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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวประจําวันที่ 2 สิงหาคม 2563 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ กมธ. เปรียบ ม.256 เป็นกุญแจดอกแรก เผยชงพ่วงรื้อหมวดเลือกต้ัง 

ส.ส. ด้วย ช้ีปมเร่งด่วน รอ สสร. ไม่ได้ 
7 

2 แนวหน้าออนไลน์ กมธ. คิดข้ามช็อต! ชงรื้อระบบเลือกต้ัง ส.ส. ระหว่างรอ 'ยุบสภา' ใช้
ครั้งหน้าได้ทันที 

8 

3 มติชนออนไลน์ “เทพไท”เสนอ รัฐบาลเจ้าภาพแก้ รธน. ปลดล็อคความขดัแย้ง แล้ว
ยุบสภา คืนอํานาจ ปชช. 

9 

4 เดลินิวส์ออนไลน์ "เทพไท" จี้ รบ. ส่งสัญญาณให้ 250 ส.ว.ร่วมมือแก้ รธน. 10 
5 ไทยรัฐออนไลน์ "เทพไท" ช้ี ถึงเวลาเหมาะสม แก้ รธน.ชง รบ.เป็นเจ้าภาพ แก้ ม.265 11 
6 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ ปลดล็อคประเทศ! "เทพไท" ชงรัฐบาลเจ้าภาพแก้ รธน. ตามผลศึกษา 

กมธ. 
12 

7 มติชนออนไลน์ ‘ชํานาญ’ ชงต้ัง ‘ส.ส.ร.’ ยกเครื่องรธน.ใหม่ เช่ือหากประยุทธ์โอเค 
‘ส.ว.’ คงไม่ขดั 

13 

8 เดลินิวส์ออนไลน์ "ส.ว." ลั่นคิดตีเช็คเปล่าต้ัง ส.ส.ร. แก้ รธน. คงไม่เอาด้วย 14 
9 สยามรัฐออนไลน์ "เสรี" ขวางตีเช็กเปล่าต้ัง ส.ส.ร.รื้อรธน. ช้ีแสดงว่ายังไม่เห็นปัญหาที่

เกิดขึ้น ส.ว.คงไม่เอาด้วย 
16 

10 แนวหน้าออนไลน์ ฉีกพิมพ์เขียว 'ปิยบุตร'! 'เสรี' กร้าวห้ามแตะ ส.ว. ขวางตีเช็คเปล่าต้ัง 
ส.ส.ร. รื้อ รธน. 

17 

11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'สมคิด' เผย 'แก้รธน.' ควรเกิดขึ้นก่อน 'เลือกต้ังใหม่' 18 
12 มติชนออนไลน์ ประธานวิปรัฐบาล ชงต้ังคณะทํางาน 3 ฝ่าย ดึง ส.ว.ร่วม มั่นใจแก้ร

ธน.ราบรื่น 
19 

13 เดลินิวส์ออนไลน์ ปชป-พท.ประสานเสียง แก้ ม.256 เปิดทางยกร่าง รธน. ใหม ่ 20 
14 ไทยโพสต์ออนไลน์ องค์กร ปชต. ชง 9 แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ลั่นคือทางออก

เพ่ือชาติบ้านเมือง 
22 

15 INN News ออนไลน์ “เลขาฯคปร.” เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีสืบทอดทําอาจ 25 
16 มติชนออนไลน์ ‘ครป.’ ซัด รธน. ผลงานโบว์แดงมีชัย แต่เป็นโบว์ดําของ ปชช. 

‘โภคิน’ เช่ือถ้าอดทน ปีครึ่ง แก้ได้ 
27 

17 คมชัดลึกออนไลน์ ประกาศข้อกําหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับ 13 จัดม็อบให้อยู่ภายใต้ 
ก.ม.-เข้มมาตรการป้องกันโรค 

30 
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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
18 มติชนออนไลน์ เปิดตัว ‘คณะประชาชนปลดแอก’ ลั่น เยาวชนไม่อาจสู้ลําพัง เล็งนัด

หมายเร็วๆ น้ี 
33 

19 ผู้จัดการออนไลน์ กลุ่มว่ิงไล่ลุงทวงคําตอบไล่ “ลุงตู่” ท่ามกลางป้ายโจมตี “ธนาธร” 
ว่อนเมืองอุบลฯ 

34 

20 ไทยรัฐออนไลน์ "สุภรณ์" โต้ "ธนาธร" ปัด นายกฯ ไม่คิดนํา "ม็อบชนม็อบ" ไปสู่
รัฐประหาร 

36 

21 ไทยรัฐออนไลน์ เร่งเกม-แก้รฐัธรรมนูญ พรรคเพ่ือไทยจ่อย่ืนญัตติด่วน 37 
22 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "เพ่ือไทย" จี้นายกฯแสดงความจริงใจเร่งแก้ รธน.2 ประเด็นหลัก 40 
23 New18 ออนไลน์ "อนุสรณ์" จี ้"บ๊ิกตู่" เร่งแก้ รธน. 2 เรื่อง 41 
24 มติชนออนไลน์ เปิดข้อเสนอ ‘เพ่ือไทย’ กม.แก้ รธน. พร้อมถาม รบ.-ส.ว.คิดอย่างไร 

คิดว่ารธน. 60 คือปัญหาประเทศหรือไม ่
42 

25 เดลินิวส์ออนไลน์ "พันธ์ยศ" ประกาศชิงผู้ว่า กทม. ชูนโยบายสุขภาวะของคนกรุง 43 
26 ไทยรัฐออนไลน์ "พันธ์ยศ" ประกาศตัว ร่วมศึกสนามเลือกต้ัง ชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม. 44 
27 ผู้จัดการออนไลน์ “พันธ์ยศ” ลั่นพร้อมลุยสนามผู้ว่าฯกทม. ชูสร้างมาตรฐานสุขภาวะคน

กรุงใหม ่
45 

28 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "หญิงหน่อย" ไม่ถอดใจเดินหน้าชวน ‘ชัชชาติ’ ลงผู้ว่า กทม. สังกัด
เพ่ือไทย 

46 

29 คมชัดลึกออนไลน์ 'สุดารัตน์' ไม่ถอดใจเดินหน้าชวน 'ชัชชาติ' ลงผู้ว่า กทม. สังกัดเพ่ือ
ไทย 

48 

30 เดลินิวส์ออนไลน์ "เจ้หน่อย"ให้เกียรติ"ชัชชาติ"หากปัดลงชิงผู้ว่ากทม.ในนามพท. 49 
31 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เปิดตัว 'ศุภพานี โพธ์ิสุ' ชิงนายก อบจ.นครพนม 50 
32 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เปิดผลโพลคนเห็นด้วยกลุ่มเยาวชนชุมนุม แนะนายกฯฟังปัญหาด้วย

ตัวเอง 
51 

33 แนวหหน้าออนไลน์ ส่องมุมมอง ปชช. ต่อ ‘ม็อบเยาวชนปลดแอก’ หนุน ‘บ๊ิกตู่’ เปิดอก
คุยผ่าทางตัน 

53 

34 INN News ออนไลน์ NIDA โพล 34.72% หนุนม็อบปลดแอกหากไม่ผิด กม. 55 
35 มติชนออนไลน์ ‘สมศักด์ิ’ เผย พปชร. อยู่ระหว่างหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เช่ือ

ประเดิมเลือกต้ัง อบจ.ก่อน 
56 

36 สยามรัฐออนไลน์ พปชร. ยังหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. คาดเลือกต้ัง อบจ.ก่อน 57 
37 ผู้จัดการออนไลน์ “สมศักด์ิ” เผย พปชร.อยู่ระหว่างหารือคัดตัวผู้สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ 

กทม. 
58 

38 New18 ออนไลน์ "สมศักด์ิ" เผย พปชร. กําลังเฟ้นผู้ว่าฯ กทม. 59 
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รวมขาววันอาทิตย      ขาววันน้ี
          รูวันน้ี

ข่าวอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
39 เดลินิวส์ออนไลน์ "สมศักด์ิ" บอก พปชร. อยู่ระหว่างคัดตัวคนท้าชิงผู้ว่า กทม. 60 
40 INN News ออนไลน์ “เสรีพิศุทธ์”แนะ รบ. ลาออกให้สังคมเดินหน้าไร้ขัดแย้ง 61 
41 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เสรีพิศุทธ์' ช้ี 'แก้รัฐธรรมนูญ' ดีที่สุด ลั่นปชช. 'ไม่ทนเเล้ว' 62 

 
 
บทความ 

 

ที่ ที่มา ประเด็น/สาระสําคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ใบตองแห้ง - ‘แฮมทาโร’่ ย่ิงกว่าตุลา 63 
2 ไทยโพสต์ออนไลน์ ใครแอบหลังม็อบ...เพ่ือ? 65 
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  พรุงน้ีมีอะไร   
 การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 
 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
3 สิงหาคม 2563 

09.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์   

คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการ  
การเลือกต้ัง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ
การเลือกต้ัง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการ
การเลื อก ต้ั ง  และนายเลิศ วิ โรจ น์  โก วัฒนะ 
กรรมการการเลือก ต้ัง  ร่ วม เ ปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย  

 13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

 
 
การประชุม/กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

วันจันทร์ที ่
3 สิงหาคม 2563 

09.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์   

คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เป็นวิทยากรร่วมเสวนาวิชาการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ในหัวข้อ "ทิศทางการ
ขับเคลื่อน ศส.ปชต. ไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย
ที่ย่ังยัน" 

 13.00 น. ห้องประชุม 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการ
ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง  แล ะน า ย ดุ ษ ฎี  พรสุ ข ส วั ส ด์ิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประชุม
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 13.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์   

คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เป็นวิทยากรบรรยายการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม” 
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  พรุงน้ีมีอะไร   
การประชุม/กิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 

วัน เวลา สถานที ่ รายละเอียด 

 14.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์   

คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เป็นวิทยากรบรรยายการประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทางการดําเนินงาน
กลุ่มภารกิจจัดการเลือกต้ัง” 

 15.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์   

คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกต้ัง เป็นวิทยากรบรรยายการประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทางการดําเนินงาน
กลุ่มภารกิจพรรคการเมือง” 

 16.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม (AB) 
โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์   

คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร 

นายกฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกต้ัง เป็นวิทยากรบรรยายการประชุม  
เชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ในหัวข้อ “แนวทางการดําเนินงาน
กลุ่มภารกิจบริหารองค์กร” 
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กมธ. เปรียบ ม.256 เป็นกุญแจดอกแรก เผยชงพ่วงรื้อหมวดเลือกต้ัง ส.ส. ด้วย ชี้ปมเร่งด่วน รอ สสร. ไม่ได้ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 14:48 น. 
 
 
 
 
 
 
 
กมธ.เปรียบรื้อม.256 เป็นกุญแจดอกแรก ถ้าไม่ทําแก้ที่เหลือไม่ได้ เผยชงพ่วงรื้อหมวดเลือกต้ังส.ส.ด้วย ชี้ปม
เรง่ด่วน พิสูจน์แล้วมีปัญหาจริง รอสสร.ไม่ได้ เชื่อข้อเสนอนี้ส.ว.อุ่นใจ ด้าน “นิกร” ชงทําประชามติ 2 ครั้ง 
 ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงข้อเสนอแก้มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ว่า ถือเป็นข้อสรุปที่กมธ.ได้ตกลงร่วมกัน หลังอนุกมธ.ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฏหมายอ่ืน ที่ตนเป็นเลขานุการ ได้มีความเห็นร่วมกันเสนอต่อกมธ.คณะใหญ่ 
ก่อนที่จะมีมติให้มีข้อเสนอดังกล่าวออกมา เพราะจากการพิจารณาของกมธ.ทั้งหมดแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมี
หลายเรื่องที่ต้องแก้ และเก่ียวพันเกือบทุกหมวดในรัฐธรรมนูญ จึงเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 ก่อน เพราะเป็น
กุญแจดอกแรก ถ้าไม่เริ่มที่มาตรา 256 เปิดทางให้มีการต้ังสสร. ส่วนอ่ืนๆที่เป็นปัญหาจะแก้ไขไม่ได้เลย 
 จากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของสสร.เข้ามาดูรายละเอียดอ่ืนๆต่อไป ซึ่งตนคิดว่า ข้อเสนอดังกล่าวน่าจะเป็น
ทางออกที่ดีที่ทําให้ ส.ว.ชุดน้ีที่ถือว่า มีส่วนสําคัญที่จะทําให้รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไปสู่การแก้ไขได้คลายความกังวลใจลง 
เพราะกมธ.จะไม่ได้ช้ีเองว่า จะตัดอํานาจใดของส.ว.ลงหรือไม่ แต่จะยกหน้าที่น้ีให้สสร.เป็นผู้พิจารณา ซึ่งกว่าจะถึง
ขั้นตอนดังกล่าว อาจจะใช้เวลาอีกเป็นปี และเมื่อถึงเวลาน้ัน สสร.อาจมีความเห็นให้ส.ว.ชุดน้ีอยู่ไปจนครบวาระ 5 ปี
ตามบทเฉพาะกาลก็ได้ 
 นายนิกร กล่าวว่า นอกจากเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือให้มีการต้ังสสร.แล้ว กมธ.ยังเห็นชอบให้มี
การแก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังส.ส.ทั้งหมดในรัฐธรรมนูญพ่วงเข้ามาเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่จําเป็นต้อง
มีการแก้ไขไปพร้อมๆกับมาตรา 256 ด้วย โดยเรื่องดังกล่าวจะไม่รอให้สสร.เข้ามาพิจารณา เพราะที่ผ่านมาระบบ
เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้พิสูจน์แล้วว่า มีปัญหาจริง หากรอให้มีการเลือกต้ังใหม่ อาจจะนําไปสู่ระบบการเมืองที่
ไม่ลงตัวอีก 
 ดังน้ัน การวางเร่ืองน้ีเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เพ่ือที่ระหว่างทางหลังจากนี้หากมีการยุบสภา ปัญหาน้ีจะได้
คลี่คลายลงในการเลือกต้ังครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังได้เสนอต่อกมธ.ด้วยว่า ให้มีการทําประชามติทั้งขาไปและ
ขากลับ โดยให้ถามประชาชนต้ังแต่ตอนเริ่มแก้เลยว่า จะเห็นด้วยกับวิธีต้ังสสร.หรือไม่ เพ่ือใช้ธงจากความเห็นของ
ประชาชนไปสู่การยกร่างฉบับใหม่ แล้วนําเน้ือหาไปทําประชามติถามประชาชนอีกคร้ังว่า จะรับหรือไม่ ซึ่งตามข้อเสนอ
น้ีอาจจะเสียงบประมาณมาก แต่ถือว่า เป็นวิธีการสร้างเกราะป้องกันให้รัฐธรรมนูญ ทําให้ประชาชนยอมรับและยังลด
ความรุนแรงทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางด้วย ซึ่งข้อเสนอท้ังหมดกมธ.จะทําเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดย
จะมีทุกความเห็นโดยละเอียดเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯให้ทันภายในสมัยประชุมน้ี 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2289090 
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กมธ. คิดข้ามช็อต! ชงรื้อระบบเลือกต้ัง ส.ส. ระหว่างรอ 'ยุบสภา' ใช้ครั้งหน้าได้ทันที 
วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 14.38 น. 
 
 
 
 
 
 
 
มธ.พรรคชาติไทยฯ ชี้รื้อมาตรา 256 เป็นกุญแจดอกแรก ถ้าไม่ทําแก้ที่เหลือไม่ได้ เผยชงพ่วงรื้อหมวดเลือกต้ังส.ส.
เร่งด่วนระหว่างทางรอยุบสภาเตรียมไว้ใช้ครั้งหน้าได้ทันที พร้อมชงทําประชามติ 2 ครั้ง 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายนิกร จํานง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) 
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึงข้อเสนอแก้
มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ว่า ถือเป็นข้อสรุปที่กมธ.ได้ตกลงร่วมกัน หลังอนุกมธ.ศึกษา
วิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฏหมายอ่ืนที่ตนเป็นเลขานุการ ได้มีความเห็น
ร่วมกันเสนอต่อกมธ.คณะใหญ่ ก่อนที่จะมีมติให้มีข้อเสนอดังกล่าวออกมา 
 ทั้งน้ี จากการพิจารณาของกมธ.ทั้งหมดแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีหลายเรื่องที่ต้องแก้และเก่ียวพัน
เกือบทุกหมวดในรัฐธรรมนูญจึงเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 ก่อน เพราะเป็นกุญแจดอกแรก ถ้าไม่เริ่มที่มาตรา 256 
เปิดทางให้มีการต้ังสสร. ส่วนอ่ืน ๆ  ที่เป็นปัญหาจะแก้ไขไม่ได้เลย จากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของสสร.เข้ามาดูรายละเอียด
อ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งตนคิดว่า ข้อเสนอดังกล่าวน่าจะเป็นทางออกท่ีดีที่ทําให้ ส.ว.ชุดน้ีที่ถือว่า มีส่วนสําคัญที่จะทําให้
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไปสู่การแก้ไขได้คลายความกังวลใจลง เพราะกมธ.จะไม่ได้ช้ีเองว่า จะตัดอํานาจใดของส.ว.ลงหรือไม่ 
แต่จะยกหน้าที่น้ีให้ สสร.เป็นผู้พิจารณา ซึ่งกว่าจะถึงขั้นตอนดังกล่าว อาจจะใช้เวลาอีกเป็นปี และเมื่อถึงเวลาน้ัน สสร.
อาจมีความเห็นให้ส.ว.ชุดนี้อยู่ไปจนครบวาระ 5 ปีตามบทเฉพาะกาลก็ได้ 
 นายนิกร กล่าวว่า นอกจากเสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 256 เพ่ือให้มีการต้ังสสร.แล้ว กมธ.ยังเห็นชอบให้มี
การแก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง ส.ส.ทั้งหมดในรัฐธรรมนูญพ่วงเข้ามาเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่
จําเป็นต้องมีการแก้ไขไปพร้อมๆ กับมาตรา 256 ด้วย โดยเรื่องดังกล่าวจะไม่รอให้ สสร.เข้ามาพิจารณา เพราะที่ผ่านมา
ระบบเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้พิสูจน์แล้วว่า มีปัญหาจริง หากรอให้มีการเลือกต้ังใหม่ อาจจะนําไปสู่ระบบ
การเมืองที่ไม่ลงตัวอีก ดังน้ัน การวางเรื่องน้ีเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เพ่ือที่ระหว่างทางหลังจากน้ีหากมีการยุบสภา ปัญหานี้จะ
ได้คลี่คลายลงในการเลือกต้ังครั้งต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวยังได้เสนอต่อกมธ.ด้วยว่า ให้มีการทําประชามติทั้งขาไปและขากลับ โดยให้ถาม
ประชาชนต้ังแต่ตอนเริ่มแก้เลยว่า จะเห็นด้วยกับวิธีต้ัง สสร.หรือไม่ เพ่ือใช้ธงจากความเห็นของประชาชนไปสู่การยกร่าง
ฉบับใหม่ แล้วนําเน้ือหาไปทําประชามติถามประชาชนอีกครั้งว่า จะรับหรือไม่ ซึ่งตามข้อเสนอนี้อาจจะเสียงบประมาณ
มาก แต่ถือว่า เป็นวิธีการสร้างเกราะป้องกันให้รัฐธรรมนูญ ทําให้ประชาชนยอมรับและยังลดความรุนแรงทางการเมือง
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางด้วย ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดกมธ.จะทําเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยจะมีทุกความเห็นโดย
ละเอียดเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯให้ทันภายในสมัยประชุมน้ี 
 
