกิดศึกวิวาทะคนกันเอง ระหว่างแกนนํา นปช. กับนักวิชาการ ในฐานะกองเชียร์เด็ก 
ที่สําคัญ พรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า ได้รับอานิสงส์เต็ม ๆ จากการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ถ้ามีการเลือกต้ังทั่วไปเกิดขึ้นในวันน้ี พรรคก้าวไกลคงกวาด ส.ส.มาเกือบคร่ึงสภาแน่ ๆ 
 “จตุพร พรหมพันธ์ุ” ประธาน นปช. ออกมาเตือนสติน้องๆ ว่า ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบันเบ้ืองสูง เพราะจะ
ทําให้จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อนโดยฉับพลัน 
 “ธิดา ถาวรเศรษฐ์” อดีตประธาน นปช. ออกมาโต้รองโฆษกพรรคก้าวไกล ว่า อย่าด้อยค่าคนเสื้อแดง 
ด้วยถ้อยคําศัตรู เช่น คนเสื้อแดงสู้เพ่ือทักษิณ ต่างจากเยาวปลดแอก สู้เพ่ือคนทั้งประเทศ 
ตรงกันข้าม นักวิชาการที่รู้สึกผิดหวังกับ นปช. และทักษิณ จึงเทใจเชียร์แฟลชม็อบเต็มที่ 
  พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ นักวิชาการ(อดีตแนวร่วมเสื้อแดง) ได้วิจารณ์ขบวนการคนเสื้อแดงว่า คนเสื้อแดง
เลือกเส้นทางเดินผิดในสถานการณ์ปัจจุบัน ขบวนการเสื้อแดงพังเพราะทักษิณ 
 “การเหยียบเรือสองแคม และทรยศหักหลังของทักษิณ คนที่ทําลายขบวนเสื้อแดง ก็คือทักษิณเอง ซึ่งเสื้อแดงจํานวน
มากรู้อยู่แก่ใจ แต่ปฏิเสธที่จะยอมรับ” 
  ดังน้ัน วันที่ 26 ก.ค.2563 “ทักษิณ ชินวัตร” จึงโผล่ที่เวทีงานอวยพรวันเกิดนายกฯ ในดวงใจ ของคน
เสื้อแดงปทุมธานี 
  มองผิวเผิน การท่ีทักษิณโฟนอินมาพูดคุยกับคนเสื้อแดงที่ตลาดมหาลาภ คลอง 4 (ลาดสวาย) อ.ลําลูก
กา จ.ปทุมธานี เหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัว ความรักความผูกพัน ระหว่าง พล.ต.ท.คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง กับตัวเขา 
  แต่หากถอดรหัสความนัยในการพูดจาวันน้ัน ทักษิณยังต้องการบอกคนเสื้อแดงว่า มนต์รักประชานิยมยัง
ไม่เสื่อม 
  “แจ๊ส ถนัดความมั่นคง ผมถนัดทางเศรษฐกิจ จึงต้องช่วยกัน” หรือ พวกแหกคอก จะไม่มีที่ยืน จากไก่
ชนกลายเป็นไก่ต้มราคาไม่ก่ีบาท 
  ถัดมา มีข่าวแปลกๆ ว่า ทักษิณวีดิโอคอนเฟอเรนซ์เข้าพูดคุยในวงแกนนําพรรคเพื่อไทย เพ่ือแนะนําการ
ปรับโครงสร้างพรรค และการจัดทีมลงสมัครผู้ว่า กทม. 
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 แม้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ จะปฏิเสธว่า ทักษิณไม่ได้เข้ามายุ่งเก่ียวกับกิจการภายในพรรคเพื่อไทย 
แต่การแถลงข่าวเร่ืองจะไปทาบทามให้ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ กลับมาลงสนามผู้ว่า กทม.ในนามเพ่ือไทย ก็เป็นเรื่องไม่ปกติ 
 ก่อนหน้าน้ัน คุณหญิงหน่อยประชุม “ทีมกรุงเทพเพื่อไทย” ได้ข้อสรุปชัด เพ่ือไทยต้องลงสนาม กทม. หากปล่อยปละ
ละเลย จะสูญเสียฐานมวลชนไป 
 ทํานองเดียวกัน สถานการณ์แฟลชม็อบ “ทักษิณ” มิอาจเล่นกลยุทธ์ถอยได้อีกแล้ว เพราะมันจะสูญเสีย
มวลชนให้พรรคก้าวไกล โฟนอินจึงต้องมา 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891608?utm_source=category&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=analysis 
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วิธีปรองดองท้องถ่ินโดยการประกาศเลือกต้ัง 
สยามรัฐออนไลน์  1 สิงหาคม 2563 00:10 น.  การเมืองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความพิเศษ / ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถ่ิน) 
สังคมท่ามกลางความขัดแย้ง 
 (1) มีคําถามว่าจะปรองดองท้องถิ่นได้อย่างไร ถึงเวลาที่จะปรองดองท้องถิ่นหรือยัง เพราะดูแล้วท้องถิ่น
มีปัญหาความขัดแย้งกันไปหมด ด้วยรูปแบบโครงสร้างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถูกออกแบบไว้ให้มีความ
ขัดแย้งกันไปหมด และ ด้วยจํานวนของกลุ่มส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่มีมากมายหลายกลุ่ม หมายความว่า 
ท้องถิ่น หรือ อปท. มีคู่ขัดแย้งเต็มไปหมด ย่ิงอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ถูกแช่แข็ง “การเลือกต้ัง” (Freeze) ที่หมายความ
ถึงการยุติการเมืองแบบการเลือกต้ังไว้เน่ินนานถึง 7 ปี ถือเป็นภาวะวิกฤติย่ิงของท้องถิ่น โดยความหมายคําว่า 
“ปรองดอง” หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วย
ไมตรีจิต ในที่น้ีผู้เขียนจงใจให้ฝ่ายอํานาจรัฐ หรือ ที่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็น “ฝ่ายอํานาจนิยม” (Authoritarianism) ให้เข้า
มาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ีของท้องถิ่นด้วย 
 (2) มีการเปรียบเทียบสภาพสังคมไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาว่าพ่อที่มีลูก 2 คนชอบทะเลาะตบตีกันมา
ตลอด ไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อปล่อยให้ลูกทะเลาะกันโดยไม่ห้ามไม่ปรามให้หยุดหรือทําให้มีข้อยุติ จะบอกว่าคนไทยสบาย
มานาน ไม่เคยรู้จักรสชาติของการเป็นเมืองขึ้นเหมือนประเทศเพ่ือนบ้านก็คงไม่ใช่ คงต้องช่วยกันหาเหตุผลว่า เหตุใดผู้
มีอํานาจจึงไม่คิดไม่บริหารจัดการความขัดแย้งเพ่ือให้มีข้อยุติ แนวคิดคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติก็มีมาแล้ว ใน
ระบอบประชาธิปไตย ต้องไม่มีการแบ่งแยกเลือกพวกเลือกข้าง และต้องยอมรับในความเห็นต่าง (Open-
Mindedness) ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ในทุกฝ่าย แต่ “ความยุติธรรม” (Justice, Equity) ของ
ประชาชนทุกกลุ่มยังเหลื่อมล้ํากันอยู่ ย่ิงปัจจุบันคําว่าความยุติธรรมน้ัน มีแนวโน้มสูงว่าหมายรวมคําว่า “ความเป็น
ธรรม” (Fairness) เข้าไปด้วย ย่ิงทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นอีกหลายเท่าตัว 
 