อ้างอิง  : https://www.naewna.com/politic/508955 
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“เทพไท”เสนอ รัฐบาลเจ้าภาพแก้ รธน. ปลดล็อคความขัดแย้ง แล้วยุบสภา คืนอํานาจ ปชช. 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 14:55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เทพไท”เสนอ รัฐบาลเจ้าภาพแก้รธน. ปลดล็อคความขัดแย้ง แล้วยุบสภา คืนอํานาจ ปชช. 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่า ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน ที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องควรให้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพ่ิมหมวดการจัดต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สังคมมีความคาดหวัง และเป็นการตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 3ข้อ คือ 1.แก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2.ยุบสภา 3.หยุดคุกคามประชาชน เมื่อ กมธ.ฯมีผลสรุปของการศึกษาแล้ว จะนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ในสมัยประชุมน้ี และมอบหมายให้นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานกมธ.ฯ นําผลการศึกษาเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือให้มี
การผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร จนถึงบัดน้ีรัฐบาล
บริหารประเทศมาเกือบ2ปีแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสําเร็จ 
เพืาอเป็นการปลดล็อคการชุมนุมรายวันของกลุ่มนักศึกษาด้วย 
 “ขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งน้ี ด้วยการส่งสัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภา
(ส.ว.)ทั้ง250 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 เปิดทางให้มีการต้ังส.ส.ร.ขึ้นมา เพ่ือจัดทํา
รัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการเมืองของประเทศในขณะน้ี และเช่ือว่าถ้ารัฐบาลรับ
เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จะเป็นการสนองตอบข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาด้วย เมื่อมี
รัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชน 
เพ่ือให้มีการเลือกต้ังครั้งใหม่ต่อไป”นายเทพไท กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2289114 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629734 
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"เทพไท" จ้ี รบ. ส่งสัญญาณให้ 250 ส.ว.ร่วมมือแก้ รธน. 
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 16.32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เทพไท”กระทุ้งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพแก้รธน. อ้างช่วยปลดชนวนความขัดแย้ง-ตอบโจทย์การเมือง 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่า  ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าควรให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพ่ิมหมวดการจัดต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สังคมมีความคาดหวัง และตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 3 ข้อ คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.ยุบ
สภา 3.หยุดคุกคามประชาชน 
 เมื่อคณะกรรมาธิการฯ มีผลสรุปของการศึกษาแล้ว จะนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมน้ี และ
มอบหมายให้นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานกมธ.วิสามัญฯ นําผลการศึกษาเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือให้ผลักดันการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร จนถึงบัดน้ีรัฐบาลบริหารประเทศมา
เกือบ 2 ปีแล้ว เป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสําเร็จ เพ่ือปลดล็อกการชุมนุม
ของกลุ่มนักศึกษาด้วย 
 “ขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งน้ี ด้วยการส่งสัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) 250 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เปิดทางให้มีการต้ัง ส.ส.ร.จัดทํารัฐธรรมนูญที่
ยึดโยงกับประชาชน ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาการเมืองของประเทศขณะน้ี  ถ้ารัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
จะเป็นการสนองตอบข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาด้วย และเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่เป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชน เพ่ือให้มีการเลือกต้ังครั้งใหม่ต่อไป”
นายเทพไท กล่าว 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/787721 
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"เทพไท" ชี้ ถึงเวลาเหมาะสม แก้ รธน.ชง รบ.เป็นเจ้าภาพ แก้ ม.265 
ไทยรัฐออนไลน์  1 ส.ค. 2563 17:20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ ถึงเวลาเหมาะสมแก้ รธน.ชงรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ
เอง แก้ ม.265 พร้อมส่งสัญญาณถึง 250 ส.ว. เปิดทางต้ัง สมาชิกสภาร่างรธน.(สสร.) ปลดล็อกประเทศ 
 วันที่ 1 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุมของ
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 สภาฯ ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน ว่า ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องควรให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพ่ิมหมวดการจัดต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่สังคมมีความคาดหวัง และเป็นการตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 3 ข้อ คือ 1. แก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2. ยุบสภา 3. หยุดคุกคามประชาชน เมื่อ กมธ.ชุดน้ี มีผลสรุปของการศึกษาแล้ว จะนําเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมน้ี และมอบหมายให้ นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการฯ นําผล
การศึกษาเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือให้มีการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภา
ผู้แทนราษฎร จนถึงบัดน้ี รัฐบาลบริหารประเทศมาเกือบ 2 ปีแล้ว เป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการผลักดันให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ให้ประสบความสําเร็จ เพราะเป็นการปลดล็อกการชุมนุมรายวันของกลุ่มนักศึกษาด้วย 
 นายเทพไท กล่าวต่อว่า ตนขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งน้ี ด้วยการส่ง
สัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 250 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เปิดทางให้มีการต้ัง
สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการเมืองของ
ประเทศในขณะน้ี และเช่ือว่า ถ้ารัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จะเป็นการสนองตอบข้อ
เรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาด้วย เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ก็เป็น
โอกาสท่ีรัฐบาลจะยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชน เพ่ือให้มีการเลือกต้ังครั้งใหม่ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1901575 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :   
https://www.nationweekend.com/content/politics/14099?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
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ปลดล็อคประเทศ! "เทพไท" ชงรัฐบาลเจ้าภาพแก้ รธน. ตามผลศึกษา กมธ. 
วันที่ 01 ส.ค. 2563 เวลา 14:15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป.เสนอ รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ แก้รัฐธรรมนูญ ตามผลการศึกษาของ กมธ. เพื่อปลดล็อค
ประเทศ 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 ว่า ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน ที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องควรให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 และเพ่ิมหมวดการจัดต้ังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็น
ข้อสรุปที่สังคมมีความคาดหวัง และเป็นการตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของนักศึกษา 3 ข้อ คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.ยุบสภา 
3.หยุดคุกคามประชาชน 
 เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีผลสรุปของการศึกษาแล้ว จะนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมน้ี และ
มอบหมายให้นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการฯ นําผลการศึกษาเสนอต่อรัฐบาล เพ่ือให้มีการ
ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร จนถึงบัดน้ีรัฐบาลบริหาร
ประเทศมาเกือบ2ปีแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสําเร็จ เพราะเป็น
การปลดล็อคการชุมนุมรายวันของกลุ่มนักศึกษาด้วย 
 ขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งน้ี ด้วยการส่งสัญญาณถึงสมาชิกวุฒิสภา
ทั้ง250 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา256 เปิดทางให้มีการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา เพ่ือ
จัดทํารัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการเมืองของประเทศในขณะน้ี และเช่ือว่าถ้า
รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง จะเป็นการสนองตอบข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา
ด้วย เมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนท่ีเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภาคืนอํานาจให้
ประชาชน เพ่ือให้มีการเลือกต้ังครั้งใหม่ต่อไป 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629734 
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‘ชํานาญ’ ชงต้ัง ‘ส.ส.ร.’ ยกเครื่องรธน.ใหม่ เชื่อหากประยุทธ์โอเค ‘ส.ว.’ คงไม่ขัด 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 16:19 น. 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายชํานาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ในฐานะรองประธาน 
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎรคนท่ีสาม ให้สัมภาษณ์ถึงกมธ. เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 จะสามารถไปไกลถึงการต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ (ส.ส.ร.) ว่า กมธ. เกือบ
ทั้งหมดเห็นด้วยให้แก้ไขมาตรา 256 โดยในที่ประชุมมีบางท่านเสนอว่า เมื่อแก้ไขมาตรา 256 แล้วก็ควรจะให้ต้ัง ส.ส.ร. 
ไปพร้อมกันเลย ขณะที่สมาชิกบางท่านของฝ่ายรัฐบาลก็แสดงความเห็นว่า หากทําไปทีเดียวแบบน้ีจะไม่ได้อะไรซักอย่าง 
เหมือนกับหักด้ามพร้าด้วยเข่า ควรจะแก้ไขมาตรา 256 ไปก่อนแล้วค่อยมาต้ัง ส.ส.ร. ทีหลัง อย่างไรก็ตามขั้นตอนการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเร่ิมต้นที่การแก้ไขมาตรา 256 ก่อน แล้วค่อยมาหารือกันว่าจะต้ัง ส.ส.ร. หรือไม่ 
 บทบาทของ กมธ.ชุดน้ี ทําหน้าที่ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนนําเสนอต่อสภา ซึ่งจะทําให้เกิดสองแนว
ทางออก คือ หน่ึง มีมติแจ้งไปที่รัฐบาลว่าทางสภามีมติและข้อเสนอแบบน้ีรัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่ และสอง กรณีที่สภา
ยังไม่มีมติ จึงให้ต้ังแต่คณะกรรมาธิการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 เมื่อถามถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยในช่วงที่ผ่านมาแสดงความเห็นด้วยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นาย
ชํานาญ กล่าวว่า ย้อนกลับไปในช่วงการต้ังกมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ว.ค่อนข้างเสียงแข็งไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่
ในช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสแฟลชม็อบ และการชุมนุมของประชาชน นักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ ทําให้ต้อง
ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญควรถูกแก้ไข 
 เมื่อถามว่า ส.ว. จะร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่หากได้รับผลกระทบต่ออํานาจหน้าที่และตําแหน่งของ
ตัวเอง นายชํานาญ กล่าวว่า ต้องดูว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมี
ความเห็นว่าอย่างไร หากนายกฯ เห็นด้วยทุกอย่างคงไม่มีปัญหา 
 "ในความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่า ควรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพราะทุกมาตราพันกันไปหมด และวิธีที่ดี
ที่สุดคือการต้ัง ส.ส.ร. เพ่ือยกร่างใหม่ทั้งฉบับ อาจจะดูยาก แต่ก็สามารถเกิดขึ้น" นายชํานาญ กล่าว 
 เมื่อถามว่า มีบางฝ่ายที่เสนอให้ใช้โมเดล ส.ส.ร. พ.ศ. 2534 นายชํานาญ กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วย หากจะ
นําโมเดลน้ีมาใช้ เพราะบทบาทการร่างรัฐธรรมนูญไปอยู่ในสัดส่วนฝ่ายนักวิชาการเกือบทั้งหมด ตนเห็นว่า ส.ส.ร. ควร
มาจากตัวแทนของแต่ละจังหวัดตามสัดส่วนประชากร ส่วนนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิควรจะมาจากผู้เช่ียวชาญด้าน
กฎหมายมหาชนและทางรัฐศาสตร์ ทั้งน้ีตนเช่ือว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ แต่จะถึงขั้นให้มีการต้ัง ส.ส.ร. 
หรือไม่ก็ต้องรอต่อไป หากกระแสแรงขึ้นก็คงจะต้านไม่อยู่ 
 ส่วนที่มีความเห็นว่า ควรจะให้กลุ่มนักศึกษาเข้ามาน่ังเป็น ส.ส.ร. ด้วย นายชํานาญ กล่าวว่า ความสําคัญ
ในการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ที่ว่าเราจะนําเร่ืองใดเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย ส.ส.ร. เปรียบเสมือนช่างตัดผมต้องตัดผม
ตามใจเจ้าของหัว ซึ่งก็คือนักศึกษา ที่ทําหน้าที่เสนอความเห็นขึ้นมา 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2289161 
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"ส.ว." ลั่นคิดตีเช็คเปล่าต้ัง ส.ส.ร. แก้ รธน. คงไม่เอาด้วย 
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 17.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“สมชาย”แนะแก้รธน.เป็นรายมาตรา เผยส.ว.ยังไม่คุยควรแก้หรือไม่ เตือนนศ.ระวังคนแฝงม็อบหวังสร้าง
สถานการณ์ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นนศ.-รัฐบาล-ฝ่ายค้าน-ส.ว. 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  นายสมชาย แสวงการ สมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่มีส.ว.บางส่วนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เป็นความเห็นของแต่ละบุคคล แต่
วุฒิสภายังไม่ได้พูดคุยกันถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเรื่องน้ียังอีกไกล และคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) วิสามัญ
พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่มีนายพีระ
พันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานน้ัน ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้มีการต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือให้ทําใน
ลักษณะใด 
 แต่ส่วนตัวตนเห็นว่าโครงของรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2560 มาจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 และฉบับ
พ.ศ.2540 หากจะแก้ไข ต้องไปดูรายประเด็น ซึ่งจะทําได้ง่าย และรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นที่สังคมเห็นว่า
ต้องเปลี่ยนแปลง หรือกฎหมายฉบับใดที่ใช้แล้ว เกิดความติดขัด แต่ต้องไม่ลืมว่าก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้
ผ่านการทําประชามติมาแล้ว ดังน้ันประเด็นที่เป็นโครงใหญ่ของรัฐธรรมนูญควรคงอยู่ในหลักการ อีกทั้งประเด็นที่เป็น
ข้อถกเถียงในขณะนี้ คือเร่ืองที่เก่ียวกับ ส.ส.และส.ว. รวมถึงการทํางานขององค์กรอิสระ ซึ่งถ้ามีประเด็นเพียงเท่าน้ี ตน
คิดว่าไม่จําเป็นต้องมีการต้ัง ส.ส.ร 
 “ต้องดูว่ามีประเด็นไหนที่เสียงส่วนใหญ่ติดใจ จะพูดว่าเป็นเรือทั้งลําหรือเหมาเข่ง อย่างตอนแก้
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 บอกว่ามีปัญหาจึงจะร่างใหม่ และเมื่อมีรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ก็บอกว่าฉบับปี 2550 ดีกว่า 
ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญ ปี 2560 เดินมาไกลแล้ว ถ้าเห็นว่ามีปัญหาที่ประเด็นไหน ก็ควรแก้ตรงน้ัน และให้สังคมช่วยกัน
หาทางออกให้ประเทศ”นายสมชาย กล่าว 
 เมื่อถามว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญ จะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่  นายสมชาย กล่าวว่า  ตนไม่ห่วงเรื่อง
ข้อเสนอหรือวิธีคิดของกลุ่มนิสิตนักศึกษา เพราะเป็นข้อเสนอที่เป็นประชาธิปไตย สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ แต่จะตรง
กับความต้องการหรือไม่น้ัน ต้องมาพูดคุยกัน ทั้งน้ีตนไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้งหรือความวุ่นวาย 
หากไม่มีปัจจัยอ่ืนหรือไปกระทบกับสิ่งที่เป็นอันตราย 
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 อย่างไรก็ตามตนขอฝากแกนนํากลุ่มนิสิตนักศึกษาว่าให้ระมัดระวังบุคคลท่ีเข้าไปแอบอ้าง ทั้งทางสื่อ
โซเชียลหรือการถือป้ายถ่ายรูปในจุดชุมนุม เพ่ือพยายามจะสร้างให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงเหมือนในอดีต ซึ่งตน
มองว่าเป็นความคิดที่ล้าหลังมาก เพราะประเทศมาไกลแล้ว  อีกทั้งตอนน้ีประเทศเรามีปัญหาหลายเร่ืองที่ต้องเผชิญ
ร่วมกัน  ทั้งภัยโรคโควิด-19 และพิษเศรษฐกิจ แต่ตนยังเช่ือว่าปัญหาทางความคิดจะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกัน
ได้  และอยากเห็นเวทีการร่วมกันพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ตัวแทนของรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว. 
 ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่กรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ 
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีมติให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 265 เพ่ือเปิดทางไปสู่การต้ังส.ส.ร. ยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ว่า ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอของกรรมาธิการฯ จะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ อย่างไรก็
ตาม การให้สสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญน้ัน กรรมาธิการการเมือง วุฒิสภา หารือกันว่า จะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าต้องการ
แก้ไขประเด็นใดบ้าง แล้วจึงให้ส.ส.ร. ไปยกร่างแก้ไข ไม่ใช่ให้ส.ส.ร.ไปคิดเองตามใจชอบ ถ้าจะตีเช็กเปล่าโดยไม่มี
เป้าหมายว่าจะแก้เรื่องใด แสดงว่ายังไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส.ว.ก็คงไม่เอาด้วย จะไม่ร่วมมือเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 
 โดยเฉพาะถ้าจะแตะเรื่องส.ว.ทั้งการยกเลิกส.ว.หรือไม่ให้มีอํานาจเลือกนายกฯ ตามที่นายปิยบุตร แสง
กนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าต้องการน้ัน ส.ว.คงไม่ยอม เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดให้ส.ว.อยู่ในตําแหน่ง5 ปีเพ่ือ
ติดตามการปฏิรูปประเทศ เรายึดหลักการตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้ม็อบมากดดัน แต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเรื่อง
ส.ว.น้ันก็ค่อยมาคุยกัน 
 
 
 
อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/787706 
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"เสรี" ขวางตีเช็กเปล่าต้ัง ส.ส.ร.รื้อรธน. ชี้แสดงว่ายังไม่เห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น ส.ว.คงไม่เอาด้วย 
สยามรัฐออนไลน์  1 สิงหาคม 2563 17:21 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.กล่าวถึงกรณีกมธ.พิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทาง
กาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีมติให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 265 เปิดทางไปสู่การต้ังส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่า 
ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอของกมธ.ดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาฯหรือไม่ อย่างไรก็ตามการให้ส.ส.ร.ยก
ร่างรัฐธรรมนูญน้ัน กมธ.การเมือง วุฒิสภา หารือกันว่า จะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าต้องการแก้ไขประเด็นใดบ้าง แล้วจึงให้
ส.ส.ร. ไปยกร่างแก้ไข ไม่ใช่ให้ส.ส.ร.ไปคิดเองตามใจชอบ ถ้าจะตีเช็กเปล่า โดยไม่มีเป้าหมายจะแก้เรื่องใด แสดงว่ายังไม่
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส.ว.คงไม่เอาด้วย จะไม่ร่วมมือเสนอแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะถ้าจะมาแตะเรื่องส.ว. ทั้งการรยกเลิก
ส.ว.หรือไม่ให้มีอํานาจเลือกนายกฯ ตามท่ีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ต้องการน้ัน ส.ว.คงไม่ยอม 
เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดให้ส.ว.อยู่ในตําแหน่ง 5 ปี เพ่ือติดตามการปฏิรูปประเทศ เรายึดหลักการ ตามรัฐธรรมนูญ 
ไม่ใช่ใช้ม็อบมากดดัน แต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเรื่องส.ว. ค่อยมาคุยกัน 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173749 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2289400 
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ฉีกพิมพ์เขียว 'ปิยบุตร'! 'เสรี' กร้าวห้ามแตะ ส.ว. ขวางตีเช็คเปล่าต้ัง ส.ส.ร. รื้อ รธน. 
วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)กล่าวถึงกรณีกมธ.พิจารณา
ศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ แนวทางกาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มีมติให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 265  เปิดทางไปสู่การต้ัง
ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ว่า ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอของกมธ.ดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯหรือไม่  
อย่างไรก็ตามการให้ ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญน้ัน กมธ.การเมืองน้ัน ทางวุฒิสภาหารือกันว่า จะต้องมีเป้าหมายก่อนว่า
ต้องการแก้ไขประเด็นใดบ้าง แล้วจึงให้ ส.ส.ร.ไปยกร่างแก้ไข ไม่ใช่ให้ ส.ส.ร.ไปคิดเองตามใจชอบ ถ้าจะตีเช็คเปล่า โดย
ไม่มีเป้าหมายจะแก้เรื่องใด แสดงว่ายังไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ส.ว.คงไม่เอาด้วย จะไม่ร่วมมือเสนอแก้รัฐธรรมนูญ 
 "โดยเฉพาะถ้าจะมาแตะเร่ือง ส.ว.ทั้งการรยกเลิก ส.ว. หรือไม่ให้มีอํานาจเลือกนายกฯ ตามที่นายปิยบุตร 
แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ต้องการน้ัน ส.ว.คงไม่ยอมเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดให้ ส.ว.อยู่ในตําแหน่ง 5 ปี 
เพ่ือติดตามการปฏิรูปประเทศ เรายึดหลักการ ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้ม็อบมากดดัน แต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มี
เรื่องส.ว. ค่อยมาคุยกัน"นายเสรี กล่าวยํ้า 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/508978 
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'สมคิด' เผย 'แก้รธน.' ควรเกิดขึ้นก่อน 'เลือกต้ังใหม่' 
1 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
สมคิด" เผย "แก้รธน." ควรเกิดขึ้นก่อน "เลือกต้ังใหม่" คาด "ฝ่ายค้าน" ย่ืนญัตติด่วนสัปดาห์หน้า ซัด "รธน." มี
ปัญหา ให้อํานาจส.ว.มากเกินไป 
  นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค
ร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า แม้คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ 2560 จะมีมติเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือเปิดทางในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การท่ีจะแก้ไขรัฐธรรมนูญน้ันควรที่จะแก้ไขก่อนที่จะมีการเลือกต้ังใหม่ เพราะ
หากแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังการเลือกต้ังไม่ประโยชน์อะไรเลย ทั้งน้ี การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสําเร็จได้ รัฐบาลต้องเป็น
เจ้าภาพ และให้นักการเมืองทั้งสภาร่วมมือกันจึงจะแก้ได้ ทั้งน้ีดูจากข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิต นักศึกษาและ
ประชาชน ก็จะทราบว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีปัญหาแน่นอน 
 นายสมคิด กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ควรน่ิงดูดาย เพราะรัฐธรรมนูญมี
ปัญหา ที่มาของและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภามากเกินไป และสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ 2 ครั้งคือ 8 ปี นอกจากน้ี
การกําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นอันตรายและล็อคตายการพัฒนาประเทศ เห็นได้จากการจัดทํางบประมาณท่ีไม่
ตอบโจทย์ประเทศไทย 
 "พล.อ.ประยุทธ์ ลอยตัวเหนือปัญหาไม่รับรู้ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชน ทั้งๆที่พล.อ.ประยุทธ์ รู้ว่าตัวเอง
ไปไม่ได้แล้ว แต่ไม่ยอมรับความจริง คาดว่าในสัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะย่ืนญัตติด่วนต่อสภาเพ่ือขอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งหากสมาชิกเห็นด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเร็วและเป็นสามารถช้ีแจงต่อสังคมได้”นายสมคิดกล่าว    
 
   
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891839 
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ประธานวิปรัฐบาล ชงต้ังคณะทํางาน 3 ฝ่าย ดึง ส.ว.ร่วม ม่ันใจแก้รธน.ราบรื่น 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 21:14 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ประธานวิปรบ.’ชงต้ังคณะทํางาน 3 ฝ่าย ดึงส.ว.ร่วม ม่ันใจแก้รธน.ราบรื่น 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวกรณีคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาแก้ไข
รัฐธรรมนูญฯ มีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพ่ือให้มีการต้ังส.ส.ร.เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนว่า 
การจะแก้ไขมาตรา 256 รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่าจะต้องทําประชามติ อีกทั้งในวาระแรกของที่ประชุมรัฐสภา จะต้องมี
เสียงเห็นชอบของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง หากไม่พูดคุยและทําความเข้าใจกับส.ว.ก่อน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการประสานงานรัฐสภา หรือ วิป 3 ฝ่าย การเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจเดินหน้าลําบาก 
 “ในวันที่ 4 สิงหาคมน้ี จะมีการประชุมรัฐสภาเพ่ือพิจารณา ร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. และร่างพ.ร.บ.การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. … ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ผม
จะขอให้ตัวแทนของวิป 3 ฝ่าย มาประชุมกันนอกรอบ เพ่ือต้ังคณะทํางานร่วมกันในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาง
กรอบเวลาการทํางานให้ชัดเจนภายในระยะเวลากี่วัน เพ่ือไม่ให้ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา และทํางานซ้ําซ้อนกับกมธ.
วิสามัญฯ เพราะที่ผ่านมาการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการดําเนินงานของกมธ.วิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ยังไม่มี
ส.ว.เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผมเช่ือว่าเมื่อมีตัวแทนของทั้ง 3 ฝ่ายมาพูดคุยผ่านคณะทํางานร่วมกันแล้ว จะทําให้การ
เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย”นายวิรัช กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2289684 
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ปชป-พท.ประสานเสียง แก้ ม.256 เปิดทางยกร่าง รธน. ใหม่ 
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 16.46 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“โภคิน” แนะเลือกต้ัง สสร. 200 คน คาดใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน ส่วนโฆษก ปชป. ชูคืนสิทธิ ปชช. ในรัฐธรรมนูญ
ใหม่ “สมชัย”เผย กมธ.เตรียมใช้เสียง ส.ส. เสนอญัตติแก้ รธน. ทันที 
 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. เวลา 13.00 น. ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) 
จัดเวทีสาธารณะ "แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางออกเพ่ือชาติบ้านเมือง" ขึ้นเพ่ือผลักดันข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและ
หาทางออกจากความขัดแย้ง โดยมีการเชิญตัวแทนทั้งจากพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านร่วมเสนอความคิดเห็น นาย
โภคิน พลกุล  กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ตัวแทน
พรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวว่า ปัจจุบันคนเร่ิมรับไม่ได้กับฝ่ายอํานาจนิยม ซึ่งทางออกมีทางเดียวคือมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่
เขียนโดยประชาชน ทั้งน้ีภายในอาทิตย์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือร่วมกัน และจะขอให้พรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงช่ือ
เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน โดยทําประชามติ 3 เดือน และกระบวนการ
ในสภาฯ 2 เดือน จากน้ันการแก้รัฐธรรมนูญจะสามารถทําได้ตามปกติทําได้ง่าย ซึ่งเราเสนอให้มี ส.ส.ร.มาจาการเลือกต้ัง 
200 คน โดยใช้เวลาร่างประมาณ 390 วัน แม้หลายคนจะมองว่านานเกินไป แต่ตนมองว่าเราต้องทําให้ดี จะทําง่ายๆ
ไม่ได้ ซึ่งจะต้องอดทนประมาณ 1 ปี 6 เดือน 
 ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์
ได้ชูธงแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 มาต้ังแต่ต้น เพราะเห็นมาต้ังแต่ต้นแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
โดยสมบูรณ์ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ควรนําเอาเร่ืองสิทธิประชาชนต่างๆ กลับมา โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม หากในรับธรรมนูญปี 60 มีเรื่องน้ีก็จะไม่เกิดปัญหาการไม่ฟ้องคดีบอส วรยุทธ อยู่วิทยา อย่างใน
ปัจจุบัน  รวมทั้งการเลือกต้ังตนเห็นด้วยในการกลับไปใช้การเลือกต้ังแบบบัตร 2 ใบ รวมท้ังระบบการถ่วงดุลการทํา
หน้าที่ขององค์กรอิสระที่ยังมีปัญหา ส่วนการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติน้ัน ตนเห็นด้วย เพราะยุทธศาสตร์ชาติควร
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และในเรื่อง ส.ว. 250 คน ที่มาโดยไม่ยึดโยงประชาชน แต่มีสิทธิเลือกนายกฯ ตนก็ไม่
เห็นด้วยเช่นกัน และคิดว่า ส.ว.เองก็ต้องยอมสละอํานาจน้ี เพ่ือให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป้นประชาธิปไตยมากขึ้น 
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 ส่วนนายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กล่าวว่า ลําดับข้อเสนอของนักศึกษา ควรเริ่มที่การแก้
รัฐธรรมนูญก่อน เพราะหากยุบสภาฯก่อน จะทําให้ปัญหาวนกลับมาเหมือนเดิม โดยเน้ือหาในการร่างรัฐธรรมนูญความ
จะเป็นกลางและเป็นธรรม คํานึงถึงหลักประชาธิปไตย และควรออกแบบให้รัฐมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม โดยทางกลุ่มมีข้อเสนอ 10 ข้อ เช่น ยกเลิกมีรัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ได้โดยยกเลิกมาตรา 256 ที่เป็น
กําแพงในการแก้รับธรรมนูญ ควรยกเลิกมาตรา 25 ที่จํากัดสิทธิประชาชน กลับไปใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ  ยกเลิก ส.ว. 
ตามหลักอํานาจและที่มาที่ต้องสอดคล้องกัน ยกระดับนายกฯ ควรกําหนดให้เป็น ส.ส.ด้วย ยกระดับองค์กรอิสระ 
กรรมการองค์กรอิสระควรมีการยึดโยงกับประชาชนและมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยให้ ส.ส.เป็นคนแต่งต้ัง และ
ต้องได้รับเสียงข้างมากจากทั้ง ส.สฝ่ายค้าน และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล  
 ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า มองว่าความคิดของประชาชนไปไกลกว่านักการเมือง พรรคการเมือง 
หรือกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะข้อเสนอของพรรคการเมืองฝ่ายการเมืองยังล้าหลัง ส่วนระยะเวลาในการแก้ไข 
จากการสํารวจของตนพบว่าประชาชนบอกว่าควรใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ทนกับสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน เขาไม่ทนที่จะรอเป็นปีเพ่ือให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วค่อยมาเลือกต้ังกันใหม่ ทั้งน้ีใน กมธ.แก้
รัฐธรรมนูญ เมื่อวานมีข้อสรุปที่เป็นที่ยุติซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยคือแก้มาตรา 256 ให้อ่อนตัว และให้ ส.ส.ร.ร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ และทําหน้าที่ต่อแม้จะมีการยุบสภาฯ แต่ไม่อยากให้รอรายงานของกมธ.เข้าสู่สภาฯ ดังน้ันเขาจะใช้ช่องทางเสนอ
ญัตติให้มีการแก้ไขทันที โดยใช้เสียง ส.ส. 100 คน 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/787722 
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องค์กร ปชต. ชง 9 แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ลั่นคือทางออกเพ่ือชาติบ้านเมือง 
01 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:26 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 1 ส.ค.63 -  คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) ขอให้รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
เร่งรัดให้มีการดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพ่ือหาทางออกให้ประเทศ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่กําลังขยายตัว
ก่อนที่จะสายเกินแก้ โดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเป็น “สัญญาประชาคม” ในการร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภา เพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 โดยให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเร่ืองคงค้างเก่าให้แล้ว
เสร็จก่อนการยุบสภาเลือกต้ังใหม่ตามเง่ือนไขรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2563 เพ่ือเดินหน้าประเทศไทยและ
ปลดล็อคการสืบทอดอํานาจโดยให้พรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้ความร่วมมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นประชาธิปไตยและเปิดทางให้มีกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านกลไก ส.ส.ร.ในอนาคต 
 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญ 2560 มีข้อบกพร่องมากมาย เพราะถูกออกแบบและเขียนขึ้นโดยกลุ่มคณาธิปไตย 
และใช้สืบทอดอํานาจคณะบุคคลในรัฐบาลช่ัวคราวเพ่ือจะเป็นรัฐบาลต่อไป ผ่านกลไกรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เง่ือนไขรัฐธรรมนูญเหล่าน้ีจะนําไปสู่วิกฤตการเมืองไม่จบสิ้นหากไม่แก้ไขหรือร่างขึ้นใหม่จากการ
มีส่วนร่วมของพลเมือง โดยกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เสนอให้มีการแก้ไขมาตรา 
256 ในหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพ่ือเสนอต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกต้ัง (ส.ส.ร.) 
ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งหน่ึง ขณะเดียวกัน กรรมาธิการที่มาจากหลายพรรคการเมืองและสะท้อนเสียงของ
ประชาชน ควรจะเสนอแก้ไขรายมาตราที่เป็นปัญหาต่อรัฐสภาโดยตรงไปด้วยในฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า โดยคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.) ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังต่อไปน้ี 
 1.การแก้ไขต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นพ้ืนฐานหรือต้องได้รัฐธรรมนูญที่ดีกว่าฉบับ 2540  โดย
ยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีสืบทอดอํานาจคณะรัฐประหารทั้งหมด รวมถึงการบัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมาจากการโหวตร่วม
ของรัฐสภาในบทเฉพาะกาล ทําให้วุฒิสภาที่มาจากการแต่งต้ังมีอํานาจเลือกผู้บริหารประเทศโดยไม่ยึดโยงเจตจํานงค์
ของประชาชนผ่านการเลือกต้ังผู้แทน ดังน้ัน นายกรัฐมนตรีต้องมาจากเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่าน้ัน และ
ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายเสียงข้างมากต้องได้รับสิทธิในการบริหารประเทศ และถูกกํากับด้วยหลักธรรมาภิ
บาล กฎหมาย ฝ่ายเสียงข้างน้อย กระบวนการยุติธรรมและประชาชนพลเมืองโดยท่ัวไป หากไม่แล้วก็ควรให้มีระบบการ
เลือกต้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรง 
 2.ขอให้ระบบการเลือกต้ังแบบผสมผสานควรกลับมาใช้ระบบบัตรเลือกต้ัง 2 ใบเหมือนเดิม เพ่ือให้
ประชาชนเลือกคนที่รักและพรรคที่นโยบาย แยก ส.ส.เขตเลือกต้ัง กับ ส.ส.บัญชีรายช่ือของพรรคออกไปให้เป็นระบบ 
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นอกจากน้ีควรยกเลิกสัดส่วนระหว่างบัญชีรายช่ือจํานวน 150 คนกับ ส.ส.เขต 350 คน เพราะหาตรรกะไม่ได้และไม่มี
ความสมดุลกัน ในหลายประเทศทั่วโลกมีตัวอย่างระบบผสมแบบครึ่งต่อคร่ึง หรือระบบบัญชีรายช่ือระบบเดียว หรือ
ระบบ ส.ส.เขตระบบเดียวที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการยกเลิกการบังคับ ส.ส.สังกัดพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการลอน
สิทธิทางการเมืองตามหลักอารยะประเทศ 
  3.ยกเลิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ตรวจสอบถ่วงดุล
ฝ่ายบริหาร ยกเลิกการบังคับ ส.ส.สังกัดพรรคและกฎหมายพรรคการเมืองที่เป็นระบบธนาธิปไตยและต้องใช้เงินจํานวน
มาก นอกจากน้ีควรปรับลดจํานวน ส.ส.ลงมาเพ่ือประหยัดงบประมาณ ไม่จําเป็นต้องมีมากเหมือนเก่า เน่ืองจาก
ประชาชนเข้าถึงผู้แทนของตนเองง่ายกว่าในอดีต 
  4.กําหนดเง่ือนไขการปฏิรูปประเทศและกรอบเวลาการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
การปฏิรูปประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ขจัดการผูกขาด ระบบรัฐสวัสดิการ การปฏิรูปกองทัพ การปฎิรูปตํารวจและ
กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบการศึกษาให้มีคุณภาพและการพัฒนาพลเมือง 
(Civic Education) ตลอดจนการปฏิรูปพลังงานและทรัพยากรด้านต่างๆ ทางสังคม เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิตและรัฐสวัสดิการ เพ่ือความม่ันคงของประเทศท่ามกลางระบบระหว่างประเทศที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก 
 5.ต้องมีการกระจายอํานาจที่ระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองภายใต้หลักการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ยกเลิกระบบรัฐราชการรวมศูนย์ และออกกฎหมายการ
กระจายอํานาจการปกครอง โดยให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ถ่ายโอนราชการส่วนภูมิภาคข้ึนกับจังหวัด 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เพ่ือเปิดปริมณฑลการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงระบบภาษีที่ประชาชนเสียภาษีที่ไหนให้ใช้พัฒนาที่น่ัน เพ่ือให้เกิดการกระจายอํานาจและมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ประเทศไทยต้องกระจายอํานาจการปกครองจากรัฐราชการรวมศูนย์ไปสู่การพัฒนาเมืองต่างๆ ให้
เติบโตย่ังยืนด้วยตนเองและส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดการตนเองด้วยระบบราชการสมัยใหม่ที่ทันสมัย เพ่ือให้ทุกเมืองได้
พัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่เพ่ือผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่นเอง 
 6.ยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเสมือนคณะโปลิตบูโรและรัฐบาลเงาอยู่เหนือรัฐบาลพล
เรือน จะต้องไม่มีองค์กรใดอยู่เหนือองค์กรที่มาจากประชาชนและยึดโยงกับพลเมือง ยุทธศาสตร์ชาติทําให้รัฐบาลขาด
อิสรภาพที่จะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยตามบริบทการพัฒนาที่รุดหน้าไปตามเทคโนโลยี สําหรับการพัฒนาที่ขาดธรร
มาภิบาล แก้ปัญหาได้โดยให้มีการประชามติทุกโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ในรัฐธรรมนูญไม่จําเป็นต้องเขียนหน้าที่และ
นโยบายรัฐทั้งหมด เพราะทําให้อุดมการณ์พรรคการเมืองและข้อเสนอทางนโยบายไร้ความหมาย อีกทั้งบริบทโลกและ
บริบทประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การกําหนดหน้าที่และนโยบายแบบแข็งตัว (Rigid) จะไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริง  
 7.ปฏิรูปองค์กรอิสระและยกเคร่ืองใหม่ทั้งหมด ทั้งคณะกรรมการสรรหา คุณสมบัติของผู้สมัคร และการให้
ความเห็นชอบ ซึ่งทั้งหมดต้องยึดโยงกับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตย อีกทั้งผู้สมัครต้องแสดงวิสัยทัศน์ 
ต้องผ่านการฝึกอบรมในเรื่องพลเมืองประชาธิปไตย (Civic Education) และยกเลิกการต้ังเง่ือนไขคุณสมบัติว่า ต้องเป็น
ข้าราชการหรือเรียนจบปริญญาตรี เป็นต้น รวมถึงการลดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการองค์อิสระ ให้เหลือแค่ 5 ปี 
เน่ืองจากยาวนานเกินไป องค์กรอิสระ องค์กรศาลฯ หรืออ่ืนๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ต้องยุติหลักสูตรพิเศษท่ีจัดขึ้นใน
องค์กรซึ่งระบอบอุปถัมภ์จะทําให้ความเป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติ  
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  8.ให้มีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้า เพ่ือนําไปสู่การออกกฎหมายการเก็บภาษี
ทรัพย์สินอัตราก้าวหน้าเหมือนนานาอารยประเทศ ยกเลิกนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลดหย่อน
ภาษีเงินได้และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มทุนรายใหญ่ รวมถึงการปฏิรูปที่ดินทั้ง
ระบบอย่างจริงจัง โดยไม่ปล่อยให้ที่ดินถูกครอบครองโดยไม่จํากัดจากผู้มีทุนทรัพย์มากกว่า โดยให้มีการจํากัดการถือ
ครองที่ดินและไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน (BOI.) และการเช่าที่ดิน
ระยะยาว 99 ปีตามกฎหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC.) 
 9.ขยายสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามกติกา
ระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีอยู่ทั้ง 2 ฉบับ โดยแก้ไขการเข้าถึงซึ่งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบข้อบังคับราชการ การรวม
ตัดสินใจในโครงการขนาดใหญ่ผ่านการประชามติและประชาธิปไตยทางตรงในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากน้ี ควรให้มีการ
ตรวจสอบปัญหาการคอร์รัปชันโดยภาคการเมืองและภาคประชาชนควบคู่กันไป โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบอิเลคทรอนิกส์อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในการบริหารหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันในระบบราชการท้ังระบบ 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73111 
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“เลขาฯคปร.” เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีสืบทอดทําอาจ 
 1 สิงหาคม 2020 - 16:13 
 
 
 
 
 
 
 
เวทีสาธารณะแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ "เลขาฯคปร."เสนอยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีสืบทอดอําอาจ "พิชาย" ชี้ เป็น
ระเบิดเวลาของสังคม "ไอติม" แนะ  5 ยกเลิก 5 ยกระดับ 
 เวทีสาธารณะแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางออกเพ่ือชาติบ้านเมือง คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ
ประชาธิปไตย หรือคปร. และสถาบันสังคมประชาธิปไตย โดยนายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการ
คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย กล่าวว่าได้นําเสนอข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือ แก้ไขยึดหลักตาม
รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นพ้ืนฐาน, ยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีสืบทอดทําอาจทั้งหมดยกเลิกการโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมของ 
ส.ส. และ ส.ว. ใช้ระบบเลือกต้ังผสมผสาน ใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบเหมือนเดิม, ควรยกเลิก ส.ว. ไปเลย ควรให้ ส.ส.ทํา
หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด และควรปรับลดจํานวน ส.ส.ลง, ควรกําหนดเง่ือนไขการปฏิรูปประเทศและกรอบเวลาให้มี
ความชัดเจนโดยเร็ว, ต้องมีการกระจายอํานาจตามแนวคิด จังหวัดจัดการตนเอง ยกเลิกระบบราชการรวมศูนย์เลือกต้ัง
ผู้ว่าฯโดยตรง, ยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ให้มีองค์กรอยู่เหนือรัฐบาลที่มาจากประชาชน, ปฏิรูปองค์กร
อิสระ, ให้ปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายภาษีทรัพย์สินในอัตราก้าวหน้า เหมือนหลายๆประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ ยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ และขยายสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง และ
สิทธิทางวัฒนธรรม ทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ และมีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 
 ด้านนายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ
ฉบับน้ีเป็นผลงานช้ินโบว์แดงของ คสช. แต่เป็นระเบิดเวลาของสังคม เน่ืองจากเป็นรัฐธรรมนูญที่รวมศูนย์อํานาจไว้ใน
กลุ่มอภิสิทธ์ิชนเพื่อให้มีอํานาจทางการเมือง แต่กีดกันประชาชน ซึ่งเป็นการเมืองที่ไม่เท่าเทียมทําให้เป็นระเบิดเวลา ซึ่ง
จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของเวลา สัญญาณของความขัดแย้งช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเลวร้าย
ที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีข้อบกพร่องในการเอ้ืออํานาจให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง มีการแทรกแซงในทุกสถาบันในการ
ตรวจสอบถ่วงดุล และประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าที่ควร 
 ส่วนนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในนามตัวแทนของรัฐบาล กล่าวถึงเรื่องสิทธิของ
ประชาชน เช่น สิทธิในชุมชน ประชาชนมีส่วนช่วยกันคิดกันทําให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ นโยบายหรือ
โครงการต่างๆท่ีลงไป หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประชาชนสามารถปฏิเสธหรือหาจุดก่ึงกลางได้ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับน้ี มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมาก จึงเป็นสิ่งที่ดีหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้สมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้น 
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 ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า กล่าวว่า ตนเองและทางกลุ่มพยายามจะทําและมุ่งเน้น
เน้ือหา ซึ่งสิ่งสําคัญคือการวางลําดับขั้นตอนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่จะยุบสภา ข้อเสนอของตนจะมีการให้วางกรอบ
เน้ือหาต้องเป็นกลาง เน้ือหารัฐธรรมนูญต้องคํานึกถึงคําว่าประชาธิปไตย และออกแบบเพ่ือช่วยให้รัฐมีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาปากท้อง และประชาชน โดยมี 10 ข้อเสนอ คือ 5 ยกเลิก ได้แก่ ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ได้, ยกเลิก
รัฐธรรมนูญละเอียดเกินไป, ยกเลิกการอ้างความมั่นคงท่ีเก่ียวกับสิมธิเสรีภาพของประชาชน, ยกเลิกกติกาเลือกต้ัง และ
ยกเลิกวุฒิสภา และ 5 ยกระดับ ได้แก่ ยกระดับสิทธิเสรีภาพของประชาชน , ยกระดับคุณสมบัตินายก, ยกระดับองค์กร
อิสระ ยกระดับความเป็นประชาธิปไตยโดยตรง และยกระดับท้องถิ่น 
 ทั้งน้ีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กล่าวว่า ประชาชนไม่ได้รู้สึกว่า สว. จะใช้วิจารณญาณในการเลือก
นายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เขียนมาขาดรูปธรรมและไม่มีความจริงใจกับประชาชน และประชาชน
ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_736108/ 
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‘ครป.’ ซัด รธน. ผลงานโบว์แดงมีชัย แต่เป็นโบว์ดําของ ปชช. ‘โภคิน’ เชื่อถ้าอดทน ปีครึ่ง แก้ได้ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 17:24 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครป. จัดเสวนา แนวทางแก้รัฐธรรมนูญ ซัดรธน. ผลงานโบว์แดงมีชัย แต่เป็นโบว์ดําของปชช. โภคิน เชื่อ อดทนใช้
เวลา 1 ปีครึ่ง แก้ได้ 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถ.ราชดําเนิน คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือ
ประชาธิปไตย (ครป.) จัดเสวนา "แนวทางแก้รัฐธรรมนูญ" ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย และที่ปรึกษาคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 , นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกมธ.วิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 , นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานครป. , นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กลุ่ม
รัฐธรรมนูญก้าวหน้า และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 
 นายเมธา มาสขาว เลขาธิการครป. กล่าวตอนหน่ึงว่า เบ้ืองต้นครป.ได้นําเสนอข้อเสนอในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญคือ 1.แก้ไขยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ 2540 เป็นพ้ืนฐาน ยกเลิกบทเฉพาะกาลท่ีสืบทอดทําอาจทั้งหมด ยกเลิก
การโหวตนายกรัฐมนตรีร่วมกันของ ส.ส. และส.ว. 2.ใช้ระบบเลือกต้ังผสมผสาน ใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบเหมือนเดิม 3.ควร
ยกเลิก ส.ว.ไปเลย ควรให้ ส.ส.ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด และควรปรับลดจํานวนส.ส.ลง 4.ควรกําหนดเง่ือนไขการ
ปฏิรูปประเทศ และกรอบเวลาให้มีความชัดเจนโดยเร็ว 5.ต้องมีการกระจายอํานาจ ตามแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
ยกเลิกระบบราชการรวมศูนย์ เลือกต้ังผู้ว่าฯโดยตรง 6.ยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ให้มีองค์กรที่อยู่เหนือ
รัฐบาลที่มาจากประชาชน 7.ปฏิรูปองค์กรอิสระ และยกเคร่ืองใหม่ทั้งหมด 8.ให้ปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายภาษีทรัพย์สิน
ในอัตราก้าวหน้า เหมือนหลายๆประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษ สร้าง
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ และ 9.ขยายสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง และสิทธิทางวัฒนธรรม มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 นายพิชาย กล่าวตอนหน่ึงว่า รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเป็นผลงานช้ินโบว์แดงของนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ อดีตประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งไม่ใช่ช้ินโบว์แดงสําหรับประชาชน 
เพราะรัฐธรรมนูญฉบับน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของคสช.ได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นอัญ
มณีอันมีค่าที่ต้องหวงแหนไม่ปล่อยให้หลุดมือ จึงมีโครงสร้างที่ซับซ้อนในการทําให้อํานาจคสช. สืบทอดอย่างมี
เสถียรภาพ ผ่านกลไกต่างๆ เช่น สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการการแต่งต้ังมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ส.ว.เป็น
ส่วนเกินอย่างชัดเจนของระบอบประชาธิปไตย ไม่มีประโยชน์อะไรยุบได้ก็ยุบ เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากน้ี 
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ยังมียุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งเช่ือมโยงกับองค์กรอิสระที่เป็นโครงข่ายทั้งหมด ทั้งกรอบคิด การได้มา
ซึ่งอํานาจ การรักษาอํานาจให้อยู่ได้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม แม้เป็นผลงานช้ินโบว์แดงของคสช. แต่เป็นระเบิดเวลาของ
สังคม เพราะท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับน้ีจะทําให้สังคมแตกแยก ตอนน้ีเราเห็นสัญญาณหลายอย่างที่จะทําให้สังคม
ระเบิดขึ้นอีกครั้ง เหตุเพราะรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นจุดรวมศูนย์อํานาจไว้ในกลุ่มอภิสิทธ์ิชนคณาธิปไตยกลุ่มหน่ึง แต่กีด
กันประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นระบบ เป็นการเมืองที่ไม่เท่าเทียม ซึ่ง
การเมืองแบบน้ีกลายมาเป็นระเบิดเวลาที่รอคอยวันระเบิดออกมาเท่าน้ัน จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของเวลา 
“ทุกคนเห็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าเลวร้ายที่สุดในรอบ 3 ทศวรรษ แต่คนที่อยู่ในอํานาจ คนที่เชียร์รัฐบาล 
ยังไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่เขาคิดว่าเป็นอัญมณีอันมีค่าแท้จริงเป็นระเบิดเวลา เราไม่เคยได้ยินพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯ และรมว.กลาโหม พูดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรือออกมาบอกว่ารัฐธรรมนูญน้ีไม่เป็นธรรมสร้างปัญหา และ 3 ป.ที่
ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ไม่เคยคิดจะแก้ไข ยังบริหารประเทศแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาว” นายพิชาย กล่าว 
 นายพิชาย กล่าวอีกว่า ส่วนการต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะกมธ.วิสามัญรับฟัง
ความเห็นนักศึกษา หรือคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 
เป็นกลไกที่ชะลอเวลาเท่าน้ัน สิ่งเหล่าน้ีขึ้นอยู่กับว่า 4 – 5 เดือนข้างหน้า กระแสสังคมที่ขับเคล่ือนเร่ืองการแก้
รัฐธรรมนูญจะเป็นจริงหรือไม่ ถ้าไม่เกิดขึ้นระเบิดแน่ และจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้สังคมไทย ดังน้ัน การถอด
สลักระเบิดจึงเป็นทางเลือกที่ดี แต่ปัญหาคือถอดสลักยากมาก เพราะการแก้รัฐธรรมนูญมีความซับซ้อนอย่างมาก ไม่ใช่
เรื่องง่ายที่จะถอดสลักน้ี ตรงน้ีจะทําให้ไม่ทันเวลาที่จะปลดชนวนระเบิดน้ีออก หากไม่เกิดความตระหนักร่วมแรงร่วมใจ
กันถอดสลัดระเบิดลูกน้ีออกมา ทั้งน้ี การถอดสลักต้องเร่ิมทําแบบคู่ขนานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ระยะสั้นคือการ
แก้ไขในประเด็นที่แก้ได้ก่อน คือแก้ไขบทเฉพาะกาลที่ให้มีการเลือกนายกฯในรัฐสภาก็จบ แต่ที่ไม่ง่ายเพราะประเด็นน้ี
คือหัวใจของคสช.ในการให้ส.ว.เลือกนายกฯ หากแกนนํา 3 ป. ยังไม่ตระหนักว่าตัวเองกุมระเบิดเวลาตรงน้ีอยู่ก็จะแก้ไข
ไม่ง่าย ส่วนระยาวคือแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ และให้มีการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่คู่ขนานกันไป 
 ด้าน นายโภคิน กล่าวว่า ปัจจุบันคนเริ่มรับไม่ได้กับฝ่ายอํานาจนิยม ซึ่งทางออกมีทางเดียวคือมี
รัฐธรรมนูญใหม่ที่เขียนโดยประชาชน ทั้งน้ี ตนได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ในกมธ. ต้ังแต่ช่วงก่อนโควิด 19 
ระบาด แต่กมธ.หลายคนยังไม่เอา เพราะเห็นว่าจะต้องทําประชามติหลายรอบ แต่ตนเช่ือว่าประชาชนจะเห็นด้วยที่จะ
เสียเงินทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ภายในอาทิตย์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือร่วมกัน และจะขอให้
พรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงช่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา 256 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน โดยทํา
ประชามติ 3 เดือน และกระบวนการในสภาฯ 2 เดือน จากนั้นการแก้รัฐธรรมนูญจะสามารถทําได้ตามปกติทําได้ง่าย ซึ่ง
เราเสนอให้มี สสร.มาจาการเลือกต้ัง 200 คน โดยใช้เวลาร่างประมาณ 390 วัน แม้หลายคนจะมองว่านานเกินไป แต่
ตนมองว่าเราต้องทําให้ดี จะทําง่ายๆไม่ได้ ซึ่งจะต้องอดทนประมาณ 1 ปี 6 เดือน 
 ด้าน นายราเมศ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้ชูธงแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 มาต้ังแต่ต้น เพราะเห็นมา
ต้ังแต่ต้นแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ทั้งน้ีรัฐธรรมนูญที่เราคิดว่าดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญปี 
2540 ซึ่งตนเห็นด้วยกับการเอารัฐธรรมนูญปี 40 มาเป็นหลักในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะรัฐธรรมนูญปี 60 มีการ
ตัดสิทธิประชาชนออกไปหลายเรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ควรนําเอาเร่ืองสิทธิประชาชนต่างๆ กลับมา โดยเฉพาะสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม หากในรับธรรมนูญปี 60 มีเรื่องน้ี ก็จะไม่เกิดปัญหาการไม่ฟ้องคดีบอส วรยุทธ อยู่วิทยา 
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อย่างในปัจจุบัน รวมทั้งการเลือกต้ังตนเห็นด้วยในการกลับไปใช้การเลือกต้ังแบบบัตร 2 ใบ รวมทั้งระบบการถ่วงดุลการ
ทําหน้าที่ขององค์กรอิสระที่ยังมีปัญหา ส่วนการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติน้ัน ตนเห็นด้วย เพราะยุทธศาสตร์ชาติควร
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และในเรื่อง ส.ว. 250 คน ที่มาโดยไม่ยึดโยงประชาชน แต่มีสิทธิเลือกนายกฯ ตนก็ไม่
เห็นด้วยเช่นกัน และคิดว่า ส.ว.เองก็ต้องยอมสละอํานาจน้ี เพ่ือให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป้นประชาธิปไตยมากขึ้น 
 ส่วน นายพริษฐ์ กล่าวว่า ลําดับข้อเสนอของนักศึกษา ควรเร่ิมที่การแก้รัฐธรรมนูญก่อน เพราะหากยุบ
สภาฯก่อน จะทําให้ปัญหาวนกลับมาเหมือนเดิม โดยเน้ือหาในการร่างรัฐธรรมนูญความจะเป็นกลางและเป็นธรรม 
คํานึงถึงหลักประชาธิปไตย และควรออกแบบให้รัฐมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยทาง
กลุ่มมีข้อเสนอ 10 ข้อ คือ 1.ยกเลิกมีรัฐธรรมนูญที่แก้ไม่ได้ โดยยกเลิกมาตรา 256 ที่เป็นกําแพงในการแก้รับธรรมนูญ 
2.ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ละเอียดเกินไป โดยเฉพาะเร่ืองแนวนโยบายแห่งรัฐที่ถูกใส่ในรัฐธรรมนูญ หรือการปฏิรูปประเทศ
น้ัน ไม่จําเป็นต้นมีในรัฐธรรมนูญ 3.ยกเลิกการอ้างความมั่นคง ในเง่ือนไขที่รัฐจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนในกรณี
กระทบกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย ดังน้ัน ควรยกเลิกมาตรา 25 ที่จํากัดสิทธิประชาชน 4.ยกเลิกการเลือกต้ัง
ที่งง กลับไปใช้บัตรเลือกต้ัง 2 ใบ 5.ยกเลิก ส.ว. ตามหลักอํานาจและที่มาที่ต้องสอดคล้องกัน หากมีอํานาจเยอะ ก็ควร
มาจากการเลือกต้ัง หรือมาจากการแต่งต้ังก็ควรลดอํานาจลงเหมือนอังกฤษ หรืออีกทางออกคือมีสภาเด่ียวแค่ ส.ส. 6.
ยกระดับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งบรรจุสิทธิและเสรีภาพใหม่ๆเพ่ิมมากขึ้น 7.ยกระดับนายกฯ ควรกําหนดให้เป็น 
ส.ส.ด้วย 8.ยกระดับองค์กรอิสระ กรรมการองค์กรอิสระควรมีการยึดโยงกับประชาชนและมีความเป็นกลางทางการ
เมือง โดยให้ ส.ส.เป็นคนแต่งต้ัง และต้องได้รับเสียงข้างมากจากทั้ง ส.สฝ่ายค้าน และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 9.ยกระดับความ
เป็นประชาธิปไตยโดยตรง ประชาชนควรมีสิทธิถอดถอนผู้ดํารวชงตําแหน่งทางการเมืองได้ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 40 
และ 50 และ 10. การยกระดับท้องถิ่น ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค โอนอํานาจผู้ว่าให้นายกฯอบจ. หรือให้ผู้ว่ามาจาก
การเลือกต้ัง 
 ด้าน นายสมชัย กล่าวตอนหน่ึงว่า กมธ.คุยกันหลายเรื่องในเนื้อหาการแก้รัฐธรรมนูญ โดยจากากรท่ีตนทํา
แบบสํารวจพบว่าความต้องการของประชาชนในการแก้รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่ต้องการให้ยกเลิก ส.ว. รองลงมาให้แก้
เรื่องให้อํานาจ ส.ว. เลือก นายกฯ นอกจากน้ันคือให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ เปลี่ยนบัตรเลือกต้ังให้เป็นแบบ 2 ใบ และ
ยกเลิกความชอบธรรมของคําสั่ง คสช. รวมทั้งให้แก้การได้มาซึ่งองค์กรอิสระ และการกระจายอํานาจท้องถิ่น ทั้งน้ีมอง
ว่าความคิดของประชาชนไปไกลกว่านักการเมือง พรรคการเมือง หรือกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะข้อเสนอของ
พรรคการเมืองฝ่ายการเมืองยังล้าหลัง ส่วนระยะเวลาในการแก้ไข จากการสํารวจของตนพบว่าประชาชนบอกว่าควรใช้
เวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เขาไม่ทนที่จะรอเป็นปีเพ่ือให้มี
รัฐธรรมนูญใหม่ แล้วค่อยมาเลือกต้ังกันใหม่ ทั้งน้ีใน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ เมื่อวานมีข้อสรุปที่เป็นที่ยุติซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วย
คือแก้มาตรา 256 ให้อ่อนตัว และให้ สสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และทําหน้าที่ต่อแม้จะมีการยุบสภาฯ แต่ไม่อยากให้รอ
รายงานของกมธ.เข้าสู่สภาฯ ดังน้ันเขาจะใช้ช่องทางเสนอญัตติให้มีการแก้ไขทันที โดยใช้เสียง ส.ส. 100 คน 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2289376 
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ประกาศข้อกําหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับ 13 จัดม็อบให้อยู่ภายใต้ ก.ม.-เข้มมาตรการป้องกันโรค 
1 สิงหาคม 2563 - 19:04 น. 
 