วาทกรรมแห่งความร้าวฉานร้าวลึก 
 (1) การเกลียดชังกัน ด้ือรั้นไม่ยอมกันและกัน เช่น การสร้างวาทกรรมให้คนในประเทศเกลียดชังกันใน
หลายกลุ่มทั้ง Elite, นายทุน, ขั้วอํานาจการเมืองเก่า, กลุ่มคนรุ่นใหม่หัวใหม่หัวก้าวหน้า, กลุ่มอนุรักษนิยม ฯลฯ บวก
สถานการณ์ผสมโรง ยุยง ปลุกป่ัน โดยอาศัยวาทกรรมแห่งความร้าวฉาน (Hate speech) เป็นเง่ือนไขสําคัญที่นํา
สังคมไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรง เกิดคู่ขัดแย้งมากย่ิงขึ้น 
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 (2) ด้วยสถานการณ์แห่งความรู้สึกว่า “อยุติธรรม” หรือ “ไม่เป็นธรรม” เหล่าน้ีจะนําประชาชนเดินลงสู่
ถนนที่ยากแก่การควบคุมได้ 
 (3) “Hate speech” คําน้ีมีคําอธิบายไว้แล้วต้ังแต่ปี 2557 ด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งเสื้อแดง 
นปช. กลุ่มพันธมิตร กลุ่ม กปปส. กลุ่มเสื้อเหลือง เป็น “วาทกรรมชังชาติ” ที่มีแนวโน้มพัฒนาเป็น “Hate crime” 
หรือ “อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง” ได้ 
 