 
 
 
 
 
 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 13) ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
 โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้ังแต่วันที่ 26  มี.ค. 
2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 4 จนถึงวันที่ 31 ส.ค.
2563 แล้วน้ัน โดยแม้การควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด – 19) มีแนวโน้ม
ที่ดีอย่างต่อเน่ืองแต่สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจํานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิมขึ้นใน
อัตราสูง เน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ 
 รัฐบาลจึงเห็นความจําเป็นที่ต้องคงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.
2548 และมาตรา 11  แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 
   นายกฯ จึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม การจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มหรือการใช้สิทธิของประชาชนเพ่ือการชุมนุม
ใด ๆ ย่อมกระทําได้ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ และให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดด้วย 
 ข้อ 2 การเปิดดําเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ิมเติมตามความสมัครใจและความพร้อม 
โดยคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคตามท่ีการกําหนด 
(1) การถ่ายทํารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลายไว้แล้ว ให้สามารถดําเนินกิจกรรมได้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
(2) สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเคร่ืองเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอลหรือเครื่องเล่นอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็น
การติดต้ังแบบถาวรและได้รับการตรวจสอบรับรองตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกําหนด 
(3) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ 
สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบสามารถเปิดดําเนินการและ
ให้บริการได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม 
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ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมและสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เง่ือนไขการจัด
ระเบียบและระบบต่าง ๆ คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจตรวจสอบการดําเนินการ และหากพบการกระทําที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจให้คําแนะนําตักเตือน ห้ามปราม และมีอํานาจกําหนดช่วงระยะเวลาเพ่ือให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอํานาจมีคําสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการช่ัวคราวและดําเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตรวจสอบกลั่นกรองและเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้
ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม ที่ได้เปิดดําเนินการแล้วในห้วงเวลาที่ผ่านมา
เพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 3 การกําหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม เพ่ือประโยชน์ในการจัดการคัดกรองบุคคลท่ี
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรค จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้ที่
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30  มิ.ย. พ.ศ.2563 ดังต่อไปน้ี 
(1) ให้ยกเลิกความใน (7) ในข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกําหนด (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
พ.ศ. 25633 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  “(7) คนต่างด้าวซึ่งมีใบสําคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและ
บุตรของบุคคลดังกล่าว” 
(2) ให้ยกเลิกความใน (8) ในข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกําหนด (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(8) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทํางานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางาน
ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับ
อนุญาตให้นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพ่ือผ่อนปรนให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและให้ทํางาน” 
(3) ให้ยกเลิกความใน (11) ในข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ของข้อกําหนด (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
พ.ศ.2563  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “(11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตาม
ข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา
ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกําหนด” 
 ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อและต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข เง่ือนเวลา หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรค สําหรับผู้เดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2 แห่งข้อกําหนด (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2563 ด้วย 
 ข้อ4 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับย้ัง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองและเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเดินทางของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีนายกฯ หรือศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด – 19 (ศบค.) จะพิจารณาอนุญาตต่อไป บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามวรรค
หน่ึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามท่ีทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด 
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 ข้อ 5 การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรม และกิจการต่าง 
ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด และให้ผู้ใช้บริการหรือเข้าไปยังสถานที่หรือร่วมทํากิจกรรมเช่น
ว่าน้ันสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก เว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่
ทางราชการกําหนด ตลอดจนเข้าระบบแอปพลิเคชันไทยชนะหากมีการนํามาใช้ และต้องยอมรับการกักกันตาม
ระยะเวลาและในสถานที่ที่รัฐกําหนดสําหรับผู้อยู่ในข่ายต้องรับการกักกัน 
 ข้อ 6 การประสานงาน ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการทั้งในส่วนของประชาชนและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อกําหนดนี้ ให้หารือหรือประสานงานกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้
มาตรการในการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะ
หัวหน้าสํานักงานประสานงานกลาง ศบค. เป็นประธาน 
 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ส.ค. พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ 31 ก.ค. พ.ศ. 2563 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/438881?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
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เปิดตัว ‘คณะประชาชนปลดแอก’ ลั่น เยาวชนไม่อาจสู้ลําพัง เล็งนัดหมายเร็วๆ นี้ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 20:22 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เพจ "เยาวชนปลดแอก" ซึ่งจัดกิจกรรมชุมนุมต่อต้านเผด็จการ พร้อมย่ืน 3 ข้อ
เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ได้เผยแพร่ถึงการก่อต้ัง "คณะประชาชน
ปลดแอก" โดยระบุว่า นับแต่น้ี ไม่ได้มีเพียงเยาวชน แต่รวมถึงประชาชนโดยระบุว่า หากต้องการประชาธิปไตย 
เพียงเยาวชนไม่อาจสู้เพียงลําพัง ขอประชาชนจงร่วมกัน 
 
พร้อมข้อความ ดังน้ี 
 ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นนักเรียนที่โดนลิดรอนสิทธิแม้ในทางร่างกาย เป็นนิสิตนักศึกษาที่มาตรการเยียวยา
ของรัฐไม่เคยแลถึง เป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องมาน่ังคํานึง เป็นแรงงานเพ่ิงถูกเลิกจ้างมา เป็นชาวนาที่หน้ีสินท่วมตัว 
เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ไม่อาจมองเห็นอนาคตที่สดใสได้ เป็นประชาชนคนไทยที่จะไม่ยอมอยู่ใต้ตีน จงออกมาร่วมกัน 
เพราะเราคือ 
 
“คณะประชาชนปลดแอก” 
เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ 
นอกจากน้ี ยังระบุว่าขอให้เตรียมพร้อมการนัดหมายเร็วๆ น้ีผ่านเพจ  
คณะประชาชนปลดแอก - Free People 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2289636 
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กลุ่มว่ิงไล่ลุงทวงคําตอบไล่ “ลุงตู่” ท่ามกลางป้ายโจมตี “ธนาธร” ว่อนเมืองอุบลฯ 
1 ส.ค. 2563 21:52   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มว่ิงไล่ลุงจัดเวทีทวงถามเรียกร้อง ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออก บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี 
อุบลราชธานี-กลุ่มว่ิงไล่ลุงจัดเวทีทวงถามเรียกร้อง “ลุงตู่” ลาออก ยุบสภา ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ขณะท่ีมวลชนเข้า
ร่วมท่ามกลางสายฝน เผยพบป้ายโจมตี “ธนาธร” ประธานก้าวไกล ว่อนทั่วเมืองอุบลฯ 
  วันน้ี (1 ส.ค.) ที่ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี กลุ่มว่ิงไล่ลุงนําโดยว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคําปอด อดีต
ผู้สมัครรับเลือกต้ังพรรคอนาคตใหม่ เขตเลือกต้ังที่ 4 จ.อุบลราชธานี พร้อมนักการเมืองท้องถิ่น ได้ต้ังเวทีปราศรัยด้าน
ทิศตะวันออกของศาลหลักเมือง กางเต็นท์กันฝน เพ่ือประกาศจุดยืนเคียงข้างเยาวชนไล่เผด็จการ และทวงคําตอบตามที่
ได้สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศยุบสภา และลาออกจาก
นายกรัฐมนตรี หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
 เวทีดังกล่าว ทางพ.ต.อ.ธรรมจักร คงมงคล รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และพ.ต.อ.
ภัทรพล โพธิอะ ผู้กํากับการสถานีตํารวจเมืองอุบลราชธานี ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาร่วม
รักษาความสงบ จัดวางแผงเหล็กกั้นแบ่งเป็นพ้ืนที่การชุมนุม ผู้เข้าร่วมเข้าออกได้ทางเดียว และต้องผ่านการคัดกรอง
ตามมาตรฐานการควบคุมโรคไวรัสวิด 19 
 พร้อมช้ีแจงกับกลุ่มผู้ชุมนุมให้ใช้ความระมัดระวังในการแสดงออก อย่าให้กระทบกับสถานบันเบ้ืองสูงที่ไม่
เก่ียวข้องกับข้อเรียกร้องในการชุมนุม และให้ผู้ชุมนุมสวมหน้ากากป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 เพราะยังอยู่
ภายใต้การบังคับใช้ พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย 
 เมื่อถึงเวลาผู้เข้าร่วมได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นกล่าวโจมตีการทํางานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่าเอ้ือประโยชน์ให้นายทุน ทําให้มีความเหลื่อมล้ําใน
สังคม ประชาชนเสื่อมความศรัทธากับรัฐบาล เพราะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนยากจนในสังคม โดยเฉพาะปัญหา
เรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด19 จึงเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมภายใน 90 วันด้วย 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการจัดชุมนุมมีฝนจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ําทวีความแรงขึ้นเป็น
พายุดีเปรสชันระดับ 2 บริเวณเกาะไหหลํา ตกโปรยปรายลงมาเล็กน้อยเป็นระยะ และตลอดการเปิดเวทียังไม่มี
เหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น 
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 ขณะเดียวกันก่อนหน้าน้ี เมื่อเช้ามืดวันที่ 25 ก.ค. มีการนําป้ายไวนิลขนาด 1 คูณ 2 เมตร พิมพ์ภาพพร้อม
ข้อความลักษณะต่อต้านการกระทําของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และอดีตหัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ ด้วยข้อความว่า “ทอน” เห็นต่างแต่อย่าหยาบคาย แต่ทอนคารวะ “คนหยาบคาย” ไปติดที่ประตูทางเข้า
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง และบริเวณสะพานลอยข้ามถนนชยางกรูฝั่งขาออก ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 วันเดียวกันน้ีก็พบป้ายภาพและเขียนข้อความลักษณะเดียวกันไปติดต้ังที่ริมถนนวารินชําราบ-เดชอุดม 
ก่อนถึงหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลเมืองศรีไค อ.วารินชําราบ ซึ่งฝ่าย
ความมั่นคงได้มาเก็บป้ายทั้ง 4 แผ่น เพ่ือติดตามคนที่นําป้ายมาติดต้ัง ซึ่งคาดอาจเป็นคนที่เห็นต่างกับนายธนาธร หรือ
อาจเป็นการสร้างกระแส เพ่ือสร้างเง่ือนไขใช้ในการชุมนุมในคร้ังต่อไปกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ได้ 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/local/detail/9630000078726 
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"สุภรณ์" โต้ "ธนาธร" ปัด นายกฯ ไม่คิดนํา "ม็อบชนม็อบ" ไปสู่รัฐประหาร 
1 ส.ค. 2563 16:58 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 1 ส.ค. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พูดในระหว่างจัดรายการ ก้าวหน้า Talk ในลักษณะที่อย่าให้ใครอ้างช่ืออาชีวะไป
จัดต้ังก่อม็อบชนม็อบ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายที่ครองอํานาจอยู่ต้องการ เพ่ือจะมีเง่ือนไขก่อรัฐประหาร โดยระบุว่าหาก
นายธนาธรคิดเช่นน้ันถือว่ามีแนวคิดในแง่ลบมาก 
 และหากนายธนาธร ที่พูดถึงผู้มีอํานาจ หมายถึงนายกฯ น้ัน ยืนยันว่า นายกฯ ไม่มีแนวความคิดที่จะทํา
เช่นน้ันอย่างแน่นอน เพราะไม่เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองเลย และขณะน้ีนายกฯ คิดถึงแต่ประเทศชาติ ประชาชน 
โดยต้องเร่งฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายและนายกฯ พูดอยู่
บ่อยๆ ว่า ไม่ต้องการให้มีการออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวบนท้องถนนของกลุ่มไหนทั้งสิ้น และยังห่วงอนาคตของนิสิต นศ. 
ไม่อยากให้ทําผิดกฎหมาย นายธนาธรฯ ไปแอบอยู่ที่ไหนจึงไม่ได้ยินที่นายกฯ พูด สงสัยหูมีปัญหาแน่ 
 แต่นายธนาธร กลับออกมาพูดในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และอาจทําให้เกิดความแตกแยกใน
สังคมมากขึ้น 
 นายสุภรณ์ ยังต้ังข้อสังเกตว่า ก่อนหน้าน้ีที่ นิสิต นักศึกษา ออกมาเคลื่อนไหว นายธนาธร ก็ออกมา
สนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่เมื่อมาถึงวันน้ีกลับมองว่า จะเกิดม็อบชนม็อบ จนนําไปสู่การทํารัฐประหาร ซึ่งหากนายธนาธร 
กลัวว่า จะเกิดการรัฐประหารน้ัน ก็น่าจะต้องพูดในลักษณะที่ให้นิสิต นักศึกษา หรือสถาบันอาชีวะ ยุติความเคลื่อนไหว
ในขณะนี้ 
 “เรื่องแบบน้ีมีแต่คนที่มีแนวความคิดเป็นลบเท่าน้ัน ที่คิดได้ ซึ่งนายธนาธร ควรเอาเวลาไปทําประโยชน์
เพ่ือประเทศชาติ ประชาชนมากกว่า หรือถ้าไม่อยากทํา ก็ขอให้ช่วยอยู่เฉยๆ โดยไม่ควรท่ีจะออกมาพูดว่าความ
เคลื่อนไหวของนิสิต นักศึกษา หรือกลุ่มอาชีวะ อาจลุกลามไปจนถึงการเกิดรัฐประหาร ทําไมนายธนาธรไม่ช่วยห้ามการ
ชุมนุม บ้านเมืองจะได้สงบสุข เพราะการสนับสนุนย่ัวยุการชุมนุม จะทําให้ประเทศชาติเสียหายพังพินาศ หรืออาจเป็น
เพราะเหตุแก๊งของกลุ่มก้าวหน้าเป็นอีแอบอยู่เบ้ืองหลัง การชุมชุมที่หวังผลจะล้มรัฐบาลใช่ไหม พูดอะไรคิดอะไรทําอะไร 
อย่าคิดว่า คนไทยส่วนใหญ่ โง่ คนไทยส่วนใหญ่รู้ดีว่า กลุ่มก้าวหน้าคิดอะไรอยู่ หวังย่ัวอยู่ปลุกระดมเพ่ือประโยชน์ของ
กลุ่มประโยชน์ของตนเองอย่างไร นายธนาธรและคณะก้าวหน้า "อ้าปากพูดอะไรออกมา คนไทยก็เห็นลิ้นไก่แล้ว" ช่วย
คิดให้เป็นบวกเพ่ือประเทศชาติประชาชนบ้างสักนิดได้ไหม แค่นายธนาธรไม่ต้องแสดงความเห็นอะไรบ้างสักเรื่อง ก็ถือ
ว่าได้ช่วยทําประโยชน์ให้บ้านเมืองแล้วครับ" นายสุภรณ์ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901521 
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เร่งเกม-แก้รัฐธรรมนูญ พรรคเพื่อไทยจ่อย่ืนญัตติด่วน 
ไทยรัฐฉบับพิมพ์  2 ส.ค. 2563 05:25 น. 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายค้านเร่งดันญัตติแก้ รธน. 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพ่ือไทย รองประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า 
ตามท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ) มีมติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ควรแก้รัฐธรรมนูญก่อนการเลือกต้ังใหม่ ไม่เช่นน้ันคงไม่มีประโยชน์ และจะสําเร็จได้
รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพ ให้นักการเมืองทั้งสภาร่วมมือกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่ควรน่ิงดูดาย ปมปัญหา
คือเรื่องอํานาจของ ส.ว.ที่มากเกินไป สามารถเลือกนายกฯได้ รวมถึงการกําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นอันตราย
และล็อกตายการพัฒนาประเทศ เห็นได้จากการจัดทํางบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ลอยตัวเหนือปัญหา 
คาดว่าในสัปดาห์หน้าพรรคฝ่ายค้านจะย่ืนญัตติด่วนต่อสภา เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากทุกฝ่ายเห็นด้วยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญจะเร็ว และช้ีแจงต่อสังคมได้ 
หวังริบดาบ ส.ว.เลือกนายกฯ 
 พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ข้อเรียกร้องให้มี
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยุบสภาของนิสิต นักศึกษา ผสานไปกับพ่ีน้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศ ดูจาก
รูปการณ์มาถึงเวลาน้ี ทุกกลุ่มมีจุดยืนเดียวกัน พร้อมยกระดับการเคลื่อนไหว บ่งช้ีถึงความพร้อมและแสดงถึงความ
ต้องการชัดเจนว่า การตอบสนองต้องรวดเร็ว ดังน้ันฝ่ายการเมืองต้องเร่งตอบสนอง ประชาชนเขารู้เท่าทันอ่านเกมกัน
ออก จะมาโยกโย้ไม่ได้ เพราะอาจนําไปสู่วิกฤติซ้อน วิกฤติ จนเป็นความโกลาหลวุ่นวาย เมื่อน้ันรัฐบาลคงไปต่อไม่ได้ 
และคาดการณ์ไม่ได้ว่าสถานการณ์จะยุติลงแบบใด ดังน้ันรัฐบาลต้องรวดเร็วในการจัดการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้
มีกติกาการเลือกต้ังที่เสรีภาพเป็นธรรม ที่สําคัญคือต้องไม่ให้ ส.ว.มาเป็นอุปสรรคของการเลือกตัวนายกฯ และการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ จากน้ันเดินหน้ายุบสภาไปสู่โหมดการเลือกต้ัง หากดําเนินการได้ตามแนวทางน้ี เช่ือว่าสถานการณ์จะ
กลับมาสู่ครรลองประชาธิปไตย 
“เทพไท” ลั่นถึงเวลาแก้ ม.256 
 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่ กมธ.ศึกษาการแก้ไข
รัฐธรรมนูญฯ มีข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน โดยให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ิมหมวดการ
จัดต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เป็นข้อสรุปที่สังคมคาดหวัง และตอบโจทย์ข้อ
เรียกร้องของนักศึกษา 3 ข้อ คือ 1.แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2.ยุบสภา 3.หยุดคุกคามประชาชน รัฐบาลชุดน้ีบริหารประเทศมา 
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เกือบ 2 ปีแล้ว เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สําเร็จ และปลดล็อกการชุมนุมรายวันของ
กลุ่มนักศึกษาด้วย ขอเสนอให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพ ด้วยการส่งสัญญาณถึง ส.ว.ทั้ง 250 คน ขอความร่วมมือแก้ไข
รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางให้ต้ัง ส.ส.ร.ขึ้นมาจัดทํารัฐธรรมนูญที่ ยึดโยงกับประชาชน เมื่อมีรัฐธรรมนูญที่เป็น
ประชา– ธิปไตยอย่างแท้จริง ก็เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภาคืนอํานาจให้ประชาชน เพ่ือเลือกต้ังใหม่ต่อไป 
“นิกร” หนุนปลดกุญแจดอกแรก 
 นายนิกร จํานง ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคชาติไทยพัฒนา กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เป็น
ข้อสรุปที่ กมธ.ตกลงร่วมกัน และ เห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีหลายเรื่องต้องแก้ และเก่ียวพันเกือบทุกหมวดใน
รัฐธรรมนูญ จึงเสนอให้แก้มาตรา 256 ก่อน เพราะเป็นกุญแจดอกแรก ถ้าไม่เริ่มที่มาตรา 256 เปิดทางให้ต้ัง ส.ส.ร.ส่วน
อ่ืนที่เป็นปัญหาจะแก้ไม่ได้เลย จากน้ันให้เป็นหน้าที่ ส.ส.ร.มาดูรายละเอียดต่อไป คิดว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นทางออกที่
ดี ทําให้ ส.ว.ชุดน้ีที่มีส่วนสําคัญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญคลายความกังวลใจลง เพราะ กมธ.ไม่ได้ช้ีว่าจะตัดอํานาจใดของ 
ส.ว.หรือไม่ แต่ยกหน้าที่ให้ ส.ส.ร.พิจารณา กว่าจะถึงขั้นตอนดังกล่าวอาจใช้เวลาอีกเป็นปี ถึงเวลาน้ัน ส.ส.ร.อาจมี
ความเห็นให้ ส.ว.ชุดน้ีอยู่ครบวาระ 5 ปี ตามบทเฉพาะกาลก็ได้ นอกจากน้ียังเห็นชอบให้แก้ไขส่วนที่เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง ส.ส.ทั้งหมด พ่วงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขไปพร้อมกับมาตรา 256 เพราะที่ผ่านมาระบบเลือกต้ังตาม
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีพิสูจน์แล้วว่ามีปัญหาจริง 
“สมชาย” ให้แก้เป็นรายประเด็น 
 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวว่า กรณี ส.ว.
บางส่วนเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นความเห็นของแต่ละบุคคล แต่วุฒิสภายังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องน้ีเพราะ
ยังอีกไกล กมธ.วิสามัญฯชุดที่มีนายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธาน ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้ต้ัง ส.ส.ร. หรือให้ทําใน
ลักษณะใด ส่วนตัวตนเห็นว่าหากจะแก้ไข ต้องไปดูรายประเด็น ที่จะทําได้ง่ายและรวดเร็วกว่า โดยเฉพาะประเด็นที่
สังคมเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลง หรือกฎหมายฉบับใดที่ใช้แล้วเกิดติดขัด แต่ต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญฉบับน้ีผ่านการทํา
ประชามติมาแล้ว ดังน้ัน ประเด็นที่เป็นโครงใหญ่ของรัฐธรรมนูญควรคงอยู่ในหลักการ ส่วนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงทั้ง
เรื่องที่มา ส.ส. และ ส.ว. รวมถึงการทํางานขององค์กรอิสระ ถ้ามีประเด็นแค่น้ีคิดว่าไม่จําเป็นต้องต้ัง ส.ส.ร. รัฐธรรมนูญ
ปี 60 เดินมาไกลแล้ว ถ้าเห็นว่ามีปัญหาที่ประเด็นไหนก็ควรแก้ตรงนั้น 
นศ.–รบ.–ฝ่ายค้าน–ส.ว.จับเข่าคุย 
 เมื่อถามว่า ถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญจะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่ นายสมชายตอบว่า ไม่ห่วงเร่ืองข้อเสนอ 
หรือวิธีคิดของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเพราะเป็นข้อเสนอที่เป็นประชาธิปไตย ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่นําไปสู่ความขัดแย้ง 
หรือความวุ่นวาย หากไม่มีปัจจัยอ่ืนหรือไปกระทบกับสิ่งที่เป็นอันตราย แต่ขอฝากแกนนํากลุ่มนิสิตนักศึกษาว่าให้
ระมัดระวังบุคคลที่เข้าไปแอบอ้าง ทั้งทางสื่อโซเชียล หรือการถือป้ายถ่ายรูปในจุดชุมนุม เพ่ือพยายามสร้างให้เกิด
สถานการณ์ความรุนแรงเหมือนในอดีต ประเทศเรามาไกลแล้ว และกําลังมีปัญหาหลายเร่ืองที่ต้องเผชิญร่วมกัน ทั้งภัย
โควิด-19 พิษเศรษฐกิจ แต่เช่ือว่าปัญหาทางความคิดจะแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ และอยากเห็นเวทีการร่วมกันพูดคุย
และรับฟังความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ตัวแทนของรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. 
“เสรี” ขวางล้มกระดาน ส.ว. 
 นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน กล่าวว่า ตามข้อเสนอของ กมธ.วิสามัญฯให้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 เปิดทางไปสู่การต้ัง ส.ส.ร.ยกร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯหรือไม่ การให้ ส.ส.ร.ยกร่าง 
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รัฐธรรมนูญน้ัน กมธ.พัฒนาการเมืองฯเห็นว่าต้องมีเป้าหมายก่อนว่าต้องการแก้ไขประเด็นใดบ้าง และให้ ส.ส.ร.ไปยก
ร่างแก้ไข ไม่ใช่ให้ ส.ส.ร.ไปคิดเองตามใจชอบ ถ้าจะตีเช็คเปล่าโดยไม่มีเป้าหมายจะแก้เรื่องใด แสดงว่ายังไม่เห็นปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ส.ว.คงไม่เอาด้วย จะไม่ร่วมมือเสนอแก้รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะถ้าจะมาแตะเร่ือง ส.ว.ทั้งการยกเลิก ส.ว. หรือ
ไม่ให้มีอํานาจเลือกนายกฯตามที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ต้องการน้ัน ส.ว.คงไม่ยอม เพราะ
รัฐธรรมนูญกําหนดให้ ส.ว.อยู่ในตําแหน่ง 5 ปี เพ่ือติดตามการปฏิรูปประเทศ เรายึดหลักการตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ใช้
ม็อบมากดดัน แต่ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่มีเรื่อง ส.ว.ค่อยมาคุยกัน 
ทีม กทม.ยังต๊ือ “ชัชชาติ” ชิงผู้ว่าฯ 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพ่ือไทยว่า ช่วงเย็นวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมา มีการประชุมติดตามการทํางานของ 
ส.ส.กทม. อดีต ส.ส. ผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ก. พรรคเพ่ือไทย มีผู้ร่วมกว่า 60 คน ที่โรงแรมเอสซี ปาร์ค มีแกนนําภาค 
กทม. อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. น.อ.อนุดิษฐ์ นาค
รทรรพ เลขาธิการพรรค นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. เข้าร่วม ที่ประชุมได้พูดคุยถึงแนวทางการส่งผู้สมัคร
ผู้ว่าฯ กทม. เสียงส่วนใหญ่ยังอยากให้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีต รมว.คมนาคม เปลี่ยนใจมาลงสมัครในนามพรรค 
เพราะถือเป็นบุคคลที่เหมาะสม สมาชิกทุกส่วนใน กทม.พร้อมสนับสนุน โดยขอให้นายวิชาญโทรศัพท์ไปหานายชัชชาติ
เพ่ือโน้มน้าวให้ลงมาสมัครในนามพรรคเพ่ือไทยอีกรอบ แต่นายชัชชาติยังคงยืนกรานปฏิเสธ 
“วัฒนา” เหน็บสงสัยกลัวถูกไล่ล่า 
 ด้านนายวัฒนา เมืองสุข แกนนําพรรคเพ่ือไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ก่อนการเลือกต้ังปี 2554 คนในพรรค
เพ่ือไทยและคนทั่วไปไม่มีใครรู้จักนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ พอ น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ แต่งต้ังให้นายชัชชาติ
เป็น รมว.คมนาคม ตอนรัฐบาลเสนอ พ.ร.ก.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท นายชัชชาติได้โอกาสแสดงบทบาทชี้แจงทําให้
ประชาชนที่ดูการถ่ายทอดสดประทับใจ และรู้จักนายชัชชาติต้ังแต่บัดน้ันมา เมื่อรัฐบาลประกาศจะให้มีการเลือกต้ังผู้ว่า
ฯ กทม.ภายในปี 2563 ที่ประชุมภาค กทม. เห็นว่าพรรคเพ่ือไทยต้องส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อรักษาฐานเสียงและให้
เกียรติชาว กทม. พวกเราเห็นว่าต้องให้โอกาสนายชัชชาติ แต่ทราบจากสื่อว่านายชัชชาติปฏิเสธ ยังคิดไม่ออกถึงเหตุผล
ที่ปฏิเสธ สําหรับคุณหญิงสุดารัตน์ พรรคต้ังใจจะเสนอช่ือเป็นนายกฯในการเลือกต้ังครั้งต่อไปไม่ได้ต้ังใจให้ลงสมัครผู้ว่าฯ 
กทม. แต่คุณหญิงสุดารัตน์ก็มีหน้าที่ต่อพรรคที่ต้องไปหาผู้สมัครมาลงในนามพรรคให้ได้ ถ้าไม่สามารถหาผู้ที่เหมาะสมได้ 
ก็ต้องรับผิดชอบต่อพรรค ยังเช่ือว่าคนอย่างคุณหญิงสุดารัตน์คงพร้อมที่จะสู้กับพรรค ไม่ว่าในยามท่ีพรรครุ่งเรือง หรือ
เป็นฝ่ายถูกไล่ล่า ศักด์ิศรีและคุณค่าของความเป็นนักการเมืองวัดกันตรงน้ี 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.thairath.co.th/news/politic/1901693 
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"เพื่อไทย" จ้ีนายกฯแสดงความจริงใจเร่งแก้ รธน.2 ประเด็นหลัก 
วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 10:42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคเพื่อไทยเรียกร้องนายกฯแสดงความจริงใจแก้ไขรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็นหลัก เพื่อเปิดทางถอดสลักความ
ขัดแย้งจากสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา 
 นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย(พท.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ) 
มีมติเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ปัญหาหลักที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ประชาชน ออกมาแสดงพลังจุดแฟลชม็อบทั่วประเทศ เพราะกติกาการเลือกต้ังและการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี 
ในรัฐธรรมนูญปี 2560 บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน สร้างปัญหา ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกอย่างหนัก 
 ทั้งน้ี ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความจริงใจ จะถอดสลักความขัดแย้งจาก
สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ก็ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในเร่ืองเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1.เปลี่ยนกลับไปใช้
ระบบเลือกต้ังแบบบัตร 2 ใบ คือ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการเลือกต้ังส.ส.ของ
ประชาชน 2.ยกเลิกบทเฉพาะกาล ตัดสิทธ์ิ ส.ว.ไม่ให้ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หากแก้ 2 เรื่องน้ี ยังต้องใช้เวลานาน 
อาจพิจารณาใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 มาจัดการเลือกต้ังเพ่ือหยุดความขัดแย้ง แล้วกลับมาแก้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ เช่ือมโยงองค์กรอิสระ โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยแท้ 
 "ทุกปัญหารอไม่ได้ โมเดลซื้อเวลา จัดม็อบชนม็อบ ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาส สารพัดศึก
ประชิดรอบด้าน จะท่องคาถาเฝ้าระวังโควิดระลอก 2 อยู่อย่างเดียวไม่ได้ การฟ้ืนตัวจากโควิดยังลูกผีลูกคน มีคนตกงาน
จากโควิดแล้วเกือบ 5 ล้านคน คาดว่าสิ้นปีจะมีคนตกงานเฉียด 10 ล้านคน ทีมเศรษฐกิจชุดเก่าอยู่มา 6 ปี ยังโบกมือ
บอกศาลา แล้วจะไปคาดหวังอะไรกับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ตราบที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นพล.อ.ประยุทธ์ 
รัฐธรรมนูญ ฉบับเอ้ือการสืบทอดอํานาจของพล.อ.ประยุทธ์ ต้องจบ เลิกกีดกันประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง สร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย แก้ไขการเมืองที่ไม่เท่าเทียม” นายอนุสรณ์ กล่าว 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629773 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73158 
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"อนุสรณ์" จ้ี "บิ๊กตู่" เร่งแก้ รธน. 2 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
"อนุสรณ์" จ้ี "บิ๊กตู่" เร่งแก้ รธน. 2 เรื่อง กลับไปใช้ระบบเลือกต้ังแบบบัตร 2 ใบ ตัดสิทธิ์ ส.ว.ไม่ให้โหวตเลือก
นายกรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 2  ส.ค. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มีมติเสนอ
แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพ่ือเปิดทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ปัญหาหลักที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ประชาชน ออกมาแสดงพลังจุดแฟลชม็อบทั่วประเทศ เพราะกติกาการเลือกต้ังและการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีใน
รัฐธรรมนูญปี 2560 บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน สร้างปัญหา ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกอย่างหนัก ถ้า 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม  มีความจริงใจ จะถอดสลักความขัดแย้งจากสถานการณ์
การชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย ก็ พียงเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ 1.เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบ
เลือกต้ังแบบบัตร 2 ใบ คือ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายช่ือ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ในการเลือกต้ังส.ส.ของประชาชน 2.
ยกเลิกบทเฉพาะกาล ตัดสิทธ์ิ ส.ว.ไม่ให้ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หากแก้ 2 เรื่องน้ี ยังต้องใช้เวลานาน อาจพิจารณาใช้
รัฐธรรมนูญปี 2540 มาจัดการเลือกต้ังเพ่ือหยุดความขัดแย้ง แล้วกลับมาแก้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
เช่ือมโยงองค์กรอิสระ โดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยแท้ ทุกปัญหารอไม่ได้ โมเดลซื้อเวลา จัดม็อบ
ชนม็อบ ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาส สารพัดศึกประชิดรอบด้าน จะท่องคาถาเฝ้าระวังโควิดระลอก 2 อยู่
อย่างเดียวไม่ได้ การฟ้ืนตัวจากโควิดยังลูกผีลูกคน มีคนตกงานจากโควิดแล้วเกือบ 5 ล้านคน คาดว่าสิ้นปีจะมีคนตกงาน
เฉียด 10 ล้านคน ทีมเศรษฐกิจชุดเก่าอยู่มา 6 ปี ยังโบกมือบอกศาลา แล้วจะไปคาดหวังอะไรกับทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ 
ตราบที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจยังเป็นพล.อ.ประยุทธ์  รัฐธรรมนูญ ฉบับเอ้ือการสืบทอดอํานาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องจบ 
เลิกกีดกันประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างกติกาที่เป็นประชาธิปไตย แก้ไขการเมืองที่ไม่เท่าเทียม 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/61582 
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เปิดข้อเสนอ ‘เพื่อไทย’ กม.แก้ รธน. พร้อมถาม รบ.-ส.ว.คิดอย่างไร คิดว่ารธน. 60 คือปัญหาประเทศหรือไม่ 
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 - 12:35 น. 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดข้อเสนอ "เพื่อไทย" กม.แก้ รธน. พร้อมถาม รบ.-ส.ว.คิดอย่างไร คิดว่ารธน. 60 คือปัญหาประเทศหรือไม่ 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายชูศักด์ิ ศิรินิล ประธานคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพ่ือไทย (พท.) ใน
ฐานะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพท. ว่า 
นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพท. และกมธ. ได้นําเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่ออนุกรรม
การศึกษาบทบัญญัติตามท่ีพรรคได้ยกร่างขึ้นมานานแล้ว และพร้อมที่จะนําร่างดังกล่าวให้ ส.ส. ได้ร่วมเข้าช่ือเสนอต่อ
ประธานรัฐสภาได้ทันที ร่างดังกล่าวมีสาระ คือ แก้ไขมาตรา 256 เพ่ือให้แก้รัฐธรรมนูญได้ง่ายกว่าเดิมโดยใช้เสียงข้าง
มากของรัฐสภาเหมือนกับรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ที่มีมา ในอดีต ทั้งน้ี ได้ เพ่ิมหมวดว่าด้วยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ให้มีสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จํานวน 200 คน มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรง มีหน้าที่จัดทํารัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน สภาร่างรัฐธรรมนูญทําหน้าที่ได้แม้จะมีการยุบสภา เมื่อมีการจัดทํารัฐธรรมนูญ
แล้วเสร็จแล้ว ให้นําร่างดังกล่าวให้ประชาชนลงประชามติว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวหรือไม่ 
 นายชูศักด์ิ กล่าวด้วยว่า วิธีการเช่นน้ีจะทําให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ช่ือว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน 
เพราะมีตัวแทนประชาชนทุกจังหวัดที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนมาร่วมยกร่าง เราจะได้รัฐธรรมนูญที่มีที่มาจาก
ประชาชนอย่างแท้จริง ดังเช่นน้ีเราเคยทํามาแล้วจนได้รัฐธรรมนูญ 2540 ฉบับปฏิรูปการเมือง ขออย่าดูถูกขีด
ความสามารถของประชาชนว่าคิดอะไรไม่เป็น หรืออย่าไปคิดว่าตีเช็คเปล่า เข้าใจว่าปัญหาบ้านเมืองขณะน้ีอยู่ในสมอง
ประชาชนหมดแล้ว ตีเช็คเปล่าดีกว่าตีเช็คขีดคร่อม เข้าบัญชีผู้มีอํานาจ เข้าบัญชีผู้สืบทอดอํานาจอย่างเดียวเท่าน้ัน ส่วน
กรณีที่อาจมีการย่ืนญัตติเป็นรายประเด็น ที่ประชุมได้ให้ความสําคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะที่ประชุมหัวหน้าพรรคร่วม
ฝ่ายค้านให้ความสําคัญต่อเร่ืองระบบเลือกต้ัง อํานาจหน้าที่ของ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาล โดยเฉพาะการเลือก
นายกรัฐมนตรี กรณีมาตรา 279 ที่รับรองการกระทําของ คสช. ตลอดกาลว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ชอบด้วยก.ม. การ
ยกเว้น กฎ ระเบียบ การอนุมัติ อนุญาต อย่างน้อย 3 ปี เพ่ือให้ประชาชนมีอิสระ ทํามาหากินได้คล่องตัวขึ้น อันจะเป็น
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดได้ด้วย โดยมอบหมายให้แต่ละพรรคไปยกร่างเพ่ือนําเสนอต่อรัฐสภาเช่นกัน โดยรวม
การแก้รัฐธรรมนูญจะสําเร็จหรือไม่ คงต้องถามว่ารัฐบาลคิดอย่างไร ส.ว.คิดอย่างไร และคงต้องถามกันตรงไปตรงมาว่า
จนถึงบัดน้ีท่านคิดว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือปัญหาของประเทศหรือไม่ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290164 
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"พันธ์ยศ" ประกาศชิงผู้ว่า กทม. ชูนโยบายสุขภาวะของคนกรุง 
เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 16.02 น.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"พันธ์ยศ"ขอลุยการเมืองลงชิงเก้าอ้ีผู้ว่ากทม. ลงพื้นที่เสาชิงช้า ชูเน้นสร้างมาตรฐานสุขภาวะคนกรุงเทพฯใหม่ 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ กล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมการเลือกต้ังผู้ว่ากทม. ว่า ตอนน้ีกระเเสข่าวบุคคลของหลายพรรคเเละว่าที่ผู้สมัครอิสระได้รับความสนใจจาก
สื่อเเละสังคมอีกคร้ัง เพราะรัฐบาลระบุว่าปลายปีน้ีจะมีบทสรุปว่าท้องถิ่นใดจะได้จัดการเลือกต้ังก่อน โดยตนเเสดงความ
สนใจเเละพร้อมลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยเสนอเเนวนโยบายสุขภาวะของคนกทม.หลากมิติ โดยเฉพาะการต่ืนตัวในกรณีการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 นายพันธ์ยศ กล่าวว่า หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.อ.
อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่ากทม. ได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สภา กทม .
พิจารณา  วงเ งิน  75,500 ล้านบาท  โดยจําแนกตามโครงสร้างแผนงานได้  7 ด้าน  ดัง น้ี  ด้านการบริหาร
ทั่วไป 24,216,700,050 บาท ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย13,664,241,270 บาท ด้าน
การโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท ด้านการระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย7,323,197,200 บาท ด้านการ
พัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท และด้านการศึกษา
4,824,928,120 บาท  
 นายพันธ์ยศ กล่าวต่อว่า ซึ่งหากมองตัวเลขการสาธารณสุขที่กทม.ต้ังไว้ นํ้าหนักงบไปตกอยู่ที่การรักษา
ความสะอาดการจราจรเเละการระบายน้ํา ตรงน้ีเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเเผลเรื้อรงัเเละควรผ่าตัดใหญ่อย่างจริงจัง ตนพร้อม
เสนอชุดความคิดผ่าตัดใหญ่เมืองหลวงไทย เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชน หากลดงบบางด้านมาใช้ดูเเลสุขภาวะของ
ประชากรในกทม.ได้ ตรงนี้จะเพ่ิมความเข้มเเข็งด้านร่างกายของคนกทม.ได้ 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/787716 
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"พันธ์ยศ" ประกาศตัว ร่วมศึกสนามเลือกต้ัง ชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม. 
1 ส.ค. 2563 17:56 น. 
 