เลือกต้ังท้องถ่ินคือการปรองดอง 
 (1) มาปรองดองกันเถอะ ท้องถิ่นต้องมีการเลือกต้ัง ด้วยการเรียกร้องของแนวร่วมหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่
เรียกร้องสอดรับกัน เสนอบันไดขั้นใหม่แห่ง “เลือกต้ังท้องถิ่น” ว่าท้องถิ่นแห่งใดจะจัดเลือกต้ังขึ้นเป็นแห่งแรก ก่อน 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท้องถิ่นเตรียมการจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สถ.ผถ.) ในปี 2564 
 (2) “การแช่แข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นให้ประชาชนได้เรียนรู้ในการ
ปกครองตนเอง ให้คนท้องถิ่นกําหนดนโยบายสนองความต้องการด้วยตัวเอง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2560 พอกันทีกับการแช่แข็ง อปท. ไม่มีข้ออ้างเลื่อนการเลือกต้ังออกไปได้อีกแล้ว อย่าใช้ยุทธศาสตร์ “แช่แข็ง แกล้ง
ถ่วง หวงอํานาจ” การรวมศูนย์อํานาจไว้ที่จุดเดียวหมดสมัยแล้ว 
 (3) กระแสข่าวการเลือกต้ังท้องถิ่นในระยะหลังแรงมากขึ้น “พรบ.การเลือกต้ัง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562” มีผลบังคับใช้ 16 เมษายน 2562 ในมาตรา 11 และบทเฉพาะกาล มาตรา 142 ได้ระบุ
เง่ือนไขและขั้นตอนในการเลือกต้ังครั้งแรกภายหลังจากที่กฎหมายฉบับน้ีใช้บังคับให้เป็นอํานาจของ “คณะรัฐมนตรี” 
(ครม.) เห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้ง
คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ทราบเพ่ือประกาศให้มีการเลือกต้ัง 
 (4) นักวิชาการมีข้อเสนอกระจายอํานาจ เร่งรัดรัฐบาลจัด 'เลือกต้ังท้องถิ่น' ภายในปี 2563 น้ี มันถึง
เวลากระจายอํานาจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบาง ต้องสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส ท่ามกลางความสูญเสียต้องทําให้
กําไรให้ได้ดี 
 (5) มันรอเวลามานานแล้ว กลุ่มอนุรักษ์นิยมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมา 15 ปีนานพอแล้ว กระแส
รูปแบบการปกครองท้องถิ่น “จังหวัดจัดการตนเอง” ถูกปลุกกระแสเข้ามาอีกหลังจากหายไปนายกว่า 7 ปี 
ตีเหล็กต้องตีตอนเหล็กร้อน 
 สําคัญว่า การจุดติด “การเลือกต้ังท้องถิ่น” ตอนน้ีจุดติดแล้ว การตีเหล็ก ต้องตีตอนเหล็กร้อน ท่ามกลาง
วิกฤติต่างๆ ของสังคม การลดหย่อนผ่อนปรนอะไรลงสักอย่าง จะทําให้วิกฤติต่างๆ ที่มีมากมายลดลงได้ เช่ือว่าคนท่ี
อดรดทนอะไรไม่ได้ เมื่อได้ปลดปล่อยอะไรลงไปสักอย่าง ย่อมทําให้คนเหล่าน้ันมีความรู้สึกที่ดีขึ้น มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
ไม่เก็บกด ฝ่ายรัฐไม่ควรมองข้ามจุดน้ีไป ไม่เช่ือก็ลงทําดูสิ การประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นขึ้นโดยเร็ว ย่อมสร้าง
ความยินดีปรีดาแก่คนท้องถิ่น โดยเฉพาะคนรากหญ้าอย่างถ้วนหน้า จนลืมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจปากท้องลงก็ได้ 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173486 
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ประสงค์ สุ่นศิริ  วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 02.00 น. 
จะปฏิรูปการเมืองในบ้านเราอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 นโอกาสที่เรากําลังมีรัฐบาลใหม่ ซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ จึงอยากขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกัน
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในทางการเมือง ที่สร้างปัญหาหรือเป็นอุปสรรคในการสร้างบ้านเมืองของเรา ให้ดีขึ้น ไม่
ต้องล้มลุกคลุกคลานหรือหลงวนเข้าสู่วงจรเก่าๆ ต่อไปอีก 
โดยเฉพาะในเรื่องทางการเมือง 
 เพราะการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราลุ่มๆ ดอนๆ มาโดยตลอด ไม่ได้ประสบความสําเร็จ
อย่างคาดหวัง เกิดวิกฤติทางการเมืองคร้ังแล้วครั้งเล่า ทําลายความสุขของประชาชนคนไทยอยู่ตลอด ขณะนี้น่าจะถึง
เวลาที่ต้องชําระสะสางกันอย่างจริงๆ จังๆ 
 โดยเฉพาะการปฏิรูปทางการเมืองในบ้านเรา เพ่ือนําการเมืองในบ้านเราเป็นเครื่องมือที่จะนําไปสู่ความ
สร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้ย่ังยืนต่อไป 
 ประชาชนคนไทยมีความรักชาติ รักประชาธิปไตย และรักความเป็นธรรม ต้องการคนดีมาบริหาร
บ้านเมือง แต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้จมปลัก หรือบางสิ่งบางอย่างที่ครอบงําความคิดความอ่านให้อยู่กับที่ 
 โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง และกฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกต้ัง ที่ไม่สามารถยกระดับการ
พัฒนาทางการเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ในขณะนี้ ที่ผู้ร่างผู้เขียนกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ใน
การเลือกต้ัง ได้เขียนขึ้นตามความต้องการของผู้มีอํานาจในขณะน้ัน ที่หวังผลประโยชน์ตนวันข้างหน้า 
 รวมถึงการเข้าไปครอบงํากลไกราชการ ไม่ทําหน้าที่ของตนให้ถูกต้อง ไม่สร้างความสมดุลระหว่างความ
เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง ไม่เข้มแข็งในจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นปัญหาที่หย่ังรากลึกอยู่ในขณะนี้ เป็นอุปสรรคสําคัญที่มีผลไปถึงการเมือง 
 ด้วยปัญหาต่างๆ ดังกล่าวที่พูดมาให้ฟังโดยสังเขปน้ี ความวิกฤติทางการเมืองจึงยังคงดํารงอยู่ตลอดเวลา 
เหมือนเป็นโรคเรื้อรัง ไม่ได้รักษา 
 การปฏิรูปการเมืองให้หลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆดังกล่าว จึงถึงเวลาแล้วที่สมควรดําเนินการ
ให้ได้ต้ังแต่บัดน้ี เพ่ือความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เกิดเสถียรภาพที่มั่นคงทางการเมือง และยั่งยืนของระบอบ
การเมืองประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพ่ือทําให้โครงสร้างทางการเมืองและระบอบการ
เมืองไทย เป็นโครงสร้างในการส่งเสริมคนดีได้มีอํานาจในการบริหารบ้านเมือง 
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แนวทางการปฏิรูปการเมืองไทยควรดําเนินการดังน้ี 
 1. ต้องแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําลังใช้อยู่ในขณะน้ี ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ในการวาง
โครงสร้างการเมืองใหม่ ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคนดีให้เข้าสู่อํานาจทางการเมือง การควบคุมและป้องกันคนไม่ดีไม่ให้
เข้าสู่อํานาจทางการเมืองได้อีกต่อไป โดยมีประเด็นสําคัญอยู่ที่การกําจัดระบอบทุนทางธุรกิจที่มีอิทธิพลในพรรค ไม่ให้
ครอบงําการเมือง 
 2. ต้องไม่ให้นักการเมืองของพรรคไปแอบอิงอยู่กับพวกนายทุนที่เข้ามาหาประโยชน์จากพรรค พรรค
การเมืองใดไม่ปฏิบัติตามต้องถูกยุบพรรค 
 3. ต้องจัดการปฏิรูปกระบวนการเลือกต้ังให้มีประสิทธิภาพ กฎกติกาต่างๆ ในการเลือกต้ังต้องมีการ
แก้ไขใหม่ โดยปรับปรุงให้มีความก้าวหน้าด้วยบทบังคับที่เด็ดขาด มีกระบวนการป้องกันการทุจริตในการเลือกต้ังที่
ได้ผล ผู้กระทําความผิดต่อการเลือกต้ังต้องได้รับโทษสถานหนักเช่นเดียวกัน 
 4. ต้องมีการกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง และทั่วถึง ให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการ
จัดการบริหารของตนเอง ลดอํานาจที่ไม่จําเป็นของส่วนกลางให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
 5. ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีการต่ืนรู้ มีสํานึกและความรับผิดชอบสูงต่อส่วนรวม กล้า
ตรวจสอบตัวแทนของตน และผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆทางการเมืองระดับต่างๆ 
 6. ปฏิรูปกลไกของราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมืองการเลือกต้ัง ให้มีการทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ชาติเป็นสําคัญ 
 7. ให้สื่อมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทางการเมือง การสร้างจิตสํานึกที่ดีของประชาชนและต่อเน่ือง เพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิรูปการเมืองที่ไปด้วยกัน 
น่ีคือแนวทางสําคัญที่ต้องทําในการปฏิรูป 
สว่นวิธีการปฏิรูปการเมืองในบ้านเรานั้น ต้องมีดังน้ี 
 1. ต้องมีการใช้อํานาจอย่างเด็ดขาดโดยอาศัยกลไกรัฐเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปฏิรูปการเมืองไทย ให้
สําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
 2. ต้องมีผู้นําการปฏิรูปที่เข้มแข็ง โดยบุคคลดังกล่าวน้ีต้องมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ 
2.1 มีความเป็นผู้นําสูง 
2.2 มีความกล้าหาญ กล้าเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า 
2.3 ผู้นําต้องมีอํานาจและบารมี รู้จักสามัคคีและร่วมมือกับประชาชน สามารถเช่ือมประสานกับภาคสังคมต่างๆ ใน
การขับเคลื่อนภารกิจปฏิรูปการเมือง 
เอาแค่น้ีก็พอในการปฏิรูปทางการเมืองที่ต้องการ 
ฝากผู้แทนราษฎรในสภาขณะน้ีช่วยกันคิดด้วย 
 