 
 
 
 
 
นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ ประกาศตัว ขอร่วมศึกสนามเลือกต้ัง ชิงเก้าอ้ี 
ผู้ว่าฯ กทม. เน้นสร้างมาตรฐานสุขภาวะคนกรุงใหม่ พร้อมขายฝันเสนอชุดความคิดผ่าตัดใหญ่ เมืองหลวงไทย 
 วันที่ 1 ส.ค. นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ เเละประธานสถาบัน
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย-จีน กล่าวถึงการเลือกต้ัง ผู้ว่าฯ กทม.ว่า ตอนน้ีกระแสข่าวบุคคลของหลายพรรค 
และว่าที่ผู้สมัครอิสระ ได้รับความสนใจจากสื่อและสังคมอีกครั้ง เพราะรัฐบาลบอกเเล้วว่า ปลายปีน้ีน่าจะมีบทสรุปว่า
ท้องถิ่นใดจะได้จัดการเลือกต้ังก่อน ตรงนี้เป็นสิ่งน่ายินดี ที่คนกทม.จะได้ใช้สิทธ์ิเลือกผู้บริหาร กทม.อีกครั้ง โดยตนแสดง
ความสนใจ และพร้อมลงสมัครผู้ว่าฯกทม.โดยเสนอแนวนโยบายสุขภาวะของคนกทม.หลากมิติ โดยเฉพาะการต่ืนตัวใน
กรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 
 ทั้งน้ี หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผู้ว่าฯ กทม.เสนอเพ่ือให้สภา 
กทม.พิจารณา วงเงิน 75,500 ล้านบาท โดยจําแนกตามโครงสร้างแผนงานได้ 7 ด้าน 
1. ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท 
2. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270 บาท 
3. ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท 
4. ด้านการระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 7,323,197,200 บาท 
5. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท 
6. ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท 
7. ด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท 
 แต่ขณะที่ด้านสุขภาวะ และสถานการณ์โควิด-19 หากปรับงบด้านอ่ืนให้สอดรับกับเเนวนโยบายสุขภาวะ
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันคน กทม.เเละใกล้เคียง รวมทั้งเปิดนโยบายเมดิคัลฮับ ตามกระแสธุรกิจโลกในวันน้ีเเละวันหน้า ตรงน้ี
จะสร้างความแข็งแกร่งเเละช่ือเสียงให้กทม.ได้ดีขึ้นและขึ้นช้ันระดับโลก 
 โดยน้ําหนักงบกทม.ไปตกอยู่ที่การรักษาความสะอาด การจราจร เเละการระบายนํ้า ตรงน้ีเป็นเรื่องใหญ่ที่
เป็นแผลเรื้อรังและควรผ่าตัดใหญ่อย่างจริงจัง หากปรับหรือโยกงบฯ ตรงนี้ไปได้ งบอ่ืนๆ ของกทม.จะได้รับปันส่วนเพ่ิม 
คนกทม.และใกล้เคียงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 "ตรงน้ีตนพร้อมเสนอชุดความคิดผ่าตัดใหญ่เมืองหลวงไทย เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของประชาชนท่ีจะได้เพ่ิมขึ้น 
เเละเป็นเเบบอย่างของโลก ในวันข้างหน้า ที่ผ่านมา ตนได้ไปพบกับสถานที่ต่างๆ บางสถานท่ีได้รับเสียงสะท้อนยังขาด
อุปกรณ์ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่พอสมควร ดังน้ันหากลดงบฯ บางด้านมาใช้ดูเเลสุขภาวะของประชากรใน 
กทม.ได้ ตรงนี้จะเพ่ิมความเข้มแข็งด้านร่างกายของคน กทม.ได้" นายพันธ์ยศ กล่าว... 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1901623 



 

คณะทํางานวิเคราะห์และผลิตข่าวในคณะกรรมการส่ือสารองค์กรฯและสํานกัประชาสมัพนัธ์    

ติดต่อ 17920-17924  45 

 

 
 
“พันธ์ยศ” ลั่นพร้อมลุยสนามผู้ว่าฯกทม. ชูสร้างมาตรฐานสุขภาวะคนกรุงใหม่ 
เผยแพร่: 1 ส.ค. 2563 21:52   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พันธุ์ยศ” ไม่หว่ันแคนดิเดตชิงผู้ว่าฯกทม.ทยอยเปิดตัว ลั่นพร้อมลุยศึกเสาชิงช้า ชูสร้างมาตรฐานสุขภาวะคนกรุง
ใหม่ ต่อยอดความต่ืนตัวหลังโควิด-19 ระบาด แนะ กทม.ปรับแนวทางทํางบฯใหม่ ควรเกลี่ยงบฯทุกด้านมาเน้น
สาธารณสุขในช่วงต่อจากนี้ 
 วันน้ี (1 ส.ค.63) นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคภราดรภาพ เเละประธาน
สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย-จีน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าฯกทม.) ว่า ตอนนี้กระเเสข่าวบุคคลของหลายพรรคเเละว่าที่ผู้สมัครอิสระได้รับความสนใจจากสื่อเเละสังคมอีกครั้ง 
เพราะรัฐบาลบอกเเล้วว่าปลายปีน้ีน่าจะมีบทสรุปว่าท้องถิ่นใดจะได้จัดการเลือกต้ังก่อน ตรงน้ีเป็นสิ่งน่ายินดีที่คน กทม.
จะได้ใช้สิทธิเลือกผู้บริหาร กทม.อีกครั้งโดยตนเเสดงความสนใจเเละพร้อมลงสมัครผู้ว่าฯกทม.โดยเสนอเเนวนโยบายสุข
ภาวะของคน กทม.หลากมิติโดยเฉพาะการต่ืนตัวในกรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 
 นายพันธ์ยศ กล่าวว่า หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย พล.ต.อ.
อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้เสนองบประมาณปี 2564 เพ่ือให้สภา กทม.พิจารณา วงเงิน 75,500 ล้านบาท โดยต้ัง
งบประมาณด้านการสาธารณสุข ไว้ที่ลําดับ 5 จํานวน 6,792,455,330 บาท ถือว่าต้ังไว้ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงใน
วันน้ี เพราะภาวะไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดตอนน้ีน่าจะทอดเวลาไปอีก 1-2 ปี เเละลามไปยังภาคส่วนอ่ืนเเบบเป็นลูกโซ่ ที่
ผ่านมาตนได้ไปลงพ้ืนที่สถานที่ต่างๆเช่น บ้านเมตตา หรือกองทัพภาคที่ 1 เพ่ือมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 
เพราะได้รับเสียงสะท้อนมาว่ายังขาดอุปกรณ์ป้องกันการระบาดไวรัสโควิด-19 อยู่พอสมควร ดังน้ันหากลดงบประมาณ
บางด้านมาใช้ดูเเลสุขภาวะของประชากรใน กทม.ได้ ตรงนี้จะเพ่ิมความเข้มเเข็งด้านร่างกายของคน กทม.ได้ 
 “เเนวนโยบายสุขภาวะที่ตนเสนอชุดความคิดต่อสังคมไปน้ัน เสนอให้ปรับงบประมาณด้านอ่ืนให้สอดรับ
กับเเนวนโยบายสุขภาวะเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันคน กทม. เเละใกล้เคียง รวมทั้งเปิดนโยบายเมดิคัลฮับตามกระเเสธุรกิจโลก
ในวันน้ีเเละวันหน้า ตรงนี้จะสร้างความเเข็งเเกร่งเเละช่ือเสียงให้ กทม.ได้ดีขึ้นเเละขึ้นช้ันระดับโลก” นายพันธ์ยศ ระบุ 
 นายพันธ์ยศ กล่าวต่อว่า นํ้าหนักงบประมาณที่ กทม.ไปตกอยู่ที่การรักษาความสะอาด การจราจรเเละการ
ระบายนํ้า ตรงนี้เป็นเร่ืองใหญ่ที่เป็นเเผลเร้ือรังเเละควรผ่าตัดใหญ่อย่างจริงจัง หากปรับหรือโยกงบตรงนี้ไปได้ งบอ่ืนๆ
ของ กทม.จะได้รับปันส่วนเพ่ิม คน กทม.เเละใกล้เคียงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนน้ีตนพร้อมเสนอชุดความคิดผ่าตัด
ใหญ่เมืองหลวงไทย เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชนที่จะได้เพ่ิมขึ้นเเละเป็นเเบบอย่างของโลก ในวันข้างหน้า. 
 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000078727 
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"หญิงหน่อย" ไม่ถอดใจเดินหน้าชวน ‘ชัชชาติ’ ลงผู้ว่า กทม. สังกัดเพื่อไทย 
วันที่ 01 ส.ค. 2563 เวลา 17:43 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สุดารัตน์"ลงพื้นที่ขอนแก่นวอนรัฐบาลแก้ปัญหานํ้าแล้ง ไม่ถอดใจเดินหน้าชวน ‘ชัชชาติ’ ลงผู้ว่า กทม. สังกัดเพื่อ
ไทย 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย กล่าวระหว่างลงพ้ืนที่ อ.นํ้าพอง จ.
ขอนแก่น ถึงกรณีการเชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีต รมว.คมนาคม มาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ในสังกัด
พรรคเพ่ือไทย ว่า พรรคมีมติในการส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังและคนแรกที่คิดถึงคือนายชัชชาติ ซึ่งเป็นเพ่ือนของเรา เป็น
สมาชิกพรรค และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่ จึงได้มอบหมายนายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค 
ในส่วน กทม. ให้ประสานนายชัชชาติ แล้ว จะนัดหมายหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการดําเนินงานภาค 
กทม. หลังจากน้ี 
 ทั้งน้ีการตัดสินใจของนายชัชชาติจะเป็นอย่างไร ก็ต้องเคารพ เพราะ นายชัชชาติ ก็เป็นผู้ใหญ่ของพรรค 
ขณะนี้อยากให้สมาชิกอย่าเพ่ิงวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้คนทํางานได้เริ่มทํางานก่อนเพราะตอนน้ีได้มีการนัดหมายกันแล้ว 
ขอเวลานิดนึง 
 "ขอยํ้าว่าเข้าใจความรู้สึกของสมาชิกพรรคทุกคน แต่ขอเวลาให้คนทํางานได้ทํางานก่อน ขอให้สมาชิก
พรรคระมัดระวังในการแสดงความรู้สึก"คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว 
 เมื่อถามว่ามีโอกาสท่ีนายชัชชาติจะตอบตกลงมาน้อยแค่ไหน คุณหญิงสุดารัตน์ ตอบว่า ทีมของเรามีความ
ปรารถนาดีและจริงใจที่จะชวนนายชัชชาติมาช่วยกันทํางานให้กรุงเทพฯ เราก็ต้องไปคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเรามี
เหตุผลอะไร นายชัชชาติมีเหตุผลอะไร แล้วหารือกัน เพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรค ของเวลาให้เราได้ทํางาน
ก่อน 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่า นายชัชชาติ ออกมาปฏิเสธ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ถ้าท่าน
ปฏิเสธก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่าน แล้วเราก็ต้องเดินหน้าในการที่จะหาผู้สมัครผู้ว่า กทม. ต่อไป แต่อันดับแรก
ของคุยกับคนที่อยู่กับเราก่อน ก็คือนายชัชชาติ 
 สําหรับการลงพ้ืนที่ใน จ.ขอนแก่น คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส. กทม. และ
เลขาธิการพรรค นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ ส.ส.นครพนมและรองหัวหน้าพรรค, นพ.กิตติศักด์ิ คณาสวัสด์ิ ส.ส.มหาสารคาม 
นายเกรียงศักด์ิ ฝ่ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี นายจตุพร เจริญเช้ือ นางมุกดา พงษ์สมบัติ, นายภาควัตร ศรีสุรพล, นายสิงห
ภณ ดีนาง, นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร นายวันนิวัตร สมบูรณ์, นายบัลลังก์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น และนาย
ธนิก มาสีพิทักษ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น ลงพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น รับฟังรายงานสถานการณ์นํ้าที่เขื่อนอุบลรัตน์ 
พูดคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางแสน 2 
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 จากน้ันรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมรับฟังความเห็นปัญหาของชาวบ้านที่วัดโพธ์ิชัย บ้านสระกุด ต.ม่วง
หวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น โดยระหว่างการลงพ้ืนที่มีผู้ประกอบการร้านอาหารท่ีบางแสน 2 มาร้องเรียนปัญหา
เศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ทําให้ลูกค้าลดลงจํานวนมากเหลือแค่วันละ 1-2 โต๊ะ และมาตรการ ‘เราเที่ยว
ด้วยกัน’ ลงทะเบียนไปแล้วแต่ก็ยังมาไม่ถึง นักท่องเท่ียวที่มาทานอาหารไม่เพ่ิมขึ้น แต่ร้านยังต้องแบกต้นทุนและค่าจ้าง
เท่าเดิม 
 คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปริมาณนํ้าในเขื่อนอุบลรัตน์จากกว่า 2,000 ล้าน ลบ.ม. ตอนนี้เริ่มติดลบและ
ใช้นํ้าก้นอ่างที่เหลือเพียง 300 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้ว และหากภายใน 2 สัปดาห์น้ีฝนไม่ตกก็จะเป็น
ปัญหา เกษตรกรอีสานเจอกับภัยแล้งมาเป็นปีที่ 3 สลับกับนํ้าท่วม เพาะปลูกไม่ได้ ปีน้ีหว่านข้าวไปในเดือนพฤษภาคม
แล้วยืนต้นตาย และหว่านอีกรอบในปลายเดือนมิถุนายนก็ทําท่าจะยืนต้นตายอีกถ้าไม่มีฝนตกมาเพียงพอ พรรคจะ
ผลักดันโครงการผันนํ้า ‘โขง-เลย-ชี-มูล’ เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานในภาคอีสาน โดยการทําฝาย และแก้มลิงกักเก็บนํ้า 
 ทั้งน้ีคุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณา เพราะภาคอีสานเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญ 
โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ถ้าเราทําปัจจัยการผลิตให้เพียงพอคือนํ้า และพลิกหน้าดินเป็นเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรที่
คนมองเป็นภาระจะพลิกเป็นผู้หารายได้ให้ประเทศ การทํางบประมาณที่ผ่านมาไม่ใช่โครงการที่ย่ังยืน มีแต่งบประมาณ
ขุดลอกหน้านํ้า ทําให้วัดปริมาณขุดลอกไม่ได้ เปิดช่องทุจริต หมดเงินเป็นแสนล้าน แต่ไม่มีความย่ังยืนในการแก้ปัญหา
นํ้าท่วมนํ้าแล้งให้กับประชาชน 
 
อ้างอิง  :  https://www.posttoday.com/politic/news/629747 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://siamrath.co.th/n/173760 
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'สุดารัตน์' ไม่ถอดใจเดินหน้าชวน 'ชัชชาติ' ลงผู้ว่า กทม. สังกัดเพื่อไทย 
1 สิงหาคม 2563 - 20:32 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการเชิญนายชัชชาติ สิทธิ
พันธ์ุ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม มาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ในสังกัดพรรคเพ่ือไทย ว่าพรรคมีมติ
ในการส่งผู้สมัครลงเลือกต้ังและคนแรกที่คิดถึงคือนายชัชชาติ ซึ่งเป็นเพ่ือนของเรา เป็นสมาชิกพรรค และเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่ ตนได้มอบหมายนายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค ในส่วน กทม. ให้ประสานนายชัช
ชาติแล้ว จะนัดหมายหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการดําเนินงานภาค กทม.หลังจากน้ี 
 "แต่ว่าการตัดสินใจของนายชัชชาติจะเป็นอย่างไร ก็ต้องเคารพ เพราะนายชัชชาติก็เป็นผู้ใหญ่ของพรรค 
ขณะนี้อยากให้สมาชิกอย่าเพ่ิงวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้คนทํางานได้เริ่มทํางานก่อนเพราะตอนน้ีได้มีการนัดหมายกันแล้ว  
ขอเวลานิดนึง ทั้งน้ีตนยํ้าว่าเข้าใจความรู้สึกของสมาชิกพรรคทุกคน แต่ขอเวลาให้คนทํางานได้ทํางานก่อน ขอให้สมาชิก
พรรคระมัดระวังในการแสดงความรู้สึก" 
 เมื่อถามว่ามีโอกาสท่ีนายชัชชาติ จะตอบตกลงมากน้อยแค่ไหน คุณหญิงสุดารัตน์ ตอบว่า ทีมของเรามี
ความปรารถนาดีและจริงใจที่จะชวนนายชัชชาติ มาช่วยกันทํางานให้กรุงเทพฯ เราก็ต้องไปคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเรา
มีเหตุผลอะไร นายชัชชาติมีเหตุผลอะไร แล้วหารือกัน เพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรค ขอเวลาให้เราได้ทํางาน
ก่อน  
เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่านายชัชชาติ ออกมาปฏิเสธ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ถ้าท่านปฏิเสธก็ต้องเคารพการตัดสินใจ
ของท่าน แล้วเราก็ต้องเดินหน้าในการที่จะหาผู้สมัครผู้ว่า กทม. ต่อไป แต่อันดับแรกของคุยกับคนท่ีอยู่กับเราก่อน ก็คือ
นายชัชชาติ 
 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/438887?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
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"เจ้หน่อย"ให้เกียรติ"ชัชชาติ"หากปัดลงชิงผู้ว่ากทม.ในนามพท. 
1 สิงหาคม 2563 เวลา 17.39 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"หญิงหน่อย"ลั่นปราถนาดีให้มีจริงใจในการชวน"ชัชชาติ"ร่วมทํางานให้คนกทม. ระบุ หากปฎิเสธก็เคารพการ
ตัดสินใจ-เดินหน้าหาคนใหม่  
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือไทย   กล่าวถึงกรณีการเชิญ
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อดีตรมว.คมนาคม ลงสมัครผู้ว่ากทม. ในสังกัดพรรคเพ่ือไทย ว่า พรรคมีมติในการส่งผู้สมัครลง
เลือกต้ังและคนแรกที่คิดถึงคือนายชัชชาติ ซึ่งเป็นเพ่ือนของเรา เป็นสมาชิกพรรค และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ
พรรคอยู่ ตนได้มอบหมายนายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรค ในส่วน กทม.ให้ประสานนายชัชชาติแล้ว จะนัด
หมายหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการดําเนินงานภาค กทม. หลังจากน้ี  
 แต่ว่าการตัดสินใจของนายชัชชาติจะเป็นอย่างไร ก็ต้องเคารพ เพราะนายชัชชาติก็เป็นผู้ใหญ่ของพรรค 
ขณะน้ีอยากให้สมาชิกอย่าเพ่ิงวิพากษ์วิจารณ์ อยากให้คนทํางานได้เริ่มทํางานก่อนเพราะตอนน้ีได้มีการนัดหมายกัน
แล้ว  ขอเวลานิดนึง ทั้งน้ีตนยํ้าว่าเข้าใจความรู้สึกของสมาชิกพรรคทุกคน แต่ขอเวลาให้คนทํางานได้ทํางานก่อน ขอให้
สมาชิกพรรคระมัดระวังในการแสดงความรู้สึก 
 เมื่อถามว่ามีโอกาสที่นายชัชชาติ จะตอบตกลงมาน้อยแค่ไหน คุณหญิงสุดารัตน์ ตอบว่า ทีมของเรามี
ความปรารถนาดีและจริงใจที่จะชวนนายชัชชาติมาช่วยกันทํางานให้กทม.เราก็ต้องไปคุยกันด้วยเหตุด้วยผลว่าเรามี
เหตุผลอะไร นายชัชชาติมีเหตุผลอะไร แล้วหารือกัน เพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรค ของเวลาให้เราได้ทํางานก่อน 
 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/787735 
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เปิดตัว 'ศุภพานี โพธิ์สุ' ชิงนายก อบจ.นครพนม 
1 สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ครูแก้ว" ประกาศ ถึงเวลารวมพลังชาวนครพนม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เปิดตัวลูกสาวคนโต "ศุภพานี โพธิ์
สุ" ลุยศึกเลือกต้ัง นายก อบจ.นครพนม 
 วันน้ี (1 ส.ค. 63) นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผู้แทนราษฏร หรือ ครูแก้ว ส.ส.นครพนม ได้เปิดตัว 
นางสาวศุภพานี โพธ์ิสุ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีอดีต ส.ส. จังหวัดนครพนม 2 ราย 
คือ นายแพทย์อลงกต มณีกาศ และ นายชูกัน กุลวงษา อีกทั้งยังมี สจ., อดีต สจ. , นักการเมืองท้องถิ่น และกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านอีกจํานวนมากได้มาร่วมกันแสดงเจตจํานง สนับสนุนนางสาวศุภพานี โพธ์ิสุ อย่างเต็มตัว ซึ่งถือว่าเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เพราะเป็นการผสานกันของนักการเมืองในทุกระดับไม่มีการแบ่ง
พรรค แบ่งฝ่าย 
 ครูแก้ว ศุภชัย โพธ์ิสุ ประกาศอย่างชัดเจน ที่จะส่งลูกสาวคนโตสู้ศึกเลือกต้ังนายก อบจ.นครพนม อย่าง
เต็มที่ โดยยืนยันชัดเจนว่าพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่าง เพราะศึกน้ีแพ้ไม่ได้ ซึ่งเหตุผลสําคัญที่สุดคือ ต้องการจะพัฒนา
จังหวัดนครพนมให้มีความเจริญก้าวหน้า และให้พ่ีน้องชาวนครพนมอยู่ดีกินดี 
  ครูแก้วได้ต้ังใจที่จะให้เกิดการทํางานที่ประสานกันระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ เพ่ือนําพานครพนม
ไปสู่จุดหมายน่ันคือ ความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดนครพนม และความกินดีอยู่ดีของพ่ีน้องชาวนครพนมเป็นหัวใจ
สําคัญ 
 
 
อ้างอิง : 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891848?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
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เปิดผลโพลคนเห็นด้วยกลุ่มเยาวชนชุมนุม แนะนายกฯฟังปัญหาด้วยตัวเอง 
วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 07:59 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิด้าโพลเผยคนเกิน 50% เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก แต่กังวลเกิดความขัดแย้งการเมือง
เหมือนในอดีต แนะนายกฯรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง 
 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของ
ประชาชน เรื่อง “ม็อบเยาวชน ปลดแอก” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง 
เก่ียวกับการชุมนุมของ กลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด 
 จากการสํารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และในอีกหลายจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.56 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม หาก
ปราศจากอาวุธและความรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 26.16 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม หากไม่กระทําผิด
กฎหมาย ร้อยละ 18.24 ระบุว่า เป็นการชุมนุมของพลังบริสุทธ์ิ ของนักศึกษา ร้อยละ 17.12 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุม
เพ่ืออนาคตของประเทศ ร้อยละ 13.44 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพ่ือสนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการ 
 ร้อยละ 9.76 ระบุว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและสถานการณ์ความวุ่นวายในอนาคต ร้อยละ 
8.88 ระบุว่า เป็นการจัดการชุมนุมเพ่ือต่อต้านความไม่ยุติธรรมในสังคม ร้อยละ 7.04 ระบุว่า เบ่ือการชุมนุมบนท้อง
ถนน ร้อยละ 6.48 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพ่ือล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 6.08 ระบุว่า เป็นการ
ชุมนุมที่มีกลุ่มการเมือง/พรรคการเมืองอยู่เบ้ืองหลัง ร้อยละ 5.68 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมที่มีเจตนาอื่นแอบแฝง ร้อย
ละ 4.64 ระบุว่า เป็นแค่แฟช่ันการชุมนุม ทําตามกระแสตาม social media/ คําชักชวนของเพ่ือน ร้อยละ 0.88 ระบุว่า 
เป็นการชุมนุมที่มีหน่วยงานต่างประเทศอยู่เบ้ืองหลัง ร้อยละ 0.72 ระบุว่า เป็นการชุมนุมที่มีการกระทําผิดกฎหมาย 
และร้อยละ 2.72 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ด้านการเห็นด้วยของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและใน
อีกหลายจังหวัด พบว่า ร้อยละ 34.72 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมของ
กลุ่มเยาวชน และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ไปในทางที่ดีขึ้นกว่าน้ี ร้อยละ 19.28 ระบุว่า ค่อนข้างเห็น
ด้วย เพราะ เป็นสิทธิของกลุ่มเยาวชนที่จะเรียกร้องความถูกต้อง และอยากให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าน้ี 
 ร้อยละ 18.08 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ กลัวสถานการณ์จะเกิดความรุนแรง วุ่นวาย และการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ยังไม่หมดไป 100% เกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2 ร้อยละ 23.76 ระบุว่า ไม่เห็น
ด้วยเลย เพราะ ทําให้เกิดความวุ่นวาย เหตุผล ยังไม่เพียงพอในการออกมาชุมนุม และยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด – 19 อยู่ และร้อยละ 4.16 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
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 ส่วนความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีต จากการชุมนุม
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 11.20 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง มากกว่า ในอดีต 
เพราะ กลุ่มเยาวชนในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป หัวรุนแรง และสื่อนําเสนอข่าวในเชิงการปลุกระดม 
ร้อยละ 16.72 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง พอ ๆ กับ ในอดีต เพราะ อาจมีการสร้าง
สถานการณ์เหมือนในอดีต 
 ร้อยละ 29.76 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมือง แต่คงไม่เท่า ในอดีต เพราะ รูปแบบการ
ชุมนุมของกลุ่มเยาวชนมีความแตกต่างจากในอดีต และคาดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ร้อยละ 16.88 ระบุ
ว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการแสดงพลังของกลุ่มเยาวชนในการเรียกร้องให้รัฐบาลรับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุม
เท่าน้ัน และเป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่กังวลเลย เพราะ เป็นสิทธิในการแสดงเหตุผล
ของกลุ่มเยาวชน เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และร้อยละ 1.76 ระบุว่า เฉย ๆ/
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดําเนินการกับการชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.72 ระบุว่า ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มนักศึกษาด้วยตนเอง รองลงมา ร้อย
ละ 20.40 ระบุว่า ควรยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่ทันที ร้อยละ 13.68 ระบุว่า ควรรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเพ่ือ
เลือกต้ังใหม่ ร้อยละ 6.56 ระบุว่า ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทําอะไร ร้อยละ 5.36 ระบุว่า ควรใช้กลไกรัฐสภาในการฟัง
ปัญหาจากกลุ่มนักศึกษา ร้อยละ 4.72 ระบุว่า ควรใช้กลไกราชการเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ร้อยละ 2.88 
ระบุว่า ควรใช้กฎหมายดําเนินการกับผู้กระทําผิด และร้อยละ 3.68 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง  : https://www.posttoday.com/politic/news/629758 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://siamrath.co.th/n/173845 
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ส่องมุมมอง ปชช. ต่อ ‘ม็อบเยาวชนปลดแอก’ หนุน ‘บิ๊กตู่’ เปิดอกคุยผ่าทางตัน 
วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 07.42 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่องมุมมองปชช.ต่อ‘ม็อบเยาวชนปลดแอก’ หนุน‘บิ๊กตู่’เปิดอกคุยผ่าทางตัน 
 2 สิงหาคม 2563 ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผย
ผลสํารวจของประชาชน เรื่อง “ม็อบเยาวชน ปลดแอก” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 จาก
ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,250 
หน่วยตัวอย่าง เก่ียวกับการชุมนุมของ กลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด การ
สํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ 
“นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่นที่รอ้ยละ 95.0 
 จากการสํารวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และในอีกหลายจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.56 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม หาก
ปราศจากอาวุธและความรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 26.16 ระบุว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม หากไม่กระทําผิด
กฎหมาย 
 ร้อยละ 18.24 ระบุว่า เป็นการชุมนุมของพลังบริสุทธ์ิ ของนักศึกษา , ร้อยละ 17.12 ระบุว่า เป็นการจัด
ชุมนุมเพ่ืออนาคตของประเทศ , ร้อยละ 13.44 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพ่ือสนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จ
การ , ร้อยละ 9.76 ระบุว่า เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและสถานการณ์ความวุ่นวายในอนาคต , ร้อยละ 8.88 ระบุ
ว่า เป็นการจัดการชุมนุมเพ่ือต่อต้านความไม่ยุติธรรมในสังคม 
 ร้อยละ 7.04 ระบุว่า เบ่ือการชุมนุมบนท้องถนน , ร้อยละ 6.48 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพ่ือล้มรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , ร้อยละ 6.08 ระบุว่า เป็นการชุมนุมที่มีกลุ่มการเมือง/พรรคการเมืองอยู่เบ้ืองหลัง , ร้อย
ละ 5.68 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมที่มีเจตนาอ่ืนแอบแฝง , ร้อยละ 4.64 ระบุว่า เป็นแค่แฟช่ันการชุมนุม ทําตามกระแส
ตาม social media/ คําชักชวนของเพ่ือน , ร้อยละ 0.88 ระบุว่า เป็นการชุมนุมที่มีหน่วยงานต่างประเทศอยู่เบ้ืองหลัง , 
ร้อยละ 0.72 ระบุว่า เป็นการชุมนุมที่มีการกระทําผิดกฎหมาย และร้อยละ 2.72 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ด้านการเห็นด้วยของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและใน
อีกหลายจังหวัด พบว่า ร้อยละ 34.72 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมของ
กลุ่มเยาวชน และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ไปในทางที่ดีขึ้นกว่าน้ี ร้อยละ 19.28 ระบุว่า ค่อนข้างเห็น
ด้วย เพราะ เป็นสิทธิของกลุ่มเยาวชนที่จะเรียกร้องความถูกต้อง และอยากให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าน้ี 
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 ร้อยละ 18.08 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ กลัวสถานการณ์จะเกิดความรุนแรง วุ่นวาย และการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ยังไม่หมดไป 100% เกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2 , ร้อยละ 23.76 ระบุว่า ไม่
เห็นด้วยเลย เพราะ ทําให้เกิดความวุ่นวาย เหตุผล ยังไม่เพียงพอในการออกมาชุมนุม และยังมีการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 อยู่ และร้อยละ 4.16 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ส่วนความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีต จากการชุมนุม
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 11.20 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง มากกว่า ในอดีต 
เพราะ กลุ่มเยาวชนในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป หัวรุนแรง และสื่อนําเสนอข่าวในเชิงการปลุกระดม , 
ร้อยละ 16.72 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง พอ ๆ กับ ในอดีต เพราะ อาจมีการสร้าง
สถานการณ์เหมือนในอดีต , ร้อยละ 29.76 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมือง แต่คงไม่เท่า ในอดีต เพราะ 
รูปแบบการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนมีความแตกต่างจากในอดีต และคาดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
 ร้อยละ 16.88 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล เพราะ เป็นการแสดงพลังของกลุ่มเยาวชนในการเรียกร้องให้รัฐบาล
รับทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมเท่าน้ัน และเป็นการชุมนุมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ , ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่กังวลเลย 
เพราะ เป็นสิทธิในการแสดงเหตุผลของกลุ่มเยาวชน เป็นการชุมนุมอย่างสงบ และรัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
และร้อยละ 1.76 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 
 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดําเนินการกับการชุมนุมของ
กลุ่มเยาวชนปลดแอก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.72 ระบุว่า ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มนักศึกษาด้วยตนเอง รองลงมา 
ร้อยละ 20.40 ระบุว่า ควรยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่ทันที 
 ร้อยละ 13.68 ระบุว่า ควรรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่ , ร้อยละ 6.56 ระบุว่า ควร
อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทําอะไร , ร้อยละ 5.36 ระบุว่า ควรใช้กลไกรัฐสภาในการฟังปัญหาจากกลุ่มนักศึกษา , ร้อยละ 4.72 
ระบุว่า ควรใช้กลไกราชการเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม , ร้อยละ 2.88 ระบุว่า ควรใช้กฎหมายดําเนินการ
กับผู้กระทําผิด และรอ้ยละ 3.68 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.naewna.com/politic/509055 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2289971 
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NIDA โพล 34.72% หนุนม็อบปลดแอกหากไม่ผิด กม. 
 2 สิงหาคม 2020 - 07:31 
 
 
 
 
 
 
 
"นิด้าโพล" 34.72% เห็นด้วยเยาวชนออกมาชุมนุม ขณะบางส่วนยังกังวลจะมีความขัดแย้งทางการเมือง ชี้นายกฯ 
ควรรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตนเอง 
 “นิด้าโพล” เผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จํานวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “ม็อบ
เยาวชน ปลดแอก” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในอีกหลายจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.56 ระบุ
ว่า เป็นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุม หากปราศจากอาวุธและความรุนแรง รองลงมา ร้อยละ 26.16 ระบุว่า เป็นสิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุม หากไม่กระทําผิดกฎหมาย ร้อยละ 18.24 ระบุว่า เป็นการชุมนุมของพลังบริสุทธ์ิ ของนักศึกษา 
ร้อยละ 17.12 ระบุว่า เป็นการจัดชุมนุมเพ่ืออนาคตของประเทศ 
 ด้านการเห็นด้วยของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและใน
อีกหลายจังหวัด พบว่า ร้อยละ 34.72 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมของ
กลุ่มเยาวชน และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ไปในทางที่ดีขึ้นกว่าน้ี ร้อยละ 19.28 ระบุว่า ค่อนข้างเห็น
ด้วย เพราะ เป็นสิทธิของกลุ่มเยาวชนท่ีจะเรียกร้องความถูกต้อง และอยากให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าน้ี ร้อย
ละ 18.08 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ กลัวสถานการณ์จะเกิดความรุนแรง วุ่นวาย และการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด – 19 ยังไม่หมดไป 100% เกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2 
 ส่วนความกังวลว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนในอดีต จากการชุมนุม
ของกลุ่มเยาวชนปลดแอก พบว่า ร้อยละ 11.20 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง มากกว่า ในอดีต 
เพราะ กลุ่มเยาวชนในปัจจุบันมีความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป หัวรุนแรง และสื่อนําเสนอข่าวในเชิงการปลุกระดม 
ร้อยละ 16.72 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง พอ ๆ กับในอดีต เพราะ อาจมีการสร้าง
สถานการณ์เหมือนในอดีต ร้อยละ 29.76 ระบุว่า กังวลว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมือง แต่คงไม่เท่า ในอดีต เพราะ 
รูปแบบการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนมีความแตกต่างจากในอดีต และคาดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
 ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรดําเนินการกับการชุมนุมของกลุ่ม
เยาวชนปลดแอก พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.72 ระบุว่า ควรรับฟังปัญหาจากกลุ่มนักศึกษาด้วยตนเอง รองลงมา ร้อย
ละ 20.40 ระบุว่า ควรยุบสภาเพ่ือเลือกต้ังใหม่ทันที ร้อยละ 13.68 ระบุว่า ควรรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเพ่ือ
เลือกต้ังใหม่ 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_736278/ 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.dailynews.co.th/article/787819 
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‘สมศักด์ิ’ เผย พปชร. อยู่ระหว่างหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อประเดิมเลือกต้ัง อบจ.ก่อน  
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 - 10:37 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักด์ิ" เผย พปชร. อยู่ระหว่างหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อประเดิมเลือกต้ัง อบจ.ก่อน 
 นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองหัวหน้าพรรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่ายังอยู่ในกระบวนการคัดสรรของพรรคพลังประชารัฐ 
ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับ ส.ส. กทม. ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทํางานในพ้ืนที่ แต่ส่วนตัวเช่ือว่า ยังมีเวลา เพราะคาดว่าการ
เลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะเกิดขึ้นก่อน พร้อมยอมรับว่าจังหวัดสุโขทัยยังไม่มีนายก อบจ. เน่ืองจาก
คนเดิมได้รับการเลือกต้ังให้เป็นส.ส. 
 
อ้างอิง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290006 
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พปชร. ยังหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. คาดเลือกต้ัง อบจ.ก่อน 
 สยามรัฐออนไลน์  2 สิงหาคม 2563 10:06 น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักด์ิ" เผย พปชร. อยู่ระหว่างหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อประเดิมเลือกต้ัง อบจ.ก่อ 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ยังอยู่ในกระบวนการคัดสรรของ
พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับ ส.ส.กทม. เพราะเป็นบุคลากรที่ทํางานในพ้ืนที่ แต่ส่วนตัวเช่ือว่า ยังมี
เวลา เพราะคาดว่าการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะเกิดขึ้นก่อน พร้อมยอมรับว่าจังหวัดสุโขทัยยังไม่มี
นายก อบจ. เน่ืองจากคนเดิมได้รับการเลือกต้ังให้เป็นส.ส. 
 
อ้างอิง  :  https://siamrath.co.th/n/173835 
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“สมศักด์ิ” เผย พปชร.อยู่ระหว่างหารือคัดตัวผู้สมัครชิงเก้าอ้ีผู้ว่าฯ กทม. 
เผยแพร่: 2 ส.ค. 2563 10:01   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รมว.ยุติธรรม แย้มในพรรคกําลังเร่งหาตัวผู้สมัครลงชิงตําแหน่งผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เชื่อว่ายังมีเวลา ขอ
ประเดิมเลือกต้ัง อบจ.ก่อน 
 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
กล่าวถึงการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่ายังอยู่ในกระบวนการคัดสรรของพรรคพลัง
ประชารัฐ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับ ส.ส.กทม.ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทํางานในพ้ืนที่ แต่ส่วนตัวเช่ือว่ายังมีเวลา เพราะคาด
ว่าการเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะเกิดขึ้นก่อน พร้อมยอมรับว่าจังหวัดสุโขทัยยังไม่มีนายก อบจ.
เน่ืองจากคนเดิมได้รับการเลือกต้ังให้เป็น ส.ส. 
 
อ้างอิง  :  https://mgronline.com/politics/detail/9630000078777 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.matichon.co.th/politics/news_2290006 
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"สมศักด์ิ" เผย พปชร. กําลังเฟ้นผู้ว่าฯ กทม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"สมศักด์ิ" เผย พปชร. ยังมีเวลาคัดสรรคผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เชื่อเลือกต้ังนายก อบจ.ก่อน 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
กล่าวถึงการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ยังอยู่ในกระบวนการคัดสรรของพรรคพลัง
ประชารัฐ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับ ส.ส. กทม. ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทํางานในพ้ืนที่ แต่ส่วนตัวเช่ือว่า ยังมีเวลา เพราะ
คาดว่าการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดขึ้นก่อน ขณะนี้ จ.สุโขทัย ไม่มีนายก อบจ. เพราะนายก อบจ.
ไปลงสมัครผู้แทน จึงไม่มีมาประมาณ 1ปีกว่าแล้ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.newtv.co.th/news/61584 
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"สมศักด์ิ" บอก พปชร. อยู่ระหว่างคัดตัวคนท้าชิงผู้ว่า กทม. 
อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 11.54 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"รองหัวหน้าพปชร." เผยอยู่ระหว่างหาตัวผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. เชื่อประเดิมเลือกต้ังอบจ.ก่อน 
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรมในฐานะ รองหัวหน้าพรรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง
การคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า ยังอยู่ในกระบวนการคัดสรรของพรรคพลังประชา
รัฐ ซึ่งจะต้องมีการหารือร่วมกับ ส.ส. กทม. ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีทํางานในพ้ืนที่ แต่ส่วนตัวเช่ือว่ายังมีเวลา เพราะคาดว่า
การเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะเกิดขึ้นก่อน พร้อมยอมรับว่าจ. สุโขทัยยังไม่มีนายก อบจ. เน่ืองจาก
คนเดิมได้รับการเลือกต้ังให้เป็นส.ส. 
 
อ้างอิง  :  https://www.dailynews.co.th/politics/787817 
ข่าวที่เก่ียวข้อง  :  https://www.thaipost.net/main/detail/73170 
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“เสรีพิศุทธ์”แนะ รบ. ลาออกให้สังคมเดินหน้าไร้ขัดแย้ง 
 2 สิงหาคม 2020 - 09:10 
 
 
 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" แนะ รัฐบาลลาออก เป็นทางออกให้สังคมเดินหน้าแบบไม่ขัดแย้ง 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วงลงพ้ืนที่ตลาดนัดหมู่บ้านไทยสมุทร ต.
ราชาเทวะ อ.บางพลีจ.สมุทรปราการเพ่ือช่วยนายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทย 
หาเสียงในการเลือกต้ังซ่อมส.ส.วันที่ 9 ส.ค. ว่า ตนพูดมาต้ังเเต่แรกเเล้วว่า รัฐบาลน้ีมีที่มาโดยไม่ชอบ เพราะรัฐธรรมนูญ
ฉบับน้ี ที่วางโครงไว้ให้อดีต คสช. ทํางานต้ังเเต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 จนถึงวันน้ีพวกยึดอํานาจได้เป็นรัฐบาลเเบบสืบทอด
อํานาจน้ันจะสร้างภาระให้สังคมหลายเร่ือง วันน้ีเห็นชัดเเล้วว่า สังคมไม่เอาด้วยกับกลวิธีบริหารประเทศของพวกยึด
อํานาจ ดังน้ันการคืนอํานาจที่เเท้จริงให้ประชาชนคือ เเก้รัฐธรรมนูญทันที เลิกคุกคามเยาวชน เเละยีดหลักกฎหมาย 
อย่างชอบธรรม เเต่วิธีง่ายที่สุดเพ่ือให้สังคมเดินหน้าเเบบไม่ขัดเเย้ง คือรัฐบาลน้ีต้องออกไป 
 ทั้งน้ี พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอเเก้รัฐธรรมนูญมาต้ังเเต่ต้น เเต่ฝ่ายรัฐบาลยึกยัก กว่าจะเริ่มต้นมันก็ช้าไป
เเล้ว และยังจะนํามวลชนออกมาเชียร์กันเอง อย่าลืมว่าตอนน้ีพวกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนออกมาไล่
รัฐบาลน้ีกันหลายจังหวัดเเล้ว น่าจะขยายตัว เพราะพวกเขาไม่ทนกับอํานาจนอกกติกาเเล้ว ยังดีที่หัวหน้ารัฐบาลยังพอมี
จิตสํานึกบ้างที่ยอมเปิดรับฟังความเห็นสังคมบ้าง เเต่กว่าที่หัวหน้ารัฐบาลจะคิดได้ก็เกือบสายไปเพราะคงจะกังวลกับ
คะเเนนนิยมที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 
 
อ้างอิง  :  https://www.innnews.co.th/politics/news_736336/ 
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'เสรีพิศุทธ์' ชี้ 'แก้รัฐธรรมนูญ' ดีที่สุด ลั่นปชช. 'ไม่ทนเเล้ว' 
2 สิงหาคม 2563 54 
 
 
 