น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/columnist/44810 
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สถานีคิดเลขที่ 12 โดย จําลอง ดอกปิก : ยุบสภา-ทางออก!? 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 11:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
จะโดยสภาพบังคับ จําใจต้องรับเง่ือนไขพรรคประชาธิปัตย์ หรือเหตุใดก็ตาม 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับการบรรจุเป็น 1 ในนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยอยู่ในข้อที่ 
12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
การศึกษาและการดําเนินการแก้ไข ตามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 น้ัน 
ขณะนี้อยู่ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 
แม้ว่า ในท้ายที่สุด บทสรุป ไม่ผูกมัดรัฐบาล ให้ต้องดําเนินการตามกรรมาธิการฯก็ตาม 
แต่ฝ่ายการเมืองเช่ือว่า รัฐบาลท่ีเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และกุมเสียงข้างมากในรัฐสภา เมื่อนับรวมกับ
เสียง ส.ว. 250 คน ที่ คสช.แต่งต้ัง จะยอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ บางมาตรา เน่ืองจากต้องรับผิดชอบนโยบาย ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไข มีทางลงให้กับประชาธิปัตย์ 
อีกทั้งยังเป็นการลดแรงกดดัน เสียงเรียกร้องภาคส่วนต่างๆ ที่ วิพากษ์วิจารณ์เน้ือหา ไม่สอดคล้องกับหลัก
ประชาธิปไตยสากล 
ในระหว่างรอผลศึกษาจากคณะกรรมาธิการฯ และการตัดสินใจของรัฐบาล 
ม็อบนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมตัวเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล ชุมนุมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
ย่ืนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ จุดเริ่มต้นแก้ไข กลับมาอยู่ในความสนใจของ
ประชาชนอีกคร้ัง 
กล่าวสําหรับ 3 ข้อเรียกร้องน้ัน 
ข้อแรก ยุบสภา คืนอํานาจประชาชน จับสัญญาณจากฝ่ายการเมือง นักวิชาการ รวมถึงผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารใกล้ชิด 
ฟังได้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา เลือกต้ังใหม่ภายใต้กติกาเดิม 
เน่ืองจาก ผลเลือกต้ังไม่สะท้อน ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
เลือกใหม่ก็ได้รัฐบาลหน้าเก่า 
แต่สนับสนุน แก้รัฐธรรมนูญให้เน้ือหาเป็นประชาธิปไตยก่อน จากน้ันค่อยยุบสภา คืนอํานาจประชาชน 
เพราะเป็นทางออกที่ดีที่สุด 
รัฐบาลก็อยู่ได้ช่วงเวลาหน่ึงตามแต่ ข้อตกลงว่าจะใช้เวลาแก้เท่าใด ฝ่ายผู้ชุมนุม เคลื่อนไหวก็รับได้ 
เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมถึงประชาชน 
 