 
"เสรีพิศุทธ์" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ชี้ แก้รัฐธรรมนูญ ทางออกดีที่สุด ลั่นประชาชน "ไม่ทนเเล้ว" ขณะลงพื้นที่
ช่วยนายมานะ บุญนาค ลูกพรรค หาเสียงเลือกต้ังซ่อม เขต 5 สมุทรปราการ ที่ อ.บางพลี 
 ช่วงเย็นเเละค่ําวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวในช่วง
ลงพ้ืนที่ตลาดนัดหมู่บ้านไทยสมุทร ต.ราชาเทวะ อ.บางพลีจ.สมุทรปราการเพื่อช่วยนายมานะ บุญนาค ผู้สมัคร ส.ส.
สมุทรปราการ เขต 5 พรรคเสรีรวมไทย หาเสียงในการเลือกต้ังซ่อมส.ส.วันที่ 9 ส.ค.ว่า บอกมาต้ังเเต่แรกเเล้วว่า รัฐบาล
น้ีมีที่มาโดยไม่ชอบ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ที่วางโครงไว้ให้อดีต คสช. ทํางานต้ังเเต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 จนถึงวันน้ี
พวกยึดอํานาจได้เป็นรัฐบาลเเบบสืบทอดอํานาจน้ันจะสร้างภาระให้สังคมหลายเรื่อง 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า วันน้ีเห็นชัดเเล้วว่า สังคมไม่เอาด้วยกับกลวิธีบริหารประเทศของพวกยึด
อํานาจ ดังน้ันการคืนอํานาจที่เเท้จริงให้ประชาชนคือ แก้รัฐธรรมนูญทันที เลิกคุกคามเยาวชน เเละยึดหลักกฎหมาย 
อย่างชอบธรรม เเต่วิธีง่ายที่สุดเพ่ือให้สังคมเดินหน้าเเบบไม่ขัดแย้ง คือรัฐบาลน้ีต้องออกไป 
 "พรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอเเก้รัฐธรรมนูญมาต้ังเเต่ต้น เเต่ฝ่ายรัฐบาลยึกยัก กว่าจะเริ่มต้นมันก็ช้าไปเเล้ว 
และยังจะนํามวลชนออกมาเชียร์กันเอง อย่าลืมว่าตอนน้ีพวกเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนออกมาไล่รัฐบาลน้ี
กันหลายจังหวัดเเล้ว น่าจะขยายตัว เพราะพวกเขาไม่ทนกับอํานาจนอกกติกาเเล้ว ยังดีที่หัวหน้ารัฐบาลยังพอมีจิตสํานึก
บ้างที่ยอมเปิดรับฟังความเห็นสังคมบ้าง เเต่กว่าที่หัวหน้ารัฐบาลจะคิดได้ก็เกือบสายไปเพราะคงจะกังวลกับคะเเนนนิยม
ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าว 
 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่ากรณีที่นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร 
เปิดเผยว่ามีความคืบหน้า 90% เเละ กมธ. จะส่งรายงานให้ที่ประชุมสภาฯภายในวันที่ 19 ก.ย. โดยมีความเห็นว่า
จะต้องแก้ไขในมาตรา 256 เเละอาจต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และอาจต้องเสนอต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ 
(ส.ส.ร.) น้ัน ขอให้ทําจริง เเละจริงใจในการรับฟังทุกเสียงสะท้อน อย่ายึกยักเหมือนที่ผ่านมา 
 หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า ดังน้ันชาวปากนํ้า เขต 5 ต้องหนุนพรรคของตนอีกหน่ึงเสียงไปทวง
อํานาจอธิปไตยคืนมาจากฝ่ายเผด็จการให้กลับคืนมาเร็วที่สุด บ้านเมืองเสียหายหลายด้านมาก เราต้องช่วยกันประคอง
บ้านเมืองไม่ให้ทรุดไปมากกว่าน้ี วันน้ีหลายเรื่องเเย่ลงเพราะฝีมือของฝ่ายยึดอํานาจ ดังน้ันพวกเราต้องร่วมใจไปแก้ไข
ปัญหาหลายเรื่องกับสิ่งที่ฝ่ายยึดอํานาจทําไว้ 
 "ฝากเตือนรุ่นพ่ี รุ่นน้องโรงเรียนเตรียมทหารที่พวกเขาเคยเรียนเเละสาบานตนเหมือนกับผมด้วยว่าอย่าลืม
คําสัตย์ปฏิญาณตน โรงเรียนสอนให้พวกเราปฏิบัติตนอย่างไรก็ควรยึดเเนวทางน้ัน ขอเตือนคนบางคนจากโรงเรียน
เตรียมทหารที่วันน้ีมีอํานาจในบ้านเมืองว่าอย่านอกครูจนเสียสถาบัน" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าว 
อ้างอิง  :   
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891866?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral 
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ใบตองแห้ง - ‘แฮมทาโร่’ ย่ิงกว่าตุลา 
2 ส.ค. 2563  00:01 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘แฮมทาโร่’ ย่ิงกว่าตุลา - ฝ่ายประชาธิปไตยห้ามปรามกันให้วุ่นอย่าล้อเลียนคนเห็นต่างหลังเสียงหัวเราะ
สน่ันโลกออนไลน์เมื่อเห็นม็อบอาชีวะช่วยชาติชุด “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” ออกมาร้องเพลงปลุกใจยุค 6 ตุลา 2519 ซึ่ง
หลายคนคงเป็นนักเรียนยุคน้ันหรือยุคก่อนด้วยซ้ํา 
 
#ว่ิงกันนะแฮมทาโร่ว่ิงๆๆ ท้าว่ิงรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไหวหรือเปล่า 
 
 ไม่ได้ประมาทพลังกปปส. หรือหยันพลังอาชีวะตรงข้ามเห็นชัดว่าพลังนักเรียนอาชีวะไม่อยากเชียร์ลุงเสีย
มากกว่าแฟลชม็อบต้นปีไม่ได้มีแค่ธรรมศาสตร์จุฬา ฯลฯ ราชภัฏราชมงคลก็ออกมาแทบทุกแห่งล่าสุดกลุ่มฟันเฟือง
ประชาธิปไตยก็ไปร่วมนักศึกษาพระนครเหนือ 
กระทั่งม็อบอาชีวะช่วยชาติยังพูดได้เพียงว่าอย่าก้าวล่วง ไม่สามารถห้ามไล่รัฐบาล 
 เพราะกระแสปัจจุบันรัฐบาลตกตํ่าไปทุกเรื่องทั้งการเมือง เศรษฐกิจความเหลื่อมล้ํา อยุติธรรมใครจะเข็น
ม็อบออกมาหนุนก็ยากเหมือนกัน เห็นมีแต่ภาคธุรกิจท่องคาถาไม่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายขอให้รัฐบาลแก้เศรษฐกิจ
ก่อนๆท่องซ้ําๆ มา 6 ปี 
 โอกาสมีม็อบชนม็อบจึงยากรัฐบาลจะเสียหายเองจึงได้แต่ขู่ใช้กฎหมายจับแกนนําแต่ย่ิงขู่ย่ิงขําที่เชียงใหม่
มอบเคร่ืองด่ืมชูกําลังเป็นยันต์ป้องกันตํารวจจับ 
 อีกทางเลือกคือรัฐบาลด้ือตาใสหวังให้ม็อบมุ้งมิ้งเหนื่อยไปเองอ้างว่าต้ัง กมธ.รับฟังความเห็นแล้วไงกมธ.
ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ให้แก้ทั้งฉบับแล้วไงเอาภาคธุรกิจมาสานเสียงยุบสภาตอนน้ีไม่ได้ 
 พร้อมอาศัยคนแก่ๆออกมาแถไถ เช่นประเทศไม่ได้เลวร้ายจนถึงขั้นต้องแลกด้วยเลือดเน้ือผู้บริสุทธ์ิศิลปิน
แห่งชาติ ศิลปินเพ่ือชีวิตออกมาเรียกทัวร์ต้องปฏิรูปก่อนเลือกต้ังไม่ง้ันนักเลือกต้ังปล้นสภาหรือ “อย่าเย่อหย่ิงทะนงตน
คนรุ่นใหม่” 
เลยโดนอําแสบ “ไปเล่นดนตรีที่ไหนนึกว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก้าอ้ีเพียบ” โหย ปากคนสมัยน้ีอย่าไปเรียกทัวร์ 
ม็อบจะยืนระยะได้ไหมในสังคมดราม่า เฮโลสาระพาโหน กระแสไปตามข่าวโน้นข่าวนี้ 
 ในแง่ content อย่างที่เขียนไปแล้วถ้าทําร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอ อ.ปิยบุตรยกเลิก 250 ส.ว. 
ยุบสภาเลือกต้ังใหม่มาตรา 256(1) เปิดให้ประชาชนเข้าช่ือเสนอญัตติม็อบก็มีเป้าให้รณรงค์กดดัน 
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 ในแง่รูปแบบการเคลื่อนไหวก็อย่าดูแคลนเด็กรุ่นใหม่สารภาพว่าแม้แต่ฝ่ายประชาธิปไตยรุ่นเก่ายังคาดไม่
ถึงต้ังแต่แรกก็อ้ึงทึ่งมีพลังล้นหลาม ใช้ข้อความเฉียบคมคร้ันถูกโจมตีว่ารุนแรงก็แปลงเป็นม็อบตุ้งต้ิงว่ิงแฮมทาโร่ น่ารัก
น่าขันไม่รู้คิดได้ไง ตามไม่ทัน 
 น่ีขนาดคนอยู่ฝั่งเดียวกันยังงงเป็นไก่ตาแตก แล้วรัฐบาลทหาร ฝ่ายความมั่นคง จะงงแค่ไหนมารู้ทีหลังเขา
ออกไอเดียแข่งกันในทวิตเตอร์ใช้ Pop Culture ขับเคล่ือนการชุมนุมเป็นไอเดียที่ทั้ง Create และแสบสันต์เช่นนัดไปว่ิง 
“ที่วนรถหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา” ฟังครั้งแรกยังงงๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย? เด็กมันบอกประเทศไทยมีประชาธิปไตย
ด้วยหรือ 
ล่าสุดไปยืนถือป้ายกระดาษเปล่าอ้าว กลัวป้ายกันนักก็ไม่ต้องเขียนอะไร รู้อยู่ในใจ 
 มิตรสหาย Gen-Y อธิบายว่าน่ีเป็นพรมแดนใหม่ของการต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยที่เอาทฤษฎีเก่าๆ มาใช้
ไม่ได้โยนทฤษฎี 14 ตุลาหรือพฤษภา 53 ทิ้งไปม็อบคนรุ่นใหม่คาดเดาไม่ถูกว่าเขาจะทําอะไรต่อและมีพลังแค่ไหน 
 ถามว่าเราจะเห็นม็อบล้มรัฐบาลแบบ 14 ตุลาไหมก็ไม่น่าถึงขั้นน้ันมันต้องมีอีกหลายปัจจัยเช่นเศรษฐกิจ 
ความเหลื่อมล้ําอยุติธรรม ปลุกผู้ใหญ่ออกมา 
 แต่ในมุมกลับม็อบแฮมทาโร่น่ีแหละน่ากลัวกว่าสําหรับอํานาจอนุรักษนิยมเพราะเป็นการปลุกขยาย
ความคิดต่อต้านปลุกพลังคนทั้งเจนเนอเรช่ันต้ังแต่อายุ 30 ลงไปถึง 15 และที่กําลังจะเติบโตมา 
ไม่สังเกตหรือว่าเด็กที่ออกมาม็อบ ขึ้นเวทีปราศรัยกลายเป็นเด็กมัธยมบางคนยังใส่คอซองด้วยซ้ําไป 
ลองทําวิจัยสิว่าเพราะอะไรเหมือนช่วงก่อนทําไม “แดงทั้งแผ่นดิน” ครั้งน้ีกลายเป็น “คนรุ่นใหม่ทั้งแผ่นดิน” 
 น่ีเป็นขบวนคนรุ่นใหม่ที่กว้างใหญ่กว่านักศึกษายุค 14-6 ตุลาด้วยซ้ําคนยุคตุลาได้ความคิดเสรีจากโลก
ตะวันตกยุคซิกซ์ต้ี ก่อนหันเหสู่สังคมนิยมแต่หลังป่าแตกอํานาจอนุรักษนิยมก็สามารถกลืนคนรุ่นถัดมาเพราะสามารถ
สร้าง consensus พัฒนาทุนนิยมก้าวกระโดดผสมวัฒนธรรมจารีตเข้ากับวัฒนธรรมบริโภค 
 แต่อํานาจปัจจุบันไม่สามารถสร้าง consensus แล้วไปกดบีบคนรุ่นใหม่ให้ยอมรับ “อุดมการณ์แห่งรัฐ” 
แบบทื่อๆทั้งที่มันยุคไหนกันแล้วพวกเขาโตมาในโลกออนไลน์ศึกษาหาความรู้ ถกเถียงประฝีปากกันต้ังแต่หัวเท่ากําป้ัน
รบข้ามโลกไปถึงศึกพันธมิตรชานมแต่กลับอยู่ใต้รัฐบิดารัฐที่ ผนง.ทําตัวเป็นเจ้านาย 
 น่ีต่างหากคือแรงกดดันต่อเครือข่ายอํานาจอนุรักษนิยมจะอยู่อย่างไร ถ้าคนในช่วงอายุ 30-15 ไม่ยอมรับ
จะรอให้โตเป็นผู้ใหญ่เผื่อรู้จักรักษาตัวรอด? ไอ้รุ่นที่ตามๆมาก็ย่ิงหนัก 
 
 
อ้างอิง  :  https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4623141 
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ใครแอบหลังม็อบ...เพื่อ? 
02 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 00:01 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ม็อบ “เยาวชนปลดแอก” กําลังเป็นดาวกระจายไปทุกภาคของประเทศ ทั้งระดับอุดมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นน้ี ยากที่เราจะคิดว่าม็อบเหล่าน้ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลายคนพยายามที่จะ
เช่ือว่านิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่ออกมาชุมนุมน้ันเป็นพลังบริสุทธ์ิที่ต้องการเสรีภาพ เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ด้านความ
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อุดมการณ์ดังกล่าวน้ี อาจจะเกิดจากการที่บรรดาเยาวชนท่ีออกมาชุมนุมน้ันรู้สึกว่าพวก
เขาถูกกดขี่คุกคามจากรัฐบาล ที่พวกเขามองว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย และพวกเขาทนไม่
ไหวอีกต่อไปแล้ว พวกเขาจึงต้องออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาล แต่เมื่อเราอ่านป้ายที่พวกเขาถือ และฟังคําปราศรัยบนเวที 
เราก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นม็อบที่ไม่ตรงปก ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของพวกเขา ได้แก่ การยุบสภา การเลิกคุกคามประชาชน 
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไม่ใช่เน้ือหาสําคัญของการเขียนป้ายและปราศรัย สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินกลับเป็นเรื่อง
ของการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีความเกรงกลัวอาญาแผ่นดิน รวมทั้งไม่เกรงใจคนไทยที่
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเป็นเช่นน้ี จะให้คนเขาเช่ือได้อย่างไรว่าไม่
มีอีแอบอยู่หลังม็อบ ทั้งน้ีเพราะข้อความในป้ายและเน้ือหาของคําปราศรัยมันตรงกับการเขียน การให้สัมภาษณ์ การ
อภิปราย และการแสดงปาฐกถาของกลุ่มคนที่มีลักษณะชังชาติ และต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย
ด้วยการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 หลายคนก็พยายามบอกกับนิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่ออกมาชุมนุมปลดแอกว่าไม่มีใครต่อต้านการ
ชุมนุม ไม่มีใครต่อต้านการคิดต่าง ไม่มีใครต่อต้านถ้าหากพวกเขาจะไม่พอใจรัฐบาล จะด่ารัฐบาล หรือจะไล่รัฐบาล มัน
เป็นสิทธ์ิของพวกเขาท่ีจะมีความคิด มีทัศนคติที่หลากหลาย จริงอยู่ที่พวกเราบางคนอาจจะมองว่ามีคนบางคนใน
คณะรัฐมนตรีที่พวกเราคิดว่าไม่ใช่ ไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับตําแหน่ง และพวกเราอาจจะมองว่านักการเมืองบางคนก็เป็น
นักการเมืองนํ้าเน่าที่ไร้คุณภาพ และพวกเราก็อาจจะเบ่ือหน่ายรัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งและนักการเมืองนํ้า
เน่าที่ “เล่น” การเมืองมากกว่า “ทํางาน” การเมือง แต่การที่มีปรากฏการณ์เหล่าน้ีอยู่ในเวลาน้ีไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรา
มี “แอก” ที่จะต้องแบกแต่อย่างใด เราไม่ได้รู้สึกถูกคุกคามจากคนที่เป็นรัฐบาล เราไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกลิดรอนเสรีภาพใน
การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศน้ีแต่อย่างใด น้องๆ เยาวชนที่ออกมาชุมนุมอาจจะรู้สึกว่าตนเองต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อกําหนด
ของพ่อแม่ที่บ้าน ครูที่สถานศึกษา และกฎหมายบางฉบับ แล้วก็มาพาลว่าชีวิตไร้เสรีภาพและถูกคุกคามโดยรัฐบาลหรือ
เปล่า 
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               การที่เยาวชนปลดแอกคิดว่าถูกคุกคามและเสรีภาพถูกลิดรอนน้ัน เป็นเพราะมีใครคอยป้อนข้อมูลที่ผิดบิด
เบ้ียว พูดความจริงไม่ครบ ตีความประวัติศาสตร์อย่างบิดเบือน สร้างวาทกรรมให้น้องๆ รู้สึกว่าถูกตีกรอบ โดยทําให้
น้องๆ มองว่ากฎระเบียบกติกาต่างๆ ที่มีการกําหนดขึ้นมาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมน้ัน เป็น “แอก” ที่
พวกเขาต้องแบก และที่แย่ไปกว่าน้ันก็คือ คนที่คอยชักจูงและครอบงําความคิดของน้องๆ น้ัน พยายามที่จะโยงว่าการ
ถูกลิดรอนเสรีภาพ หรือการถูกคุกคาม (ทั้งๆ ที่ไม่มีการคุกคาม) น้ัน มีความเก่ียวข้องกับสถาบันสูงสุดของประเทศ การ
ใส่ความคิดน้ีไปในสมองของเยาวชนเป็นการกระทําที่ต่อเน่ือง มีความถี่สูง กระจายไปทั่วบนพ้ืนที่ social media เมื่อ
พวกเขาแอบปลุกป่ันยุยงเยาวชนได้สําเร็จแล้ว เขาก็พยายามปลุกเร้าให้เยาวชนเหล่าน้ีให้มี “ความแค้น” ที่จะต้อง
ออกมาต่อสู้ และจะต้องทําให้เยาวชนเหล่าน้ีมี “ความหวัง” ว่าการต่อสู้ที่มีความแค้นเป็นพลังน้ัน จะทําให้พวกเขา
ประสบความสําเร็จ 
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ คงจะห้ามไม่ให้ประชาชนท่ีติดตามดูความเคลื่อนไหวของเยาวชน คิดว่า
การชุมนุมของพวกเขามี “อีแอบ” ให้การสนับสนุนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน สิ่งของ และความคิดที่จะนํามาใช้
เขียนป้าย และกําหนดเน้ือหาในการปราศรัยบนเวทีของการชุมนุม พฤติกรรมหลายๆ อย่างของเยาวชนที่ออกมาชุมนุม
เพ่ือปลดแอกนั้นเป็นเร่ืองที่ผิดกฎหมาย แต่ทางรัฐบาลก็ได้แต่เพียงแสดงความห่วงใยและเตือนเยาวชนทั้งหลายว่า
อาจจะทําให้ตัวเองเดือดร้อน และอาจจะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนด้วย คําพูดเช่นน้ีไม่ใช่คําขู่ แต่เป็นการแสดงความห่วงใย 
เพราะหากพวกเขาล้ําเส้นมากๆ ทําผิดกฎหมาย จะให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการจับกุมคงไม่ได้ ถึงเวลาน้ันก็คงจะมีวาทกรรม
เรื่อง “รัฐบาลคุกคามประชาชนผู้คิดต่าง” ออกมาอีก การคิดต่างไม่ผิดกฎหมาย และข้อความที่เขียนบนป้ายและเน้ือหา
คําปราศรัยต่างหากท่ีผิดกฎหมาย เวลาน้ีรัฐบาลใช้ไม้นวมในการจัดการ จนทําให้ประชาชนผู้รักชาติและจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตําหนิรัฐบาลว่าทําอะไรอยู่ ถึงได้ปล่อยให้เยาวชนปลดแอกทําอะไรท่ีล้ําเส้นได้มากขนาดนี้ 
               ในขณะที่เยาวชนออกมามายืนอยู่ข้างหน้าและเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมาย อีแอบท้ังหลายอยู่ที่ไหน ทําไมไม่
ออกมาเสี่ยงกับเยาวชนบ้าง เยาวชนถูกจับ อีแอบคงไม่โดนจับ เยาวชนพวกน้ันเขาจะรู้สถานการณ์ดังกล่าวน้ีหรือไม่ สิ่ง
ที่พวกน้องๆ ทําเมื่อลามปามลํ้าเส้นไปเร่ือยๆ อาจจะเลยจุดของการใช้สิทธิเกินกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เมื่อน้ัน
น้องๆ ก็จะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆ นานา แต่อีแอบทั้งหลายก็คงจะลอยนวล ตอนน้ีพวกเขากําลังรอวันที่น้องๆ ที่
ออกมาชุมนุมน้ันช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย 
               อยากจะบอกกับเยาวชนปลดแอกว่า เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อีแอบทั้งหลายป้อนให้น้องๆ น้ัน เป็น
ประวัติศาสตร์ที่บิดเบ้ียว บิดเบือน ดังน้ันน้องๆ ควรจะคิดอ่านหาข้อมูลที่เป็นความจริง อย่าอ่านเฉพาะข้อมูลบนพ้ืนที่ 
Social media ที่มาจากกลุ่มอีแอบ น้องๆ เช่ือ Google มากไม่ใช่หรือ ลองเปิดค้นเรื่องที่เคยได้ยินจากพวกอีแอบใน 
Google ดูบ้างก็ได้ รับรองว่าจะเจอเน้ือหาท่ีต่างจากการยุยง ปลุกป่ัน ของพวกอีแอบที่มักพูดความจริงแบบคร่ึงๆ 
กลางๆ ตามท่ีพวกเขาต้องการใช้ในการครอบงําเยาวชนให้คล้อยตามทัศนคติเชิงลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวก
เขา เพ่ือให้น้องๆ มีทัศนคติเชิงลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต้ังใจล้มเจ้า) ต่อประเทศไทย (อาการชังชาติ) รัฐบาล 
(ต้องการเป็นใหญ่) ในตอนเป็นรัฐบาลอีแอบพวกน้ีก็ไม่ใช่ “ฝ่ายค้าน” แต่เป็น “ฝ่ายแค้น” ที่เมาหมัดความพ่ายแพ้ 
สังเกตได้ว่า ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็ตาม พวกเขาก็จะต้องจบลงด้วยการออกปากไล่ว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลาออก 
และพยายามทําให้เยาวชนเช่ือว่ารัฐบาลน้ีเป็นรัฐบาลเผด็จการ ทั้งๆ ที่รัฐบาลน้ีมาจากการเลือกต้ังตามครรลอง
ประชาธิปไตย อีแอบพวกน้ีแอบหลังเยาวชนเพ่ืออะไร เมื่อพวกเรารู้แล้ว รู้สึกใจหายและห่วงใยประเทศชาติเอามากๆ 
เลยทีเดียว ต้องช่วยทําให้เยาวชนเข้าใจอะไรให้ถูกต้องกันหน่อยเถิด. 
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