 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  53 

 

 
 
แต่น่ีเป็นมุมมองของอีกฟากฝ่าย ไม่ใช่ของผู้นํา คุมอํานาจบริหาร ที่อาจเห็นว่า มาโดยชอบธรรมตามกติกา (ฉบับดีไซน์
มาเพ่ือพวกเรา) อีกทั้งยังเป็นผู้นําที่ไม่ชอบ การต่อรอง ให้ใครมาบีบบังคับ 
เรื่องแก้อาจยอมได้บ้าง 
แต่ถ้ารุกถึงขั้น รื้อทั้งฉบับ ฉีกทิ้งข้อได้เปรียบที่มี 
ประเมินแล้ว รัฐบาลน้ีคงไม่ยอม และอาจเลือกทางออกอ่ืน ในกรณีที่ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากการชุมนุมได้ 
ไม่แน่นายกฯอาจเลือกยุบสภา ใช้กระบวนการเลือกต้ังเป็นทางออกแก้ปัญหาการเมืองก็ได้ 
เพ่ือรักษาความได้เปรียบจากกติกาไว้ 
ทําไมต้องเลือกยุบสภา! 
ไม่มีนายกฯคนไหนอยากยุบหรอก หากไม่เผชิญกับปัญหาการเมืองแก้ยาก 
แต่เหตุที่เลือกใช้ทางออกน้ี เน่ืองจากยุบแล้วจบ 
โดยเฉพาะกรณีของบ๊ิกตู่ จะเรียกว่าใช้แก้ได้สารพัดปัญหา ก็คงไม่เกินเลยนัก 
ทั้งยกปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษโควิดออกจากอก ให้เป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ พรรคการเมืองต่างๆ ที่จะเสนอ
นโยบายฟ้ืนฟู พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจประเทศ 
ประการสําคัญก็คือ เป็นการทําตามข้อเรียกร้องนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ตัดเง่ือนไข ที่ใช้ชุมนุมเคลื่อนไหวออกไป 
ใครไม่รักชอบ ศรัทธา ก็สามารถที่จะไปรณรงค์ มิให้เลือกบ๊ิกตู่ พรรคที่สนับสนุนบ๊ิกตู่ได้ ไปพร้อมๆ กับรณรงค์เลือก
พรรคในปีกประชาธิปไตย ที่มี นโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับชัดเจน 
ยุบสภา จึงเป็นอีกทางออก ทางเลือกของนายกฯ ที่ไม่อาจมองข้ามได้ 
เน่ืองจากไม่เพียง แสดงถึง การเปิดกว้างรับฟัง เสียงสะท้อนของคนท่ีคิดต่าง เห็นต่าง ยอมทําตามข้อเรียกร้อง ใช้
กระบวนการในวิถีทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาเท่าน้ัน 
หากแต่ หากชนะเลือกต้ังขึ้นมา ได้กลับมานั่งเก้าอ้ีนายกฯ กลับมาเป็นรัฐบาลอีกคร้ัง 
จะมีความชอบธรรมมากย่ิงขึ้น 
แม้ไม่อยากยอมรับ แต่ม็อบ แต่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่ว่าใคร ต้องยอมรับผลการเลือกต้ัง 
การตัดสินโดยตรงโดยประชาชน! 
หนามยอกเอาหนามบ่ง 
ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/article/thinkstation-12/news_2288372 
 
 
 
 
 
 
 
 


